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Ágrip 
Samfélagsbreytingar og framfarir í tækni undanfarin ár hafa haft víðtæk áhrif á íslenskt 

málsamfélag. Með auknum fólksflutningum hefur málsambýli íslensku við önnur tungumál, ekki 

síst ensku, orðið nánara og tækniframförum hefur fylgt ný áskorun, stafrænt málsambýli. 

Meginmarkmið öndvegisverkefnisins Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns 

málsambýlis, sem Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson stýrðu á árunum 2016–2019, 

var að kanna stöðu íslensku og ensku á Íslandi í dag og hvort og þá hvaða áhrif aukin enskunotkun 

hefur haft á íslensku. Þessi ritgerð er unnin innan þessa rannsóknarverkefnis og þau gögn sem 

safnað var innan viðtalshluta SMS-verkefnisins liggja til grundvallar þeirri vinnu og þeim 

niðurstöðum sem hér koma fram. Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að kortleggja viðhorf barna á 

aldrinum 3–12 ára til íslensku og ensku og kanna hvort aukið stafrænt ílag eða máláreiti sem börn 

á þessum aldri verða fyrir hafi áhrif á viðhorf þeirra til tungumálanna tveggja. Í fræðilega hluta 

ritgerðarinnar verður leitast við að skýra frá þeim áhrifum sem stafrænt málsambýli íslensku og 

ensku hefur haft á málumhverfi íslenskra barna og hversu mikilvæg viðhorf barna eru þegar kemur 

að lífvænleika tungumála í svo nánu málsambýli. Mikilvægi ílags á máltökuskeiði verður til 

umræðu og reynt að varpa ljósi á það hvers kyns stafrænt ílag börn á Íslandi fá.  

Ofangreind atriði voru höfð til hliðsjónar þegar viðhorf 40 barna til íslensku og ensku voru 

skoðuð í viðtölunum og athugað hvort skjá- og netnotkun hefði áhrif á viðhorf þeirra. Niðurstöður 

þeirrar athugunar benda til að viðhorf 3–12 ára barna bæði til íslensku og ensku séu jákvæð, og í 

því sambandi skipta samskipti ekki síst máli. Viðhorf til samskipta á tungumálunum tveimur 

miðast þó við ólík umdæmi, því á Íslandi eiga allir að tala íslensku en í útlöndum og í samskiptum 

við ferðamenn og innflytjendur á Íslandi telja börnin mikilvægt að geta talað ensku. Ákveðnir 

hópar og ákveðnar aðstæður geta þó verið undanskilin þessari alhæfingu, þ.e. þegar allir innan 

hópsins hafa ekki tök á íslensku eða þegar rætt er um ákveðin málefni, eins og tölvuleiki og 

kvikmyndir, er einnig í lagi að tala ensku á Íslandi. Ólík viðhorf til íslensku og ensku má einkum 

greina í tengslum við skólastarf. Börnin tengja góða hæfni í íslensku einkum við skólastarf (,,rétt 

mál“) en þau töldu sig læra litla ensku í skólanum en mun meira á því að horfa á þætti og annað 

enskt efni á streymisveitum eins og Netflix og Youtube. Það er því mat barnanna að þau tilenki sér 

ensku að miklu leyti út frá óvirku stafrænu ílagi í málumhverfinu og börn með mikið stafrænt ílag 

voru líklegri til að segjast nýta sér það markvisst til að efla enskufærni sína. Mikið stafrænt ílag 
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virðist styrkja sjálfstraust barnanna í notkun ensku en ekki hafa neikvæð áhrif á viðhorf þeirra til 

móðurmálsins.   

Ef litið er á svör þessara fjörutíu 3–12 ára barna sem vísbendingu um stöðu íslensku 

gagnvart ensku í málsambýli þessara tungumála virðist ekki ástæða til að hafa áhyggjur af afdrifum 

íslenskunnar. Jákvætt viðhorf yngstu málnotendanna til hennar sem samskiptamáls á Íslandi bendir 

til sterkrar stöðu hennar nú um stundir, hvað sem síðar verður í stafrænum heimi framtíðarinnar.  
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Abstract 
Due to rapid fundamental changes in society and advancement in technology in recent years the 

Icelandic language community has changed drastically. Rising number of immigrants and tourists 

has lead to an increased language contact between Icelandic and English and following 

technological progress and enhanced usage of smart devices we now face a new challenge, digital 

language contact. In 2016, professors Sigríður Sigurjónsdóttir and Eiríkur Rögnvaldsson received 

a three year grant for the project Modeling the Linguistic Consequences of Digital Language 

Contact, but the main aim of this project was to investigate the status of Icelandic and English in 

Iceland today and model in which ways digital language contact with English in various domains 

has affected Icelandic.  

 This thesis aims to examine the attitudes of 40 children, aged 3–12, towards Icelandic and 

English and investigate whether increased use of smart devices, and therefore increased digital 

input, has affected the children’s attitudes towards the two languages. This thesis is based on 

interviews that were a part of in-depth testing sessions, but those sessions were one of the two 

main methods for data collection in the MoLiCoDiLaCo-project along with an online survey. The 

results of this study suggest that Icelandic children are very positive towards both languages, and 

a common theme was communications. Nevertheless, these languages have different domains for 

these communications. The children seem to associate Icelandic with communications in Iceland, 

where there should only be spoken Icelandic. English, on the other hand, they associate with travels 

and communications abroad and that is where they think it is most important to be able to speak 

English. English is also important in communications with immigrants in Iceland who don’t speak 

Icelandic. Certain circumstances can thus call for the use of English in Iceland. These could be 

where not every child in the conversation group is fluent in Icelandic or when the discussion is 

about certain topics, e.g. computer games or TV programs. Difference in attitudes towards the two 

languages were particularly distinguishable when it came to questions about school, where the 

children associated being good in Icelandic with their schoolwork and speaking grammatically 

right in these circumstances, whereas it seemed as though they did not think they actually learned 

English in school and rather learned it from TV shows on Netflix or Youtube. The passive digital 

input they get from watching shows seems to have a positive affect on their attitudes towards 

English and children that had a lot of digital input were more confident in their ability to speak 

English than children with less digital input. Digital input did nevertheless not have affect on their 

attitudes towards Icelandic.  
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Formáli 
Ritgerð þessi er hluti af öndvegisverkefninu Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns 

málsambýlis sem styrkt var af Rannsóknarsjóði Íslands en verkefnisstjórar þess voru Sigríður 

Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson. Þeim er ég innilega þakklát fyrir að hafa gefið mér 

tækifæri til að starfa innan verkefnisins við gagnasöfnun vor og sumar 2018 og nú fyrir að fá að 

vinna úr gögnunum við skrif þessarar ritgerðar. Samstarfsólki mínu innan verkefnisins kann ég 

einnig bestu þakkir fyrir gott samstarf en ekki síður grín, glens og skemmtilegar samræður sem 

oftar en ekki snerust um málfræði. Það er ómetanlegt að hafa fengið að vinna með svo 

hæfileikaríkum og ekki síður upprennandi málfræðingum þetta sumar sem höfðu mótandi áhrif á 

mína sýn á tungumál og margbreytileika þeirra.  

 

Sérstaklega langar mig svo að þakka þremur konum sem höfðu mótandi áhrif á þessa ritgerð og 

háskólanám mitt í heild.  

Fyrst og fremst vil ég þakka Sigríði Sigurjónsdóttur fyrir einstaklega nákvæma og góða leiðsögn 

og gagnlegar ábendingar. Þótt aðstæður í þjóðfélaginu hafi ekki boðið upp á fundi og samræður 

augliti til auglitis síðustu mánuði þá var Sigríður alltaf boðin og búin að svara spurningum í 

gegnum síma eða tölvupóst á hvaða tíma dags. Það er ómetanlegt að vera með svo samviskusaman 

leiðbeinanda og kennara og það verður seint fullþakkað. 

 

Mamma mín, Sigþrúður Harðardóttir, fær risaskammt af þökkum fyrir að hafa gríðarlegan áhuga 

á verkefninu mínu og fyrir takmarkalausa þolinmæði í yfirlestri á hinum ýmsu stigum í 

ritunarferlinu. Án þín væri ritgerðin enn nafnlaus.  

 

Vinkonu minni, íslenskufræðingi með meiru og nú kennara, Sigríði Diljá Vagnsdóttur, vil ég svo 

þakka innilega fyrir samfylgdina í íslenskudeildinni síðustu fimm ár sem einkenndust af miklum 

hlátri, dágóðu magni af stressi, frábærum minningum og einlægri vináttu. Þetta tókst!  
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1.  Inngangur 

Íslenskt samfélag hefur á undanförnum árum tekið miklum stakkaskiptum í kjölfar samfélags- og 

tæknibreytinga sem hafa haft gríðarleg áhrif og jafnvel tekið sinn toll á ýmsum sviðum. Margar 

breytinganna hafa þó verið til hins betra. Með auknum innflytjendastraumi hefur Ísland orðið að 

suðupotti menningar og fjölbreytts menningarlífs, ferðamannastraumurinn hefur komið Íslandi á 

kortið og skapað atvinnuveg sem var nánast ekki til hér á landi og auknar tækniframfarir hafa létt 

landsmönnum lífið á margan hátt og aukið afþreyingarmöguleika þeirra. En þessar jákvæðu 

breytingar fela einnig í sér ákveðnar áskoranir fyrir íslenskt samfélag og þegna þess. 

Innflytjendum þarf að kenna íslensku, ferðamannastraumurinn gerir kröfu um að flestir 

Íslendingar tali ensku og tækniframförum þarf að mæta með aukinni máltækni svo íslenska verði 

þar gjaldgengt tungumál. Þær breytingar sem hér hafa verið nefndar og þær áskoranir sem þeim 

fylgja hafa haft víðtæk áhrif á íslenskt samfélag, ekki síst málsamfélagið. Aldrei áður í sögunni 

hefur íslensk tunga átt í jafn nánum samskiptum við annað tungumál og nú og aldrei hafa 

áskoranirnar verið jafn fjölbreyttar. 

 Ein helsta áskorun tungumála er breytt málumhverfi barna í kjölfar breyttra 

samfélagsaðstæðna og tækniframfara. Í málumhverfi barna eru nú fleiri tungumál en áður þekktist 

og er enska þar mest áberandi. Enska hefur fengið aukið vægi sem samskiptamál á heimsvísu á 

undanförnum árum (sbr. Crystal, 2003) en ekki síst hefur hún tekið yfir umdæmi hins stafræna 

heims. Vegna þess að enska er ríkjandi mál í stafrænum miðlum þýðir það að mikið af því 

stafræna ílagi (e. digital input) sem börn fá er á ensku. Eftir því sem tækninni fleygir fram og t.d. 

snjalltæki og stafrænir aðstoðarmenn verða stærri og fyrirferðarmeiri hluti af hversdagslegu lífi 

manna eykst stafrænt málsambýli (e. digital language contact) einnig. Tungumál sem ekki halda 

í við þessar stafrænu breytingar verða ekki gjaldgeng í hinum stafræna heimi og eiga á hættu að 

missa stór umdæmi málsins til ensku. Þar með veikist staða tungumálsins. Viðhorf málhafa hafa 

þó mikið um það að segja hvort tungumál lifa af náið sambýli við annað mál og hver staða þeirra 

verður innan málsambýlisins og í framtíðinni.  

 Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að kortleggja viðhorf yngstu íslensku málhafanna, 3–

12 ára barna, til íslensku og ensku. Skjá- og netnotkun þessa aldurshóps hefur aukist gífurlega 

síðustu ár og þar með hefur stafrænt enskt ílag aukist í málumhverfi ungra barna á 

aðalmáltökuskeiði þeirra. Hér verður því einnig leitast við að varpa ljósi á viðhorf barna til skjá- 
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og netnotkunar og hvort magn stafræns ílags í málumhverfi þeirra hafi áhrif á viðhorf þeirra til 

tungumálanna tveggja. Þau gögn sem hér er unnið úr eru fengin úr öndvegisverkefninu Greining 

á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis (e. Modeling the Linguistic Consequences of 

Digital Language Contact) sem hlaut öndvegisstyrk frá Rannsóknarsjóði RANNÍS á árunum 

2016–2019 og Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson stýrðu. Markmið verkefnisins 

var einmitt að skoða þær afleiðingar sem stafrænt málsambýli íslensku og ensku á undanförnum 

árum hefur haft á ílag (e. input), málkunnáttu, málnotkun og viðhorf Íslendinga til íslensku og 

ensku og varpa ljósi á stöðu og framtíð íslensku á tímum mikilla samfélags- og tæknibreytinga. 

Þessi ritgerð er skrifuð innan verkefnisins og í henni verður unnið með svör 40 barna úr 

viðtalshluta öndvegisverkefnisins, þar sem m.a. var spurt hvort börnunum þætti þau góð í 

tungumálunum tveimur, hvað fælist í því að vera góður málnotandi í hvoru tungumáli og í hvaða 

aðstæðum þau notuðu tungumálin helst. Leitast verður við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum í ritgerðinni: 

(1)   

a.   Hver eru viðhorf 3–12 ára barna til íslensku og ensku?  

b.   Er aldursbundinn munur á viðhorfum barnanna til íslensku og ensku? 

c.   Hafa jákvæð viðhorf til ensku áhrif á viðhorf til íslensku?  

d.   Eru tengsl á milli viðhorfa barna til tungumálanna tveggja og skjá- og 

netnotkunar þeirra?    

Efnisskipan ritgerðarinnar er eftirfarandi: Í öðrum kafla verður fjallað um þær samfélagsbreytingar 

sem orðið hafa í kjölfar framfara á sviði tækni á Íslandi. Fyrst verður greint frá málsambýli íslensku 

og annarra tungumála í gegnum tíðina og gefið yfirlit yfir þætti sem einkennt hafa íslenska 

málpólitík í  gegnum aldirnar, þ.e. þjóðernishyggju, málvöndun og málvernd. Því næst verður staða 

íslensku skoðuð í stafrænu málsambýli við ensku í nútímanum, skoðað verður hver staða íslensku 

er í heiminum út frá lífvænleikaskala UNESCO (2003) og hvaða hættur steðja aðallega að 

íslenskunni. Þá verður rætt um mikilvægi viðhorfa málnotenda þegar kemur að því hvort tungumál 

lifi af í nánu málsambýli við annað tungumál og gefið yfirlit yfir niðurstöður nokkurra nýlegra 

viðhorfsrannsókna sem gefa ákveðnar vísbendingar um viðhorf Íslendinga til íslensku og ensku.  

Í þriðja kafla verður ílag til umræðu. Fyrst verður fjallað um mikilvægi ílags á 

máltökuskeiði og hvaða áhrif magn og gæði ílags hefur á máltöku barna. Þar næst verður stafrænt 
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ílag nútímans skoðað og rætt hvaða áhrif miðlanotkun barna getur haft á ílag þeirra og þar með 

máltöku. Stafrænt ílag og enskt ílag er afar nátengt þar sem enska er ríkjandi tungumál í hinum 

stafræna heimi. Það enska stafræna ílag sem börn fá á Íslandi verður því einnig til umfjöllunar og 

rætt um áhrif magns þess á viðhorf barnanna til íslensku og ensku.  

Fjórði kafli fjallar um öndvegisverkefnið Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns 

málsambýlis, markmið þessarar ritgerðar, aðferðir og niðurstöður. Í kafla 4.2 og undirköflum 

verður gerð grein fyrir viðhorfum barnanna til íslensku og í kafla 4.3 og undirköflum til ensku. 

Skjá- og netnotkun barnanna verður síðan til umræðu í kafla 4.4 og þar verða áhrif stafræns ílags á 

viðhorf barnanna til tungumálanna tveggja einnig krufin.  

