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Ágrip 

Greina má aukana umfjöllun undanfarið um tvítyngi.  Margar kenningar eru á lofti um hvaða 

færni einstaklingur þarf að hafa til þess að geta kallast tvítyngdur og verður nokkrum þeirra 

gerð skil. 

Í byrjun þessarar ritgerðar er farið yfir kenningar fræðimanna og skilgreiningar þeirra á 

hugtakinu. Komið verður inn á máltöku tvítyngdra barna, viðhorf til tvítyngis og tvítyngi og 

nám.  Í öðrum kafla er farið að nokkru yfir tungumálin íslensku og sænsku, uppruna 

tungumálanna og einkenni þeirra. Þriðji kafli er greinagerð og tvo íslenska bræður sem 

flytjast til Svíþjóðar með foreldrum sínum en haldið var út dagbók um máltileinkun þeirra í 

næstum þrjú ár. Að lokum er umræðu kafli þar sem gögn úr greinagerðinni eru sett í 

fræðilegt samhengi. 

 

 

 



4 

Efnisyfirlit 

Ágrip ...................................................................................................................................... 3 

Formáli ................................................................................................................................... 5 

1 Inngangur ........................................................................................................................ 6 

2 Tvítyngi ........................................................................................................................... 7 

2.1 Hvað er tvítyngi? .........................................................................................................7 

2.2 Hvenær og hvernig verða börn tvítyngd? ....................................................................9 

2.3 Viðhorf til tvítyngis ......................................................................................................9 

2.4 Tvítyngi og nám .........................................................................................................11 

3 Tungumáli íslenska og sænska ...................................................................................... 13 

3.1 Uppruni íslensku og sænsku ......................................................................................13 

3.2 Einkenni íslensku .......................................................................................................13 

3.3 Einkenni sænsku .......................................................................................................14 

3.4 Hvað eiga tungumálin sameiginlegt ...........................................................................15 

4 Greinagerð um máltöku í nýju landi.............................................................................. 17 

5 Umræða ........................................................................................................................ 22 

6 Lokaorð ......................................................................................................................... 25 

Heimildaskrá ........................................................................................................................ 26 



5 

Formáli 

Áhugi minn efldist við það að búa erlendis með fjölskyldu minni í næstum þrjú ár og fylgjast 

með börnum mínum þar ná tökum á nýju tungumáli samhliða því að efla málfærni í 

móðurmáli sínu. 

Ég vil þakka öllum þeim sem komu að því að aðstoða mig við gerð þessa verkefnis. 

Fjölskyldu minni fyrir stuðninginn, hvatninguna og ekki síst þolinmæðina í minn garð. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag.  

Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð 

á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 
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1 Inngangur  

Með aukinni hnattvæðingu og flutningi fólks á milli landa hefur umræða um tvítyngi verið 

meira upp á yfirborðinu. Tvítyngi er ekkert nýtt og er ríkjandi í flestum löndum heims en ekki 

er ýkja langt síðan fræðimenn fóru að gera athuganir á fyrirbærinu og skilgreina hugtakið.  

Ritgerðinni er skipt upp í fjóra meginkafla. Byrjað er á að fara yfir kenningar fræðimanna 

og skilgreiningar á hugtakinu tvítyngi. Margvíslegar kenningar eru á lofti í þessum efnum þar 

sem fræðimenn eru ekki á eitt sáttir um það hvað þurfi til svo einstaklingur geti talist 

tvítyngdur. Í undirköflum um kenningar verður komið inn á máltöku tvítyngdra barna, kosti 

og galla þess að vera tvítyngdur og að lokum varpað nokkru ljósi á tvítyngi og nám. Í næsta 

kafla eru tekin fyrir tungumálin íslenska og sænska; uppruni málanna og stiklað á stóru um 

einkenni tungumálanna tveggja.   Ástæða þess að þessi tvö tungumál fá sérstaka umfjöllun er 

sú að í framhaldinu kemur greinagerð um tvo drengi sem fluttu frá Íslandi til Svíþjóðar með 

foreldrum sínum þá fimm ára og tveggja og hálfs árs.  Greinagerðin er byggð á 

dagbókafærslum sem færðar voru á leið þeirra til tvítyngis.  Í lok ritgerðarinnar  er umræða 

þar sem fræði og kenningar eru bornar saman við gögnin um drengina. 

Áhugi höfundar á tvítyngi efldist þegar hann fluttist til útlanda með fjölskyldu sinni og 

fylgdist með börnum sínum tileinka sér nýtt tungumál og fóta sig í nýju málumhverfi.   Þessar 

breytingar á högum fjölskyldunnar urðu til þess að ráðist var í verk þetta. 

Megin markmið þessarar ritgerðar er að bera saman gögn um drengina tvo, sem urðu til 

við nýjar aðstæður, við kenningar og fræði um tvítyngi og börn. 
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2 Tvítyngi 

2.1 Hvað er tvítyngi? 

Fræðimenn eru ekki sammála um það hvað felist í því að vera tvítyngdur. Rannsóknir á 

tvítyngi eru þverfaglegar og því eru til margar mismunandi skilgreiningar á hugtakinu. Ekki er 

hægt að fullyrða að aðeins ein skilgreining sé réttari en önnur (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 

144). 

Flestir hafa fleiri en eitt tungumál á valdi sínu. Talið er að meirihluti jarðarbúa séu 

tvítyngdir eða fjöltyngdir (Elín Þöll Þórðardóttir,2007, bls. 101).  Tvítyngi má finna í nær 

öllum löndum heims og í öllum stéttum þjóðfélagsins (Grosjean,2010, bls. 14). Því er óhætt 

að segja að eintyngdir séu í minnihluta og tvítyngi mun þekktara en margir telja. Víða er 

hægt að finna lönd með fleiri en eitt opinbert ríkismál og má þar nefna Svíþjóð sem hefur sjö 

opinber ríkismál (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 145). 

Árið 1933 gaf málvísindamaðurinn Leonard Bloomfield út eitt af fyrstu ritunum sem 

innihélt útskýringu á tvítyngi. Hann skilgreindi tvítyngi sem kunnáttu einstaklings á tveimur 

tungumálum til jafns við innfædda (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 144). Árið 1953 gaf annar 

fræðimaður að nafni Uriel Weinreich út rit þar sem hann skilgreindi tvítyngi sem færni til að 

nota tvö tungumál til skiptis og þeir einstaklingar sem gætu það kallist tvítyngdir (Þórdís 

Gísladóttir, 2004, bls. 144-145). Mikill munur er á þessum tveimur skilgreiningum þar sem 

útskýring Leonard Bloomfields telst þröng, því krafist er þess að einstaklingur læri tvö 

tungumál samhliða frá unga aldri til þess að ná sömu kunnáttu á tungumáli sem innfæddur. 

