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Formáli	

Ég	hef	verið	einstaklega	heppin	í	starfi	mínu	sem	leikskólakennari	og	fengið	að	kynnast	ótal	

mörgum	 og	 skemmtilegum	 hliðum	 á	 þessum	 starfsvettvangi.	 Ég	 var	 svo	 lánsöm	 að	 fá	 að	

sinna	íslenskukennslu	tvítyngdra	barna	um	nokkurra	ára	skeið	sem	ég	naut	til	hins	ítrasta	því	
þar	fékk	ég	tækifæri	til	að	sameina	áhuga	minn	á	lestri	bóka	og	leiklist	fyrir	börn.	

Í	framhaldsnámi	mínu	á	námsleiðinni	Mál	og	læsi	til	M.Ed.	-gráðu	sá	ég	alltaf	fyrir	mér	að	

lokaverkefni	mitt	myndi	að	einhverju	leyti	fjalla	um	tvítyngd	börn,	um	eitthvað	sem	ég	væri	

búin	að	öðlast	 reynslu	af	 í	 starfi	mínu	með	 tvítyngdum	börnum	og	myndi	 jafnframt	nýtast	

mér	áfram.	Með	það	í	huga	settist	ég	niður	með	Sigríði	Ólafsdóttur	leiðbeinanda	mínum	til	

að	 ræða	 hugsanlegt	 lokaverkefni.	 Í	 samtali	 okkar	 Sigríðar	 fórum	 við	 að	 ræða	 um	 íslensk	

leikskólabörn	 sem,	 að	 okkar	mati,	 heyrðu	 í	 dag	mikið	 af	 öðrum	 tungumálum	en	 eingöngu	
móðurmáli	 sínu	 og	 þá	 aðallega	 ensku	 í	 gegnum	 veraldarvefinn	 og	 einnig	 í	 sínu	 daglega	

málumhverfi	 sem	 börnin	 alast	 upp	 við	 í	 dag.	 Við	 veltum	 því	 fyrir	 okkur	 hvort	 þetta	 gæti	

mögulega	 verið	 byrjað	 að	 hafa	 áhrif	 á	 málþroska	 íslenskra	 leikskólabarna.	 Þarna	 kviknaði	
hugmyndin	að	 lokaverkefni	mínu,	 að	 skoða	hvort	 að	notkun	annars	 tungumáls	en	 íslensku	

meðal	íslenskra	leikskólabarna	gæti	haft	einhver	tengsl	við	málþroska	þeirra.		

Ég	hef	tekið	eftir	því	í	starfi	mínu	að	það	verður	æ	algengara	að	heyra	börn	nota	einstaka	

ensk	 orð	 í	 máli	 sínu.	 Það	 leynir	 sér	 ekki	 að	 börnin	 verða	 fyrir	 áhrifum	 af	 allri	 þeirri	
snjalltækjabyltingu	 sem	 átt	 hefur	 sér	 stað	 undanfarin	 ár.	 Því	 er	 gaman	 að	 hafa	 fengið	
tækifæri	til	að	skoða	hugsanleg	áhrif	sem	hinn	nýi	ört	stækkandi	tæknilegi	heimur	getur	haft	

á	daglegt	líf	og	íslenskan	málþroska	ungra	barna	og	í	hver	þróunin	getur	hugsanlega	orðið	á	

næstu	árum.	

Leiðin	að	 lokaáfanga	þessa	verkefnis	var	á	 tímabili	ansi	brött	en	þegar	á	 reynir	 sannast	

hið	 fornkveðna,	hversu	mikilvægt	það	er	að	eiga	góða	að.	Ég	er	 innilega	þakklát	 fyrir	allan	

þann	stuðning	sem	börnin	mín	 fjögur,	Drífa	Þöll,	Friðrik	Skúli,	Þórhildur	Alda,	Hinrik	 Jón	og	

eiginmaður	minn,	Reynir	Þór,	veittu	mér	meðan	á	þessu	verkefni	stóð.	Að	finna	allan	þann	
stuðning	 sem	þau	 veittu	mér	 gaf	mér	 styrk	 til	 að	halda	 áfram	og	 klára	 verkið.	 Það	er	 ekki	

hægt	að	lýsa	með	orðum	hvað	það	gefur	mikinn	kraft	til	að	halda	áfram	að	setjast	niður	við	

tölvuna	árla	morguns	og	finna	gulan	miða	á	tölvuskjánum	þar	sem	á	stendur:	Þú	ert	að	klára	
þetta,	 Meistari.	 Lokasprettur	 verkefnisins	 var	 unninn	 í	 sumarfríi	 í	 faðmi	 fjallanna	 á	
æskuslóðunum	 á	 Seyðisfirði	 og	 það	 má	 með	 sanni	 segja	 að	 gönguferðir	 á	 milli	 skrifa	 í	

yndislegri	 náttúru	 með	 Nóa	 hundinum	 mínum	 hafi	 veitt	 mikinn	 innblástur.	 Mig	 langar	

sérstaklega	að	þakka	Önnu	Sofiu	Wahlström,	sem	ég	er	svo	heppin	að	eiga	sem	vinkonu,	fyrir	
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allan	þann	stuðning	sem	hún	hefur	veitt	mér	og	fyrir	að	vera	alltaf	til	taks	til	að	ræða	faglega	

hlið	málsins	og	gefa	góð	ráð.	Að	lokum	vil	ég	þakka	leiðbeinanda	mínum,	Sigríði	Ólafsdóttur	

og	meðleiðbeinanda,	Amalíu	Björnsdóttur,	fyrir	góð	ráð	og	stuðning.	

Þetta	 lokaverkefni	 er	 samið	 af	 mér	 undirritaðri.	 Ég	 hef	 kynnt	 mér	 Vísindasiðareglur	

Háskóla	 Íslands.	 Ég	 hef	 gætt	 viðmiða	 um	 siðferði	 í	 rannsóknum	 og	 ástundað	 ráðvendni	 í	

öflun	 og	miðlun	 upplýsinga	 og	 túlkun	 niðurstaðna.	 Ég	 vísa	 til	 alls	 efnis	 sem	 ég	 hef	 sótt	 til	

annarra	eða	fyrri	eigin	verka,	hvort	sem	um	er	ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	orðalag.	Ég	
þakka	öllum	sem	lagt	hafa	mér	lið	með	einum	eða	öðrum	hætti	en	ber	sjálf	ábyrgð	á	því	sem	

missagt	kann	að	vera.	Þetta	staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.		

	

Reykjanesbær,	3.	september	2018	
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Ágrip	

Málumhverfi	og	bakgrunnur	barna	eru	ærið	misjöfn	og	mörg	börn	alast	upp	við	það	að	heyra	

fleiri	 en	 eitt	 tungumál.	 Þegar	 börn	 alast	 upp	 við	 tvö	 tungumál	 á	máltökuskeiði	 verða	 þau	

tvítyngd.	Það	er	margt	í	íslensku	samfélagi	í	dag	sem	bendir	til	þess	að	stór	hluti	barna	heyri	
og	noti	fleiri	en	eitt	tungumál	á	máltökuskeiði	sínu.	Tölvur	og	snjallsímar	auðvelda	samskipti,	

bjóða	upp	á	margs	konar	afþreyingu	og	gera	notendum	kleift	að	afla	upplýsinga	óháð	stað	og	

stund.	Mun	meira	efni	til	náms	og	afþreyingar	fyrir	börn	er	til	á	ensku	en	á	íslensku.	Lítið	er	
þó	 vitað	 um	 það	 hve	 stórum	 hluta	 tíma	 síns	 ung	 íslensk	 börn	 verja	 á	 öðru	 tungumáli	 en	

íslensku	og	hvort	 sá	 tími	hefur	 jákvæð	eða	neikvæð	áhrif	 á	 íslenskufærni	þeirra.	 Í	 verkefni	

þessu	var	 leitast	við	að	sjá	hvort	væru	tengsl	á	milli	notkunar	á	öðru	tungumáli	en	íslensku	
hjá	leikskólabörnum	og	íslensks	málþroska	þeirra.	Spurningalisti	var	sendur	til	foreldra	barna	
á	 fjórða	 ári	 á	 Suðurnesjum	 til	 að	 kanna	 hve	 löngum	 tíma	 þau	 verja	 á	 öðru	 tungumáli	 en	

íslensku	 við	 sjónvarpsáhorf,	 snjalltækjanotkun	 og	 þegar	 lesið	 er	 fyrir	 þau.	 Þá	 var	 aflað	
upplýsinga	 um	 niðurstöður	 á	 EFI-2	málþroskaprófi	 fyrir	 sömu	 börn.	 Niðurstöður	 sýndu	 að	
rúmlega	 80%	 þeirra	 barna	 sem	 tóku	 þátt	 í	 rannsókninni	 horfðu	 daglega	 á	 eitthvert	

sjónvarpsefni	með	erlendu	 tali,	 að	minnsta	 kosti	 að	hluta	 til.	 Svipaðar	niðurstöður	 fengust	
einnig	þegar	spurt	var	út	í	notkun	á	snjalltækjum.	Flestir	foreldrarnir	lásu	eingöngu	á	íslensku	

fyrir	 börnin	 sín.	 Ljóst	 er	 að	 íslensk	 leikskólabörn	heyra	 töluvert	 af	öðru	máli	 en	móðurmál	
sínu	á	máltökuskeiðinu.	Í	verkefninu	kom	fram	að	sá	tími	sem	börn	vörðu	á	öðru	tungumáli	

en	íslensku	við	sjónvarpsáhorf	tengdist	ekki	niðurstöðum	þeirra	í	málþroskaskimuninni	EFI-2.	

Tengsl	á	milli	notkunar	á	snjalltækjum	á	öðru	tungumáli	en	íslensku	og	málskilnings	þeirra	og	

tjáningarfænni	voru	þó	marktækt	neikvæð	en	veik.	
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Abstract	

Exposure	to	another	language	than	Icelandic	by	Icelandic	pre-school	children,	and	

possible	relation	with	their	Icelandic	language	proficiency.	

The	language	environment	of	children	is	quite	varied	and	many	of	them	are	raised	learning	
more	 than	one	 language.	When	children	grow	up	with	 two	 languages	during	 the	 language	

acquisition	stage,	they	become	bilingual.	There	have	been	major	recent	changes	in	Icelandic	

society	that	lead	us	to	suggest	that	a	large	portion	of	young	children	grow	up	hearing	more	
than	one	language.	Computers	and	smart	phones	make	communication	easier,	offer	diverse	

entertainment,	and	make	 it	possible	to	collect	 information	and	entertainment	without	any	

regard	 given	 to	 time	 or	 place.	 There	 is	 far	 more	 digital	 material	 for	 children	 available	 in	
English	 than	 there	 is	 in	 Icelandic.	 However,	 little	 is	 known	 about	 the	 extent	 to	 which	
Icelandic	 children	 are	 exposed	 to	 another	 language	 than	 Icelandic,	 or	 if	 that	 time	 has	 a	

positive	or	a	negative	effect	on	their	Icelandic	skills.	The	aim	of	this	project	was	to	detect	if	
there	 was	 a	 correlation	 between	 an	 exposure	 to	 another	 language	 than	 Icelandic	 among	
Icelandic	pre-school	children	and	 their	 Icelandic	 language	proficiency.	A	questionnaire	was	

sent	to	parents	of	three-year-old	children,	living	in	the	southwest	of	Iceland,	in	order	to	gain	
information	 about	 the	 extent	 to	 which	 they	 spend	 their	 time	 in	 a	 language	 other	 than	

Icelandic,	while	playing	with	smart	devices,	watching	television	and	being	read	to.	Then	the	
results	from	an	EFI-2	 language	developmental	test	from	same	children	were	collected.	Our	

study	 showed	 that	 over	 80%	 of	 the	 children	 who	 participated	 in	 the	 research	 consumed	

television	material,	on	a	daily	basis,	that	had	at	least	some	parts	with	spoken	English.	Similar	

results	 were	 also	 gathered	 when	 questioned	 about	 the	 usage	 of	 smart	 devises	 were	

addressed.	 It	 is	clear	that	 Icelandic	pre-schoolers	hear	quite	a	bit	of	a	 language	other	than	

Icelandic,	 during	 their	 language	 acquisition	 stage.	 Usage	 of	 smart	 devices	 in	 another	

language	 than	 Icelandic	 was	 negatively	 and	 significantly	 correlated	 with	 both	 Icelandic	

understanding	and	productive	skills,	however	weakly.	No	relations	were	detected	with	the	

time	 children	 spent	 watching	 television	 in	 another	 language	 than	 Icelandic.	 Almost	 all	
parents	read	to	their	children	only	in	Icelandic.	
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1 Inngangur		

Í	 skýrslu	 Menntamálastofnunar	 (2017)	 um	 niðurstöður	 úr	 PISA	 árið	 2015	 kemur	 fram	 að	

Ísland	er	neðst	Norðurlanda	í	lesskilningi	en	var	um	miðjan	hóp	árið	2000.	Lesskilningi	hefur	

hrakað	um	sem	nemur	tæpu	skólaári	hér	á	landi	á	þessum	15	árum	og	hafa	fá	þátttökulönd	
PISA	lækkað	jafnmikið	á	þessu	tímabili	og	Ísland.	Verða	þessar	niðurstöður	að	teljast	nokkurt	

áhyggjuefni.	

Rannsóknir	 benda	 til	 að	 orðaforði	 sé	 sá	 þáttur	 sem	 spái	 hvað	 best	 fyrir	 um	 færni	 í	

lesskilningi	(Sigríður	Ólafsdóttir,	Freyja	Birgisdóttir,	Hrafnhildur	Ragnarsdóttir	og	Sigurgrímur	

Skúlason,	 2016).	 Freyja	 Birgisdóttir	 (2016)	 rannsakaði	 hvað	 hugsanlega	 gæti	 valdið	 slöku	
gengi	 íslenskra	 nemenda	 í	 lesskilningshluta	 PISA	 árið	 2012.	 Í	 rannsókninni	 var	 athyglinni	

einkum	beint	að	hlutverki	orðaforða	og	lesfimi	í	gengi	nemenda	á	prófinu	auk	þess	sem	áhrif	
sjálfstjórnar	 í	námi,	 lestrartíðni,	ánægju	af	 lestri	og	notkunar	á	námsaðferðum	í	 lesskilningi	

voru	könnuð.	Þátttakendur	í	rannsókninni	voru	280	nemendur	í	10.	bekk	sem	dreifðust	jafnt	

yfir	alla	landshluta.	Niðurstöður	sýndu	að	orðaforði	spáði	best	fyrir	um	það	hvort	nemendur	
lentu	yfir	eða	undir	tveimur	lægstu	hæfniþrepum	í	lesskilningi,	jafnvel	eftir	að	tekið	var	tillit	

til	annarra	áhrifabreyta	(Freyja	Birgisdóttir,	2016).	Freyja	Birgisdóttir	(2016)	bendir	á	að	ótal	

ástæður	 geti	 legið	 að	 baki	 slökum	 orðaforða	 og	 vitnar	meðal	 annars	 í	 grein	McKeown	 og	

Curtis	 (2014)	 að	 það	 sem	oft	 sé	 nefnt	 sé	 lítill	 lestur	 bóka	 og	 texta	 sem	bjóði	 upp	 á	 ný	 og	
innihaldsrík	hugtök	sem	gjarnan	einkenna	námsefni	á	mið-	og	unglingastigum.	Því	fylgi	aukin	

hætta	á	að	nemendur	lesi	minna	og	eigi	fyrir	vikið	erfiðara	með	að	skilja	texta	þar	sem	þeir	
hefja	lestrarnám	sitt	með	slakan	orðaforða	og	málskilning	(Freyja	Birgisdóttir,	2016).	

Samkvæmt	 skýrslu	 Menntamálastofnunar	 (2017)	 er	 töluverður	 munur	 á	 árangri	 milli	

nemenda	af	erlendum	uppruna	og	innfæddra	þegar	skoðaður	er	árangur	íslenskra	nemenda	í	

PISA-könnunum.	 Niðurstöður	 sýna	 að	meðalstigafjöldi	 beggja	 hópanna	 lækkar	 stöðugt	 frá	

árinu	2000	til	ársins	2015.	Samtímis	eykst	bilið	á	milli	þeirra	og	árið	2015	er	munurinn	á	við	

tvö	og	hálft	skólaár	(Menntamálastofnun,	2017).	Rannsóknir	sýna	einmitt	að	börn	sem	alast	

upp	við	fleiri	en	eitt	tungumál,	tvítyngd	börn,	eiga	á	hættu	að	dragast	aftur	úr	eintyngdum	
jafnöldrum	 sínum	hvað	 varðar	 orðaforða	 og	 lesskilning.	 Veigamikil	 ástæða	 þess	 er	 að	 þau	

verja	minni	tíma	á	hvoru	máli	en	þau	annars	gerðu	á	einu	máli.	Orðaforði	þeirra	skiptist	því	

gjarnan	á	milli	tungumálanna	sem	kann	að	leiða	til	þess	að	þau	þrói	minni	orðaforða	í	hvoru	
máli	 en	 eintyngd	 börn,	 sem	 verja	 öllum	 sínum	 vökutíma	 á	 einu	 tungumáli.	 Lítill	 orðaforði	

tvítyngdra	 barna	 veldur	 síðan	 lélegum	 lesskilningi.	 Íslenskar	 rannsóknir	 hafa	 leitt	 í	 ljós	 að	
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nemendur	með	annað	móðurmál	 en	 íslensku	hafa	minni	 íslenskan	orðaforða	en	 jafnaldrar	

með	íslensku	að	móðurmáli	strax	í	 leikskóla.	Bilið	er	viðvarandi	og	eykst	jafnvel	með	hverju	

ári	 upp	 allan	 grunnskólann	 (sjá	 rannsóknir	 Sigríðar	 Ólafsdóttur,	 2010;	 2015;	 Huldu	 P.	

Haraldsdóttur,	2013	og	Anetu	Figlarska,	2015).	Mikill	einstaklingsmunur	er	þó	á	málkunnáttu	

og	 málnotkun	 tvítyngdra	 barna	 eftir	 því	 hvaða	 reynslu	 þau	 eiga	 að	 baki	 (Elín	 Þöll	

Þórðardóttir,	 2007).	 Móðurmálið	 er	 mjög	 dýrmætt.	 Það	 er	 undirstaða	 annars	

tungumálanáms	þó	að	ekki	sé	bein	tenging	á	milli	kunnáttu	í	móðurmáli	og	öðru	tungumáli	

hjá	 ungum	 börnum.	 Það	 er	 málörvun	 í	 hvoru	 máli	 sem	 skiptir	 mestu,	 hvort	 börnin	 fá	

gæðamálörvun	 (Sigríður	 Ólafsdóttir,	 2015)	 og	 hversu	miklum	 tíma	 þau	 verja	 á	 hvoru	máli	

fyrir	sig	(Elín	Þöll	Þórðardóttir,	2007;	Pearson,	Fernandez	og	Oller,	1993).	

Margt	bendir	til	þess	að	stór	hluti	íslenskra	barna	alist	upp	við	það	að	heyra	fleiri	en	eitt	

tungumál	 á	 máltökuskeiði	 sínu.	 Í	 skýrslu	 Menntamálastofnunar	 (2017)	 leita	 Sigríður	

Ólafsdóttir	 og	 Baldur	 Sigurðsson	 skýringa	 á	 hrakandi	 frammistöðu	 íslenskra	 ungmenna	 á	
lesskilningshluta	 PISA.	 Þau	 benda	 á	 breyttar	 aðstæður	 í	 samfélaginu	 og	 líta	 þá	 til	 þeirrar	

byltingar	 sem	notkun	 snjalltækja	 hefur	 valdið	 (Menntamálastofnun,	 2017).	 Það	 er	 ljóst	 að	
notkun	netmiðla	og	snjalltækja	hefur	aukist	jafnt	og	þétt	undanfarin	ár,	 í	raun	allt	frá	árinu	
2000	þegar	PISA-könnunin	var	 lögð	 fyrir	 í	 fyrsta	sinn.	 Í	dag	verja	börn	og	unglingar	stórum	

hluta	 tíma	 síns	 í	 tölvuleikjum,	 á	 netinu,	 á	 samfélagsmiðlum	 og	 við	 að	 horfa	 á	 ótextað	
sjónvarpsefni	og	fleira	þess	háttar.	Eins	er	það	ljóst	að	efni	á	netinu	er	að	miklu	leyti	á	ensku	
(sjá	 Eiríkur	 Rögnvaldsson,	 Kristín	 M.	 Jóhannsdóttir,	 Sigrún	 Helgadóttir	 og	 Steinþór	

Steingrímsson,	2012;	Menntamálastofnun,	2017).		

Útbreiðsla	ensku	sem	heimstungumáls	hefur	komið	bakdyramegin	inn	í	mörg	lönd,	þar	á	

meðal	 Norðurlöndin,	 og	 hefur	 enska	 tekið	 sér	 stöðu	 sem	 annað	 megintungumál	 (Birna	
Arnbjörnsdóttir	 og	 Hafdís	 Ingvarsdóttir,	 2018).	 Íslenskar	 rannsóknir	 sýna	 að	 íslensk	 börn	

horfa	 meira	 á	 sjónvarp	 í	 dag	 og	 nota	 veraldarvefinn	 í	 meira	 mæli	 en	 þau	 gerðu	 áður	 og	
töluvert	 á	 ensku	 (Birna	 Arnbjörnsdóttir,	 2018).	 Mikil	 vitundarvakning	 hefur	 átt	 sér	 stað	 í	
íslensku	 þjóðfélagi	 og	 umræður	 skapast	 um	 áhrif	 enskunnar	 á	 íslenskt	 mál.	 Eiríkur	

Rögnvaldsson	 (2018)	bendir	meðal	annars	á	að	 Íslendingar	hafi	 ekki	 lengur	 tilfinningu	 fyrir	

því	að	enskan	sé	erlent	tungumál	en	séu	þess	í	stað	farnir	að	taka	henni	sem	gefinni.	Í	sömu	

grein	nefnir	Eiríkur	mikilvægi	þess	að	almenningur	öðlist	skilning	á	mikilvægi	þess	að	standa	

vörð	um	íslenskt	mál,	því	að	ef	notkun	íslenskunnar	sé	ekki	haldið	til	streitu	leiðumst	við	inn	
á	 hættulega	 braut.	 Áður	 hafði	 Eiríkur	 nefnt	 að	 samfélagsbreytingar	 hefðu	 gerbreytt	

lífsskilyrðum	 íslenskunnar	 á	 örfáum	 árum	 og	 framtíðarhorfur	málsins	 væru	 nú	 tvísýnni	 en	

nokkru	sinni	fyrr.	Meginbreytinguna	segir	hann	vera	snjalltækjavæðinguna	sem	átt	hefur	sér	
stað	 á	 örfáum	 árum	 (Eiríkur	 Rögnvaldsson,	 2015).	 Hugsanlega	 má	 því	 finna	 skýringar	 á	

hrakandi	 frammistöðu	 íslenskra	 ungmenna	 í	 lesskilningshluta	 PISA	 í	 aukinni	 enskunotkun	
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þeirra,	 að	þau	 séu	almennt	 tvítyngd.	 Einföld	 skilgreining	á	 tvítyngi	 er	þegar	börn	heyra	og	

jafnvel	 nota	 sjálf	 fleiri	 en	 eitt	 tungumál	 samtímis	 (Elín	 Þöll	 Þórðardóttir,	 2007).	 Ef	 íslensk	

ungmenni	eru	almennt	tvítyngd	þá	má	leiða	líkum	að	því	að	orðaforði	þeirra	skiptist	á	milli	

íslensku	og	ensku	og	að	þau	bæti	þar	af	leiðandi	íslenskum	orðum	hægar	í	safnið	en	íslensk	

börn	gerðu	áður	á	meðan	þau	notuðu	aðeins	íslenskt	mál.	

Í	 ljósi	 niðurstaðna	 í	 skýrslu	 Menntamálastofnunar	 (2017)	 og	 þeirrar	 umræðu	 í	

samfélaginu	 um	 áhrif	 enskrar	 tungu	 á	 íslenskt	 mál	 vaknaði	 áhugi	 höfundar	 þessarar	
rannsóknar	 á	 að	 skoða	 hversu	 rúmfrek	 erlend	 tungumál	 eru	 í	 umhverfi	 íslenskra	

leikskólabarna	og	að	reyna	að	varpa	ljósi	á	hversu	löngum	tíma	íslensk	leikskólabörn	verja	á	

öðru	 tungumáli	 en	 íslensku.	Meginmarkmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 kanna	 hversu	 stórum	
hluta	tíma	síns	 íslensk	 leikskólabörn	verja	á	öðru	tungumáli	en	 íslensku	við	sjónvarpsáhorf,	

leik	 í	 snjalltækjum	og	að	hlusta	á	 lestur	með	 foreldrum	sínum.	Einnig	var	 leitast	 við	að	 sjá	

hvort	 væru	 tengsl	 á	milli	 notkunar	 á	 öðru	 tungumáli	 en	 íslensku	 og	 íslenskum	málþroska	
barnanna.	 Til	 að	 ná	 þessum	 markmiðum	 var	 sendur	 út	 spurningalisti	 til	 foreldra	 barna	

fæddra	2013	 sem	voru	 í	 leikskólum	á	 Suðurnesjum.	 Foreldrar	 voru	 spurðir	um	það	hversu	
löngum	 tíma	börn	þeirra	 verðu	við	 sjónvarpsáhorf	og	notkun	á	 snjalltækjum	hvern	dag	og	
hversu	mikið	af	þeim	tíma	færi	 fram	á	öðru	tungumáli	en	 íslensku.	Þá	var	aflað	upplýsinga	

um	niðurstöður	á	íslensku	málþroskaprófi	EFI-2	sem	lagt	hefur	verið	fyrir	börnin	og	könnuð	
tengsl	 á	 milli	 notkunar	 á	 öðru	 máli	 en	 íslensku	 og	 íslenska	 málþroskaprófsins.	 EFI-2	 er	
málþroskaskimun	 sem	 lögð	 er	 fyrir	 börn	 á	 fjórða	 aldursári	 í	 mörgum	 leikskólum	 landsins.	

