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Ágrip 

Þessi ritgerð er lögð fram til B.A.-prófs í almennum málvísindum við Háskóla Íslands. 

Meginviðfangsefni hennar eru þær breytingar sem orðið hafa á stöðu ensku á Íslandi og 

enskukunnáttu íslenskra barna í kjölfar samfélagsbreytinga síðustu ára. Hér verður fjallað 

um stöðu ensku á Íslandi með tilliti til skilgreininga á hugtökunum öðru máli og erlendu 

máli. Enska á Íslandi hefur opinberlega stöðu erlends máls en stendur nær því að vera 

annað mál í samfélaginu. Eins og mikið hefur verið rætt er enskt máláreiti áberandi á 

mörgum sviðum íslensks samfélags um þessar mundir. Enska er notuð í háskólum, 

atvinnulífinu og ferðamannaiðnaðinum og er auk þess það mál sem er mest notað á 

samfélagsmiðlum, í tölvuleikjum og öðru afþreyingarefni. Rannsóknir sýna að íslensk 

börn geta mörg hver skilið og tjáð sig að einhverju leyti á ensku áður en þau hefja formlegt 

enskunám í skóla. Í þessari ritgerð er reynt að komast að því hvort enskt máláreiti sé 

nægilega mikið til þess að íslensk börn nái tökum á framburði á ensku án einkenna 

íslensks hreims. Hreimur kemur fram vegna yfirfærslu hljóða, hljóðkerfisreglna, 

áherslumynsturs eða tónfalls úr málkerfi móðurmáls á annað mál. Hljóðkerfi þróast 

snemma á máltökuskeiði og það getur því verið erfitt að tileinka sér nýtt hljóðkerfi eftir 

að máltökuskeiði lýkur og jafnvel fyrr. Þegar við tölum tungumál sem ekki er móðurmál 

okkar er algengt að við yfirfærum ýmis atriði úr málkerfi móðurmálsins yfir á framburð 

annars máls eða erlends máls.  

Í tengslum við þessa ritgerð var framkvæmd könnun sem tók til enskuframburðar sex átta 

til níu ára íslenskra barna sem ekki höfðu hafið formlegt nám í ensku. Prófuð voru tvö 

einkenni íslensks hljóðkerfis, aðblástur og afröddun hljómenda, og skoðað hvort þau 

einkenni væru til staðar í framburði barnanna á ensku. Þessi tvö framburðareinkenni koma 

fram vegna virkra reglna í íslensku hljóðkerfi en eru sjaldgæf hljóðferli í málum heims. 

Það er því eitt einkenni íslensks hreims þegar þeim hljóðkerfisreglum er ranglega beitt í 

framburði á ensku. Niðurstöður könnunarinnar benda til þess að framburður íslenskra 

barna á ensku sé að meirihluta til laus við þessi einkenni íslensks hreims. Þessar 

niðurstöður gefa til kynna að íslensk börn byrji snemma á máltökuskeiði að tileinka sér 

ensku úr umhverfinu og nái með þeim hætti tökum á ensku hljóðkerfi að einhverju leyti 

óháð íslensku hljóðkerfi. Þar sem aðeins sex börn voru prófuð ber að taka niðurstöðum 

könnunarinnar með fyrirvara en þær gefa þó einhverja vísbendingu um enskuframburð 

íslenskra barna á þessum aldri. 
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1 Inngangur 

Tungumál lifir ekki eitt sér heldur svo lengi sem fólk velur að nota það til boðskipta. Það 

er háð umverfi og breytist með samfélagsbreytingum og „því er athugun á tungumáli 

jafnframt greining á menningu“ (Sigurður Konráðsson 2007:134). Mestu 

tungumálabreytingar verða oft þegar tvö tungumál komast í snertingu hvort við annað 

innan málsamfélags. Þegar lítið málsamfélag innan stærra samfélags verður tvítyngt eru 

engin ráðandi öfl lengur virk sem vinna á móti breytingum. Minnihlutamálið verður 

móttækilegra fyrir breytingum og þær verða hraðari þar sem notkunarsvið málsins 

þrengist á sama tíma og hið ráðandi mál tekur yfir fleiri svið. Smám saman verður notkun 

minnihlutamálsins bundin við heimilin og orðaforðinn þar af leiðandi takmarkaður við þá 

notkun. Slík þrenging á notkunarsviði máls er helsta ástæða þess að tvítyngt samfélag 

hafnar minnihlutamálinu smám saman. Líf vestur-íslensku í íslensku 

innflytjendasamfélagi í Kanada og Bandaríkjunum er dæmi um tungumál einangraðs 

íslensks málsamfélags sem varð fyrir áhrifum frá ensku; hins ráðandi máls í umhverfinu. 

Samfélag Vestur-Íslendinga varð tvítyngt en smám saman hefur enskan tekið algerlega 

yfir (Birna Arnbjörnsdóttir 2006).  

Með auknu ensku máláreiti og áhrifum ensku samhliða samfélagsbreytingum síðustu ára 

óttast margir að sömu örlög bíði íslenskunnar á Íslandi. Börn heyra ensku sífellt fyrr og 

hafa mörg hver náð einhverjum tökum á málinu áður en formlegt enskunám hefst (Ásrún 

Jóhannsdóttir 2010). Börn eru móttækilegust fyrir máltöku fyrstu sex til níu árin en 

máltökuskeið manna er talið ná fram að kynþroska (DeKeyser og Larson-Hall 2005). Börn 

eru næmari fyrir hljóðum tungumáls en fullorðnir. Hljóðkerfi er fullmótað á undan 

beygingar- og setningafræði og börn virðast missa hæfileikann til þess að tileinka sér 

hljóðkerfi fyrr en aðra hæfni til máltöku. Því fyrr sem barn byrjar að læra mál, þeim mun 

líklegra er því að það nái tökum á hljóðkerfi þess og tali málið þar með án hreims. Enskt 

máláreiti og enskunotkun á netinu og í gegnum tölvuleiki með gagnvirkum samskiptum á 

ensku er því, ásamt öðru, líklegt til þess að hafa mest áhrif á málnotkun og framburð 

yngstu barnanna (Sigríður Sigurjónsdóttir 2016). 

Í þessari ritgerð verður reynt að komast að því hvort aukið enskt máláreiti tengt 

samfélagsbreytingum síðustu ára hafi orðið til þess að íslensk börn heyri nægilega mikla 

ensku snemma á ævinni til þess að framburður þeirra á ensku sé án íslenskra einkenna. 

Skipulag ritgerðarinnar er á þá leið að í öðrum kafla er fjallað um stöðu ensku á Íslandi 

og reynt að gera grein fyrir því hvort enska standi nær því að vera erlent mál eða annað 
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mál í íslensku samfélagi. Í þriðja kafla er rætt um áhrif móðurmáls á framburð annars og 

erlends máls. Einnig verður fjallað um afröddun hljómenda og aðblástur í íslensku en það 

eru tvö hljóðkerfisleg einkenni íslensks hreims. Í fjórða kafla er svo farið yfir niðurstöður 

könnunar sem gerð var á enskuframburði sex reykvískra barna í þriðja bekk grunnskóla. Í 

henni var athugað hvort sú enska sem börnin hafa náð valdi á án nokkurs formlegs náms 

sé án þeirra einkenna íslensks hljóðkerfis sem hér eru til umræðu. Að lokum eru í fimmta 

kafla fáein lokaorð og umræða um niðurstöður könnunarinnar í tengslum við stöðu ensku 

á Íslandi og hugsanlega framtíð sambýlis íslensku og ensku á Íslandi. 

  



 

 6 

 

 

2    Staða ensku á Íslandi 

Íslendingar hafa lengi talið menningararfleifð sína felast í tungumálinu. Ísland var lengi 

einangrað samfélag og málbreytingar því litlar og hægar. Einnig hefur mikið verið lagt 

upp úr varðveislu íslenskrar tungu og málhreinsunarstefna verið ríkjandi allt frá 

sjálfstæðisbaráttu Íslendinga á 19. öld (Kjartan Ottóson 1990). Á síðustu áratugum hefur 

íslenskt samfélag tekið miklum breytingum og Íslendingar samtímans horfa til framtíðar 

fremur en fortíðar. Enska er orðið alþjóðlegt samskiptamál í heiminum en nú um 

aldamótin voru þeir orðnir fleiri sem töluðu ensku sem annað mál en þeir sem höfðu ensku 

að móðurmáli (Graddol 2001:48 skv. Guðmundi Edgarssyni 2007:162-163). Með 

snjalltækjavæðingunni og auknum samskipum við aðrar þjóðir og menningu þeirra hefur 

enska orðið meira áberandi í íslensku samfélagi og er notuð víðs vegar innan þess. Enska 

er til að mynda notuð í háskólakennslu, alþjóðlegum viðskiptum, tækniþróun og 

tómstundum (Birna Arnbjörnsdóttir 2007; Eiríkur Rögnvaldsson 2016:20-22). Þá er 

enska áberandi samskiptamál á vettvangi margra íslenskra fyrirtækja með alþjóðlega 

starfsemi þótt starfsmenn séu að mestu Íslendingar. 

2.1 Annað mál og erlent mál 

Staða ensku á Íslandi hefur breyst hratt og er óljós. Skilgreiningar á hugtökunum öðru 

máli (e. second language) og erlendu máli (e. foreign language) eru almennt byggðar á 

gerð og magni ílags sem einstaklingur fær úr umhverfinu. Talað er um máltileinkun 

annars máls þegar viðkomandi lærir málið í málumhverfi þar sem það er notað til 

samskipta og á til dæmis við um samfélög þar sem eru tvö eða fleiri opinber mál. Annað 

mál lærir einstaklingur yfirleitt utan heimilisins og síðar en móðurmál (Birna 

Arnbjörnsdóttir 2007:52-54). Erlent mál er það tungumál sem er ekki náttúrlegur hluti af 

málsamfélaginu og fólk lærir yfirleitt með skipulögðum hætti, aðallega í skólum. 

Innflytjandi á Íslandi lærir þannig íslensku sem annað mál en þeir sem ákveða að læra 

íslensku í skóla í öðru landi læra hana sem erlent mál. Þessi aðgreining dugir hugsanlega 

ekki til þess að lýsa aðstæðum eins og þeim á Íslandi þar sem enska er mikið notuð í 

samfélaginu en er ekki móðurmál nema aðeins örfárra samfélagsþegna (Birna 

Arnbjörnsdóttir 2007:52). 

Það er mögulegt að annað mál og erlent falli saman. Þetta gerist þegar erlent mál verður 

áberandi í samfélaginu og börn læra það þá að hluta til utan kennslustofunnar. Birna 

Arnbjörnsdóttir (2007:52) telur engin skýr skil vera á milli ílags sem gefur af sér annars 
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máls notendur og þess sem þeir sem læra erlent mál heyra. Magn og gerð ílags (e. input) 

sé á kvarða frá aðstæðum annars máls þar sem ílag er mikið og fjölbreytt í málumhverfinu 

og niður í aðstæður erlends máls þar sem ílagi er stjórnað inni í kennslustofu. Enska á 

Íslandi sé hvorki annað né erlent mál. Til þess að hún geti talist annað mál í samfélaginu 

þurfi ílag að verða enn meira og hún að vera notuð enn víðar í hversdagslegum 

samskiptum og í viðskiptalífinu. Staða ensku er þó líklega nær öðru máli en erlendu í dag 

og hafa Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir (2018:218) skilgreint ensku sem 

nytjamál (e. utility language) í íslensku samfélagi þar sem málið er notað á öllum stigum 

samfélagsins.  

2.2 Ílag og almenn færni Íslendinga í ensku  

Snjalltækjavæðingin og sú breyting á netnotkun sem henni fylgir hefur undanfarin ár 

aukið enskt máláreiti í íslensku samfélagi. Með snjalltækjum er fólk sítengt alþjóðlegum 

menningarheimi þar sem upplýsingaflæði og samskipti fara að miklu leyti fram á ensku. 