Þá má einnig spyrja sig hvenær einstaklingur teljist hafa sömu hæfni á tungumálinu og 

innfæddur því tungumálakunnátta er einstaklingsbundin og ekki eru allir með sömu 

málkunnáttu og málnotkun. Hinsvegar er skilgreining Uriel Weinreich mun víðari þar sem 

ekki er tekið fram hversu góða kunnáttu einstaklingur þarf að búa yfir í tungumálunum.                                                  

Eins og fram kom hér að ofan hafa flestir fleiri en eitt tungumál á valdi sínu.  

Tungumálakennsla fer fram í skólum landsins og myndu því flestir Íslendingar teljast 

tvítyngdir samkvæmt skilgreiningu Weinreich. 

Fræðimenn skoða tvítyngi annað hvort  út frá því að vera samfélagslegt fyrirbæri eða 

einstaklings fyrirbæri. Samfélagslegt tvítyngi er til dæmis þegar tvö tungumál eru notuð 
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samhliða hinu opinbera máli í ákveðnu samfélagi en þessi tvö mál eru oft notuð í öðrum 

tilgangi og við ákveðnar aðstæður (Sigurður Konráðsson,2007, bls. 137).  

Þórdís Gísladóttir (2004, bls. 146) tekur saman algengstu skilgreiningar á tvítyngi og skiptir 

þeim upp í fjóra eftirfarandi flokka í grein sinni um tvítyngi:  

1. Upprunaviðmið: Sá sem kallast tvítyngdur verður að hafa lært tvö tungumál samtímis 

í uppvexti sínum. 

2. Kunnáttuviðmið: Tvítyngi er mælt í einskonar kvarða. Tvítyngdur einstaklingur getur 

verið allt frá því að vera nýbúinn að tileinka sér nýtt tungumál að því að hafa mjög 

góða kunnáttu á tungumálinu. Einstaklingur er staðsettur á ákveðnum stað á 

kvarðanum á mismunandi tíma. 

3. Notkunarviðmið: Skoðað er hvaða tungumál einstaklingur er fær um að nota við 

ólíkar aðstæður samkvæmt kröfum samfélagsins. 

4. Viðhorfsviðmið: Gengið er út frá því hvernig einstaklingurinn lítur á sjálfan sig, hvort 

hann skilgreini sjálfan sig sem tvítyngdan eða hann er skilgreindur sem svo af öðrum. 

Kenning Leonard Bloomfiled fellur í raun undir upprunaviðmið og er ansi þröng skilgreining. 

Ef fylgja ætti þessari skilgreiningu alveg eftir væri án efa mjög erfitt að finna tvítyngdan 

einstakling, það læra ekki allir nýtt tungumál frá unga aldri. Það að læra nýtt tungumál seinna 

á lífsleiðinni gerir einstaklinga ekki minna tvítyngda.  

Aftur á móti er kunnáttuviðmið ákveðið ferli þar sem einstaklingur þróar málkunnáttu og 

málfærni sína. Tvítyngdir einstaklingar eru mislangt á veg komnir. Að læra og tileinka sér nýtt 

tungumál tekur aldrei enda meðan við lifum, við getum alltaf aukið þekkingu okkar og tækni 

og þar af leiðandi færst fram á við á kvarða kunnáttuviðmiða.  

Notkunarviðmið miðast við kröfur samfélagsins til tvítyngdra einstaklinga;  hvernig færni 

þeirra er að tala við ákveðnar aðstæður. Aðstæður krefjast mjög mismunandi orðaforða og 

geta einstaklingar bjargað sér í samræðum við aðra og í leik en geta til dæmis ekki nýtt sér þá 

tungumálakunnáttu til náms. Því má segja að þessi skilgreining sé frekar grunn ef einungis er 

ætlast til þess að tvítyngdur einstaklingur geti bjargað sér í daglegu lífi.  

Með viðhorfsviðmiðinu er litið til sjálfsmyndar einstaklinga, hvort þeir upplifi sig tvítyngda 

eða hvort þeir séu skilgreindir sem slíkir af öðrum. Einstaklingar setja sér mismiklar kröfur og 

bæði geta einstaklingar verið of hógværir með sjálfa sig eða þvert á móti metið kunnáttu sína 

mun meiri en hún í raun og veru er. Þar af leiðandi getur hver sem er skilgreint sig sem 
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tvítyngdan þar sem skilgreiningin er víð og erfitt er að segja til um hvað til þarf til að teljast 

tvítyngdur. 

2.2 Hvenær og hvernig verða börn tvítyngd? 

Greinamunur er gerður á því hvort talað er um tvítyngi barna eða fullorðinna. Talað er um 

máltöku hjá börnum en máltileinkun hjá fullorðnum (Birna Arnbjarnardóttir,2008, bls. 18).  

En hér á eftir verður fjallað um máltöku hjá börnum.  

       Aðstæður barna eru margvíslegar og það hvernig þau verða tvítyngd því mismunandi. 

Sum börn alast upp hjá foreldrum sem tala annað tungumál en talað er í samfélaginu á 

meðan önnur flytja með foreldrum sínum til annarra landa.  

Börnum má skipta í tvo flokka eftir því hvenær á lífsleiðinni þau verða tvítyngd. Þegar börn 

læra tvö tungumál samhliða er talað um jafnhliða tvítyngi. Þegar börn aftur á móti læra 

annað mál seinna en móðurmálið sitt er talað um áunnið tvítyngi (Þórdís Gísladóttir, 2004, 

bls. 148). 

Rannsóknir hafa sýnt að tvítyngd og eintyngd börn læra tungumál á svipaðan hátt. Þau 

læra málfræði atriði í svipaðri röð og ná svipaðri fullnaðarkunnáttu á tungumálunum (Elín 

Þöll Þórðardóttir,2007, bls. 105). Börn læra tungumál með því að eiga samskipti við aðra og 

af þeim málfyrirmyndum sem þau hafa og því verður færni þeirra betri eftir því hversu 

innihaldsríkt og fjölbreytt mál þau heyra (Grosjean, 2010).  Stærsti munurinn á því hvernig 

eintyngd og tvítyngd börn læra tungumál er sá að tvítyngd börn læra tvö tungumál og skipta 

námstíma sínum á milli málanna annað hvort í byrjun máltöku eða seinna í lífinu (Aneta 

Figlarska, Rannveig Oddsdóttir, Samúel Lefever og Ragnheiður Ragnarsdóttir,2017, bls. 3). Þó 

máltaka eintyngdra og tvítyngdra barna eigi margt sameiginlegt ber að hafa í huga að mun 

fleiri og ítarlegri rannsóknir hafa verið gerðar á máltöku eintyngdra barna og þó börnin læri 

málin í svipaðri röð þá á það ekki endilega við hraða barna til máltöku (Elín Þöll 

Þórðardóttir,2007, bls. 106). 

2.3 Viðhorf til tvítyngis 

Lengi vel ríkti það viðhorf á Vesturlöndunum að tvítyngi gæti haft slæm áhrif á  

vitsmunaþroska barna ekki síður en málþroska þeirra (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 111).  