Að lokum verða helstu niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman í 5. kafla og þar er einnig 

að finna nokkur lokaorð.  
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2.  Íslenska á tölvuöld  
Gervigreind, sýndarveruleiki, snjallsímar, spjaldtölvur, róbótar, stafrænir aðstoðarmenn, sítenging 

og samfélagsmiðlar. Þetta og meira til er hluti af þeim tækniframförum sem orðið hafa á tiltölulega 

stuttum tíma en hafa haft mikil og víðtæk áhrif á samfélag manna, hvernig sem á það er litið. Að 

mörgu leyti er tæknin af hinu góða, hún opnar fjölmörg tækifæri í atvinnu, menntun og ekki síst 

fyrir þá sem reiða sig á hana við athafnir daglegs lífs. Sömuleiðis hafa tækniframfarir stuðlað að 

því að heimurinn virðist minni og aðgengilegri en áður. Aðeins þarf að ýta á nokkra takka til þess 

að vera kominn í samskipti við einstaklinga hinum megin á hnettinum. Sú alþjóðavæðing sem 

orðið hefur samhliða auknum tækniframförum getur þó einnig haft ýmis vandkvæði í för með sér, 

einkum fyrir minni málsamfélög og hefur raunar þegar gert það. Í kjölfar þessara samfélagslegu 

breytinga hafa Íslendingar þurft að bregðast við nánara sambýli við önnur tungumál en áður 

þekktist, bæði í raunheimum og í hinum stafræna heimi. Samhliða auknum tækniframförum hefur 

málumhverfi manna tekið miklum breytingum og mun án efa breytast enn frekar á komandi árum.  

 Í þessum kafla verður litið á þær áskoranir sem íslenska stendur frammi fyrir á tímum 

alþjóðlegra samskipta og tækniframfara. Fyrst verður byrjað á að skilgreina hugtakið málsambýli 

áður en farið verður yfir það málsambýli sem verið hefur á Ísland allt frá landnámi. Auk þess 

verður skoðað hvaða áhrif pólitískar og samfélagslegar sviptingar hafa haft á málpólitík á Íslandi 

hingað til, bæði hvað varðar málstefnu og málvernd. Þá verður litið til þeirra áhrifa sem stafrænt 

málsambýli hefur haft á íslensku á undanförnum árum. Einnig verður fjallað um lífvænleika 

tungumála og hvaða afleiðingar of náið samband við önnur mál getur haft á stöðu þeirra. Að lokum 

verður litið á viðhorf málhafa til tungumála, en viðhorf til mála hafa mikið að segja um lífvænleika 

mála í málsambýli, hvaða áhrif sambýlið hefur og hvaða málbreytingar ná útbreiðslu í kjölfar þess. 

Í þessu sambandi verður gerð grein fyrir niðurstöðum nokkurra nýlegra rannsókna á viðhorfi 

Íslendinga til íslensku og ensku. 

 

2.1   Hvað er málsambýli?  
Alþjóðavæðing undanfarinna ára hefur gert það að verkum að tungumál heimsins eru í sífellt 

nánara sambýli en áður og er hin áður einangraða íslenska þar ekki undanskilin. Málsambýli í sinni 

einföldustu mynd er það þegar fleiri en eitt tungumál er í notkun á tilteknum stað á tilteknum tíma 

(Thomason, 2001:1). Í málsambýli þarf þó ekki að vera um að ræða hreint tví- eða fjöltyngi heldur 
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snýst málsambýli um það að málhafar ólíkra tungumála eigi í samskiptum. Dæmi eru t.a.m. um 

málsamfélög þar sem mörg tungumál lifa á tilteknu landssvæði án þess að eiga í miklum 

samskiptum, t.d. á landamærum (Thomason, 2001:3). Málsambýli getur því birst á ólíkan hátt en 

það er aðeins þegar samskipti málhafa, sem yfirleitt hafa mikla eða a.m.k. einhverja þekkingu á 

báðum tungumálum, verða náin að málsambýli getur haft áhrif á annað eða bæði tungumálin. 

Hingað til hafa þessi samskipti málhafa nánast eingöngu farið fram augliti til auglitis en með 

tækniframförum og alþjóðavæðingu hafa samskiptin breyst og nú fara þau að miklu leyti fram á 

skrifuðu máli, ekki síst á netinu (Thomason, 2010:32). Tækni hefur því haft töluverð áhrif á 

málsambýli tungumála, eins og nánar verður rætt í kafla 2.3. Sambýli tungumála í samskiptum 

málnotenda er því eðlilegt og náttúrulegt ástand í heiminum en getur haft áhrif á þau tungumál sem 

eiga í hlut, bæði á atriði sem lúta að formgerð þeirra sem og þróun þeirra og varðveislu.  

 Málsambýli hefur verið til staðar frá örófi alda, þótt hér á landi sé það gjarnan talið 

tiltölulega nýtt fyrirbæri. Ekkert tungumál hefur þróast algjörlega einangrað og sjálfstætt frá öllum 

öðrum tungumálum. Þar er íslenska engin undantekning þótt hún sé gjarnan tekin sem dæmi um 

tungumál sem þróaðist lítið og hægar en önnur Norðurlandamál eftir að landnámi lauk. Það er þó 

þannig að þótt Ísland sé einangruð eyja þá voru Íslendingar mikið á ferðinni eftir að þeir settust 

hér að en um það má lesa m.a. í Íslendingasögunum (Thomason, 2001:9). Áhrifa frá meginlandi 

Evrópu hefur því gætt á íslensku allt frá landnámi og á síðari öldum sjáum við dæmi um tökuorð 

úr frönsku, þýsku og dönsku sem hafa þó lagað sig svo náið að tungumálinu að erfitt er að koma 

auga á þau, t.d. orð eins og kurteis, selskapur og bíll (Stefán Karlsson, 1989:26–27). Nánar verður 

fjallað um málsambýli íslensku og annarra tungumála í kafla 2.2, en hér má þó bæta við að nýrri 

tökuorð og slangur í íslensku kemur að mestu úr ensku, en enska er dæmi um tungumál sem byggist 

að miklu leyti upp á tökuorðum, m.a. úr latínu (Thomason, 2001:10).  

 Tíður fylgifiskur málsambýlis er einmitt að einhverjar breytingar verði á báðum, öllum eða 

einhverju tungumálanna. Algengast er að að minnsta kosti eitt tungumálanna hafi einhvers konar 

áhrif á hin eða hitt tungumálið og til að byrja með er það yfirleitt með því að ,,lána“ orð, þ.e. 

tökuorð koma inn í málið (Thomason, 2001:10). Í íslensku laga þessi tökuorð sig yfirleitt að 

beygingarkerfi tungumálsins sem og rithætti, en sem dæmi um það má nefna orðin sjoppa, jeppi 

og djóka en einnig orð eins og næs og kúl sem þó fallbeygjast og stigbreytast yfirleitt ekki. Þá er 

einnig algengt að orðalag og jafnvel myndhverfingar séu þýddar beint yfir á hitt tungumálið, t.d. 

,,að stíga upp“ fyrir enska frasann ,,step up“, sem sérstaklega er notaður í íþróttamáli, og ,,ekki 
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minn tebolli“ fyrir ,,not my cup of tea“. Þetta eru yfirleitt stuttir frasar eða samræðumerki (e. 

discourse markers) sem ekki eru hluti af málkerfi tungumálsins (Thomason, 2001:131–133; 

Hickey, 2010:11).  

 Misjafnt er hversu mikið tungumál fá lánað sín á milli og hversu auðveldlega ólíkir þættir 

tungumála færast á milli mála. Ýmis líkön og skalar hafa verið settir fram til þess að kortleggja 

þau málfræðilegu áhrif sem málsambýli getur haft. Eitt þekktasta líkanið er lántökuskali Thomason 

og Kaufman (1988) en honum var ætlað að gera grein fyrir hvaða formdeildir tungumála færast 

auðveldlega á milli mála og hvaða formdeildir það eru sem halda sér lengur, þ.e. standast áhrif frá 

öðru máli. Að lokum verða þó þessar formdeildir einnig fyrir áhrifum ef málsambýlið verður afar 

náið. Lántökuskalinn á að ná jafnt til áhrifa á tungumál sem eru formgerðarlega lík og til þeirra 

sem eru formgerðarlega ólík. Hann er því talsvert yfirgripsmikill. Skalinn er fimm þrepa og hvert 

þrep spáir fyrir um hvaða áhrif eitt tungumál getur haft á annað, þ.e. hversu mikið af orðasafns- og 

formgerðarlegum þáttum berast á milli tungumálanna, eftir því sem málsambýlið verður nánara. 

Orðasafn virðist t.a.m. færast nokkuð auðveldlega á milli tungumála, eins og nefnt var hér að 

framan, og er því á 1. þrepi í skalanum. Eftir því sem neðar dregur í skalanum verður lántakan 

meiri á milli mála samhliða því að málsambýlið verður nánara. Formgerð mála, t.d. hljóðkerfi, 

beygingar- og setningagerð, er yfirleitt fastari fyrir heldur en orðasafn og tekur síður breytingum. 

Á 2. þrepi er yfirleitt enn aðeins um orðaforða að ræða sem flyst á milli en á þessu þrepi geta það 

verið kerfisorð og smáorð, þ.e. ekki aðeins inntaksorð sem eru fengin að láni. Þegar kemur á 3. 

þrep skalans má greina hljóðfræðileg áhrif frá lántökumálinu, t.d. breytingar á hljómfalli. Eins má 

greina beygingarfræðilegar breytingar og minniháttar setningafræðilegar breytingar á 

viðtökumálinu, þótt setningagerð sé alla jafna einna stöðugust, þ.e. verði síst fyrir málbreytingum 

og taki yfirleitt ekki breytingum fyrr en málsambýli er orðið mjög náið. Áberandi 

setningafræðilegar breytingar verða því yfirleitt ekki fyrr en komið er á 4. eða 5. þrep. Á 5. þrepi 

er málsambýlið svo náið að það hefur einnig meiriháttar áhrif á aðra formgerðarlega þætti máls 

eins og hljóðkerfi þess, þar sem hljóðkerfisreglur og hljóðfræði lánsmálsins bætist í viðtökumálið 

og hljóðkerfisreglur sem fyrir voru í viðtökumálinu geta jafnvel fallið brott (Thomason og 

Kaufman, 1988:75; Thomason, 2001:70–71). Mörkun formdeilda virðist því skipta máli þegar 

kemur að lántökuskalanum þar sem þær formdeildir sem eru markaðar, þ.e. á einhvern hátt 

,,erfiðara“ að læra, eru flóknari og sjaldgæfari, falla í þann flokk sem færist síður á milli tungumála 
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(Thomason, 2001:78; Thomason, 2010:36). Afleiðingar lántöku á þessum formlegu þáttum annars 

tungumálsins geta valdið grundvallarbreytingu á viðtökumálinu. 

 Hjalmar Peterson (2008) hefur m.a. rannsakað málsambýli dönsku og færeysku með tilliti 

til lántökuskala Thomason og Kaufman (1988). Hann setur fram þá tilgátu að málsambýli færeysku 

og dönsku fylgi 3. þrepi á lántökuskala Thomason og Kaufman, en á því þrepi er málsambýlið 

orðið nánara en á 1. og 2. þrepi, því smáorð eru fengin að láni úr lánsmálinu sem og persónu- og 

ábendingarfornöfn. Þá eru einnig fleiri formgerðarleg einkenni fengin að láni og greina má einhver 

hljóðfræðileg áhrif (Thomason og Kaufman, 1988:73–76). Niðurstöður Hjalmars styðja tilgátu 

hans að mestu leyti. Færeyska hagar sér í samræmi við þriðja þrepið og hefur fengið bæði 

orðaforða og ákveðin formgerðarleg einkenni að láni úr dönsku. Áhrifin á orðaforðann, sem 

einkennir þrep eitt og tvö, eru óumdeilanleg en hljóðkerfisleg áhrif, sem koma fyrst fyrir á þriðja 

þrepi en verða meira áberandi þegar neðar dregur skalann, eru ekki eins augljós. Nokkrar 

forsetningar færast þó á milli sem og samtengingar og einstaka afleiðsluviðskeyti. Áhrifa gætir 

einnig á kynjakerfi færeysku, þótt það sé ekki hluti af 3. þrepi samkvæmt skilgreiningu Thomason 

og Kaufman (1988). Áhrif dönsku á færeysku eru því nokkuð víðtæk og málsambýlið virðist að 

mestu vera einhliða, þ.e. danska hefur haft áhrif á færeysku en ekki öfugt. Danska er í 

yfirburðastöðu þrátt fyrir að færeyska sé móðurmál flestra Færeyinga en umdæmi dönsku er enn 

talsvert í Færeyjum. Þótt það málsambýli sem hér hefur verið rætt um sé nokkuð frábrugðið því 

sem nú þekkist á Íslandi, þar sem Færeyjar eru enn hluti af danska konungsveldinu, þá er áhugavert 

að hafa þessar niðurstöður í huga þegar litið er á málsambýi íslensku og ensku í næstu köflum og 

þær breytingar sem orðið hafa hér í kjölfar aukins málsambýlis við ensku.  

 Samkvæmt málkunnáttufræðingum verður málbreyting þegar innra mál (e. I-language/ 

Internalized language) eða málkunnátta málhafans er ólík innra máli foreldranna. Yfirleitt er 

kviknun málbreytinga talin verða í kjölfar annars konar ílags í málumhvefi barna, þ.e. málumhverfi 

barnsins er að einhverju leyti öðruvísi en þegar foreldrar þess tóku málið. Þetta breytta 

málumhverfi verður til þess að barnið býr sér til nýja reglu sem er ólík reglu foreldranna og því 

verðu innra mál þess annað en foreldranna og eldri kynslóða (Margrét Guðmundsdóttir, 2008:26–

27 og 43–44). Mögulegar málbreytingar í tungumálinu eru ófáar, en tilbrigði í máli málhafa t.d. 

vegna þreytu, ungs aldurs eða mismæla bera vitni um þær málbreytingar sem hugsanlega geta 

orðið. Það hvort slíkar nýjungar komi aftur fyrir í máli málhafans og hvort þær breiðist út til 

annarra málhafa er undir málfræðilegum sem og félagslegum þáttum komið (Thomason, 2010). 
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Orðið ,,blæ“ er dæmi um nýjung í íslensku sem getur komið fyrir þegar málhafi skeytir saman 

orðunum ,,bæ“ og ,,bless“ þegar hann kveður. Orðið hefur hins vegar ekki breiðst út hingað til – 

en það er ekkert sem segir að það geti ekki gert það. Algengara en ekki er að tilbrigði einskorðist 

við málnotandann og deyi út með honum. Einstaka nýjungar breiðast þó út til annarra málnotenda 

og festa sig í sessi. Nýjungin er þá orðin hluti af innra máli eða málkunnáttu málnotandans en það 

hvort málbreyting festi sig í sessi í tungumálinu fer eftir útbreiðslu nýjungarinnar, þ.e. því hvort 

fleiri málnotendur tileinki sér þessa nýjung.  