Markmið	þess	er	að	finna	þau	börn	sem	víkja	mest	frá	meðalfærni	jafnaldra	í	máltjáningu	og	
málskilningi.	 Ekki	 er	 vitað	 um	 rannsóknir	 sem	 fjalla	 um	 miðlanotkun	 leikskólabarna	 og	 á	

öðrum	málum	en	móðurmálum	þeirra.	Rannsókn	þessi	getur	hugsanlega	varpað	ljósi	á	það	
hversu	miklum	tíma	ung	íslensk	börn	verja	á	dag	við	miðlanotkun	og	hvort	það	hefur	áhrif	á	

íslenskan	málþroska	þeirra.	

Rannsóknarspurningarnar	sem	voru	hvatinn	að	þessu	verkefni	voru	eftirfarandi:	

1. Að	hve	miklu	leyti	verja	íslensk	leikskólabörn	tíma	sínum	á	öðru	tungumáli	en	

íslensku?	

2. Hver	 eru	 tengsl	 notkunar	 leikskólabarna	 á	 öðru	 tungumáli	 en	 íslensku	 við	

íslenskan	málþroska	þeirra?		

Í	 ritgerðinni	 eru	 sex	 kaflar.	 Eftir	 inngangsorð	 er	 kafli	 sem	 fjallar	 almennt	 um	málþróun	

íslenskra	leikskólabarna.	Í	kaflanum	er	einnig	fjallað	um	tvítyngd	börn	og	málþróun	þeirra	og	

í	 lok	 kaflans	 er	 fjallað	 um	 hugsanleg	 áhrif	 miðla	 á	 íslenska	 tungu.	 Í	 þriðja	 kafla	 er	 kynnt	
hvernig	staðið	var	að	rannsókninni.	Þar	er	farið	yfir	þátttakendur,	mælitæki,	framkvæmd	og	

tölfræðilega	úrvinnslu.	Í	fjórða	kafla	eru	niðurstöður	kynntar.	Kafli	fimm	er	umræðukafli	þar	
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sem	niðurstöður	eru	ræddar,	þær	tengdar	við	fræðin	og	ályktanir	dregnar	af	niðurstöðum.	Í	

sjötta	kafla,	sem	eru	lokaorð,	eru	megin	niðurstöður	teknar	saman.	
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2 Málþróun	íslenskra	leikskólabarna		

Öllu	 fólki	er	eðlislægt	að	 tjá	sig	og	eiga	samskipti	við	aðra.	Til	þess	að	efla	getu	barna	 í	að	

skilja	 tungumálið	 og	 tjá	 sig	 er	 mikilvægt	 að	 góður	 grunnur	 sé	 lagður	 strax	 í	 frumbernsku	

(Hrafnhildur	 Ragnarsdóttir,	 Jóhanna	 Einarsdóttir,	 Marta	 Gall	 Jörgensen	 og	 Þóra	 Sæunn	
Úlfsdóttir,	 2012).	 Óhætt	 er	 að	 segja	 að	 varla	 sé	 búið	 að	 klippa	 á	 naflastrenginn	 þegar	

foreldrar	byrja	að	leggja	sitt	af	mörkum	og	tala	við	nýfætt	barnið	sitt	eins	og	það	skilji	hvert	

orð.	Hæfileiki	barna	til	að	gefa	 frá	sér	hljóð	er	meðfæddur	og	 í	samskiptum	þeirra	við	sína	
nánustu	 uppgötva	 þau	 leyndarmál	 málsins,	 að	 það	 hefur	 merkingu	 (Hrafnhildur	

Ragnarsdóttir,	1993).	Máltaka	er	flókið	ferli	og	enn	í	dag	er	ýmislegt	á	huldu	um	það	hversu	

fljót	börn	eru	að	tileinka	sér	tungumál.	Það	eru	margir	þættir	sem	börn	þurfa	að	ná	valdi	á	
þegar	þau	eru	að	læra	að	tala.	Þau	þurfa	að	geta	myndað	hljóð,	kunna	orð,	geta	beygt	þau	
rétt,	sett	þau	í	rétta	röð	og	í	viðeigandi	samhengi.		

Fyrstu	 vikurnar	 í	 lífi	 barna	 einskorðast	 hljóð	þeirra	 við	 suð	og	 grát	 vegna	óþæginda	 en	

strax	á	fyrsta	mánuði	heyrast	ánægjuhljóð	sem	nefnd	eru	hjal.	Þegar	börn	hafa	náð	fimm	til	
sex	mánaða	aldri	fara	þau	að	tengja	saman	sérhljóð	og	samhljóð:	ba-ba-ba,	da-da-da-da	og	
þá	 hefst	 hið	 svokallaða	 bablskeið	 (Hrafnhildur	 Ragnarsdóttir,	 1993).	 Þau	 börn	 sem	 fá	

viðbrögð	frá	foreldrum	þegar	þau	biðja	um	eitthvað	eða	benda	á	hluti	og	foreldrar	svara	með	

nafni	á	hlutum	eru	líklegri	til	að	læra	heiti	þeirra.	Eins	er	með	þau	börn	sem	fá	svipbrigði	frá	
foreldrum	þegar	þau	eru	að	hjala,	þau	börn	sýna	meiri	svipbrigði	(Pan	og	Snow,	1999).	Eitt	af	

því	 fyrsta	 sem	barnið	 áttar	 sig	 á	 við	notkun	málsins	 er	 að	það	má	nota	það	 til	 að	 koma	á	
framfæri	óskum	og	skipunum,	fá	þann	sem	talað	er	við	til	að	gera	það	sem	maður	vill,	koma	

tilfinningum	sínum	og	hugdettum	á	framfæri.	Börnin	læra	að	tala	með	því	að	hlusta	á	aðra,	

herma	eftir	öðrum	en	umfram	allt	þegar	talað	er	við	þau	(Erna	Árnadóttir,	2000).		

Börn	 ná	 skilningi	 á	 málinu	 þegar	 þau	 eiga	 tjáskipti	 við	 sína	 nánustu	 (Erna	 Árnadóttir,	

2000).	 Hlustunarskilningur	 er	meira	 en	 eingöngu	 að	 skilja	 það	 sem	 sagt	 er;	 frekar	 er	 það	

færni	barnsins	 í	að	skilja	merkingu	þeirra	orða	sem	það	heyrir	og	tengjast	þeim	á	einhvern	

hátt.	 Það	 sem	 er	 mikilvægt	 að	 hafa	 í	 huga	 varðandi	 hlustunarskilning	 er	 orðaforði,	
bakgrunnsþekking,	minni	og	athygli	(Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	2015).	Þegar	börn	heyra	sögu	

þá	veitir	góður	hlustunarskilningur	þeim	færni	í	að	skilja,	muna	og	ræða	söguna	og	jafnvel	að	

endurtaka	 hana	 með	 eigin	 orðum.	 Þessa	 hæfni	 er	 mikilvægt	 að	 efla	 hjá	 ungum	 börnum.	
Góðir	hlustendur	vaxa	úr	grasi	og	verða	að	öllum	líkindum	betri	í	almennum	samskiptum	og	

tjáningu.		
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Börn	um	allan	heim	byrja	venjulega	ársgömul	að	eiga	í	samskiptum	með	því	að	nota	orð	

(Pence	og	 Justice,	 2008).	Orðaforði	 í	 tali	 eins	 árs	 barna	 inniheldur	oft	 einungis	 eitt	 til	 þrjú	

orð,	til	dæmis	datt,	mamma	og	bless.	Orðaforðinn	sem	börn	nota	sjálf	eykst	hægt	í	byrjun,	

jafnvel	 ekkert	 í	 nokkra	mánuði	 en	 síðan	 smáeykst	 hann	 (Hrafnhildur	 Ragnarsdóttir,	 1993).	

Það	 er	 oft	 um	 18	 mánaða	 aldur	 sem	 börn	 byrja	 að	 tengja	 saman	 tvö	 orð	 til	 að	 mynda	

setningar	(sbr.	mamma	fara,	pabbi	bíll).	

	Orðaforða	 má	 skipta	 í	 tvo	 flokka,	 það	 er	 viðtökuorðaforði	 (e.	 receptive)	 og	

tjáningarorðaforði	 (e.	expressive)	 (Carreker,	 2016).	 Viðtökuorðaforði	 er	 það	 safn	orða	 sem	

viðkomandi	skilur	þegar	hann	les	og	heyrir	þau.	Tjáningarorðaforði	eru	aftur	á	móti	þau	orð	

sem	viðkomandi	getur	nýtt	sér	til	tjáningar	í	tali	eða	við	ritun	(Carreker,	2016).	Báðir	þessir	
þættir	orðaforðans	þroskast	í	æsku	og	áfram	alla	skólagönguna	sé	hún	með	eðlilegum	hætti.	

Þessi	þroski	fylgir	ákveðnu	ferli	þar	sem	viðtökuorðaforði	þróast	á	undan	tjáningarorðaforða	

því	 einstaklingar	 skilja	 fleiri	 orð	 en	 þeir	 nota	 sjálfir.	 Börn	 eru	 til	 að	mynda	 fyrstu	mánuði	
ævinnar	einungis	að	meðtaka	það	sem	er	sagt	við	þau	og	það	gerist	áður	en	þau	eru	fær	um	

að	 tjá	 sig	 (Maier,	Bohlmann	og	Palacios,	2016).	Þegar	börn	eru	um	16	mánaða	gömul	búa	
þau	yfir	þekkingu	á	um	150	orðum	en	nota	einungis	um	30	orð.	Á	aldrinum	eins	og	hálfs	til	
tveggja	 ára	 fleygir	 börnum	 fram	 bæði	 í	 tjáningar-	 og	 viðtökuorðaforða	 og	 við	 tveggja	 ára	

aldur	 nota	 börn	 að	 meðaltali	 um	 50	 orð	 (Pence	 og	 Justice,	 2008).	 Það	 eru	 tengsl	 á	 milli	
viðtökuorðaforða	 og	 tjáningarorðaforða	 að	 því	 leyti	 að	 flestir	 tjá	 sig	 í	 réttu	 hlutfalli	 við	
skilning	sem	verður	að	teljast	eðlilegt.	Það	er	að	minnsta	kosti	erfitt	að	ímynda	sér	dæmi	þar	

sem	barn	er	fært	um	að	tjá	sig	með	orðum	sem	það	skilur	ekki	(Carreker,	2016).		

	Ætla	má	 að	 börn	 læri	merkingu	 orða	með	 því	 að	 þeirra	 nánustu	 bendi	 á	 hluti	 og	 segi	

þeim	 hvað	 hlutirnir	 heita.	 Foreldrar	 benda	 til	 dæmis	 á	 heimilisköttinn	 og	 segja	 kisa	
(Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	1993).	Á	þessum	aldri	eiga	börn	það	oft	til	að	alhæfa	og	nota	eitt	

orð	yfir	eitt	eða	fleiri	hugtök	eða	athafnir.	Orðið	kisa	getur	þar	af	 leiðandi	verið	hugtak	yfir	
alla	fjórfætlinga	eða	einungis	einn	ákveðinn	kött	sem	barnið	þekkir	(Pence	og	Justice,	2008).	
Til	að	börn	átti	sig	á	merkingu	orða	þurfa	þau	að	finna	hver	eru	sameiginleg	einkenni	með	

annars	 mjög	 ólíkum	 fyrirbærum.	 Börnin	 verða	 sem	 dæmi	 að	 finna	 út	 hvort	 eitthvað	 er	

sameiginlegt	með	bílnum,	boltanum,	peysunni	og	stólnum	sem	gerir	það	að	verkum	að	við	

getum	bent	á	alla	þessa	hluti	og	sagt	rauður	(Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	1993).	Það	liggur	því	

mun	meira	að	baki	réttri	notkun	á	orði	en	að	heyra	það	sagt	og	fá	vísbendingar	um	það	sem	
orðið	 vísar	 til.	 Málnotkun	 byggist	 þannig	 einnig	 á	 vitrænni	 þróun,	 meðal	 annars	 slíkri	

flokkunarhæfni	 (Hrafnhildur	 Ragnarsdóttir,	 1993).	 Barn	 hefur	 lagt	 góðan	 grunn	 að	 þessari	

flokkun	sem	merking	orða	grundvallast	á	áður	en	það	byrjar	að	tala.	Með	því	að	vera	stöðugt	
að	 skoða	 og	 rýna	 í	 hluti	 og	 fyrirbæri	 í	 umhverfi	 sínu	 hefur	 barnið	 komið	 sér	 upp	 víðtæku	

flokkunarkerfi.	Taka	má	sem	dæmi	að	það	er	augljóst	að	barn	veit	margt	um	til	dæmis	bolta	
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og	aðra	hnöttótta	hluti	 áður	en	það	getur	yfirfært	þekkingu	 sína	 í	orð.	Á	aldrinum	eins	og	

hálfs	 til	 tveggja	ára	eru	orðin	sem	börnin	nota	ekki	endilega	þau	orð	sem	þau	heyra	oftast	

heldur	orðin	sem	eiga	við	um	þá	hluti	sem	tengjast	þeirra	eigin	athöfnum.	Börn	nefna	hluti	

sem	þau	bjástra	við	að	klæða	sig	í:	húfa,	skór,	sokkar.	Þau	þekkja	orð	yfir	hluti	sem	þau	geta	

haft	áhrif	á:	ljós,	kveikja,	slökkva.	Þau	kunna	orð	um	hluti	sem	hreyfast:	flugvél,	bíll	og	hluti	
sem	gefa	frá	sér	hljóð:	útvarp,	sjónvarp	(Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	1993).		

Orðaforði	barna	eykst	gífurlega	á	þriðja	ári	og	að	meðaltali	læra	börn	átta	til	tíu	orð	á	dag	

næstu	árin	(Sigurður	Konráðsson,	2000).	Fram	að	fimm	ára	aldri	læra	börn	fleiri	þúsund	orð	

(Pence	 og	 Justice,	 2008).	 Margar	 erlendar	 rannsóknir	 sýna	 að	 vöxtur	 orðaforða	 á	

leikskólaárunum	 er	 göldrum	 líkastur	 (sjá	 sem	 dæmi	 MacArthur-Bates	 Communicative	
Development	Inventory	eða	CDI,	Fenson	o.fl.,	2007;	Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	2015).		

Það	líður	ekki	á	löngu	þar	til	börn	eru	fær	um	að	nota	málið	sem	tæki	til	að	hugsa	með	og	

til	að	orða	þarfir	og	langanir.	Með	hverju	árinu	eflist	kunnátta	þeirra	á	grunnþáttum	málsins.	
Með	því	að	tala	við	börn,	kenna	þeim	orð	og	hugtök	og	lesa	fyrir	þau	er	hægt	að	hafa	mikil	
áhrif	 á	máltöku	barna	og	málþekkingu.	 Eins	 eflir	 það	hæfni	 þeirra	og	 getu	 til	 að	 tjá	 sig	og	

skilja	aðra	(Hrafnhildur	Ragnarsdóttir	o.fl.,	2012).	Það	gefur	því	auga	leið	að	til	að	börn	geti	
lært	móðurmál	sitt	verða	þau	að	umgangast	fólk	sem	talar	það	mál	(Pence	og	Justice,	2008).	

Á	þann	hátt	 læra	börn	bæði	 reglur	móðurmálsins	og	orðaforða	þess.	Mikilvægt	er	að	barn	

búi	yfir	góðum	og	fjölbreyttum	orðaforða.	Það	veitir	barninu	meðal	annars	tækifæri	til	að	tjá	

tilfinningar	sínar,	hjálpar	því	að	skilja	aðra	og	eins	hjálpar	það	barninu	að	færa	rök	fyrir	máli	
sínu	(Cain,	2010).		

Beck,	McKeown	og	Kucan	(2002)	 flokkuðu	orð	eftir	 tíðni	þeirra	 í	 tungumálinu.	Orð	sem	

eru	algeng	eru	mjög	fá	en	eru	notuð	reglulega	í	daglegu	máli	og	tilheyra	grunnorðaforðanum	
(e.	tier	1).	Það	eru	orð	eins	og	stóll,	hús,	hlaupa	og	jól	sem	falla	undir	grunnorðaforðann.	Orð	

í	millilagi	orðaforðans	(e.	tier	2)	birtast	að	mestu	leyti	í	rituðu	máli.	Þau	eru	ótal	mörg	en	eru	

sjaldan	 notuð	 hvert	 og	 eitt.	 Þar	 sem	 þau	 eru	 einkenni	 ritaðs	 máls	 er	 þekking	 á	 þeim	

mikilvægur	 grunnur	 fyrir	 góðan	 lesskilning.	 Sem	 dæmi	 um	 orð	 í	 millilagi	 orðaforðans	 má	
nefna	 orð	 eins	 og	 kjökra,	 óttasleginn,	 piltur	 og	 skelkaður	 (Beck,	 o.fl.,	 2002).	 Sum	 þessara	

orða	 eru	 samheiti	 algengra	 orða	 en	 önnur	 eru	 huglæg	 og	 því	 með	 flóknari	 merkingu.	 Að	

lokum	eru	það	orð	 sem	 tilheyra	efsta	 lagi	 orðaforðans	 (e.	 tier	 3)	 en	þau	eru	helst	 notuð	 í	
fræðilegri	umræðu	eða	á	sérhæfðum	sviðum.	Innan	menntavísinda	eru	til	að	mynda	orð	eins	

og	 viðtökuorðaforði	 og	 bernskulæsi	 og	 í	 fjármálageiranum	 eru	 dæmi	 um	 orð	 í	 þeim	 hópi	

gengisþróun	og	dráttarvextir.	Orð	í	millilagi	og	efsta	lagi	mynda	stærsta	hóp	orða	sem	til	eru	í	
tungumálinu.	Þau	eru	sjaldgæf	og	því	er	mikilvægt	að	þau	séu	notuð	í	samhengi	með	öðrum	

algengum	orðum	sem	einstaklingar	þekkja,	orðum	í	neðsta	laginu	(Hiebert	og	Kamil,	2005).		
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Þekkingu	barna	á	orðum	má	mæla	á	ólíkan	hátt.	Við	getum	til	að	mynda	lagt	fjórar	ólíkar	

myndir	 af	 dýrum	 fyrir	 framan	 barn	 og	 beðið	 það	 um	 að	 benda	 á	 dýr	 sem	 er	 loðið.	 Þessi	
þekking	vísar	til	færni	barnsins	í	skilningi	á	viðtökuorðaforða,	eins	og	til	dæmis	á	PPVT-4	prófi	
(Dunn	 og	Dunn,	 2007).	 Það	 væri	 einnig	 hægt	 að	 biðja	 barnið	 að	 búa	 til	 setningu	 þar	 sem	

orðið	loðið	kæmi	fyrir	og	með	því	móti	værum	við	einnig	að	kanna	færni	barnsins	í	tjáningu,	

tjáningarorðaforða	 (Cain,	 2010).	 Ung	 börn	 geta	 búið	 yfir	 ólíkri	 málfarsþekkingu	 ef	 málfar	

þeirra	 er	 borið	 saman.	 Börn	 á	 sama	 aldri	 geta	 búið	 yfir	mismiklum	 orðaforða,	 getu	 til	 að	

mynda	 setningar,	 færni	 í	 að	 nota	 málið	 á	 fjölbreyttan	 hátt	 og	 hvernig	 þau	 nota	 málið	 í	

samskiptum	við	aðra.	Ástæður	fyrir	mismunandi	hæfni	og	getu	eru	af	ýmsum	toga	en	mestu	

máli	skiptir	hversu	mikla	málörvun	barnið	fær	úr	umhverfi	sínu	(Pence	og	Justice,	2008).		

Það	 fer	 eftir	 málfyrirmyndum	 í	 æsku	 hversu	 góðir	málnotendur	 börn	 verða	 (Pence	 og	

Justice,	2008).	Því	meira	sem	lesið	er	af	innihaldsríku	og	fjölbreyttu	efni	fyrir	börn,	þeim	mun	

betur	verða	þau	máli	farin.	Þau	börn	sem	lesið	er	fyrir	hafa	einnig	auðugri	orðaforða,	læra	að	
beita	málinu	á	fjölbreyttari	hátt	og	hafa	betri	tilfinningu	fyrir	því	(Erna	Árnadóttir,	2000).	Það	

er	 vegna	 þess	 að	 barnið	 er	 ekki	 einungis	 á	 þessum	 aldri	 að	 læra	 orð	 heldur	 einnig	 þá	
málfræði	sem	það	þarf	að	kunna	til	að	nota	málið	rétt,	raða	orðunum	rétt	í	setningar,	beygja	
þau	og	bera	rétt	fram	(Sigurður	Konráðsson,	2000).		 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2.1 Þróun	málfræðinnar	
Sá	hluti	málsins	 sem	vísar	 til	 reglna	og	 lögmála	málsins	 kallast	málfræði	 sem	er	 yfirhugtak	

fyrir	það	sem	sérhver	málnotandi	kann	og	notar	nokkurn	veginn	umhugsunarlaust	(Sigurður	

Konráðsson,	 2000).	 Hann	 veit	 hvað	 orðin	 merkja,	 hvernig	 þau	 beygjast	 og	 til	 að	 gera	 sig	
skiljanlegan	veit	málnotandinn	í	hvaða	röð	orðin	þurfa	að	vera	(Sigurður	Konráðsson,	2000).	

Mannlegt	 mál	 er	 slungið	 kerfi	 reglna	 og	 tákna	 og	 íslenskan	 er	 flókið	 beygingamál.	 Því	 til	
stuðnings	má	nefna	að	börn	sem	fæðast	á	Íslandi	og	koma	því	til	með	að	læra	íslenskt	mál	
eiga	 í	vændum	að	tileinka	sér	minnst	átján	og	mest	um	fjörutíu	mismunandi	 form	af	sömu	

sögn,	eftir	því	í	hvaða	persónu,	tölu,	hætti,	tíð	og	mynd	sögnin	er,	á	meðan	hámarksfjöldinn	

er	 sjö	 í	 öðrum	 Norðurlandamálum	 og	 fjögur	 form	 í	 ensku	 (Ásta	 Svavarsdóttir,	 1993).	 Hjá	

þeim	sem	fást	við	málkunnáttufræði	(e.	genarative	grammar)	hefur	komið	fram	að	talið	er	

að	börn	 fæðist	 ekki	 alveg	óundirbúin	 fyrir	máltökuna	heldur	hafi	 þau	ákveðna	 ,,hugmynd“	
um	hvernig	mannlegt	mál	sé	uppbyggt	(Sigríður	Sigurjónsdóttir,	2005).		

Kenning	Noam	Chomsky	um	algildismálfræðina	(e.	Universal	Grammar,	UG)	gerir	ráð	fyrir	

að	börn	fæðist	með	ákveðna	málfræðiþekkingu	og	að	þau	málfræðiatriði	sem	eru	mönnum	

ásköpuð	séu	sameiginleg	öllum	tungumálum	heimsins.	Kenningu	þessa	setti	Chomsky	fram	í	

ritum	á	sjötta	og	sjöunda	áratug	síðustu	aldar	(Chomsky,	2011).	Að	mati	þeirra	sem	aðhyllast	
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málkunnáttufræði	geta	börn	ekki	lært	móðurmál	sitt	með	því	einu	að	það	sé	fyrir	þeim	haft.	

Það	verði	eitthvað	fleira	að	koma	til	og	það	verði	að	gera	ráð	fyrir	því	að	börn	séu	undirbúin	

fyrir	 máltöku	 þegar	 þau	 fæðast,	 ,,viti“	 sitthvað	 um	 eðli	 og	 uppbyggingu	 tungumála.	

Samkvæmt	 Chomsky	 og	 öðrum	 málkunnáttufræðingum	 vísar	 algildismálfræðin	 börnum	

veginn	þegar	þau	byggja	upp	málkerfi	sitt	stig	af	stigi	frá	unga	aldri.		

Að	sjálfsögðu	gera	málkunnáttufræðingar	sér	grein	 fyrir	því	að	meðfæddir	hæfileikar	 til	

máltöku	nægja	ekki	til	að	læra	tungumál.	Samskipti	verða	að	eiga	sér	stað	og	börn	verða	því	
að	umgangast	fólk	og	eiga	í	mállegum	tjáskiptum	til	að	ná	valdi	á	móðurmáli	sínu.	Máltækið	

því	 læra	börnin	málið,	að	það	er	 fyrir	þeim	haft	á	þess	vegna	 fullan	rétt	á	sér.	 Í	því	 ljósi	er	
athyglisvert	að	skoða	rannsókn	Hrafnhildar	Ragnarsdóttur	(1998)	sem	sýndi	að	umfram	allt	
læra	 börn	 tungumálið	 í	 samskiptum	 við	 aðra	 -	 þau	 læra	 það	 sem	 fyrir	 þeim	 er	 haft.	

Rannsóknin	tók	til	þess	hvernig	þremur	aldurshópum,	fjögurra,	sex	og	átta	ára	barna,	gekk	að	

beygja	í	þátíð	vel	valdar	veikar	og	sterkar	sagnir.	Niðurstöður	leiddu	í	ljós	töluverðan	mun	á	
milli	aldurshópa,	sem	bendir	til	mikilla	framfara	á	þessum	aldri.	Mikilvæg	niðurstaða	var	að	

tíðni	sagnanna	í	daglegu	máli	hafði	mikið	að	segja	um	það	hversu	vel	börnunum	gekk	að	nota	
réttar	 beygingarmyndir.	 Það	 hafði	 meira	 að	 segja	 heldur	 en	 að	 þátíðarmynd	 reglulegu	
sagnanna	væri	eitthvað	auðveldari	viðureignar	fyrir	börnin.	Börnin	gerðu	færri	villur	samfara	

hærri	tíðni	sagnarinnar	(Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	1998).	Þessar	niðurstöður	renna	stoðum	
undir	 það	 sem	 áður	 hefur	 verið	 nefnt	 að	 hlutverk	 uppalenda	 skiptir	miklu	máli	 í	 máltöku	
barna.	 Samverustundir	 með	 innihaldsríkum	 umræðum	 og	 bóklestur	 veita	 börnum	 betri	

skilning	 á	 máli	 og	 auðga	 og	 efla	 málfærni	 þeirra,	 bæði	 til	 skilnings	 og	 tjáningar	 (Tabors,	
2008).		