Algengt var að foreldrar barna með seinkaðan málþroska væru varaðir við því að láta börnin 



10 

sín læra fleira en eitt tungumál.  Þó þetta viðhorf sé á undanhaldi þá er það mjög lífseigt og 

nýleg rannsókn mælti til dæmis gegn því að börn með þroskaraskanir lærðu fleira en eitt 

tungumál (Elín Þöll, 2004).  Ekki er ýkja langt síðan að foreldrar barna með downs heilkenni í 

Kanada væri ráðlagt að láta börn sín ekki læra fleira en eitt tungumál; að nógu erfitt væri 

fyrir þau að ná tökum á einu tungumáli (Elín Þöll Þórðardóttir,2007, bls. 112).   

Oft eru tvítyngd börn, sem læra tvö tungumál samhliða, aðeins seinni til máltöku en eintyngd 

börn því málkunnátta þeirra dreifist yfir á tvö tungumál í stað eins. Ef mældur er orðaforði 

tvítyngdra barna á hvoru málinu fyrir sig mælast þau með mun minni orðaforða en eintyngd 

börn. Aftur á móti ef orðaforði úr báðum tungumálum er settur saman mælast þau með mun 

meiri orðaforða en eintyngdir (Aneta Figlarska, Rannveig Oddsdóttir, Samúel Lefever og 

Ragnheiður Ragnarsdóttir,2017, bls. 3-4). 

Neikvæð viðhorf tvítyngis má rekja til rannsókna sem voru gerðar árið 1960 en þær 

rannsóknir bentu til þess að tvítyngd börn væru með slakari málþroska og vitsmunaþroska 

en eintyngd börn (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 149).  Eldri rannsóknir hafa þó verið 

gagnrýndar því þær voru að mestu gerðar á börnum með undirliggjandi vanda eða 

námsörðugleika og ekki neinn viðmiðunarhópur var til staðar (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 

150). 

Nýrri rannsóknir hafa þó á síðustu árum staðfest að tvítyngi valdi ekki málröskunum né 

auki það einkenni slíkra raskanna. Þá hafa  rannsóknir sýnt að börn með þroskafrávik geta vel 

lært tvö tungumál (Elín Þöll Þórðardóttir,2007, bls. 114).  

Almennt ríkir þó, nú á dögum, mun jákvæðara viðhorf til tvítyngis og mörgum þykir 

eftirsóknavert að hafa fleiri en eitt tungumál á valdi sínu (Elín Þöll Þórðardóttir,2007, bls. 

111). Tvítyngd börn fá innsýn inn í tvo menningaheima. Þau hafa einnig betri skilning á 

tengslum tungumála og menningar. Rannsóknir sýna einnig fram á að þau hafi ákveðið 

forskot á eintyngd börn að því leiti að tvítyngi auðveldar þeim nám á fleiri tungumálum. 

Tvítyngd börn eru líka talin eiga auðveldara með að hugsa út fyrir kassann og geta séð 

tungumál „utan frá“  (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 150).  Þá er einnig talið að tvítyngd börn 

séu næm í samskiptum við aðra og eigi auðveldara með að setja sig í spor annarra og geti 

verið með góða hæfileika til þess að miðla málum (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 151). 
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Með tungumálanámi í skóla ná börn ná aldrei sömu leikni og innsýn í erlent mál og 

tvítyngd börn gera. Fyrirbrigðið tvítyngi hefur jákvæð áhrif á börn sem mun nýtast þeim um 

ókomna tíð (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000). 

2.4 Tvítyngi og nám 

Ákveðin atriði hafa áhrif á tvítyngi barna og hvernig þeim tekst að viðhalda báðum 

tungumálunum.  Mikill munur getur verið á málfærni og málnotkun tvítyngdra barna. Það 

sem getur meðal annars haft áhrif á þessa tvo þætti eru viðhorf barnsins til tungumálanna og 

staða þess í þjóðfélaginu (Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir,2010, bls. 109). Það að tileinka 

sér nýtt tungumál krefst áhuga, tíma og vinnu (Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir,2010, bls. 

110).  

Margir velta fyrir sér hvaða aldur sé best til þess fallinn að læra nýtt tungumál og oft er 

talið að því yngri sem börn eru því auðveldara eigi þau með að tileinka sér nýtt tungumál. 

Það er þó ekki raunin þar sem þekking og færni þeirra á öðru tungumáli auðveldar þeim að 

yfirfæra orðaforða úr fyrra máli yfir á það nýja. Þetta á sérstaklega við þegar tungumál eru 

skyld (Aneta Figlarska, Rannveig Oddsdóttir, Samúel Lefever og Ragnheiður 

Ragnarsdóttir,2017, bls. 4).  Rannsóknir hafa sýnt fram á það að góður grunnur barns í 

móðurmáli sínu er einn mesti áhrifavaldur þess að það nái góðum tökum á feiri en einu 

tungumáli (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000). Þannig eiga t.d. börn sem hafa lært ákveðin 

stærðfræðileg hugtök og í hvaða samhengi þau eru notuð á fyrsta máli auðveldara með að 

skilja þau á öðrum tungumálum (Sigríður Ólafsdóttir, Freyja Birgisdóttir, Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir og Sigurgrímur Skúlason, 2016, bls. 5)  

Gerður er greinamunur annarsvegar á því máli sem barn notar í daglegum samskiptum 

og hinsvegar því sem notað er í kennslu. Þegar nægilega góðri kunnáttu er náð með ákveðinn 

orðaforða og málfræði, þannig að einstaklingur geti notað málið í daglegum samskiptum, 

hefur hann náð því sem kallast félags- og samskiptaleg málfærni. En þó þessir þættir séu til 

staðar til þess að geta skilið og talað við vini og hann hljómi næstum eins og innfæddur er 

ekki sjálfgefið að hann nái tökum á því máli sem fram fer í skólum. Til þess að ná árangri í 

námi þarf að geta lesið og skilið það sem lesið er; skrifa, leysa stærðfræðiverkefni og skilja 

ýmis námstengd hugtök.  Þetta kallast akademísk málfærni.  Mun styttri tíma tekur að ná 

félagslegri og samskiptalegri málfærni en akademískri málfærni.  Rannsóknir hafa sýnt það 
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að  einstaklingar geta haft  góða hæfni í því tungumáli sem talað er í samfélaginu án þess að 

geta nýtt sér það í skóla svo vel sé (Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir,2010, bls. 117-118). 