Árið 2014 var Ísland eitt þriggja Evrópuríkja með hæst hlutfall netnotenda. Þá notuðu 

allar konur á aldrinum 16-24 ára netið daglega og um 97% karla í sama aldurshópi 

(Hagstofa Íslands 2015:326-327, 331). Tölvuleikir fela margir í sér gagnvirk samskipti á 

milli einstaklinga og eru spilaðir á netinu svo fólk hvaðanæva að úr heiminum spilar 

saman og þá er samskiptamálið gjarnan enska. Íslendingar horfa á ótextað sjónvarpsefni 

á netinu og lesa gríðarlegt magn ensku á samfélagsmiðlum án þess að leiða hugann 

sérstaklega að því, m.a. í formi auglýsinga, spjallþráða, „hashtagga“ eða „memes.“  

Enska er svo áberandi á fleiri sviðum samfélagsins. Til að mynda hefur fjölgun erlendra 

ferðamanna á Íslandi ýtt undir áherslubreytingar hjá íslenskum fyrirtækjum sem leggja 

sífellt meiri áherslu á að höfða til ferðamanna. Það veldur því að auglýsingum og 

menningarviðburðum sem eru að öllu leyti á ensku fjölgar stöðugt. Eins er enska orðið 

samskiptamál hjá mörgum fyrirtækjum sem ráða til sín erlenda starfskrafta eða eru í 

miklum samskiptum við alþjóðlegan markað (Eiríkur Rögnvaldsson 2016:20-22). Þá 

hefur enska orðið mjög áberandi á háskólastigi. Mikill meirihluti námsbóka sem notaður 

er í háskólum á Íslandi er á ensku auk þess sem hún er kennslumál margra námskeiða, sér 

í lagi á sviði náttúruvísinda (Birna Arnbjörnsdóttir 2018b:147-149, 157). Þó gert sé ráð 

fyrir því að íslenskir háskólanemar geti lesið sama námsefni og þeir sem hafa ensku að 

móðurmáli stenst það hins vegar ekki alltaf og mörgum þykir það auka álag til muna 

(Birna Arnbjörnsdóttir 2018b:143). Íslendingar á öllum aldri verða þannig fyrir miklu 

ensku máláreiti í daglegu lífi. Nýtt málumhverfi er í mótun á Íslandi en í því tekur enska 
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yfir ákveðin notkunarsvið og vera kann að íslenska missi einhver notkunarsvið alveg til 

ensku (Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir 2018:218). Í því samhengi er talað 

um umdæmisvanda en hann á við um stöðu íslensku gagnvart öðrum tungumálum, þá 

sérstaklega ensku (Kristján Árnason 2001; Eiríkur Rögnvaldsson 2016:20-22).  

Í máltöku móðurmáls, annars máls og erlends máls hefur magn og gerð ílags áhrif á það 

hvernig málnotandi einstaklingur verður og hversu fjölbreyttu máli eða málsniði hann 

nær tökum á. Sú enska sem Íslendingar heyra er að mestu úr dægurmenningu, svo sem 

tónlist, sjónvarpsþáttum og stuttum myndskeiðum. Ílagið er því að miklu leyti talmál með 

sjónrænu samhengi en slíkt samhengi styður við skilning. Samhengisháð ílag eykur 

óvirka málkunnáttu, þ.e. að einstaklingar geta skilið mun meira en þeir geta myndað 

sjálfir. Íslendingar eru gjarnir á að ofmeta enskukunnáttu sína og virðast ekki gera sér 

grein fyrir því að ílagið sem þeir fá er í mörgum tilfellum fremur einhæft og samhengisháð 

talmál (Birna Arnbjörnsdóttir 2018a:48). Þegar kemur að því að skilja ensku án sjónrænna 

vísbendinga eða í öðru samhengi er geta Íslendinga gjarnan mun minni en þeir ætla og 

enn minni ef þeir þurfa að beita virkri kunnáttu, þ.e. tala eða skrifa. Í rannsókn Max 

Naylor (2017) ofmat til að mynda um þriðjungur íslenskra þátttakenda eigin enskufærni. 

Samkvæmt niðurstöðum hans eru einstaklingar undir 35 ára líklegri til þess að ofmeta 

enskukunnáttu sína en eldri hópar og karlar telja enskufærni sína meiri en konur í öllum 

þáttum nema lestri. Háskólamenntaðir voru í rannsókn Max Naylor líklegri til þess að 

ofmeta enskukunnáttu sína en óháskólagengnir en samkvæmt rannsókn frá árinu 2014 

mátu háskólamenntaðir Íslendingar enskukunnáttu sína minni en óháskólagengnir (Birna 

Arnbjörnsdóttir 2018a:47-49). Háskólagengið fólk hefur komist í kynni við fjölbreyttari 

og sérhæfðari ensku og getur því hvort tveggja verið: að því finnist það hafa bætt 

enskukunnáttu sína en einnig að því þyki það ekki búa yfir nægilegri kunnáttu til þess að 

vinna með sérhæfða ensku á háskólastigi.  

Þrátt fyrir að Íslendingar ofmeti enn enskukunnáttu sína benda niðurstöður til þess að virk 

færni, þ.e. færni til þess að tjá sig á ensku, hafi aukist mjög á síðustu árum hjá yngri 

kynslóðum (Auður Torfadóttir o.fl. 2006; Samúel Lefever 2010). Börn á Íslandi hafa 

aðgang að ensku efni í gegnum fjölbreytta miðla og enskt máláreiti nær til mun yngri 

barna en áður fyrr með snjalltækjum og efnisveitum á borð við Netflix og Youtube. Auk 

þess er enska ekki lengur bundin við einhliða miðlun heldur krefjast tæki og leikir þess 

að fólk noti tungumálið: tali við tækið, gefi skipanir í leik eða eigi í samskiptum við fólk 



 

 9 

 

 

úti í heimi. Enskunotkun verður því sífellt gagnvirkari (Eiríkur Rögnvaldsson 2016:21, 

23).  

Árið 2011 sagðist 85% úrtaks íslenskra þátttakenda heyra ensku daglega en 19% sögðust 

tala ensku daglega. Íslendingar fá því almennt mun fleiri tækifæri til þess að þjálfa óvirka 

enskukunnáttu en virka. Sama rannsókn sýndi þó greinilega aukningu í virkri 

enskunotkun fullorðinna þrátt fyrir að hún væri enn mun minni en óvirk notkun. Þessi 

þróun sást með samanburði aldurshópa. Fram að 18 ára aldri fór enskunotkun vaxandi 

með hækkandi aldri en í hópi fullorðinna notaði fólk ensku oftar því yngra sem það var. 

Þessar niðurstöður eiga við um bæði óvirka enskunotkun, þ.e. þá ensku sem fólk heyrir 

og les, og virka enskunotkun. Til að mynda skrifaði 41% yngsta aldurshópsins, 18-29 ára, 

ensku daglega en aðeins 29% 30-39 ára. Munurinn var minni þegar kom að því að tala 

ensku (Birna Arnbjörnsdóttir 2011:4-5). Með tækni- og samfélagsbreytingum fá 

unglingar og ungmenni því sífellt fleiri tækifæri til þess að spreyta sig og nýta 

enskukunnáttu sína á virkan hátt. Enskukunnátta Íslendinga virðist þannig vera að þróast 

í þá átt að fólk tjái sig oftar og samhliða því eykst geta þess til tjáningar. 

2.3 Færni íslenskra barna í ensku  

Í flestum grunnskólum hefst formlegt enskunám í 4. bekk. Reglur um það eru þó ekki 

fastar og margir skólar byrja fyrr (Aðalnámskrá grunnskóla 2016:125). Í samfélaginu er 

aukinn þrýstingur í þá átt að hefja formlegt enskunám fyrr en í 4. bekk, allt niður í 1. bekk 

og jafnvel á síðasta ári leikskóla. Þennan þrýsting má rekja til þess að góð enskukunnátta 

sé nauðsynleg til þess að ná árangri í nútímasamfélagi. Í Aðalnámskrá segir m.a.: „Enska 

gegnir lykilhlutverki í alþjóðasamskiptum og viðskiptum“ og „enska er lykiltunga á sviði 

æðri menntunar og vísinda“ (Aðalnámskrá gunnskóla 2016:123). Enskur orðaforði barna 

við upphaf enskukennslu í grunnskóla er oft mun meiri en gert er ráð fyrir í námskrám 

sem bendir til þess að íslensk börn byrji snemma að læra ensku af umhverfinu (Ásrún 

Jóhannsdóttir 2010; Samúel Lefever 2010). Geta barna við upphaf enskukennslu er þó 

mismikil, enda geta foreldrar oft stjórnað ílaginu að einhverju leyti. 

Rannsóknir hafa sýnt að íslensk börn allt niður í 7 ára aldur geta að einhverju leyti lesið 

ensku en þó er styrkleiki þeirra helst fólginn í því að skilja talað mál (Samúel Lefever 

2010; Auður Torfadóttir o.fl. 2006). Þessi hæfileiki barna til þess að skilja talmál virðist 

vera til staðar að einhverju leyti hjá þeim flestum og birtist snemma. Virk notkun og 

hæfileiki til samskipta á ensku er óalgengari en þó geta mörg ung börn tekið þátt í 
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einföldum samræðum (Samúel Lefever 2010:14-15). Með aukinni notkun og áhrifum 

samfélagsmiðla á síðustu árum hefur þó bæði magn enskunotkunar og sú enska sem 

Íslendingar læra breyst. Unglingar taka virkan þátt í heimi samfélagsmiðlanna og þar 

þjálfa þeir færni í að tjá sig á ensku. Þegar börn og unglingar læra talmál beint úr 

umhverfinu verða til annars konar málnotendur en þeir sem læra mál í stýrðu umhverfi 

kennslustofunnar. Þeirri ensku sem Íslendingar tala og skilja svipar að mörgu leyti til 

ensku annarrar eða þriðju kynslóðar innflytjenda í Bandaríkjunum. Hjá báðum hópum er 

óformlegt talmál mun sterkara en formleg eða akademísk enska og einstaklingarnir hafa 

tileinkað sér óformlegt málsnið sem smitast yfir í ritmál þeirra. Margir Íslendingar gera 

sér til að mynda ekki grein fyrir muninum sem er á talmáli og akademískri ensku eða 

formlegri ritmálsensku, eða þá á því að virka færni þarf að þjálfa sérstaklega (Birna 

Arnbjörnsdóttir 2015:200; Birna Arnbjörnsdóttir og Hafís Ingvarsdóttir 2018:221). 

Ljóst má því vera að þrátt fyrir að Íslendingar ofmeti enskukunnáttu sína fer vissulega 

fram einhver tileinkun óformlegs máls í gegnum ílag úr umhverfinu. Slík tileinkun er 

dæmigerð fyrir máltöku annars máls og ein ástæða þess að Birna Arnbjörnsdóttir (2007) 

leggur til að enska á Íslandi sé nær því að vera annað mál en erlent þó hvorugt eigi 

nákvæmlega við. Í dæmigerðum aðstæðum þar sem einstaklingar tileinka sér annað mál 

er til að mynda mun meira jafnvægi á milli hæfni til skilnings og notkunar á málinu (Birna 

Arnbjörnsdóttir 2007:54-61). Staða ensku á Íslandi er óljós en hún er kennd sem erlent 

mál og í Aðalnámskrá grunnskóla (2016:125-131) er gert ráð fyrir sömu getu í ensku og 

dönsku við lok 10. bekkjar sem yfirleitt er alls ekki raunin. Íslendingar fá mjög lítið 

dönskuáreiti úr umhverfinu í samanburði við ensku og samkvæmt kennurum þykir 

íslenskum dönskunemum oft óeðlilegt að tala dönsku (Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís 

Ingvarsdóttir 2012:20-21). Í íslensku samfélagi samtímans er enska hins vegar allt 

umlykjandi og það þarf því ekki að koma á óvart að almennt þykir íslenskum 

grunnskólanemum formlegt nám í ensku ekki krefjandi. 

2.4 Samantekt 

Á Íslandi er enska orðin hluti af umhverfinu og flestir Íslendingar heyra ensku daglega. 

Enskt máláreiti hefur aukist gífurlega með opnum samfélagsmiðlum, aðgengilegu 

afþreyingarefni á internetinu og auknu aðstreymi ferðamanna og innflytjenda. Það enska 

ílag sem Íslendingar fá er að mestu talmál úr bresku og bandarísku afþreyingarefni sem 

leiðir af sér góða hæfni til skilnings á talmáli í sjónrænu samhengi. Enskukunnátta 
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Íslendinga verður þó sífellt virkari og það má líklega rekja til gagnvirkra tölvuleikja og 

samskipta á ensku við fólk alls staðar að í gegnum samfélagsmiðla. 