2.2 Áhrif	málörvunar	á	máltöku	barna		
Börn	sem	eru	seinni	til	 í	máltöku	en	 jafnaldrar	þeirra	eiga	ekki	endilega	við	einhver	sértæk	
vandkvæði	 að	 etja	 til	 að	 ná	 eðlilegum	málþroska.	 Í	mörgum	 tilfellum	 eru	 aðstæður	 þeirra	
þannig	að	þau	búa	við	lítt	hvetjandi	málumhverfi.	Það	getur	stafað	að	því	að	foreldrar	þeirra	

og	 aðrir	 aðstandendur	 lesi	 of	 lítið	 fyrir	 þau	 heima	 eða	 ræði	 við	 þau	 á	 fábreyttu	máli	 sem	

heftir	þróun	málfærni	þeirra	og	orðaforða	 (Hoff	og	Tian,	2005).	 Jafnframt	gæti	 slíkt	 tengst	

málörvun	 í	 leikskóla,	 að	 börnin	 fái	 ekki	 næga	 málörvun	 eða	 að	 tungumálið	 þar	 sé	

innihaldslítið	eða	 jafnvel	of	erfitt	miðað	við	getu	sumra	barna	og	því	geti	þau	ekki	nýtt	sér	
það	 sem	þar	 fer	 fram	 til	 að	byggja	upp	málkunnáttu	 sína.	Af	 þeim	 sökum	er	mikilvægt	 að	

taka	tillit	til	og	skoða	bæði	leikskóla-	og	fjölskylduumhverfi	þegar	börn	eiga	við	málerfiðleika	

að	etja	(Hoff	og	Tian,	2005).		

Þessu	 til	 stuðnings	má	 benda	 á	 vel	 þekkta	 langtímarannsókn	 Hart	 og	 Risley	 frá	 tíunda	

áratug	 síðustu	 aldar	 (1995).	 Þau	 fylgdust	með	 42	 fjölskyldum	 barna	 á	 aldrinum	 sjö	 til	 níu	
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mánaða	og	þar	til	þau	höfðu	náð	þriggja	ára	aldri.	Aðdraganda	rannsóknarinnar	má	rekja	til	

þess	að	í	gegnum	störf	sín	höfðu	Hart	og	Risley	orðið	vör	við	mikinn	mun	á	orðaforða	barna.	

Þau	höfðu	gert	sér	grein	fyrir	því	að	til	þess	að	skilja	hvernig	og	hvenær	erfiðleikar	í	ferlinu	

byrja	hjá	börnum,	þá	væri	mikilvægt	að	 skoða	hvað	ætti	 sér	 stað	 inni	 á	heimilum	þeirra	á	

máltökuskeiðinu,	á	 fyrstu	árum	ævinnar.	Rannsóknin	 fólst	 í	því	að	haldin	var	nákvæm	skrá	

yfir	það	sem	fram	fór	 í	mæltu	máli	á	milli	 foreldra	og	barna	þeirra	á	heimilinu	með	því	að	

taka	upp	samskipti	þeirra	 í	eina	klukkustund	 í	hverjum	mánuði.	Við	hlustun	á	upptökunum	

mátti	 greinilega	 heyra	 að	 86%–96%	 af	 orðaforða	 barnanna	 samanstóð	 af	 orðum	 sem	

foreldrar	þeirra	heyrðust	nota	í	upptökunum	(Hart	og	Risley,	2003).	Í	rannsókninni	kom	fram	

að	mikill	munur	var	á	hversu	mörg	orð	börnin	heyrðu	yfir	rannsóknartímabilið.	Börnin	sem	

heyrðu	flest	orð	heyrðu	samtals	um	45	milljón	orð	á	meðan	þau	sem	heyrðu	fæst	orð	heyrðu	
um	13	milljón	orð.	Hart	og	Risley	benda	á	að	þessi	orðaforðagjá	 (e.	word	gap)	hafi	 ekkert	

með	það	að	gera	hversu	mikið	 foreldrarnir	elski	börnin	 sín.	Þau	benda	á	að	allir	 sem	 tóku	
þátt	 í	 rannsókninni	hafi	haft	velferð	barna	sinna	 í	 forgangi.	Hins	vegar	nefna	þau	að	sumir	
foreldrar	hafi	verið	mun	meðvitaðri	um	hvað	þyrfti	að	segja	og	gera	til	að	ná	fram	því	besta.	

Þeir	 foreldrar	 vissu	 til	 dæmis	 að	 börnin	 þurfa	 að	 heyra	 margs	 konar	 orð	 ítrekað	 í	
innihaldsríkum	 setningum	og	 spurningum	 til	 að	 öðlast	mikinn	og	 innihaldsríkan	orðaforða.	

Átta	árum	síðar	sýndu	Hart	og	Risley	fram	á	að	umfang	orðaforða	við	þriggja	ára	aldur	spáði	

fyrir	um	málfærni	barnanna	við	níu	til	tíu	ára	aldur	(Hart	og	Risley,	2003).	Það	sem	Hart	og	

Risley	segjast	hafa	lært	er	að	munur	á	færni	barna	þegar	þau	hefja	skólagöngu	er	mun	meiri	
og	 afdrifaríkari	 en	þau	höfðu	haldið	–	 sem	er	 í	 raun	óviðunandi.	 Rannsóknin	 sýndi	 að	það	

hversu	 víðfeðmum	 orðaforða	 börn	 búa	 yfir	 byggist	 að	 verulegu	 leyti	 á	 reynslu	 þeirra,	

málörvun	á	heimilum,	og	að	litla	orðaforðaþekkingu	barna	þyrfti	því	ekki	endilega	að	rekja	til	
erfiðleika	hjá	þeim	sjálfum	við	að	læra.	Þannig	að	Hart	og	Risley	(2003)	gerðu	sér	grein	fyrir	

því	að	markvisst	inngrip	hefði	þurft	að	eiga	sér	stað	sem	allra	fyrst	í	lífi	barnanna.		

Í	 ljósi	þessara	niðurstaðna	er	 fróðlegt	að	skoða	nýrri	 rannsókn	þar	sem	niðurstöður	eru	

sambærilegar.	 Í	 langtímarannsókn	 Rowe,	 Raudenbush	 og	 Goldin-Meadow	 (2012)	 fylgdust	

þau	með	þróun	orðaforða	barna	frá	aldrinum	14	mánaða	til	46	mánaða.	Markmið	þessarar	

rannsóknar	var	þríþætt.	Í	fyrsta	lagi	var	reynt	að	auka	skilning	á	því	hlutverki	sem	foreldrar,	

fjölskyldur	 og	 börnin	 sjálf	 gegna	 við	 þróun	 orðaforða	 hjá	 ungum	 börnum.	 Í	 öðru	 lagi	 var	
markmiðið	að	kanna	hvort	hægt	væri	að	nýta	þau	gögn	sem	aflað	væri	í	rannsókninni	til	að	

spá	fyrir	um	þá	tungumálafærni	sem	börnin	byggju	að	þegar	þau	hæfu	skólagöngu.	 Í	þriðja	

lagi	var	markmiðið	að	niðurstöður	nýttust	í	öðrum	rannsóknum	til	að	spá	fyrir	um	orðaforða	
eldri	 barna	 (Rowe,	 o.fl.,	 2012).	 Þátttakendurnir	 í	 rannsókninni	 voru	 62	 eintyngd	

enskumælandi	 börn	 og	 foreldrar	 þeirra.	 Samskipti	 barnanna	 og	 foreldra	 þeirra	 inni	 á	

heimilum	voru	skoðuð	og	var	markmiðið	að	fá	fram	raunverulega	mynd	af	daglegu	tali	þeirra	
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á	 milli.	 Samskipti	 voru	 tekin	 upp	 og	 allar	 umræður	 og	 orð	 afrituð.	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	styðja	niðurstöður	fyrri	 rannsókna	að	því	 leyti	að	bakgrunnur	ungra	barna	

leikur	verulegt	hlutverk	í	þróun	orðaforða	þeirra.	Í	rannsókninni	kom	fram	að	þeir	foreldrar	

sem	lásu	fyrir	börnin	sín	notuðu	fleiri	orð	og	höfðu	fjölbreyttari	orðaforða	en	þeir	foreldrar	

sem	lásu	ekki	fyrir	börnin	sín	(Rowe	o.fl.,	2012).	Báðar	þessar	rannsóknir	sýna	mikilvægi	þess	

að	börn	fái	góða	málörvun	á	fyrstu	árum	sínum.	

2.3 Áhrif	þess	að	lesa	fyrir	börn		
Að	 lesa	 fyrir	 börn	 eflir	 málþroska	 þeirra	 og	 er	 því	 mikilvæg	 undirstaða	 fyrir	 þróun	 læsis	

(Jensen,	2009).	Ritað	mál	býr	að	jafnaði	yfir	mun	fjölbreyttari	og	innihaldsríkari	orðaforða	en	
talað	mál.	Það	er	mjög	mikilvægt	að	útskýra	orð	þegar	lesið	er	fyrir	börn	því	sá	árangur	sem	

lestur	 getur	 veitt	 næst	 einungis	 ef	 barnið	 skilur	 orðin	 sem	 birtast	 í	 textanum	 (Sigríður	

Ólafsdóttir,	 Freyja	 Birgisdóttir,	 Hrafnhildur	 Ragnarsdóttir	 og	 Steingrímur	 Skúlason,	 2016).	
Sénéchal	(1997)	komst	að	því	í	rannsókn	sinni	að	bæði	viðtöku-	og	tjáningarorðaforði	barna	á	

aldrinum	þriggja	til	fjögurra	ára	eykst	þegar	lesið	er	fyrir	þau	og	börnin	læra	fleiri	orð	ef	sama	
bók	er	lesin	fyrir	þau	þrisvar	sinnum	í	staðinn	fyrir	einu	sinni.	Eins	hjálpar	það	þegar	börn	fá	
að	vera	virkir	þátttakendur	í	lestrinum	og	eru	hvött	áfram	með	spurningum	eins	og	hver	...	og	

hvað	 ...	 (Jensen,	 2009).	 Að	 lesa	 fyrir	 börn	 skapar	 einnig	 nánd	 og	 góða	 sameiginlega	
bókmenntalega	og	fagurfræðilega	upplifun.	Bækur	auðga	ímyndunarafl	barna	og	leiki.	Börnin	

geta	 speglað	 sig	 í	 sögunum,	 þau	 læra	 um	 sig	 sjálf	 og	 þann	heim	 sem	þau	 eru	 hluti	 af.	 Að	
skoða	saman	myndir	og	lesa	opnar	gáttir	fyrir	innihaldsrík	samtöl	um	lífið	og	tilveruna.	Þegar	
lesið	 er	 markvisst	 fyrir	 börn	 strax	 frá	 unga	 aldri	 skilar	 það	 sér	 í	 auknum	 og	 fjölbreyttum	

orðaforða	og	það	kemur	einnig	til	með	að	hafa	áhrif	á	viðhorf	þeirra	til	lestrar	þegar	þau	eru	
sjálf	farin	að	lesa.	Sigríður	Ólafsdóttir	o.fl.	(2016)	benda	á	að	börn	með	góðan	lesskilning	hafi	

meiri	 ánægju	 af	 lestri	 og	 því	 hafi	 þau	 tilhneigingu	 til	 að	 lesa	meira	 en	 þau	börn	 sem	hafa	

slakan	 lesskilning.	Börn	sem	 lesa	meira	bæta	því	 stöðugt	við	orðaforða	sinn	vegna	þess	að	
fjölbreyttari	 orð	 verða	 sífellt	 á	 vegi	 þeirra.	 Tilhneigingin	er	því	 sú	 að	munur	á	milli	 barna	 í	

orðaforða	og	lesskilningi	aukist	með	hverju	ári	sem	skírskotar	til	þess	sem	Stanovich	(1986)	

nefnir	 Mattheusar-áhrif	 (e.	 Matthew	 effects).	 Þar	 vísar	 Stanovich	 í	 dæmisögu	 um	 ríka	

manninn	 í	 Mattheusar	 guðspjallinu	 þar	 sem	 fram	 kemur	 að	 þeir	 ríku	 verði	 ríkari	 og	 þeir	
fátæku	verði	fátækari.	

Lestrarmenning	á	heimilum	snýr	einnig	að	því	hversu	mikið	börn	upplifa	og	sjá	það	sem	

tengist	 læsi	 á	 einhvern	 hátt,	 þeim	 viðhorfum	 sem	 ríkja	 á	 heimilum	 gagnvart	 læsi,	 aðgengi	

barna	 að	 bókum,	 hversu	 mikið	 þau	 sjá	 aðra	 lesa	 og	 hversu	 mikið	 er	 lesið	 fyrir	 þau.	
Lestrarmenning	 heimilisins	 gegnir	 mikilvægu	 hlutverki	 hvað	 varðar	 lestraráhuga,	 læsi	 og	

félagslegan	og	tilfinningalegan	þroska	barnsins	(Kassow,	2006).		
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Í	 dag	 tengist	 lestrarmenning	 ekki	 eingöngu	 því	 að	 lesa	 ritað	 mál	 í	 bók.	 Með	 tilkomu	

tækninnar	hefur	lestrarmenning	breyst.	Börn	á	21.	öldinni	hafa	nú	þegar	mikla	tengingu	við	

tæknina	í	gegnum	forelda	sína	en	rafrænar	bækur	(e.	electronic	books)	er	hægt	að	nota	sem	

kennslutæki	 til	 að	 efla	 þroska	 hjá	 börnum	 (Bowcutt,	 2013).	 Bowcutt	 (2013)	 fylgdist	 með	

þremur	ungbörnum	á	 fyrsta	æviári	þeirra	og	tveimur	kennurum	þeirra	þegar	þeir	 lásu	 fyrir	

börnin	upp	úr	hefðbundinni	bók	og	eins	þegar	kennararnir	 lásu	fyrir	þau	upp	úr	rafbókum.	

Megintilgangur	rannsóknarinnar	var	að	bera	saman	viðbrögð	barnanna,	eins	og	bendingar	og	

hljóð,	og	viðhorf	kennara	þegar	lesið	var	upp	úr	ólíkum	gerðum	af	bókum	(Bowcutt,	2013).	

Niðurstöður	gáfu	til	kynna	að	viðbrögð	barnanna	voru	mjög	lík	hvort	sem	lesið	var	fyrir	þau	

upp	 úr	 hefðbundinni	 bók	 eða	 rafbók.	 Auk	 þess	 sögðust	 kennararnir	 ekki	 upplifa	 neina	

sérstaka	viðbót	við	að	lesa	upp	úr	rafrænni	bók	og	þeir	sögðust	frekar	kjósa	að	lesa	upp	úr	
hefðbundinni	 bók	 en	 rafbók.	 Óvænt	 niðurstaða	 rannsóknarinnar	 sýndi	 þó	 að	 kennararnir	

notuðu	auðugara	mál	um	innihald	sögunnar	þegar	þeir	lásu	fyrir	börnin	upp	úr	hefðbundinni	
bók	en	þegar	þeir	lásu	upp	úr	rafbók	(Bowcutt,	2013).		

Í	upphafi	kaflans	er	þess	getið	að	í	mörgum	tilfellum	eru	aðstæður	barna	þannig	að	þau	

búa	 við	 lítt	 hvetjandi	 málumhverfi	 sem	 getur	 haft	 veruleg	 áhrif	 á	 málþroska	 þeirra	 og	
málþróun.	Í	nútímasamfélagi	eru	einnig	aðrir	utanaðkomandi	þættir	sem	geta	og	eru	jafnvel	

farnir	 að	 hafa	 áhrif	 á	 málörvun	 íslenskra	 leikskólabarna.	 Útbreiðsla	 ensku	 sem	
heimstungumáls	hefur	komið	bakdyramegin	inn	í	mörg	lönd,	þar	á	meðal	Norðurlöndin	þar	
sem	 enskan	 hefur	 tekið	 sér	 stöðu	 sem	 annað	 megintungumál	 (Birna	 Arnbjörnsdóttir	 og	

Hafdís	 Ingvarsdóttir,	 2018).	 Þar	 að	 auki	 sýna	 íslenskar	 rannsóknir	 að	 börn	 horfa	 meira	 á	
sjónvarp	 og	 nota	 netið	 í	 meira	 mæli	 en	 þau	 gerðu	 áður	 (Birna	 Arnbjörnsdóttir,	 2018).	 Í	

langtímarannsókn	 Þorbjörns	 Broddasonar	 (2006)	 og	 samstarfsmanna	 hans	 kemur	 fram	 að	
árið	1997	notuðu	19%	barna	á	aldrinum	10–15	ára	veraldarvefinn	en	árið	2003	hafði	þessi	

notkun	aukist	upp	 í	48%.	Þorbjörn	Broddason	og	meðrannsakendur	hafa	dregið	þá	ályktun	

að	aukið	 sjónvarpsáhorf	og	 tölvunotkun	hafi	 stuðlað	að	dvínandi	 félagslegum	samskiptum,	
að	fjölskyldur	ræði	minna	saman	og	óbeint	hafi	þessi	breyting	leitt	til	minni	tækifæra	til	að	

eiga	 í	 samskiptum	á	 íslensku	 (Birna	Arnbjörnsdóttir,	2018).	Engar	 tölfræðilegar	upplýsingar	

eru	til	um	það	hversu	margar	kvikmyndir	að	meðaltali	börn	horfa	á	með	ensku	tali	en	allir	

vinsælustu	tölvuleikirnir	eru	eingöngu	aðgengilegir	á	ensku	sem	þýðir	að	börn	sem	spila	þá	
tölvuleiki	fá	heilmikið	ílag	(e.	input)	af	enskri	tungu.	Draga	má	þá	ályktun	að	íslensk	börn	hafi	

aðgang	 að	 umtalsverðu	magni	 efnis	með	 ensku	 tali	 í	 gegnum	 sjónvarpsáhorf,	 kvikmyndir,	

tölvuleiki	og	í	gegnum	netið	(Birna	Arnbjörnsdóttir,	2018).	

Þegar	börn	alast	upp	við	tvö	tungumál	á	máltökuskeiði	verða	þau	tvítyngd.	Það	er	margt	í	

okkar	daglega	samfélagi,	eins	og	kemur	hér	fram	á	undan,	sem	bendir	til	þess	að	íslensk	börn	

almennt	alist	upp	við	það	að	heyra	fleiri	en	eitt	tungumál	á	máltökuskeiði	sínu.	Í	því	ljósi	er	
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áhugavert	að	skoða	hvað	einkennir	málþróun	hjá	ungum	börnum	sem	alast	upp	við	fleiri	en	

eitt	tungumál.	

2.4 Tvítyngd	börn	
Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	hugtakið	móðurmál	og	málþróun	tvítyngdra	barna.	Í	daglegu	

tali	er	oft	talað	um	tvítyngd	börn	og	er	þá	vísað	til	barna	sem	alast	upp	við	og	læra	fleiri	en	

eitt	 tungumál.	 Að	 jafnaði	 er	 ekki	 gerður	 greinarmunur	 á	 því	 hvort	 báðir	 foreldrar	 eru	 af	
erlendum	uppruna	eða	aðeins	annað	foreldrið,	hvort	börnin	hafi	fæðst	hér	á	landi	eða	flutt	

til	landsins	og	svo	framvegis	(Elín	Þöll	Þórðardóttir,	2007).	Jafnhliða	tvítyngi	(e.	simultaneous	
bilingualism)	 er	 notað	 um	 það	 þegar	 börn	 læra	 tvö	 tungumál	 frá	 fæðingu	 eða	 unga	 aldri	
(Þórdís	Gísladóttir,	2004).	Þetta	gæti	til	að	mynda	átt	við	um	barn	þar	sem	annað	foreldrið	er	

íslenskt	en	hitt	af	erlendum	uppruna	og	báðir	foreldrarnir	tala	sitt	móðurmál	við	barnið,	þá	

lærir	það	bæði	málin.	Einnig	tala	gjarnan	börn	sem	eiga	báða	foreldra	af	erlendum	uppruna,	
móðurmálið	 sitt	 heima	 en	 tungumál	 samfélagsins	 í	 leikskólanum.	 Áunnið	 tvítyngi	 (e.	

successive	 bilingualism)	 er	 aftur	 á	 móti	 notað	 um	 það	 þegar	 annað	 málið	 er	 lært	 seinna	
(Þórdís	Gísladóttir,	2004)	eða	eftir	fjögurra	ára	aldur	(Grosjean,	2010).	Þessi	skilgreining	á	til	
dæmis	við	um	börn	sem	flytja	til	annarra	landa	eftir	fjögurra	ára	aldur	þar	sem	ekki	er	talað	

móðurmál	 þeirra.	 Þegar	 þessi	 börn	 hefja	 síðan	 skólagöngu	 byrja	 þau	 að	 læra	 sitt	 annað	
tungumál	(Þórdís	Gísladóttir,	2004).		

2.4.1 Móðurmál	og	annað	mál	

Þegar	talað	er	um	móðurmál	er	yfirleitt	átt	við	það	mál	sem	barnið	lærir	fyrst	af	foreldrum	
sínum	og	talar	heima	hjá	sér	í	æsku.	Annað	mál	er	það	mál	sem	lærist	síðar.	Dæmi	um	það	er	

mál	sem	börn	byrja	ekki	að	læra	fyrr	en	við	upphaf	skólagöngu	sinnar.		

	Móðurmál	barna	þarf	ekki	endilega	að	vera	hið	eiginlega	mál	móður	og	eins	er	það	ekki	
endilega	það	mál	 sem	barnið	 á	 eftir	 að	 tileinka	 sér	mest	 þegar	 fram	 líða	 stundir	 (Elín	 Þöll	

Þórðardóttir,	 2007).	 Börn	 sem	 alast	 upp	 við	 jafnhliða	 tvítyngi	 geta	 átt	 tvö	 móðurmál	 ef	

foreldrar	eða	uppalendur	eiga	ekki	sama	móðurmál.	Margir	velta	því	fyrir	sér	hvort	að	börn	
sem	alast	upp	við	fleiri	en	eitt	tungumál	geti	verið	jafnvíg	á	þau.	Börn	sem	alast	upp	við	fleiri	

en	 eitt	 tungumál	 þurfa	 eins	 og	 aðrir	 að	 nota	 tungumálin	 við	 fjölbreyttar	 aðstæður	 og	 í	

samskiptum	við	ólíka	einstaklinga	(Baker,	2000).	Orðaforðinn	mótast	af	þeim	aðstæðum	sem	
tungumálið	er	notað	við.	Það	tungumál	sem	einstaklingur	notar	til	að	mynda	í	skólanum	er	

auðugt	af	þeim	orðaforða	sem	þar	er	notaður	en	það	tungumál	sem	notað	er	í	frístundum	er	

ríkt	af	þeim	orðaforða	sem	til	þarf	við	þær	aðstæður.	Einnig	getur	orðaforði	þriðja	tungumáls	

myndast	heima	fyrir	í	enn	öðru	máli	sem	þar	er	talað	(Baker,	2000).	Hversu	hratt	börn	læra	
tungumál,	hvort	sem	um	er	að	ræða	móðurmál	þeirra	eða	annað	mál	sem	þau	læra	seinna	á	
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lífsleiðinni,	 fer	 að	miklu	 leyti	 eftir	 því	 hversu	miklum	 tíma	börnin	 verja	 innan	um	 fólk	 sem	

talar	það	mál	(Elín	Þöll	Þórðardóttir,	2007;	Pearson	o.fl.,	1993).	Eins	og	áður	segir	eru	það	þó	

umframt	allt	gæði	málörvunar	í	hvoru	máli	fyrir	sig	sem	skipta	máli.		

2.4.2 Málþróun	tvítyngdra	barna	

Að	 læra	 tungumál	 í	 samskiptum	 við	 umönnunaraðila	 veltur	 á	 getu	 barnsins	 til	 að	 greina	

einstök	 málhljóð.	 Öll	 heimsins	 tungumál	 samanstanda	 af	 um	 það	 bil	 800	 málhljóðum	 (e.	

phoneme).	Hvert	tungumál	notar	þó	eingöngu	í	kringum	40	málhljóð	sem	aðgreinir	tungumál	

hvert	frá	öðru.	Við	fæðingu	býr	heili	barns	yfir	óvenjulegri	gáfu,	hann	getur	greint	á	milli	allra	
þessara	800	málhljóða.	Þetta	þýðir	að	á	þessu	tímabili	geta	börn	lært	hvaða	tungumál	sem	

er.	Smám	saman	átta	börnin	sig	á	því	hvaða	hljóð	þau	heyra	mest.	Börn	sem	alast	upp	við	

eitt	 móðurmál	 verða	 á	 aldrinum	 sex	 til	 tólf	 mánaða	 gömul	 sérhæfð	 í	 þeim	 hljóðum	 sem	
tilheyra	móðurmáli	þeirra.	Það	er	jafnframt	á	fyrsta	æviárinu	sem	börn	missa	smám	saman	

þann	 hæfileika	 að	 heyra	 muninn	 á	 milli	 ólíkra	 hljóða	 sem	 tilheyra	 ekki	 móðurmáli	 þeirra	

(Kuhl,	2004).	Mjög	ung	japönsk	börn	greina	til	dæmis	á	milli	hljóðanna	l	og	r	en	missa	þessa	

hæfni	mjög	snemma	(Brooks	og	Kempe,	2012,	bls.	31).	

Foreldrar	 tvítyngdra	 barna	 velta	 því	 oft	 fyrir	 sér	 hvað	 sé	 eðlilegt	 og	 hvað	 óeðlilegt	 við	

máltöku	barna	þeirra	eða	hvernig	máltaka	þeirra	sé	frábrugðin	máltöku	eintyngdra	barna.	Til	

að	skilja	hvernig	heili	barns	lærir	eitt	eða	tvö	tungumál	er	mikilvægt	að	þekkja	það	ferli	sem	á	

sér	stað	við	að	læra	mál.	Ferjan	Ramirez,	Ramirez,	Clarke,	Taulu	og	Kuhl	(2017)	rannsökuðu	

11	mánaða	gömul	eintyngd	börn	sem	bjuggu	á	enskumælandi	heimilum	og	tvítyngd	börn	frá	

spænsku-	og	enskumælandi	heimilum.	 Í	 rannsókninni	var	stuðst	við	svonefnt	MEG	 tæki	 (e.	
magnetoencephalography)	 sem	 er	 heilaskanni	 (segulómtæki).	 Mælingar	 tækisins	 sýndu	

virkni	 heilans	 með	 millisekúndna	 millibili	 og	 hvar	 í	 heilanum	 virknin	 hófst.	 Með	 því	 að	

styðjast	 við	þessa	 tækni	 var	hægt	að	 segja	 til	nákvæmlega	hvenær	og	hvar	virknin	birtist	 í	
heila	 barnanna	 þegar	 þau	 hlustuðu	 á	 spænsk	 og	 ensk	 atkvæði	 (e.	 syllables).	 Í	 ljós	 kom	

áberandi	munur	á	virkni	í	heila	hjá	börnum	sem	ólust	upp	eintyngd	miðað	við	þau	sem	ólust	

upp	við	tvö	tungumál.	Við	11	mánaða	aldur,	rétt	áður	en	flest	börn	byrja	að	segja	sín	fyrstu	
orð,	leiddu	mælingar	í	ljós	að:	

• Börn	frá	enskumælandi	heimilum	voru	sérhæfð	í	að	vinna	úr	hljóðum	sem	tilheyra	

ensku	máli	en	ekki	hljóðum	sem	eru	framandi	eins	og	málhljóð	í	spænsku.	