Strax á leikskólaaldri er mikill munur á orðaforða ein- og tvítyngdra barna. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að ef ekki er gripið inn í strax í upphafi skólagöngu mun bilið breikka enn 

frekar (Aneta Figlarska, Rannveig Oddsdóttir, Samúel Lefever og Ragnheiður 

Ragnarsdóttir,2017, bls. 4). Orðaforði í skólamálinu er því afar mikilvægur og hefur 

forspárgildi um hvernig þeim muni vegna í skóla (Sigríður Ólafsdóttir, 2010, bls. 12).  
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3 Tungumáli íslenska og sænska 

3.1 Uppruni íslensku og sænsku 

Íslenska og sænska eru bæði germönsk mál og eiga sameiginlegar rætur að rekja til 

frumnorrænu (Hulda Vigdísardóttir, 2016) en hún skiptist seinna í annarsvegar vesturnorræn 

tungumál sem eru íslenska, færeyska og norska og svo hinsvegar austurnorræn tungumál 

sem eru sænska og danska.  Fornnorrænt mál er það tungumál sem talað var á 

norðurlöndunum frá 200-800 eftir krist (Guðrún Kvaran,2004).  Þó að bæði tungumálin eigi 

rætur sínar að tekja til fornnorænna mála þá eru ýmis utankomandi áhrif sem hafa sett lit 

sinn á tungumálin en þar má til dæmis nefna áhrif frá latínu, þýsku og ensku (Hulda 

Vigdísardóttir, 2016, bls. 6).  

Germönsk mál eiga meira sameiginlegt en ekki (Wayne Harbert,2006, bls. 1).  Ritmál og 

talmál, orðaforði og málfræði sýna að norræn mál eru náskyld tungumál. Norræn tungumál 

eru beygingarmál, þó mismikið eftir tungumálum (Hulda Vigdísardóttir,2016, bls. 6).  Íslenska 

virðist vera íhaldssömust og í henni er enn að finna formdeildir, eins og beygingu sagna, sem 

voru til í fornnorrænu. Aftur á móti hafa norrænu tungumálin á meginlandinu (danska, 

sænska og norska) orðið fyrir mestum breytingum (Hulda Vigdísardóttir,2016, bls. 7-8).  

Tungumál eru í stöðugri þróun og er íslenskan engin undantekning frá því og hafa breytingar 

meðal annars átt sér stað í hljóð- og beygingarkerfi hennar.  Þá hafa, í tímans rás, borist 

tökuorð frá öðrum löndum ásamt því að ný orð verða stöðugt til í tungumálinu (Guðrún 

Kvaran,2004).  

3.2 Einkenni íslensku  

Talað er um að íslenska sé mikið beygingamál og hún er það með réttu. Beygingar í íslensku 

eru eitt af því sem greinir málið frá öðrum tungumálum (Sigurður Konráðsson,2007, bls. 

141). Í beygingamálum breytast orðin eftir því hvar þau er í setningu og eftir samhengi við 

önnur orð í textanum (Árni Böðvarsson,1995, bls. 217).  

Fallbeygingar eru þýðingamiklar í íslenskri málfræði (Sigurður Konráðsson,2007, bls. 

142). Í íslensku er beygt í öllum föllum; nefnifalli, þolfalli, þágufalli og eignarfalli.  Taka þarf 

tillit til kyns og tölu orða þegar þau eru fallbeygð og einnig gerð orða t.d. sagnorða og 

lýsingaorða.  Orð eru flokkuð í þrjá yfirflokka: Fallorð, sagnorð og óbeygjanleg orð. Þeir 

orðflokkar sem falla undir fallorð eru: Nafnorð, lýsingaorð, greinir, töluorð og fornöfn. Í 
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sagnorðaflokknum eru einungis sagnorð en í óbeygjanlegu orðunum eru : Atviksorð, 

forsetningar, nafnháttarmerki, samtengingar og upphrópanir (Jóhannes B. Sigtryggsson og 

Inga Rósa Þórðardóttir,2014, bls. 7-8). Kyn í íslensku máli eru þrjú: kvenkyn, karlkyn og 

hvorukyn. Kyn orða geta stundum valdið misskilningi. Ef talað er um kyn nafnorðs er í raun 

aðeins átt við að það beygist eftir ákveðnum reglum og fylgiorð þess eftir ákveðnum flokki 

sem kallast málfræðikyn en það er ekki alltaf samband á milli þess og líffræðilegs kyns (Árni 

Böðvarsson, 1995, bls. 218). 

Íslenska er að vissu leiti með einfalt hljóðkerfi og að meðaltali innihaldsrík af hljóðum í 

samanburði við önnur lönd (Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 139). Í íslensku eru sérhljóð og 

samhljóð. Sérhljóðin skiptast í einhljóð og tvíhljóð. Einhljóðin eru átta talsins og tvíhjóðin 

fimm. Eitt af því sem einkennir íslensku eru einmitt samhljóðin en þau eru mörg miðað við 

önnur tungumál. Einkennandi fyrir íslensk samhljóð er að þau geta staðið ein, á undan 

sérhljóða, á milli sérhljóða og á eftir sérhljóða. Einnig geta þau staðið saman tvö til fjögur 

fremst í orði, á milli sérhljóða og aftast (Sigurður Konráðsson,2007, bls. 140). 

Í íslensku gerir greinirinn nafnorð ákveðin.  Algengast er að greinirinn sé viðskeyttur 

þ.e.a.s.  í enda orða en líka er til laus greinir sem kemur fyrir framan orð, en það er 

sjaldgæfara og slík notkun frekar hátíðleg (Jóhannes B. Sigtryggsson og Inga Rósa 

Þórðardóttir,2014, bls. 14).  

Margir sem tileinka sér íslensku, sem annað tungumál, seinna á lífsskeiðinu, eiga þó oft í 

erfiðleikum með framburð. Framburði er oft áberandi ábótavant þó viðkomandi hafi gott 

vald á beygingum og hafi góðan orðaforða, því skiptir máli að leggja mikla áherslu á þjálfun 

framburðar. Framburður er líklega mun mikilvægari en aðrir þættir í kennslu íslensku 

(Sigurður Konráðsson, 2007, bls.139).  

3.3 Einkenni sænsku 

Sænska flokkast sem skandínavískt tungumál ásamt dönsku og norsku. Þessi þrjú tungumál 

hafa þróast frá íslensku og færeysku. Skandinavísku tungumálin eiga líkan orðaforða, 

hljóðkerfi, beygingu og málfræði (Lars-Olaf Delsing,2005, bls. 3).  

Eitt af því sem er einkennandi fyrir sænsku er það að hún er hljómrík og í eyrum margra 

hljómar hún syngjandi en það stafar meðal annars af orðhreimnum (Sigrún Helgadóttir 

Hallbeck,1991, bls. 21).  Orðhreimur í sænsku er tvennskonar. Annars vegar er um að ræða 
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einkvæðan hreim en þá byrjar tónhæðin og fellur í lægri tónhæð en það er líkt og í íslensku. 

Hinsvegar er um að ræða tvíkvæðan hreim, sem er ekki eins oft notaður í sænsku máli en 

það fer þó mikið eftir málsvæðum og erfitt er fyrir útlendinga að nota hann og þeim er 

ráðlagt að sleppa honum (Sigrún Helgadóttir Hallbeck,1991, bls. 21-22). 