Íslensk börn heyra ung ensku í umhverfinu og ná einhverjum tökum á henni en það er eitt 

einkenna máltöku annars máls. Kunnátta íslenskra barna er þó að meirihluta óvirk og það 

mál sem þau skilja er óformlegt talmál háð sjónrænu samhengi. Í íslensku samfélagi er 

enskukunnátta talin sjálfsögð þrátt fyrir að enska hafi ekki náð stöðu annars máls, enda 

er hún hvorki opinbert mál né yfirleitt notuð til daglegra samskipta á milli Íslendinga. 

Gert er ráð fyrir að flestir samfélagsþegnar geti bjargað sér á ensku og að fólk í námi og 

á atvinnumarkaðnum geti nýtt sér ensku í sínu fagi. Þannig er meirihluti kennsluefnis í 

háskólum á ensku og hún er einnig samskiptamál innan margra alþjóðlegra fyrirtækja. 

Vegna þess hve enska er mikið notuð í íslensku samfélagi er hún því greinilega ekki 

heldur erlent mál á Íslandi. Hún hefur þrátt fyrir það enn þá stöðu í menntakerfinu. Á 

Íslandi er nýtt málumhverfi í mótun og enskukunnátta og notkun Íslendinga breytist 

stöðugt. Staða ensku er því enn óljós en hún virðist vera eins konar nytjamál í samfélaginu 

og stendur einhvers staðar á milli erlends og annars máls.  
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3 Hljóðkerfi og hreimur 

Í heiminum eru á milli 5.000 og 8.000 tungumál og hvert þeirra á sér sitt einstaka 

hljóðkerfi. Fjöldi hljóða sem byggja upp þessar þúsundir ólíku hljóðkerfa er þó ekki nema 

200 til 300. Öll mannleg mál byggja á sömu talfærum og allir menn eru því færir um að 

mynda öll þessi hljóð. Hvert mál nýtir þó ekki nema brot af þeim til uppbyggingar síns 

einstaka hljóðkerfis (Ashby og Maidment 2005:2). Sum hljóð eru algengari en önnur og 

finnast í flestöllum málum heims. Mál heimsins nýta sér mismörg þeirra 200-300 hljóða 

sem finnast í mannlegu máli og ólíkar reglur gilda um dreifingu hljóðanna og vensl þeirra 

innbyrðis (Fromkin o.fl. 2014:224-225). Hljóðkerfi tungumáls er byggt upp af þeim 

málhljóðum sem notuð eru í því tungumáli og venslum hljóðanna innbyrðis. Hvert 

hljóðkerfi hefur þannig ákveðnar reglur um stöðu og dreifingu málhljóðanna innan 

kerfisins (Höskuldur Þráinsson 2006:70; Kristján Árnason 2005:8).  

3.1 Málhljóð í máltöku móðurmáls 

Manneskjan greinir málhljóð á annan hátt en önnur umhverfishljóð frá fósturskeiði. 16 

vikna gömul fóstur bregðast við hljóði en um 26 vikna fara þau að greina raddir og byrja 

þá strax að venjast hljómfalli móðurmálsins. Á þeim tíma er farinn að sjást munur á hægra 

og vinstra heilahveli þar sem það svæði í vinstra heilahveli sem geymir málstöðvar hjá 

flestum er orðið umfangsmeira en samsvarandi svæði í hægra heilahveli (Fromkin, 

Rodman og Hyams 2014:474). Nýfædd skynja börn málhljóð á ákveðinn hátt. Þannig er 

talskynjun ungbarna flokkamiðuð á þann hátt að hljóðfræðilegur munur virðist ekki skipta 

máli heldur hafa börn meðfæddan hæfileika til þess að skynja mun á ákveðnum 

hljóðönum eða fónemum (e. phoneme) en taka ekki eftir mun á mismunandi hljóðbrigðum 

(e. allophone) sama fónems. Eftir um sex mánaða aldur fer barn svo að laga skynjun sína 

að hljóðkerfi móðurmálsins og er um 12 mánaða aldur hætt að skynja mun á hljóðum ef 

hann er ekki merkingargreinandi í móðurmáli þess (Obler og Gjerlow 1999:125; Sigríður 

Sigurjónsdóttir 2002:7).  

Börn laga ekki einungis skynjun sína að hljóðkerfi móðurmálsins á fyrsta aldursári heldur 

einnig hljóðmyndun. Þegar barn fer fyrst að hjala um fjögurra til sex mánaða gamalt 

myndar það stök sérhljóð eða samhljóð. Síðan fara þau að mynda atkvæði og babbla 

(Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:7). Nær allt babbl barna á þessum aldri samanstendur af 

12 algengustu samhljóðum í málum heims og í babblinu geta verið ýmis hljóð sem finnast 

ekki í móðurmáli barnsins. Samhliða því að barn hættir að skynja hljóðkerfislegan mun 
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sem móðurmálið nýtir sér ekki hættir barnið að mynda þau hljóð sem það heyrir ekki í 

kring um sig og babblið fer að hljóma meira eins og móðurmálið. Um 12 mánaða aldur 

samanstendur babblið einungis af hljóðum sem koma fyrir í móðurmálinu (Fromkin o.fl. 

2014:400). Þegar hér er komið við sögu fara börn að gera sér grein fyrir 

merkingarhlutverki málhljóða og byrja að endurtaka hljóðastrengi sem bera ákveðna 

merkingu. Þau eru þá farin að mynda orð. Í fjóra til fimm mánuði eftir að börn fara fyrst 

að mynda orð halda þau þó áfram að babbla (Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:7-8). Þótt ýmis 

hljóð komi fyrir í hjali og babbli barna eru fyrstu orðin yfirleitt mynduð úr mjög fáum 

hljóðum sem smám saman fjölgar. Börn virðast því þurfa að átta sig á hljóðum á annan 

hátt þegar þau fara að mynda orð og það er eins og þau þurfi að læra málhljóðin upp á 

nýtt þegar þau fara að gegna hljóðkerfislega merkingargreinandi hlutverki í orðum. Þó 

eru mikil tengsl á milli hjals og babbls og fyrstu orðanna þar sem eitt leiðir af öðru og þau 

hljóð sem koma fyrir í fyrstu orðunum eru hljóð sem eru algeng í hjali (Sigríður 

Sigurjónsdóttir 2002:8).  

Þegar börn hafa lært á bilinu 50 til 200 orð fara þau að setja saman tvö orð. Á þessu stigi 

koma aðeins fyrir merkingarbær orð sem tilheyra opnum orðflokkum, svo sem nafnorð, 

sagnorð og lýsingarorð. Beygingum er flestum sleppt og sagnir standa í nafnhætti. Smám 

saman fara setningar barna svo að líkjast meira setningum fullorðinna. Orðum í 

setningum fjölgar og börnin tileinka sér beygingarkerfi móðurmálsins og ýmsar reglur 

um orðaröð og færslur í setningamyndun (Sigríður Sigurjónsdóttir 2013:121). Börn ná 

því tökum á hljóðkerfi móðurmálsins og framburði mun fyrr en beygingar- og 

setningafræði þess. Í rannsókn Indriða Gíslasonar o.fl. (1986:58, 123) mynduðu börn til 

að mynda rétt samhljóð á réttum stað í rúmlega 97% tilvika við sex ára aldur en rétta 

fleirtölumynd í um 45% tilvika. Um sex ára aldur virðast því flest börn hafa náð valdi á 

nær frávikalausum framburði á móðurmáli sínu en beygingar þeirra eru enn með talsvert 

fleiri frávikum. 

3.2 Markaldur í máli og máltaka annars og erlends máls 

Hugmyndin um máltökuskeið byggir á kenningum um markaldur í máltöku (e. critical 

period) en það hugtak var sett fram af Eric Lenneberg (1967). Lenneberg taldi 

máltökuskeiði ljúka við kynþroska. Kenninguna um markaldur byggði hann meðal annars 

á þeirri staðreynd að börn virðast ná valdi á móðurmáli sínu á ómeðvitaðan hátt en 

fullorðnir þurfa í tungumálanámi að leggja á sig meðvitaða vinnu en ná þrátt fyrir það 

oftast minni árangri en börnin. Hann leit einnig til rannsókna á máltöku og hreim 
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innflytjenda sem og hæfni málstolssjúklinga til þess að ná bata (Sigríður Sigurjónsdóttir 

2013:115). Samkvæmt kenningunni um markaldur í máli þarf máláreiti að berast á 

ákveðnu skeiði lífsins svo mögulegt sé að barn nái fullri málhæfni. Með nýrri og 

nákvæmari rannsóknum er nú vitað að málstöðvar í heilanum þarf að örva á ákveðnu 

tímabili til þess að þær eigi möguleika á að starfa eðlilega. Ef örvun verður ekki fyrir 

ákveðinn tíma þroskast viðkomandi málsvæði í heilanum ekki eðlilega og barnið nær ekki 

fullkominni málhæfni. Einnig bendir ýmislegt til þess að máltaka móðurmáls á 

máltökuskeiði sé forsenda eðlilegrar verkaskiptingar heilahvela (Sigríður Sigurjónsdóttir 

2013:117).  

Börn eru mótttækilegust fyrir máli fram til fjögurra eða sex ára aldurs og til þess að ná 

fullu valdi á móðurmáli þarf máltaka yfirleitt að fara fram fyrir þann aldur. Eftir það fer 

hæfni til máltöku dvínandi og við kynþroska er máltökuskeiði hjá flestum að mestu lokið 

(Johnson og Newport 1989; Sigríður Sigurjónsdóttir 2013:116-117). Máltaka móðurmáls 

virðist því hafa fimm til sex ára ramma en rannsóknir hafa sýnt að ef máltaka annars máls 

fer fram fyrir 11 eða 12 ára aldur geta börn náð allt að móðurmálshæfni í því máli ef ílag 

er mikið og fjölbreytt (Ásrún Jóhannsdóttir 2010:1). Rannsóknir benda þó til þess að strax 

við sjö ára aldur fari hæfni barna til þess að tileinka sér ákveðin beygingar- og 

setningafræðileg atriði dvínandi og verður áberandi verri eftir kynþroska. Á þessu eru 

einhverjar undantekningar og einstaka menn virðast aldrei fara alveg af máltökuskeiði 

(Johnson og Newport 1989:78-79; Sigríður Sigurjónsdóttir 2013:116).  

Börn læra annað mál á annan hátt en fullorðnir og meiri líkindi eru á milli máltöku fyrsta 

og annars máls hjá börnum en fullorðnum sem eru þá komnir af máltökuskeiði. Börn eru 

næmari fyrir hljóðum og hrynjandi tungumáls en fullorðnir geta hins vegar notað 

áhrifaríka námstækni og hafa oft einhvern hvata til þess að læra nýtt mál. Fullorðnir ná 

því oft meiri færni hraðar á byrjunarstigum máltökunnar en börnin taka yfirleitt að lokum 

fram úr þeim og ná færni sem stendur nær þeirri sem móðurmálshafar búa yfir. 

Rannsóknir á heilastarfsemi barna benda til þess að börn sem læra annað mál fyrir 

fjögurra ára aldur noti vinstra heilahvelið meira, en þar eru málstöðvar sem einnig eru 

virkjaðar í máltöku móðurmáls. Hins vegar virðast þeir sem læra annað mál á milli 9 og 

12 ára aldurs nýta hægra heilahvel meira og er hægt að gera ráð fyrir því að það gildi enn 

frekar í máltöku fullorðinna (Obler og Gjerlow 1999:139).  

Ýmsir þættir geta haft áhrif á máltöku annars og erlends máls sem ekki eru áhrifaþættir í 

máltöku móðurmáls. Áhugi einstaklingsins og það hvaða þætti hann telur mikilvægasta í 
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tileinkun málsins skipta hér miklu máli. Það virðist til að mynda mögulegt að þjálfa upp 

framburð í öðru máli sem hljómar nær alveg eins og framburður innfæddra en til þess þarf 

mikla æfingu, gríðarlegt ílag úr umhverfinu og metnað (Guðmundur Edgarsson 

2007:167-168; Sigurður Konráðsson 2007). Fullorðinn einstaklingur sem fær fjölbreytt 

og mikið ílag getur því mögulega náð betri færni í öðru máli en barn sem fær fátæklegt 

ílag. Hins vegar hafa margar rannsóknir sýnt að breytur svo sem magn og gæði ílags, svo 

og æfing og hvati, skipta mun minna máli en aldursbreytan. Þrátt fyrir að þær breytur séu 

gríðarlega mikilvægar í máltöku annars máls virðist aldur samt alltaf vera sá þáttur sem 

hefur mest að segja. Rannsóknir hafa m.a. sýnt að ef barn kemst í kynni við annað mál 

eftir sex ára aldur eru strax líkur á því að það nái ekki sömu færni og móðurmálshafi 

(DeKeyser og Lasron-Hall 2005; Singleton og Ryan 2004 skv. Ásrúnu Jóhannsdóttur 

2010:4). Þar sem barn tileinkar sér hljóðkerfi tungumáls snemma í máltöku, sbr kafla 3.1, 

er því líklegt að það nái ekki að tileinka sér hljóðkerfisreglur markmálsins að fullu og tali 

málið með hreim af móðurmálinu.  