• Börn	 frá	 spænsku-	og	enskumælandi	heimilum	voru	sérhæfð	 í	að	vinna	úr	bæði	

enskum	og	spænskum	málhljóðum.	

Rannsókn	 þessi	 sýnir	 að	 heili	 barnsins	 getur	 lagað	 sig	 að	 hvaða	 tungumáli	 eða	

tungumálum	 sem	 barnið	 heyrir.	 Heili	 eintyngds	 barns	 lagar	 sig	 að	 málhljóðum	 eins	

tungumáls	 og	 heili	 tvítyngds	 barns	 lagar	 sig	 að	 málhljóðum	 tveggja	 tungumála.	 Við	 11	
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mánaða	aldur	endurspeglar	virkni	heila	barnsins	það	tungumál	eða	þau	tungumál	sem	það	

verður	 fyrir	 áhrifum	 af.	 Í	 rannsókninni	 kom	 fram	 að	 heili	 tvítyngdra	 barna	 sýndi	 jafnmikil	

viðbrögð	 við	 enskum	hljóðum	eins	 og	 heili	 eintyngdra	 barna.	 Þessar	 niðurstöður	 benda	 til	

þess	 að	 tvítyngd	börn	 tileinki	 sér	hljóð	á	 sama	hraða	og	eintyngd	börn	en	þrói	 næmi	 fyrir	

fleiri	hljóðum,	það	er	ef	tungumál	þeirra	hafa	ólík	hljóð	(Ferjan	Ramirez,	o.fl.,	2017).		

Oft	á	tíðum	hafa	foreldrar	tvítyngdra	barna	áhyggjur	af	því	að	börn	þeirra	komi	til	með	að	

búa	 yfir	 minni	 orðaforða	 en	 þau	 börn	 sem	 alast	 upp	 við	 eitt	 tungumál.	 Niðurstöður	
rannsókna	sýna	að	þessar	áhyggjur	eru	að	jafnaði	á	rökum	reistar.	Tvítyngd	ung	börn	skipta	

tíma	sínum	á	milli	tveggja	mála	þannig	að	meðaltali	heyra	þau	færri	orð	í	hvoru	máli	fyrir	sig	

(Ferjan	Ramirez,	o.fl.,	2017).	Sem	dæmi	má	nefna	 rannsókn	Hoff	og	 félaga	 (2012)	þar	sem	
settar	voru	 fram	tvær	tilgátur:	 (1)	Börn	sem	 læra	eitt	 tungumál	 læra	hraðar	málið	en	börn	

sem	 eru	 samtímis	 að	 læra	 tvö	 tungumál	 og	 (2)	hversu	 hratt	 tvítyngd	 börn	 læra	 hvort	mál	
ræðst	af	því	hversu	mikið	ílag	á	sér	stað	í	hvoru	máli	fyrir	sig.	Borin	var	saman	málþróun	hjá	
eintyngdum	og	 tvítyngdum	börnum	á	 aldrinum	1;10	 –	 2;6	 ára	 og	 voru	 þátttakendurnir	 47	

spænsku-	 og	 enskumælandi	 börn	 og	 56	 enskumælandi	 börn.	 Öll	 voru	 þau	 fædd	 í	
Bandaríkjunum.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýndu	marktækan	mun	í	enskum	orðaforða	á	
milli	þessara	tveggja	hópa.	Börnin	sem	voru	eintyngd	bjuggu	yfir	meiri	orðaforða	í	ensku	en	

þau	sem	voru	tvítyngd.	Báðir	hóparnir	voru	samt	sem	áður	sambærilegir	á	mælikvarðanum	
hvað	varðar	heildarorðaforða,	það	er	þegar	spænski	og	enski	orðaforðinn	voru	lagðir	saman	
hjá	tvítyngdum	börnum.	Hoff	og	félagar	leggja	áherslu	á	að	stærð	orðaforða	í	hvoru	máli	fyrir	

sig	er	í	réttu	hlutfalli	við	þann	tíma	og	þá	málörvun	sem	barnið	fær	í	því	tungumáli	–	því	meiri	
tíma	og	því	meiri	gæði	málörvunar	í	öðru	málinu,	þeim	mun	meiri	er	orðaforði	í	því	máli.	Þess	

vegna	 er	mikill	 breytileiki	 í	málþroska	 hjá	 bæði	 eintyngdum	 og	 tvítyngdum.	 Flest	 tvítyngd	
börn	heyra	meira	af	öðru	málinu	sem	þau	læra	og	því	hafa	tvítyngd	börn	tilhneigingu	til	að	

búa	 yfir	 meiri	 kunnáttu	 í	 öðru	 málinu	 og	 jafnvel	 sum	 innan	 eðlilegra	 marka	 miðað	 við	

eintyngda	(Hoff,	o.fl,	2012).	Þó	ber	að	hafa	í	huga	að	þrátt	fyrir	að	munur	sé	stundum	lítill	á	
orðaforða	ungra	ein-	og	 tvítyngdra	barna	þá	er	 tilhneigingin	sú	að	hann	aukist	með	hverju	

ári.		

Droop	 og	 Verhoeven	 (2003)	 rannsökuðu	 tengsl	 á	 milli	 mál-	 og	 lestrarfærni	 hjá	

eintyngdum	hollenskum	börnum	 í	 þriðja	 og	 fjórða	bekk	og	börnum	á	 sama	aldri	 sem	áttu	

tyrknesku	 og	 marakósku	 sem	 móðurmál.	 Niðurstöður	 sýndu	 talsverðan	 mun	 á	 orðaforða	
hópanna	og	fram	kom	að	tvítyngd	börn	þróa	að	jafnaði	minni	orðaforða	í	hvoru	máli	fyrir	sig.	

Íslenskar	rannsóknir	sýna	einnig	að	orðaforði	tvítyngdra	barna	sem	alast	upp	á	Íslandi	en	eiga	

annað	móðurmál	 en	 íslensku	 er	mun	minni	 en	 orðaforði	 jafnaldra	 þeirra	með	 íslensku	 að	
móðurmáli	 (Aneta	 Figlarska,	 Rannveig	 Oddsdóttir,	 Samúel	 Lefever	 og	 Hrafnhildur	

Ragnarsdóttir,	2017).	Aneta	Figlarska	 (2015)	rannsakaði	 íslenskan	og	pólskan	orðaforða	hjá	
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tvítyngdum	börnum	á	aldrinum	fjögurra	til	sex	ára.	Þátttakendur	í	rannsókninni	voru	fjórtán	

börn	sem	fæddust	öll	á	Íslandi	og	áttu	foreldra	sem	öll	höfðu	pólsku	sem	móðurmál.	Til	að	

mæla	 íslenskan	 og	 pólskan	 orðaforða	 barnanna	 voru	 íslenska	 orðaforðaprófið	 PPTV-4	 (e.	
Peabody	 Picture	 Vocabulary	 Test)	 og	 staðlað	 pólskt	 orðaforðapróf	 OTSR	 (e.	 Picture	

Vocabulary	Test	–	Comprehension)	lögð	fyrir	börnin.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýndu	að	
stærð	pólsks	viðtökuorðaforða	þátttakenda	var	í	flestum	tilfellum	sá	sami	og	hjá	eintyngdum	

jafnöldrum	í	Póllandi.	Aftur	á	móti	sýndu	niðurstöður	að	stærð	íslensks	orðaforða	var	lakari	

en	hjá	íslenskum	jafnöldrum	þeirra	sem	eiga	íslensku	sem	móðurmál	(Aneta	Figlarska,	2015).		

Í	 rannsókn	 Huldu	 Patriciu	 Haraldsdóttur	 (2013)	 var	 meginmarkmiðið	 að	 kanna	 stærð	

viðtökuorðaforða	 íslenskra	 leikskólabarna.	 Bornir	 voru	 saman	 tveir	 hópar.	 Annar	 hópurinn	
samanstóð	af	 43	börnum	sem	 tilheyrðu	 tveimur	elstu	 árgöngum	 leikskóla	og	 áttu	 foreldra	

sem	 höfðu	 annað	 móðurmál	 en	 íslensku.	 Hinn	 hópurinn	 samanstóð	 af	 111	 börnum	 með	

íslensku	að	móðurmáli	sem	voru	á	sínu	síðasta	ári	í	leikskólanum.	Tvær	mælingar	voru	lagðar	
fyrir,	 orðaforðaprófið	 PPTV-4	 og	 stutt	 útgáfa	 af	 þátíðarprófi	 Hrafnhildar	 Ragnarsdóttur	

(2009).	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 að	 viðtökuorðaforði	 þátttakenda	með	 íslensku	
sem	annað	mál	var	 rúmlega	helmingi	minni	en	hjá	 jafnöldrum	þeirra	 sem	hafa	 íslensku	að	
móðurmáli.	 Niðurstöður	 á	 frammistöðu	 hópanna	 tveggja	 í	 þátíðarprófinu	 sýndu	 enn	meiri	

mun	á	milli	hópanna	þar	sem	tvítyngdu	börnunum	gekk	mun	verr	en	þeim	eintyngdu	að	setja	
bæði	 veikar	 og	 sterkar	 sagnir	 í	 þátíð	 (Hulda	 Patriciu	 Haraldsdóttir,	 2013).	 Nýleg	 rannsókn	
Sigríðar	Ólafsdóttur	og	félaga	(2016)	sýndi	að	börn	í	fjórða	bekk	sem	áttu	annað	móðurmál	

en	 íslensku	 höfðu	 minni	 orðaforða	 en	 samanburðarhópurinn	 sem	 í	 voru	 eintyngdir	
íslenskumælandi	 jafnaldrar	 þeirra	 og	 rannsóknin	 sýndi	 jafnframt	 að	 bilið	 á	 milli	 hópanna	

breikkaði	með	hverju	ári	upp	í	áttunda	bekk	(Sigríður	Ólafsdóttir,	2015).		

Börn	sem	alast	upp	við	tvö	eða	fleiri	 tungumál	eru	ekkert	frábrugðin	börnum	sem	alast	

upp	við	eitt	tungumál.	Bakgrunnur	þeirra	er	misjafn	eins	og	hjá	öllum	börnum,	þar	með	talið	
hversu	mikla	málörvun	 þau	 fá	 frá	 foreldrum	 sínum.	 Tvítyngd	 börn	 tilheyra	 hinum	 ýmsum	
þjóðernishópum	 og	 endurspegla	 ólíka	 menningu.	 Allir	 þessir	 þættir	 hafa	 áhrif	 á	 þróun	

orðaforða	 jafnt	 hjá	 eintyngdum	 sem	 tvítyngdum	 börnum	 (Sigríður	 Ólafsdóttir	 o.fl.,	 2016).	

Mjög	 algengt	 er	 að	 heyra	 í	 daglegri	 umræðu,	 að	 því	 yngri	 sem	 börn	 séu	 þeim	 mun	

auðveldara	 eigi	 þau	með	 að	 læra	 nýtt	 tungumál.	 Rannsókn	 Sigríðar	 Ólafsdóttur	 og	 félaga	

(2016)	sýndi	hins	vegar	að	því	eldri	sem	nemendur	fluttu	til	Íslands	þeim	mun	hraðar	bættu	
þau	íslenskan	orðaforða	sinn	og	lesskilning	(Sigríður	Ólafsdóttir	o.fl.,	2016).	Það	stafar	af	því	

að	 sú	 færni	 sem	 eldri	 börn	 hafa	 náð	 í	 móðurmálinu	 og	 almenn	 bakgrunnsþekking	 þeirra	

getur	haft	jákvæð	áhrif	á	að	tileinka	sér	annað	tungumál.	

Eins	og	fjallað	hefur	verið	um	eru	lítil	tengsl	á	milli	færni	í	móðurmáli	og	getu	til	að	læra	

annað	tungumál	hjá	ungum	börnum.	Þau	bæta	við	sig	orðum	í	hlutfalli	við	þann	tíma	og	þá	
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málörvun	sem	þau	fá	í	hvoru	máli	fyrir	sig.	Hins	vegar	getur	aukin	færni	í	móðurmáli	hjá	þeim	

eldri	verið	 traustur	grunnur	 til	 að	 læra	annað	 tungumál	 (Cummins,	1979;	Roessingh,	2008;	

Sigríður	Ólafsdóttir,	2015).	Sem	dæmi	má	nefna	að	hafi	nemandi	lært	huglægt	eða	táknrænt	

orð	eða	orð	sem	tilheyra	millilagi	eða	efsta	lagi	orðaforðans	í	móðurmáli	sínu	þá	auðveldar	

það	 honum	 að	 læra	 orð	 með	 sömu	 merkingu	 í	 nýju	 máli	 þrátt	 fyrir	 að	 orðin	 séu	

hljóðkerfislega	 og	 ritháttarlega	 ólík	 (Sigríður	 Ólafsdóttir,	 2015).	 Skilningur	 og	 þekking	 á	

merkingu	orðsins	flyst	auðveldlega	á	milli	tungumála.	Börn	sem	eldri	eru	búa	að	jafnaði	yfir	

meiri	tungumálalegum	og	þekkingarlegum	bakgrunni	og	hafa	öðlast	þroskaðri	undirliggjandi	

vitsmunafærni	 (Cummins,	 1979;	 Roessingh,	 2008;	 Sigríður	 Ólafsdóttir,	 2015).	 Roessingh	

(2008)	sýndi	fram	á	það	að	börn	sem	voru	í	eldri	kantinum	þegar	þau	fluttu	til	Kanada	gátu	

notað	orðaforðaþekkingu	frá	móðurmáli	sínu	sem	mikilvæga	undirstöðu	þegar	þau	tókust	á	
við	enskunámið.	Þau	voru	fær	um	að	yfirfæra	skilning	frá	orðaforða	úr	móðurmáli	yfir	á	hitt	

málið.	 Samkvæmt	 íslenskum	 rannsóknum	 (Hulda	 Patricia	 Haraldsdóttir,	 2013;	 Sigríður	
Ólafsdóttir,	2015)	þá	auka	íslensk	tvítyngd	börn	að	jafnaði	orðaforða	og	lesskilning	mjög	lítið	
á	milli	ára	allan	grunnskólann.	Í	ljósi	þessara	niðurstaðna	hefur	verið	bent	á	mikilvægi	þess	að	

börn	 sem	 læra	 annað	mál	 seinna	 á	 lífsleiðinni	 fái	 stuðning	 alla	 sína	 skólagöngu.	Hið	 sama	
gildir	 um	 þau	 yngri,	 þess	 þarf	 að	 gæta	 að	 þau	 efli	 orðaforða	 sinn	 til	 jafns	 við	 eintyngda	

jafnaldra	svo	þau	eigi	sömu	möguleika	til	farsællar	námsframvindu.		

Eins	og	nefnt	hefur	verið	fyrr	þá	er	ýmislegt	sem	bendir	til	þess	að	íslensk	börn	séu	farin	
að	 alast	 upp	 við	 að	 heyra	 fleiri	 en	 eitt	 tungumál	 á	 máltökuskeiði	 sínu.	 Engar	 íslenskar	

rannsóknir	eru	þó	til	 sem	staðfesta	það	eða	sýna	að	hve	miklu	 leyti	 íslensk	börn	séu	orðin	
tvítyngd.	Það	er	margt	í	málumhverfi	þeirra	sem	bendir	til	þess	að	hugsanlega	þurfi	að	fara	

að	taka	tillit	til	þess	 í	öllu	skólasamfélaginu	að	 íslensk	börn	þurfa	meiri	tíma	og	stuðning	til	
þess	að	ná	tökum	á	bæði	íslensku	og	ensku.	Aukinn	tími	á	öðru	máli	en	íslensku	kann	annars	

að	leiða	til	þess	að	þau	efli	færni	sína	í	íslensku	hægt	og	hægar	en	íslensk	börn	áður	fyrr.	

Í	 dag	 verja	 börn	 og	 unglingar	 miklum	 hluta	 tíma	 síns	 í	 tölvuleiki,	 á	 veraldarvefnum,	 á	
samfélagsmiðlum	og	við	að	horfa	á	ótextað	sjónvarpsefni,	svo	nokkuð	sé	nefnt.	Eins	er	það	

ljóst	að	efni	á	veraldarvefnum	er	að	miklu	leyti	á	ensku	(sjá	Eiríkur	Rögnvaldsson	o.fl.,	2012;	

Menntamálastofnun,	2017).	Í	næsta	kafla	verður	fjallað	um	áhrif	miðla	á	íslenska	tungu.	

2.5 Áhrif	miðla	á	íslenska	tungu	
Þær	öru	breytingar	sem	átt	hafa	sér	stað	 í	 fjölmiðlun	og	netsamskiptum	síðastliðin	ár	hafa	

haft	 í	 för	með	 sér	 nýjar	 áskoranir	 fyrir	 börn	 jafnt	 sem	 fullorðna	og	 samfélagið	 allt.	 Það	 er	
margt	sem	hægt	er	að	gera	á	jákvæðan	hátt	sér	til	skemmtunar	og	fróðleiks	á	netinu	en	þar	

er	einnig	að	finna	ýmislegt	efni	sem	ekki	getur	talist	æskilegt	 fyrir	ung	börn,	sem	þau	hafa	

engar	forsendur	til	að	vega,	meta	og	hafna	(Umboðsmaður	barna,	2017).	Margt	er	 jákvætt	
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sem	snýr	að	snjalltækjaþróun	undanfarinna	ára,	 svo	sem	að	 tölvur	og	snjallsímar	auðvelda	

samskipti,	bjóða	upp	á	margs	konar	afþreyingu	og	gera	notendum	kleift	að	afla	upplýsinga	

óháð	 stað	 og	 stund.	 Magn	 þess	 sem	 er	 aðgengilegt	 hefur	 aukist	 gríðarlega	 á	 fáum	 árum	

(Sigríður	 Sigurjónsdóttir,	 2016).	 Að	 mörgu	 leyti	 er	 því	 snjalltækjabyltingin	 jákvæð	 en	 hún	

hefur	einnig	hættur	í	för	með	sér	(Sigríður	Sigurjónsdóttir,	2016).	Í	grein	sem	birtist	í	vefritinu	

Hugrás	(2016)	skrifar	Sigríður	Sigurjónsdóttir	eftirfarandi:	

Aukin	notkun	snjalltækja	er	að	ýmsu	leyti	jákvæð	en	hún	hefur	einnig	hættur	í	för	

með	sér	fyrir	íslenskuna.	Annars	vegar	er	hætta	á	að	snjalltækjavæðingin	dragi	úr	

mállegum	samskiptum	barna	og	fullorðinna	og	hins	vegar	að	hún	leiði	til	aukinnar	

notkunar	ensku	í	málumhverfi	barna	á	máltökuskeiði	(Sigríður	Sigurjónsdóttir,	

2016,	bls.	1).		

Í	 næsta	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 snjalltæki	 og	 máltöku	 og	 aukna	 enskunotkun	 á	

veraldarvefnum.		

2.5.1 Snjalltæki	og	máltaka	

Mikil	 breyting	hefur	 átt	 sér	 stað	 í	 samskiptum	 fólks	með	 tilkomu	 snjalltækja	og	 stafrænna	
miðla.	 Í	 dag	 eiga	 allflestir	 Íslendingar	 snjalltæki	 sem	 margir	 handfjatla	 stöðugt	 og	 skilja	

sjaldan	við	sig	(Sigríður	Sigurjónsdóttir,	2016).	Á	vegum	Hagstofu	Íslands	eru	framkvæmdar	
árlega	rannsóknir	á	notkun	einstaklinga	og	fyrirtækja	á	tölvum	og	neti.	Þó	nokkuð	hefur	verið	
rannsakað	varðandi	netnotkun	og	sjónvarpsáhorf	barna	á	 Íslandi	en	upplýsingar	um	yngsta	

aldurshópinn	eru	ekki	 til	 fyrir	utan	 fáeinar	vísbendingar.	Sem	dæmi	má	nefna	að	 í	Svíþjóð,	
eru	 reglulega	 gerðar	 rannsóknir	 á	miðlanotkun	 yngstu	 barnanna.	 Þar	 er	 nú	 hægt	 að	 bera	
saman	tölur	um	notkun	barna	frá	fæðingu	til	átta	ára	aldurs	á	árunum	2010	til	2016.	Á	þessu	

tímabili	 hefur	 Sænska	 fjölmiðlanefndin	 gefið	 út	 fjórar	 skýrslur	 um	 viðhorf	 foreldra	 til	

fjölmiðlanotkunar	barna	sinna.	Í	nýjustu	skýrslunni	kemur	fram	að	meirihluti	sænskra	barna	
hefur	 farið	 á	 netið	 um	 þriggja	 ára	 aldur	 (Sænska	 fjölmiðlanefndin,	 2017).	 Í	 rannsókn	

Steingerðar	 Ólafsdóttur	 (2017)	 kom	 fram	 að	 48%	 íslenskra	 barna	 á	 aldrinum	 tveggja	 til	

fjögurra	ára	nota	miðla	á	hverjum	degi.	Í	því	felst	að	horfa	á	mynd	eða	þátt.		

Samkvæmt	könnun	SAFT	(Samfélag,	fjölskylda	og	tækni)	á	netnotkun	barna	og	unglinga	

frá	árinu	2013	byrja	62%	íslenskra	barna	að	nota	netið	á	aldrinum	fimm	til	átta	ára,	tæp	12%	

á	 aldrinum	þriggja	 til	 fjögurra	 ára	 og	 2%	 eru	 yngri	 en	 þriggja	 ára	 (Sigríður	 Sigurjónsdóttir,	
2016).	 Í	 morgunútvarpinu	 á	 Rás	 2	 á	 RÚV	 3.	 mars	 2017	 benti	 Björn	 Rúnar	 Egilsson,	

verkefnastjóri	hjá	Heimili	og	skóla	og	SAFT,	einnig	á	að	 líklega	hefði	netnotkun	yngri	barna	

aukist	síðan	könnun	SAFT	var	gerð	árið	2013	(Sigríður	Sigurjónsdóttir,	2016).	Inni	á	Youtube	
horfa	íslensk	börn	til	dæmis	að	mestu	leyti	á	allt	efni	með	ensku	tali.	



	

29	

	

Þá	 kemur	 fram	 í	 Hagtíðindum	 (2015)	 að	 96%	 Íslendinga	 á	 aldrinum	 16	 til	 74	 ára	 nota	

netið	„daglega	eða	næstum	því	daglega“	og	gagnaflutningur	 Íslendinga	 í	gegnum	snjalltæki	

þrefaldaðist	 á	milli	 áranna	2013	og	2014.	Bendir	þetta	 til	 síaukinnar	notkunar	 Íslendinga	á	

snjalltækjum	 á	 allra	 síðustu	 árum	 (Hagstofa	 Íslands,	 2015).	 Þessi	mikla	 notkun	 snjalltækja	

hefur	haft	áhrif	á	samverustundir	fjölskyldna.	Eflaust	eru	margir	sem	kannast	við	þá	sjón	að	

báðir	foreldrar	eru	uppteknir	og	með	hugann	við	spjaldtölvu	eða	snjallsíma	á	meðan	barnið	

gerir	eitthvað	annað,	er	jafnvel	að	horfa	á	sjónvarpið.	Við	þannig	aðstæður	eiga	engin	málleg	

samskipti	 sér	 stað.	 Snjalltækjavæðing	 samtímans	 hefur	 þá	 hættu	 í	 för	með	 sér	 að	 talsvert	

dregur	 úr	 samskiptum	barna	og	 fullorðinna	en	 slíkar	 aðstæður	 geta	hindrað	málþroska	og	

þróun	 hans.	 Til	 að	móðurmál	 þróist	 á	máltökualdri	 barna	 þurfa	 þau	 að	 eiga	 samskipti	 við	

foreldra	og	aðra	í	nánasta	umhverfi.	Börn	verða	að	skiptast	á	orðum	við	aðra	í	samtölum	og	
mynda	félagsleg	tengsl	til	að	þróa	mál	sitt	(Sigríður	Sigurjónsdóttir,	2016).	Eins	og	áður	hefur	

komið	 fram	 þá	 er	 það	 óumdeilt	 að	 málörvun,	 það	 er	 tal	 sem	 börn	 heyra	 og	 vinna	 úr	 á	
máltökuskeiðinu,	er	mikilvæg	fyrir	málþroska	barna.	Í	nýlegri	rannsókn	Law,	King,	Reilly,	Rush	
og	 Westrupp	 (2018)	 þar	 sem	 þátttakendur	 voru	 bæði	 frá	 Englandi	 og	 Ástralíu	 sýndu	

niðurstöður	 að	 ef	 börn	 á	 aldrinum	 þriggja	 ára	 og	 fimm	 ára	 horfðu	 í	 meira	 en	 þrjár	
klukkustundir	á	dag	á	sjónvarp	hafði	það	neikvæð	áhrif	á	málþroska	þeirra	við	11	ára	aldur.	Í	

sömu	rannsókn	sýndu	niðurstöður	að	lestur	fyrir	börn	á	aldrinum	þriggja	og	fimm	ára	hafði	

jákvæð	áhrif	á	málþroska	þeirra	við	11	ára	aldur.	