Sérhljóðar í sænsku eru níu talsins og eru annað hvort stuttir eða langir. Þeir skiptast 

einnig í fremri sérhljóða og aftari sérhljóða. Fremri sérhljóðar myndast framalega í 

munninum og liggur þá tungan framarlega en aftari sérhljóðar myndast aftarlega í 

munninum og er tungan þá staðsett aftarlega í munninum. Mikilvægt er að þekkja þennan 

greinamun þar sem framburður sumra samhljóða veltur á því hvort sérhljóðin eru fremri- 

eða aftari sérhljóði (Sigrún Helgadóttir Hallbeck, 1991, bls. 11). 

Kyn í sænskri málfræði eru tvö. Samkyn og hvorugkyn. Flest nafnorð sem eiga við lifandi 

verur eru samkynsorð (Sigrún Helgadóttir Hallback,1991, bls. 23). 

Í sænsku er greinir bæði óákveðinn og ákveðinn. Með óákveðnum greini stendur hann 

fyrir framan orðið en þegar er ákveðinn greinir er hann viðskeyttur og er þá aftast í orðinu 

(Sigrún Helgadóttir Hallback, 1991, bls. 24-27). 

3.4 Hvað eiga tungumálin sameiginlegt 

Eins og greint er frá í framansögðu koma bæði íslenskan og sænskan úr sömu tungumála 

fjölskyldunni. Þótt bæði tungumálin hafi þróast og breyst þá eiga þau sama uppruna og 

margt frá þeim tíma hefur haldið sér í báðum tungumálunum. 

Flest orð sem eru karlkyns og kvenkyns í íslensku falla undir samkynsorð á sænsku. 

Hvorugkyns orð eru yfirleitt þau sömu í báðum tungumálunum (Sigrún Helgadóttir Hallbeck, 

1991, bls. 23).  Flestar sagnir, sem eru veikar í sænsku, eru líka veikar í íslensku og sama á við 

ef sagnir eru sterkar í sænsku þá eru þær einnig flestar sterkar í íslensku (Sigrún Helgadóttir 

Hallbeck,1991, bls. 59). 

Flest orð í norrænum málum hafa áherslu á fyrsta atkvæðinu (Sigrún Helgadóttir 

Hallbeck,1991, bls. 19) og á það við bæði íslensku og sænsku.  Bæði tungumálin eru til að 

mynda með nútíð og þátíð, eintölu og fleirtölu, frumtölur og raðtölur. Einnig stigbreytast 

lýsingaorð á svipaðan hátt þ.e. í frumstig, miðstig og efsta stig.  
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Ritmálið er oft líkt þó framburður sé öðruvísi og greinirinn sé ekki staðsettur á sama 

stað. Orð eins og „en bil“ á sænsku er „bíll“ á íslensku og „et hus“ á sænsku er „hús“ á 

íslensku, svo fáein dæmi séu tekin.  



17 

4 Greinagerð um máltöku í nýju landi 

Tveir íslenskir drengir fluttust til Svíþjóðar með foreldrum sínum í byrjun ágúst 2016. Sá eldri 

var þá fimm ára og sá yngri rúmlega tveggja og hálfs árs. Báðir drengirnir voru í leikskóla á 

Íslandi og komu frá heimili þar sem einungis var töluð íslenska. Áður en fjölskyldan flutti til 

Svíþjóðar fór eldri drengurinn í HLJÓM2 próf í leikskólanum að beiðni foreldra, einungis til að 

sjá hvar hann stæði miðað við jafnaldra og kom hann vel út úr því.  Ekkert benti því til annars 

en að báðir drengirnir væru með eðlilegan málþroska þegar til flutningana kom.  

Máltöluferlið var skráð niður vikulega í dagbók og hófst þegar drengirnir byrjuðu í leikskóla í 

Svíþjóð. Þegar líða fór á dvölina var skráð að meðaltali tvisvar í mánuði eða oftar þegar 

höfundur tók eftir einhverju sem vakti athygli hans.  Þá var ávallt  reynt að skrá niður 

samskipti  við kennara.   

Bræðurnir fengu inngöngu í sænskan leikskóla í nóvember 2016 en höfðu fram að þeim 

tíma verið heima með foreldrum sínum síðan í júní sama ár. Á þeim tíma sem þeir voru ekki í 

leikskóla voru þeir í íslenskumælandi umhverfi fyrir utan sjónvarpsmiðla sem þeir horfðu á á 

sænsku. Eldri drengurinn fór á deild með 4-5 ára börnum en sá yngri var með börnum frá 1-3 

ára aldri. 

Eftir mánuð í leikskólanum voru drengirnir farnir að læra örlitla sænsku en á ólíkan hátt. 

Sá eldri var meðvitaður um að um tvö mismunandi tungumál væri að ræða og var farinn að 

læra ný orð sem hann yfirfærði á sinn orðaforða í íslensku.  Í samtali við kennarann hans kom 

fram að drengurinn virtist skilja flest sem sagt væri við hann en hann svaraði starfsfólkinu 

hinsvegar á íslensku.  Heima fyrir æfði hann sig í að bera fram nýlærðu sænsku orðin en var 

ekki farinn að mynda setningar.  Í lok janúar 2017 hafði orðaforði hans vaxið töluvert og fór 

hann að prófa sig í auknum mæli áfram í sænskunni í leikskólanum og var nú orðinn 

óhræddur við að æfa sig með því að tala við kennara og skólasystkini sín á sænsku. 

Yngri drengurinn var ekki eins meðvitaður um að flytja orðin á milli tungumála heldur 

blandaði hann þeim saman svo setningar urðu blanda af íslensku og einu og einu sænsku 

orði.  Hann virtist ekki vera meðvitaður um hvenær hann notaði sænskuna í bland við 

íslenskuna. Sem dæmi sagði hann þegar fjölskyldan var á leið út í búð; „ ég vil också koma 

með út“. Í eitt skipti var hann reiður við föður sinn og byrjaði að rífast á samblöndu af 

sænsku og íslensku, pabbi hans svaraði honum að hann skildi ekki sænsku og að hann yrði að 

tala við hann á íslensku. Svaraði drengurinn þá hátt og skýrt á íslensku að hann væri að tala 
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íslensku en ekki sænsku. Í samtali við kennarana hans í leikskólanum sögðu þeir að hann 

virtist skilja þá ágætlega en hermdi oft hinum börnunum þegar þau fengu fyrirmæli og að 

hann svaraði þeim og börnunum einungis íslensku. 