3.3 Hljóðkerfisreglur 

Í generatífri hljóðkerfisfærði, þ.e. innan málkunnáttufræðinnar, er gert ráð fyrir baklægum 

myndum (e. underlying form) orða. Þær eiga að lýsa einhvers konar sálfræðilegum 

raunveruleika sem liggur að baki framburðarmyndum. Baklægar myndir eru 

óhlutbundnar grunnmyndir orða sem eru byggðar úr fónemum sem hvert um sig getur 

haft eina eða fleiri raunverulega framburðarmynd eða hljóðbrigði. Á baklægar myndir 

geta verkað ýmsar hljóðkerfisreglur og útkoman verður raunveruleg framburðarmynd eða 

yfirborðsgerð orðs (Sigurður Konráðsson 1985:146). Þessar hljóðkerfisreglur tengjast 

yfirleitt hljóðfræðilegu umhverfi. Þær verka á undirliggjandi óhlutbundna mynd orðs og 

gera kröfu um ákveðið hljóðbrigði í tilteknu umhverfi (Eiríkur Rögnvaldsson 2013:75). 

Hljóðkerfisreglur eru ólíkar á milli mála og þess vegna getur sama hljóð komið fyrir í 

mörgum málum en í ólíku umhverfi.  

Dæmi um framburðarmyndir sem hljóðkerfisreglur mynda í íslensku eru afröddun 

hljómenda og aðblástur. Í köflum 3.3.1-3.3.3 verður skoðað í hvaða hljóðaumhverfi þessi 

hljóðferli koma fram og litið á þær hljóðkerfisreglur sem liggja að baki þeim. Aðblástur 

og afröddun hljómenda eiga það sameiginlegt að tengjast þættinum [+sperrt raddglufa] 

sem merkir að raddbönd eru nægilega opin til þess að loft geti streymt um þau án þess að 

valda röddun. Þessi hljóðferli koma oft fyrir í ákveðnu hljóðaumhverfi í íslensku 

hljóðkerfi en eru almennt sjaldgæf hljóðferli í málum heims.  
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3.3.1 Afröddun hljómenda 

Í íslensku eru órödduð samhljóð notuð mun meira en í skyldum málum. Lokhljóð í 

íslensku eru aðeins til órödduð og flest önghljóð í íslensku hafa bæði raddað og óraddað 

afbrigði. Mörg íslensk önghljóð hegða sér reyndar oft eins og hljómendur og eru 

stundum flokkuð sem nálgunarhljóð (t.d. hjá Þóru Másdóttur 2008). Hugtakið 

hljómendur (e. sonorants) er haft um nefhljóð, hliðarhljóð og sveifluhljóð og eru þeir 

yfirleitt raddaðir í málum heims og formendabyggingu þeirra svipar til 

formendabyggingar sérhljóða. Í íslenska samhljóðakerfinu hafa allir hljómendur hins 

vegar bæði raddað og óraddað afbrigði og í íslensku verkar gjarnan afröddunarregla á 

hljómanda þegar hann stendur í grennd við óraddað hljóð (Kristján Árnason 2005:163-

164, 244-245). Óraddaðir hljómendur eru sjaldgæfir í málum heimsins og því er erfitt 

fyrir þá sem ekki hafa slík hljóð í móðurmáli sínu að skilja þau og greina. 

Í máli flestra Íslendinga verður afröddun á hliðarhljóðinu /l/ og nefhljóðunum /m, n/ og í 

máli allra á sveifluhljóðinu /r/ á undan lokhljóðunum /p, t, k/1. Þessi hljóð eru hljómendur 

íslenska samhljóðakerfisins. Dæmi um orð sem flestir Íslendingar bera fram með 

órödduðum hljómanda á undan lokhljóði má sjá í (1).  

(1) 

a) mjólk  [mjoul̥k] 

b) vanta  [van̥ta]  

c) lampi  [lam̥pɪ]  

d) kvarta [kʰvar̥ta] 

Hér skal tekið fram að einhver breytileiki er til staðar og mállýskubundinn raddaður 

framburður kemur fyrir í máli fólks á Norðurlandi og Norðausturlandi. Ef hljómandi er 

raddaður verður eftirfarandi lokhljóð fráblásið (Kristján Árnason 2005:372-374). Um 

klasann /lt/ í norðlensku gildir þó að /l/ er venjulega ekki raddað á undan stofnlægu /t/ 

heldur einungis þegar /t/ er beygingarending (Indriði Gíslason og Höskuldur Þráinsson 

2000:162). 

                                                 

1 Auk þess afraddast /r/ á undan /s/.  
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3.3.2 Aðblástur 

Það kallast aðblástur þegar loft streymir óhindrað á eftir stuttu sérhljóði og áður en lokun 

verður í munni. Í íslensku getur aðblástur verið um það bil jafn langur og önnur hljóð og 

er því venjulega táknaður sem [h] á milli stutts sérhljóðs og stutts lokhljóðs í 

yfirborðsgerð. Í íslensku verður aðblástur á eftir stuttum sérhljóðum ef á eftir stendur 

lokhljóð /p t k/ (pp, tt, kk í stafsetningu) eða samhljóðaklasi þar sem /p t k/ stendur á 

undan /l m n/ (Kristján Árnason 2005:205). Hér skal nefna að fráblásin lokhljóð koma 

aldrei fyrir á eftir aðblæstri (Eiríkur Rögnvaldsson 2013:57). Aðblástur er virk 

hljóðkerfisregla í máli Íslendinga sem meðal annars má sjá á því að hún verkar í nýjum 

orðum í málinu sbr. app [ahp]. Aðblástur er einnig gríðarlega virk regla í máli íslenskra 

barna á máltökuskeiði og hann er gjarnan alhæfður á alla samhljóðaklasa sem hafa /p t k/ 

sem seinna hljóð (Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:9). Í rannsókn Þóru Másdóttur (2008) 

beittu til dæmis 61% 2;4 ára barna aðblæstri á klasa sem fá ekki aðblástur í máli 

fullorðinna Íslendinga (Þóra Másdóttir 2008:95).  

3.3.3 Tengsl afröddunar og aðblásturs 

Í íslensku er gert ráð fyrir því að aðblástur og afröddun hljómenda komi til vegna 

hljóðkerfisreglna sem verka á ákveðnar baklægar myndir. Samkvæmt því verkar 

aðblástursregla þegar tvö lokhljóð með sama myndunarstað standa saman /-pp- -tt- -kk-/ 

og einnig á undan tveggja samhljóða klasa þar sem fyrra hljóðið er lokhljóð /p t k/ og hið 

síðara hljómendurnir /l m n/.2 Ef gert er ráð fyrir því að í baklægri gerð séu lokhljóðin 

fráblásin og hafi þar með þáttinn [+sperrt raddglufa], er mögulegt að útskýra bæði 

aðblástur og afröddun hljómenda með sömu reglu. Fyrst verkar afblástursregla sem segir 

að þátturinn [+sperrt raddglufa], sem birtist sem [h], færist af lokhljóðinu og fram fyrir 

það á sérhljóð eða hljómanda, og veldur þannig aðblæstri. Þess vegna verður lokhljóð á 

eftir aðblæstri eða órödduðum hljómanda aldrei fráblásið. Til þess að tilgátan gangi upp 

þarf einnig að gera ráð fyrir því að hljómendur séu raddaðir í baklægri gerð. Til stuðnings 

þessari tilgátu um færslu þáttarins [+sperrt raddglufa] yfir á hljóð fyrir framan má nefna 

víxl raddaðra og óraddaðra hljómenda sem verða í ýmsum beygingarmyndum íslenskra 

orða. Rödduð og órödduð hljóðbrigði íslenskra hljómenda standa í fyllidreifingu þannig 

                                                 

2 Aðblástur verður aðeins ef hljómandi hefur þáttinn [+samfellt] en það útilokar hljóðin /v j r/ sem geta 

komið fyrir á milli langs sérhljóðs og lokhljóðs (Eiríkur Rögnvaldsson 1984:3). 
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að órödduðu hljóðin koma fyrir á undan /p, t, k/ en rödduðu hljóðin annars staðar t.d. bein 

[pein]beint [pein̥t]. Í slíkum dæmum hefur þá [+sperrt raddglufa], þ.e. blásturinn, færst 

á hljómandann á undan lokhljóðinu (Höskuldur Þráinsson 1978 skv. Sigurði Konráðssyni 

1985:147-149). Til þess reglan gangi upp fyrir sérhljóð og mögulegt sé að bæta þættinum 

[+sperrt raddglufa] á hluta þess, verður að gera ráð fyrir því að sérhljóð séu löng í baklægri 

gerð. Þá tilgátu styður það að sérhljóð í íslensku eru almennt löng þegar þau standa ein 

og einnig eru formendur sérhljóðsins sýnilegir í aðblæstrinum þrátt fyrir að aðeins [h] 

heyrist (Eiríkur Rögnvaldsson 1984).  

Einnig er mögulegt að greina aðblástur og afröddun sem samlögunarreglu. Þá er enn gert 

ráð fyrir því að lokhljóð /p t k/ hafi þáttinn [+sperrt raddglufa] í baklægri gerð en sá blástur 

sem þátturinn felur í sér heyrist ekki nema raddbandaþættir lokhljóðsins færist yfir á 

hljóðið næst á undan eða eftir. Aðeins hljóð sem eru [+rödduð] í baklægri gerð geta 

samlagast /p t k/. Ef þátturinn færist á undanfarandi hljóð veldur hann aðblæstri ef hljóðið 

er sérhljóð en afröddun ef það er hljómandi /l m n/. Ef hann færist á eftirfarandi hljóð 

veldur hann fráblæstri. Hér er einnig gert ráð fyrir því að raddbandaþættir geti aðeins 

færst einu sinni og vegna þess að lokhljóð eru aldrei fráblásin á eftir aðblæstri verða 

aðblásturs- og afröddunarregla að verka á undan fráblástursreglu (Sigríður Sigurjónsdóttir 

1989). 

3.4 Yfirfærsla hljóðkerfisreglna 

Þegar við tökumst á við að læra annað eða erlent tungumál kynnumst við nýju hljóðkerfi. 

Hljóðkerfi sem líklega nýtir sér einhverja hljóðkerfislega aðgreiningu sem móðurmál 

okkar gerir“ekki og hefur aðrar hljóðkerfisreglur. Eins og rætt var í kafla 3.1 á aðgreining 

hljóða og aðlögun að hljóðkerfi móðurmáls sér stað strax á fyrsta ári ævinnar og erfitt 

getur verið að ná fullkomnum framburði á erlendu máli sem er numið eftir að 

máltökuskeiði lýkur. Hljóðkerfi móðurmáls verður þannig grunnur eða viðmið sem við 

byggjum máltöku annars eða erlends máls á. Vegna þessa er algengt að sá sem lærir nýtt 

mál skipti þeim hljóðum sem falla ekki að hljóðkerfi móðurmálsins út fyrir þau hljóð 

móðurmálsins sem komast næst því. Eins beitir fólk gjarnan reglum úr hljóðkerfi 

móðurmálsins ranglega á markmálið (Fromkin o.fl. 2014:2-3; Eiríkur Rögnvaldsson 

2013:77-78). Slík ferli, ásamt rangri yfirfærslu áherslumynsturs og tónfalls, valda því að 

erlenda málið fær hreim af móðurmálinu (Höskuldur Þráinsson 2006:72-73; Obler og 

Gjerlow 1999:124; Kristján Árnason 2005:430-431).  
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Frá því á áttunda áratug 20. aldar hefur verið sýnt fram á sterka neikvæða fylgni á milli 

aldurs sem máltileinkun hefst við og færni í því máli. Ekki hafa verið gerðar margar 

rannsóknir sem skoða sérstaklega mun á tileinkun hljóðkerfis annars máls eftir 

aldurshópum en frekar athugaður hreimur í framburði eftir því hvenær einstaklingur 

komst fyrst í kynni við annað mál. Einstaklingur er þá frá því að vera með framburð á við 

innfæddan og að því að teljast vera með sterkan erlendan hreim. Þar sem hreimur tekur 

til fleiri þátta, svo sem tónfalls og áherslumynsturs, athuga þessar rannsóknir yfirleitt ekki 

hljóðkerfi í einangrun (DeKeyser og Larson-Hall 2005:90-93). 

