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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er munnleg frásagnarhæfni 

grunnskólabarna sem hafa íslensku sem annað mál (ísl2). Munnleg 

frásagnarhæfni er grunnur að merkingarbærum samskiptum milli 

fólks og undirstaða ritunarfærni. Að segja sögu gefur því góða 

mynd af málþroska einstaklinga (Dickinson og Tabors, 2001; Snow 

og Tabors, 1993) og getu þeirra til að tjá sig með tungumálinu 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004). Markmið rannsóknarinnar voru 

að skoða frásagnarhæfni ísl2 barna, hvort hún tengist dvalartíma 

þeirra, aldri og íslenskum orðaforða (ísl-PPVT), og einnig að bera 

saman frásagnarhæfni þessa nemendahóps við jafnaldra sem eiga 

íslensku sem móðurmál (ísl1).  Þátttakendur voru 183 talsins í 

fjórða og sjötta bekk grunnskóla: 88 ísl2 (48 í fjórða bekk og 40 í 

sjötta bekk) og 95 ísl1 nemendur (42 í fjórða bekk og 53 í sjötta 

bekk). Upplýsingasöfnun fór fram með þeim hætti að börnin voru 

beðin um að segja sögu út frá myndasögunni Frog, where are you? 

(Mayer, 1969) og voru frásagnirnar teknar upp á hljóðband. 

Frásagnir barnanna voru afritaðar og greindar með Málgreini 

(Jóhanna T. Einarsdóttir og Jón Benediktsson, 2014). Unnið var úr 

gögnunum með því að skoða heildarfjölda orða (HFO), fjölda 

mismunandi orða (FMO), heildarfjölda segða (HFS) og meðallengd 
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segða (MLS). Íslenskur orðaforði var mældur með ísl-PPVT 

orðaforðaprófi (Valgerður Ólafsdóttir, 2011). 

Niðurstöður sýndu að dvalartími hafði ekki áhrif á breytur sem 

teknar voru til skoðunar í frásögnum ísl2 þátttakenda og ekki var 

munur á ísl2 börnunum í fjórða og sjötta bekk. Auk þess sýndu 

niðurstöður ekki marktæk áhrif íslensks orðaforða ísl2 

þátttakendanna á frammistöðu þeirra á frásagnaprófinu. Fylgni 

var þó jákvæð og marktæk á milli íslensks orðaforða þeirra og 

fjölda mismunandi orða sem þau notuðu. Ísl1 börnin voru 

marktækt hærri á heildarfjölda segða (HFS), heildarfjölda orða 

(HFO) og fjölda mismunandi orða (FMO). Ekki mældist marktækur 

munur á milli ísl2 og ísl1 barnanna í meðallengd segða (MLS). 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja fyrri rannsóknir sem sýnt 

hafa að færni ísl2 nemenda í íslensku er lakari en ísl1 jafnaldra og 

þeir ná ekki nægilegum framförum á milli skólaára. Þess vegna þarf 

að veita þessum nemendahópi markvissa málörvun en þar leikur 

efling tjáningar mikilvægt hlutverk, að nemendurnir séu ekki 

aðeins að hlusta og lesa íslenskt mál heldur fái næg tækifæri til að 

tjá sig á íslensku. Frásagnir gegna mikilvægu hlutverki í því 

margþætta fyrirbæri sem tungumálaþroski er (Ukrainetz, Justice, 

Kaderavek, Eisenberg, Gillam & Harm, 2005).   
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Abstract 
 

 

 

Narrative skills of Icelandic middle school children with 

Icelandic as their second language: Relations with age, length 

of residency in Iceland, and Icelandic vocabulary 

The subject of this research are narratives of middle school 

children who have Icelandic as their second language (Ice2). 

Narratives, the subject of my research, are the foundation of 

meaningful discourse between people and an important foundation 

for writing skills. To tell a story, therefore, gives a good picture of 

one´s linguistic development (Dickinson og Tabors, 2001; Snow og 

Tabors, 1993) and the ability to express oneself with language 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004). The aim of this research is to 

compare narrative skills of this group with their peers who have 

Icelandic as their mother tongue (Ice1) in fourth and sixth grade of 

middle school. From a total of 183 participants, 88 were Ice2 (48 

in fourth grade and 40 in sixth grade) and 95 Ice1 (42 in fourth 

grade and 53 in sixth grade). The children were asked to tell a story 

based on the picture book „Frog, where are you“ (Mayer, 1969). 

The narratives were tape-recorded and then analysed with the use 

of Málgreinir (Jóhanna T. Einarsdóttir og Jón Benediktsson, 2014). 

This analysis gave information about the total number of words, the 

total number of different words, the total number of utterances,  and 
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the mean length of utterances. Icelandic vocabulary was measured 

by Icelandic PPVT test. 

The results showed that length of residence did not influence the 

variables examined in the narratives of the Ice2 participants, and no 

difference emerged between the fourth and the sixth graders. 

Secondly, Icelandic vocabulary of Ice2 children did not have any 

significant influence on their narrative test performance. However, 

the correlation between vocabulary measurement and the number 

of different words was positive. The Ice1 children’s scores were 

significantly higher in the total number of words, the total number 

of different words and the total number of utterances. The 

difference between Ice2 and Ice1 children was, however, not 

significant in the mean length of utterances. 

The results of my research support the aforementioned research 

findings indicating insufficient progress in Icelandic among Ice2 

learners. It is, therefore, necessary to give this group of children 

vaste opportunities to train their Icelandic language  skills. Oral 

expression plays an important role as students should not only listen 

to and read the Icelandic language, they should also develop their 

proficiency in expressing themselves in Icelandic. Narratives play 

a major role in the complex process of language development 

(Ukrainetz, Justice, Kaderavek, Eisenberg, Gillam & Harm, 2005). 
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1. Inngangur 

Á Íslandi er hluti tvítyngdra barna sífellt að aukast, þ.e. barna sem 

hafa annað móðurmál en íslensku (ísl2). Samkvæmt Hagstofu 

Íslands (e.d.) voru 8% grunnskólabarna skráð tvítyngd árið 2015 en 

til samanburðar tilheyrðu aðeins 5% barna þessum hópi árið 2010.  

Með auknum fjölda ísl2 barna á Íslandi er mikilvægt að fylgjast 

með framvindu þeirra í námi svo þessi hópur dragist ekki aftur úr. 

Rannsóknir hafa sýnt að hæfni tvítyngdra barna er iðulega ofmetin 

af kennurum sem hættir þá til að veita þeim ekki viðeigandi 

stuðning (Limbos og Geva, 2001; Samson og Lesaux, 2009).  

Þörf fyrir þessa rannsókn má rekja til niðurstaðna rannsókna 

sem hafa sýnt að ísl2 börn á Íslandi taka ekki nægilegum 

framförum í íslensku í leikskóla (Hulda Patricia Haraldsdóttir, 

2013) og yfir öll grunnskólaárin (Elín Þöll Þórðardóttir og Anna 

Guðrún Júlíusdóttir, 2012; Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2010; Sigríður Ólafsdóttir, Freyja Birgisdóttir, 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir og Sigurgrímur Skúlason, 2016;).  

Íslenskukunnátta er lykill að velgengni í námi í íslenskum 

skólum: Nemandi sem hefur gott vald á málinu getur gert grein 

fyrir hugsunum sínum og skoðunum, hann getur tekið þátt í 

samræðum og rökræðum og öðlast þannig dýpri skilning á 

námsefninu. Málkunnátta felur meðal annars í sér þekkingu og 

skilning á orðum, lesskilning og frásagnarhæfni.  

Frásagnir leika stórt hlutverk í lífi barna frá fæðingu; sagðar eru 

sögur, lesnar bækur, fylgst er með kvikmyndum, fjölskyldan talar 
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saman og börn skiptast á sögum sín á milli. Frásagnarhæfni þróast 

á æskuárunum og tengist alhliða þroska barna. Slík orðræða reynir 

á félags- og vitsmunaþroska barnanna og hefur mikið að segja um 

færnina sem þau þurfa að ná til að segja sögu á skipulegan hátt 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004).  

Ýmsir erlendir og íslenskir rannsakendur hafa notað mynda-

söguna, Frog, where are you? (Mayer,1969) til að mæla frásagnir 

bæði eintyngdra og tvítyngdra barna (Berman og Slobin, 1994; 

Chen, Liang og Pan, Ning, 2009; Elín Þöll Þórðardóttir, 2008; Helga 

Hilmarsdóttir, 2016; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1992, 2004; 

Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2016). Myndasagan, sem einkennist af 24 

myndum án texta, er notuð sem einskonar kveikja. Söguþráður er 

tiltölulega skýr og með því að segja sögu út frá myndum reynir á 

málnotkun og frásagnarhæfni sögumanna. Sagan er gagnlegt tæki 

til að afla samanburðarhæfra gagna frá börnum á ólíkum aldri en 

einnig frá þeim sem hafa mismunandi móðurmál (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2004). 

Við greiningu frásagna er algengast að skoða mæliþætti eins og 

heildarfjölda orða sem einstaklingur notar (HFO), fjölda 

mismunandi orða (FMO), heildarfjölda segða og meðallengd segða 

(MLS). Með segð er átt við það sem sagt er í samfelldu máli og geta 

þær verið allt frá einu orði upp í heila málsgrein (Höskuldur 

Þráinson, 1995). Erlend rannsókn á spænsk/enskum tvítyngdum 

börnum leiddi í ljós að fjöldi mismunandi orða var áreiðanlegasta 

mælingin á þróun frásagnarhæfni enskumælandi barna (Uccelli og 
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Páez, 2007). Í rannsókn Jóhönnu T. Einarsdóttur og Álfhildar 

Þorsteinsdóttur (2009) var máltjáning íslenskra leikskólabarna 

greind þar sem mæliþættirnir meðallengd segða, heildarfjöldi orða 

og fjöldi mismunandi orða voru notaðir. Meginniðurstöður þeirra 

leiddu í ljós að fylgni var marktæk á milli aldurs barnanna og 

heildarfjölda orða, fjölda mismunandi orða og meðallengdar 

segða, sem bendir til að færni á þessum sviðum frásagnarhæfni 

aukist með aldri.  

Sigríður Ólafsdóttir o.fl. (2016) hafa sýnt að góður orðaforði er 

grundvöllur framfara í lesskilningi hjá ísl1 og ísl2 börnum og 

fjölbreytni orðanokunar tengist einnig færni barnanna til að tjá 

hugmyndir sínar í rituðu máli (Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2016). 

Þessar niðurstöður eru samhljóma erlendum rannsóknum sem 

sýnt hafa að ef börn ná að tileinka sér góðan orðaforða kemur það 

fram í hæfni þeirra í töluðu máli, lestri og ritun (Roth, Speece og 

Cooper, 2002; Westby, 1991; McCabe og Rollins 1994; Uccelli and 

Paez, 2007).  

Það er einmitt á miðstigi grunnskólans sem námsgreinar verða 

sérhæfðari og reynir þá í síauknu mæli á orðaforða barna, bæði til 

skilnings og tjáningar (Roessingh, 2008, Roessingh og Elgie, 2009; 

Snow og Lawrence, 2011; Beck, McKeown og Kucan, 2002).  

Ekki hefur verið sérstaklega kannað hvort munnleg frásagnar-

hæfni ísl2 barna sé minni en ísl1 jafnaldra þeirra eða hvort minni 

orðaforði þeirra skerði færni þeirra til að segja sögu. Því er það 

tilgangur rannsóknar minnar að skoða munnlega frásagnarhæfni 
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ísl2 barna á miðstigi og bera saman við ísl1 börn og hvort hún 

tengist íslenskum orðaforða þeirra. 