Í desember 2016 var ferðinni heitið heim til Íslands í þriggja vikna jólafrí. Á þeim tíma, 

eins og áður var komið inn á, var sá eldri aðeins farinn að stíga út fyrir þægindarammann og 

farinn að æfa sig öllum stundum en sá yngri var enn að meðtaka þessar breytingar sem áttu 

sér stað. Í fríinu voru þeir einungis i íslenskumælandi umhverfi.  Þessar þrjár vikur virtust ekki 

hafa nein neikvæð áhrif á máltöku þeirra í nýju máli.  Þegar snúið var aftur til Svíþjóðar tók 

að vísu aftur við aðlögunar tímabil þar sem þeir hefðu verið stutt í sænsku umhverfi áður en 

þeir fóru í fríið.  

Hratt bættist við orðaforða þeirra og sá eldri var orðinn ansi seigur eftir aðeins nokkra 

mánaða leikskóladvöl.  Hann lék við hin börnin orðið á sænsku og hikaði ekki við að æfa sig 

og spyrja kennara sína hvernig segja ætti orðin.  Á sama tíma var sá yngri að reyna að fóta sig 

og var farinn að bæta verulega við orðaforða sinn meðal annars farinn að læra litina og telja.  

Hann forðaðist þó að tala sænsku við börnin og var ekki farinn að tala í heilum setningum en 

hann gat sagt heiti hluta og tjáð vilja sinn með orðum þó hann væri ekki farinn að mynda 

setningar.  Heima fyrir léku bræðurnir sér saman á íslensku í bland við sænsku ásamt því að 

horfa á sjónvarpsefni á báðum tungumálum og á kvöldin voru ávalt lesnar bækur á íslensku. 

Þegar líða tók að vori fór sá yngri að mjaka sér út úr skelinni og var farinn að segja 

setningar á sænsku þó þær væru ekki málfræðilega réttar. Kennarar hans höfðu orð á því að 

hann væri að taka miklum framförum og væri orðinn óhræddari við að gera mistök.  Á sama 

tíma var sá eldri eins og svampur og dró í sig ný orð á hverjum degi. Honum fannst þó taka á 

að læra nýtt tungumál og sagði við foreldra sína þegar hann fann ekki strax réttu orðin á 

íslensku;  ,, sænskan er að drepa íslenskuna hjá mér, það er allt í klessu í heilanum á mér“.  Í 

apríl 2017 eftir að sá eldri lét þessi orð falla um upplifun sína á leið sinni að tvítyngi tóku 

báðir drengirnir stökk í orðaforða og tali á sænsku en munurinn á þeim var þó mikill og sá 

eldri var mun sterkari á báðum tungumálum. 

Bræðurnir léku sér næstum einungis saman á sænsku frá og með vori 2017.  Þegar þeir 

voru minntir á af foreldrum sínum að tala saman á íslensku skiptu þeir yfir í stutta stund en 

ekki leið á löngu þar til þeir voru aftur farnir að ræða saman á sænsku. Þeir áttu auðveldara 

með leik á sænsku þar sem hún var töluð í þeirra skóla og leiksamfélagi og þá virtist skorta 



19 

einhver íslensk orð í leik. Þótt heima fyrir væri einungis töluð íslenska var sænska greinilega 

orðin ríkjandi hjá þeim og sá yngri þó ekki eins leikinn og sá eldri að skipta áreynslulaust á 

milli tungumála. 

Sumarið 2017 tók við sumarfrí og sá eldri fór að æfa sig að lesa á íslensku en hann átti að 

hefja skólagöngu sína að hausti þá orðinn sex ára. Yngri drengurinn átti  að færast yfir á eldri 

deild í leikskóla. Breytingar voru því framundan hjá þeim bræðrum; þeir yrðu í sitthvorum 

skólanum, en fram að þessu höfðu þeir ávallt verið saman í skóla. 

Skólakerfið í Svíþjóð er að nokkru leyti örðuvísi en á Íslandi.  Börn byrja í svokölluðum 

Förskolaklass þegar þau eru sex ára sem er ekki skólaskylda.  Þó fara lang flest sænsk börn í 

skóla sex ára.  Förskolaklass er hugsuð sem ákveðin brú á milli leikskóla og grunnskóla. Börn 

fá kennara og eru komin á skólasvæðið og fram fer skipulögð kennsla en lestrarkennsla sem 

slík byrjar ekki fyrr en í 1. bekk sem er sá sami og 2. bekkur á Íslandi. 

Haustið 2017 var yngri drengurinn kominn á eldri deild og gekk vel. Hann var farinn að 

ná góðum tökum á sænsku og að mörgu leiti virtist hún vera hans sterkara mál. Sænskan 

kom áreynslulaust hjá honum í tali en oft þegar hann var að tala íslensku hikaði hann og 

stamaði á meðan hann var að leita að réttu orðunum. Hann var farinn að skilja á milli 

tungumála og ef hann blandaði saman tungumálum var það vegna þess að hann skorti orðið 

á hinu tungumálinu. Hann átti það til að búa til orð ef hann kunni þau ekki á íslensku, t.d. bað 

hann um símahlaðara í stað hleðslutækis. Hann spurði líka hvort það þyrfti ekki að fara og 

tanka á bílinn, en þá átti hann við hvort það þyrfti ekki að fara og taka bensín. Hann átti það 

einnig til að nota sænsk orð og bæta við íslenskum greini. Sem dæmi sagði hann get ég 

fengið glassinn núna en glass er ís á sænsku.  Kennarar hans sögðu hann vera orðinn mjög 

góðan í sænsku og að hann skildi allt sem fram færi og tæki virkan þátt í samræðum. Hann 

blandaði ekki lengur saman íslenskum orðum við sænsk en aftur á móti blandaði hann 

sænskum orðum inn í samræður sem fram fóru á íslensku.  Bræðurnir töluðu blöndu af 

báðum tungumálum sín á milli. Þeir töluðu um að íslenskan væri þeirra leynitungumál sem 

Svíar skildu ekki. 

Haustið 2018 fór eldri drengurinn í 1. bekk. Hann var farinn að tengja flest íslensk hljóð 

við stafina en hann var ekki farinn að tengja hljóðin saman og lesa. Hann var settur í hljóða 

próf í byrjun 1. bekkjar hjá sérkennara en allir nemendur eru settir í slíkt próf til að sjá hvar 

þeir eru staddir í að tengja hljóðin bæði við hástafi og lágstafi. Hann kom ágætlega út að 
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tengja hljóð við hástafi en ekki eins vel að tengja saman hljóð við lágstafi.  Hann blandaði inn 

íslenskum hljóðum og var undir meðaltali í bekknum.  Kennurum hans þótti þó ekki ástæða 

að setja hann í aukatíma í  sænsku.  Þegar líða tók á veturinn bættist hratt við sænsku hljóðin 

en hann var enn að rugla saman íslenskum og sænskum hljóðum bæði heima þegar hann 

æfði íslensku og í skólanum þegar hann las á sænsku. Sem dæmi um þau hljóð sem hann 

ruglaðist hvað mest á voru að hann bar fram u á íslensku sem ú, sem er eins og u sagt á 

sænsku,  i í íslensku bar hann fram sem í eins og i er borið fram í sænsku, o bar hann fram 

sem ó eins og o er borið fram á sænsku. Smáorðið og bar hann alltaf fram eins og och. Á og Å 

ruglaði hann mikið saman og sagði þá o ( å er borið fram sem o) í stað á og öfugt. 