Þegar Íslendingar tala erlend tungumál beita þeir gjarnan íslenskum hljóðkerfisreglum 

ranglega þegar hljóðskipan eða stafsetning myndi í íslensku kalla á tiltekinn framburð. 

Það getur verið að þeir heyri einfaldlega ekki muninn á því hljóði sem þeir framkalla og 

markhljóðinu. Afröddun hljómenda og aðblástur eru hvort tveggja afar einkennandi fyrir 

íslenskan hreim enda endurspeglar hvort tveggja virka hljóðkerfisreglu sem kemur oft 

fyrir í íslensku en er sjaldgæf í málum heims (Guðmundur Edgarsson 2004:34, 167: 

Eiríkur Rögnvaldsson 2013:78, 93). Yfirfærsla þessara reglna yfir á framburð erlendra 

tungumála gæti valdið því að viðkomandi verði torskiljanlegur þeim sem eiga málið að 

móðurmáli. Í ensku koma þessi fyrirbæri til að mynda aldrei fyrir. Í (2) má sjá dæmi um 

orð í ensku þar sem hljóðaumhverfi gæti ranglega kallað á afröddun þegar orðin eru borin 

fram með íslenskum hreim og í (3) orð sem gætu kallað á aðblástur. Þessi orð eru meðal 

þeirra sem voru prófuð í könnun sem gerð var í tenglsum við þessa ritgerð og verður lýst 

í 4. kafla.  

(2) milk,3 help, salt, drink, camp, jump, hurt, pink 

(3) sick,4 happy, book, apple, cat, pepper, black, cupcake 

Eins og kom fram í kafla 3.2 er aldur yfirleitt sá þáttur sem mestu máli skiptir þegar kemur 

að máltöku en með mikilli æfingu er þó mögulegt að endurheimta einhverja 

hljóðkerfislega skynjun sem tapaðist við máltöku móðurmáls. Með því verður mögulegt 

að þjálfa framburð í öðru máli sem hljómar nær alveg eins og framburður innfæddra. Þeir 

sem ná tökum á slíkum framburði eiga það sameiginlegt að finnast sá þáttur mikilvægur 

í tileinkun tungumáls og eru tilbúnir að eyða miklum tíma í framburðarþjálfun (Bongaerst 

                                                 

3 Hér gæti t.d. milk fengið framburðarmyndina [mɪl̥k] í stað [mɪlk]. 

4 Hér gæti t.d. sick fengið framburðarmyndina [sɪhk] í stað [sɪk]. 
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o.fl. 1997:448-449 skv. Guðmundi Edgarssyni 2007:167-172). Framburður annars og 

erlends máls skiptir þó mismiklu máli í huga fólks og vel mögulegt að hafa góð tök á 

tungumáli en tala það á sama tíma með hreim. 

3.5 Félagsleg staða hreims og áhrif hans á skilning 

Móðurmál er hluti af sjálfsmynd okkar og margt í máltöku annars máls fer eftir því hve 

sterklega einstaklingur tengir tungumálið sjálfinu. Margir reyna til að mynda ekki að ná 

móðurmálsframburði á öðru máli þar sem þeim finnst þeir þá sleppa hluta af sjálfum sér. 

Erlendur hreimur getur því einnig verið félagslegt fyrirbæri (Guðmundur Edgarsson 

2007:163-164). Guðmundur Edgarsson (2007) líkir því að halda hljóðkerfislegum 

fyrirbærum úr eigin móðurmáli í framburði ensku við mállýskur innan ensku. Málsvæði 

ensku er þegar gríðarstórt og mikill breytileiki er innan þess. Ef litið er á hreim sem hluta 

af þeim breytileika teldist til dæmis notkun aðblásturs á undan lokhljóðaklösum 

einfaldlega mállýskueinkenni í ensku Íslendinga. Með þessu viðhorfi er málsvæði 

enskunnar stækkað enn frekar og rými fyrir breytileika verður enn meira.  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að hreimur hefur lítil áhrif á skilning. Einstaklingur getur haft 

gott vald á framburði erlends tungumáls en þrátt fyrir að tala með skýrum og skiljanlegum 

framburði getur hann á sama tíma talað með hreim. Hreimurinn kemur því ekki í veg fyrir 

skilning en getur orðið til þess að viðmælandinn þurfi lengri tíma til að vinna úr 

upplýsingunum og skilja þær rétt (Guðmundur Edgarsson 2007:170-173). Að tala með 

miklum hreim getur því hægt á úrvinnslu viðmælanda til muna og með því valdið 

samskiptaörðugleikum eða misskilningi (Guðmundur Edgarsson 2004:1). Þegar enskir 

málhafar heyra ensku talaða með hreim skiptir miklu máli hversu kunnuglegur 

hreimurinn er, þ.e. hversu vanir þeir eru að heyra málið talað með hreim af tilteknu máli. 

Ef hreimurinn er kunnuglegur þarf viðmælandi minni tíma til að vinna úr upplýsingunum 

og minni líkur verða á misskilningi (Guðmundur Edgarsson 2007:174). Stöðugt bætist í 

hóp þeirra sem læra ensku sem annað eða erlent mál og enskir móðurmálshafar og aðrir 

enskumælandi heyra því málið talað með sífellt fjölbreyttari hreim. 

3.6 Enskukennsla á Íslandi 

Eins og kom fram í kafla 2.3 er byrjað að kenna ensku sem námsgrein allt niður í fyrsta 

bekk grunnskóla og jafnvel á síðasta ári leikskóla. Börn tileinka sér hljóðkerfi 

móðurmálsins og hætta að greina á milli hljóða sem ekki er merkingargreinandi munur á 

í móðurmálinu strax á fyrsta aldursári og innan máltökuskeiðs er framburður talinn vera 
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eitt það fyrsta sem manneskjan missir hæfileikann til þess að tileinka sér (Guðmundur 

Edgarsson 2007:166). Eins og hér hefur verið rætt ná börn betri tökum á máli ef þau 

komast snemma í kynni við það. Þetta virðist þó aðeins eiga við um ákveðna tegund 

lærdóms eða máltöku sem er ekki sama eðlis og formlegt nám í skóla (DeKeyser og 

Larson-Hall 2005). Þegar tungumálanám í skóla hefst snemma gæti það því styrkt 

framburð ef kennari er enskumælandi en að öðru leyti virðist það skipta litlu máli að 

formlegt enskunám hefjist snemma.  

Þrátt fyrir að enska sé ef til vill nær því að vera annað mál en erlent á Íslandi í dag, sbr. 

kafla 2, hefur hún enn stöðu erlends máls í menntakerfinu og er kennd sem slík í skólum. 

Rannsóknir hafa sýnt að besti tíminn til þess að byrja að læra erlent mál á formlegan hátt 

er á milli 9 og 11 ára. Eins og minnst var á í kafla 3.2 er barn á þeim aldri ekki alveg 

komið af máltökuskeiði en það virðist lokast um kynþroska. Á þeim aldrei fer máltaka þó 

ekki fram eins og máltaka móðurmáls enda nýta börnin hægra heilahvelið að einhverju 

leyti. Á þessum aldri hafa börn einnig náð tökum á málkerfi móðurmálsins og lestri og 

geta því nýtt sér skrifað námsefni (Birna Arnbjörnsdóttir 2007:71). Til stuðnings þessu 

má nefna að Ásrún Jóhannsdóttir (2010) athugaði enskukunnáttu barna í 4. bekk 

grunnskóla sem höfðu hafið enskunám missnemma. Samkvæmt niðurstöðum hennar var 

ekki marktækur munur á enskukunnáttu barna í 4. bekk eftir aldri við upphaf 

enskukennslu. Enskukunnátta barna sem byrjuðu að læra ensku í 1. bekk var um það bil 

jafn mikil og þeirra sem byrjuðu í 4. bekk. Þeim litla tíma sem varið er í enskukennslu á 

fyrstu árum grunnskóla væri því hugsanlega betur varið í aðra kennslu sem styrkir 

vitsmuni og læsi á móðurmálinu (Birna Arnbjörnsdóttir 2015:214).  

3.7 Samantekt 

Börn hafa meðfæddan hæfileika til þess að skynja málhljóð og flokka þau. 

Hljóðfræðilegur munur virðist ekki skipta máli heldur skynja ungbörn aðeins mun á 

hljóðum á ákveðnum hljóðkerfislega meðfæddum skilum en taka ekki eftir mun á 

mismunandi hljóðbrigðum innan þeirra skila. Smám saman laga börn skynjun sína að 

málkerfi móðurmálsins og greina eftir um eins árs aldur aðeins mun á þeim hljóðum sem 

eru merkingargreinandi innan þess. Máltökuskeið hefst á fósturskeiði og lokast hjá 

flestum um kynþroska. Máltaka móðurmáls virðist verða að hefjast fyrir fimm til sex ára 

aldur og eðlileg máltaka styður eðlilega verkaskiptingu heilahvela.  
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Máltaka annars máls hefur lengri aldursramma og fleiri þættir skipta þar máli. Þó bendir 

margt til þess að eftir sex ára aldur fari líkur á því að ná móðurmálshæfni í öðru máli 

dvínandi. Þegar við lærum nýtt tungumál eftir að máltökuskeiði lýkur hefur móðurmálið 

áhrif á námið. Þar sem hljóðskynjun okkar mótast snemma getur meðal annars reynst 

erfitt að ná valdi á samskonar framburði á öðru tungumáli og þeir hafa sem eiga málið að 

móðurmáli. Áhrifin geta ýmist verið frá hljóðum móðurmálsins, hljóðkerfi þess eða 

tónfalli og áherslumynstri. Yfirfærsla reglna úr málkerfi móðurmálsins veldur því að 

einstaklingur talar hitt tungumálið með hreim af móðurmálinu.  

Íslenskar hljóðkerfisreglur sem valda aðblæstri og afröddun hljómenda eru sjaldgæfar í 

málum heims og röng beiting slíkra hljóðferla á önnur mál er því sterkt einkenni íslensks 

hreims. Í íslensku samfélagi er enska áberandi og talið mikilvægt að kunna ensku. 

Þrýstingur er því á grunnskóla að hefja enskukennslu snemma. Íslensk börn hefja 

formlegt nám í ensku í síðasta lagi í 4. bekk grunnskóla en hafa þá mörg einhverja 

kunnáttu sem þau hafa fengið úr umhverfinu. Í næsta kafla verður farið yfir niðurstöður 

könnunar á enskuframburði sex reykvískra barna í 3. bekk grunnskóla. Í henni var athugað 

hvort hljóðkerfislegu atriðin aðblástur og afröddun hljómenda væru til staðar í 

enskuframburði reykvískra barna áður en formlegt enskunám hefst eða hvort þau hafi lært 

ensku nægilega snemma úr umhverfinu til þess að ná framburði sem er án þessara 

einkenna íslensks hljóðkerfis. 
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4 Framburðarkönnun 

Hér að framan hefur verið fjallað um færni íslenskra barna í ensku áður en formlegt 

enskunám hefst. Íslensk börn ná greinilega langflest einhverri enskufærni úr umhverfinu 

en mismikilli. Þau heyra málið talað af bæði móðurmáls- og annarsmálshöfum í 

sjónvarpinu, á samfélagsmiðlum og öðrum netmiðlum, í gegnum tölvuleiki eða af 

ferðamönnum. Eins og fram hefur komið eru börn næmari fyrir hljóðum og hrynjandi 

tungumála en fullorðnir og í þeirri könnun sem hér verður lýst var þeirri spurningu velt 

upp hvort íslensk börn séu farin að heyra nægilega mikla ensku í málumhverfinu nógu 

snemma til þess að byggja máltöku ensku ekki á hljóðkerfi móðurmálsins. Það myndi þá 

lýsa sér í því að framburður þeirra væri að einhverju eða öllu leyti laus við íslenskan 

hreim. Könnunin tók til tveggja einkenna íslensks hreims: aðblásturs og afröddunar 

hljómenda, en um þau hljóðferli var fjallað í kafla 3.3. Í ensku eru engar hljóðkerfisreglur 

sem valda aðblæstri eða afröddun hljómenda en eins og kom fram í kafla 3.4 getur orðið 

yfirfærsla hljóðkerfisreglna úr málkerfi móðurmáls á framburð í öðru máli og 

einstaklingur þá talað málið með hreim af móðurmálinu. 