 Eftir að málbreyting hefur kviknað getur hún dreifst til annarra málnotenda sem tileinka 

sér hana. Formgerðir sem eru markaðri í málinu, þ.e. eru á einhvern hátt óreglulegri, geta verið 

viðkvæmari fyrir breytingum, einkum vegna þess að þær eru oft sjaldgæfari í ílagi barna og því 

líklegra að barnið mistúlki ílagið og úr verði málbreyting. Málsambýli eða aðrar breytingar á ytri 

aðstæðum þarf þó ekki til að málbreytingar komi til (Thomason, 2010:33–34). Þetta er það sem 

Hickey (2010:7) kallar innri breytingu (e. internal change), þ.e. þegar málbreyting verður innan 

málsamfélags meðal eintyngdra einstaklinga. Ytri breyting (e. external change) er það hins vegar 

þegar málbreyting verður vegna beinna áhrifa frá sambýli við annað tungumál. Málbreytingar af 

völdum málsambýlis (e. contact-induced language change) verða einkum þegar um gagnvirk 

samskipti tungumála í málumhverfi er að ræða, þó að með tæknibreytingum samtímans geti það 

verið að breytast þar sem stór hluti stafræns málumhverfis er óvirkt, þ.e. um er að ræða hlustun 

eða lestur – einhliða miðlun efnis. Málbreytingar geta því orðið í tungumálum án þess að 

málsambýli við önnur tungumál komi við sögu. Hins vegar geta ytri aðstæður eins og málsambýli 

ýtt undir innri málbreytingar á þann hátt að einstaklingar fái fábrotnara ílag á móðurmálinu vegna 

þess að það eru fleiri en eitt tungumál í málumhverfinu (Thomason, 2010:33–34).  

 Hér hefur enn aðeins verið rætt um þá málfræðilegu þætti sem geta tekið breytingum í nánu 

málsambýli. Thomason (2001:5 og 40) segir að málsambýli hafi alltaf einhver félagsleg áhrif á 

málhafa og samfélagið sem þeir búa í. Það sé ekki nóg að einblína á málfræðilega þætti þegar 

kemur að málbreytingum og útbreiðslu þeirra. Þvert á móti séu málbreytingar samspil tveggja 

þátta, málfræðilegra og félagslegra (Thomason, 2010:33). Þau áhrif geti hvort tveggja verið jákvæð 

og neikvæð. Þeir félagslegu þættir sem helst hafa áhrif á málbreytingar af völdum málsambýlis, 

og það hversu lengi þessi áhrif vara, er hversu mikið, langt og náið málsambýlið er (Thomason, 

2010:36–38). Taka þarf til greina hversu náið samspilið á milli málanna er og á hversu stóran hóp 

fólks það hefur áhrif. Eftir því sem málsambýli eykst aukast einnig líkurnar á því að ákveðnar 
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formgerðir málanna tveggja fari að færast á milli þeirra, sbr. umræðu um lántökuskala Thomason 

og Kaufman (1988) hér að framan. Jafnframt aukast líkurnar á því að málhafar verði tvítyngdir 

sem síðan getur haft áhrif á félagslega stöðu þeirra í samfélaginu út frá viðhorfum til málanna 

tveggja í samfélaginu. Ýmsar rannsóknir hafa leitt í ljós færni málhafa til að breyta máli eða 

málsniði sínu eftir að máltökuskeiði lýkur á meðvitaðan hátt, gjarnan í tengslum við 

samfélagsbreytingar (Lilja Björk Stefánsdóttir og Anton Karl Ingason, 2018). Þá hefur viðhorf 

málnotenda ekki síður spágildi, hvort sem um er að ræða ytri málbreytingar af völdum málsambýlis 

eða innri breytingar máls. Viðhorf málhafa innan málsambýlis getur því haft áhrif á það hvernig 

málsambýlið þróast og hvaða áhrif það hefur til frambúðar. Um viðhorf málnotenda til tungumála 

verður fjallað nánar í kafla 2.5.  

 Félagslega jákvæðar afleiðingar málsambýlis eru til að mynda auknar líkur á tvítyngi en þá 

leiðir málsambýli til þess að einstaklingar fái tækifæri til að kynnast öðrum samfélagshópum og 

ólíkum menningarheimum. Málsambýli getur þó einnig haft neikvæðar félagslegar afleiðingar en 

til þeirra telst meðal annars svokölluð minnihlutavæðing (e. minoritization) tungumáls. Þar sem 

tvö eða fleiri tungumál lifa í málsambýli hefur yfirleitt eitt tungumálanna sterkari stöðu en hitt eða 

hin tungumálin. Stór hluti fólks á málsvæðinu talar þá bæði tungumálin nokkurn veginn til jafns, 

en sá hluti fólks sem ekki er tvítyngdur talar yfirleitt aðeins það mál sem er ríkjandi, þ.e. hefur 

meiri yfirráð. Tungumálið sem er víkjandi á þá undir högg að sækja. Sem dæmi um þetta má nefna 

írsku á Írlandi þar sem enska er ríkjandi mál og á Íslandi er íslenskt táknmál minnihlutamál 

(Thomason, 2001:4; Ari Páll Kristinsson, 2017:23–28; Hickey, 2010). Hætt er við að notkunarsvið 

ríkjandi málsins stækki stöðugt á kostnað þess máls sem er víkjandi og þar með eykst 

umdæmisvandi þess og minnihlutavæðing. 

 Málfræðileg og félagsleg áhrif málsambýlis eru margbreytileg og fer það meðal annars eftir 

því hversu stór hópur málhafanna er hvort tungumálið hefur áhrif á hitt og þá hvaða áhrif það eru 

(Thomason, 2001:66). Hversu yfirgripsmikil áhrifin eru fer einnig eftir því hversu lengi 

tungumálin lifa í málsambýli. Því lengur sem málsambýli stendur aukast líkurnar á að málhafarnir 

verði tvítyngdir (Thomason, 2010:37). Málsambýli er jafn margslungið og flókið og tungumál 

heimsins eru mörg og staða tungumála í málsambýli fer að miklu leyti eftir því pólitíska viðhorfi 

sem ríkir í hverju landi. Hingað til hefur málsambýli hér á landi verið nokkuð fábrotið en eins og 

í mörgum öðrum löndum hefur það breyst hratt á síðustu árum samhliða ýmiss konar samfélags- 

og tæknibreytingum.  



  10 

2.2   Málsambýli íslensku og annarra tungumála  
Íslenskt samfélag hefur löngum verið talsvert einsleitt sem er ekki að undra þar sem landið er eyja 

í Norður-Atlantshafi. Hér er ein þjóðtunga, auk íslensks táknmáls, sem er ríkjandi á öllum sviðum 

þjóðfélagsins og er aðalsamskiptamál landsmanna. Fá ef einhver tungumál eru til í heiminum sem 

hafa ekki orðið fyrir neinum áhrifum frá málsambýli við önnur tungumál (Thomason, 2001). Þrátt 

fyrir landfræðilega einangrun hefur Ísland og íslenska í gegnum tíðina verið í talsverðu sambandi 

við önnur tungumál, ekki síst Norðurlandamálin. Frá landnámi hefur verið þó nokkur samgangur 

við önnur Norðurlönd, ekki síst Danmörku enda laut Ísland stjórn Danakonungs frá 1380 til ársins 

1918 þegar landið fékk fullveldi. Danska var því það tungumál sem Íslendingar notuðu í 

samskiptum og viðskiptum sínum við Dani en það var líka það tungumál sem veitti Íslendingum 

aðild að hinum alþjóðlega heimi. Margir Íslendingar sóttu, og sækja enn, nám til Danmerkur en 

einnig voru bókmenntir, tímarit og annað lesefni, t.a.m. um hannyrðir og matseld, sem 

almenningur las sér til ánægju á dönsku (Auður Hauksdóttir, 2000:138). Áhrif dönsku voru því 

töluvert mikil hér á landi allt fram á miðja 20. öld.  

 Á fyrri hluta 19. aldar jókst vitundarvakning Íslendinga um þá ógn sem steðjaði að 

tungumálinu vegna áhrifa frá dönsku og það viðhorf varð ríkjandi að snúa þyrfti vörn í sókn og 

vernda íslenskuna eftir bestu getu. Þar með var komið fram það sjónarmið sem átti eftir að lita 

íslenska málstefnu allt fram til dagsins í dag (Auður Hauksdóttir, 2000:142). Nánar verður fjallað 

um málpólitík og íslensk málstefnu í kafla 2.2.1 og 2.2.2. Hernám Breta og síðar Bandaríkjamanna 

í seinni heimsstyrjöldinni breytti síðan málsambýli íslensku og annarra tungumála til frambúðar. 

Með komu þeirra hófst hið eiginlega málsambýli íslensku og ensku og áhrifa ensku fór fljótlega 

að gæta hér. Það er ekki að undra, enda bjuggu hér á landi fleiri enskumælandi einstaklingar í 

seinni heimsstyrjöldinni heldur en innfæddir Íslendingar (Guðrún Kvaran, 2004:145). Síðan þá 

hefur málsambýli íslensku og ensku aukist til muna samfara breyttum samfélagsaðstæðum í kjölfar 

hnattvæðingar og mikillar framþróunar í hvers kyns tækni.  

 Eftir seinni heimsstyrjöldina hefur Ísland, eins og önnur Norðurlönd, átt greiðan aðgang að 

ensku og samnorræn yfirlýsing frá árinu 2006 kveður á um það að hvetja eigi til notkunar ensku 

samhliða opinberu tungumáli í umdæmum eins og viðskiptum, fræðasamfélaginu og 

utanríkisþjónustu (Deklaration om nordisk språkpolitik, 2007; Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís 

Ingvarsdóttir, 2018:4). Enskt ílag hefur raunar aukist gríðarlega á öllum Norðurlöndum og kjósa 

flestir Norðurlandabúar nú að tala ensku sín á milli í alþjóðlegum samskiptum sem ná þvert á 
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þjóðir, þrátt fyrir að tala og skilja að talsverðu leyti móðurmál hvers annars – einhvers konar 

,,skandinavísku“. Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir (2018:4) nefna að 

Norðurlandabúar geri ráð fyrir að hafa nánast móðurmálsfærni í ensku nú til dags og kjósi hana 

þess vegna frekar en Norðurlandamál til samskipta í þessum aðstæðum.  

 Norðurlöndin eiga það einnig sameiginlegt að samfélagsgerð hefur breyst mikið á 

tiltöllulega  stuttum tíma og innflytjendum hefur fjölgað til muna. Í kjölfarið hefur málumhverfi 

og málsambýli tungumálanna einnig tekið stakkaskiptum. Íbúar Íslands tala nú fjölmörg ólík 

tungumál, þótt enn sé íslenskt táknmál eina tungumálið sem flokkast sem opinbert minnihlutamál 

á Íslandi. Á síðustu árum hefur borgurum með annað móðurmál en íslensku fjölgað til muna. Þann 

1. janúar 2019 voru 50.272 innflytjendur á Íslandi eða 14,1% landsmanna (Hagstofa Íslands, 

2019). Til samanburðar voru innflytjendur af fyrstu og annarri kynslóð aðeins 2,1% árið 1996 (Ari 

Páll Kristinsson, 2017:25). Þessi aukning innflytjenda hefur orðið til þess að íbúar landsins hafa 

nú að móðurmáli eða fyrsta máli yfir 100 ólík tungumál. Margir innflytjenda kjósa að tala ensku í 

samskiptum við Íslendinga og aðra innflytjendur. Það leiðir til þess að enska er notuð enn meira í 

daglegum samskiptum á Íslandi en annars væri. Talsverð áhersla er þó lögð á að innflytjendur læri 

íslensku, a.m.k. upp að einhverju marki, og langflestir gera það og tala málið vel eða að einhverju 

leyti. Það virðist þó vera tiltölulega auðvelt fyrir innflytjendur og þá einnig ferðamenn að tala 

eingöngu ensku hér á landi (Ari Páll Kristinsson, 2017:25–26) 

  Samfélagsgerð og þar af leiðandi málumhverfið á Íslandi hefur því breyst hratt á síðustu 

tveimur áratugum eða svo. Sambýli íslensku við þau tungumál sem innflytjendur hér á landi hafa 

að móðurmáli, t.d. pólsku, er þó talsvert ólíkt sambýli íslensku og ensku. Þessi tungumál eru ekki 

eins alltumlykjandi og enska og málsambýlið því alls ekki eins náið. Íslendingur getur vel komist 

hjá því í marga daga að heyra pólsku, litháísku eða tælensku en ólíklegt er að hann komist í gegnum 

einn dag án þess að vera í einhverjum samskiptum á ensku eða heyra hana eða lesa. Breytt 

málumhverfi vekur upp nýjar spurningar um stöðu og hlutverk íslensku í íslensku málsamfélagi 

og hvaða skyldur Íslendingar hafa gagnvart móðurmálinu. Ber þeim að standa vörð um það, rækta 

það og rita í framtíðinni eins og þeir hafa gert hingað til?  

 

2.2.1   Málpólitík á Íslandi 
Vangaveltur um ,,rétt mál“ og ,,rangt“ eru gjarnan áberandi í umræðu um tungumál, ekki síður hér 

á landi en annars staðar. Deilur um íslenskt mál virðast þó léttvægar þegar litið er til sumra annarra 
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landa þar sem deilur um opinber tungumál og stöðu tungumálanna sem töluð eru í landinu eru ríkur 

þáttur í sjálfstæðishreyfingum og ýmsum efnahagsmálum. Dæmi um slíkt eru lönd eins og Spánn 

og Kanada (Ari Páll Kristinsson, 2017:11). Á Íslandi snúast deilurnar ekki um virðingarröð 

opinberra tungumála. Íslenska er það tungumál sem flestir íbúar þjóðfélagsins hafa að móðurmáli 

og það tungumál sem er jafnan notað í daglegum samskiptum. Umræðan snýst yfirleitt um það 

hvernig eigi að tala eða nota íslensku á ,,réttan“ hátt, þ.e. um það hver málstaðallinn er. Íslenskur 

málstaðall, það sem talið er rétt að segja og skrifa, er að mestu leyti óopinber og óskráður og hefur 

lítið breyst síðan hann varð til á 19. öld (Eiríkur Rögnvaldsson, 2015a). Staðallinn miðast við það 

sem þótti vera vandað ritmál fyrir 200 árum síðan og voru það Rasmus Christian Rask, Sveinbjörn 

Egilsson og Fjölnismenn sem lögðu drög að þessum óopinbera staðli. Síðan þá hefur íslenskt 

málsamfélag breyst svo um munar en staðallinn heldur sínum velli – að minnsta kosti að einhverju 

leyti.  

 Rasmus Christian Rask var einmitt einna fyrstur manna til að viðra opinberlega þann ótta 

sinn að íslensk tunga myndi ekki lifa það af að sjá árið 2113 (Eiríkur Rögnvaldsson, 2016). Þetta 

var árið 1813 og síðan þá hefur þessi umræða alltaf verið til staðar eða a.m.k. skotið reglulega upp 

kollinum. Umræðan er raunar nokkuð áhugaverð þar sem ekki er alveg ljóst á hvaða hátt 

íslenskunni hrakar eða hvað bendir til að hún sé að deyja út:  

 

Hvað er átt við þegar sagt er að íslenska málkerfinu fari hnignandi? Hvernig 
hnignar orðaforðanum? Breytast orðin? Fækkar orðum? Eða: Fækkar 
notkunarsviðum íslenskunnar? Hvað merkir það þegar fólk segist verða vart við 
,,minnkandi virðingu fyrir íslenskunni“? Er átt við að fólk geri ekki sama 
greinarmun og áður á mismunandi málsniðum í ólíkum textategundum eða 
málaðstæðum? Eða er virkilega átt við að fólk hafi ekki tilfinningar til móðurmáls 
síns – sem þó er einn þeirra þátta sem skilgreina hvern og einn? 