Markmið rannsóknarinnar eru þrenns konar: Í fyrsta lagi að 

kanna frásagnarhæfni ísl2 barna, hvort hún aukist með dvalartíma 

þeirra á Íslandi og aldri. Í öðru lagi er ætlunin að skoða hvort 

samband sé á milli íslensks orðaforða ísl2 barna og frásagnarhæfni 

þeirra. Í þriðja lagi er ætlunin að bera saman frásagnarhæfni ísl2 

barna og ísl1 jafnaldra þeirra. 

Niðurstöður sem fást við slíka rannsókn eru mikilvægar til þess 

að þróa árangursríka kennsluhætti með tvítyngdum börnum. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur  

 

2.1 Málþróun eintyngdra barna 

Máltaka barna byrjar snemma á lífsleiðinni og hefur til dæmis verið 

sýnt fram á að fóstur í móðurkviði heyrir hljóð úr umhverfinu, þar 

með talið tungumálið (DeCasper, 2007, DeCasper og Fifer, 2007). 

Rannsóknir sýna að nýfædd börn virðast hafa kynnst tali móður 

sinnar og bregðast því meira við að heyra tungumál hennar en 

önnur mál (Nazzi, Bertoncini og Mehler, 1998). Nýfædd börn hafa 

einnig hæfileika til að tjá sig með táknum til að koma þörfum og 

væntingum sínum á framfæri (Spietz og Sumner, 1994). Til dæmis 

geta þau brosað, snúið höfðinu eða teygt sig eftir umönnunaraðila 

sem og vælt og grett sig (Brazelton, Koslowski og Main, 1974). 

Talað er um að börn gangi í gegnum ákveðin stig við tileinkun 

móðurmálsins; oft er talað um sex stig. Þau eru ekki háð ákveðnum 

aldri, heldur ýmsum þáttum og reglum sem börn þurfa að ná 

tökum á til að komast koll af kolli á næsta stig (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2004b). 

Á fyrsta stigi, í kringum sex mánaða aldurinn, er talað um hjal, 

en þá fer fyrsta orðið að myndast (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). 

Á þessum tímapunkti leika börn sér jafnmikið með hljóð og við 

fingur og tær (Stoel - Gammon, 1998). Smábörn eru félagsverur, 

þau stara í augun á þeim sem annast þau og eru næm fyrir 

tilfinningalegum blæ raddanna í kringum sig. Þau taka eftir því sem 

er sagt við þau og taka þátt í samtalinu þó það sé í formi babbls 
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(Bernstein og Levey, 2002). Á aldursbilinu sex til tíu mánaða geta 

börn bent á þann aðila sem verið er að spyrja um, hluti eða myndir 

(Bates, Camaioni, og Volterra, 1975; Zinober og Martlew, 1985). 

Á öðru stigi máltökunnar eru börn í kringum 10 - 14 mánaða 

gömul og nota eitt orð til að mynda setningu (Sigríður Sigurjóns-

dóttir, 2001). Samkvæmt rannsóknum, nota börn nær eingöngu 

nafnorð til að byrja með (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2004a) og er 

algengt að tal smábarna hefjist á stökum orðum sem auðvelt er að 

bera fram og endurspegla daglegt líf þeirra (Tamis - Lemonda, 

Bornstein, Kahana - Kalman, Baumwell og Cyphers, 1998). Um 11 

mánaða aldur geta börn skilið allt að 50 eða fleiri algeng orð og 

koma fyrstu orðin í kringum aldurinn sem þau stíga sín fyrstu skref. 

Hjá flestum börnum breytist babblið í sífellt fleiri orð á öðru árinu. 

Tengslin á milli babbls og tals hafa verið umdeild en flestir 

rannsakendur eru sammála um það að babbl blandast við tal og 

getur einnig viðhaldist lengi eftir að fyrstu greinilegu orðin koma 

fram (Stoel- Gammon, 1998). 

Á þriðja stiginu, um tveggja ára aldur, hafa börn lært um 50 til 

100 orð og geta sett saman tvö orð (Tamis- Lemonda, Bornstein, 

Kahana - Kalman, Baumwell og Cyphers, 1998). Þau byrja að læra 

beygingu orða, fleirtölu- og þátíðarmyndir fara að birtast í tali 

þeirra (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). Í þessar stuttu tveggja orða 

setningar vantar enn forsetningar og önnur málfræðileg atriði 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2004a). Á sama tíma byrja þau að geta 

sagt sögur í gegnum leik en hafa ekki náð færni í að tengja saman 

setningar og mynda heildstæða frásögn. Frásögn í töluðu máli 
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blandast gjarnan leikrænni tjáningu: Lea litla, 27 mánaða, er að 

kubba með mömmu sinni og afraksturinn verður hús. Lea tekur 

plastljónið sitt og reynir að troða því inn í húsið: „Ljón inn í húsið“.  

Eftir nokkrar tilraunir er Leu ljóst að ljónið passar ekki inn í það. 

Lea setur þá plastkú inn í húsið: „Kusa lúlla“. Því næst gefur hún 

kúnni plastblóm að éta. Þetta litla leikrit mætti kalla upphafið að 

frásögn þó hún einkennist meira af leik en orðum. Eftir að þessu 

stigi er lokið lengjast setningar og börn bæta inn í þær forsetn-

ingum og fornöfnum (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2004a). 

Talað mál og málskilningur barna taka gífurlegum framförum á 

forskólaárunum, þ.e. hjá börnum á aldrinum tveggja til sex ára, 

sem er fjórða stig málþróunar. Á þeim aldri byrja börn að nota tíð, 

fleirtölu og beygingarendingar orða og kunnátta þeirra í málfræði 

eykst enn frekar (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2004b). Börnin öðlast 

skilning á ýmsum merkingarfræðilegum þáttum: orðum sem lýsa 

tengslum á milli hluta og atburða s.s. ýmsum tegundum 

forsetninga, tíðartengingum, magnhugtökum og spurnarorðum. 

Börn ná að tileinka sér flest þessara hugtaka við fimm ára aldur 

(James, 1990).  

Á forskólaaldri eykst málfærni barna verulega. Tveggja orða 

setningar breytast nú í segðir, þ.e. það sem sagt er í samfelldu máli 

og geta þær verið allt frá einu orði upp í heila málsgrein (Höskuldur 

Þráinsson, 1995). Börnin eru farin að geta notað orðasambönd 

óháð umhverfi, þ.e. þau geta sagt frá hlutum og atburðum þó að 

þeir séu ekki nærri þeim (Whitehead, 2005). Börnin átta sig betur 

á aðferðum sem nota má til að samræður verði gagnvirkar. Þau 
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byrja einnig að segja brandara, nota stríðniorð og viðvaranir. Börn 

þróa með sér hæfni til að koma á og viðhalda umræðuefninu 

(James, 1990). Í kringum þriggja til fjögurra ára aldur byrja þau að 

nota tungumálið í margvíslegum félagslegum aðstæðum. Þau geta 

til dæmis talað barnamál við ungabörn, verið dónaleg við vini sína 

og hagað sér á kurteisan hátt við ömmu sína og afa (Snow, Tabors, 

og Dickinson, 2001). Hvað orðaforðann hjá börnum á þessum aldri 

varðar, verður bylting í máltöku barnanna og getur hann aukist frá 

300 orðum upp í 1000 orð. Börn geta haft skilning á 2000 til 3000 

orðum þótt þau geti sjálf aðeins notað hluta þeirra. Við fjögurra 

ára aldur eru flest börn farin að nota um 1600 orð (Morrow, 2012). 

Á fimmta stigi, sem hefst við fimm ára aldur, verður 

setningaskipanin flóknari og börn verða fær um að mynda 

samsettar setningar (aðal- og aukasetningar) (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2001) og þær verða fjölbreyttari; því að, eða, þrátt 

fyrir, áður en og eftir, birtast í tali barnanna. Þrátt fyrir það að 

sumar þessara samtenginga séu notaðar á forskólaaldri, skilja 

börnin þær ekki til fullnustu fyrr en eftir fimm ára aldur. 

Orsakatengingin því að er t.d. ein þessara tenginga. Til að skilja 

setningu með orsakatengingu þarf skilning bæði á sambandi 

orsakar og afleiðingar en einnig tíðarsambandi tveggja atburða. Til 

dæmis setningin Stelpan grét því hún datt merkir að hún datt fyrst 

og grét svo, þrátt fyrir að talað sé um þessa atburði í öfugri röð. 

Rannsóknir benda til þess að börn skilji ekki setningar sem 

innihalda því að fyrr en um sjö ára aldur (James, 1990). 



 

21 
 

Sjötta og lokastig hinnar eiginlegu máltöku byrjar í upphafi 

grunnskólagöngunnar (Aldís Guðmundsdóttir, 1997). Á þessum 

aldri þróa börn áfram þá þætti sem þegar voru komnir á 

forskólaaldrinum (James, 1990) og auka hæfni sína til að nota 

tungumálið á viðeigandi hátt í margvíslegum félagslegum 

kringumstæðum þar sem tungumálið verður ríkulegra (Whitehead 

2005). Orðaforði þeirra heldur áfram að aukast, yfirleitt jafnt og 

þétt. Vegna vitsmunalegra viðfangsefna skólaáranna tileinka 

nemendur sér æ flóknari og fátíðari orð og geta því notað 

tungumálið á flóknari hátt (Hulme og Joshi, 1998). Málörvun frá 

umhverfinu hefur mikil áhrif á þessa þróun (Weizman og Snow, 

2001), þ.e í hversu miklum mæli tungumálið er notað í samskiptum 

við fólk (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). Börnin hafa nú sankað að sér 

á bilinu 5000 til 8000 orðum og nýta sér næstum alla 

grundvallarþætti málfræðinnar (Snow, Tabors, og Dickinson, 

2001).   

Það sem er sérstaklega áberandi í þróun tungumálsins á 

grunnskólaárunum er málvitund (Gleason, 2005), þ.e. hæfileiki 

barns til þess að geta talað og hugsað um málið. Sönn málvitund 

byggir á greinargóðri þekkingu á tungumálakerfinu. Sem dæmi má 

nefna að ólæs börn á forskólaaldri sem þekkja stafina og hljóð 

þeirra en skilja ekki að stafurinn táknar hljóðið, hafa ekki raunveru-

lega hljóðkerfisvitund (Bialystok, 1991). Með aukinni málvitund 

byrja börn að átta sig á því orð skiptast í einstök hljóð og að orð 

eru grunneiningar málsins. Þau læra að orðin og fyrirbærin sem 

þau vísa til hafa oftast mismunandi eiginleika (Gleason, 2005); fíll 
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er stutt orð en merkir stórt dýr, randafluga er langt orð en merkir 

eitthvað smátt. Um 10 ára aldur öðlast börn skýran skilning á 

notkun hugtaksins orð og geta þau gefið útskýringar á merkingu 

þeirra (t.d. fugl er dýr sem flýgur). 

Samhliða þróun merkingarfræðilegrar þekkingar öðlast börn 

færni í að nota stílbrögð s.s. myndlíkingar, orðaleiki og kaldhæðni 

(Gleason, 2005). 

Lestur, samskipti við aðra og félagsleg reynsla barnanna leika 

stórt hlutverk í áframhaldandi málþróun (Whitehead, 2005). 

Málfærni, eins flókin og hún er, þurfa sum börn að þróa með sér í 

tveimur eða jafnvel fleiri tungumálum.  