Snjalltækjavæðingin	truflar	máltöku	barna	og	málþroska	ef	hún	hefur	þau	áhrif	að	börn	

og	 fullorðnir	 tala	 svo	 lítið	 saman	 að	 börnin	 fái	 ekki	 nauðsynlega	 málörvun	 (Sigríður	
Sigurjónsdóttir,	2016).	Aukin	notkun	ensku	í	 íslensku	málsamfélagi	hefur	einnig	átt	sér	stað	

með	 samfélagsbreytingum	 og	 snjalltækjabyltingu	 síðustu	 ára.	 Eiríkur	 Rögnvaldsson	 (2015)	
vitnar	 í	 spá	 Rasmus	 Kristjáns	 Rask	 sem	 spáði	 því	 í	 bréfi	 1813	 „að	 íslenskan	 bráðum	muni	

deyja;	reikna	jeg,	að	varla	muni	nokkur	skilja	hana	í	Reykjavík	að	100	árum	liðnum,	en	varla	

nokkur	í	landinu	að	öðrum	200	árum	þar	upp	frá,	ef	allt	fer	eins	og	hingað	til	og	ekki	verða	
rammar	skorður	við	reistar“	(Eiríkur	Rögnvaldsson,	2015,	bls.	1).	Eiríkur	bendir	á	í	framhaldi	

af	 þessum	 orðum	 að	 síðan	 séu	 liðin	 200	 ár	 og	 enn	 sé	 íslenskan	 töluð,	 jafnvel	 í	 Reykjavík.	

Hann	 spyr	 svo	 hvort	 það	 sé	 nokkur	 ástæða	 til	 að	ætla	 annað	 en	 svo	 verði	 áfram	 (Eiríkur	

Rögnvaldsson,	 2015).	 En	 Eiríkur	 bendir	 jafnframt	 á	 að	 tvær	 samfélagsbreytingar	 hafi	
gerbreytt	 lífsskilyrðum	 íslenskunnar	 á	 örfáum	 árum	 og	 framtíðarhorfur	 málsins	 séu	 nú	

tvísýnni	 en	 nokkru	 sinni	 fyrr	 ef	 „ekki	 verða	 rammar	 skorður	 reistar“.	 Fyrri	 breytingin	 sé	
alþjóðavæðingin	sem	hefur	leitt	til	þess	að	ungt	fólk	sér	ekki	framtíð	sína	endilega	á	Íslandi.	
Það	hefur	trúlega	áhrif	á	viðhorf	unglinga	til	íslenskunnar	sem	telja	að	íslenska	komi	að	litlu	

gagni	 erlendis.	 Síðari	 breytingin	 er	 snjalltækjavæðingin	 sem	 átt	 hefur	 sér	 stað	 á	 örfáum	

árum.	 Í	 dag	 eru	 unglingar	 sítengdir	 við	 netið	 gegnum	 síma	 og	 spjaldtölvur,	 frá	 morgni	 til	
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kvölds.	Sá	menningarheimur	sem	þeir	lifa	og	hrærast	í	með	þessum	tækjum	er	að	mestu	leyti	

á	ensku	(Eiríkur	Rögnvaldsson,	2015).			

2.5.2 Aukin	enskunotkun	á	veraldarvefnum	

Margir	 velta	 því	 fyrir	 sér	 hvernig	 ýmsum	 tungumálum	muni	 reiða	 af	 í	 hinum	 ört	 vaxandi	
tækniheimi.	META–NET	hefur	það	hlutverk	að	hlúa	að	 tæknilegum	undirstöðum	margmála	

evrópsks	upplýsingasamfélags.	Það	samanstendur	af	60	rannsóknarmiðstöðvum	í	34	löndum.	

Hvítbókaröð	META–NET	(Rehm	og	Uszkoreit,	2012)	er	ætlað	að	greina	frá	stöðu	Evrópumála	

í	 upplýsingasamfélagi.	 Þar	 skrifa	 Eiríkur	 Rögnvaldsson,	 Kristín	 M.	 Jóhannsdóttir,	 Sigrún	
Helgadóttir	og	Steinþór	Helgason	(2012)	að	hlutverk	og	staða	tungumálsins	vaxi	og	dafni	ekki	

lengur	einungis	eftir	því	hversu	margir	tala	tungumálið,	hversu	margar	bækur	eru	skrifaðar	

og	hvernig	málið	birtist	í	heimi	kvikmynda	og	á	sjónvarpsstöðvum,	heldur	einnig	af	hlutverki	
málsins	 í	hinum	stafræna	upplýsingaheimi	og	 innan	hugbúnaðargeirans.	Á	því	sviði	stendur	

íslenskan	frekar	höllum	fæti.	Upplýsingatæknin	hefur	breytt	daglegu	lífi	okkar.	Tölvur	koma	

við	sögu	nánast	 í	öllum	okkar	daglegu	athöfnum.	Við	notum	þær	til	að	skrifa	og	vinna	með	

texta,	hlusta	á	tónlist,	horfa	á	kvikmyndir	og	sífellt	fleiri	nota	tölvur	til	að	lesa.	Við	göngum	
með	spjaldtölvur	og	snjallsíma	á	okkur	sem	við	notum	til	að	hringja,	afla	okkur	upplýsinga,	

senda	 tölvupóst	 og	 til	 að	 stytta	 okkur	 stundir.	 Hvaða	 áhrif	 hefur	 þessi	 fjölþætta	 stafræna	
bylting	 í	hversdagslegum	athöfnum	á	 tungumál	okkar?	Kemur	það	 til	með	að	breytast	eða	
jafnvel	að	deyja	út?	Á	íslenskan	einhverja	möguleika	á	að	lifa	af?		

Innan	 fárra	 ára	mun	 upplýsingatækni	 ráða	 svo	 vel	 við	mannlegt	mál	 að	 fólk	mun	 geta	

notað	 sitt	 eigið	 tungumál	 til	 samskipta	með	 þessari	 tækni.	 Tækin	munu	 geta	 brugðist	 við	
einföldum	raddskipunum	og	aflað	sjálfkrafa	mikilvægustu	frétta	og	upplýsinga	úr	stafrænum	

upplýsingabrunni	heimsins.	Með	þessu	móti	mun	búnaður	sem	byggist	á	máltækni	geta	þýtt	

á	 sjálfvirkan	 hátt	 eða	 aðstoðað	 túlka;	 gert	 útdrátt	 úr	 skjölum	 og	 samtölum	 og	 eins	 nýst	
notendum	við	nám.	Fólk	 sem	flyst	 til	annarra	 landa	gæti	 til	dæmis	nýtt	 slíkan	búnað	 til	að	

læra	nýtt	tungumál	og	þannig	ætti	það	góða	möguleika	á	að	samlagast	betur	að	menningu	

landsins	 og	 samfélagi.	 Slíkt	 gæti	 nýst	 til	 íslenskunáms.	 En	 það	 er	 enginn	 sem	 veit	
nákvæmlega	hvernig	upplýsingasamfélag	framtíðarinnar	mun	líta	út.	Það	er	líklegt	að	bylting	

í	 samskiptatækni	muni	 skapa	nýja	 tegund	 tengsla	milli	 fólks	 sem	talar	ólík	 tungumál.	Þetta	

mun	setja	aukinn	þrýsting	á	fólk	að	læra	ný	tungumál	en	þó	mest	á	þá	sem	hanna	og	búa	til	
nýjan	 tæknibúnað	 sem	 tryggir	 gagnkvæman	 skilning	 og	 aðgang	 að	 deilanlegri	 þekkingu.	

Evrópsk	 tungumál	 eru	 misvel	 búin	 undir	 þessa	 framtíð.	 Þrátt	 fyrir	 yfirburði	 enskunnar	 í	

máltækni	og	tölvumálvísindum	er	 íslenskan	ekki	 í	bráðri	hættu.	Aftur	á	móti	getur	sú	staða	
breyst	á	örskammri	stundu	þegar	ný	kynslóð	tækninnar	fer	fyrir	alvöru	að	ráða	við	mannlegt	

mál	á	skilvirkan	hátt	(Eiríkur	Rögnvaldsson	o.fl.,	2012).		
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Segja	má	 að	 þessar	 niðurstöður	 séu	 áhyggjuefni	 fyrir	 íslenskuna	 og	 framtíð	 hennar	 því	

aukið	 enskuáreiti	 á	máltökuskeiði	 barna	 er	 líklegt	 til	 að	 valda	 breytingum	 bæði	 á	 gerð	 og	

stöðu	 íslenskunnar	 (Sigríður	 Sigurjónsdóttir,	 2016).	 Hætt	 er	 við	 að	 aukin	 enskunotkun	 í	

málumhverfi	barna	hafi	áhrif	á	orðaforða	og	beygingar	 í	 íslensku	máli	sem	og	framburð	og	

setningamyndun	 og	 geti	 valdið	 verulegum	 breytingum	 á	 tungumálinu.	 Hætta	 er	 á	 að	

íslenskan	missi	notkunarsvið	 sitt	 yfir	 til	 enskunnar.	Börn	og	 sér	 í	 lagi	unglingar	kjósa	þá	að	

grípa	til	enskunnar	til	dæmis	þegar	spilaðir	eru	tölvuleikir	eða	rætt	um	kvikmyndir	(Sigríður	

Sigurjónsdóttir,	2016).		

Aukin	enskunotkun	í	íslensku	málsamfélagi	er	líkleg	til	að	hafa	mest	áhrif	á	málnotkun	og	

málkunnáttu	 yngstu	 málnotendanna	 því	 þeir	 eru	 móttækilegastir	 fyrir	 tungumáli	 (Sigríður	
Sigurjónsdóttir,	 2016).	 Linda	 Björk	 Markúsardóttir	 (2015),	 sem	 er	 talmeinafræðingur	 að	

mennt,	segist	upplifa	í	sívaxandi	mæli	í	starfi	sínu	að	fá	til	sín	alíslensk	börn	sem	kunna	ekki	

íslensku	 nema	 að	 litlu	 og	 yfirborðskenndu	 leyti.	 Hún	 nefnir	 að	 það	 sé	 nokkuð	 algengt	 að	
þegar	hún	biður	börnin	um	að	segja	sér	hvað	einhver	hlutur	á	mynd	heiti	þá	segist	börnin	

vita	hvað	þetta	sé	en	geti	ekki	sagt	það	á	 íslensku	en	þau	viti	hvað	hluturinn	heiti	á	ensku.	
Linda	 Björk	 segist	 telja	 að	 þessa	 þróun	megi	 rekja	 til	 notkunar	 tölva	 og	 tækninnar	 (Linda	
Björk	Markúsardóttir,	2015).	Aukin	enskunotkun	í	samfélaginu	getur	einnig	 leitt	til	tvítyngis	

þjóðarinnar	 almennt.	 Þegar	 börn	 alast	 upp	 við	 tvö	 tungumál	 á	 máltökuskeiði	 verða	 þau	
tvítyngd.	 Þótt	 tvítyngi	 sé	 á	 ýmsan	 hátt	 jákvætt	 fyrir	 einstaklinginn	 og	 samfélagið	 og	
þjóðartungunni	 stafi	 yfirleitt	 engin	 hætta	 af	 tvítyngi	 þá	 getur	 það	 verið	 neikvætt	 fyrir	 lítil	

málsamfélög	með	 fáa	málhafa	 eins	 og	 það	 íslenska.	 Tvítyngi	 getur	 nefnilega	 við	 ákveðnar	
málfélagslegar	 aðstæður	 verið	 fyrsti	 vísir	 að	 tungumáladauða	 (Sigríður	 Sigurjónsdóttir,	

2016).		

Meginmarkmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 kanna	 hve	 stórum	 hluta	 tíma	 síns	 íslensk	

leikskólabörn	 verja	 við	 sjónvarpsáhorf,	 í	 snjalltækjum	og	að	hlusta	 á	 lestur	með	 foreldrum	
sínum	á	öðru	tungumáli	en	íslensku.	Leitast	var	við	að	sjá	hvort	tengsl	væru	á	milli	notkunar	á	
öðru	tungumáli	en	íslensku	og	íslenskum	málþroska	þeirra.	Rannsókninni	var	ætlað	að	varpa	

ljósi	á	hversu	fjölbreytt	málumhverfi	leikskólabörn	alast	upp	við	í	okkar	nútímasamfélagi	og	

mikilvægi	þess	að	aðstandendur	og	aðrir	uppalendur	séu	meðvitaðir	um	að	 leggja	rækt	við	

málörvun	barna	sinna.		

Rannsóknarspurningarnar	sem	voru	hvatinn	að	þessu	verkefni	voru	eftirfarandi:	

1. Að	hve	miklu	leyti	verja	íslensk	leikskólabörn	tíma	sínum	á	öðru	tungumáli	en	

íslensku	?	

2. Hver	 eru	 tengsl	 notkunar	 leikskólabarna	 á	 öðru	 tungumáli	 en	 íslensku	 við	

íslenskan	málþroska	þeirra?		



32	

	

3 Aðferð	

Gagna	 fyrir	 rannsóknina	 var	 aflað	með	 því	 að	 senda	 út	 spurningalisti	 til	 foreldra	 íslenskra	

barna	á	 fjórða	ári	 (fædd	2013)	 til	að	kanna	að	hve	 löngum	tíma	 íslensk	 leikskólabörn	verja	

tíma	sínum	á	öðru	tungumáli	en	 íslensku	(sjá	fylgiskjal	A).	Skilyrði	 fyrir	þátttöku	var	að	 lagt	
hefði	verið	málþroskamat	EFI-2	fyrir	barnið	(sjá	umfjöllun	í	kafla	3.2).	

Hér	 á	 eftir	 verður	 kynnt	 hvernig	 staðið	 var	 að	 rannsókninni,	 hverjir	 voru	þátttakendur,	

hvaða	mælitækjum	var	beitt	og	hvernig	hún	var	framkvæmd	og	unnið	úr	henni	tölfræðilega.	

Þá	 verður	 farið	 yfir	 siðferðileg	 álitamál	 auk	 þess	 sem	 styrkleikum	 og	 veikleikum	

rannsóknarinnar	verður	lýst	og	aðferðir	rökstuddar	eftir	bestu	getu.	

3.1 Þátttakendur	
Þátttakendur	rannsóknarinnar	voru	börn	á	fjórða	ári	 í	 leikskólum	Suðurnesja	sem	fædd	eru	

árið	2013	og	foreldrar	þeirra.	Á	Suðurnesjum	eru	starfræktir	 fimmtán	 leikskólar,	þar	af	eru	
tíu	í	Reykjanesbæ.	Leyfi	fékkst	hjá	öllum	leikskólunum	til	að	falast	eftir	þátttöku	foreldranna	
og	 birta	 niðurstöður.	 Þátttakendur	 rannsóknarinnar	 komu	 því	 úr	 öllum	 fimmtán	

leikskólunum.	 Alls	 voru	 þátttakendur	 rannsóknarinnar	 98	 börn	 og	 annað	 foreldri	 sérhvers	
þeirra.	 Allir	 þátttakendur	 eiga	 foreldra	 sem	 báðir	 hafa	 íslensku	 sem	móðurmál,	 fyrir	 utan	

fjögur	börn.	Tvö	þeirra	eiga	annað	foreldri	sem	hefur	ensku	sem	móðurmál,	þriðja	barnið	á	
annað	foreldri	með	móðurmál	 frá	Afríkuríki	og	það	fjórða	á	 foreldri	sem	hefur	portúgölsku	

sem	móðurmál,	en	öll	fjögur	eiga	hitt	foreldrið	með	íslensku	að	móðurmáli.	Ákveðið	var	að	

halda	 þessum	 fjórum	 þátttakendum	 inni	 í	 rannsókninni	 þar	 sem	 svör	 þeirra	 höfðu	 ekki	

teljandi	áhrif	á	niðurstöður	könnunarinnar.	Í	öllum	tilfellum	voru	það	foreldrar	með	íslensku	

sem	móðurmál	sem	svöruðu	spurningakönnuninni.	

Eins	 og	 komið	 hefur	 fram	 þá	 var	 skilyrði	 fyrir	 þátttöku	 að	 lagt	 hefði	 verið	 EFI-2	 fyrir	

þátttakendur.	Þó	kom	í	ljós	að	tveir	af	98	þátttakendum	höfðu	ekki	tekið	EFI-2	en	ákveðið	var	

að	halda	þeim	samt	inni	í	könnuninni	og	nýta	svör	frá	foreldrum	þeirra.		

3.2 Mælitæki		
Foreldrar	 fengu	 senda	 í	 netpósti	 rafræna	könnun	 (sjá	 fylgiskjal	A)	og	 var	 spurningum	skipt	

upp	í	fjóra	hluta.	Í	fyrsta	hluta	var	beðið	um	almennar	upplýsingar	um	barnið,	kennitölu	og	
nafn	 leikskóla	 þess.	 Svör	 við	 þessum	 spurningum	þurftu	 að	 liggja	 fyrir	 til	 að	 hægt	 væri	 að	

tengja	svör	við	niðurstöður	úr	EFI-2.	Einnig	var	spurt	um	móðurmál	foreldra.	 Í	öðrum	hluta	
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voru	foreldrar	spurðir	um	hversu	margar	mínútur	að	jafnaði	börn	þeirra	horfa	á	sjónvarp	á	

virkum	dögum	og	um	helgar.	 Eins	 var	 spurt	 um	hversu	margar	mínútur	 af	 þeim	 tíma	 sem	

börn	 verja	 við	 sjónvarpsáhorf	 foreldrar	 teldu	 að	 væru	 á	 erlendu	 tungumáli	 og	 þá	 á	 hvaða	

tungumáli.	 Í	 þriðja	 hluta	 voru	 sömu	 spurningar	 og	 í	 öðrum	 hluta	 nema	 að	 spurt	 var	 um	

hversu	mörgum	mínútum	að	 jafnaði	börn	verðu	af	 tíma	sínum	 í	 snjalltækjum	og	á	erlendu	

tungumáli.	 Að	 lokum,	 í	 fjórða	 hluta	 voru	 foreldrar	 spurðir	 um	 hversu	margar	 mínútur	 að	

jafnaði	 á	 dag,	 á	 virkum	dögum	og	um	helgar,	 þau	 læsu	 fyrir	 börnin	 sín.	 Eins	 var	 spurt	 um	

hvort	foreldrar	læsu	fyrir	börnin	sín	á	öðru	tungumáli	en	móðurmáli	sínu.		

Málþroski	barnanna	var	metinn	með	EFI-2	en	höfundar	þess	mats	eru	Elmar	Þórðarson,	

Friðrik	Rúnar	Guðmundsson	og	 Ingibjörg	Símonardóttir.	 Í	upphafi	nefndist	þessi	skimun	EFI	
og	 er	 skammstöfun	 á	 upphafsstöfum	 höfunda.	 EFI	 var	 fyrst	 notað	 á	 heilsugæslustöðvum	

landsins	 til	að	 finna	hugsanleg	málþroskafrávik	hjá	þriggja	og	hálfs	árs	gömlum	börnum	og	

hófst	fyrsta	skimun	með	EFI	árið	1999.	EFI	var	notað	á	heilsugæslustöðvum	landsins	í	áratug.	
Áður	en	byrjað	var	að	nota	EFI	var	það	prófað	á	270	börnum	í	úrtakshópi	sem	valinn	var	af	

handahófi	af	öllu	landinu,	á	aldursbilinu	40;16	–	43;15	mánaða	gömul.	Færni	þessara	barna	
var	 notuð	 sem	 viðmið	 þegar	 börnin	 voru	 metin	 á	 heilsugæslustöðvunum.	 Þegar	 börnin	 í	
þessum	úrtakshópi	voru	orðin	níu	ára	gömul	og	höfðu	tekið	samræmd	próf	 í	 íslensku	voru	

niðurstöður	 þeirra	 prófa	 bornar	 saman	 við	 niðurstöður	 þeirra	 í	 EFI	 málþroskaskimun	 við	
þriggja	 og	 hálfs	 árs	 aldur.	 Í	 ljós	 kom	marktæk	 fylgni	 r	 =	 0,41	 á	 milli	 þessara	 niðurstaðna	
(Elmar	Þórðarson,	Friðrik	Rúnar	Guðmundsson	og	Ingibjörg	Símonardóttir,	2012).		

EFI-2	 er	 byggt	 á	 sömu	 hugmyndafræði	 og	 EFI	 með	 smávægilegum	 breytingum	 á	 vægi	

þriggja	 atriða.	 EFI-2	 er	 málþroskaskimun	 sem	 ætluð	 er	 leikskólakennurum	 eða	 öðru	

sérmenntuðu	starfsfólki	 leikskóla.	Tilgangurinn	með	skimun	EFI-2	er	að	finna	þau	börn	sem	
víkja	mest	frá	meðalfærni	jafnaldra	í	máltjáningu	og	málskilningi.	EFI-2	skimar	máltjáningu	og	

málskilning	 hjá	 breiðari	 aldurshópi	 en	 EFI	 málþroskaskimunin	 gerði,	 það	 er	 hjá	 börnum	 á	
aldrinum	37;1	–	46;15	mánaða	(Elmar	Þórðarson	o.fl,	2012).	Þegar	prófið	var	endurmetið	var	
gert	viðmiðunarmat	og	prófið	 lagt	 fyrir	245	börn	sem	valin	voru	af	handahófi.	Niðurstöður	

voru	nánast	þær	sömu	og	 fyrir	EFI	áður.	Eins	og	komið	hefur	 fram	þá	er	bæði	skimað	fyrir	

málskilningi	og	máltjáningu	í	EFI-2.	Í	málskilningsþætti	er	meðal	annars	skoðaður	skilningur	á	

litaheitum,	 orðskilningi,	 stærðum	 og	 fjöldahugtökum.	 Einnig	 er	 kannaður	 skilningur	 á	

neitunarsetningum	 og	 setningum	 sem	 tengjast	 tímaröð	 auk	 þess	 sem	 vinnsluminni	 er	
kannað.	 Með	 máltjáningarþætti	 er	 meðal	 annars	 kannaður	 almennur	 virkur	 orðaforði,	

setninga-	og	beygingarmyndun	(nt.,	þt.,	et.	og	ft.),	rétt	notkun	talna	og	litaheita	og	rökvísi	og	

samhengi	 í	 tjáskiptum.	 Allir	 þættir	 EFI-2	 reyna	 einnig	 á	 einbeitingu	 og	 félagslega	 færni	 í	
samskiptum	en	þessir	þættir	geta	haft	áhrif	á	niðurstöður	(Elmar	Þórðarson	o.fl.,	2012).	Eins	

og	komið	hefur	fram	þá	er	EFI-2	einungis	skimun	og	er	því	ekki	nákvæm	greining	á	málþroska	
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barna	á	 fjórða	aldursári.	Niðurstöðurnar	raðast	eftir	hversu	hátt	börnin	skora	 í	málskilningi	

og	máltjáningu	 (Elmar	Þórðarson	o.fl.,	 2012).	Niðurstöður	 eru	 flokkaðar	 eftir	 getuflokkum:	

mjög	 slök	 færni,	 slök	 færni,	meðalfærni	 og	 góð	 færni.	 Í	 rannsókn	 þessari	 fengust	 einungis	

niðurstöður	 í	 hvaða	 getuflokki	 viðkomandi	 lenti.	 Samkvæmt	 viðmiðunarmati	 þá	 eru	 64%	

barna	með	góða	eða	meðalfærni	bæði	í	skilningi	og	tjáningu	og	ekki	er	talin	ástæða	til	þess	

að	hafa	áhyggjur	af	málþroska	þeirra.	Höfundar	EFI-2	benda	á	að	skoða	þurfi	hvert	og	eitt	

tilfelli	 fyrir	 sig	 þegar	 börn	mælast	 undir	meðalfærni	 í	 skilningi	 eða	 tjáningu.	 Þau	 nefna	 að	

með	því	að	skoða	niðurstöður	hjá	barninu	á	einstökum	atriðum	megi	oft	fá	vísbendingar	um	

hvað	 búi	 að	 baki	 slakri	 tjáningu	 eða	 slökum	 skilningi.	 Eins	 eigi	 að	 nýta	 allar	 þær	

bakgrunnsupplýsingar	sem	til	eru	um	barnið	(Elmar	Þórðarson	o.fl.,	2012).		

3.3 Framkvæmd	
Við	 upphaf	 rannsóknarinnar	 var	 haft	 samband	 við	 Skólaskrifstofu	Reykjanesbæjar	 þar	 sem	
fræðslustjóra	og	leikskólafulltrúa	var	kynnt	fyrirhuguð	könnun	til	foreldra	barna	í	leikskólum	

Reykjanesbæjar	og	óskað	eftir	formlegu	leyfi	hjá	leikskólafulltrúa	til	að	leggja	könnunina	fyrir	
í	 leikskólum	 sveitarfélagsins	 (sjá	 viðauka	 D).	 Að	 því	 loknu	 var	 haft	 samband	 við	 alla	
leikskólastjóra	á	Suðurnesjum	og	þeim	gefnar	upplýsingar	um	markmið	rannsóknarinnar	og	

óskað	eftir	því	að	fá	að	senda	leyfisbréf	til	þeirra	(sjá	viðauka	Á).	Eins	var	óskað	eftir	því	að	fá	
að	 senda	 formleg	 leyfisbréf	 til	 foreldra	 íslenskra	 barna	 fæddra	 árið	 2013	 og	 óskað	 eftir	

aðstoð	 leikskólastjóra	 við	 að	 afhenda	 foreldrum	 leyfisbréfin	 og	 við	 að	 fá	 gögn	 sem	 sýndu	
niðurstöður	úr	EFI-2	hjá	þátttakendum	(sjá	viðauka	B).		

Sendur	var	út	 til	 foreldra	rafrænn	spurningalisti	úr	 forritinu	Google	 forms.	Rétt	áður	en	

spurningalistinn	var	sendur	út	hafði	 rannsakandi	samband	við	alla	 foreldra	símleiðis	og	var	
það	gert	til	að	tryggja	að	spurningalistinn	væri	sendur	á	rétt	netföng	og	eins	til	að	leitast	við	

að	fá	góða	þátttöku.		