Takmarkaður áhugi hans á lestri gerði það að verkum að erfitt var fyrir hann að hafa 

heimalestur á bæði sænsku og íslensku. Honum þótti það mikil vinna og oft á tíðum varð  

mikill barningur með heimalestur.  Eftir áramót voru nemendur settir aftur í hljóðpróf og 

höfðu orðið miklar framfarir hjá honum og mældist hann nú í meðaltali. 

Haustið 2018 eignuðust þeir bræður lítinn bróður. Við það minnkaði réttur þess yngri til 

leikskóladvalar og þess eldri til frístundar eftir skóla.  Sá yngri fékk nú ekki nema 15 stundir á 

viku í leikskólanum og sá eldri datt alveg út úr frístund og var því bara til hádegis í skóla alla 

daga vikunnar. Tvítyngd börn í sveitafélaginu eiga rétt á 25 stundum á viku í leikskóla ef 

foreldrar eru í fæðingarorlofi, en til þess að fá slíkt í gegn þurfti sérstakt mat frá sérkennara.  

Foreldrar báðu um ofangreindar 25 stundir á viku, fyrir yngri drenginn, en kennarar hans 

töldu hann ekki hafa þörf fyrir það og á þeim tíma var skólinn án sérkennara, sem átti að 

framkvæma slíkt mat.  Eldri drengurinn upplifði þó allt annað viðmót frá grunnskólanum.  

Foreldrar báðu aukalega um fjóra tíma á viku í frístund, tvo daga  vikuunnar í 2 klst í senn. 

Þeir rökstuddu það með því  að barnið þyrfti á félagsstarfinu að halda ásamt því að vera ekki 

einungis að tala í skólamálinu heldur einnig í leik með félögum sínum. Það var lítið mál að fá 

það í gegn.  Kennari sagði sérkennara frá óskum foreldra og hann skrifaði strax undir og 

einnig skólastjóri. Mikill munur var á viðhorfi leikskólans og grunnskólans og á þeim tíma 

blómstraði sá eldri mun meira en sá yngri, bæði í tungumáli og almennri vellíðan. Sá yngri 

vildi halda sinni rútínu og ganga í sinn skóla eins og hann var vanur. Hann skildi ekki afhverju 

hann þurfti að vera svona mikið heima. 

Í byrjun árs 2019 var tekin ákvörðun um að flytja aftur heim til Íslands. Flutningur var 

áætlaður í byrjun mars því sá yngri hafði óvænt fengið inn í leikskóla á Íslandi.  Eldri 
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drengurinn kæmi þó aðeins seinna eða í lok mars. Yngri drengurinn tók þessum breytingum 

ekki vel og hafði sjálfur miklar áhyggjur af íslenskukunnáttu sinni. Hann vildi ekki flytja því 

hans heimili var í Svíþjóð en hann var jú ekki nema rúmlega tveggja ára þegar hann flutti 

þangað. Sá eldri aftur á móti var mjög spenntur og var ekki með neinar áhyggjur af 

íslenskukunnáttu sinni enda mun sterkari en sá yngri. Sá eldri var einnig  með meiri 

þjóðfélagskennd og hafði alltaf litið á sig sem Íslending. 

Meðan á flutningunum stóð sagði sá yngri sagði við foreldra sína: „Ég tala ekki íslenska 

svo gott, ég vil ekki fara í leikskóla þar“. Hans tilveru var kúvent og hann varð óöruggur. Allt 

gekk þó framar björtustu vonum og hann aðlagaðist fljótlega nýjum aðstæðum; var frekar 

þögull í leikskólanum til að byrja með en svaraði ef á hann var yrt. Fljótlega fór hann að tala 

meira og hann talaði ekki lengur sænsku heima fyrir.  Þegar sá eldri kom svo nokkrum vikum 

síðar til Íslands fóru þeir strax að tala sænsku sín á milli. Sá eldri byrjaði í 2. bekk og gekk 

fljótlega vel. Hann er er í dag læs bæði á íslensku og sænsku. 



22 

5 Umræða 

Börn læra ný tungumál á öllum aldri og hafa mismikinn grunn í fyrsta máli. Eldri drengurinn 

hafði því forskot á þann yngri þar sem hann var með mun meiri orðaforða á móðurmálinu og 

var fljótari að tileinka sér ný orð á sænsku. Enginn lærir þó móðurmál sitt að fullu, orðaforði 

og almenn málfærni er í stöðugri þróun. Því lærðu báðir drengirnir tungumálin samhliða þó 

sá eldri hefði betri grunnþekkingu á fyrsta máli. 

Foreldrarnir lögðu mikið upp úr því að tala og lesa íslensku heima. Þeir voru meðvitaðir 

um að nota fjölbreyttan orðaforða og hvöttu drengina í að spyrja ef þeir skildu ekki. Til að 

byrja með var íslenska þeirra ríkjandi mál en þegar þeir voru farnir að ná ágætis tökum á 

sænsku varð hún sterkara mál yngri drengsins. Þar sem tungumálin eru háð umhverfi 

reyndist það þeim ruglingslegt til að byrja með og það tók þá tíma í að aðskilja tungumálin, 

sérstaklega þann yngri. Báðir drengirnir léku sér á sænsku en það var þeirra sterkara mál 

þegar kom að leik þar sem þeirra starfs- og leikumhverfi fór að mestu fram á sænsku. Þegar 

þeir höfðu náð góðum tökum á sænsku varð mun auðveldara að skipta á milli, þeir gátu verið 

í leik í leikskólanum en um leið og foreldrarnir komu að sækja þá skiptu þeir alveg áreynslu- 

laust yfir á íslensku. 

Það er vel þekkt hjá tvítyngdum börnum að þau blandi saman tungumálunum. Það að 

blanda saman málunum er oft háð umhverfi þeirra og við hvern þau eru að tala. Sá eldri 

blandaði mun minna saman tungumálunum en hann gerði það helst ef hann átti í samræðum 

við yngri drenginn en þeir áttu það til að tala bæði tungumálin í bland og oft á tíðum 

hljómaði það eins og þriðja tungumálið. Eins og kom fram í greinagerðinni blandaði sá yngri 

mikið sænskunni inn í þegar hann var að tala á íslensku en það var vegna þess að hann skorti 

mun fleiri orð á íslensku en sænsku. Hann talaði til að mynda sænsku í leikskólanum og 

blandaði þar engum íslenskum orðum inn í. 