4.1 Aðferð og framkvæmd 

Til þess að kanna hvort enskur framburður íslenskra barna í dag væri laus við ákveðin 

einkenni íslensks hljóðkerfis var lögð munnleg könnun fyrir sex átta og níu ára börn í 3. 

bekk grunnskóla í Reykjavík. Kynjahlutfall var jafnt, þ.e. þrjár stúlkur og þrír drengir. 

Könnunin var framkvæmd á frístundaheimili í Reykjavík og aðeins þau börn tóku þátt 

sem foreldrar höfðu gefið fyrirfram samþykki fyrir. Þegar könnunin fór fram höfðu 10 

börn fengið samþykki en aðeins sjö voru á staðnum. Af þeim neitaði einn drengur að taka 

þátt. Ekkert þeirra barna sem tók þátt hefur fengið formlega enskukennslu. Öll börnin 

hafa íslensku að móðurmáli og eru alin upp af íslenskum foreldrum í Reykjavík.  

Framkvæmdin fór fram með þeim hætti að börnunum voru sýnd myndaspjöld og þau 

spurð út í ákveðin atriði á myndunum. Þau orð sem leitað var eftir voru orð þar sem 

hljóðaumhverfi myndi kalla á annað hvort aðblástur eða afröddun hljómenda í íslenskum 

hreim.5 Fjöldi orða í hvorum flokki var 12 svo samtals var framburður 24 orða prófaður. 

                                                 

5 Hér var afröddun /r/ ekki athuguð en /r/-hljóð í ensku er yfirleitt annars eðlis en í íslensku. Í ensku er það 

yfirleitt nálgunarhljóð [ɹ] en ekki sveifluhljóð [r] líkt og í íslensku.  
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Orðin má sjá í töflu 1 í kafla 4.2 og myndirnar sem börnin skoðuðu má sjá í viðauka. 

Framkvæmdin fór fram á ensku að svo miklu leyti sem mögulegt var en misjafnt var eftir 

hverju og einu barni hve mikið þurfti að skipta yfir í íslensku til útskýringar á tilteknu 

atriði. Í kafla 4.2 verður farið yfir helstu niðurstöður en þeim er nauðsynlegt að taka með 

fyrirvara, einkum vegna þess hve fáir þátttakendur voru auk þess sem rannsakandi er 

sjálfur íslenskumælandi og framburður hans gæti þar af leiðandi haft áhrif þegar ensk orð 

eru endurtekin. Niðurstöður gefa þó einhverja vísbendingu um framburð íslenskra barna 

á ensku.  

4.2 Niðurstöður 

Í töflu 1 er yfirlit yfir framburð barnanna. Plúsmerki merkir að tiltekin íslensk 

hljóðkerfisregla hafi verið virk og barnið borið orðið fram með aðblæstri eða afröddun 

eftir því hvort á við. Mínusmerki merkir að barnið hafi borið orð fram án þeirra ferla og 

núll merkir að barn hafi ekki borið orð fram. Tákn í sviga merkir að barn hafi fengið orð 

gefið og endurtekið það eftir rannsakanda. Í töflu 1 má finna allar þær upplýsingar sem 

unnið er með á myndum (1), (2) og (5) og í töflum 2 og 3 hér á eftir. 
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Tafla 1 Heildaryfirlit niðurstaðna 

Íslensk ferli Heildarfjöldi Heildarhlutfall 

29 140 20,7% 

Í töflu 1 sést að framburður án íslensku hljóðferlanna, þ.e. án hreims, er mun algengari en 

með hreim. Aðblástur og afröddun koma samtals fyrir í um 20,7% svara barnanna svo 

                                                 

6 Í orðunum cat, cupcake, book oog Netflix er ekki tvöfalt lokhljóð eða klasi með /p t k/ sem fyrra hljóði í 

stafsetningu. Hljóðaumhverfi ætti þó að kalla á aðblástur því sérhljóð er stutt og á eftir fylgir /p t k/. 

Hljóðaumhverfi er því hið sama og þegar stafsetning sýnir tvöfalt lokhljóð.  

Orð KVK1 KVK2 KVK3 KK1 KK2 KK3 

Aðblástur       

cat6 + - - + - - 

happy (+) - - - - - 

black (+) - - - - + 

cupcake (-) - - (-) - - 

duck (+) - + - - - 

book (+) - - - - - 

apple - - - + - + 

sitting 0 - - - - + 

sick (+) - - - - - 

Netflix + - - - - + 

hippo 0 - (-) + (-) (+) 

pepper 0 (-) - - - - 

Afröddun 
      

milk + - - + - - 

jump (-) - + - + - 

lamp (+) - - - - - 

pink + - + - - - 

monkey (-) - - - - - 

salt (-) - + - - - 

trampoline + - - - - - 

help - - - - - - 

drink (-) - - - - - 

belt + - - + - + 

camp (-) - - - - - 

tent (-) - + - - 0 
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79,3% framburðarmynda eru án íslensks hreims. Heildarfjöldi er 140 en ekki 144 þar sem 

fjögur orð komu ekki fram; þrjú frá KVK1 og eitt frá KK3. Af yfirlitinu í töflu 1 má sjá 

að framburður án íslensku hljóðferlanna er algengari hjá öllum börnunum nema KVK1. 

Sú stúlka hafði minnsta enskukunnáttu af öllum þátttakendum sem einnig sést á því að 

hún er með langflestar endurtekningar orða eftir rannsakanda. Eitt barn (KVK2) notaði 

aldrei aðblástur eða afröddun og var framburður hennar því án íslensks hreims að þessu 

leyti. Orðaforði barnanna var mismikill en flest kunnu þau orðin sem spurt var um. Fimm 

börn þurftu að fá eitt orð gefið og endurtaka eftir rannsakanda en eitt barn (KVK1) þurfti 

13 orð. Af þeim voru 12 orð sem ekkert hinna barnanna þurfti gefið. Orð sem aðeins 

KVK1 þurfti að fá gefin en hin börnin kunnu öll má sjá í (4):  

(4) happy, sick, black, duck, book, salt, tent, camp, jump, lamp, drink, monkey. 

Þau átta orð sem öll börnin kunnu og ekkert þeirra myndaði með endurtekningu eru sýnd 

í (5): 

(5) cat, netflix, apple, milk, pink, trampoline, help, belt. 

Á mynd (1) hefur verið tekinn saman fjöldi orða sem hljóðferlin birtust í hjá hverju barni 

til þess að gefa skýrari yfirsýn. Heildarfjöldi í hvorum flokki voru 12 orð. 

  

 

Á mynd (1) má sjá að alls var aðblástur notaður í 16 af 69 skiptum mögulegum eða í um 

23% tilfella en afröddun í 13 af 71 skipti mögulegu eða í um 18% tilfella (sjá einnig í 

töflum 2 og 3). Afröddun kom fram hjá fimm börnum en aðblástur hjá fjórum. Mynd (1) 

sýnir dreifingu hljóðferlanna einnig skýrt. Hér er vert að benda á að KVK3 bar fjögur orð 

fram með afröddun og afraddar öll hljóð sem voru prófuð, þ.e. /l/, /m/ og /n/. Hún notar 
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hins vegar aðblástur aðeins á einu orði. Á móti notar KK3 aðblástur fimm sinnum og á 

undan öllum klösum sem voru prófaðir þ.e. /p/, /t/ og /k/ en hann notaði afröddun aðeins 

í einu orði. Þetta bendir til þess að hugsanlegt sé að hljóðkerfisreglur hafi mismikið vægi 

í máli tiltekins barns og ein regla geti því haft meiri áhrif en önnur á framburð annars 

tungumáls. Á dreifingu hljóðferlanna sést einnig að geta barnanna til framburðar ensku 

án íslenskra einkenna er greinilega misjöfn, mest 12 orð af 21 með íslenskum hreim og 

minnst ekkert orð af 24. Eitt barn (KK2) bar aðeins eitt orð fram með afröddun. Það var 

orðið jump. Þau börn sem báru ekki öll orðin fram (KVK1 og KK3) eru einnig með hæsta 

tíðni framburðarmynda með íslenskum hljóðferlum sem gefur til kynna fylgni á milli 

orðaforða og framburðar hjá börnum sem hafa ekki fengið formlega enskukennslu. Á 

myndum (2) og (5) í næsta kafla má sjá notkun íslensku hljóðkerfisreglnanna eftir orðum. 

4.2.1 Aðblástur 

 

 

Á mynd (2) má sjá heildarfjölda framburðarmynda með aðblæstri eftir orðum. Hvert barn 

bar hvert orð aðeins einu sinni fram. KVK1 bar ekki fram orðin sitting, hippo og pepper. 

Á myndinni má sjá að hvert orð fær íslenskan framburð í mesta lagi hjá tveimur börnum 

af sex. Tvö orð eru aldrei borin fram með aðblæstri. Það eru orðin pepper og cupcake,7 

hvort tveggja með /p/-klasa. Öll orð með /t/- eða /k/-klasa fá einhvern tíma aðblástur. Í 

töflu 2 má sjá fjölda og hlutfall aðblásturs eftir lokhljóðaklasa.  

                                                 

7 Þrátt fyrir að cupcake sé samsett orð er ekki ástæða til þess að ætla að það hafi áhrif á niðurstöðuna. 

Óformleg athugun gaf til kynna að ef aðblástursregla var virk í enskuframburði einstaklings kom hann 

einnig fram í framburði þessa orðs. 
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Tafla 2 sýnir að orð með /t/-klasa fá aðblástur í 5 af 17 skiptum mögulegum eða um 29% 

og með /k/-klasa í 6 af 24 skiptum mögulegum eða 25%. Aðblástur á undan /p/-klasa er 

óalgengastur eða um 18% sem er í samræmi við það að tvö orð með /p/-klasa fengu aldrei 

aðblástur, sbr. mynd (2). Heildarfjöldi /p/-klasa er 28 en ekki 30 þar sem tvö slík orð 

komu ekki fram hjá KVK1 og sama ástæða er fyrir því að heildarfjöldi /t/-klasa er 17 en 

ekki 18 (sjá töflu 1). 

Myndir (3) og (4) eru hljóðrófsrit sem sýna framburð tveggja barna á orðum með /k/-

klasa. Mynd (3) er frá KK3 og er dæmi um framburð með aðblæstri en mynd (4) er frá 

KK1 og er dæmi um framburð án aðblásturs. Báðar sýna framburð á orðinu black. 

 
     Mynd 3 Framburður með aðblæstri 

 
    Mynd 4 Framburður án aðblásturs 

Tafla 2 Hlutfall aðblásturs eftir lokhljóðaklasa 

Hljóð Fjöldi Heild Hlutfall 

/p/ 5 28 17,9% 

/t/ 5 17 29,4% 

/k/ 6 24 25% 

Alls 16 69 23,2% 
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Lóðrétti ásinn á hljóðrófsritunum sýnir tíðni en sá lárétti tíma. Því dekkra sem svæði er, 

þeim mun meiri er styrkur sveiflnanna á því tíðnisviði. Formendur eru á þeirri tíðni sem 

dökku og breiðu láréttu línurnar liggja. Lokhljóð koma fram sem ljóst og orkulítið svæði 

(þögn) sem er fylgt af dökkri lóðréttri línu sem sýnir hvellinn sem verður þegar losað er 

um lokun í munni og loft streymir úr. Röddun má sjá sem orku sem liggur lárétt neðst á 

ritinu (e. voicing bar) en það svæði verður dekkra og bylgjur reglulegri ef hljóð er raddað. 

Dökkt svæði á efri hluta ritsins sýnir styrkleika iðustraums og einkennir m.a. önghljóð og 

óraddaða hljómendur. Slík orka sýnir því þegar aðblástur er til staðar og sést vel á mynd 

(3) undir [h] tákninu. 