 

2.2  Tvítyngi 

Hugtakið tvítyngi er oftast skilgreint sem tvö eða fleiri tungumál 

sem einstaklingur talar; móðurmálið og svo annað mál, en í 

sumum tilfellum tvö móðurmál og stundum tvö eða fleiri 

viðbótarmál (ísl2). Með móðurmáli er átt við fyrsta málið, eða 

málin, sem einstaklingur tileinkar sér frá fæðingu eða ungum aldri 

(Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). Annað mál er þá tungumálið sem 

bætist við eftir að einstaklingur hefur lært móðurmálið að 

einhverju leyti (Paradis, 2006).  

Við skilgreiningu á tvítyngi hafa fræðimenn notað mismunandi 

viðmið; upprunaviðmið sem telja þann einstakling tvítyngdan sem 

samtímis hefur lært tvö tungumál frá bernsku; kunnáttuviðmið þar 
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sem tvítyngi einstaklings er skoðað miðað við færni í málunum 

samkvæmt ákveðnum staðli; notkunarviðmið sem miðast við 

færni í málnotkun við mismunandi aðstæður sem samfélagið 

skapar; viðhorfsviðmið sem taka mið af því hvort einstaklingur 

upplifir sjálfan sig tvítyngdan eða hvort samfélagið gerir það 

(Þórdís Gísladóttir, 2004). 

Tilbrigði tvítyngis geta verið mörg og mótast af aðstæðum hvers 

og eins sem tjáir sig á tveimur tungumálum. Algengt er að skipta 

tvítyngi í áunnið eða jafnhliða tvítyngi. Áunnið tvítyngi (e. 

sequential bilingualism) á við um þá einstaklinga sem ná tökum á 

móðurmálinu og bæta síðan öðru máli við (Tabors, 1997). Barn 

sem lærir móðurmál í heimalandi sínu en flytur svo til annars lands 

þar sem annað mál er ríkjandi og barnið lærir, er dæmi um áunnið 

tvítyngi. Þessi hópur barna hefur yfirleitt náð undirstöðufærni á 

móðurmáli (þó mismikið eftir aldri og málörvun) áður en það lærir 

seinna málið. Jafnhliða tvítyngi (e. simultaneus bilingualism) á við 

um máltöku einstaklinga sem fer fram frá fæðingu á tveimur eða 

jafnvel fleiri tungumálum (Patterson, 2002). Það er þó ekki 

óalgengt að tvítyngd börn noti einungis annað tungumálið 

(Houwer, 2009), það er að segja að þau nái ekki alltaf jafn góðum 

tökum á báðum tungumálum og geta oft ekki notað annað málið 

við leik og í skóla. Á sama hátt er jafnhliða tvítyngi einnig nokkuð 

vítt hugtak; þar sem tvítyngi getur í raun talist jafnhliða þegar 

barnið tileinkar sér eitt mál eingöngu frá fæðingu og annað málið 

bætist svo við aðeins seinna. Skiptar skoðanir eru á því á hvaða 
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aldri seinna málið má bætast við svo að tvítyngið skilgreinist sem 

jafnhliða. Patterson (2002) telur það vera fram að þriggja ára aldri 

en margir aðrir fræðimenn telja það vera við fjögurra ára aldur 

(Grosjean, 2010). Birna Arnbjörnsdóttir (2000) telur að bæði 

tungumálin sem barn lærir fyrir 11 til 12 ára aldur geti orðið að 

móðurmáli með þeim skilyrðum að þau séu notuð í jafnmiklum 

mæli. Það hlýst með nægilegri málörvun úr umhverfinu og að bæði 

tungumálin séu notuð reglulega. Þá er hægt að tala um virkt 

tvítyngi. Með kennslu ísl2 barna í grunnskólum á Íslandi er stefnt 

að virku tvítyngi svo þau geti tekið þátt í náminu og verið virk í 

samfélaginu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Íslenska er annað tungumál fjölda barna á Íslandi og aðstæður 

þessara barna eru mjög mismunandi. Sum þeirra alast upp á 

heimilum þar sem engin íslenska er töluð og læra hana því 

eingöngu utan heimilisins, í leik- eða grunnskóla. Önnur eiga annað 

foreldri íslenskt og fá því iðulega íslenska málörvun heima. 

Velgengni allra barna, bæði ísl1 og ísl2, í íslensku skólakerfi veltur 

að miklu leyti á því hversu góðu valdi þau ná á íslenskunni (Sigríður 

Ólafsdóttir, 2015). Því er nauðsynlegt að börn sem nota annað 

(önnur) tungumál en íslensku heima fái markvissa málörvun í 

íslensku innan skólakerfisins.  

2.3  Málþróun tvítyngdra barna 

Í meginatriðum er máltaka ísl1 og ísl2 barna svipuð. Munurinn á 

þessum tveimur hópum liggur þó í mismunandi hraða sem 

máltakan tekur (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007) en hraði tileinkunar 
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nýrra orða hjá þeim sem læra tvö tungumál getur verið hægari en 

hjá þeim eintyngdu (Þóra Másdóttir, 2000; Hulda Patricia 

Haraldsdóttir, 2013; Thordardottir og Juliusdottir, 2012; Sigríður 

Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2010). Fyrir því liggja 

mismunandi ástæður. Til að mynda skiptir málörvun verulegu máli 

sem og hversu lík tungumálin eru, auk einstaklingsmunar. Þá liggur 

munurinn einnig í því hvort einstaklingurinn lærir tungumálin 

jafnhliða eða hvort tvítyngið er áunnið (Mclaughlin, 1981).  

Jafnhliða tvítyngd börn ganga ekki í gegnum sömu þætti í 

máltökunni og börn með áunnið tvítyngi. Orðaforði jafnhliða 

tvítyngdra barna er dreifður á tvö tungumál og því þekkja þau 

gjarnan hluta orðanna aðeins á öðru tungumálinu og önnur orð á 

báðum málunum (Oller, Pearson og Cobo – Lewis, 2007). Það að 

orðaforðinn dreifist á bæði tungumálin getur valdið því að hann 

þróist ekki eins hratt í báðum málum og verði því minni í hvoru 

máli en hjá þeim börnum sem aðeins kunna og nota annað málið. 

Meðfæddur hæfileiki barna til  að ná góðum framburði og 

nákvæmu tali dvínar hins vegar með aldri og þess vegna er 

jafnhliða tvítyngi sterkara fyrir þessa þætti. Ýmsar rannsóknir gefa 

þó til kynna að börn með áunnið tvítyngi séu fljótari í 

máltökuferlinu en jafnhliða tvítyngd börn þar sem þau búa yfir 

þekkingu og færni á móðurmálinu og geta byggt á henni þegar þau 

læra orð í nýja málinu (Collier, 1987/1988; Roessingh, 2008; 

Sigríður Ólafsdóttir, 2016).  
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2.4  Orðaforði 

Orðaforði er það safn orða sem einstaklingur þekkir og hefur á 

valdi sínu. Breidd orðaforðans er hugtak yfir það hversu mörg orð 

nemendur þekkja en slíkur mælikvarði getur spáð fyrir um 

velgengni þeirra í námi (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). 

Rannsóknir hafa sýnt að því fleiri orð sem börn heyra snemma á 

lífsleiðinni þeim mun meiri orðaforða hafa þau og því betur eru 

þau í stakk búin til að þróa tungumálakunnáttu sína (Hart og Risley, 

1995, 2003). 

Það sem einkennir öll tungumál eru annars vegar lágtíðniorð, 

það eru sjaldgæf orð sem birtast aðallega í rituðu máli, og hins 

vegar hátíðniorð, en það eru algengustu orð hvers tungumáls og 

koma þau margfalt oftar fyrir en þau fyrrnefndu þrátt fyrir að vera 

miklu færri (Ársæll Sigurðsson, 1940; Friðrik Magnússon, 1988). 

Orðum má skipta í þrjá flokka eftir tíðni þeirra og í hvernig texta 

þau birtast (Tier 1, Tier 2 og Tier 3 sbr. Beck, McKeown og Kucan, 

2002; Coxhead, 2000; Cummins, 1981; LaRusso o.fl., 2016; 

Roessingh, 2016; Roessingh og Kover, 2003). Í fyrsta flokki (Tier 1) 

eru hátíðniorð eða grunnorðaforðinn; þ.e. orð sem eru notuð í öllu 

tungumáli, töluðu og rituðu og eru einkennandi fyrir 

tungumálanotkun okkar í daglegu lífi og athöfnum. Í öðrum flokki 

(Tier 2) eru sjaldgæf orð: samheiti algengra orða, t.d. snæða í stað 

borða og einnig óhlutbundin orð sem hafa flóknari merkingu, t.d. 

orsakir og afleiðingar (Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2016). Orð í öðrum 

flokki birtast að mestu leyti í rituðum texta af ýmsu tagi og eru í 

raun einkennandi fyrir ritað mál. Skilningur á slíkum orðum er því 
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nauðsynlegur fyrir góðan lesskilning (Erla Lind Þórisdóttir, 2017). 

Orð þriðja flokksins (Tier 3) eru einnig sjaldgæf og tengjast 

ákveðnum fræðasviðum. Þetta eru orð fræðigreina og börn 

kynnast þeim í hinum ýmsu námsgreinum (Beck, McKeown og 

Kucan, 2002). Dæmi um orð á þriðja stigi eru landbúnaður og 

iðnaður sem falla undir landafræði og svo spendýr og skordýr sem 

tilheyra náttúrufræði. Orð sem falla í annan og þriðja flokk eru 

gjarnan kölluð hærra stigs orð (Sigríður Ólafsdóttir o.fl. 2016) eða 

námslegur orðaforði (e. academic vocabulary). 

Það er í raun ekki sjálfgefið að börn þrói með sér hærra stigs 

orðaforða og geta ýmsir þættir haft áhrif. Málörvun skiptir þar 

veigamestu máli, hversu innihaldsríkt tungumál börn fá á 

heimilum og í skóla. Lestur er gífurlega mikilvægur þáttur því þar 

birtast hærra stigs orð. Með lestri kynnast börn einnig flóknari 

setningum (Jóhanna T. Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og 

Amalía Björnsdóttir, 2011). Með fjölbreytilegu tungumáli og 

ríkulegri málörvun eykst orðaforði og tungumálafærni barna (Bee, 

1997). Breidd orðaforðans eykst sem og dýpt hans. Það 

síðarnefnda felur í sér aukna þekkingu á hinum fjölbreytilegu 

myndum orða og margvíslegri merkingu þeirra miðað við 

samhengi þess texta sem þau birtast í.  

Í kringum níu ára aldur, en það er aldur yngri þátttakenda 

þessarar rannsóknar, eru börn komin á miðstig grunnskólans og 

námsgreinar verða sérhæfðari. Á þessum aldri byrja börn að nýta 

sér lestur til að afla sér þekkingar og námsefnið byrjar í auknum 
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mæli að innihalda hærra stigs orð (Roessingh, 2008, Roessingh og 

Elgie, 2009; Snow og Lawrence, 2011; Beck, McKeown og Kucan, 

2002). Á þessum aldri fer því að reyna á orðaforða barna og þá 

fyrst getur komið í ljós skortur á orðaforða hjá nemendum og þar 

á meðal tvítyngdum nemendum. Þessi skortur á orðaforða 

skólamáls er veigamikil ástæða þess að börn dragast aftur úr í námi 

(Lervag og Aukrust, 2010; Lesaux, Crosson, Kieffer og Pierce, 2010; 

Roessingh og Kover, 2003; Verhoeven, 1990).  