       (Ari Páll Kristinsson, 2017:109) 
 

Þessum spurningum Ara Páls er ekki auðsvarað. Þegar talað er um yfirvofandi dauða íslenskunnar 

eru gjarnan nefndar málbreytingar á borð við mér langar, þ.e. ,,þágufallssýki“, og það var barið 

mig, nýju ópersónulegu setningagerðina. Þetta eru breytingar á fyrrnefndum málstaðli sem er 

Íslendingum óljós þar sem hann er óopinber en er engu að síður svo nálægur og rótgróinn í 

málpólitíkina að framhjá honum verður ekki litið. Eiríkur Rögnvaldsson (2016:20) telur þó 

ástæðulaust að amast við slíkum tilbrigðum í málinu því hvorttveggja sé skiljanlegt íslenskum 

málhöfum. Þessar breytingar séu það sem kallað er formvandi tungumálsins, þ.e. við hvaða staðal 
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og form er stuðst þegar fjallað er um tungumálið, hvað sé ,,rangt“ og hvað ,,rétt“. Miklu frekar 

eigi að hafa áhyggjur af því sem kallað er umdæmisvandi tungumálsins og lítur að notkunarsviði 

tungumálsins og sambýli þess við önnur tungumál. Það sé þar sem hættan á dauða tungumálsins 

liggur (sjá einnig Kristján Árnason, 2001).  

 Öll tungumál þróast og breytast. Íslenska dagsins í dag er til að mynda ekki nákvæmlega 

sama tungumálið og talað var á 12. öld, þótt enn geti flestir fullorðnir einstaklingar stautað sig 

fram úr textum Íslendingasagnahandritanna. Framburður og hljóðkerfi íslensku hefur til að mynda 

breyst töluvert og verður að teljast ólíklegt að nútíma Íslendingur myndi skilja mál Egils 

Skallagrímssonar ef þeir mættust á förnum vegi. Sömuleiðis hefur beygingarkerfi íslensku breyst 

allnokkuð þótt það haldi sér í meginatriðum og sé afar virkt í nútímamáli (Ari Páll Kristinsson, 

2017:66; Guðrún Kvaran, 2004). Það sést á því að flest orð sem koma ný inn í málið, tökuorð og 

slettur, laga sig að reglum málkerfisins að mestu leyti. Málfræðireglur sem eiga við um tungumálið 

í dag áttu ekki endilega við fyrir þúsund árum og einhverjar þeirra munu hugsanlega ekki eiga við 

eftir þúsund ár. Eiríkur Rögnvaldsson (2016) telur að svo lengi sem grundvallarformdeildir í 

íslensku, t.d. beygingarkerfið, halda sér að mestu og eru nothæfar í daglegu tali fólks þá skipti ekki 

svo miklu máli hvaða fall er notað eða hvaða beygingarmynd nákvæmlega. Svo lengi sem 

Íslendingur með íslensku að móðurmáli skilur, notar og skilar tungumálinu áfram til næstu 

kynslóða að mestu ólöskuðu muni tungumálið líklega lifa enn um sinn.   

 Málpólitík á Íslandi er sem betur fer lifandi og síbreytileg. Það ber vott um kærleika 

Íslendinga til íslensku og vilja til að varðveita tungumálið. Það er enda mikilvægt á tímum tækni- 

og samfélagsbreytinga eins og þeim sem við nú lifum. Samfélagsgerð á Íslandi hefur breyst mikið 

síðan á 19. öld þegar þeim málstaðli sem enn er miðað við var komið á fót. Samfélagið hefur þó 

aldrei breyst jafn ört og jafn mikið og á 21. öldinni, nú þegar tæknibyltingin er í algleymingi. Að 

standa vörð um málið hefur aldrei verið jafn mikil áskorun og bregðast þarf við nýjum ógnum sem 

steðja að tungumálinu.  

 

2.2.2   Málstefna og málvernd 
Við val á opinberu tungumáli, sérstaklega í löndum þar sem töluð eru tvö eða fleiri tungumál, eru 

tvö meginsjónarmið höfð til hliðsjónar (Ari Páll Kristinsson, 2017:17 og 19). Annars vegar er það 

sjónarmið sem kennt hefur verið við þjóðbyggingu (e. nation building) og snýst um mikilvægi þess 

að tilgreina eitt aðalsamskiptamál borgaranna. Þetta tiltekna tungumál hefur þá sterkari stöðu innan 
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þjóðfélagsins á kostnað minnihlutamála. Hins vegar er það sjónarmið málverndar (e. language 

maintainance) og fjölbreytilegrar málmenningar (e. language diversity) þar sem áherslan er á 

verndun tungumála sem hafa fáa málnotendur og eiga af þeim sökum undir högg að sækja. Þetta 

sjónarmið miðar að verndun minnihlutamála innan samfélaga. 

 Íslensk málstefna lýtur að báðum þessum sjónarmiðum þótt íslenskt samfélag hafi í 

gegnum aldirnar verið að mestu eintyngt (Ari Páll Kristinsson, 2017:22; Íslenska til alls, 2009). 

Þjóðbyggingarsjónarmiðið birtist í því að íslenskan sameinar þjóðina, ber vitni um sameiginlega 

menningu borgaranna og hentar best sem sameiginlegt tungumál þeirra sem búa í landinu vegna 

þess að hún er móðurmál flestra Íslendinga. Að sama skapi er málverndarsjónarmiðið skýrt í 

íslenskri málstefnu. Mikilvægt er að vernda íslenskuna sem á sér svo ríka sögu, svo fáa 

málnotendur og er nánast hvergi talað annars staðar í heiminum en á Íslandi. Það er því undir 

Íslendingum komið að berjast fyrir varðveislu móðurmálsins og viðhalda því í íslensku samfélagi. 

Sömuleiðis má líta til íslensks táknmáls hvað málverndarsjónarmiðið varðar, en árið 2011 voru 

sett lög sem m.a. var ætlað að styrkja og hlúa að íslensku táknmáli.  Hér á landi er íslenskt táknmál 

opinbert tungumál og er fyrsta mál þeirra er þurfa að reiða sig á það til tjáningar, en það er engu 

að síður minnihlutamál á Íslandi þar sem það hefur fáa málnotendur. Verndun íslensks táknmáls 

er því afar mikilvæg (Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr. 61/2011; Ari Páll 

Kristinsson, 2017:20).  

 Málvernd hefur verið Íslendingum hugleikin um aldir en með samfélagsbreytingum síðustu 

ára hefur málverndarsjónarmiðið fengið byr undir báða vængi. Íslensk málvernd hefur alla tíð verið 

afar íhaldssöm. Þegar fjallað er um íslenska málstefnu og málvernd er vart hjá því komist að 

minnast einnig á málhreinsun og málvöndun. Hreintungustefna er gjarnan fylgifiskur 

þjóðernisstefnu og hér á landi var hún áberandi á tíma þjóðernisrómantíkur á 19. öld og í byrjun 

20. aldarinnar. Hreintungustefna miðar að því að hreinsa mál af ,,óæskilegum“ erlendum áhrifum, 

bæði í málnotkun og orðaforða. Fyrst og fremst var markmiðið í íslenskri málhreinsun að koma 

fram með íslensk jafnheiti erlendra hugtaka sem höfðu engin tengsl við hið erlenda orð, orð sem 

voru á vissan hátt ,,hrein“ (Ari Páll Kristinsson, 2017:140; Kjartan G. Ottósson, 1990:44–45). 

Áhrif hreintungustefnunnar koma skýrt fram í rituðum textum og í formlegum aðstæðum að því 

leyti að þar kemur fram mikil notkun á þeim innlenda orðaforða sem stefnan stóð fyrir. Tökuorð 

og slettur eru aftur á móti mun meira einkennandi fyrir óformlega texta, í töluðu máli og 

óformlegum aðstæðum. Ströng málstefna getur þannig myndað nokkuð skörp skil á milli hins 
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talaða máls og þess ritaða. Orð sem notað er í óformlegu tali er ekki gjaldgengt í rituðum texta og 

svo öfugt. Málvöndun stefnir sem sagt að því að halda málinu, sérstaklega rituðu máli, sem 

,,hreinustu“ en það gerir fræðimönnum sem rannsaka málbreytingar og áhrif erlendra tungumála 

erfitt fyrir. Sem dæmi má nefna að hægt er að reikna með að á 19. og 20. öld hafi töluverðra áhrifa 

annarra tungumála, sérstaklega dönsku, gætt í töluðu máli á Íslandi þótt erfitt sé að finna veruleg 

merki um slík áhrif í rituðu máli (Guðrún Kvaran, 2004:144).  

 Eins og áður segir miðast hinn íslenski málstaðall við það ritaða mál sem þótti gott og gilt 

á 19. öld. Málvernd á Íslandi hefur hingað til að mestu snúist um form málsins en ekki í sama mæli 

um stöðu þess, þ.e. hún snýr að málkerfi og orðaforða en ekki í sama mæli að notkunarsviðum 

íslenskunnar (Kristján Árnason, 2001). Öll málvöndunarumræða, þ.e. hvað er rétt mál og rangt, 

snýst að vissu leyti um það hvaða málsnið málnotandinn velur að nota hverju sinni, hvað er 

viðurkennt og nýtur virðingar. Þær breytingar á málinu sem mest hefur verið amast við, eins og 

þágufallshneigð eða nýja setningagerðin, eru breytingar sem hafa ekki náð almennri viðurkenningu 

í samfélaginu og eru því ekki tækar í formlegu ritmáli. Þær fara gegn þeim óskrifaða málstaðli sem 

Íslendingar settu sér og virða enn að miklu leyti. (Indriði Gíslason o.fl., 1988:44). Málvernd, 

málstaðall og málsnið hverfist um virðingu, bæði virðingu fyrir tungumálinu en ekki síður virðist 

það vera virðingarvert fyrir einstaklinginn að fylgja staðlinum og tala ,,rétt“ mál.   

 Í kafla 2.2.1 var nefnt að deilur um íslenskt mál væru lítils háttar miðað við samsvarandi 

deilur í mörgum öðrum löndum. Að vissu leyti er það rétt en hér á landi hafa þó komið upp 

öfgakenndar þjóðernishugmyndir á síðustu árum þar sem fólk er dregið í dilka eftir uppruna (Ari 

Páll Kristinsson, 2017:163). Þótt málsambýli geti á vissan hátt verið afar jákvætt þá getur það 

nefnilega einnig haft neikvæðar afleiðingar, þ.e. það getur leitt til ójöfnuðar. Ójöfnuður út frá 

tungumálakunnáttu bitnar allra helst á innflytjendum og minnihlutahópum sem ekki hafa náð 

tökum á opinberu eða opinberum tungumálum landsins, þ.e. ef þeirra tungumál er ekki eitt þeirra. 

Þá bitnar misréttið einnig á þeim samfélagshópum sem tala minnihlutamálið í landinu, ef það á 

við, hvort sem það er opinbert mál eða ekki. Í löndum þar sem jafnvel mörg hundruð tungumál eru 

töluð ríkir því ákveðin valdastreita og staða þess tungumáls sem hver málnotandi notar hefur áhrif 

á stöðu hans sjálfs í samfélaginu og hvaða möguleika hann hefur til að komast áfram innan þess 

(Ari Páll Kristinsson, 2017:14).  

 Á undanförum árum hefur það verið ensk tunga sem rutt hefur sér til rúms sem alþjóðlegt 

tungumál (e. global language). Raunar er yfirtaka ensku á alþjóðlegum vettvangi fordæmlaus hvað 
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varðar áhrif á samskipti þvert á landamæri, tungumál og menningu (Birna Arnbjörnsdóttir og 

Hafdís Ingvarsdóttir, 2018:4). Áhrifin af yfirtöku enskunnar hafa snert heilu málsamfélögin og er 

hið íslenska skýrt dæmi um það. Í breyttu samfélagi standa málvöndunarsinnar frammi fyrir nýjum 

áskorunum. Aukið málsambýli íslensku og alþjóðatungunnar ensku hefur orðið til þess að 

málvernd hefur snúist um að forðast ensk áhrif á málkerfið og orðaforða. Mesta ógnin er þó ekki 

þar. Af umræðunni í köflunum hér að framan að dæma má sjá að íslenskt málumhverfi hefur breyst 

hratt á síðustu árum og enskt máláreiti í íslensku samfélagi aukist gríðarlega, bæði með auknum 

fjölda innflytjenda hér á landi en ekki síður vegna snjalltækjabyltingarinnar sem haldið hefur 

innreið sína um heim allan á undanförnum árum. Það hefur því orðið til annars konar málsambýli 

tungumála, stafrænt málsambýli.  

 

2.3   Stafrænt málsambýli 
Eins og lýst hefur verið í undanfarandi köflum getur málsambýli haft töluverð áhrif á tungumál. Á 

21. öldinni standa tungumál heims frammi fyrir áskorun sem fáir spáðu fyrir um fyrir 100 árum 

síðan, snjalltækjabyltingunni. Í gegnum tíðina hefur málsambýli tungumála mestmegnis átt sér 

stað manna á milli í töluðu máli en nú hefur orðið bylting í samskiptatækni sem gerir fólki kleift 

að eiga í hnattrænum samskiptum, hvar og hvenær sem er. Þessi nýja tækni veitir Íslendingum 

aðgengi að hinum alþjóðlega heimi en samskiptin þar fara þó nánast eingöngu fram á ensku. Af 

þessari tæknibyltingu leiðir að til verður það sem kallað er stafrænt málsambýli (e. digital language 

contact). 

 Milljónir manna um heim allan höfðu komist í kynni við ensku í gegnum sjónvarp, útvarp, 

kvikmyndir og tónlist áður en netið kom til sögunnar. Líklegt verður að teljast að það hafi að mestu 

verið óvirkt ílag, þ.e. áhorfendur og hlustendur voru viðtakendur tungumálsins með því að hlusta 

og lesa, en höfðu ekki endilega tækifæri til eða kærðu sig um að æfa tjáningu á tungumálinu, tal 

og skrif. Með tilkomu netsins, tölvuleikja o.fl. sköpuðust fleiri tækifæri fyrir málnotendur til að tjá 

sig á ensku, einkum í rituðu máli (Thomason, 2001:3). Enska hefur því á afar skömmum tíma tekið 

sér stöðu sem alþjóðlegt tungumál og er orðið lykiltungumál á mörgum sviðum, einkum þó í hinum 

stafræna heimi.  

 Í hinum stafræna heimi sameinast öll tungumál heims að einhverju leyti sem þýðir að á því 

tiltekna sviði lifa þau öll saman í málsambýli (Dagbjört Guðmundsdóttir, 2018). Ákveðin 
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tungumál virðast þó hærra sett og hafa meira og stærra umdæmi innan stafrænnar tækni en önnur 

og má þar helst nefna ensku. Tungumál sem eru viðameiri en önnur í stafrænu umdæmi geta farið 

að hafa áhrif á önnur tungumál í gegnum þessa stafrænu miðla og er þá talað um stafrænt 

málsambýli. Í stafrænum heimi eru tungumál jafnvel enn berskjaldaðri fyrir áhrifum hvert frá öðru. 

Tungumál í stafrænu málsambýli eru þó ekki háð því að lifa samhliða hvert öðru í daglegu lífi utan 

tækninnar, ólíkt venjulegu sambýli tveggja tungumála eins og því var lýst í kafla 2.1. Enska er nú 

þegar orðin hið ríkjandi mál Íslendinga í stafrænum heimi, þ.e.a.s. Íslendingar þurfa að miklu leyti 

að treysta á enskukunnáttu sína á stafrænum vettvangi. Enska er orðin aðal samskiptamál netsins 

og mikilvægi hennar í hinum stafræna heimi fer stöðugt vaxandi á kostnað annarra tungumála. Þar 

að auki er hún grundvallartungumál í ýmsum tæknibúnaði, búnaði þar sem íslenska er hreinlega 

ekki gjaldgeng. Þetta eru t.a.m. raddstýrðir aðstoðarmenn og önnur forrit og tæki. Íslendingar þurfa 

því að tala ensku ætli þeir sér að nota slíkan búnað (sbr. Tinnu Frímann Jökulsdóttur, 2018; Tinnu 

Frímann Jökulsdóttir o.fl. 2019). Þá er afþreying á streymisveitum eins og Netflix og Youtube að 

mestu leyti á ensku og sjaldan með íslenskum texta.  