Þar sem íslenska og sænska koma úr sömu tungumála fjölskyldunni auðveldaði það þeim 

að ná tökum á sænskunni. Bæði tungumálin eru með latneskt letur og stafrófið inniheldur 

ekki marga sér íslenska bókstafi og sér sænska bókstafi. En þessir sér íslensku og sér sænsku 

hljóð flæktust aðeins fyrir eldri drengnum þegar kom að lestri og skrift. Aftur á móti 

rugluðust þeir aldrei á þeim hljóðum í tali.  

Í bókinni Fjölmenning í skólastarfi (2010, bls.116) er tafla eftir Krashen og Terrell sem á 

mjög vel við hvernig ferlið hjá drengjunum var. Kunnáttustig í máltileinkunarferlinu var skipt 

upp í fimm stig en þau eru eftirfarandi: 

- Þögla tímabilið.  Barnið skilur lítið, það kinkar kolli ef það skilur og bendir á hluti.  
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- Fyrstu skref. Barnið skilur meira og getur svarað spurningum með einu til tveimur 

orðum og getur notað einföld orðasambönd. 

- Grundvallarfærni.  Barnið skilur margt og getur myndað stuttar setningar. Það getur 

svarað spurningum eins og „ afhverju“ og „hvernig“. 

- Meðalfærni. Barnið skilur flest og gerir fáar málfræðilegar villur. Það getur bæði sagt 

frá munnlega og skriflega í samfelldu máli. Það getur svarað spurningum eins og 

„hvað gerist ef..“ 

- Ágætis færni. Barnið talar reiprennandi og skilur allt mjög vel. Það getur notað flókin 

hugtök og orðatiltæki. 

 

Drengirnir fóru báðir í gegnum þessi fimm stig í sömu röð en þó ekki á sama hraða. Sá yngri 

tók lengra þögult tímabil þar sem hann studdist aðeins við það að benda og kinka kolli. Sá 

eldri tók ekki bókstaflegt þögult tímabil þó hann hafi til að byrja með líka gert sig skiljanlegan 

með því að benda og kinka kolli þá var hann óhræddur við að nota íslensku í tali og 

endurtaka það sem sagt var við hann á sænsku. 

Eldri drengurinn fór furðu fljótt á stig tvö og skildi mun meira og gat orðið bjargað sér 

með nokkrum orðum. Sá yngri lærði mikið af þeim eldri, hann hermdi eftir honum og með 

tímanum fór hann að geta svarað með orðum sem hvað mest voru notuð. Seinna færðust 

þeir yfir á stig þrjú og fóru að geta myndað merkingabærar setningar og svarað spurningum á 

við „hvernig“ og „af hverju“. Eins og kom fram hér á undan fóru þeir ekki samtaka í gegnum 

stigin. Sá yngri var mun lengur á hverju stigi fyrir sig.  

Fjórða stiginu náðu þeir báðir en vegna aldurs var sá yngri ekki farinn að geta skrifað en 

þeir voru orðnir mjög færir munnlega og gerðu lítið af málfræðivillum og þeir gátu sagt frá í 

samfelldu máli. Sá eldri var farinn að geta skrifað stuttar sögur.  

Á fimmta stiginu er krafist þess að þeir geti talað reiprennandi og skilið vel það sem sagt 

er við þá. Báðir töluðu reiprennandi og samkvæmt kennurum þeirra var ekki mikill munur á 

þeim og innfæddum. Þeir skildu orðið allt sem sagt var við þá. En hvað varðar að beita 

flóknum hugtökum og orðatiltækjum fór það eftir aldri drengjanna. Þessi yngri var ekki farinn 

að geta það en sá eldri var farinn að læra ýmis skólatengd hugtök eins og til dæmis þau sem 

tengjast stærðfræði; plús og mínus. 
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Mikilvægt er að taka persónuleika barna inn í þegar skoðuð er þróun tvítyngis. 

Drengirnir sem fjallað er um í greinagerðinni eru mjög ólíkir einstaklingar og leið þeirra til 

tvítyngis þar af leiðandi ólík. Sá eldri er öruggur með sig og óhræddur við að gera mistök. 

Hann hefur alltaf átt auðvelt með félagsleg samskipti og fljótur að læra. Sá yngri er óöruggari 

og hættir sér ekki út úr þægindarammanum nema að hann sé öruggur á því að gera hlutina 

rétt. Hann hræðist álit annarra og að gera mistök. Hann er rólegur og sjálfum sér nægur en 

börn sækjast í að leika við hann. Hann felur óöryggi sitt stundum með trúðalátum og gerir 

einnig grín að sjálfum sér.  

Mjög fróðlegt var að fylgjast með drengjunum. Það sýndi sig að það hvernig einstaklingar 

verða tvítyngdir er mjög einstaklingsbundið. Þó flest börn fari í gegnum sama ferlið er 

mismunandi á hvaða hraða þau fara en það kom mjög skýrt í ljós þegar fylgst var með 

drengjunum. Það var áhugavert að geta fylgst með tveimur aldursbilum, sjá að aldur er mikill 

áhrifaþáttur sem og fyrri þekking á móðurmáli. Spennandi verður að fylgjast með þeim í 

framtíðinni og hvort þeim takist að halda báðum tungumálunum við.  
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6 Lokaorð 

Tvítyngi er einstaklingsbundið og margir þættir sem taka þarf tillit til þegar kemur að 

máltöku tvítyngdra barna. Ekki er hægt að alhæfa um það hvernig börn verða tvítyngd. 

Foreldrar og kennarar þurfa að taka tillit til ýmissa utankomandi þátta sem geta haft áhrif á 

máltökuna. Góð kunnátta í móðurmáli og gott málumhverfi er stór áhrifaþáttur í því hvernig 

börnum gengur að læra nýtt tungumál og  hefur forspárgildi um gengi þeirra í skóla seinna 

meir. Rannsóknir sem vísað er til í þessari ritgerð sýna að aldur og skyldleiki tungumála hafa 

áhrif á það hvernig börn tileinka sér nýtt tungumál.  

Í umræðukaflanum voru gögnin um drengina tvo borin saman við fræðin. Það kom í ljós  

mikið samhengi þar á milli og hægt að segja að leið drengjanna til tvítyngis rími að mestu 

leyti við þau fræði sem tekin voru fyrir.  Margar rannsóknir eru til eftir fræðimenn, sem hníga 

að því að óhætt sé að segja að tvítyngi sé persónubundið og engin ein leið á þeirri vegferð er 

réttari en önnur.   

Hægt er að vera sammála um það að með nýju tungumáli opnast nýr heimur. Ef farið er 

yfir kosti og galla þess að vera tvítyngdur eru mun fleiri kostir sem fylgja því þótt auðvitað 

fylgi því mikil vinna. Þegar nýtt tungumál er lært fá börn innsýn inn í annan menningarheim 

og margar dyr opnast og í því ljósi ekki hægt að segja annað en að það sé gott veganesti út í 

lífið. 
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