Því hafa ýmsir fræðimenn reynt að skilgreina hvernig börn bæta 

helst við orðaforða sinn. Harris, Golinkoff og Hirsh-Pasek (2011) 

vildu meina að til þess að börn læri orð verði þau að heyra orðin 

ítrekað og þau þurfi að vera þeim áhugaverð. Auk þess þurfi börn 

að taka þátt í samræðum um orðin og merkingu þeirra. Rannsóknir 

sýna einmitt að börn geta hratt bætt við sig hærra stigs orðaforða 

með góðri málörvun (Cummins, 1979, 1981; Jiang og Kuehn, 2001; 

Lesaux og Siegel, 2003; Roessingh og Kover, 2002). Nauðsynlegt er 

að vinna markvisst með slík orð. Það er til að mynda hægt með því 

að taka einstök orð fyrir, vinna með þau á margvíslegan hátt og 

einnig með því að gefa nemendum næg tækifæri til að nota orðin 

sjálfir, bæði í tali og ritun.  

Orðaforði skiptist einnig í tjáningarorðaforða og 

viðtökuorðaforða. Sá fyrrnefndi nær yfir þau orð sem einstaklingar 

nota sjálfir í töluðu og rituðu máli og sá síðarnefndi yfir þau orð 

sem þeir skilja þegar þeir heyra þau eða lesa (Kamil og Hiebert, 

2005). Viðtökuorðaforðinn er mun stærri en tjáningarorðaforðinn 

því við skiljum mun fleiri orð en við náum sjálf að kalla fram í huga 
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okkar þegar við tjáum okkur hvort sem er í tali eða riti. Góður 

orðaforði liggur því til grundvallar lesskilningi en tengist einnig 

tjáningar- eða frásagnarhæfni.   

2.4.1 Mikilvægi orðaforða fyrir læsisþróun og 
frásagnarhæfni 

Íslenskur orðaforði og áhrif hans á hraða framfara í lesskilningi hjá 

börnum með íslensku sem annað mál (ísl2) og með íslensku sem 

móðurmál (ísl1) var rannsóknarefni Sigríðar Ólafsdóttur og félaga 

(2016). Lesskilningur var mældur með NARA-lesskilningsprófi 

(óútgefin útgáfa eftir Hrafnhildi Ragnarsdóttur) auk þess sem 

skilningur á orðum var mældur með prófunum ísl-PPVT (Dunn og 

Dunn, 2007) og Orðskilningi (Karl Fannar Gunnarsson og 

Sigurgrímur Skúlason, 2009) sem inniheldur hærra stigs orð. 

Niðurstöður sýndu að íslenskur orðaforði bæði ísl2 og ísl1 barna 

stuðlaði að hraðari framförum í lesskilningi, þ.e.a.s. orðaforði 

fjórðu bekkinga spáði fyrir um hraða framfara í lesskilningi yfir 

miðstigsárin hjá báðum málahópum. Niðurstöður annarra 

íslenskra rannsókna sem og erlendra þar sem kannaðir hafa verið 

áhrifsþættir lesskilnings, eins og hann er mældur í PISA 

rannsókninni (OECD, 2016), hafa sýnt að orðaforði er sá þáttur 

sem hefur mesta forspárgildið fyrir lesskilning (Arnbak, 2010; 

Freyja Birgisdóttir, 2016; LaRusso, Kim, Selman, Uccelli, Dawson, 

Jones, Donovan og Snow, 2016). Rannsóknir hafa sýnt að aldur 

barna þegar þau flytja til nýs lands þar sem máltaka annars máls 

hefst, hefur jákvæð áhrif á orðaforðaþróun þeirra í nýja málinu 
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(Collier, 1987/1988, Collier 1989; Muircheartaigh og Hickey, 2008; 

Roessingh, 2008). Þetta þýðir að því eldri sem börn eru þegar þau 

byrja að læra nýtt tungumál því hraðari geta framfarir þeirra orðið. 

Þessi tilhneiging stafar af aukinni þekkingu þeirra í móðurmáli sínu, 

þá sérstaklega á hærra stigs orðaforða (Cummins, 1979,1981; 

Jiang og Kuehn, 2001). Hafi þau lært tier 2 orð með flókna 

merkingu og tier 3 orð verður auðveldara fyrir þau að læra þessi 

orð í  nýja málinu, þau þurfa aðeins að skipta um orð fyrir sömu 

merkingu. Yngri tvítyngd börn, sem hafa ekki öðlast góðan 

orðaforða, þ.e. tier 1 orð skiptast á milli tungumálanna þeirra og 

þau hafa litla þekkingu á tier 2 og tier 3 orðum, eiga á hættu að 

bæta nýjum orðum hægt í safnið. Þessar niðurstöður eru 

samhljóma niðurstöðum rannsóknar Sigríðar Ólafsdóttur (2015) 

þar sem aukinn aldur ísl2 barna við komu þeirra til landsins þýddi 

hraðari framfarir í lesskilningi og orðaforða.  

Rannsóknir hafa sýnt að ef börn ná að tileinka sér góðan 

orðaforða nýtist hann þeim ekki aðeins í hraðari aukningu 

orðaforðans heldur einnig í lesskilningi (Roth, Speece og Cooper, 

2002; Westby, 1991; McCabe og Rollins 1994; Uccelli and Paez, 

2007). Skilningur á orðum hefur í raun bein áhrif á lesskilning barna 

en hlutfall þekktra orða í texta verður að vera 98% svo að 

lesskilningur geti kallast góður (Laufer, 1989, 1992; Erla Lind 

Þórisdóttir, 2017). Ef hlutfall þekktra orða er lægra nær lesandinn 

ekki að átta sig á merkingu óþekktra orða út frá samhengi textans 

og lesskilningur verður því lítill. 
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Í rannsókn Sigríðar Ólafsdóttur (2015) á ísl1 og ísl2 börnum í 

sjötta og áttunda bekk, voru tengsl á milli notkunar hærra stigs 

orða og ritunarhæfni þeirra skoðuð. Meginniðurstöður leiddu í ljós  

að því færari sem nemendur voru að tjá hugmyndir sínar í rituðu 

máli, þeim mun fleiri hærra stigs orð notuðu þau. Ísl2 

þátttakendurnir stóðu sig verr í ritunarverkefnunum og notuðu 

einnig færri hærra stigs orð en eintyngdir jafnaldrar þeirra. Það 

sem kom jafnframt í ljós var að í báðum málahópum var notkun 

hærra stigs orða og ritunarfærni ekki meiri hjá eldri börnunum.  

Í ljósi þess að íslenskur orðaforði reynist svo mikilvægur fyrir 

bæði lesskilning og ritunarfærni íslenskra nemenda er það 

áhyggjuefni að rannsóknir hafa leitt í ljós að ísl2 börn þróa 

íslenskan orðaforða sinn lítið á milli ára, í leikskóla (Hulda Patricia 

Haraldsdóttir, 2013) og í gegnum allan grunnskólann (Sigríður 

Ólafsdóttir, 2010; 2016). Munur á íslenskum orðaforða ísl2 barna 

og ísl1 jafnaldra þeirra virðist þannig vaxa með hverju ári (Sigríður 

Ólafsdóttir, 2010; 2016). Þó ber að geta að rannsókn Sigríðar 

Ólafsdóttur (2010) sýndi að íslenskur orðaforði ísl2 barna í fyrsta 

til fjórða bekk grunnskóla jókst með dvalartíma þeirra á Íslandi, 

þ.e. því lengur sem þau höfðu búið hér á landi þeim mun betur 

stóðu þau sig á ísl2-PPVT orðaforðaprófinu.  

2.4.2 Gæðamálörvun 

Því fleiri orð sem börn heyra frá unga aldri, þeim mun meiri líkur 

eru á góðu námsgengi þeirra og færni í málinu síðar meir (Hart og 

Risley, 2003). Sú saga er nefnilega ekki nógu oft kveðin að 
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sögulestur er mikilvægur fyrir lestrarnám barna og leggur grunn að 

frásagnarhæfni þeirra. Þessi hæfni reynir jafnframt á allar hliðar 

þroskans (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004). Þeir foreldrar sem lesa 

fyrir börn sín skapa þannig notalega stund í kringum lesturinn og 

eru með því að skapa þeim jákvætt viðhorf til lesturs.  

Með því að hlusta á sögur læra börn um uppbyggingu þeirra 

(Pence og Justice, 2012). Sögurnar hafa upphaf, þar sem 

sögupersónur eru kynntar, miðju, þar sem einhver atburðarás á 

sér stað og að lokum sögulok, þar sem atburðarásin endar. 

Jafnframt ýtir sögulestur undir aukningu orðaforða og almenns 

málskilnings barna. Í skólastarfi reynir oft á þessa þætti, þ.e. að 

skilja og geta skapað frásögn.  

Jafnframt þurfa börnin að fá tækifæri til þess að tjá sig, bæði í 

töluðu og rituðu máli sem leiðir síðan til betri frásagnarhæfni; að 

segja sögu getur því gefið góða mynd af getu þeirra til að koma 

tungumálinu frá sér (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004). 

 

2.5  Þróun frásagnarhæfni   

Við skulum aðeins líta inn í dæmigerðar heimilisaðstæður í lok 

dags. „Jæja, nú er kominn háttatími!“ Ivan, sex ára, fer upp í 

herbergi, kveikir ljósin og raðar koddunum svo allt sé tilbúið fyrir 

sögustund þeirra Leu litlu systur. Pabbi tínir til nokkrar bækur á 

meðan börnin hjúfra sig saman uppi í rúmi og bíða 

eftirvæntingarfull. Lesturinn hefst en það er ekki pabbi sem les 
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fyrstu bókina því að bókin Dúa bíll er í uppáhaldi hjá Leu og hefur 

hún lært hana utan að. „Sjáðu Dúa, Lísa vill aka bílnum, Æ æ meiddi 

Dúa“ þylur tveggja ára sögumaðurinn. Ivan velur síðan aðra bók 

sem fjallar um Einar Áskel og einfaldar pabbi textann af og til svo 

að Lea skilji betur.  

Lestrarstund sem þessi er algeng á mörgum heimilum en 

hugsanlega gera ekki allir foreldrar sér grein fyrir því að með þessu 

móti eru þeir að leggja mikilvægan grunn að lesskilningi og 

námsárangri barna sinna. Að hlusta á sögu er fyrsta stig 

frásagnarhæfni sem krefst síðan þjálfunar og eflist með málörvun 

frá umhverfinu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004). 

Þrátt fyrir að ung börn hafi ekki getu til að nota tungumálið í leik 

eru þau samt að segja frá með látbragði, t.d. í gegnum 

hlutverkaleik. Ýmislegt bendir til þess að börn leiki sér á þennan 

hátt í ríkari mæli ef foreldri eða annar umönnunaraðili er 

þátttakandi í leiknum. Þannig einkennast fyrstu eiginlegu frásagnir 

barnsins af samvinnu barns og fullorðins aðila, þó að það sé hinn 

fullorðni sem lýsir atburðum leiksins og leiðir söguþráðinn (Engel, 

1995). Þótt barnið kunni ekki að skipuleggja sögu á eigin spýtur, 

staðsetja hana í tíma og rúmi né kunni að mynda orð í þátíð, getur 

það tekið þátt í lýsingum fullorðinna, bætt við upplýsingum og 

smáatriðum og það á réttum stöðum. Sagan er þannig sköpuð í 

sameiningu (Engel, 1995).   