3.4 Tölfræðileg	úrvinnsla	og	greining	gagna	
Í	 rannsókninni	 var	 beitt	 megindlegum	 rannsóknaraðferðum.	 Þegar	 svör	 lágu	 fyrir	 frá	

foreldrum	þátttakenda	voru	niðurstöður	þeirra	unnar	í	forritinu	Excel.	Margar	af	breytunum	í	

gagnasafninu	voru	bilskiptar	talnabreytur.	Könnuð	var	tíðni	hvers	svarbils	í	þeim	tilfellum	og	
gert	 súlurit	 til	 að	 sýna	 dreifinguna.	 Þegar	 ákvarða	 skal	 meðaltal	 og	 staðalfrávik	 bilskiptra	

talnabreytna,	þarf	að	beita	nálgun	því	einungis	er	hægt	að	vita	 í	hvaða	bili	sérhver	mæling	

lendir	en	ekki	nákvæmt	gildi	hennar.	Því	 var	 farin	 sú	 leið	að	 finna	miðgildi	hvers	 flokks	og	
sérhver	mæling	 sem	 lenti	 í	 tilteknum	 flokki	 fékk	 gildið	 sem	 samsvarar	miðgildi	 hans.	Með	

þessu	móti	 var	 hægt	 að	 fá	 þokkalega	nálgun	á	meðaltali	 og	 staðalfrávíki	 líkt	 og	um	óskipt	

talnasafn	væri	að	ræða.	Til	þess	að	auðvelda	talningu	voru	notaðir	svokallaðar	Pivot-töflur.	
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Nafnabreytur	voru	fyrst	greindar	með	talningu	og	reiknuð	voru	hlutföll	hvers	svarmöguleika.	

Pivot-töflurnar	reyndust	mjög	gagnlegar,	sérstaklega	þegar	breyturnar	tjáning	og	skilningur	
voru	tengdar	saman,	en	með	því	móti	var	hægt	að	búa	til	tengslatöflu	(e.	contingency	table).	
Svarmöguleiki	fyrir	hverja	spurningu	þar	sem	foreldrar	áttu	að	meta	tíma	sem	börnin	horfðu	

á	sjónvarp,	væru	í	snjalltækjum	eða	lesið	væri	fyrir	þau	var	skipt	upp	með	15	mínútna	bili	 í	

svarmöguleika;	0	–	15	mínútur.....106	–	120	mínútur	og	síðasti	svarmöguleikinn	bauð	upp	á	

svarið	meira	en	tvær	klukkustundir.	Reiknað	var	út	miðgildi	hvers	svarmöguleika.	Þannig	gaf	

svarmöguleikinn	0	–	15	mínútur	töluna	7,5	og	svo	framvegis	til	að	nota	sem	viðmið	við	aðra	

útreikninga.	

3.5 Siðferðileg	álitamál	
Rannsóknin	 var	 tilkynnt	 til	 Persónuverndar	 og	 fylgt	 var	 eftir	 fyrirmælum	og	 leiðbeiningum	

þeirra	 í	 hvívetna.	 Áður	 en	 spurningakönnunin	 var	 send	 út	 til	 foreldra	 var	 hún	 kynnt	 fyrir	
fræðslustjóra	 og	 leikskólafulltrúa	 Reykjanesbæjar	 sem	 og	 stjórnendum	 þeirra	 fimmtán	

leikskóla	 sem	 óskað	 var	 eftir	 þátttöku	 hjá	 og	 þeim	 gefið	 færi	 á	 að	 óska	 eftir	 frekari	
upplýsingum.	Í	leyfisbréfum	til	leikskólastjórnenda	og	foreldra	kom	einnig	fram	að	hægt	væri	
að	óska	eftir	nánari	upplýsingum	um	könnunina	ef	sú	þörf	vaknaði.	Í	leyfisbréfum	sem	send	

voru	 til	 leikskólastjórnenda	og	 foreldra	 kom	 fram	að	 einungis	 rannsakandi	 og	 leiðbeinandi	
hans	hefðu	aðgang	að	gögnum	og	að	rannsókn	lokinni	yrði	öllum	gögnum	eytt.	Þagmælsku	

og	trúnaði	var	heitið	og	bent	á	að	ekki	væri	hægt	að	rekja	einstök	svör	til	þátttakenda.		

3.6 Styrkleikar	og	veikleikar	rannsóknarinnar	
Styrkleikar	 rannsóknarinnar	 eru	 að	 þátttaka	 var	 góð	 og	 þátttakendur	 komu	 úr	 öllum	
leikskólum	Suðurnesja.	Rannsóknin	gefur	því	nokkuð	ákveðna	sýn	á	sjónvarpsáhorf,	notkun	

snjalltækja	og	hversu	mikið	er	 lesið	 fyrir	börn	á	 fjórða	ári,	 sér	 í	 lagi	á	Suðurnesjum.	Þar	að	
auki	 er	 EFI-2	 lagt	 fyrir	 af	 fagfólki.	Veikleikar	 rannsóknarinnar	eru	þó	að	 tvö	barnanna	 tóku	
ekki	EFI-2.	Ekki	er	að	vitað	hvers	vegna	þau	tóku	ekki	EFI-2	en	ákveðið	var	að	hafa	þau	með	

eftir	sem	áður	vegna	þess	að	annars	hefðu	svör	foreldra	þeirra	 í	könnuninni	ekki	komið	að	

notum.	 Upphaflega	 var	 ætlunin	 jafnframt	 að	 einungis	 börn	 með	 íslensku	 sem	 móðurmál	

væru	þátttakendur	en	samt	sem	áður	 tóku	þátt	 fjögur	börn	með	annað	 foreldri	af	erlendu	

bergi	brotnu.	Þessir	fjórir	einstaklingar	eru	lágt	hlutfall	af	úrtakinu	og	því	var	ákveðið	að	nýta	
svör	þeirra	þó	ekki	nema	væri	til	að	forðast	að	framlag	þeirra	færi	til	spillis.	



36	

	

4 Niðurstöður	

Þær	rannsóknarspurningar	sem	voru	hvatinn	að	þessu	verkefni	voru	eftirfarandi:	

1. Að	 hve	 miklu	 leyti	 verja	 íslensk	 leikskólabörn	 tíma	 sínum	 á	 öðru	 tungumáli	 en	

íslensku?		

2. Hver	eru	 tengsl	notkunar	 leikskólabarna	á	öðru	 tungumáli	 en	 íslensku	við	 íslenskan	

málþroska	þeirra?	

Í	 þessum	 kafla	 verða	 kynntar	 niðurstöður	 spurninganna	 sem	 lagðar	 voru	 fyrir	 foreldra	
barnanna	 og	 þeim	 lýst	 í	 máli,	 myndum	 og	 töflum	 og	 þannig	 leitað	 svara	 við	 fyrri	

rannsóknarspurningu.	 Þá	 verða	 kynntar	 niðurstöður	 úr	 EFI-2	 og	 reiknuð	 tengsl	 á	 milli	

niðurstaðna	á	EFI-2	og	sjónvarpsáhorfs,	snjalltækjanotkunar	og	lestrar,	til	þess	að	leita	svara	
við	síðari	rannsóknarspurningunni.	

4.1 Að	hve	miklu	leyti	verja	íslensk	leikskólabörn	tíma	sínum	á	öðru	
tungumáli	en	íslensku?	

Til	 að	 svara	 fyrri	 rannsóknarspurningunni	 verður	 nú	 dregin	 upp	 mynd	 af	 sjónvarpsáhorfi,	
snjalltækjanotkun	og	því	hversu	mikið	er	lesið	fyrir	börnin.	Sérstaklega	verður	skoðað	hversu	

stórum	hluta	þess	tíma	er	varið	á	öðru	tungumáli	en	íslensku.	

Mynd	1	sýnir	hversu	mörgum	mínútum	á	dag	að	jafnaði	börn	verja	í	að	horfa	á	sjónvarp.	

Það	var	talsverður	munur	á	áhorfi	barna	á	sjónvarp	á	virkum	dögum	og	um	helgar	en	börnin	
horfðu	meira	 á	 sjónvarp	 um	 helgar	 en	 á	 virkum	 dögum.	Öll	 börnin	 horfðu	 á	 sjónvarp	 um	

helgar	 og	 57%	 horfðu	 á	 bilinu	 46	 –	 90	mínútur	 og	 20%	 horfðu	 í	 45	mínútur	 eða	minna	 á	

sjónvarp.	Mynd	1	sýnir	jafnframt	að	átta	börn	verja	meira	en	tveimur	klukkustundum	á	dag	
um	helgar	í	að	horfa	á	sjónvarp.	Til	samanburðar	þá	horfa	38%	barnanna	á	sjónvarp	í	46	–	90	

mínútur	á	virkum	dögum	og	60%	horfa	í	45	mínútur	eða	skemur.	Áætla	má	að	börnin	horfi	á	

sjónvarp	að	meðaltali	í	71	mínútu	(sf	=	29,57)	á	dag	um	helgar	og	í	39	mínútur	(sf	=	38,65)	á	
virkum	dögum.		
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Mynd	1.	Mat	foreldra	á	áhorfi	barna	á	sjónvarp	virka	daga	og	um	helgar.	

	

Á	mynd	2	má	sjá	hversu	margar	mínútur	foreldrar	töldu	að	börn	sín	horfðu	á	sjónvarp	á	

erlendu	tungumáli	degi	hverjum,	á	virkum	dögum	og	um	helgar.	Þar	má	sjá	að	alls	16	börn	
(16%)	horfa	á	sjónvarp	á	öðru	máli	en	íslensku	í	hálftíma	eða	lengur	á	virkum	dögum	og	31	
barn	 (32%)	 um	 helgar.	 Þar	 af	 horfa	 15	 börn	 (15%)	 í	 klukkustund	 eða	 lengur	 um	 helgar	 á	

sjónvarpsefni	 sem	er	ekki	á	 íslensku.	Þó	má	sjá	á	mynd	2	að	stór	hluti	barnanna,	eða	67%	
horfir	 nánast	 ekki	 á	 sjónvarpsefni	 á	 öðru	máli	 en	 íslensku,	 eða	 alla	 vega	 í	 15	mínútur	 eða	
skemur	á	dag,	en	51%	barnanna	um	helgar.	Áætla	má	gróflega	að	börnin	horfi	að	meðaltali	í	

29	mínútur	(sf	=	27,8)	á	sjónvarp	á	dag	um	helgar	á	erlendu	máli	en	17	mínútur	(sf	=	17,9)	á	
virkum	 dögum.	 Því	 má	 áætla	 að	 börnin	 horfi	 á	 efni	 með	 íslensku	 tali	 í	 42	 mínútur	 að	

meðaltali	um	helgar	og	22	mínútur	á	virkum	dögum.	
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Mynd	2.	Mat	foreldra	á	hversu	margar	mínútur	þau	telja	að	börn	sín	horfi	á	sjónvarp	á	
erlendu	máli.	

	

Í	úrtakinu	voru	98	börn	og	foreldrar	78	þeirra	svöruðu	spurningunni	um	það	á	hvaða	öðru	

tungumáli	 en	 íslensku	börn	þeirra	horfðu	á	 sjónvarp	á	 virkum	dögum.	Þá	 kom	 í	 ljós	 að	öll	
börnin	horfðu	á	sjónvarp	með	ensku	tali.	Svör	tveggja	foreldra	höfðu	sérstöðu,	annað	þeirra	

sagði	barn	sitt	horfa	á	sjónvarp	með	sænsku	tali	og	hitt	foreldrið	sagði	að	barn	sitt	horfði	á	
sjónvarp	með	pólsku	tali.	

Foreldrar	voru	spurðir	um	hversu	mörgum	mínútum	að	jafnaði	börn	þeirra	verja	á	dag	í	

snjalltækjum.	Á	mynd	3	má	sjá	að	rétt	rúmur	helmingur	foreldra	eða	51%	sagði	börn	sín	verja	

á	bilinu	0	–	15	mínútum	virka	daga	í	snjalltækjum	en	35%	sögðu	börnin	verja	0	–	15	mínútum	

í	 snjalltækjum	á	dag	um	helgar.	Töluvert	 færri	notuðu	snjalltæki	 í	46	mínútur	eða	 lengur	á	

dag	(sjá	mynd	3).	Það	voru	17%	barnanna	sem	notuðu	snjalltæki	 í	46	mínútur	eða	lengur	á	

virkum	dögum	og	35%	sem	notuðu	snjalltæki	á	dag	um	helgar	í	46	mínútur	eða	lengur.	Áætla	
má	að	börn	 verji	 að	meðaltali	 23	mínútum	 (sf	=	23,00)	 í	 snjalltæki	 á	 virkum	dögum	og	35	

mínútum	(sf	=	30,49)	í	snjalltækjum	á	dag	um	helgar.	Börnin	horfa	meira	á	sjónvarp	heldur	

en	þau	nota	snjalltæki,	til	að	mynda	vörðu	þau	16	mínútum	skemur	af	tíma	sínum	að	jafnaði	

á	dag	í	snjalltækjum	en	í	sjónvarpsáhorf	á	virkum	dögum	og	36	mínútum	skemur	um	helgar.		
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Mynd	3.	Mat	foreldra	á	hversu	mörgum	mínútum	þau	telja	að	börn	sín	verji	af	tíma	sínum	í	
snjalltæki.	

	

Á	mynd	 4	má	 sjá	 hversu	mörgum	mínútum	 foreldrar	 töldu	 að	 börn	 sín	 verðu	 af	 tíma	

sínum	í	snjalltækjum	á	virkum	dögum	og	á	dag	um	helgar	á	erlendu	tungumáli.	Alls	voru	það	
23	börn	 (23%)	 sem	dvöldu	hálftíma	eða	 lengur	 í	 snjalltæki	 á	öðru	 tungumáli	 en	 íslensku	á	

virkum	dögum	og	 34	 börn	 (35%)	 um	helgar.	 Þar	 af	 vörðu	 15	 börn	 (15%)	 klukkustund	 eða	
lengur	 í	 þess	 konar	 iðju.	 Þó	 kom	 í	 ljós	 að	 helmingur	 barnanna	 er	 ekki	 eða	 að	 litlu	 leyti	 í	
snjalltækjum	á	öðru	máli	en	íslensku,	eða	50	börn	(51%)	á	virkum	dögum	en	aðeins	34	börn	

(35%)	um	helgar.	Því	er	ljóst	að	meirihluti	barnanna	ver	umtalsverðum	tíma	í	snjalltækjum	á	
erlendu	tungumáli	um	helgar.	

Þegar	foreldrar	voru	spurðir	hvaða	tungumál	væri	um	að	ræða	sögðu	76	af	80	foreldrum	

að	börnin	hlustuðu	á	ensku.	Svör	fjögurra	foreldra	höfðu	sérstöðu	en	þau	sögðu	að	börn	sín	

verðu	 tíma	 sínum	 einnig	 á	 öðrum	 tungumálum	 en	 ensku	 í	 snjalltækjum,	 þ.e.	 pólsku,	
rússnesku	og	spænsku.		
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Mynd	4.	Mat	foreldra	á	hversu	mörgum	mínútum	þau	telja	að	börn	sín	verji	af	tíma	sínum	í	
snjalltækjum	á	erlendu	máli.	

	

Í	rannsókninni	voru	foreldrar	beðnir	um	að	svara	hversu	margar	mínútur	að	jafnaði	á	dag	

þeir	 lesi	 fyrir	börnin	á	móðurmáli	sínu	(í	öllum	tilfellum	íslensku)	 (sjá	mynd	5).	Flestir	eða	 í	

kringum	 54%	 sögðust	 lesa	 fyrir	 börnin	 á	 bilinu	 16	 –	 30	 mínútur	 á	 virkum	 dögum	 og	 um	
helgar.	Enginn	sagðist	lesa	á	bilinu	61	–	105	mínútur	en	eitt	foreldri	sagðist	lesa	í	106	–	120	

mínútur	og	annað	foreldri	sagðist	lesa	í	meira	en	tvær	klukkustundir	á	dag.	Það	voru	19,4%	

foreldra	sem	sögðust	lesa	í	meira	en	30	mínútur	á	virkum	dögum	fyrir	börnin	sín	og	ívið	fleiri	

um	helgar	eða	25%	sögðust	lesa	í	meira	en	30	mínútur.	Einungis	5%	foreldra	sögðust	lesa	í	

meira	en	45	mínútur	á	virkum	dögum	og	einu	prósentustigi	fleiri	um	helgar.	Á	hinn	bóginn	er	

athyglisvert	 að	 26%	 foreldra	 lesa	 í	 aðeins	 15	mínútur	 eða	minna	 á	 virkum	dögum	og	 22%	
foreldra	um	helgar	 lesa	svo	lítið	fyrir	börnin	sín.	Áætla	má	að	foreldrar	 lesi	að	meðaltali	23	

mínútur	(sf	=	38,76)	fyrir	börnin	sín	á	móðurmáli	virka	daga	og	26	mínútur	(sf	=	15,90)	á	dag	

um	helgar.		
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Mynd	5.	Mat	foreldra	á	hversu	lengi	þau	lesa	fyrir	börn	sín	á	móðurmáli	sínu.	

	

Í	 rannsókninni	 kom	 fram	 að	 10%	 foreldranna	 sögðust	 einnig	 lesa	 fyrir	 börnin	 á	 öðru	

tungumáli	 en	móðurmáli	 sínu	 á	 virkum	 dögum	 og	 11%	 sögðust	 lesa	 á	 öðru	 tungumáli	 en	

móðurmáli	um	helgar.	Ekkert	af	þessum	foreldrum	kvaðst	þó	verja	meiri	tíma	í	lestur	á	öðru	

máli	 en	 íslensku	 en	 fimmtán	mínútum	 á	 dag.	 Af	 þeim	 foreldrum	 sem	 svöruðu	 og	 sögðust	
einnig	 lesa	 á	 öðru	 tungumáli	 en	 móðurmáli	 sínu	 sögðust	 nánast	 allir	 lesa	 á	 ensku.	 Svör	

tveggja	foreldra	höfðu	sérstöðu	en	annað	þeirra	sagðist	 lesa	á	norsku	og	hitt	sagðist	 lesa	á	

spænsku.		

Af	 niðurstöðum	 þessum	 má	 ráða	 að	 16%	 barnanna	 horfir	 á	 sjónvarp	 á	 öðru	 máli	 en	

íslensku	 í	 hálftíma	 eða	 lengur	 á	 virkum	 dögum	 og	 32%	 um	 helgar,	 þar	 af	 horfir	 15%	 í	

klukkustund	 eða	 lengur	 um	 helgar	 á	 sjónvarpsefni	 sem	 er	 ekki	 á	 íslensku.	 Stór	 hluti	
barnanna,	 eða	67%	horfir	 þó	nánast	 ekki	 á	 sjónvarpsefni	 á	öðru	máli	 en	 íslensku,	 eða	alla	

vega	 15	 mínútur	 eða	 skemur	 á	 dag,	 en	 51%	 barnanna	 um	 helgar.	 Notkun	 á	 erlendu	

tungumáli	er	meiri	þegar	börnin	leika	sér	í	snjalltækjum,	23%	barnanna	dvelja	við	slíkt	efni	í	
hálftíma	á	virkum	dögum	og	35%	um	helgar,	en	15%	eru	klukkustund	eða	lengur.	Þá	kom	í	

ljós	 að	 helmingur	 barnanna	 dvelur	 ekki	 eða	 að	 litlu	 leyti	 í	 snjalltækjum	 á	 öðru	 máli	 en	

íslensku,	eða	50	börn	(51%)	á	virkum	dögum	en	aðeins	34	börn	(35%)	um	helgar.	Því	er	ljóst	
að	 meirihluti	 barnanna	 ver	 umtalsverðum	 tíma	 í	 snjalltækjum	 á	 erlendu	 tungumáli	 um	

helgar.	Af	þessu	má	ráða	að	notkun	á	öðru	máli	en	íslensku	er	meiri	um	helgar	en	á	virkum	
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dögum	 og	 í	meira	mæli	 í	 snjalltækjum	 en	 við	 sjónvarpsáhorf.	 Lestur	 á	 öðru	 tungumáli	 en	

íslensku	er	óverulegur,	aðeins	hjá	10–11%	foreldra	og	allir	 lesa	 í	15	mínútur	eða	skemur	á	

dag.	

4.2 Tengsl	notkunar	á	öðru	máli	og	málþroska	
Síðari	rannsóknarspurning	sneri	að	því	hver	væru	tengsl	á	milli	notkunar	á	öðru	tungumáli	en	

íslensku	hjá	leikskólabörnum	og	málþroska	þeirra	í	íslensku.	Til	að	meta	málþroska	þeirra	var	
notast	 við	 niðurstöður	 úr	 EFI-2.	 Af	 þeim	 98	 börnum	 sem	 tóku	 þátt	 í	 spurningakönnuninni	

voru	96	sem	tóku	EFI-2.	Í	EFI-2	fást	tvær	niðurstöður,	önnur	fyrir	skilning	og	hin	fyrir	tjáningu.	

Af	börnunum	var	21%	undir	meðalgetu	 í	 skilningi	og	17%	 í	 tjáningu	en	um	þriðjungur	 féll	 í	
hópinn	sem	talinn	var	með	góða	getu	(sjá	nánar	mynd	6).	Það	var	sterk	jákvæð	fylgni	á	milli	

niðurstöðu	mælingar	á	skilningi	og	tjáningu,	r(96)	=	0,6,	p	<	0,001	sem	segir	okkur	að	það	eru	

tengsl	 á	milli	 þessara	 þátta.	 Þeir	 sem	 hafa	 góðan	málskilning	 hafa	 tilhneigingu	 til	 að	 vera	
góðir	í	tjáningu	og	öfugt.	

	

	

Mynd	6.	Niðurstöður	mælinga	á	EFI-2,	skilningur	og	tjáning.	

	

Í	 töflu	 1	 sést	 fylgni	 á	milli	 árangurs	 á	 EFI-2	 og	 sjónvarpsáhorfs,	 snjalltækjanotkunar	 og	

þess	hversu	mikið	er	lesið	fyrir	börnin,	og	á	öðru	máli	en	íslensku.	Aðeins	var	marktæk	fylgni	

á	milli	árangurs	í	EFI-2	og	snjalltækjanotkunar	á	erlendu	tungumáli	á	virkum	dögum,	en	hún	

var	 neikvæð	 og	 veik,	 bæði	 í	málskilningi	 og	 í	 tjáningu.	 Af	 þessum	 niðurstöðum	má	 sjá	 að	

fylgni	 milli	 niðurstaðna	 á	 EFI-2	 og	 sjónvarpsáhorfs,	 snjalltækjanotkunar	 og	 lestrar	 á	 öðru	

tungumáli	 en	 íslensku	 voru	 mjög	 lítil	 eða	 engin.	 Tengsl	 notkunar	 á	 öðru	 tungumáli	 en	
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íslensku	virðist	því	ekki	hafa	áhrif	á	málþroska	íslenskra	leikskólabarna	á	þessum	aldri	eins	og	

hann	er	metinn	í	þessari	rannsókn.	

	

Tafla	1.	Fylgni	(Spearman)	milli	niðurstaðna	á	EFI-2	og	sjónvarpsáhorfs,	snjalltækjanotkunar	
og	lestrar.	

	

	

Tími	í	…	

	 EFI-2	

skilningur	

EFI-2	

tjáning	

sjónvarpsáhorf	virka	daga		 	 -0,07	 -0,04	

sjónvarpsáhorf	virka	daga	erlend	tungumál	 	 -0,06	 -0,10	

sjónvarpsáhorf	á	dag	um	helgar	 	 0,07	 0,05	

sjónvarpsáhorf	á	dag	um	helgar	erlend	tungumál	 	 -0,07	 -0,11	

snjalltæki	virka	daga	 	 -0,25*	 -0,20*	

snjalltæki	virka	daga	erlend	tungumál	 	 -0,23*	 -0,18*	

snjalltæki	á	dag	um	helgar	 	 -0,13	 -0,11	

snjalltæki	á	dag	um	helgar	erlend	tungumál	 	 -0,14	 -0,13	

lestur	virka	daga	á	móðurmáli	 	 -0,12	 -0,01	

lestur	virka	daga	erlend	tungumál	 	 -0,14	 -0,04	

lestur	á	dag	um	helgar	á	móðurmáli	 	 -0,09	 -0,03	

lestur	á	dag	um	helgar	erlend	tungumál	 	 	 	

*marktækt	p	<	0,05	

	

Í	rannsókninni	kom	því	fram	að	sá	tími	sem	börn	vörðu	á	öðru	tungumáli	en	íslensku	við	

sjónvarpsáhorf	tengdist	ekki	niðurstöðum	þeirra	 í	málþroskaskimuninni	EFI-2.	Tengsl	á	milli	

skimunarinnar	 og	 notkunar	 á	 snjalltækjum	 á	 öðru	 tungumáli	 en	 íslensku	 á	 virkum	 dögum	
voru	þó	marktækt	neikvæð	en	veik.	
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5 Umræður	

Samkvæmt	niðurstöðum	PISA,	hafur	lesskilningi		hrakað	um	sem	nemur	tæpu	skólaári	hér	á	

landi	 frá	 árinu	 2000	 –	 2015.	 Sigríður	 Ólafsdóttir	 og	 Baldur	 Sigurðsson	 (2007)	 túlka	 þessar	
niðurstöður	í	ljósi	breyttra	aðstæðna	í	samfélaginu	og	vísa	þá	til	þeirra	byltingar	sem	notkun	

netmiðla	 og	 snjalltækja	 hefur	 haft	 jafnt	 og	 þétt	 undanfarin	 ár.	 Nú	 á	 tímum	 verja	 börn	 og	

unglingar	 stórum	 hluta	 tíma	 síns	 í	 tölvuleikjum,	 á	 netinu,	 á	 samfélagsmiðlum	 og	 horfa	 á	
ótextað	 sjónvarpsefni	 og	margt	 af	 því	 efni	 er	 að	miklu	 leyti	 á	 ensku	 (Eiríkur	 Rögnvaldsson	

o.fl.,	 2012;	Menntamálastofnun,	 2017).	Meginmarkmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 kanna	 hve	

miklum	tíma	íslensk	leikskólabörn	verja	við	sjónvarpsáhorf,	snjalltækjanotkun	og	að	hlusta	á	
lestur,	 með	 foreldrum	 sínum,	 á	 öðru	 tungumáli	 en	 íslensku.	 Könnuð	 voru	 tengsl	 á	 milli	

notkunar	 á	 öðru	 tungumáli	 en	 íslensku	 og	 íslensks	málþroska	 barnanna.	 Rannsókninni	 var	

ætlað	 að	 varpa	 ljósi	 á	 hversu	 fjölbreytt	 málumhverfi	 íslensk	 leikskólabörn	 alast	 upp	 við	 í	
nútímasamfélagi.		