 Þrátt fyrir að snjalltækjabylting síðustu ára sé á margan hátt jákvæð þróun þá getur hún haft 

neikvæð áhrif á tungumál svo fámennra þjóða sem íslenskan er (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2016). 

Staða íslensku í tæknivæddum heimi er í raun veik, ekki síst vegna þess umdæmisvanda sem blasir 

við henni. Ljóst er að þótt ólíklegt sé að íslenska verði nokkurn tíma aðalsamskiptamál í 

gagnvirkum samskiptum á netinu þá er mikilvægt að efla íslenska máltækni með það að markmiði 

að íslenska verði nothæf á öllum sviðum innan tölvu- og upplýsingatækni sem varðar daglegt líf 

almennings á Íslandi (Eiríkur Rögnvaldsson, 2015b). Snjalltækjabyltingin hefur einnig haft áhrif 

á önnur Norðurlandamál. Kristiansen (2001) rannsakaði málfar ungra Dana í nútímasamfélagi þar 

sem tölvur og aðrir miðlar leika sífellt stærra hlutverk. Í gögnum hans kom í ljós að hefðbundin 

staða dönsku á undir högg að sækja meðal ungmenna í Danmörku, einmitt vegna notkunar þessara 

miðla. Allt benti til þess að ungmennin notuðu tvær ólíkar gerðir dönsku, aðra í skólanum og hina 

í hinum stafræna heimi. Í Danmörku virðist því vera komið fram stafrænt málsambýli tveggja 

tilbrigða af dönsku, þótt enska sé einnig mikið notuð í hinum stafræna heimi þar. 

 Það er þó erfitt að líta á stafrænt málumdæmi sem afmarkað þar sem það nær til svo 

fjöldamargra kima samfélagsins (sbr. Dagbjörtu Guðmundsdóttur, 2018). Stafrænt málsambýli er 

ein helsta ástæða þess að málsambýli íslensku og ensku hefur verið og er enn að breytast og  mun 

verða enn nánara (Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2018). Það er engum blöðum 
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um það að fletta að staða íslenskunnar er viðkvæm þótt á yfirborðinu geti hún virst stöðug. Enska 

sækir á og erfitt er að segja til um hver áhrifin verða á næstu tugum eða hundruðum ára. Mun 

íslenskan halda velli? Mun enskan taka yfir? Mun skapast hér einhvers konar heilbrigt jafnvægi á 

milli tungumálanna þannig að þau verði jafngild í samfélaginu? Eða verður töluð hér annars konar 

íslenska í framtíðinni sem hefur breyst vegna áhrifa frá ensku? Það, hvort íslenska sé tungumál 

framtíðarinnar hér á landi, getur tíminn einn leitt í ljós. 
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2.4   Lífvænleiki tungumála  
Aukið málsambýli tungumála getur haft áhrif á stöðu hvers og eins þeirra. Til að meta stöðu og 

lífvænleika tungumála hafa ýmsir kvarðar og skalar verið settir fram sem hafa forspárgildi fyrir 

framtíðina. Meðal þessara kvarða er kvarði Mennningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna, 

UNESCO, frá 2003. Sá kvarði er sex þrepa og samkvæmt honum er staða íslensku sterk og hún 

talin örugg (UNESCO Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages, 2003; Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2016). Sú niðurstaða byggist á þeirri staðreynd að tungumálið er talað af öllum 

kynslóðum, notað á öllum sviðum þjóðlífsins og í daglegum samskiptum fólks. 

Í töflu 1 má sjá lífvænleikaskala UNESCO (2003; þýðing: Sigríður Sigurjónsdóttir, 2016). 

 

 Tafla 1. Skali UNESCO  

 

Lífvænleiki Þrep Málnotendur 

 
Öruggt 

 
5 

 
Málnotendur á öllum aldri nota 
tungumálið, börn jafnt sem 
fullorðnir. 

 
Viðkvæmt 

 
4 

 
Sum börn nota tungumálið á 
öllum sviðum; öll börn nota 
málið á takmörkuðum sviðum. 
 

 
Í útrýmingarhættu 

 
3 

 
Tungumálið er aðallega notað 
af fullorðnum og eldra fólki. 
 

 
Í verulegri útrýmingarhættu 

 
2 

 
Tungumálið er aðallega notað 
af fullorðnum og eldra fólki.  
 

 
Í mikilli útrýmingarhættu 

 
1 

 
Tungumálið er aðallega notað 
af örfáum öldruðum 
málnotendum. 
 

 
Útdautt 

 
0 

 
Enginn talar tungumálið lengur. 
 



  20 

Þrátt fyrir að íslenska sé flokkuð í efsta styrkleikaflokk þá hafa menn velt því fyrir sér hvort hún 

sé hugsanlega að færast niður um flokk (sjá t.d. Eirík Rögnvaldsson, 2016 og Sigríði 

Sigurjónsdóttur, 2016).  

 Næsti flokkur fyrir neðan markar upphaf tvítyngis, þ.e. að einhverjir málnotendur, aðallega 

börn og unglingar, noti ekki tungumálið á öllum sviðum daglegs lífs. Tvítyngi er yfirleitt jákvæð 

þróun fyrir einstaklinga og samfélög en í skýrslu UNESCO (2003) kemur þó fram að fyrir lítil 

málsamfélög með fáa málhafa, eins og hið íslenska vissulega er, getur tvítyngi haft neikvæðar 

afleiðingar í för með sér. Tvítyngi getur nefnilega verið fyrsta vísbending eða fyrsta skref í átt að 

tungumáladauða. Þegar viðhorf málhafa, oftast eftir aldri, til tungumálanna tveggja er afar ólíkt og 

jákvætt viðhorf til nýja málsins eykst á kostnað móðurmálsins eða þjóðtungunnar hjá yngri 

málhöfum þá geta skapast aðstæður sem leiða gjarnan til hrörnunar þess. Viðhorfsbreyting sem 

þessi verður gjarnan þegar málhafi skynjar að þjóðtungan er ekki lengur, eða var kannski aldrei, 

nothæf á alþjóðavettvangi eða á sviðum samskipta og tækni, en yfirleitt eru það svið sem helst 

höfða til ungs fólks (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2016). 

 Fleiri sambærilegir kvarðar hafa verið settir saman og má þá einna helst nefna EGIDS-

kvarðann. Hann er þrettán þrepa skali sem settur var saman í þeim tilgangi að meta lífvænleika 

tungumála út frá stöðu þeirra. Hann byggir á kvarða Fishman (1991) sem hann kallaði ,,the Graded 

Intergenerational Disruption Scale“ eða GIDS, en í þeim kvarða voru tilgreind ýmis skilyrði og 

aðstæður sem síðan voru notaðar til að meta lífvænleika málanna. Það voru þeir Lewis og Simon 

(2010) sem endurbættu þennan skala og úr varð EGIDS eða ,,Expanded GIDS“. EGIDS skalinn er 

nákvæmari en skali UNESCO þar sem efri mörkin, þ.e. þau tungumál sem eru flokkuð sem örugg, 

eru útlistuð nákvæmar. Lewis og Simons (2010) telja að greina þurfi á milli stöðu þeirra tungumála 

sem talin eru örugg út frá því hvar þau eru nákvæmlega notuð, þ.e. hlutverki þeirra í menntun, 

atvinnulífi og stjórnsýslu. Þannig sé talsverð fjölbreytni í umdæmum tungumálanna sem ekki er 

tekin til greina m.a. í skala UNESCO. Á EGIDS skalanum fá lífvænlegustu tungumálin einkunnina 

0–4 en skalinn er eins og áður segir 13 þrep og eftir því sem neðar dregur minnka líkur á lífvænleika 

tungumálanna. Til þess að tungumál séu á efri hluta skalans verða þau m.a. að berast á milli 

kynslóða, eiga sér ritmál, vera notuð í kennslu, í stjórnsýslu og í fjölmiðlum (Ari Páll Kristinsson, 

2017:40). Íslenska fær einkunnina 1, en aðeins alþjóðleg tungumál fá einkunnina 0. Staða íslensku 

virðist því samkvæmt þessum skala vera nokkuð góð. 
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 Samkvæmt þeim kvörðum sem hér hafa verið nefndir stendur íslenska styrkum fótum. Að 

mörgu leyti er sú staðhæfing sönn. Íslensk tunga er vissulega notuð á velflestum sviðum 

samfélagsins, til dæmis í stjórnskipun landsins, menntakerfinu, fjölmiðlum og í daglegum 

samskiptum fólks (sbr. Eirík Rögnvaldsson, 2016:19). Þar að auki er hún enn sem komið er eina 

opinbera raddmálið á Íslandi. Íslenska er ,,lítið“ tungumál að því leyti að hún hefur fáa 

málnotendur. Sé litið á þá staðreynd að hún er lifandi samskiptamál á Íslandi og nýtur virðingar 

sem opinbert tungumál og stjórnsýslumál, þá hefur hún sterkari stöðu en mörg önnur mál í 

heiminum sem hafa fleiri málnotendur, t.d. írska á Írlandi sem á undir högg að sækja gagnvart 

ensku (Ari Páll Kristinsson, 2017:31). 

 Það eru hins vegar talsverðar blikur á lofti. Í málstefnu Íslendinga kemur skýrt fram það 

markmið að íslensku eigi að vera hægt að nota við allar aðstæður og þá ekki bara í mannlegum 

samskiptum heldur einnig í hvers konar tækni og vísindum (Íslenska til alls, 2009). Hætta er á að 

tungumál, þótt þau séu opinber tungumál, missi notkunarsvið, t.d. í vísindum og tækni, til 

alþjóðlegri mála eins og ensku. Þetta er raunin á öllum Norðurlöndum í dag og er íslenska þar ekki 

undanskilin (Ari Páll Kristinsson, 2017:33). Fræðimaðurinn András Kornai (2013) telur einmitt 

fækkun eða takmörkun á notkunarsviðum (e. loss of function) tungumála vera eina augljósustu 

vísbendinguna um yfirvofandi dauða þeirra ásamt minni virðingu (e. loss of prestige) og 

minnkandi málhæfni málhafa (e. loss of competence). Þegar litið er á þau umdæmi tungumálsins 

sem veikust eru fyrir virðist íslenska standa á nokkuð traustum grunni, þ.e. hún er notuð í 

viðskiptum, tækni, skólum, fjölmiðlum og listum. Þegar betur er að gáð kemur þó í ljós að á Íslandi 

eru æ fleiri fyrirtæki sem bera erlend heiti, enska er notuð í samskiptum á sífellt fleiri vinnustöðum, 

í viðskiptum og í háskólum landsins eru sífellt fleiri áfangar kenndir á ensku, sjónvarpsefni 

landsmanna er mikið til á ensku og langflestir tölvuleikir sömuleiðis (Eiríkur Rögnvaldsson, 2016). 

Ljóst er að enska sem alþjóðlegt tungumál er að festa sig í sessi á Íslandi.  

 Þó svo að enska virðist vera að auka umdæmi sitt hér á landi og í nágrannalöndunum þá er 

erfitt að segja til um hvort hún muni einhvern tímann taka alveg yfir sem samskiptamál 

landsmanna. Þegar það gerist að eitt tungumál tekur yfir notkunarsvið annars þá heldur 

upprunamálið oft hlut sínum heima við, í samskiptum við fjölskyldu og eldri ættingja. Yngri 

kynslóðir eru gjarnan jákvæðari gagnvart nýja tungumálinu og samþykkja það fyrr en þeir sem 

eldri eru. Þetta jákvæða viðhorf til nýja tungumálsins meðal yngri málnotenda getur átt þátt í því 

að álit á ,,gamla“ málinu minnkar og tengsl við það rofna. Þegar það gerist er yfirleitt stutt í að 
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tungumálið deyi út (Ari Páll Kristinsson, 2017:33). Þess vegna er svo mikilvægt að tungumál missi 

ekki notkunarsvið sín, ekki síst í tækni og vísindum, og að viðhorf til þeirra haldist jákvæð.  

 Þeir kvarðar sem nefndir voru hér að framan eru að margra mati að verða úreltir. Þeir taka 

ekki tillit til stafrænna miðla upp að því marki sem þörf er á í breyttu alþjóðlegu samfélagi. Eflaust 

munu þessir kvarðar verða uppfærðir í samræmi við áðurnefndar samfélagsbreytingar en þá er ekki 

víst að Ísland fái jafn góða einkunn (Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2018). Ein 

helsta ógn íslenskunnar er, eins og áður segir, hin stafræna veröld. Kornai (2013) heldur því fram 

að aðeins 95% tungumála heims muni lifa af stafrænu byltinguna sem nú ríður yfir heiminn. Í því 

samhengi hefur hugtakið stafrænn tungumáladauði (e. digital language death) litið dagsins ljós. 

Með því hugtaki er átt við að tungumál, t.d. íslenska, muni ekki verða nothæft í stafrænum miðlum 

og í stafrænum samskiptum, það verði sem sagt gagnslaust í hinum stafræna heimi (Eiríkur 

Rögnvaldsson, 2016). Óljóst er hvaða áhrif stafrænn dauði hefur á lífvænleika tungumála í 

raunheimum en með sífellt meiri stafrænum samskiptum getur hann ekki boðað neitt gott fyrir 

lífvænleika tungumála.  

 Hingað til hefur íslenska ekki náð að halda í við þær tækniframfarir sem orðið hafa, hvorki 

hvað varðar orðaforða né máltækni. Verði ekki breyting þar á er hætt við að íslenska muni aldrei 

verða gjaldgeng í hinum stafræna heimi. Ef ekki verður brugðist hratt og örugglega við er hætta á 

að íslenska verði fyrir því sem kallað er stafræn minnihlutagerving (e. digital minoritization). 

Stafræn minnihlutagerving verður þegar utanaðkomandi tungumál, sem oftar en ekki er enska, 

tekur stöðu meirihlutamáls í stafrænu umdæmi í málsamfélagi. Meirihlutamálið hefur þá misst 

notkunarsvið til annars tungumáls vegna tækniþróunar og samfélagsbreytinga. Meirihlutamálið 

verður í því umdæmi eins konar minnihlutamál, eða sýnir einkenni þess, þrátt fyrir að samkvæmt 

alþjóðlegum skölum, eins og þeim sem nefndir voru hér að framan, sé tungumálið talið öruggt og 

fá ef einhver önnur ummerki finnist um yfirvofandi hættu á dauða tungumálsins (Deumert, 2014). 

Eins og komið var inn á í kafla 2.3 hefur enska nú þegar töluverða yfirburði yfir íslensku í hinum 

stafræna heimi og er í raun orðið hið ríkjandi mál Íslendinga í því umdæmi. Hvort íslenska geti 

lifað í raunheiminum, í daglegum samskiptum manna á meðal, jafnvel þótt það sé ekki gjaldgengt 

í netheimum sem sífellt verður stærri hluti af lífi okkar, getur tíminn einn leitt í ljós. Það er þó 

nokkuð ljóst að aðgerða til að efla og vernda íslensku er þörf. 