Rannsóknir sýna jafnframt að vitsmunir barna þróast í gegnum 

samskipti við fullorðna í frumbernsku (Vygotsky, 1987) sem og að 

þessi samvera þróar samskiptafærni þeirra (Bruner, 1985).  
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Tal ungra barna á fyrstu tveimur til þremur aldursárunum er í 

nútíð; á morgun og í gær eru ekki til staðar heldur stundin hér og 

nú. Það sem börn segja er í sterkum tengslum við þeirra vitsmuna– 

og félagsþroska og barn sem skynjar ekki fortíð getur ekki heldur 

talað um hana (Gleason, 2005). En fullorðnir spyrja: „Var gaman í 

leikskólanum? Hvað fékkstu að borða?“ Börn og foreldrar skoða 

saman myndir úr sumarfríinu: „Sjáðu hvað þú varst dugleg að vaða 

í læknum! Og manstu hvernig lítil önd lenti þarna rétt hjá þér?” 

Hér er mamman eða pabbinn að sýna barninu að fortíðin er 

áhugaverð og að það er ánægjulegt að minnast hennar. Áherslan 

beinist einnig að sameiginlegri upplifun og bönd milli barns og 

foreldris styrkjast á þennan hátt (Engel, 1995). Börn hlusta á 

frásagnir, þau hlusta á sögur og smám saman byrja þau að geta 

sagt sjálf frá.  

Rannsóknir sýna að þegar börn hafa náð þriggja ára aldri hafa 

þau náð að tileinka sér nokkra af þeim mikilvægu liðum sem 

nauðsynlegir eru til þess að geta sagt frá svo sem sjálfsvitund, þ.e. 

vitund um sína eigin tilvist, fortíðarminningar, skilning á tíma og 

rúmi og orsakasamhengi. Samkvæmt Peterson og Jesso (2008) 

öðlast barnið á þessum aldri skilning á skipulagi atburða og hvernig 

þeim er lýst í gegnum eigin upplifun. Fyrstu frásagnirnar eru 

lýsingar á eigin upplifunum sem börn geta nú skipulagt svo þær 

hafi byrjun, miðju og endi. Þetta er stórt stökk í vitsmunaþroska 

því þriggja ára börn geta nú með skipulagðri frásögn leitt 

áheyrendur í sinn eigin reynsluheim. Sögur sem börnin muna og 

kjósa til að segja frá endurspegla svo enn frekar þann félagsramma 
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sem þau þroskast í (Miller og fl., 1990, 1997; Wang og Leichtman, 

2000).  

Eftir því sem börn eldast verða frásagnir þeirra flóknari. Við 

fjögurra ára aldur geta þau tjáð orsakasamhengi atburða (Kemper 

og Edwards, 1986). Til dæmis verður röð setninga línuleg: “uglan 

kom út úr trénu og strákurinn datt” lýsir tímatengdu sambandi – 

uglan kom fyrst út úr trénu og strákurinn datt svo – en seinna koma 

orsakatengsl: “strákurinn datt vegna þess að uglan kom út úr 

trénu”. Smám saman þróast frásagnarhæfnin og frásögnin verður 

nákvæmari; barnið þróar ný tengiorð eins og vegna þess og getur 

þá breytt röðun setninga (Berman og Slobin, 1994). Þegar börn eru 

orðin fimm ára geta þau lýst atburðum í tímaröð (Berman, 1988), 

þau geta greint frá ástæðum og markmiðum atburða (Trabasso, 

1992). Enn fremur hafa þau náð færni í að lýsa áformi og andlegu 

ástandi sögupersóna (Benson, 1997). Um sex ára aldur geta börn 

sagt heildstæða sögu með greinilegum bakgrunnsupplýsingum 

sem varða tíma, staðsetningu og persónur, einnig geta þau fléttað 

inn erfiðleikum og afleiðingum þeirra (McCabe og Rollins, 1994). 

Við sjö ára aldur hafa flest börn öðlast góða frásagnarhæfni sem 

gerir þeim kleift að segja jafnöldrum eða fullorðnum frá upplifun 

eða tilbúinni sögu (Wolf, 1985).  

Frásagnarhæfni þróast því smám saman samhliða þróun 

vitsmunaþroska og málþekkingar (Fromkin, Rodman og Hyams, 

2003) og tengist alhliða þroska barna (Ukrainetz, Justice, 

Kaderavek, Eisenberg, Gillam & Harm, 2005). Þessi þróun á sér 

stað alla ævi þó að helstu mótunarárin séu í grunnskóla og 
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einstaklingar nái hápunkti sínum á ólíkum aldri (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2000). Umhverfið sem börn alast upp í skiptir 

verulegu máli fyrir þessa þróun (Pence og Justice 2008).  

2.5.1 Að meta frásagnarhæfni barna 

Færni til frásagnar getur komið fram í ólíkum formum, verið bæði 

munnleg og skrifuð. Að segja sögu er gott dæmi um frásögn þar 

sem börn reyna á hæfni sína við að skipuleggja söguefni, t.d. með 

tilliti til tímaraðar og að þau geti tekið mið af sjónarhorni og 

skilningi hlustandans (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004).  

Við mat á gæðum frásagna er litið til uppbyggingar textanna. 

Flestir fræðimenn eru sammála um að fullgild frásögn verði að 

innihalda vissa grunnþætti. Það voru þeir Stein og Glenn (1979) 

sem kynntu líkan af sögubyggingu á grundvelli rannsókna sinna á 

endursögn barna og unglinga á frásögnum (sjá m.a. Donovan, 

2001; Tracy, Graham og Reid, 2009). Þeir telja að góð frásögn þurfi 

að byggja á eftirfarandi þáttum: Persónur frásagnarinnar þarf að 

kynna í upphafi, þar sem kemur fram hvenær og hvert sögusviðið 

er. Upphafsatburður frásagnarinnar þarf að lýsa því sem kemur 

ákveðinni atburðarás af stað. Það sem þarf einnig að koma fram í 

upphafi frásagnarinnar er það sem hefur áhrif á sögupersónurnar. 

Áform geta breyst eða tilfinningar vaknað vegna þeirra. Í næsta 

þætti þurfa sögupersónurnar að bregðast við upphafsatburðinum 

og þá hefst atburðarás þar sem unnið er að því að ná upphaflegu 

markmiði eða leysa vandamál ef þau eru til staðar. Í kjölfar þess 

hlýst einhver niðurstaða eftir atburðarásina þar sem markmiðinu 
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er náð og vandamálið í upphafi sögunnar er leyst. Lokaþátturinn 

eru sögulokin og í flestum tilvikum tengjast þau þeirri lausn sem 

finnst. Lausnin verður þó einnig áhrifavaldur á þær persónur sem 

koma fram í sögunni (Stein og Glenn, 1979). 

Bæði erlendis og hérlendis hafa mismunandi mælikvarðar verið 

notaðir þegar verið er að meta frásagnir barna. Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir (1992) rannsakaði hæfni barna til að mynda frásögn 

og hafði það að markmiði að afla þekkingar á þeim hluta 

málþroskans, sem gaf einnig færi á því að smíða eins konar 

viðmiðunarramma við mat á orðræðuþroska á bernsku- og 

unglingsárum. Skoðaðir voru þættir eins og fjöldi söguþátta, lengd 

frásagna og fjölda og breytileika samloðunar milli setninga. 

Rannsóknin beindist að litlum úrtökum, nánar tiltekið tíu í hverjum 

aldurshópi. Úrtakið voru íslensk börn á þriðja, fimmta, sjöunda og 

níunda aldursári og til samanburðar var tíu manna hópur fullorðna 

einstaklinga. Myndabókin Frog, where are you? (Mayer, 1969) var 

notuð sem kveikja. Niðurstöður sýndu sameiginleg einkenni á 

frásagnarhæfni innan hvers aldursflokks en einnig marktæka 

þróun á þessu tímabili. Þriggja ára börnin gátu ekki sagt söguna í 

samfelldu máli en þau níu ára náðu næstum öll að setja hana í 

hefðbundið söguform. Stærsta bilið var á milli fimm og sjö ára 

barnanna, sem lýsti sér í miklum framförum í öllum þeim þáttum 

sem skoðaðir voru (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1992). 

Í seinni rannsókn Hrafnhildar (2004) voru þátttakendurnir 165 

börn á fimmta aldursári og var meginmarkmiðið að kanna hversu 
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mikill munur getur verið á frásagnarhæfni eintyngdra barna við 

upphaf skólagöngu. Hrafnhildur notaði aftur froskasöguna, Frog, 

where are you? (Mayer, 1969) (sjá nánar í kafla 3.2.1) sem 

sögukveikju. Við úrvinnslu gagnanna var lengd frásagnanna mæld 

í fjölda setninga. Auk þess voru söguþættir metnir með ákveðnum 

stigum. Við útreikninga kom í ljós að hið dæmigerða fimm ára barn 

sagði ekki hefðbundna sögu með inngangi, söguþræði og endi. 

Þessum niðurstöðum svipaði mikið til niðurstöðunnar sem fékkst 

úr fyrri rannsókn Hrafnhildar (1992); dæmigerð fimm ára börn 

kynna ekki sögupersónur eða aðstæður í upphafi sögunnar. 

Athyglisverðasta niðurstaðan var þó hversu mikill 

einstaklingsmunur kom í ljós og kom hann fram á öllum 

mælingum; sögubyggingu og orðaforða.  

Í annarri íslenskri rannsókn þar sem froskasagan, Frog, where 

are you? (Mayer, 1969) kemur enn við sögu var frásögn fimm ára 

ísl2 barns skoðuð út frá myndasögunni (Helga Hilmarsdóttir, 2016). 

Orðaforði barnsins var mældur með ísl-PPVT prófi (Dunn og Dunn, 

2007) auk þess sem rannsakandi las fyrir það bækur sem innihéldu 

hærra stigs orð og átti barnið að endursegja sögurnar. Helstu 

niðurstöður við skoðun frásagnar í upphafi og eftir 

rannsóknartímabilið, voru að barnið sýndi ekki framfarir í 

frásögnum en orðaforði þess jókst verulega. 

Í rannsókn Jóhönnu T. Einarsdóttur og Álfhildar Þorsteinsdóttur 

(2009) var málþroski leikskólabarna metinn með sjálfsprottnu tali. 

Þátttakendur voru 221 íslenskt leikskólabarn frá tveggja ára til sex 
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ára aldurs og voru þau öll með íslensku sem móðurmál. Í 

rannsókninni voru sérstaklega skoðaðir eftirfarandi þættir: 

meðallengd segða, heildarfjöldi orða og fjöldi mismunandi orða 

(sjá nánar í kafla 4.2.2). Megin niðurstöður þeirra leiddu í ljós 

aukningu með aldri á heildarfjölda orða og fjölbreytileika 

orðaforða barnanna auk þess sem meðalengd segða jókst.  

Í langtímarannsókn Uccelli og Páez (2007) skoðuðu þeir 

þróunarmyndir og tengsl orðaforða og frásagnarhæfni. 

Þátttakendur voru 24 spænsk/ensk tvítyngd börn. Fylgst var með 

börnunum frá leikskólaaldri upp í fyrsta bekk grunnskóla. 

Niðurstöður sýndu að framfarir í munnlegri tjáningu á ensku voru 

verulegar frá leikskólaaldri upp í fyrsta bekk grunnskóla. Í 

sambandi við þróun enskrar málnotkunar var fjöldi mismunandi 

orða áreiðanlegri mæling heldur en mæling heildarfjölda orða. Þá 

komu fram tengsl á milli ensks orðaorða barnanna og 

frásagnarhæfni þeirra. 

Í annarri bandarískri rannsókn var leitast var við að svara hvort 

munnleg frásagnarhæfni hefði forspárgildi fyrir lesskilning 

tvítyngdra barna. Þátttakendur voru 1531 spænskumælandi börn 

frá leikskólaaldri upp í þriðja bekk, með ensku sem annað mál. 