4.2.2 Afröddun  

 

 

Á mynd (5) má sjá heildarfjölda framburðarmynda með afröddun eftir orðum. Hvert barn 

bar hvert orð aðeins einu sinni fram. Mynd (5) sýnir að það orð sem oftast, eða þrisvar, 

fékk afröddun var belt. Ekki er afgerandi munur á tíðni afröddunar /l/, /m/ og /n/ en þó 

einhver. Öll hljóðin fengu einhvern tíma afröddun en þó /l/ oftast. Tafla 3 sýnir fjölda og 

hlutfall afröddunar eftir hljómanda í klasa.  
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Í töflu 3 má sjá að /l/ var afraddað í 6 af 24 skiptum mögulegum eða 25%. /m/ afraddast 

í 4 af 24 skiptum mögulegum eða um 17% tilfella og /n/ í 3 af 23 skiptum mögulegum 

eða 13%. Heildarfjöldi /n/-klasa er 23 af 24 mögulegum þar sem orðið tent kom ekki fram 

hjá KK3. Vert er að vekja athygli á hærri tíðni afröddunar /lt/-klasa þar sem hann er sá 

klasi sem einnig hefur hæsta tíðni afröddunar í íslensku sbr. sérstaka reglu um þann klasa 

í norðlensku sem minnst var á í kafla 3.3.1.  

Myndir (6-8) sýna dæmi um framburð barnanna á orðum með /l/-klasa. Mynd (6) er frá 

KVK1 og er dæmi um framburð með fullri afröddun hljómanda. Mynd (7) er frá KK3 

sem einnig afraddaði /l/ en þó ekki til fulls. Sá framburður gefur til kynna einhvern 

breytileika og bendir til þess að íslenskar hljóðkerfisreglur geti verið virkar en verði 

minna áberandi í framburði á ensku. Mynd (8) er frá KVK3 og er dæmi um framburð án 

afröddunar. Allar myndir sýna framburð á orðinu belt. 

  

Tafla 3 Hlutfall afröddunar eftir hljómanda 

Hljóð Fjöldi Heild Hlutfall 

/l/ 6 24 25% 

/m/ 4 24 16,7% 

/n/ 3 23 13% 

Alls 13 71 18,3% 
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 Mynd 6 Framburður með fullri afröddun 

 

Á mynd (6) er ritað [p] í stað [b] þar sem stúlkan var með algjörlega íslenskan framburð 

á þessu orði svo lokljóðið var alveg óraddað eins og sjá má.  

 

 
 Mynd 7 Framburður með afröddun að hluta 

 

 
  Mynd 8 Framburður án afröddunar 
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4.3 Meginniðurstöður og umfjöllun 

Þau börn sem tóku þátt í könnuninni hafa ekki hafið formlegt nám í ensku. Athugunin fór 

fram að vori í 3. bekk en formleg enskukennsla hefst að hausti í 4. bekk. Öll börnin nema 

eitt (KVK1) höfðu þó nægilegan orðaforða til þess að prófið gæti farið fram nær eingöngu 

á ensku og nokkur spjölluðu, sögðu brandara og bættu við upplýsingum á ensku sem ekki 

var spurt um. Þessi geta barnanna samræmist niðurstöðum Ásrúnar Jóhannsdóttur (2010) 

sem minnst var á í köflum 2.3 og 3.6. Hún komst að því að enskukunnátta íslenskra barna 

við upphaf enskukennslu er mun meiri en námsefni og námskrár gera ráð fyrir. Eins 

samræmist þetta niðurstöðum Samúels Lefever (2010) sem nefndar voru í kafla 2.3 en 

samkvæmt honum hafa mörg íslensk börn nægilega virkan orðaforða til þess að geta tekið 

þátt í einföldum samræðum á ensku. Í rannsókn Samúels Lefever (2010) var þó skýr 

munur á drengjum og stúlkum hvað varðar getu til þátttöku í samræðum á ensku þar sem 

um helmingur barnanna gat tekið þátt í samræðum og þar af voru mun færri stúlkur. 

Margar þeirra gátu ekki myndað fjölyrtar setningar og svarað án hiks þrátt fyrir að skilja 

öll fyrirmæli og spurningar (Samúel Lefever 2010:8, 15). Þessi munur á kynjum kom ekki 

fram í könnuninni sem hér er til umræðu. Bæði það barn sem hafði mesta enskukunnáttu 

og minnstan íslenskan hreim (KVK2) og það sem hafði minnsta kunnáttu og mestan hreim 

(KVK1) voru stúlkur.  

Samkvæmt niðurstöðum þessarar könnunar var framburður barnanna í meirihluta tilvika 

laus við þau einkenni íslenska hljóðkerfisins sem voru prófuð, þ.e. aðblástur og afröddun 

hljómenda. Samtals voru fleiri orð borin fram með aðblæstri en afröddun; 16 á móti 13. 

Þó ekki muni miklu er aðblástursreglan því meira ríkjandi í enskuframburði barnanna en 

afröddunarreglan og kom fram í 23% tilvika á móti 18,3% afröddunar. Orð sem ekkert 

barn bar fram með íslenskri afröddunarreglu voru fjögur á móti tveimur sem aldrei fengu 

aðblástur sbr. myndir (2) og (5). Afröddun kom þó fyrir hjá fleiri börnum. /t/-klasar fengu 

helst aðblástur og /l/ var oftast afraddað. Fimm börn af sex kunnu meirihluta eða öll orðin 

sem voru prófuð og gátu myndað þau án þess að fá orðið gefið. Eitt barn (KVK1) hafði 

áberandi minni enskan orðaforða en hin og framburður hennar var einnig með hæsta tíðni 

aðblásturs og afröddunar. Hin börnin kunnu jafnmörg þeirra orða sem voru prófuð en eitt 

barn (KVK2) átti mun auðveldara með að tjá sig og nefndi oft samheiti eða fleira á 

myndunum sem ekki var spurt sérstaklega um. Hún er það barn sem var með framburð 

algerlega án þessara einkenna íslensks hreims. Niðurstöður gefa því til kynna að 

enskuframburður sumra barna sem hafa tileinkað sér ensku úr umhverfinu, en ekki með 
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formlegu námi, fylgi ekki íslenskum hljóðkerfisreglum. Einnig virðist vera fylgni á milli 

orðaforðakunnáttu og framburðar án einkenna íslenskra hljóðkerfisreglna hjá börnum 

sem ekki hafa fengið formlega enskukennslu.  

Meginniðurstöður eru í samræmi við undanfarandi umræðu. Eins og fjallað var um í 

köflunum hér að framan fer enskukunnátta íslenskra barna sívaxandi. Enska er áberandi 

í íslensku samfélagi og ílag getur verið nægilegt til þess að börn nái snemma tökum á 

málinu úr umhverfinu. Börn sem hafa ekki lært ensku í skóla hafa almennt kunnáttu sína 

úr umhverfinu og á það jafnt við um þau sem kunna mikið og þau sem kunna lítið. Það 

barn sem hafði minnstan orðaforða (KVK1) hafði hann til dæmis greinilega úr 

umhverfinu. Skýrt dæmi um það er að þegar hún var spurð hvernig ætti að segja hjálpa á 

ensku sagði hún „help me“ með bandarískum framburði. Hér hefur henni greinilega ekki 

verið kennd formlega sögnin help á ensku heldur lært hana sem hluta af orðasambandi úr 

einhverju ákveðnu samhengi. Sú staðreynd að íslensk börn tileinka sér ensku úr 

málumhverfi íslensks samfélags bendir til þess að staða hennar sé nær stöðu annars máls 

en erlends máls. Ung börn eru næm á hljóð og hrynjandi tungumáls og ef enskt máláreiti 

er mikið í umhverfi þeirra frá upphafi máltökuskeiðs kemur ekki á óvart að meirihluti 

þeirra orða sem voru prófuð hafi verið borinn fram án einkenna úr íslensku hljóðkerfi. 

Sú könnun sem hér hefur verið fjallað um var ekki umfangsmikil og þátttakendur fáir. Því 

væri áhugavert að prófa bæði fleiri atriði í enskuframburði barna á þessum aldri og stærri 

hóp til þess að fá tölfræðilega marktækar niðurstöður. Með viðameiri rannsókn væri 

mögulegt að athuga á kerfisbundinn hátt ýmsa þætti sem hafa komið fram í þessum kafla. 

Eins og kom fram á mynd (1) notaði til að mynda eitt barn (KK3) aðblástur áberandi 

meira en afröddun, en annað (KVK3) afröddun mun meira en aðblástur. Áhugavert væri 

að skoða í stærri hópi mismikla virkni hljóðferla í enskuframburði íslenskra barna og 

kanna hvort einhver mynstur komi fram. Einnig væri hægt að athuga hvort kerfisbundinn 

munur kemur fram á framburði barna á þeim aldri sem hér var prófaður eftir því hvort 

þau mynda stök orð á ensku inni í setningu á íslensku eða þá segja alla setninguna á ensku. 

KVK2 bar til dæmis fram Netflix sem [nɛhtflɪks] með aðblæstri í óformlegu spjalli á 

íslensku þegar hún talaði um hvers vegna hún kynni ensku, en sem [netflɪks] án aðblásturs 

í samræðum sem fóru fram á ensku. Það kom oftar fyrir að barn bar orð fram með 

íslenskari framburði en önnur orð ef það hafði verið að tala íslensku rétt á undan, t.d. í 

orðinu duck hjá KVK3 og hippo hjá KK1. Að síðustu er vert að nefna að gott væri að fá 

samanburð við aðra aldurshópa til þess að skoða hvort miklu munar á framburði. Þá væri 
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hægt að sjá hvort þróun í átt að enskuframburði án íslenskra einkenna sé raunveruleg og 

ef svo er, er einnig mögulegt að athuga hvort sú þróun sé jöfn eða felist í stökkum á milli 

ákveðinna kynslóða. Til þess þyrfti einnig nákvæmari athugun á hljóðrófsritum en eins 

og kom fram á mynd (7) er mögulegt að íslensk einkenni séu til staðar í framburði á ensku 

en verði minna áberandi. 
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5 Samantekt og lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um enskukunnáttu íslenskra barna í tengslum við stöðu 

ensku í íslensku samfélagi. Staða ensku á Íslandi er að hluta til utan við hefðbundna 

skilgreiningu annars og erlends máls. Í menntakerfinu er farið með ensku sem erlent mál 

en samkvæmt því sem hér hefur verið rætt er staða hennar í samfélaginu greinilega 

sterkari. Flestallir Íslendingar geta bjargað sér á ensku, meirihluti námsefnis í háskólum 

er á ensku og enska er notuð í atvinnulífinu og ferðamannaiðnaðinum. Meirihluti 

afþreyingarefnis er á ensku og í gegnum nettengda tölvuleiki og samfélagsmiðla hefur 

opnast veröld alþjóðlegra gagnvirkra samskipta sem og annars konar afþreyingarefnis 

sem einnig fer að mestu fram á ensku. Enskt máláreiti er þannig mikið í íslensku samfélagi 

og almennt hafa börn náð einhverjum tökum á ensku áður en formlegt enskunám hefst. 

Vegna þess að börn læra málið að einhverju leyti úr umhverfinu er staða ensku því um 

margt nær stöðu annars máls. Því er misræmi á milli samfélagslegrar stöðu ensku og stöðu 

hennar í menntakerfinu. Almennt gildir þó að óvirk enskukunnátta Íslendinga er meiri en 

virk, þ.e. að þeir skilja meira en þeir geta myndað en virk og óvirk málkunnátta er jafnari 

þegar tungumál hefur stöðu annars máls þar sem það er notað til samskipta í tileknu 

samfélagi. Margt bendir þó til þróunar í þá átt hjá yngri kynslóðum að virk málkunnátta 

fari vaxandi.  

Í tengslum við breytta stöðu ensku á Íslandi var enskuframburður íslenskra barna sem 

ekki hafa fengið formlega enskukennslu kannaður. Börn virðast tileinka sér hljóðkerfi að 

fullu mun fyrr en aðra þætti málkerfisins og hljóðkerfi móðurmáls getur haft mikil áhrif 

á framburð tungumála sem einstaklingur lærir eftir máltökuskeið eða á síðari hluta þess. 