 Íslensk stjórnvöld hafa nú þegar gripið til nokkurra aðgerða. Í íslenskri málstefnu sem 

samþykkt var vorið 2009 (sjá Íslensku til alls, 2009) voru m.a. sett fram markmið sem áttu að 
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tryggja að íslenska yrði nothæf innan tölvu- og upplýsingatækni, t.d. með því að séð yrði til þess 

að viðmót hugbúnaðar væri á íslensku, svo sem hjálpartextar, leiðréttingarforrit, þýðingarforrit 

o.fl. (Eiríkur Rögnvaldsson, 2016). Vorið 2014 samþykkti Alþingi svo þingsályktun um 

aðgerðaráætlun um notkun íslensku í stafrænni upplýsingatækni, en í henni fólst að skipa nefnd 

sérfræðinga í málvísindum og upplýsingatækni og var þeirra markmið að meta og setja upp áætlun 

sem miðaði að því að gera íslensku gjaldgenga í hinum stafræna heimi. Nefndin lagði til að ríkið 

fjárfesti til langtíma með því að styrkja doktorsnema og einstök tækniþróunar- og innviðaverkefni, 

en þrátt fyrir góð rök fékkst ekki það fjármagn sem nefndin taldi að væri nauðsynlegt til að tryggja 

stöðu íslensku í stafrænni upplýsingatækni. Hins vegar var Máltæknisjóður stofnaður en hlutverk 

hans er að styðja við verkefni er snúa að máltækni með það markmið að leiðarljósi að gera íslensku 

gjaldgenga í stafrænum heimi (Eiríkur Rögnvaldsson, 2016). Árið 2017 var birt máltækniáætlun 

fyrir íslensku 2018–2022 (Anna Björk Nikulásdóttir o.fl., 2017). Markmið hennar er að tryggja að 

hægt sé að nota íslensku sem samskiptamáta í tækniheiminum og að koma íslensku og íslenskri 

máltækni í almenna notkun í tölvum og tækjum. Innan hennar eru skilgreind fimm 

forgangsverkefni auk nýsköpunar í íslenskri máltækni. Verkefnin eru talgreining, með það 

markmið að búa til íslenskan talgreini sem breytir töluðu máli í ritmál,  talgerving, sem breytir 

rituðum íslenskum texta í talað mál, vélþýðing, sem þýðir íslensku á önnur tungumál, málrýnir 

sem aðstoðar við að leiðrétta texta og skrifa rétt og að lokum málföng sem snýr að því að safna 

íslenskum gögnum og byggja úr þeim málheildir. Gangi öll þessi verkefni eftir má leiða að því 

líkur að íslenska verði mun betur stödd í tæknivæddum heimi og líklegt að hægt verði að nota 

íslensku í samskiptum við tæki og í allri upplýsingavinnu. Íslensk stjórnvöld hafa þannig brugðist 

við ákalli um aukið fjármagn og aukna vinnu í máltækni og það verður spennandi að fylgjast með 

framhaldinu, enda mikil gróska í íslenskri máltækni um þessar mundir, sem betur fer. 

 Áhrifa hnattvæðingar gætir víða í nútímasamfélagi og ekki síður í tungumálum en á öðrum 

sviðum samfélagsins. Mörg tungumál heimsins eiga undir högg að sækja, einkum vegna ásækni 

alþjóðatungunnar ensku, jafnvel þótt samkvæmt skölum eins og hér hefur áður verið nefnt standi 

þau sterk og séu talin örugg. Áhrif ensku og stafræns málsambýlis geta veikt stöðu annarra 

tungumála og haft áhrif á viðhorf málnotenda til þeirra. Viðhorf málnotenda er einn af 

mikilvægustu áhrifaþáttunum þegar kemur að því hvort tungumál eygi von í málsambýli við önnur 

tungumál og þau eru sérstaklega mikilvæg í tiltölulega nýtilkomnu stafrænu málsambýli.  
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2.5   Viðhorf til tungumála 
Aukin áhrif utanaðkomandi afla á tungumál geta haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Í köflum 

2.2, 2.3 og 2.4 hefur verið greint frá sambýli tungumála og einkum litið til málsambýlis íslensku 

og ensku, bæði í raunheimum og í stafrænum heimi. Þá hefur verið nefndur sá möguleiki að 

tungumál sem eiga sér fáa málnotendur geti hreinlega dáið út ef annað tungumál tekur yfir helstu 

notkunarsvið þeirra. Ein af vísbendingunum um yfirvofandi dauða tungumála er þegar málhafar 

missa virðingu fyrir tungumálinu (Kornai, 2013). Til þess að sporna við þeirri þróun er mikilvægt 

að hlúa að ímynd tungumálsins og viðhorfi málnotenda til þess.  

 Viðhorf málhafa, ungra sem aldinna, til hinna ýmsu málefna eru m.a. lærð hegðun sem 

einstaklingur tileinkar sér yfirleitt tiltölulega snemma á lífsleiðinni. Það eru ýmsir utanaðkomandi 

þættir sem koma að mótun viðhorfa og má þar meðal annars nefna foreldra, skóla, bókmenntir og 

hina ýmsu miðla (Garrett, 2002:629). Foreldrar eru mestu áhrifavaldarnir þegar kemur að mótun 

viðhorfa barna. Annar þáttur sem sífellt verður meira áberandi og hefur meiri og meiri áhrif eru 

fjölmiðlar og þá ekki síst þeir stafrænu miðlar sem hér hafa verið til umræðu. Miðlarnir taka ekki 

aðeins þátt í að móta viðhorf einstaklinga heldur einnig viðhalda þeim og eru þar af leiðandi 

handhæg tól til útbreiðslu nýrra hugmynda, hvort sem það er jákvæð hugmyndafræði eður ei. 

Breyttar aðstæður á mótunarárum barna í hnattrænu samfélagi eiga því ekki aðeins við um 

málumhverfi heldur einnig hugmyndafræðilegt umhverfi. Börn eiga greiðari aðgang að ólíkum 

viðhorfum og hugmyndum á vefnum og því er líklegra en áður að viðhorf þeirra séu ólík viðhorfum 

foreldranna – þótt enn séu þeir mikilvægustu mótunaraðilarnir og þeir áhrifamestu (Garrett, 2002).  

 Sum viðhorf til tungumála taka á sig mynd strax í barnæsku. Til að mynda eru börn 

tiltölulega ung þegar þau fara að gera greinarmun á því sem kalla má staðalmál og óformlegt mál 

og þá að greina á milli málhafa sem nota hvort tilbrigði um sig. Þau viðhorf sem börn tileinka sér 

snemma á lífsleiðinni hafa frekar tilhneigingu til að vera varanlegri og haldast óbreytt en önnur 

viðhorf sem þau tileinka sér seinna um ævina. Þá er sérstaklega líklegt að viðhorf fólks til 

tungumála taki minni breytingum og haldist nánast óbreytt alla ævi, ólíkt viðhorfum til t.d. vísinda 

eins og lækna- og náttúruvísinda. Þó geta viðhorf til tungumála verið misföst fyrir og má gera ráð 

fyrir að viðhorf hvers og eins málnotanda til ákveðinna þátta tungumálsins séu ólíklegri til að taka 

breytingum en viðhorf til annarra þátta þess (Garrett, 2002:629).  

 Viðhorf málhafa hafa talsvert um það að segja hvaða málbreytingar ná útbreiðslu í 

tungumálum. Þannig telur Thomason (2001:77) viðhorf skipta sköpum þegar kemur að því hvort 
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tungumál lifi af í nánu sambýli við annað tungumál. Viðhorf og virðing eru enda nátengd fyrirbæri 

en í samfélögum er ákveðinn virðingarstigi er lýtur að tungumálum og málnotkun og því er 

misjafnt hvort viðhorf séu jákvæð eða neikvæð til ákveðinnar málnotkunar, máls eða mállýsku. 

Ríkjandi viðhorf berast gjarnan á milli kynslóða en eins og fram kom í köflum 2.2.1 og 2.2.2 virðist 

fólk telja að í málnotkun sé eitthvað til sem er æskilegra en annað og jafnvel betra en annað. 

Staðalmálið fær yfirleitt þá stöðu að það sé ,,æðra“ eða ,,réttara“ mál heldur en önnur málnotkun 

eða tilbrigði sem töluð eru í málsamfélaginu og fólk kýs að nota það málsnið sem það telur veita 

mesta virðingu (Garrett, 2002:629; Ari Páll Kristinsson, 2017:109 og 112).  

 Í öllum tungumálum heims er munur á því hvernig tungumálið birtist í rituðu máli og svo 

í daglegum samskiptum fólks, þ.e. hvaða málsnið fólk notar annars vegar í formlegu ritmáli og í 

óformlegu talmáli hins vegar. Þekkt er að málhafi noti ólík málsnið eftir því í hvaða aðstæðum 

hann er og hver viðmælandinn er. Það hvaða málsnið málhafi notar fer eftir viðmælanda, tilgangi 

og efni. Algengt er að fólki finnist mikilvægara að vanda mál sitt t.d. í samskiptum við eldri 

kynslóðir, fyrir framan kennara og prófessora en í samskiptum við jafningja. Málsnið getur því 

verið með ýmsu móti. Í ákveðnum aðstæðum hentar að nota hversdagslegt talmál í samskiptum en 

í öðrum hátíðlegt og formlegt mál sem jafnvel jaðrar við að vera ritmál. Ákveðin málsnið 

einkennast jafnvel af erlendum orðaforða eða slangri, en það málsnið er mest notað af yngri 

málnotendum (Indriði Gíslason o.fl., 1988:43; Bourdieu, 2006:484).  

 Val málnotenda á málsniði er hægt að setja í samhengi við kenningar Bourdieu (2006) um 

menningarlegt auðmagn (e. capital). Kenningin um menningarlegt auðmagn snýst um það að 

málhafinn hagnist á því að tala eitthvert tungumál, mállýsku eða hafa ákveðið málsnið á valdi sínu 

sem talið er ,,réttara“ og þar af leiðandi ,,fínna“ í samfélaginu. Hagnaðurinn getur ýmist verið af 

félagslegum eða efnahagslegum toga, þ.e. staða málhafans í samfélaginu vænkast ef hann nýtir sér 

það málsnið sem samræmist málstaðli samfélagsins við þessar tilteknu málaðstæður.   

 Kenningar Bourdieu (2006:481–482) um menningarlegt auðmagn má jafnframt tengja við 

áðurnefnda stéttaskiptingu af völdum málsambýlis (sjá kafla 2.2.2). Það hvaða málsnið hver 

málhafi hefur á valdi sínu er iðulega tengt því máluppeldi sem viðkomandi fékk á máltökuskeiði. 

Þeir málhafar sem búa við velmegun, þ.e. mikið fjárhagslegt auðmagn, hafa yfirleitt hið ,,rétta“ 

málsnið á valdi sínu – eru ríkir af félagslegu auðmagni. Þeir sem alast upp við slíkar aðstæður hafa 

þessi formlegu einkenni málsins á færi sínu, ríkulegan orðaforða og málfræðireglur sem einkenna 

staðalmálið og eru því ólíklegri til að rita mál sem inniheldur mikið af slettum og 
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talmálseinkennum. Þeir átta sig á því hvaða málsnið á við hverju sinni og geta því notað óformlegra 

málsnið í óformlegri aðstæðum. Þessi eiginleiki að geta valið formlegra málsnið hlýst af 

máluppeldi þar sem máláreitið var ríkulegra og heldur formlegt að einhverju leyti. Ekki eru þó allir 

svo lánsamir að alast upp við slíkar málaðstæður og ójöfnuður í málsamfélaginu birtist í því að 

það hafa ekki allir haft sömu tækifæri til að læra málið og ná tökum á þessum formlegri málsniðum. 

Þeir sem ekki búa við velmegun eða mikið félagslegt auðmagn hafa  því færri tækifæri til að ná 

tökum á því málsniði sem samþykkt er í samfélaginu og þar af leiðandi eru þeir ólíklegri til að 

öðlast þá virðingu og stöðu sem slíkt málsnið veitir. Mismunandi málkunnátta og máluppeldi 

skapar því ójöfnuð.  

 Staðalímyndir sem eru ríkjandi um ákveðinn hóp fólks geta einnig haft áhrif á viðhorf 

annarra málnotenda til tungumála, mállýskna og tilbrigða í máli. Í rannsóknum á viðhorfum til 

tungumála er málhöfum yfirleitt skipt upp í þjóðfélagshópa, t.d. eldri borgara og börn, eða þá í 

undirhópa sem flokkaðir eru eftir aldri, kyni, félagslegum bakgrunni, stöðu, menntun, kynþætti 

eða tungumálabakgrunni (Garrett, 2002:627). Málviðhorf og fyrirframgefnar hugmyndir um 

viðmælanda geta einnig haft áhrif á það hvernig við túlkum og skiljum mál viðkomandi. Jafnvel 

áður en samtalið hefst er málhafi með ákveðnar hugmyndir um það hvernig viðmælandinn muni 

hljóma, en það mat getur m.a. byggst á aldri, kyni, litarhætti og jafnvel klæðnaði og framkomu 

viðmælanda (Ari Páll Kristinsson, 2017:61). Þetta er t.d. þekkt meðal unglinga, en fullorðið fólk 

ákveður gjarnan fyrirfram að mál þeirra sé fullt af slangri og slettum, án þess að þekkja nokkuð til 

unglingsins sjálfs. Sömuleiðis gæti unglingur gengið út frá því að eldri kona muni tala á ákveðinn 

hátt, t.d. nota ákveðin orð, áður en samtalið hefst. Vissir fordómar um málnotkun geta því fylgt 

staðalímyndum samfélagsins.  

 Rannsóknir á viðhorfum til tungumála geta því flett ofan af hugmyndum fólks um sjálft sig 

og þeim viðhorfum sem ríkjandi eru í samfélaginu. Þessar hugmyndir eða viðhorf fela gjarnan í 

sér áðurnefnda fordóma gagnvart svæðisbundnum eða þjóðfélagslegum fjölbreytileika, hvort sem 

það á við um tungumál, mállýskur eða hópa fólks sem nota ákveðin máltilbrigði. Þau geta þó einnig 

haft það í för með sér að ákveðið tilbrigði, mállýska eða tungumál, þyki betra en annað eða að 

ákveðinn hópur fólks sé álitinn hærra settur en annar (Garrett, 2002:629). Þetta á við hér á landi 

sem og annars staðar.  

 Viðhorf gagnvart tungumálum eru því veigamikill þáttur þegar kemur að því hvaða stöðu 

tungumál fær í málsamfélagi og ekki síður í málsambýli, hvaða mögulegu málfræðilegu breytingar 
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verða á tungumálum og hvaða félagslegu áhrif málsambýlið hefur. Viðhorfin ýmist ýta undir eða 

sporna gegn áhrifum málsambýlisins, eftir því hvort þau eru jákvæð eða neikvæð. Í viðhorfum 

Íslendinga gætir t.d. ákveðinnar togstreitu gagnvart aukinni enskunotkun í samfélaginu, þar sem 

hún er bæði litin jákvæðum og neikvæðum augum.  

 

2.5.1   Viðhorf til íslensku sem móðurmáls 
Viðhorf sem kviknuðu á tímum sjálfstæðisbaráttunnar lifa enn að einhverju leyti í íslensku 

samfélagi og skapa ákveðna togstreitu í viðhorfi Íslendinga til íslensku. Hanna Óladóttir (2007) 

kannaði þessi viðhorf hjá 24 einstaklingum um þrítugt. Af svörum þeirra að dæma er ljóst að enn 

er litið á íslenska tungu sem einhvers konar sameiningartákn, það sem geri Íslendinga helst að þjóð 

og sé eitt helsta þjóðareinkenni þeirra. Tungumálið er því nátengt þjóðerninu í hugum margra. 