Rannsóknarspurningarnar	sem	voru	hvatinn	að	þessu	verkefni	voru	eftirfarandi:	

1. Að	 hve	 miklu	 leyti	 verja	 íslensk	 leikskólabörn	 tíma	 sínum	 á	 öðru	 tungumáli	 en	
íslensku?	

2. Hver	eru	 tengsl	notkunar	 leikskólabarna	á	öðru	 tungumáli	 en	 íslensku	við	 íslenskan	

málþroska	þeirra?		

Barnaefni	á	sjónvarpsstöðvunum	RÚV	og	Stöð	2	er	að	stærstum	hluta	talsett	á	 íslensku	

eða	um	80%	samkvæmt	niðurstöðum	frá	árinu	2012	(Þórdís	Þórisdóttir,	2012).	Nú	sex	árum	

síðar	hafa	mörg	börn	einnig	aðgang	að	öðrum	sjónvarpsstöðvum	en	þeim	íslensku	þar	sem	

barnaefni	 er	 ekki	 talsett.	 Þá	 er	 orðið	 sífellt	 algengara	 að	 börn	 sæki	 í	 barnaefni	 á	
veraldarvefnum	sem	ekki	er	talsett	(Birna	Arnbjörnsdóttir,	2018).	Ekki	er	vitað	um	rannsóknir	

sem	kanna	þau	áhrif	sem	enskt	mál	í	gegnum	fjölmiðla	hefur	á	íslenskan	málþroska	barna	og	

því	er	þetta	efni	sem	mikilvægt	er	að	kanna.	

Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	leiddu	í	ljós	að	16%	barnanna	horfðu	á	sjónvarp	á	öðru	

máli	en	íslensku	í	hálftíma	eða	lengur	á	virkum	dögum	og	32%	um	helgar.	Þar	af	horfðu	15%	í	

klukkustund	eða	 lengur	á	 sjónvarpsefni	 sem	var	ekki	á	 íslensku	um	helgar.	Um	tveir	þriðju	
(67%)	horfðu	nánast	ekkert	á	sjónvarpsefni	á	öðru	máli	en	íslensku	á	virkum	dögum	og	um	

helmingur	(51%)	um	helgar.	Ekki	er	ljóst	hvort	þetta	er	svipað	og	áður	því	rannsakandi	fann	

engar	samanburðarhæfar	rannsóknir	á	sjónvarpsáhorfi	þessa	aldurshóps	hér	á	 landi	þannig	

að	engar	ályktanir	um	þróun	verða	dregnar	af	þessum	niðurstöðum.		



	

45	

	

Notkun	á	erlendu	tungumáli	var	meiri	þegar	börnin	notuðu	snjalltæki	en	23%	barnanna	

dvöldu	við	slíkt	efni	hálftíma	eða	lengur	á	virkum	dögum	og	35%	um	helgar.	Í	ljós	kom	að	um	

helmingur	barnanna	varði	óverulegum	tíma	í	snjalltækjum	á	öðru	máli	en	íslensku	á	virkum	

dögum	þó	að	hlutfallið	sé	hærra	um	helgar,	eða	35%.	Af	þessu	má	sjá	að	notkun	á	öðru	máli	

en	 íslensku	 er	meiri	 um	 helgar	 en	 á	 virkum	 dögum	 og	 heldur	meiri	 í	 snjalltækjum	 en	 við	

sjónvarpsáhorf.	Lestur	á	öðru	tungumáli	en	 íslensku	var	óverulegur	en	það	voru	aðeins	um	

10%	foreldra	sem	lásu	fyrir	börnin	sín	á	öðru	máli	en	íslensku	og	þá	í	15	mínútur	eða	skemur	

eða	skemur	á	dag.	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 að	 engin	 merkjanleg	 tengsl	 voru	 á	 milli	

sjónvarpsáhorfs	á	öðru	tungumáli	en	 íslensku	og	 íslensks	málþroska	barnanna.	Fylgnin	milli	
snjalltækjanotkunar	á	öðru	máli	en	 íslensku	við	málþroska	var	hins	vegar	neikvæð	og	 telst	

marktæk	þó	að	fylgnin	sé	veik.		

Hér	á	eftir	verður	fjallað	um	niðurstöður	þeirra	tveggja	rannsóknarspurninga	sem	lagt	var	

af	stað	með	og	þær	tengdar	fræðilegum	grunni	verkefnisins	og	ályktanir	dregnar.	

5.1 Sjónvarpsáhorf,	viðvera	í	snjalltækjum	og	lestur	á	öðru	máli	en	íslensku	
Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 leiddu	 í	 ljós	 að	 notkun	 á	 öðru	máli	 en	 íslensku	 er	meiri	 um	

helgar	en	á	virkum	dögum	og	í	meira	mæli	 í	snjalltækjum	en	við	sjónvarpsáhorf.	Fram	kom	
einnig	að	aðeins	lítill	hluti	foreldra	sagðist	lesa	á	öðru	tungumáli	en	íslensku	fyrir	börnin	sín	á	

virkum	dögum	og	um	helgar.	

Ekki	er	hægt	að	segja	til	um	út	frá	þessum	niðurstöðum	hvort	tenging	barnanna	við	erlent	

mál	 sé	 mikil	 eða	 lítil	 eða	 setji	 mark	 á	 málþroska	 þeirra,	 þar	 sem	 ekki	 fundust	 neinar	

rannsóknarniðurstöður	sem	settu	viðmið	hvað	það	varðar.	Aðrar	rannsóknir	hafa	samt	sýnt	
að	börn	sem	verja	tíma	sínum	á	fleiri	en	einu	máli	eigi	á	hættu	að	þróa	minni	færni	í	hvoru	

máli	 fyrir	 sig	 heldur	 en	 börn	 sem	 aðeins	 nota	 eitt	 tungumál	 allan	 sinn	 vökutíma	 (Hulda	
Patricia	 Haraldsdóttir,	 2013;	 Sigríður	Ólafsdóttir,	 2015).	 Hálftími	 á	 dag	 eða	 allt	 upp	 í	 tvær	
klukkustundir	eru	ekki	hátt	hlutfall	af	vökutíma	barna	og	því	má	leiða	líkum	að	því	að	meiru	

skipti	hvernig	hinum	klukkustundunum	sem	börn	dvelja	með	foreldrum	sínum	og	í	leikskóla	

sé	 varið.	 Þar	 skiptir	 máli	 að	 börnin	 fái	 ríkulega	málörvun,	 innihaldsrík	 samskipti	 og	 að	 sú	

málörvun	miðist	við	getu	þeirra,	það	er	að	hún	sé	hvorki	of	innihaldsrýr	né	of	erfið	til	að	þau	

nái	að	byggja	upp	málkunnáttu	sína	(Hoff	og	Tian,	2005).	

Í	rannsókn	Law	og	félaga	(2018)	sýndu	niðurstöður	að	ef	börn	á	aldrinum	þriggja	til	fimm	

ára	horfðu	í	meira	en	þrjár	klukkustundir	á	dag	á	sjónvarp	tengist	það	slakri	málþroska	við	11	
ára	aldur.	Í	rannsókninni	sem	hér	er	greint	frá	sýndu	niðurstöður	eins	og	fram	hefur	komið,	

að	einungis	átta	börn	af	98	horfðu	meira	en	tvær	klukkustundir	á	sjónvarp	á	dag	um	helgar.	
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Það	er	 ekki	 hátt	 hlutfall	 og	 tæpast	 ástæða	 til	 að	hafa	 áhyggjur	 af	 því	 þar	 sem	þetta	mikla	

áhorf	á	sér	ekki	stað	á	hverjum	degi.	Aftur	á	móti	gæti	það	verið	áhyggjuefni	ef	á	sama	tíma	

ætti	sér	ekki	stað	hjá	þessum	sömu	börnum	nægileg	málörvun	í	formi	mannlegra	samskipta	

(Hart	og	Risley,	1995).		

Eins	 og	 fram	 hefur	 komið	 þá	 verja	 börnin	 í	 þessari	 rannsókn	 tíma	 sínum	 frekar	 við	

sjónvarpsáhorf	 en	 í	 snjalltækjum.	Margt	 er	 þó	 sem	 bendir	 til	 þess	 að	 snjalltæki,	 svo	 sem	

spjaldtölvur,	eigi	innan	fárra	ára	eftir	að	verða	aðgengilegri	og	grípa	fyrr	athygli	barnanna	en	
sjónvarpið	 vegna	 eiginleika	 sinna	 og	 þar	 er	 líklegt	 að	 hærra	 hlutfall	 efnis	 verði	 á	 erlendu	

tungumáli	en	á	íslensku	sjónvarpsstöðvunum.	Í	rannsókn	Steingerðar	Ólafsdóttur	(2017)	kom	

fram	að	þegar	börn	hafa	náð	fimm	ára	aldri	þá	aukast	líkurnar	á	því	að	þau	eigi	sín	eigin	tæki	
til	miðlanotkunar	og	þá	einkum	spjaldtölvur	meðan	að	börn	undir	fimm	ára	aldri	deildu	oft	

snjalltækjum	með	öðrum	fjölskyldumeðlimum.	Þar	sem	þessi	rannsókn	var	gerð	á	börnum	á	

fjórða	aldursári	má	gera	ráð	fyrir	því	að	fá	þeirra	noti	eigið	snjalltæki,	en	séu	frekar	að	nota	
snjalltæki	foreldra	sinna	eða	systkina.	Huganlega	hefur	aðgengi	þeirra	að	snjalltæki	því	verið	

minna	 en	 að	 sjónvarpi	 sem	 mögulega	 getur	 skýrt	 hvers	 vegna	 þau	 vörðu	 lengri	 tíma	 við	
sjónvarpsáhorf.	

Að	 lesa	 fyrir	 börn	 eflir	 málþroska	 þeirra	 og	 er	 mikilvæg	 undirstaða	 fyrir	 þróun	 læsis	

(Jensen,	2009),	ekki	síst	þar	sem	ritað	mál	er	mun	innihaldsríkara	en	talað	mál	og	í	því	birtast	

sjaldgæfari	orð	sem	eru	mikilvæg	fyrir	 lesskilning	og	námsgengi	(Sigríður	Ólafsdóttir,	2016).	

Flestir	foreldrar	í	þessari	rannsókn	svöruðu	því	til	að	þeir	læsu	fyrir	börnin	sín	á	bilinu	16	–	30	
mínútur	á	dag	og	eitt	foreldri	sagðist	lesa	fyrir	barnið	sitt	í	meira	en	tvær	klukkustundir	á	dag.	

Hvort	sá	tími	sé	næganlegur	 lestur	fyrir	börnin	eða	ekki	verður	ekki	svarað	hér.	Bent	hefur	

verið	á	í	rannsóknum,	sem	tíundaðar	eru	framar	í	ritgerðinni	að	það	sé	ef	til	vill	ekki	tíminn	
sem	skiptir	öllu	máli	þegar	lesið	er	fyrir	börn	heldur	sé	það	hvernig	er	lesið,	hversu	oft	sama	

bókin	er	lesin	og	hvort	innihaldsríkar	samræður	eiga	sér	stað	um	lesefnið	(Jensen,	2009).		

Börnin	læra	það	sem	fyrir	þeim	er	haft	og	stundum	gera	foreldrar	og	aðrir	uppalendur	sér	

ekki	grein	 fyrir	því	hversu	mikið	börnin	endurspegla	þeirra	eigin	hegðun	 (Chaudron,	2015).	
Jákvæð	lestrarmenning	á	heimilum	telst	meðal	annars	vera	að	hafa	bækur	sýnilegar,	að	börn	

sjái	aðra	 lesa	og	 lesið	sé	reglulega	fyrir	börnin	(Kassow,	2006).	Það	er	margt	sem	bendir	til	

þess	að	bækur	og	blöð	séu	ekki	eins	algeng	á	heimilum	og	áður	var	og	að	öllum	líkindum	á	sú	
tæknilega	veröld	sem	við	búum	við	 í	dag	sinn	þátt	 í	því	 (Bowcutt,	2013).	Nú	er	hægt	er	að	

nálgast	allar	upplýsingar	og	annað	afþreyingarefni	 gegnum	miðla	nútímans.	Því	er	allt	 eins	

líklegt	að	börn	í	dag	sjái	ekki	eins	mikið	og	áður	til	foreldra	sinna	eða	annarra	nákominna	við	
að	 lesa	 í	bók	 (Kassow,	2006).	Aftur	á	móti	er	 líklegt	að	börnin	horfi	 á	 foreldra	 sína	vinna	 í	

fartölvum	eða	lesa	af	skjá	snjalltækja.	Velta	má	fyrir	sér	hvort	það	hafi	sömu	áhrif	og	jákvæð	

lestrarmenning	er	talin	hafa	á	börnin	og	þau	verði	áhugasamari	um	skjámenninguna.	
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Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýndu	að	börnin	vörðu	töluverðum	tíma	við	sjónvarpsáhorf	

og	í	snjalltækjum	og	hluta	þess	tíma	á	öðru	máli	en	íslensku.	Nokkur	breytileiki	kom	fram	hjá	

börnunum	hvað	þetta	varðaði	og	því	var	virkilega	áhugavert	að	skoða	hvort	tengsl	séu	á	milli	

þess	tíma	sem	varið	var	á	öðru	máli	en	íslensku	og	íslensks	málþroska	barnanna.	

5.2 Tengsl	á	milli	notkunar	á	öðru	máli	en	íslensku	og	íslensks	málþroska	
leikskólabarna	

Hver	 eru	 tengsl	 notkunar	 á	 öðru	 tungumáli	 en	 íslensku	 hjá	 leikskólabörnum	og	málþroska	

þeirra	 í	 íslensku	 var	 önnur	 þeirra	 spurninga	 sem	 lagt	 var	 af	 stað	 með	 við	 gerð	 þessa	

lokaverkefnis.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 neikvæða	 fylgni	 á	 milli	 þess	 tíma	 sem	
börnin	vörðu	í	snjalltækjum	á	öðru	máli	en	 íslensku	á	virkum	dögum	og	 íslensks	málþroska	

þeirra	eins	og	hann	mældist	á	EFI-2	málþroskaprófinu.	Þessi	fylgni	var	marktæk	en	tengslin	

voru	þó	veik	og	ekki	kom	fram	fylgni	við	þann	tíma	sem	börnin	vörðu	við	slíka	iðju	um	helgar	
né	 við	 sjónvarpsáhorf.	 Það	 má	 því	 draga	 þá	 ályktun	 að	 sá	 tími	 sem	 börnin	 verja	 á	 öðru	

tungumáli	en	íslensku	tengist	nánast	ekkert	niðurstöðum	þeirra	í	EFI-2.	

Þegar	skoðaðar	voru	niðurstöður	barnanna	í	EFI-2	kom	í	ljós	að	um	79,2%	barnanna	voru	

með	meðalfærni	eða	góða	getu	í	skilningi	og	um	81,3%	voru	með	meðalfærni	eða	góða	getu	í	
tjáningu.	 Samkvæmt	 viðmiðunarmati	 EFI-2	 þá	 eru	 64%	 barna	 með	 góða	 eða	 meðalfærni	

bæði	í	skilningi	og	tjáningu.		

Höfundar	 EFI-2	 benda	 á	 að	 skoða	 þurfi	 hvert	 tilfelli	 fyrir	 sig	 þegar	 börn	 lenda	 undir	

meðalfærni	 í	 skilningi	 eða	 tjáningu	 (Elmar	 Þórðarson	 o.fl.,	 2012).	 Þetta	 er	 í	 samræmi	 við	

ábendingar	Hoff	og	Tian	(2005)	um	mikilvægi	þess	að	skoða	vel	bakgrunn	hvers	barns	sem	á	
við	slakan	málþroska	að	etja.	Aðstæður	barna	geta	verið	misjafnar	og	í	mörgum	tilfellum	búa	

börn	við	lítt	hvetjandi	málumhverfi.	Hoff	og	Tian	nefna	að	jafnvel	sé	málörvun	í	skólum	ekki	
nægjanleg	(Hoff	og	Tian,	2005).		

Þessari	rannsókn	var	ekki	ætlað	að	leggja	mat	á	þá	leikskóla	sem	börnin	dvelja	á	en	þó	má	

benda	á	að	einungis	fagfólk	sem	hefur	til	þess	réttindi	 leggur	fyrir	EFI-2.	Hátt	hlutfall	barna	

með	góða	eða	meðalfærni	á	EFI-2	prófinu	getur	átt	rætur	að	rekja	til	öflugs	málumhverfi	á	

leikskólanum.	En	það	getur	einnig	verið	 rakið	 til	 ríkrar	málörvunar	heima	 fyrir.	Alla	vegana	
ætti	sú	vitund	að	fagfólk	leggur	EFI-2	fyrir	að	veita	visst	öryggi	um	að	rétt	sé	staðið	að	málum	

og	að	þau	börn	fái	þá	viðeigandi	aðstoð	sem	mælast	undir	meðalfærni	 í	EFI-2.	Hvað	veldur	

því	 að	 20%	 barnanna	 lenda	 undir	 meðalfærni	 í	 skilningi	 og	 rétt	 rúm	 16%	 lenda	 undir	

meðalfærni	í	tjáningu	er	óljóst	en	það	hlutfall	kemur	ekki	á	óvart	því	eðlilegt	er	að	einhverjir	

lendi	undir	meðalfærni	samkvæmt	viðmiðunarmati	EFI-2	en	mikilvægt	er	að	reyna	að	koma	

til	móts	við	öll	börn	og	efla	málþroska	þeirra.	
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En	hvers	vegna	koma	ekki	fram	skýr	tengsl	á	milli	notkunar	á	öðru	tungumáli	en	íslensku	

og	 íslenskum	málþroska	 barnanna	 í	 þessari	 rannsókn?	 Ef	 litið	 er	 til	 þess	 hvernig	 orðaforði	

tvítyngdra	barna	hefur	tilhneigingu	til	að	þróast	þá	sýna	rannsóknir	að	orðaforði	tvítyngdra	

barna	er	að	jafnaði	minni	en	orðaforði	eintyngdra	barna	(Hoff	ofl.,	2012;	Sigríður	Ólafsdóttir,	

2015).	 Orðaforði	 barna	 er	 í	 hlutfalli	 við	 þann	 tíma	 og	 þá	málörvun	 sem	 þau	 fá.	 Því	meiri	

málörvun	sem	tvítyngt	barn	fær	í	öðru	málinu,	þeim	mun	meiri	orðaforða	býr	það	yfir	 í	því	

máli	(Hoff,	o.fl.,	2012).		

Börnin	sem	þessi	 rannsókn	náði	 til	voru	mjög	ung,	aðeins	á	 fjórða	aldursári.	 Í	 rannsókn	

Steingerðar	Ólafsdóttur	(2017)	kemur	fram	að	allra	yngstu	börnin,	á	aldrinum	frá	fæðingu	til	

eins	 árs	 nota	 netið	 ekki	mikið.	 Í	 hennar	 rannsókn	 notuðu	 samt	 4%	 barnanna	 á	 þeim	 aldri	
netið	daglega	en	um	80%	þeirra	notuðu	netið	aldrei.	Rannsókn	Steingerðar	sýndi	 jafnframt	

að	 foreldrar	 taka	meiri	 þátt	 í	miðlanotkun	barna	 sinna	á	þessum	aldri	 en	þegar	þau	verða	

eldri,	 þá	 fækkar	 þeim	 samverustundum.	Miðað	 við	 þær	 niðurstöður	 þá	 er	 afar	 ólíklegt	 að	
börnin	í	þessari	rannsókn,	hafi	varið	löngum	tíma	á	fyrsta	ári	sínu	á	netinu	og	þar	af	leiðandi	

mögulega	ekki	varið	neinum	tíma	á	öðru	máli	en	íslensku.	Að	líkindum	skiptir	mestu	máli	að	
þau	hafi	fengið	nægilega	mikla	málörvun	í	 íslensku,	 í	 formi	fjölbreytts	 lesturs	og	samræðna	
heima	fyrir	og	í	leikskólum.	Í	ljósi	fyrri	rannsókna	má	velta	fyrir	sér	hvort	neikvæð	veik	fylgni	

á	 milli	 notkunar	 snjalltækja	 á	 öðru	 máli	 en	 íslensku	 á	 virkum	 dögum	 við	 málskilning	 og	
tjáningarfærni	barnanna	í	íslensku	kunni	að	aukast	og	styrkjast	með	hækkandi	aldri.	

5.3 Hvað	gæti	hugsanlega	haft	áhrif	á	málþroska	leikskólabarna	
Niðurstöðurnar	gefa	okkur	ekki	ástæðu	til	að	fullyrða	um	það	hvort	notkun	snjalltækja	og	á	

erlendu	máli	 tengist	niðurstöðum	í	EFI-2.	Notkun	snjalltækja	hjá	ungum	börnum	er	þó	vert	
að	 skoða	 nánar	 þar	 sem	 rannsóknir	 sýna	 að	 vinsælustu	 miðlatæki	 á	 meðal	 barna	 eru	

spjaldtölvur	þar	sem	stærð	skjásins	og	helstu	eiginleikar	tækisins	henta	einkar	vel	 fyrir	 litla	
fingur	(Chaudron,	2015).	Eins	og	komið	hefur	fram	þá	vörðu	börnin	í	þessari	rannsókn	tíma	
sínum	frekar	við	sjónvarpsáhorf	en	við	notkun	á	snjalltæki.	Margt	er	þó	sem	bendir	til	þess	

að	 snjalltæki,	 svo	 sem	 spjaldtölvur,	 eigi	 fljótlega	 eftir	 að	 verða	 aðgengilegri	 og	 grípi	 fyrr	

athygli	barnanna	en	sjónvarpið	vegna	eiginleika	sinna.	Sigríður	Sigurjónsdóttir	(2016)	bendir	

á	að	margt	sé	jákvætt	sem	snýr	að	snjalltækjaþróun	undanfarinna	ára,	svo	sem	að	tölvur	og	

snjallsímar	auðvelda	samskipti,	bjóða	upp	á	margs	konar	afþreyingu	og	gera	notendum	kleift	
að	afla	upplýsinga	óháð	stað	og	stund.	Sigríður	Sigurjónsdóttir	(2016)	bendir	þó	einnig	á	að	

þrátt	 fyrir	 að	 snjalltækjabyltingin	 sé	 jákvæð	 hafi	 hún	 ákveðnar	 hættur	 í	 för	 með	 sér	 fyrir	

íslenska	tungu	(Sigríður	Sigurjónsdóttir,	2016).	Það	gæti	þegar	fram	líða	stundir	haft	áhrif	á	
málþroska	leikskólabarna	ef	að	aðgengi	að	íslensku	efni	á	netinu	fyrir	börn	verður	áfram	jafn	

lítið	og	raun	ber	vitni	til	samanburðar	við	enskt	efni.	



	

49	

	

Máltækni	(e.	language	technology)	er	tiltölulega	nýtt	orð	í	íslensku.	Það	orð	er	notað	um	

hvers	 kyns	 samvinnu	 tungumáls	 og	 tölvutækni	 er	 hefur	 einhvern	 hagnýtan	 tilgang	 sem	

beinist	að	því	að	hanna	eða	útbúa	einhvern	hugbúnað	eða	tæki	sem	nýtist	mönnum	í	starfi	

eða	 leik	 (Eiríkur	Rögnvaldsson,	 2012).	 Í	Hvítbókaröð	META-NET	 skrifa	 Eiríkur	Rögnvaldsson	

o.fl.	(2012)	að	þjóðartungumál	sem	ekki	hafa	fullnægjandi	máltæknibúnaði	séu	í	mikilli	hættu	

og	það	á	jafnvel	við	um	þjóðtungur	sem	margir	tala.	Ef	íslenska	á	að	vera	lífvænleg	þjóðtunga	

í	 þróuðum	heimi	 þá	 verður	 hún	 að	 geta	 staðið	 undir	 kröfum	upplýsingatækninnar	 (Eiríkur	

Rögnvaldsson	 o.fl.,	 2012).	 Þarna	 gæti	 einnig	 leynst	 hætta	 fyrir	 málþroska	 íslenskra	

leikskólabarna.	Ef	staðreyndin	verður	sú	að	sífellt	fleiri	íslensk	börn	á	unga	aldri	fari	í	auknum	

mæli	að	verja	tíma	sínum	meira	í	snjalltækjum	þá	er	hugsanlegt	að	þau	fari	að	heyra	meira	af	

öðru	 tungumáli	 en	 íslensku.	 Hættan	 er	 á	 að	 tækninni	 fleygi	 svo	 hratt	 fram	 að	 ekki	 muni	
gefast	tími	né	fjármagn	til	að	þýða	allan	þann	hugbúnað	sem	börnin	sækja	sér	til	gagns	og	

gamans	í	snjalltækin.	Boðuð	raddstýring	allra	tækja	á	næstu	árum	mun	einnig	hafa	sín	áhrif	
ef	að	börnin	geta	ekki	talað	íslensku	við	tækin	og	þurfa	að	tala	ensku	til	að	stjórna	þeim.		