Froskasagan (Mayer, 1969) var notuð við öflun gagna. Niðurstöður 

sýndu að frásagnarhæfni í bæði spænsku og ensku tengdist 

lesskilningi í sama máli en líka á milli tungumála (Heilman, Miller, 

Nockerts, o. fl., 2010). 
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Í nýrri rannsókn Ebert og Pham (2016) komu einnig fram tengsl 

á milli munnlegrar frásagnarhæfni (mæld með froskasögunni)  

tvítyngdra barna, með spænsku sem móðurmál og ensku sem 

annað mál) í ensku og frammistöðu þeirra á stöðluðu 

málþroskaprófi í ensku. Skoðaðir voru tveir aldurshópar, annars 

vegar fimm til sex ára og hins vegar níu til 11 ára. Þó voru tengslin 

minni hjá eldri hópnum en hjá þeim yngri.  

Eins og áður hefur komið fram sýndi rannsókn Sigríðar 

Ólafsdóttur (2015) að notkun ísl2 og ísl1 nemenda á íslenskum 

hærra stigs orðum tengdist hæfni þeirra til að tjá hugmyndir sínar 

í rituðu máli og að íslenskur orðaforði er drifkraftur framfara þeirra 

í lesskilningi. Því getur það haft verulegar afleiðingar fyrir 

námsframgöngu ísl2 barna að þau auka íslenskan orðaforða sinn 

almennt hægt á milli ára og dragast sífellt aftur úr ísl1 jafnöldrum 

sínum (Hulda Patricia Haraldsdóttir, 2013, Sigríður Ólafsdóttir, 

2010; 2015). Mikilvægt er að auka þekkingu okkar á íslenskufærni 

ísl2 barna og áhrifum íslensks orðaforða á fleiri þætti 

tungumálaþroskans. Ekki hefur verið sérstaklega kannað hvort 

munnleg frásagnarhæfni ísl2 barna sé minni en ísl1 jafnaldra 

þeirra, eða hvort minni orðaforði þeirra skerði færni þeirra til að 

segja sögu. 

Tilgangur minnar rannsóknar er að bæta við fyrri rannsóknir og 

skoða munnlega frásagnarhæfni ísl2 barna á Íslandi, hvernig hann 

tengist íslenskum orðaforða þeirra og bera þau saman við ísl1 

börn.    
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3. Markmið 

Markmið rannsóknarinnar eru þrenns konar: Í fyrsta lagi að kanna 

frásagnarhæfni ísl2 barna, hvort hún breytist með dvalartíma 

þeirra á Íslandi og aldri. Í öðru lagi er ætlunin að skoða hvort 

samband sé á milli íslensks orðaforða ísl2 barna og frásagnarhæfni 

þeirra. Í þriðja lagi er ætlunin að bera saman frásagnarhæfni ísl2 

barna og ísl1 jafnaldra þeirra. 

Niðurstöður sem fást við slíka rannsókn eru mikilvægar til þess 

að þróa árangursríka kennsluhætti með tvítyngdum börnum. 

 

3.1  Rannsóknarspurningar og tilgátur 

1. Eykst frásagnarhæfni ísl2 barna með aldri og dvalartíma 

þeirra á Íslandi? 

2. Eru tengsl á milli frásagnarhæfni ísl2 barna og íslensks 

orðaforða þeirra? 

3. Er munur á frásagnarhæfni ísl2 barna og ísl1 jafnaldra 

þeirra? 

Eftirfarandi tilgátur voru settar fram, byggðar á niðurstöðum fyrri 

rannsókna á ísl2 börnum: 

1. Rannsókn Sigríðar Ólafsdóttur (2015) sýndi ekki mun á 

ritunarfærni fjórðu og sjöttu bekkinga í hópi ísl2 og ísl1 

barna. Ekki er því hægt að gera ráð fyrir að sjöttu bekkingar 

hafi betri frásagnarhæfni en fjórðu bekkingar í þessari 
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rannsókn. Hins vegar komu í ljós jákvæð áhrif dvalartíma á 

orðaforða ísl2 barna í fyrsta til fjórða bekk grunnskóla 

(Sigríður Ólafsdóttir, 2010). Því er lögð fram sú tilgáta að 

frásagnhæfni aukist líka með dvalartíma barnanna á 

Íslandi. 

2. Búast má við að jákvæð tengsl séu á milli íslensks orðaforða 

ísl2 barnanna og frásagnarhæfni þeirra. 

3. Líklegt má telja að frásagnarhæfni ísl2 barna sé lakari en 

frásagnarhæfni ísl1 barna á sama aldri, á öllum þeim 

þáttum sem teknir verða til athugunar. 
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4. Aðferð 

4.1  Þátttakendur 

Þátttakendur voru 183 nemendur í grunnskólum á Íslandi. Þeir 

skiptust í 88 ísl2 nemendur og 95 ísl1 nemendur. Nemendur voru í 

fjórða bekk (48 ísl2 og 42 ísl1) og í sjötta bekk (40 ísl2 og 53 ísl1). 

Þátttakendur tilheyra rannsókn Sigríðar Ólafsdóttur (2015). 

Gögnum, Froskasagan Frog where are you? og ísl-PPVT 

orðaforðapróf, var aflað í þeirri rannsókn en ekki unnið úr 

Froskasögunni. 

Ísl2 börnin komu frá 27 mismunandi skólum á Norðvesturlandi, 

Vesturlandi, Norðurlandi og á Stór-Reykjavíkursvæðinu.  

Flestir ísl2 þátttakendanna höfðu pólsku sem móðurmál eða 39, 

13 filippeysku og 3 höfðu tvö móðurmál.  

Dvalartími þátttakenda á Íslandi var skipt upp í heil ár og 

spannaði dvalartími þeirra frá fjórum mánuðum til 12 ára (sjá 

mynd 1).   
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4.2  Mælitæki  

4.2.1 Froskasaga 

Froskasaga eða „Frog where are you?“ eftir Mayer (1969) var 

notuð sem sögukveikja, þ.e. notuð til að fá börnin til að skapa sögu. 

Myndasagan hefur engan texta, einungis 24 myndir. Sagan sem  

myndirnar segja er af þremur persónum í aðalhlutverki; dreng, 

hundi og froski sem leggur á flótta um nótt. Í grófum dráttum snýst 

sagan um hvarf frosksins, leit drengsins og hundsins að froskinum, 

ýmsar uppákomur sem þeir lenda í við leitina og aukapersónur 

sem koma við sögu. Að síðustu sögulok sem tengjast hvarfi 

frosksins.  

Mynd  SEQ Mynd \* ARABIC 1. Dvalartími ísl2 þátttakenda á Íslandi. 

Mynd  SEQ Mynd \* ARABIC 2. Komutími ísl2  þátttakenda til Íslands 

Mynd 1. Dvalartími ísl2 þátttakenda á Íslandi 
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Kostir myndabókarinnar eru ýmsir og má þar nefna að sagan er 

heildstæð, í henni eru persónur og söguþráðurinn er skýr. Með því 

að segja sögu út frá myndum reynir á málnotkun og 

frásagnarhæfni barna. Myndirnar veita sögumönnum stuðning en 

einnig söguþráð sem hægt er að styðjast við. Helsti galli sögunnar 

er þó að hún er löng og flókin vegna þess að sögupersónur eru 

margar. Auk þess er hún svarthvít sem getur virkað fráhrindandi 

fyrir nútímabörn. Berman og Slobin (1994) voru með vangaveltur 

um notkun sögunnar sem mælitæki og að vandinn lægi í því hvort 

hún myndi framkalla frásagnir hjá börnum eða einfalda 

upptalningu á því sem barnið sér á myndunum. 

Myndasagan er því ögrandi viðfangsefni, bæði fyrir níu og ellefu 

ára sögumenn, sem og fyrir unglinga og fullorðna.  

4.2.2 Frásagnarhæfni 

Til þess að skoða frásagnarhæfni þátttakenda var notaður 

hugbúnaðurinn Málgreinir (Jóhanna T. Einarsdóttir og Jón 

Benediktsson, 2014). 

Hugbúnaðurinn gaf upplýsingar um eftirfarandi þætti: 

● Heildarfjölda orða (HFO); þar sem öll orð sem koma fyrir 

hjá barninu eru talin, þó að þau séu endurtekin 

● Fjölda mismunandi orða (FMO); þá eru talin þau orð sem 

koma oft fyrir sem eitt lesmálsorð og sýnir hversu 

fjölbreytt orðanotkun barnsins er. 

● Heildarfjölda segða (HFS); sem á við um allar þær segðir 

sem koma fram, þ.e. það sem sagt er í samfelldu máli og 
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geta þær verið allt frá einu orði upp í heila málsgrein 

(Höskuldur Þráinsson, 1995). 

● Meðallengd segða (MLS); sem mælir meðaltal fjölda orða 

sem börn nota í einni segð. Með slíkri mælingu er hægt að 

fá alhliða mat á flækjustigi setninga. 

 

4.2.3 Ísl-PPVT 

Orðskilningur, það hvernig ísl2 börnin skilja einstök orð, var 

mældur með því að nota myndapróf sem byggir á Peabody Picture 

Vocabulary Test, PPVT-4 (Dunn og Dunn, 2007), hér nefnt ísl-PPVT 

(Valgerður Ólafsdóttir, 2011). Með ísl-PPVT orðaforðaprófinu er 

verið að mæla breidd viðtökuorðaforða (sjá kafla 2.4). Prófið er 

ætlað börnum upp að níu ára aldri. Prófið er 165 blaðsíður og á 

hverri blaðsíðu er litmynd sem sýnir athafnir, fólk, dýr eða staði. 

Börnin fengu að sjá eina blaðsíðu í einu og þegar rannsakandi sagði 

orð áttu þau að benda á þá mynd sem best samsvaraði orðinu að 

þeirra mati. 

 

4.3  Framkvæmd 

Frásagnarprófið var lagt fyrir þátttakendur af Sigríði Ólafsdóttur 

(2015), en þá var ekki unnið úr niðurstöðum þess. Prófið var lagt 

fyrir inni í sérstöku herbergi sem var útvegað af hverjum skóla. Inni 

í herberginu voru aðeins rannsakandi og þátttakandi.  
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Byrjað var á því að segja hverju barni að það ætti að segja sögu 

út frá þeim myndum sem kæmu fyrir í Froskasögunni. Barnið var 

beðið um að skoða fyrst allar myndirnar og láta vita þegar það væri 

tilbúið. Þegar því var lokið hóf barnið frásögn sína. Sögurnar voru 

hljóðritaðar. 

Upptakan var afrituð í Word skjal og síðan sett inn í 

hugbúnaðinn Málgreini (Jóhanna T. Einarsdóttir, 2012). 

Orðaforðaprófið ísl-PPVT var lagt munnlega fyrir hvert ísl2 barn, 

einnig í einrúmi. Það var ekki lagt fyrir eintyngdu börnin vegna þess 

að prófið er ætlað nemendahópi upp að níu ára aldri. 

 

4.4  Siðferðileg atriði 

Áður en rannsókn hófst voru forráðamönnum send leyfisbréf, á 

móðurmálum þeirra þegar þess var þörf, og þeir beðnir um að 

senda til baka undirritað samþykki. Til þess að gæta nafnleyndar í 

úrvinnslu gagna voru notaðir kóðar fyrir hvern þátttakanda. 