Þetta viðhorf virðist enn vera nokkuð ríkjandi þrátt fyrir að samfélagið og málumhverfið sé nú 

talsvert ólíkt því sem var á tímum seinni heimsstyrjaldarinnar. Þar birtist togstreitan. Málhöfum 

finnst erfitt að samræma þá staðreynd að enska sé sífellt að fá meira vægi og enskunotkun að aukast 

og það viðhorf að nauðsynlegt sé að vernda íslenskuna (Hanna Óladóttir, 2007:128).  

 Alþjóðavæðingin hefur einnig leitt til þess að íslensk ungmenni sjá ekki endilega fyrir sér 

að búa á Íslandi í framtíðinni. Spennandi alþjóðleg störf bíða þeirra erlendis og góð enskukunnátta 

opnar fleiri möguleika heldur en góð íslenskukunnátta sem ólíklegt er að muni nýtast þeim á 

erlendum vinnumarkaði (sbr. Lilju Björk Stefánsdóttur, 2018a) Alþjóðavæðingunni hafa einnig 

fylgt miklar framfarir á sviði tækni en með tækninýjungum heyrist nú hversdaglegt og talmálslegt 

íslenskt málfar miklu oftar á opinberum vettvangi en áður. Nú til dags getur hver sem er tjáð sig 

um opinber málefni á ólíkum vettvangi á netinu og þá á fólk einnig greiðari aðgang að fjölmiðlum. 

Talmálseinkenni eru því sýnilegri í ritmáli í íslensku samfélagi, en óformlegt ritmál fyrir hálfri öld 

eða svo þekktist varla (Ari Páll Kristinsson, 2017:188; Eiríkur Rögnvaldsson, 2015a). Hinn 

óopinberi og óskrifaði málstaðall, sem áður litaði mjög viðhorf fólks til tungumálsins, virðist því 

vera að breytast og verða óskýrari.  

 Áðurefndur málstaðall og málstefna hefur án efa talsverð áhrif á viðhorf Íslendinga til 

móðurmálsins. Enn hefur forskriftarmálfræði mikið um það að segja hvernig fólk hugsar um 

tungumálið, en þetta kemur m.a. fram í doktorsritgerð Hönnu Óladóttur (2017:310). Þar rannsakaði 

Hanna m.a. málfræðikennslu í íslenskum skólum og inntak skólamálfræðinnar. Í svörum 

viðmælenda hennar, sem hvort tveggja voru kennarar og nemendur, koma fram áhugaverð viðhorf 
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til málfræði og tungumálsins í heild. Kennarar virðast annars vegar líta á það sem hlutverk sitt í 

málfræðikennslu að kenna nemendum ,,rétt“ mál, en í því felst að undirbúa nemendurna sem best 

undir framtíðina þar sem gott málfar geti gagnast þeim bæði innan skólakerfisins en líka á 

atvinnumarkaði og öðrum opinberum vettvangi. Hins vegar líta þeir á það sem hlutverk sitt að 

stuðla að varðveislu tungumálsins, einkum beygingarkerfisins og orðaforðans sem á undir högg að 

sækja vegna enskra áhrifa (Hanna Óladóttir, 2017:318). Álíka hugmyndir komu fram hjá 

nemendum. Þeir höfðu tilhneigingu til að tengja alla málfræðikennslu við kennslu í ,,réttu“ máli. 

Þeir virtust gera ákveðnum tilbrigðum í máli og málsniði hærra undir höfði en öðrum vegna þess 

að möguleiki væri á að það veitti þeim meiri virðingu og trúverðugleika. Jafnframt tengdu þeir 

þetta ,,rétta“ málsnið við vandvirkni, menntun og jafnvel gáfur (Hanna Óladóttir, 2017:311), en 

þessar niðurstöður eru í samræmi við þau viðhorf sem um var rætt í kafla 2.5. Sömuleiðis komu 

fram í svörum nemendanna áhyggjur af framtíð íslenskunnar og mikilvægi þess að varðveita 

tungumálið sem er svo stór hluti af sjálfsmynd þjóðarinnar og sérstætt í flóru tungumála í 

heiminum.  

 Rannsóknarverkefnið Íslenska sem námsgrein og kennslutunga eða ÍNOK  

(Kristján Jóhann Jónsson og Ásgrímur Angantýsson, 2018:13) fjallar sömuleiðis um kennslu 

íslensku í grunnskólum og framhaldsskólum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar, sem var viðamikil, 

er meðal annars fjallað um viðhorf til námsgreinarinnar íslensku. Þar fjölluðu Ásgrímur 

Angantýsson o.fl. (2018) t.a.m. um viðhorf grunn- og framhaldsskólanema til þeirrar 

málfræðikennslu sem fram fer í íslenskum skólum. Í svörum þátttakenda kom fram áðurnefnt 

viðhorf til ,,rétts máls“ og hins ,,viðurkennda máls“. Viðhorf til hnignunar tungumálsins, hvort 

leyfa ætti málbreytingar og þar af leiðandi ,,rangt“ mál komu einnig fram. Sumir nemendur töldu 

að tungumálið gæti jafnvel glatast ef fólk vandaði ekki málfar sitt. Þá var mikilvægi þess að vanda 

sig í réttum málaðstæðum einnig nefnt. Niðurstöðum þessara tveggja rannsókna, Hönnu Óladóttur 

(2017) og ÍNOK-verkefnisins, ber því saman um það að viðhorf íslenskra málhafa í garð 

móðurmálsins virðist litast mjög af afstöðu til réttrar og rangrar málnotkunar.   

 Í hugum margra Íslendinga virðist því enn ríkja það viðhorf til tungumálsins sem rekja má 

til sjálfstæðisbaráttunnar á 19. öld. Alþjóðavæðingin hefur engu að síður haft þau áhrif að fleiri 

finna fyrir togstreitu í garð tungumála; málnotendur átta sig á mikilvægi þess að varðveita 

móðurmálið en skynja einnig mikilvægi góðrar enskukunnáttu í alþjóðlegu samhengi. Togstreita 

viðmælenda í könnun Hönnu Óladóttur (2007) birtist einmitt fyrst og fremst í þessu, þar sem 
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málverndunarsjónarmið voru ríkjandi í umfjöllun um íslensku, það þótti mikilvægt að vernda 

íslensku gegn áhrifum ensku, en jafnframt kom fram að enska væri mikilvægt samskiptamál og 

ekki öll áhrif ensku væru neikvæð. Nú skal litið nánar á viðhorf til tungumálanna tveggja og 

málsambýlis þeirra. 

 

2.5.2   Viðhorf Íslendinga til ensku – ,,ástarhaturssamband“  
Segja má að samband íslensku og ensku sé eins og tvíeggja sverð. Annars vegar nýtur enska 

virðingar og vekur áhuga í íslensku samfélagi, sem birtist í nokkuð víðu notkunarsviði 

tungumálsins hér á landi. Hins vegar leggja margir fæð á aukna notkun ensku í íslensku samfélagi 

og gera sér far um að sneiða hjá enskum áhrifum í máli sínu. Alþjóðavæðing undanfarinna ára 

virðist þó hafa haft talsverð áhrif á viðhorf málnotenda til ensku hér á landi. 

 Þannig virðist ensku nú vera tekið fagnandi sam samskiptamáli, þ.e. sem einhvers konar 

lykli að hinu spennandi og framandi alþjóðasamfélagi. Þegar litið er á áhrif ensku á íslensku virðast 

Íslendingar hins vegar meðvitaðir um hættuna sem náið samband tungumála býður upp á og eru 

að því leyti nokkuð tortryggnir í garð hennar. Ari Páll Kristinsson (2017:107) segir að í hugum 

íslenskra málnotenda sé samband íslensku og ensku einhvers konar ,,ástarhaturssamband“ þar sem 

málnotendur reyni sitt besta til að komast hjá enskum slettum og enskum áhrifum í daglegum 

samskiptum við aðra Íslendinga en sé á sama tíma mikið í mun að lesa mikið og jafnvel skrifa á 

ensku.  

 Líkt og segir í kafla 2.2.1 hefur sniðganga enskra áhrifa hingað til snúið að orðaforða og 

málkerfi íslensku fremur en að því hvar og í hvaða samhengi enska er töluð. Í aðstæðum þar sem 

er hagkvæmt að tala eingöngu ensku virðist almennt vera samþykkt að gera svo, t.d. á alþjóðlegum 

vinnustöðum. Hingað til hefur það einnig þótt virðingarvert að geta nýtt sér ensku í vinnu og til 

skemmtunar hnökralaust og góð enskukunnátta því verið talin einhvers konar tákn um velgengni í 

lífinu (Ari Páll Kristinsson, 2017:108). Þetta kemur einnig fram hjá Thomason (2001:33). Hún 

segir algengt viðhorf þegar kemur að málsambýli að tvítyngi veiti málahafa virðingu annarra 

málnotenda. Á Íslandi má því segja að að vissu leyti sé litið á ensku sem menningarlegt auðmagn, 

þ.e. að tungumálakunnátta sé málhafanum gróði. Þetta sýndi rannsókn Weenink (2008) einnig, en 

hann rannsakaði viðhorf hollenskra foreldra til ensku á tímum hnattvæðingar en þessir foreldrar 

áttu það sameiginlegt að leggja sérstaka áherslu á að börn þeirra byggju yfir góðri færni í ensku. 

Ágóða af enskukunnáttu töldu foreldrarnir annars vegar efnahagslegt auðmagn þar sem 
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tungumálakunnátta yki líkur á góðum atvinnutækifærum og gæfi kost á aukinni menntun. Hins 

vegar litu foreldrarnir á enskukunnáttu sem félagslegt og menningarlegt auðmagn í tengslum við 

víðsýni barnanna og sem samskiptatæki við aðra menningarheima (sjá nánar um hugtakið 

heimsborgara hjá Lilju Björk Stefánsdóttur, 2018a:31). Viðhorf til tungumála og málsambýlis 

virðist því almennt vera nokkuð jákvætt þegar málnotendur eru meðvitaðir um hag sinn af því að 

tala tvö tungumál.  

 Viðhorfin ráðast þó af því hvaða tungumál það eru sem eru í sambýli. Til að mynda má 

bera saman samband íslensku og ensku við samband íslensku og pólsku, en þau mál eru vissulega 

í einhvers konar sambýli á Íslandi í dag, þótt það sé ekki nærri jafn almennt og náið og sambýli 

íslensku og ensku. Ólíklegt er að íslenskir málhafar líti á það sem sérstakan ávinning fyrir íslenskan 

málahafa að hafa bæði tungumálin á færi sínu, þ.e. pólsku og íslensku, þótt sami íslenski málhafinn 

líti á það sem ávinning fyrir sjálfan sig að tala og hafa góða færni í ensku í hnattrænum heimi. 

Staða tungumáls í málsamfélaginu og alþjóðlega hefur því áhrif á viðhorf til þess.  

 Það virðist því vera þannig að ef málnotendum sjálfum finnst þeir ekki græða á því að tala 

tvö tungumál móti það afstöðu þeirra til tungumálanna. Mismunandi viðhorf málnotenda til 

tveggja tungumála út frá stöðu þeirra í samfélaginu birtast augljóslega í viðhorfum tvítyngdra 

einstaklinga, en viðhorf til tungumálanna tveggja sem þeir tala og þá ekki síður áhugi á þeim getur 

verið ólíkur (Pearson, 2007:399). Líkt og kom fram í kafla 2.5 þá eru það viðhorf foreldra sem 

eiga stærstan þátt í því að mynda viðhorf barna þeirra og þeir geta því haft töluverð áhrif á viðhorf 

barna til móðurmálsins og til annarra mála. Pearson (2007:401) segir að jákvætt viðhorf foreldra 

auki líkur á því að barnið telji kunnáttu í ákveðnu tungumáli sér til framdráttar og þar af leiðandi 

geti jákvæð viðhorf aukið gildi tungumálsins í huga barnsins. Sé viðhorf foreldranna hins vegar 

neikvætt minnki áhugi barnsins, líkur aukist á að barninu finnist tungumálið óáhugavert og það 

sjái lítið gagn í kunnáttu í málinu. Afleiðingar minni áhuga og neikvæðs viðhorfs tvítyngds 

málhafa til annars tungumálsins telur Pearson vera þær að málhafinn fær minna ílag á viðkomandi 

máli, þ.e. les og horfir minna á efni á tungumálinu og forðast jafnvel að eiga í gagnvirkum 

samskiptum á tungumálinu. Af því leiðir að viðkomandi nær verri tökum á öðru tungumálinu og 

hitt mál hans verður ríkjandi mál í daglegum samskiptum.  

 Enn er íslenska ríkjandi mál á Íslandi. Rannsóknir Jeeves (2010, 2013) á virkri 

enskunotkun, þ.e. tali og skrifum, og viðhorfum íslenskra ungmenna til ensku benda þó til þess að 

viðhorf til ensku séu almennt jákvæð. Ungmennin telja hana forsendu samskipta, bæði við þá sem 
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ekki tala íslensku og einnig í almennum samskiptum við aðra Íslendinga, t.d. þegar þau segja 

brandara sem þau telja að séu hreinlega fyndnari á ensku en á íslensku (Jeeves, 2010:10). 

Ungmennin geta vart hugsað sér líf án ensku, svo mikilvægt er tungumálið þeim. Þá telja þau hæfni 

sína í ensku vera nær því að vera annað mál (e. second language), heldur en erlent mál (e. foreign 

language). Nánar verður fjallað um þetta í kafla 3.3. 

 Hvað sem öðru líður bera ungmennin samt virðingu fyrir Íslandi og íslensku. Íslenska 

virðist, allavega enn sem komið er, vera hluti af sjálfsmynd þeirra og þrátt fyrir jákvætt viðhorf til 

ensku, og að þeirra mati augljósa nauðsyn hennar í nútímasamfélagi, þá telja þau ensku ekki ógna 

móðurmálinu sem alltaf muni vera hluti af íslensku þjóðlífi (Jeeves, 2010:11). Togstreitan sem 

ungmenni og aðrir á Íslandi glíma við í breyttum málaðstæðum þess nútímasamfélags sem 

alþjóðavæðingin hefur haft í för með sér er því áberandi.  

 

2.6   Samantekt 
Í undirköflum þessa kafla hefur verið farið um víðan völl. Fyrst var skilgreint hvað málsambýli er 

og það rakið í grófum dráttum hvernig málsambýli hér á landi hefur verið háttað frá landnámi. 

Rætt var um að málpólitík á Íslandi hefur í gegnum tíðina verið nátengd þjóðernisstefnu og litast 

af málvöndun og málvernd. Á undanförnum árum hefur alþjóðavæðingin svo rutt sér til rúms í 

heiminum öllum og hefur íslenskt málsamfélag ekki farið varhluta af því. Fjallað var um stöðu 

íslenskrar tungu í breyttri samfélagsgerð í kjölfar tæknibyltinga 21. aldarinnar og hvaða áhrif 

málsambýli, ekki síst stafrænt málsambýli, getur haft á tungumál og lífvænleika þeirra. Ljóst er að 

náið sambýli við ensku getur haft áhrif á orðaforða og málkerfi, t.d. á setningagerð og hljóðkerfi, 

og í beygingarmálum eins og íslensku getur beygingarkerfið raskast. Þótt slíkar breytingar á 

formgerð tungumáls séu alvarlegar verður að segjast að meiri ástæða er til að hafa áhyggjur af því 

ef notkunarsvið eða umdæmi íslenskunnar skerðist. Á skala UNESCO, í töflu 1 í kafla 2.4, er 

íslenska talin standa styrkum fótum í samfélaginu einmitt vegna þess að hún er töluð á öllum 

sviðum þjóðlífsins. En þar eru blikur á lofti, einkum á nokkrum sviðum. Enska verður sífellt meira 

áberandi í viðskiptum og í háskólum hér á landi sem og í ferðaþjónustu og þá er hún ríkjandi 

tungumál í hinum stafræna heimi (Eiríkur Rögnvaldsson, 2016:25). Verði íslenskan ekki lengur 

gjaldgeng á öllum sviðum íslensks þjóðlífs er hætta á að virðing fyrir henni minnki, hún verði talin 

forneskjuleg og viðhorf til móðurmálsins getur hreinlega orðið neikvætt. Að líta til viðhorfa 

málnotenda er nefnilega ekki síður mikilvægt þegar framtíð tungumála er til umræðu. Viðhorf hafa 
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mikið um það að segja hver staða tungumála er í samfélagi og hvaða breytingar, sem mögulega 

hljótast af málsambýlinu, verða gjaldgengar og ná fótfestu í daglegu tali málhafa. Segja má að 

tungumál séu almennt undir viðhorfum málnotenda komin. Neikvætt viðhorf til tungumála er 

t.a.m. líklegra til að ýta undir breytingar til hins verra og til þess fallið að auka umdæmisvanda 

tungumála.            