Í	rannsókn	þessari	voru	þátttakendur	íslensk	leikskólabörn	en	mikilvægt	er	að	varpa	ljósi	

á	það	hvort	notkun	eldri	barna	á	öðru	máli	en	íslensku	tengist	íslenskum	málþroska	þeirra	og	
að	fylgja	þróun	yfir	nokkur	ár.	Slíkar	upplýsingar	væri	verðugt	að	afla	með	15	ára	unglingum	

og	tengja	til	dæmis	við	niðurstöður	þeirra	á	PISA	prófum.	
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6 Lokaorð	

Samkvæmt	rannsókninni	horfðu	um	16%	barnanna,	sem	voru	á	fjórða	aldursári,	á	sjónvarp	á	

öðru	máli	en	íslensku	í	hálftíma	eða	lengur	á	virkum	dögum	og	32%	barna	um	helgar.	Þar	af	

horfðu	 15%	 þeirra	 í	 klukkustund	 eða	 lengur	 um	 helgar	 á	 sjónvarpsefni	 sem	 var	 ekki	 á	
íslensku.	Að	meðaltali	horfðu	börnin	í	29	mínútur	á	sjónvarp	á	dag	um	helgar	á	erlendu	máli	

en	 17	 mínútur	 á	 virkum	 dögum.	 Það	 er	 ekki	 hátt	 hlutfall	 af	 vökutíma	 þeirra	 en	 samt	

umtalsverður	tími.	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýndu	að	44%	barnanna	vörðu	meira	en	15	mínútum	á	dag	í	

snjalltækjum	 á	 erlendu	 máli	 á	 virkum	 dögum	 og	 54%	 um	 helgar.	 Niðurstöður	
rannsóknarinnar	 sýndu	 hins	 vegar	marktækt	 en	 veik	 neikvæð	 tengsl	milli	 árangurs	 á	 EFI-2	

prófinu	og	notkunar	á	snjalltækjum	á	öðru	tungumáli	en	íslensku	á	virkum	dögum.	Ekki	kom	
á	 óvart	 að	 það	 erlenda	 tungumál	 sem	 börnin	 horfðu	 og	 hlustuðu	 á	 í	 sjónvarpi	 eða	

snjalltækjum	 var	 fyrst	 og	 fremst	 enska	 enda	 er	 það	 efni	 sem	 finna	 má	 fyrir	 börn	 á	

snjalltækjum	 eða	 erlendum	 sjónvarpsstöðvum	 mestmegnis	 með	 ensku	 tali.	 Íslenskar	
sjónvarpsstöðvar	talsetja	nánast	allt	sitt	barnaefni,	en	í	dag	hafa	íslensk	börn	greiðan	aðgang	

að	öðrum	sjónvarpsmiðlum,	svo	sem	Youtube	og	Netflix,	þar	sem	barnaefni	er	nær	eingöngu	

á	ensku.	

Samkvæmt	rannsókninni	lásu	10%	foreldranna	fyrir	börnin	á	öðru	tungumáli	en	íslensku	á	

virkum	dögum	og	11%	um	helgar.	Ekkert	af	þeim	foreldrum	sem	svöruðu	í	könnuninni	kvaðst	

þó	verja	lengri	tíma	í	lestur	á	öðru	máli	en	íslensku	en	fimmtán	mínútum	á	dag.		

Þrátt	fyrir	að	lítil	tengsl	hafi	komið	fram	í	rannsókninni	á	milli	notkunar	á	öðru	tungumáli	

en	 íslensku	 og	 málþroska	 barnanna	 er	 mikilvægt	 að	 vera	 á	 varðbergi.	 Börnin	 í	 þessari	

rannsókn	er	enn	mjög	ung,	aðeins	á	 fjórða	aldursári,	og	það	er	 líklegt	að	þau	eigi	einungis	
eftir	að	bæta	við	þann	tíma	sem	þau	verja	á	öðru	tungumáli	en	íslensku	á	næstu	árum.	Aðrar	

rannsóknir	 sýna	 tilhneigingin	 er	 sú	 að	 ung	 börn	 sem	 verja	 tíma	 sínum	 á	 fleiri	 en	 einu	

tungumáli	þrói	minni	orðaforða	í	hvoru	máli	fyrir	sig	en	þau	sem	aðeins	nota	eitt	tungumál.	
Það	 væri	 því	 athyglisvert	 að	 fylgja	 þessari	 rannsókn	 eftir	 og	 kanna	 eftir	 nokkur	 ár	 hvort	

tengslin	 hafi	 vaxið	 á	 milli	 íslenskufærni	 þessara	 barna	 og	 aukinnar	 notkun	 þeirra	 á	

samskiptamiðlum,	snjalltækjum	og	veraldarvefnum	á	öðru	máli	en	íslensku.	

Fram	kemur	í	 fræðilega	hluta	ritgerðarinnar	hversu	mikilvæg	mannleg	samskipti	skipta	 í	

formi	 innihaldsríkra	 samræðna	 og	 bóklesturs	 er	 fyrir	 málörvun	 barna	 strax	 frá	 fæðingu.	 Í	

rannsókninni	kom	fram	að	það	voru	74%	foreldranna	sem	sögðust	lesa	fyrir	börnin	í	meira	en	
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15	mínútur	á	dag	á	virkum	dögum	og	78%	sögðust	 lesa	þetta	mikið	á	dag	um	helgar.	Gera	

verður	ráð	fyrir	því	að	einnig	sé	lesið	fyrir	börnin	að	jafnaði	í	15	mínútur	á	dag	í	leikskólanum.	

Þrátt	 fyrir	það	komu	ekki	 fram	 jákvæð	marktæk	tengsl	við	 lestur	 í	 rannsókninni	en	kannski	

vegna	þess	að	lesið	er	fyrir	langflest	barnanna.	Þetta	kallar	einnig	á	frekari	rannsóknir.	Getur	

það	einnig	verið	að	sá	tími	sem	börn	verja	við	sjónvarpsáhorf	eða	í	snjalltækjum	á	öðru	máli	

en	 íslensku	 sé	 ekki	 líklegur	 til	 að	 hafa	 neikvæðustu	 áhrifin	 á	 málþroska	 barnanna?	 Til	 að	

kanna	 það	 væri	 gaman	 að	 sjá	 hversu	 mikla	 málörvun	 börnin	 eru	 að	 fá	 heima	 fyrir	 og	 í	

leikskólanum?	Er	 til	dæmis	munur	á	málörvun	þeirra	heima	 fyrir	og	 í	 leikskólanum?	Einnig	

væri	fróðlegt	að	bera	saman	eintyngd	og	tvítyngd	börn.		

Í	dag	dvelja	nánast	öll	börn	sem	til	þess	hafa	aldur	í	leikskóla	og	í	flestum	tilfellum	þá	eru	
börnin	með	fulla	vistun	þar.	Það	eru	átta	tímar	á	dag	og	í	sumum	tilfellum	jafnvel	meira	en	

það.	 Leikskólinn	 er	 fyrsta	 stig	 skólagöngunnar	 og	 á	 leikskólaaldri	 er	 lagður	 grunnur	 að	

máltöku	barnsins.	Börn	á	leikskólaaldri	auka	orðaforða	sinn	um	mörg	þúsund	orð	frá	því	þau	
byrja	í	leikskóla	og	þar	til	þau	hefja	nám	í	grunnskóla.	Því	er	mjög	mikilvægt	að	vandað	sé	til	

verks	og	að	á	leikskólum	starfi	fagfólk	með	djúpan	skilning	og	einbeittan	vilja	til	að	styðja	við	
málþroska	barnanna.	

Rannsóknir	og	greinar	sem	hér	hefur	verið	 fjallað	um	og	horft	 til	gefa	ástæðu	til	að	við	

séum	á	varðbergi.	Nýju	tækin	sem	leika	í	höndum	barnanna	okkar	geta	haft	neikvæð	áhrif	á	

máltökuskeiðið,	ekki	síst	ef	foreldrar	týna	sér	í	þeim	líka	og	málörvun	á	heimilum	minnkar.	Þá	

getur	tvítyngi	samhliða	vaxandi	hlutfalls	ensku	í	tali	og	hlustun	leitt	til	þverrandi	skilnings	og	
getu	íslenskra	barna	til	að	tjá	sig	á	íslensku.	Er	því	rétt	að	hafa	hugfast	hið	fornkveðna	–	Því	

læra	börnin	málið,	að	það	er	fyrir	þeim	haft.		
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Viðauki	A	–	Spurningakönnun	

Spurningakönnun	
*	Áskilið	

1.	Hver	er	kennitala	barnsins	þíns	?	*	

	

Svarið þitt 

 

2.	Hvað	heitir	leikskóli	barnsins	þíns	?	*	

	

Svarið þitt 

 

3.	Hvert	er	móðurmál	þitt	?	

	

Svarið þitt 

 

4.	Hvert	er	móðurmál	hins	foreldris	barnsins	(ef	annað	foreldri)	?	

	

Svarið þitt 
	

5.	Hversu	mörgum	mínútum	á	dag	að	 jafnaði	ver	barnið	þitt	 í	að	horfa	á	

sjónvarp	á	virkum	dögum?	

0	-	15	mínútur	

16	-	30	mínútur	
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31	-	45	mínútur		

46	-	60	mínútur		

61	-	75	mínútur	

76	-	90	mínútur	

91	-	105	mínútur	

106	-	120	mínútur	

Meira	en	tvær	klukkustundir	

	

6.	Hversu	margar	mínútur	af	því	telur	þú	vera	á	erlendu	tungumáli	?	

0	-	15	mínútur	

16	-	30	mínútur	

31	-	45	mínútur	

46	-	60	mínútur	

61	-	75	mínútur	

76	-	90	mínútur	

91	-	105	mínútur	

106	-	120	mínútur	

Meira	en	tvær	klukkustundir	

	

7.	Á	hvaða	tungumáli/tungumálum	?	

	

Svarið þitt 
	

8.	Hversu	mörgum	mínútum	að	 jafnaði	á	dag	ver	barnið	þitt	 í	að	horfa	á	

sjónvarp	um	helgar	?	

0	-	15	mínútur		

16	-	30	mínútur	

31	-	45	mínútur	
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46	-	60	mínútur	

61	-	75	mínútur	

76	-	90	mínútur	

91	-	105	mínútur	

106	-	120	mínútur	

Meira	en	tvær	klukkustundir	

	

9.	Hversu	margar	mínútur	af	því	telur	þú	vera	á	erlendu	tungumáli	?	

0	-	15	mínútur	

16	-	30	mínútur	

31	-	45	mínútur	

46	-	60	mínútur	

61	-	75	mínútur	

76	-	90	mínútur	

91	-	105	mínútur	

106	-	120	mínútur	

Meira	en	tvær	klukkustundir	

	

10.	Á	hvaða	tungumáli/tungumálum	?	

	

Svarið þitt 
	

11.	Hversu	mörgum	mínútum	að	jafnaði	á	dag	ver	barnið	þitt	tíma	sínum	í	

snjalltæki	á	virkum	dögum	?	

0	-	15	mínútur	

16	-	30	mínútur	

31	-	45	mínútur	

46	-	60	mínútur	
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61	-	75	mínútur	

76	-	90	mínútur	

91	-	105	mínútur	

106	-	120	mínútur	

Meira	en	tvær	klukkustundir	á	dag	

	

12.	Hversu	margar	mínútur	af	því	telur	þú	vera	á	erlendu	tungumáli	?	

0	-	15	mínútur	

16	-	30	mínútur	

31	-	45	mínútur	

46	-	60	mínútur	

61	-	75	mínútur	

76	-	90	mínútur	

91	-	105	mínútur		

106	-	120	mínútur	

Meira	en	tvær	klukkustundir	

	

13.	Á	hvaða	tungumáli/tungumálum	?	

	

Svarið þitt 

 

14.	Hversu	mörgum	mínútum	að	jafnaði	á	dag	ver	barnið	þitt	tíma	sínum	í	

snjalltæki	um	helgar	?	

0	-	15	mínútur	

16	-	30	mínútur	

31	-	45	mínútur	

46	-	60	mínútur	
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61	-	75	mínútur	

76	-	90	mínútur	

91	-	105	mínútur	

106	-	120	mínútur	

Meira	en	tvær	klukkustundir	

	

15.	Hversu	margar	mínútur	af	því	telur	þú	vera	á	erlendu	tungumáli	?	

0	-	15	mínútur	

16	-	30	mínútur	

31	-	45	mínútur	

46	-	60	mínútur		

61	-	75	mínútur	

76	-	90	mínútur	

91	-	105	mínútur		

106	-	120	mínútur	

Meira	en	tvær	klukkustundir	

	

16.	Á	hvaða	tungumáli/tungumálum	?	

	

Svarið þitt 
	

17.	Hversu	margar	mínútur	að	jafnaði	á	dag	á	virkum	dögum	lest	þú	fyrir	

barnið	þitt	á	móðurmáli	þínu	?	

0	-	15	mínútur	

16	-	30	mínútur	

31	-	45	mínútur	

46	-	60	mínútur	
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61	-	75	mínútur	

76	-	90	mínútur	

91	-	105	mínútur		

106	-	120	mínútur	

Meira	en	tvær	klukkustundir	

	

18.	Hversu	margar	mínútur	að	jafnaði	á	dag	um	helgar	lest	þú	fyrir	barnið	

þitt	á	móðurmáli	þínu	?	

0	-	15	mínútur	

16	-	30	mínútur	

31	-	45	mínútur	

46	-	60	mínútur	

61	-	75	mínútur	

76	-	90	mínútur	

91	-	105	mínútur	

106	-	120	mínútur	

Meira	en	tvær	klukkustundir	

	

19.	Hversu	margar	mínútur	að	jafnaði	á	dag	á	virkum	dögum	lest	þú	fyrir	

barnið	þitt	á	öðru	tungumáli	en	móðurmáli	þínu	?	

0	-	15	mínútur	

16	-	30	mínútur	

31	-	45	mínútur	

46	-	60	mínútur	

61	-	75	mínútur	

76	-	90	mínútur	

91	-	105	mínútur	

106	-	120	mínútur	
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Meira	en	tvær	klukkustundir	

	

20.	Á	hvaða	tungumáli/tungumálum	ef	lesið	er	?	

	

Svarið þitt 
 

21.	Hversu	margar	mínútur	að	jafnaði	á	dag	um	helgar	lest	þú	fyrir	barnið	

þitt	á	öðru	tungumáli	en	móðurmáli	þínu	?	

0	-	15	mínútur	

16	-	30	mínútur	

31	-	45	mínútur	

46	-	60	mínútur	

61	-	75	mínútur	

76	-	90	mínútur	

91	-	105	mínútur	

106	-	120	mínútur	

Meira	en	tvær	klukkustundir	

	

22.	Á	hvaða	tungumáli/tungumálum	ef	lesið	er	?	

	

Svarið þitt 
	

Kærar þakkir 
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Viðauki	Á	–	Leyfisbréf	til	leikskólafulltrúa	

Reykjanesbær,	27.maí	2017	

Ágæti	leikskólafulltrúi	

	

Undirrituð	 er	meistaranemi	 á	Menntavísindasviði	 Háskóla	 Íslands	 og	 er	 að	 hefja	 rannsókn	

sem	ætlað	 er	 að	 leita	 svara	 við	 spurningunum	 ,,Að	 hvaða	miklu	 leyti	 verja	 íslensk	 börn	 á	
fjórða	ári	tíma	sínum	á	öðru	tungumáli	en	íslensku?	Hvernig	tengist	það	íslenskum	málþroska	

þeirra?”	Leiðbeinandi	minn	er	Sigríður	Ólafsdóttir,	nýdoktor	við	Háskóla	Íslands.	Rannsóknin	

mín	er	eigindleg.	Þátttakendur	eru	foreldrar	barna	sem	fædd	eru	árið	2013	og	hafa	tekið	EFI-
2	málþroskaskimunarpróf.	Meðal	annars	sem	rannsókninni	er	ætlað	að	gefa	vísbendingar	um	

er	 hversu	 margar	 mínútur	 á	 dag	 íslensk	 börn	 fædd	 2013	 dvelja	 við	 áhorf	 og	 hlustun	 á	

sjónvarp	og	í	snjalltækjum	á	öðru	tungumáli	en	íslensku.	Þá	mun	ég	óska	eftir	leyfi	foreldra	til	
að	 nálgast	 niðurstöður	 barnanna	 á	 málþroskaskimunarmatinu	 EFI-2.	 Síðan	 mun	 ég	 kanna	

hvort	 tengsl	 séu	 á	milli	 svara	 í	 spurningakönnun	 og	málþroskaprófsins.	 Ég	 vonast	 eftir	 að	

nægilega	margir	taki	þátt	svo	draga	megi	marktækar	ályktanir	frá	rannsókninni.	

	

Ég	leita	til	þín	um	leyfi	til	að	vinna	rannsóknina	í	leikskólum	Reykjanesbæjar;	að	ég	geti	sent	
foreldrum	leyfisbréf	og	spurningakönnun,	en	 jafnframt	að	nálgast	niðurstöður	barna	þeirra	

úr	EFI-2.	Gagnasöfnun	er	áætluð	í	júní	2017.	

	

Ég	hef	tilkynnt	rannsóknina	til	Persónuverndar	undir	númerinu	S8316/2017.	Gætt	er	fyllsta	

trúnaðar	 við	 úrvinnslu	 gagna	 og	 uppfylltar	 verða	 kröfur	 um	 meðferð	 og	 vörslu	
persónuupplýsinga	 samkvæmt	 lögum.	 Enginn	 annar	 en	 ég,	 sem	 rannsakandi,	 mun	 hafa	

aðgang	að	gögnunum.	Ekki	verður	hægt	að	rekja	upplýsingar	til	einstakra	leikskóla,	foreldra	

eða	barna.	Frumgögnum	og	persónuupplýsingum	verður	eytt	að	rannsókn	lokinni.	

Ég	vona	að	verkefnið	þyki	áhugavert	og	vel	verði	tekið	í	þessa	málaleitan.	

	

Með	fyrirfram	þökk	fyrir	stuðninginn,	
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__________________________________	

Ingibjörg	Jónsdóttir	

M.Ed.nemi	í	náms-	og	kennslufræðum,	Hí.	

Sími:	8625862	Netfang:	inj30@hi.is	

	

Ég	 samþykki	 hér	 með	 að	 leikskólar	 ________________________________taki	 þátt	 í	

ofangreindri	rannsókn	Ingibjargar	Jónsdóttur,	meistaranema	hjá	Háskóla	Íslands.	

	

Nafn	og	undirskrift	leikskólafulltrúa	Reykjanesbæjar		

	

_______________________________________________	
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Viðauki	B	–	Leyfisbréf	til	leikskólastjóra	

Reykjanesbær,	27.maí	2017	

Ágæti	leikskólastjóri	

	

Undirrituð	 er	meistaranemi	 á	Menntavísindasviði	 Háskóla	 Íslands	 og	 er	 að	 hefja	 rannsókn	

sem	ætlað	 er	 að	 leita	 svara	 við	 spurningunum	 ,,Að	 hvaða	miklu	 leyti	 verja	 íslensk	 börn	 á	
fjórða	ári	tíma	sínum	á	öðru	tungumáli	en	íslensku?	Hvernig	tengist	það	íslenskum	málþroska	

þeirra?”	Leiðbeinandi	minn	er	Sigríður	Ólafsdóttir,	nýdoktor	við	Háskóla	Íslands.	Rannsóknin	

mín	er	eigindleg.	Þátttakendur	eru	foreldrar	barna	sem	fædd	eru	árið	2013	og	hafa	tekið	EFI-
2	málþroskaskimunarpróf.	Meðal	annars	sem	rannsókninni	er	ætlað	að	gefa	vísbendingar	um	

er	 hversu	 margar	 mínútur	 á	 dag	 íslensk	 börn	 fædd	 2013	 dvelja	 við	 áhorf	 og	 hlustun	 á	
sjónvarp	og	í	snjalltækjum	á	öðru	tungumáli	en	íslensku.	Þá	mun	ég	óska	eftir	leyfi	foreldra	til	

að	 nálgast	 niðurstöður	 barnanna	 á	 málþroskaskimunarmatinu	 EFI-2.	 Síðan	 mun	 ég	 kanna	

hvort	 tengsl	 séu	 á	milli	 svara	 í	 spurningakönnun	 og	málþroskaprófsins.	 Ég	 vonast	 eftir	 að	
nægilega	margir	taki	þátt	svo	draga	megi	marktækar	ályktanir	frá	rannsókninni.	

	

Ég	 leita	 til	 þín	 um	 leyfi	 til	 að	 vinna	 rannsóknina	 í	 leikskólanum	 þínum;	 að	 ég	 geti	 sent	

foreldrum	leyfisbréf	og	spurningakönnun,	en	 jafnframt	að	nálgast	niðurstöður	barna	þeirra	
úr	EFI-2.	Gagnasöfnun	er	áætluð	í	júní	2017.	

	

Ég	hef	tilkynnt	rannsóknina	til	Persónuverndar	undir	númerinu	S8316/2017.	Gætt	er	fyllsta	

trúnaðar	 við	 úrvinnslu	 gagna	 og	 uppfylltar	 verða	 kröfur	 um	 meðferð	 og	 vörslu	

persónuupplýsinga	 samkvæmt	 lögum.	 Enginn	 annar	 en	 ég,	 sem	 rannsakandi,	 mun	 hafa	
aðgang	að	gögnunum.	Ekki	verður	hægt	að	rekja	upplýsingar	til	einstakra	leikskóla,	foreldra	

eða	barna.	Frumgögnum	og	persónuupplýsingum	verður	eytt	að	rannsókn	lokinni.	

Ég	vona	að	verkefnið	þyki	áhugavert	og	vel	verði	tekið	í	þessa	málaleitan.	

	

Í	viðhengi	má	finna	leyfisbréf	og	spurningakönnun	sem	send	verða	til	mæðra	leikskólabarna.	

Ef	þú	hefur	einhverjar	frekari	spruningar,	ekki	hika	við	að	hafa	samband.	
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Með	fyrirfram	þökk	fyrir	stuðninginn,	

	

__________________________________	

Ingibjörg	Jónsdóttir	

M.Ed.nemi	í	náms-	og	kennslufræðum,	Hí.	

Sími:	8625862	Netfang:	inj30@hi.is	

	

Ég	 samþykki	 hér	 með	 að	 leikskólinn	 ________________________________taki	 þátt	 í	
ofangreindri	rannsókn	Ingibjargar	Jónsdóttur,	meistaranema	hjá	Háskóla	Íslands.	

	

Nafn	og	undirskrift	leikskólastjórans	_____________________________________	
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Viðauki	D	–	Leyfisbréf	til	foreldra/forráðamanna	

Reykjanesbær,	27.maí	2017	

Kæra	foreldri/forráðamaður,	

	

Undirrituð	 er	meistaranemi	 á	Menntavísindasviði	 Háskóla	 Íslands	 og	 er	 að	 hefja	 rannsókn	

sem	ætlað	er	að	leita	svara	við	spurningunum:	,,Að	hve	miklu	leyti	verja	íslensk	börn	á	fjórða	

ári	 tíma	 sínum	 á	 öðru	 tungumáli	 en	 íslensku?	 Hvernig	 tengist	 það	 íslenskum	 málþroska	
þeirra?”	 Leiðbeinandi	 minn	 er	 Sigríður	 Ólafsdóttir,	 nýdoktor	 við	 Háskóla	 Íslands.	 Þær	 öru	

tæknilegu	breytingar	sem	átt	hafa	sér	stað	á	netmiðlun	síðastliðin	ár	hafa	haft	í	för	með	sér	

nýjar	 áskoranir	 fyrir	 börn,	 fullorðna	 og	 samfélagið	 allt.	 Tölvur	 og	 snjallsímar	 auðvelda	
samskipti,	bjóða	upp	á	margs	konar	afþreyingu	og	gera	notendum	kleift	að	afla	upplýsinga	
óháð	stað	og	 stund.	Þó	er	 ljóst	að	mun	meira	efni	er	 til	 á	ensku	en	á	 íslensku	sem	 íslensk	

börn	njóta	gjarnan	góðs	af.	Því	getur	verið	að	þau	öðlist	smám	saman	færni	í	því	tungumáli.	
Lítið	 er	 þó	 vitað	 um	 hvort	 tími	 sem	 íslensk	 börn	 verja	 á	 ensku,	 eða	 öðru	 tungumáli,	 hafi	
jákvæð	eða	neikvæð	áhrif	á	íslenskufærni	þeirra.	

	

Ég	 bið	 þig	 kæra	 foreldri/forráðamaður,	 að	 taka	 þátt	 í	 stuttri	 spurningakönnun	 sem	 verður	

send	 rafrænt	 til	 þín.	 Einnig	 óska	 ég	 eftir	 aðgengi	 að	 niðurstöðum	 barnsins	 þíns	 á	 EFI-2	
málþroskaskimunarprófi.	 Mikilvægt	 er	 að	 góð	 þátttaka	 náist	 svo	 draga	 megi	 marktækar	

ályktanir	af	rannsókninni.	

	

Ég	hef	tilkynnt	rannsóknina	til	Persónuverndar	undir	númerinu	S8316/2017.	Gætt	er	fyllsta	

trúnaðar	 við	 úrvinnslu	 gagna	 og	 uppfylltar	 verða	 kröfur	 um	 meðferð	 og	 vörslu	

persónuupplýsinga	 samkvæmt	 lögum.	 Enginn	 annar	 en	 ég,	 sem	 rannsakandi,	 mun	 hafa	

aðgang	að	gögnunum.	Ekki	verður	hægt	að	rekja	upplýsingar	til	einstakra	leikskóla,	foreldra	

eða	barna.	Frumgögnum	og	persónuupplýsingum	verður	eytt	að	 rannsókn	 lokinni.	Ég	vona	

að	verkefnið	þyki	áhugavert	og	vel	verði	tekið	í	þessa	málaleitan.	Endilega	hafið	samband	ef	
spurningar	vakna.	
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Ef	 þið	 samþykkið	 þátttöku	 vinsamlegast	 skilið	 leyfisbréfi	 þessu	 undirrituðu	 aftur	 til	

leikskólastjóra	innan	2	daga.	

	

Með	fyrirfram	þökk	fyrir	stuðningin,	

	

___________________________________	

Ingibjörg	Jónsdóttir	

M.Ed.nemi	í	náms-	og	kennslufræðum,	Hí.	

Sími:	8625862	Netfang:	inj30@hi.is	

Samþykki	fyrir	þátttöku	í	rannsókn	

Ég	hef	kynnt	mér	upplýsingar	um	ofangreinda	rannsókn	og	geri	mér	grein	fyrir	því	að	ég	get	haft	samband	við	

rannsakandann	ef	spurningar	vakna.	

Ég	 samþykki	 hér	 með	 að	 ég	 og	 barnið	 mitt	 tökum	 þátt	 í	 ofangreindri	 rannsókn	 Ingibjargar	 Jónsdóttur	

meistaranema	hjá	Háskóla	Íslands.	

Ég	veiti	einnig	rannsakandanum	leyfi	til	að	nálgast	niðurstöður	barnsins	míns	á	EFI-2	

	

Nafn	barns:___________________________________________________		

	

Nafn	og	undirskrift	foreldris/forráðamanns:_____________________________________________	

	

Símanúmer	og	netfang:	______________________________________________________________	

	