 

4.5  Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræðiforritið Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

24. útgáfa var notað við úrvinnslu gagnanna. Ásamt lýsandi 

tölfræði (meðaltöl og staðalfrávik) var reiknuð fylgni milli breyta 

með Pearson R. Áhrif dvalartíma og niðurstaðna ísl-PPVT 

orðaforðaprófsins, á allar breytur froskaprófsins, voru könnuð 

með Anova (e.analysis of variance) dreifigreiningu. Þá var kannað 
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með óháðu t-prófi (e. independent samples t-test) hvort munur 

væri á frásagnarhæfni sjöttu og fjórðu bekkinga og einnig hvort 

munur væri á milli ísl1 og ísl2 barnanna, og hvort sá munur væri 

marktækur. Marktækni miðaðist við p＜ 0,05. 
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5. Niðurstöður 

Í þessum kafla verða gerð skil á þeim niðurstöðum sem 

tölfræðigreining rannsóknargagna leiddi í ljós. Fyrsti kafli 

einkennist af umfjöllun um tengsl dvalartíma þátttakenda á Íslandi 

við stigafjölda þeirra þátta sem mældir voru í frásagnarprófinu. 

Annar kafli fjallar um tengsl milli frásagnarhæfni ísl2 barna og 

orðaforða þeirra. Í þeim þriðja og síðasta er umfjöllun um 

samanburð á frásagnarhæfni ísl2 barna og ísl1 jafnaldra þeirra.  

Gögnin voru skoðuð og forsendur fyrir óháðu t-prófi voru 

uppfylltar: Fylgibreytur eru á hlutfallsskala og normaldreifðar. Það 

mældust engir marktækir útlagar.  

 

5.1  Eykst frásagnarhæfni ísl2 barna með aldri og 
dvalartíma þeirra á Íslandi? 

Í töflu 1 má sjá meðalstigfjölda og staðalfrávik ísl2 barna á breytum 

frásagnaprófsins.  
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Tafla 1. Meðalstigafjöldi og staðalfrávik ísl2 þátttakenda á breytum 

frásagnaprófsins hjá 4. (n=48) og 6. (n=40) bekk 

Breytur 

frásagnaprófsins 
Lægsta 

skor 
Hæsta 
skor Meðalstig 

Staðal- 
frávik 

    4. b 6. b 4. b 6. b 4. b  6. b 4. b 6. b 

Heildarfjöldi segða 21 15 57 48 35,6 32,9 9,52 8,31 
Meðallengd segða 2,64 3,38 7,32 7,74 5,81 5,92 0,8 0,98 
Heildarfjöldi orða 58 88 351 311 208 194 61,9 57,8 

Fjöldi mism. orða 44 49 147 152 101 98,7 23,2 24,2 

Eins og sjá má í töflu 1 voru meðaltölin hærri í 4. b á heildarfjölda 

segða, heildarfjölda orða og fjölda mismunandi orða en hærri hjá 

6. b á meðallengd segða. 

Með óháðu t-prófi var skoðað hvort munur væri á 

aldurshópunum (4.og 6. bekk) á öllum breytum Foskasögunnar. 

Niðurstöður sýndu ekki marktækan mun á heildarfjölda segða 

(t(86)= 1,369; p > 0,05), meðallengd segða t(86)= -0,591; p > 0,05), 

heildarfjölda orða (t(86)= 1,036; p > 0,05) né á fjölda mismunandi 

orða (t(86)= 0,451; p > 0,05).  

Til að kanna tengsl dvalartíma á Íslandi og frásagnarhæfni var 

fyrst reiknuð fylgni milli dvalartíma og allra breytna. Fylgni mældist 

ekki við heildarfjölda segða (r = 0,046; p > 0,05), meðallengd segða 

(r = 0,038; p > 0,05), heildarfjölda orða (r = 0,061; p > 0,05) eða 

fjölda mismunandi orða (r = 0,09; p > 0,05). 

Til að kanna hvort dvalartími þátttakenda hefði áhrif á allar 

breytur frásagnaprófsins var notuð einhliða dreifigreining (Anova). 

Dreifigreining leiddi í ljós að dvalartími hafði ekki marktæk áhrif á 
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heildarfjölda segða (F(11,76)=1,149; p > 0,05), meðallengd segða 

(F(11,76)= 1,229; p > 0,05), heildarfjölda orða (F(1,76)= 0,915; p > 

0,05) eða fjölda mismunandi orða (F(11,76)= 0,857;p > 0,05).  

Niðurstöður sýna því að eldri ísl2 hópurinn stóð sig lakar á 

frásagnarprófinu en yngri hópurinn og að dvalartími hafði ekki 

áhrif á breytur sem teknar voru til skoðunar í frásögnum ísl2 

þátttakendanna.  

 

5.2  Eru tengsl á milli frásagnarhæfni ísl2 barna og 
íslensks orðaforða þeirra? 

Tafla 2 sýnir meðalstigafjölda og staðalfrávik á ísl- PPVT 

orðaforðaprófi hjá ísl2 þátttakendum í 4. og 6. bekk. 

Tafla 2. Meðalstigafjöldi og staðalfrávik ísl2 þátttakenda á ísl-PPVT 
orðaforðaprófi hjá 4. og 6. bekk 

Bekkur 
Fj. þátt-
takenda 

Lægsta 
skor 

Hæsta 
skor 

Meðal-
stig 

Staðal- 
frávik 

4 48 44 134 99 24 

6 40 42 151 112 27 

 

Eins og sjá má í töflu 2 var stigafjöldi barna í 4. bekk að meðaltali 

99 orð en barna í 6. bekk 112 orð. 

Fyrst var reiknað hvort marktæk fylgni væri á milli ísl-PPVT 

orðaforðaprófsins og þátta frásagnarprófsins hjá ísl2 börnunum í 
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heild; heildarfjölda segða (r= 0,160; p > 0,05), meðallengd segða 

(r= 0,103; p > 0,05) og heildarfjölda orða (r=0,176; p > 0,05). 

Einungis var marktæk jákvæð fylgni milli meðalstigafjölda ísl-PPVT 

orðaforðaprófsins og fjölda mismunandi orða (r=0,333; p < 0,05). 

Útskýra má 11% af stigafjölda fjölda mismunandi orða með 

orðaforða (ísl-ppvt). 

Til að kanna hvort íslenskur orðaforði ísl2 barna hefði áhrif á 

niðurstöður frásagnaprófsins var gerð einhliða dreifigreining 

(Anova). Við dreifigreiningu kom fram að íslenskur orðaforði hafði 

engin marktæk áhrif á heildarfjölda segða (F(56,31)=0,965; p > 

0,05), meðallengd segða (F(56,31)= 1,560; p > 0,05), heildarfjölda 

orða (F(56,31)= 1,146; p > 0,05) og fjölda mismunandi orða 

(F(56,31)= 1,046; p > 0,05). 

Niðurstöður sýna því ekki marktæk áhrif íslensks orðaforða ísl2 

þátttakenda á frammistöðu þeirra á frásagnaprófinu. Fylgni var þó 

jákvæð og marktæk á milli stigafjölda barnanna á 

orðaforðaprófinu og fjölda mismunandi orða sem þau notuðu í 

frásögnum sínum. 

 

5.3  Er munur á frásagnarhæfni ísl2 barna og ísl1 
jafnaldra þeirra? 

Í töflu 3 má sjá mælingar á breytum frásagnarprófsins hjá ísl2 og 

ísl1 börnunum í 4. og 6. bekk. 
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Tafla 3. Meðalstigafjöldi og staðalfrávik hjá bæði ísl2 og ísl1 
þátttakendum á breytum frásagnaprófsins 

Breytur 

Ísl2 Ísl1 
4.b 

(n=48) 
6.b (n= 

40)   
4.b 
(n=42) 

6.b 
(n=53)   

M (sf) M(sf) 
Samtals 

M(sf) 
M (sf) M (sf) 

Samtals 
M (sf) 

Heildarfjöldi 
segða 

35,56 
(9,52) 

32,93 
(8,31) 

34,36 
(9,04) 

40,6 
(13,73) 

37,17 
(10,60) 

38,68 
(12,14) 

Meðallengd 
segða 

5,81 
(0,80) 

5,926 
(0,98) 

5,86 
(0,88) 

5,69 
(0,62) 

5,75 
(0,82) 

5,72 
(0,74) 

Heildarfjöldi orða 
207,63 
(61,85) 

194,3 
(57,83) 

201,57 
(60,08) 

231,38 
(82,10) 

214,55 
(71,73) 

221,99 
(76,53) 

Fjöldi mism. Orða 
100,96 
(23,16) 

98,68 
(24,54) 

99,92 
(23,54) 

124,48 
(35,11) 

114,64 
(30,53) 

118,99 
(32,82) 

Eins og má sjá í töflu 3 er meðalstigafjöldi hjá ísl2 lægri en hjá ísl1 

þátttakendum í 4. bekk og 6. bekk á öllum breytum nema í 

meðallengd segða. 

Hjá bæði ísl2 og ísl1 þátttakendum voru 4. bekkingar hærri á 

heildarfjölda segða, heildarfjölda orða og fjölda mismunandi orða 

en hjá sjöttu bekkingum, sem aftur á móti höfðu meiri meðallengd 

segða. Eftirfarandi myndir gefa gleggri mynd af muninum hjá ísl2 

og ísl1 þátttakendum í 4. og 6. bekk á breytum froskasögunnar í 

báðum aldurshópum. 
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Mynd 2. Munur á ísl2 og ísl1 þátttakendum á heildarfjölda segða í 4. og 

6. bekk 

 

 

Mynd 3. Munur á ísl2 og ísl1 þátttakendum á meðallengd segða í 4. og 
6. bekk 
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Mynd 4. Munur á ísl2 og ísl1 þátttakendum á heildarfjölda orða í 4. og 
6. bekk 

 

Mynd 5. Munur á ísl2 og ísl1 þátttakendum á fjölda mismunandi orða í 

4. og 6. bekk 
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Til að svara því hvort marktækur munur væri á frásagnahæfni 

ísl2 barna í 4. og 6. bekk og ísl1 barna í sömu árgöngum, var fyrst 

athugað hvort munur væri á 4. og 6. bekkingum í ísl1 hópnum með 

óháðu t-prófi á öllum fylgibreytum froskasögunnar (eins og kemur 

fram sem hluti svars við fyrstu rannsóknarspurningunni var ekki 

munur á aldurshópunum hjá ísl2 börnunum). 

Niðurstöður sýndu ekki marktækan mun hjá ísl1 hópnum 

eftir aldri á heildarfjölda segða (t(93)= 1,372; p > 0,05), meðallengd 

segða (t(93)= -0,336; p > 0,05), heildarfjölda orða (t(93)= 1,065; p 

> 0,05) né á fjölda mismunandi orða (t(93)= 1,459; p > 0,05).  

Til að skoða hvort það væri munur á frásagnarhæfni ísl2 og ísl1 

barna var notað óháð t-próf. Ísl1 þátttakendur mældust með 

marktækt hærri heildarfjölda segða (t(181/173)=2,713; p > 0,05), 

heildarfjölda orða (t(181/176)=1,997; p > 0,05) og fjölda mismun-

andi orða (t(181/171)=4,540; p > 0,05). Ekki mældist marktækur 

munur á meðallengd segða hjá ísl2 og ísl1 þátttakendunum. 
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6. Umræður 

 

Markmið þessarar rannsóknar voru þrenns konar: Í fyrsta lagi var 

frásagnarhæfni ísl2 barna könnuð, hvort hún aukist með 

dvalartíma þeirra á Íslandi og aldri. Í öðru lagi var skoðað hvort 

samband sé á milli íslensks orðaforða ísl2 barna og frásagnarhæfni 

þeirra. Í þriðja lagi var borin saman frásagnarhæfni ísl2 barna og 

ísl1 jafnaldra þeirra. Heildarfjöldi þeirra þátttakenda sem voru 

rannsakaðir voru 183 nemendur sem annars vegar höfðu annað 

móðurmál en íslensku og hins vegar íslensku sem móðurmál. 