Með því að skoða framburð barna á ensku er því mögulegt að meta hvort enskt ílag á 

Íslandi sé svo mikið að börn komist í snertingu við málið nægilega snemma til að ná 

tökum á framburði án íslensks hreims. Hér var athugað hvort börnin hefðu aðblástur og 

afröddun hljómenda í enskuframburði sínum en það eru tvö einkenni íslensks hreims og 

koma fram vegna íslenskra hljóðkerfisreglna. Hvorugt hljóðferli kemur fram í ensku og 

almennt eru slíkar framburðarmyndir sjaldgæfar í málum heims. Niðurstöður 

könnunarinnar gefa til kynna að framburður margra íslenskra barna sé að meirihluta laus 

við þau einkenni íslensk hljóðkerfis sem voru prófuð. Út frá því má ætla að íslensk börn 

hafi tækifæri til að læra ensku úr umhverfinu nógu snemma á máltökuskeiði til þess að 

ná tökum á hljóðkerfi hennar að einhverju leyti án þess að byggja á hljóðkerfi íslensku.  
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Þó hér hafi orðaforði ekki verið prófaður formlega vekur athygli að börnin kunnu flest 

þau ensku orð sem voru prófuð og mörg kunnu samheiti og gáfu einnig nákvæmari 

lýsingu á ensku á þeim myndum sem þeim voru sýndar. Auk þess benda niðurstöður til 

fylgni á milli orðaforða og framburðar án íslenskra einkenna. Það er einnig athyglisvert 

að hjá sumum barnanna kom fram innri breytileiki í framburði sama orðs eftir því hvort 

enska eða íslenska var ríkjandi í samræðum rétt áður.  

Þau börn sem tóku þátt í könnuninni hafa öll einhvern orðaforða á ensku þótt hann sé 

mismikill. Ekkert þeirra hefur formlega lært ensku svo allt sem þau kunna kemur úr 

umhverfinu. Snjalltækjavæðing og samfélagsbreytingar síðustu ára hafa valdið breytingu 

á stöðu ensku gagnvart íslensku á Íslandi. Aukið enskuáreiti og náið sambýli íslensku og 

ensku getur valdið því að börn á máltökuskeiði læri bæði íslensku og ensku úr 

umhverfinu. Sú þróun getur orðið til þess að enska nái stöðu annars máls í samfélaginu 

og jafnvel leitt til tvítyngis þess. Málsvæði íslenskunnar er agnarsmátt miðað við 

málsvæði ensku og þótt tvítyngi geti verið jákvætt þá getur tvítyngi samfélags valdið 

hröðum málbreytingum. Þegar það gerist innan fámenns málsamfélags, líkt og á Íslandi, 

aukast líkur á því að notkunarsvið þjóðtungunnar þrengist og smám saman verði málið 

ónothæft á opinberum vettvangi og deyi að lokum. Þau íslensku börn sem rætt var við í 

könnununni voru ófeimin við að nota þann enska orðaforða sem þau höfðu en áttu þó öll 

auðveldara með að tjá sig á íslensku en ensku. Þeim fannst enskan spennandi og hlökkuðu 

til að byrja enskunám að hausti. Hvort enska verður þeirra annað mál er undir samfélaginu 

komið.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 37 

 

 

Heimildaskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla. 2016. Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Reykjavík. 

Ashby, Michael og John Maidment. 2005. Introducing Phonetic Science. Cambridge 

University Press, New York. 

Auður Torfadóttir, Brynhildur Ragnarsdóttir, & Samúel Lefever. (2006). Enskukunnátta 

barna í 4. og 5. bekk grunnskólans. Hvað kunna þau? Rannsóknarstofnun 

Kennaraháskóla Íslands, Reykjavík. 

Ásrún Jóhannsdóttir. 2010. English in the 4th grade in Iceland. Exploring exposure and 

measuring vocabulary size in 4th grade students. Ráðstefnurit Netlu – Menntakvika 

2010. Menntavísindasvið Háskóla Íslands, Reykjavík. sótt af  

http://skemman.is/is/stream/get/1946/7789/20367/1/007.pdf/     

Birna Arnbjörnsdóttir. 2006. North American Icelandic: The Life of a Language. 

University of Manitoba Press, Winnipeg. 

Birna Arnbjörnsdóttir. 2007. English in Iceland: Second language, Foreign Language or 

neither. Teaching and learning English in Iceland: in honour of Auður Torfadóttir, 

bls. 51-78. Ritstj. Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir. Stofnun Vigdísar 

Finnbogadóttur, Reykjavík. 

Birna Arnbjörnsdóttir. 2011. Exposure to English in Iceland: A Quantitative and 

Qualitative Study. Ráðstefnurit Netlu – Menntakvika 2011. Menntavísindsvið 

Háskóla Íslands. Sótt af http:// netla.hi.is/menntakvika2011/004.pdf.  

Birna Arnbjörnsdóttir. 2015. The spread of English in Iceland. An Intimacy of Words. 

Essays in Honour of Pétur Knútsson, bls. 196-217. Ritstj. Matthew Whelpton, 

Guðrún Björk Guðsteinsdóttir, Birna Arnbjörnsdóttir og Martin Regal. Stofnun 

Vigdísar Finnbogadóttur og Háskólaútgáfan, Reykjavík.  

Birna Arnbjörnsdóttir. 2018a. English Exposure, Proficiency and Use in Iceland. 

Language development across the Life Span.bls. 57-78. Ritstj. Birna Arnbjörnsdóttir 

og Hafdís Ingvarsdóttir. Springer, Cham. 

Birna Arnbjörnsdóttir. 2018b. Using English at University. Language development 

across the Life Span.bls. 143-162. Ritstj. Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís 

Ingvarsdóttir. Springer, Cham.  

Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir. 2012. Nýtt málumhverfi, ný námskrá, 

nýjar áherslur í tungumálakennslu. Milli mála, 4 15-32. 

Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir. 2018. Language development across the 

Life Span. bls. 215-222. Ritstj. Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir. 

Springer, Cham. 

Bongaerts, T., van Summeren, C., Planken, B., og Schills, E. 1997. Age and ultimate 

attainment in the Pronounciation of a foreign language. Studies in second language 

acquisition, 19:447-465. 

http://skemman.is/is/stream/get/1946/7789/20367/1/007.pdf/


 

 38 

 

 

DeKeyser, R., & Larson-Hall, J. 2005. What does the critical period really mean? 

Handbook of bilingualism: Psycholinguistic approaches, bls. 88-108. Ritstj. J. F. 

Kroll og A. M. B. de Groot. Oxford University Press, Oxford. 

Eiríkur Rögnvaldsson. 1984. Hvað og hvar er aðblástur? [Óprentuð grein.] Sótt af 

https://notendur.hi.is/eirikur/adblast.pdf  

Eiríkur Rögnvaldsson. 2013. Hljóðkerfi og orðhlutakerfi íslensku. Sótt af 

http://issuu.com/eirikurr/docs/hoi 

Eiríkur Rögnvaldsson. 2016. Um utanaðkomandi aðstæður íslenskrar málþróunar. Skírnir 

vor 2016: 17-31. 

Fromkin, Victoria, Robert Rodman & Nina Hyams. 2014. An Introduction to Language. 

10. útgáfa. Cengage Learning, Wadsworth, Ástralíu.  

Graddol, D. 2001. The Future of English as a European language European English 

Messenger, 10, 47-55. 

Guðmundur Edgarsson. 2004. Undirstöðuatriði í enskum framburði og helstu einkenni 

íslensks framburðar á ensku ásamt leiðbeiningum um hvernig draga megi úr þeim. 

Rannsóknarverkefni til M.Paed.-prófs við Háskóla Íslands, Reykjavík. 

Guðmundur Edgarsson. 2007. The teaching of English Pronunciation: The English User 

Model. Teaching and Learning English in Iceland: in honour of Auður Torfadóttir, 

bls. 161-179. Ritstj. Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir. Stofnun Vigdísar 

Finnbogadóttur, Reykjavík. 

Hagstofa Íslands. 2015. Landshagir 2015. 25. árgangur. Hagstofa Íslands: Reykjavík. sótt 

af 

http://issuu.com/hagstofa/docs/landshagir2015_1bb8919b88d9b6?e=7193385/3169

3918  

Höskuldur Þráinsson. 1978. On the Phonology of Icelandic Preaspiration. Nordic Journal 

of Linguistic,. 1:3-54. 

Höskuldur Þráinsson. 2006. Handbók um málfræði. Námsgagnastofnun, Reykjavík.  

Indriði Gíslason, Sigurður Konráðsson og Benedikt Jóhannesson. 1986. Framburður og 

myndun fleirtölu hjá 200 íslenskum börnum við fjögra og sex ára aldur. 

Kennaraháskóli Íslands, Reykjavík. 

Indriði Gíslason og Höskuldur Þráinsson. 2000. Handbók um íslenskan framburð. 2. útg. 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, Reykjavík. 

Johnson, Jacqueline S. og Elissa L. Newport. 1989. Critical period effects in second 

language learning. Cognitive Psychology 21:60–99. 

Kjartan G. Ottósson: Íslensk málhreinsun. Sögulegt yfirlit. Reykjavík, Íslensk málnefnd, 

1990. 

Kristján Árnason. 2001. Málstefna 21. aldar. Málfregnir, 11:3–9. 

http://notendur.hi.is/eirikur/adblast.pdf
https://notendur.hi.is/eirikur/adblast.pdf
http://issuu.com/eirikurr/docs/hoi
http://issuu.com/hagstofa/docs/landshagir2015_1bb8919b88d9b6?e=7193385/31693918
http://issuu.com/hagstofa/docs/landshagir2015_1bb8919b88d9b6?e=7193385/31693918
http://issuu.com/hagstofa/docs/landshagir2015_1bb8919b88d9b6?e=7193385/31693918


 

 39 

 

 

Kristján Árnason. 2005. Íslensk tunga I: Hljóð. Almenna bókafélagið, Reykjavík. 

Lenneberg, Eric. 1967. Biological Foundations of Language. Wiley, New York.  

Max Naylor. 2017. „I said up my job yesterday.“ Samræmast viðhorf Íslendinga til eigin 

enskufærni raunveruleikanum? MA-ritgerð, Háskóla Íslands, Reykjavík. 

Obler, Loraine K. og Kris Gjerlow. 1999. Language and the Brain. Cambridge University 

Press, Cambridge. 

Samúel Lefever. 2010. English Skills of Yung Learners in Iceland. „I Started talking 

English When I was 4 Years Old. It Just Bang...Just fall into me.“ Ráðstefnurit Netlu 

– Menntakvika 2010. sótt af http://netla.hi.is/menntakvika2010/021.pdf  

Sigríður Sigurjónsdóttir. 1989. Nokkur orð um aðblástur, fráblástur og afröddun í 

íslensku. Íslenskt mál og almenn málfræði 10-11:130-137. 

Sigríður Sigurjónsdóttir. 2000. Nokkur orð um máltöku barna. Uppeldi – tímarit um börn 

og fleira fólk. 13, 3:30-33. 

Sigríður Sigurjónsdóttir. 2002. Hljóðþróun í máltöku barna. Talfræðingurinn 16:6-10. 

Sigríður Sigurjónsdóttir. 2013. Máltaka barna og meðfæddur málhæfileiki. Chomsky. 

Mál, sál og samfélag, bls. 107-127. Ritstj. Höskuldur Þráinsson og Matthew 

Whelpton. Hug- vísindastofnun og Háskólaútgáfan, Reykjavík. 

Sigríður Sigurjónsdóttir. 2016. Snjalltækjavæðingin og máltaka íslenskra barna. Hugrás, 

vefrit Hugvísindasviðs, 18. ágúst. Sótt af 

http://hugras.is/2016/08/snjalltaekjavaedingin-og-maltaka-islenskra-barna  

Sigurður Konráðsson. 1985. Mál barna og hljóðkerfisfræði. Íslenskt mál 7:145-163. 

Sigurður Konráðsson. 2007. Íslenska: Móðurmál og annað mál. Fjölmenning á Íslandi, 

bls. 131-148. Ritstj. Hanna Ragnarsdóttir, Elsa Sigríður Jónsdóttir og Magnús 

Þorkell Bernharðsson. Rannsóknastofa í fjölmenningarfræðum KHÍ og 

Háskólaútgáfan, Reykjavík. 

Singleton, D., & Ryan, L. 2004. Language Acquisition: The age factor 2. útgáfa. 

Multilingual Matters, Clevedon. 

Þóra Másdóttir. 2008. Phonological Development and Disorders in Icelandic-Speaking 

Children. Newcastle University, Newcastle. 

  

http://netla.hi.is/menntakvika2010/021.pdf
http://hugras.is/2016/08/snjalltaekjavaedingin-og-maltaka-islenskra-barna


 

 40 

 

 

Viðauki 

Myndirnar sem voru notaðar og orðin sem leitað var eftir með hverri mynd.  

SICK

HAPPY

HELP
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DRINK 

CAMP, TENT 

JUMP, TRAMPOLINE 

BOOK
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CAT, MILK, (DRINK) 

APPLE, SITTING

LAMP 

SALT, PEPPER 
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 BELT 

CUPCAKE 

MONKEY, HIPPO, DUCK 

NETFLIX 
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PINK, BLACK 