Nemendur voru í fjórða bekk (48 ísl2 og 42 ísl1) og í sjötta bekk (40 

ísl2 og 53 ísl1). 

Í fyrstu rannsóknarspurningunni var skoðað hvort frásagnar-

hæfni ísl2 barna aukist með aldri og dvalartíma þeirra á Íslandi. 

Rannsóknarniðurstöður sýndu að dvalartími hefur ekki áhrif á 

frásagnahæfni ísl2 nemenda. Þessi nemendahópur eykur því ekki 

frásagnarhæfni sína í íslensku með hverju ári sem dvalið er í 

íslensku samfélagi. Niðurstöður eru ekki í samræmi við tilgátuna 

sem byggðist á fyrri niðurstöðum sem sýndu að íslenskur orðaforði 

ísl2 nemenda í fyrsta til fjórða bekk grunnskóla vex með dvalartíma 

(Sigríður Ólafsdóttir, 2010). Niðurstöður okkar benda til að það eigi 

ekki við um munnlega frásagnarhæfni barnanna í íslensku. 

Niðurstöður sýndu að hjá bæði ísl2 og ísl1 þátttakendum er ekki 

marktækur munur á milli þeirra sem eru annars vegar í fjórða bekk 
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og hins vegar í sjötta bekk á öllum breytum frásagnarprófsins. 

Þessar niðurstöður koma ekki á óvart, þær styðja tilgátu okkar og 

samræmast öðrum rannsóknum sem sýna engan mun á 

ritunarfærni hjá ísl2 börnum í sjötta og áttunda bekk (Sigríður 

Ólafsdóttir, 2015) og litla aukningu á orðaforða ísl2 barna frá 

leikskóla upp allan grunnskólann (Hulda Patricia Haraldsdóttir, 

2013; Sigríður Ólafsdóttir, 2010, 2015; Elín Þöll Þórðardóttir og 

Anna Guðrún Júlíusdóttir, 2012). 

Þó hafa bæði íslenskar og erlendar rannsóknir, þar sem 

munnleg frásagnarhæfni barna hefur verið metin, sýnt að sú færni 

eykst með aldri. Sem dæmi má nefna rannsókn Jóhönnu T. 

Einarsdóttur og Álfhildar Þorsteinsdóttur (2009) sem tóku málsýni 

ísl1 barna frá tveggja til sex ára aldurs. Niðurstöður sýndu að 

heildarfjöldi orða, fjölbreytileiki orða og meðallengd segða jókst 

með aldri. Hrafnhildur Ragnarsdóttir (1992) skoðaði einnig ísl1 

börn, á aldrinum þriggja, fimm, sjö og níu ára, og notaði 

Froskasöguna (Mayer, 1969) sem mælitæki. Börnin sýndu öll 

miklar framfarir í frásagnarhæfni, sérstaklega þó börn á milli 

fimmta og sjöunda aldursárs. Í langtímarannsókn Uccelli og Páez 

(2007), þar sem Froskasagan var einnig notuð til mælinga, var 

skoðuð frásagnarhæfni spænsk/enskra tvítyngdra barna frá 

leikskólaaldri upp í fyrsta bekk grunnskóla. Börnin sýndu miklar 

framfarir á rannsóknartímabilinu.  

Þátttakendur þessarar rannsóknar voru níu og ellefu ára, í 

fjórða og sjötta bekk grunnskóla. Börn fyrrnefndra rannsókna eru 
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því töluvert yngri en þátttakendur þessarar rannsóknar, sem 

hugsanlega skýrir af hverju færni sjöttu bekkinga var ekki betri en 

fjórðu bekkinga. Mælitækið, Froskasagan, virðist ekki henta eldri 

þátttakendum, þar sem það getur hugsanlega talist barnalegt og 

því ekki nógu hvetjandi. Til þess að sýna mun á frásagnarhæfni 

eldri nemenda þarf sennilega próf sem er meira krefjandi og sem 

samsvarar þeim aldri. Það að munur á aldurshópum hafi ekki 

mælst hjá ísl2 börnunum ber þó að líta alvarlegum augum því þau 

ættu að ná stöðugum framförum í íslensku, á öllum sviðum 

málþroskans, ef vel væri staðið að málörvun þeirra. 

Önnur rannsóknarspurningin beindist að hugsanlegum 

tengslum á milli íslensks orðaforða og frásagnarhæfni ísl2 barna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu ekki áhrif íslensks orðaforða 

(ísl- PPVT) ísl2 barnanna á frásagnarhæfni þeirra. Fylgni milli 

orðaforða og fjölda mismunandi orða reyndist þó vera jákvæð. 

Niðurstöður samræmast því að hluta til tilgátunni sem gerði ráð 

fyrir jákvæðum tengslum á milli íslensks orðaforða ísl2 barnanna 

og frásagnarhæfni þeirra. 

Niðurstöður eru þó óvæntar þar sem orðaforði og munnleg 

tjáning tengjast sterkum böndum. Ef börn ná að tileinka sér góðan 

orðaforða kemur það fram í hæfni þeirra í töluðu máli, ritun og 

lesskilningi (Roth, Speece og Cooper, 2002; Westby, 1991; McCabe 

og Rollins 1994; Uccelli og Paez, 2007). Fylgni milli 

orðaforðaprófsins og fjölda mismunandi orða sem börnin notuðu 

í frásögnum sínum gefur þó til kynna að aukinn orðskilningur birtist 

í fjölbreytilegri orðanotkun í munnlegri frásögn. Hugsanlega hefðu 
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áhrif komið fram ef ég hefði skoðað fleiri þætti í frásögnum 

barnanna eða með öðru prófi sem mælir tjáningu sem gerir meiri 

kröfur um orðanotkun (Sigríður Ólafsdóttir, 2015). Hér ber að rifja 

upp rannsókn Sigríðar Ólafsdóttur (2015) þar sem komu fram 

tengsl á milli notkunar á hærra stigs orðaforða og hæfni barna til 

að tjá sig í rituðu máli.  

Að síðustu var skoðað hvort munur væri á frásagnarhæfni ísl2 

barna og ísl1 jafnaldra þeirra. Rannsóknarniðurstöður sýndu að 

ísl1 börnin voru marktækt hærri í heildarfjölda orða og fjölda 

mismunandi orða og heildarfjölda segða. En munur á milli ísl2 og 

ísl1 barna var ekki marktækur á meðallengd segða. Þessar 

niðurstöður samræmast að mestu leyti til tilgátunni um að 

frásagnarhæfni ísl2 barna sé lakari en frásagnarhæfni ísl1 barna á 

sama aldri. Í ljósi þess að ísl2 börnin standa að baki ísl1 jafnöldrum 

sínum í munnlegri frásagnarhæfni er það áhyggjuefni að ekki hafi 

orðið aukning með dvalartíma og aldri, sem gefur vísbendingu um 

litla sem enga aukningu milli ára hjá þessum nemendahópi. 

Áhugavert er að bæði ísl2 og ísl1 nemendur nota ekki fjölbreyttari 

orð eða lengri setningar með auknum aldri þar sem það 

samræmist ekki erlendum rannsóknum sem hafa sýnt að fjöldi 

mismunandi orða auk heildarfjölda orða helst í hendur við aukinn 

aldur barna (Heilmann o.fl., 2010; Leadholm og Miller, 1992). 

Þessar niðurstöður samræmast fyrri niðurstöðum sem benda til 

þess að ísl2 börn þrói færni sína í íslensku hægt á milli ára og nái 

ekki ísl1 jafnöldrum sínum. 
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Þátttakendur þessarar rannsóknar eru á miðstigi grunnskóla og 

eru því komnir á þann aldur sem námsefni er orðið sérhæfðara og 

lestur byrjar að nýtast þeim til að afla sér þekkingar. Á þessu 

aldursstigi reynir í meira mæli á orðaforðann sem nemendur hafa 

tileinkað sér. Ef nemendur skortir þennan orðaforða verður það 

sýnilegt á þessum aldri og getur valdið því að ísl2 börn dragist aftur 

úr í námi (Lervag og Aukrust, 2010; Lesaux, Crosson, Kieffer og 

Pierce, 2010; Roessingh og Kover, 2003; Verhoeven, 1990).  

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar sýna ísl2 

nemendur ekki nægilegar framfarir í munnlegri frásagnarhæfni. 

Niðurstöður benda til þess að ísl2 nemendur þurfi markvissa 

málörvun í íslensku strax við komu þeirra til landsins eða þegar þeir 

koma inn í íslenskt skólakerfi. Rannsóknir hafa sýnt að með góðum 

stuðningi geta börn bætt hratt við sig orðaforða og málfærni 

(Cummins, 1979, 1981; Jiang og Kuehn, 2001; Lesaux og Siegel, 

2003; Roessingh og Kover, 2002). 
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7. Lokaorð 

Í þessari rannsókn var munnleg frásagnarhæfni ísl2 nemenda á 

miðstigi grunnskóla könnuð. Á þessum aldri verður tungumálið 

sem notað er í skólanum fjölbreytilegra og nemendur þurfa að búa 

yfir nægri færni til að skilja námsefnið og ekki síður að geta tjáð sig 

í samskiptum við aðra, munnlega og skriflega. Að ná góðri 

frásagnarhæfni er í raun undirstaða þess að geta nýtt sér ritað mál 

til að miðla þekkingu sinni, hugsunum og skoðunum á skipulagðan 

hátt. 

Við samanburðarmælingar á frásagnarhæfni ísl2 og ísl1 stóðu 

ísl1 sig betur á flestum þáttum. Frásagnarhæfni ísl2 barnanna jókst 

hvorki með dvalartíma þeirra á Íslandi né með aldri. Auk þess hafði 

íslenskur orðaforði ísl2 barnanna ekki áhrif á frásagnarhæfni þeirra 

en fylgni mældist þó marktæk á milli orðaforða þeirra og fjölda 

mismunandi orða sem þau notuðu í frásögnum sínum. Það er í 

raun eðlilegt að aukning orðskilnings endurspeglist í orðanotkun 

og er vísbending um að efling orðaforða ísl2 barna geti leitt til betri 

færni í munnlegri tjáningu sem síðan er undirstaða ritunarhæfni. 

Niðurstöðurnar vekja upp ýmsar spurningar: Þyrfti málörvun 

ísl2 barna að beinast markvisst að munnlegri tjáningu þeirra auk 

orðaforða? Gera skólayfirvöld sér grein fyrir því hversu mikilvægu 

hlutverki málnotkun, tal og ritun, gegnir í máluppeldi ísl2 barna, 

sérstaklega þeirra sem tala eingöngu sitt móðurmál heima fyrir? 

Gætu kennarar í íslenskum skólum nýtt sér þessar niðurstöður og 

endurskoðað áherslur sínar í starfi? Eru ekki markmið með námi 
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að sýna framfarir? Vildum við ekki frekar sjá framfarir í 

frásagnarhæfni hjá öllum börnum landsins heldur en stöðnun? 

Athuganir rannsóknar minnar eru ekki tæmandi; gott væri að 

halda áfram með mælingar, t.d. á sögubyggingu og málfræði-

villum. Einnig væri gott að skoða frásagnarhæfni ísl2 barna út frá 

sjálfsprottnu tali þar sem það endurspeglar raunverulega tjáningu 

barnanna.  
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