 Þegar allt það sem hér hefur verið nefnt er tekið saman er ljóst að vandinn er meiri en 

margir gera sér grein fyrir. Málsambýli íslensku við ensku hefur nú þegar haft töluverð áhrif á 

tungumálið og erfitt er að segja til um hver langvarandi áhrif þessa málsambýlis muni verða. 

Fjölbreyttir og afa ólíkir þættir hafa þar áhrif, en einn þeirra hefur hingað til lítið verið nefndur í 

þessari umfjöllun, en það er svokallað ílag (e. input).  

  



  33 

3.  Ílag  
Flest börn tileinka sér móðurmál sitt á máltökuskeiði, en það er tímabil sem yfirleitt stendur yfir 

frá fæðingu og til kynþroskaaldurs. Rannsóknir benda þó til þess að við 6–7 ára aldur fari þessi 

málhæfileiki dvínandi og til þess að ná fullum tökum á móðurmálinu verði máltakan að fara fram 

fyrir þann tíma (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013:116). Standi engir líffræðilegir örðugleikar í vegi 

fyrir máltökunni virðast börn yfirleitt tileinka sér tungumálið sjálfstætt og óháð utanaðkomandi 

aðstæðum. Þegar betur er að gáð kemur þó mikilvægi hinna ytri þátta í ljós, þ.e. þáttur þess ílags 

sem barnið fær. Í þessum kafla verður fjallað um það hlutverk sem ílag hefur á máltöku og 

máltileinkun barna. Litið verður til þeirra áhrifa sem félagslegar aðstæður hafa á ílag og hversu 

mikilvægt það er að barn fái örvun með gagnvirkum samskiptum á máltökuskeiði. Þá verður rætt 

um þær tæknibreytingar sem orðið hafa á undanförnum árum og þau áhrif sem stafrænt málsambýli 

nútímans hefur á ílag í málumhverfi barna. Að lokum verður svo breyttu málumhverfi barna gerð 

skil, hvaða áhrif málsambýli þar sem enska leikur æ stærra hlutverk hefur á ílag barna og þá hvaða 

áhrif það getur haft til framtíðar.  

3.1    Mikilvægi ílags á máltökuskeiði 
Noam Chomsky (1965) setti fram þá kenningu að mönnum væru áskapaðar líffræðilegar forsendur 

til þess að læra tungumál og að undirstöðu mannlegs máls væri að finna í mannsheilanum. 

Kenningin gerir ráð fyrir því að öll börn fæðist með sömu grunnþekkingu í málfræði og að þau 

atriði séu sameiginileg öllum tungumálum heimsins, svokölluð algild málfræði (e. Universal 

Grammar) (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013:107). Samkvæmt málkunnáttufræðingum er þessi 

meðfæddi málhæfileiki þó ekki nóg til þess að barnið læri að tala því það hvaða tungumál verður 

móðurmál barnsins ræðst af þeim ytri aðstæðum sem barnið elst upp við, þ.e. hvers konar ílag það 

fær. Til þess þarf barnið örvun í formi samskipta við annað fólk, þar sem það fær tækifæri til þess 

að byggja upp málfræðireglur móðurmáls síns.  

 Heilinn skiptist í tvö heilahvel, það hægra og það vinstra, og hjá flestum eru málstöðvarnar 

í vinstra hvelinu. Málstöðvarnar tvær eru kallaðar Broca-svæðið og Wernicke-svæðið, eftir 

vísindamönnunum sem uppgötvuðu þær um miðja 19. öld. Þær eru sérhæfðar og sjá um 

mismunandi þætti móðurmálsins. Broca-svæðið sér um máltjáningu og málfræðina en á Wernicke-

svæðinu býr málskilningurinn (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2019:49). Á ákveðnu tímaskeiði þarf 

markvisst að örva þessar málstöðvar til að máltakan nái fram að ganga með sem eðlilegustum 
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hætti. Þetta er kallað máltökuskeið en einnig er talað um markaldur í máli (e. critical period) en 

kenninguna um sérstakt máltökuskeið manna setti fræðimaðurinn Eric Lenneberg (1967) fyrstur 

fram. Kenning Lennebergs gengur út á að það séu líffræðilegar hömlur sem valda því að eftir 

ákveðinn aldur eigi manneskjan erfiðara með að tileinka sér tungumál, að minnsta kosti á þann 

sjálfsprottna og áreynslulausa hátt sem einkennir máltöku á máltökuskeiði (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2019:50, 2013:114). Á þessu skeiði virðist barnið tileinka sér málið ómeðvitað og 

ósjálfrátt og þótt hinir fullorðnu sjái ekki með berum augum það sem gerist í heila barns á 

máltökuskeiði eru flestir sem skynja og heyra þær öru breytingar sem verða í hugum barna á 

þessum aldri. Fyrir fullorðinn einstakling sem fylgist með er máltaka barna kraftaverki líkust. 

 Undur máltökunnar verða þó ekki nema mannleg samskipti fari fram. Þau samskipti sem 

barn á í eru afar mikilvæg í því flókna ferli sem máltaka þess er, en börn á máltökuskeiði tileinka 

sér móðurmál sitt út frá því máláreiti sem þau verða fyrir. Íslenskt máláreiti er því forsenda þess 

að íslensk börn eigi íslensku að móðurmáli. Það eru nefnilega ekki töfrar eða kraftaverk sem leiða 

til þess að barn tileinki sér tungumál. Þvert á móti hefur barnið ómeðvitað staðið í ströngu á 

máltökuskeiðinu við að vinna úr upplýsingum sem það fær úr umhverfi sínu; frá foreldrum, 

systkinum, ömmum og öfum, í leikskólanum, búðinni og strætóskýlinu. Þannig byggja þau upp 

málkerfi móðurmálsins og orðaforða eftir stigbundnu og reglulegu ferli (Sigríður Sigurjónsdóttir, 

2013). Í fyrstu alhæfa þau algengustu og víðustu reglur móðurmálsins en með auknu ílagi og meiri 

upplýsingum þrengja þau reglurnar og fínpússa þær þar til málkerfi þeirra er því sem næst það 

sama og hjá fullorðnum, nema einhver málbreyting hafi átt sér stað í máltökuferlinu (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2019:53)  

 Máltaka er þó einstaklingsbundin að vissu leyti og þar af leiðandi háð ákveðnum breytileika 

(sbr. Sigríði Sigurjónsdóttur, 2008). Þó svo að öll börn gangi í gegnum sömu eða svipuð stig í 

máltökunni þá er misjafnt hversu langt börnin eru komin á ákveðnum aldri. Orðaforðahæfni er 

mismikil, setningagerð misflókin sem og hæfileikinn til máltjáningar. Samkvæmt Hoff (2006:56) 

eru það bæði líffræðilegir og félagslegir þættir sem hafa áhrif á framgöngu máltökunnar, þ.e. 

annars vegar líffræðilegir hæfileikar einstaklings til að taka mál og hins vegar það ílag sem 

einstaklingurinn verður fyrir á máltökuskeiði. Samspil þessara tveggja þátta er á þá leið að barnið 

býr yfir meðfæddum hæfileika til að taka mál en barnið sjálft býr svo í heimi þar sem félagsleg 

einkenni samfélagsins hafa áhrif á uppvöxt þess og þroska. Hin félagslegu kerfi sem standa barninu 

næst eru foreldrar og aðrir fjölskyldumeðlimir, en frá þeim kemur það ílag sem einkennir 
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málumhverfi barnsins og knýr máltileinkun þess áfram. Það kerfi sem stendur barninu næst á eftir 

fjölskyldunni er svo skólakerfið og jafningjahópur barnsins. Önnur kerfi sem eiga þátt í að móta 

ílag barns en stendur því fjær eru menning samfélagsins, félagsleg staða fjölskyldunnar og þjóðerni 

hennar. Mismunandi félagslegar aðstæður barna hafa áhrif á magn og gæði ílags í málumhverfi 

þeirra og hafa þar af leiðandi áhrif á þá málhæfni sem börn tileinka sér á máltökuskeiði og fram á 

fullorðinsár. 

 Þrátt fyrir að menn búi yfir ákveðnum líffræðilegum hæfileikum til máls eru áhrif 

málumhverfis á málþroska barna óumdeilanleg. Mannleg samskipti og ílag eru forsenda þess að 

barn geti byggt upp málkerfi móðurmálsins. Barn sem líffræðilega á ekki í neinum vandræðum 

með að ná valdi á tungumáli, þ.e.a.s. ekkert er að málstöðvum í heila þess, heyrn þess og talfærum,  

en á ekki í neinum mannlegum samskiptum á máltökuskeiði, og heyrir ekki mannlegt mál á þeim 

tíma, mun líklega ekki ná tökum á málinu (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013:115). Börn á 

máltökuskeiði sem eiga í gagnvirkum samskiptum byggja upp málkerfi sitt út frá ófullkomnu ílagi, 

þ.e. út frá málnotkun foreldra þeirra og annars fólks í kringum þau. Þetta er kallað ytra mál (e. E-

language) og endurspeglar ekki að öllu leyti það málkerfi sem málhafinn býr yfir, þ.e. innra málið 

(e. I-language) (Margrét Guðmundsdóttir, 2008:26–27; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2008). Þetta er 

einmitt það sem kenningunni um meðfæddan málhæfileika manna er ætlað að útskýra. Börn heyra 

aðeins takmarkaðan fjölda setninga, ílagið sem þau heyra er fullt af hiki, óskýrmæli, 

endurtekningum og villum en engu að síður byggja þau upp málkerfi móðurmálsins upp á eigin 

spýtur. Þetta eru þau fær um vegna þeirrar meðfæddu málfræðifærni sem þau búa yfir sem gerir 

þeim kleift að byggja upp málkerfi sitt þrátt fyrir að þau búi við ófullkomið og fremur fábrotið 

máláreiti (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013) 

 Af því sem hér hefur komið fram má sjá að þrátt fyrir að það máláreiti sem börn verða fyrir 

geti verið fullt af villum, þá er það afar mikilvægt fyrir eðlilega máltöku barnsins. Ílag getur þó 

haft mismikil áhrif eftir því hvers kyns það er. Þau samskipti sem eru hvað gagnlegust fyrir 

málþroska barna eru gagnkvæm samskipti fullorðins og barns þar sem hinn fullorðni einstaklingur 

bregst við því sem barnið segir með því að taka undir, umorða setninguna eða orðið og endursegja 

það sem barnið sagði (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2019:54). Endurgjöf foreldra og annarra 

fullorðinna verður til þess að barnið fær það máláreiti sem það þarf til að auka málþroska sinn, 

byggja upp málfræðireglur móðurmálsins og komast upp á næsta stig í máltökunni. Sömuleiðis 

hefur lestur bóka og umræða um bækur góð áhrif á máltöku barna þar sem orðaforði þeirra eykst 
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við lesturinn og á sama tíma eiga börnin í uppbyggilegum samræðum við foreldra sína þegar 

útskýra þarf orð eða ræða söguþráðinn nánar. Áhrif slíkra samskipta barna við foreldra og eldri 

kynslóðir virðast vera þau að barnið nær fyrr valdi á ýmsum atriðum í málkerfi móðurmálsins auk 

þess sem orðaforði er yfirleitt meiri en hjá þeim börnum sem eiga lítið í samskiptum við sér eldra 

fólk (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2019:54) Félagslegt umhverfi og það ílag, ekki síst magn og gæði 

þess, sem barn verður fyrir virðast því gegna lykilhlutverki þegar kemur að máltileinkun og 

málhæfni barna. 

  

3.1.1   Magn og gæði ílags 
Það virðist vera að samskipti hafi einna mest áhrif á það hvernig málnotendur börnin verða því 

eins og Sigríður Sigurjónsdóttir (2019) segir: ,,Málið er sjálfsprottið hjá börnum á máltökuskeiði 

en það hversu öflugir málnotendur þau verða fer eftir málfyrirmyndum þeirra í æsku.“ Máltakan 

er því afar flókið fyrirbæri þar sem tvinnast saman þeir eðlislægu eiginleikar sem einstaklingur 

fæðist með og utanaðkomandi máláreiti. Samskipti barna við eldri málhafa virðast vera forsenda 

þess að máltakan verði eðlileg og þá er mikilvægt að samskiptin séu gagnvirk og barnið fái tækifæri 

til að nota tungumálið, prófa sig áfram og byggja upp málkerfi sitt. Þótt fræðimenn sem rannsaka 

máltöku barna aðhyllist ekki allir algildismálfræði Chomskys (1957) þá telja allflestir þeirra 

hlutverk ílags vera mikilvægt í máltöku barna þótt enn gefi þeir því mismikið vægi.  

 Eins og kom fram í köflum 2.5 og 3.1 hér að framan eru foreldrar einn mesti áhrifavaldurinn 

þegar kemur að ílagi enda fær barnið mest af ílagi sínu fyrstu mánuðina beint frá þeim. Af öllum 

þeim þáttum er lúta að ílagi er auðveldast fyrir foreldra að stýra magni þess ílags sem börnin fá. 

Eins og kom fram hér að framan er hæpið að nokkur máltileinkun verði ef ekkert ílag er til staðar, 

en fái barnið ílag er næsta víst að það tileinki sér tungumálið. Pearson (2007:400) segir ílag og 

máltileinkun í raun vera eins konar hringrás: Því meira ílag sem barnið fær þeim mun meiri verður 

hæfni í tungumálinu sem leiðir til aukinnar notkunar sem þá býður upp á og kallar eftir frekara 

ílagi, og þá hefst hringrásin aftur. Að sama skapi getur hringrásin snúist við, sérstaklega hjá 

tvítyngdum börnum; börn sem ekki nota minnihlutamálið1, en nota meirhlutamálið í staðinn, fá 

þar af leiðandi minna ílag, ná minni hæfni í tungumálinu og nota það vegna þessa minna, sem aftur 

verður til þess að þau fá minna ílag.  

                                                
1 Í málsambýli er annað málið yfirleitt ríkjandi, þ.e. hefur meiri yfirráð, og tungumálið sem er víkjandi á þá 
jafnvel    undir högg að sækja í sambýlinu. Sjá umræðu í kafla 2.2 og hjá Ara Páli Kristinssyni (2017:23–28). 
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 Ílagsmagn virðist hafa forspárgildi um það hversu mikinn og flókinn orðaforða börn 

tileinka sér og virðist einnig vera ein mikilvægasta breytan þegar kemur að máltileinkun. Líkt og 

áður hefur komið fram (sjá kafla 3.1) er það gagnvirkni í samskiptum sem skiptir einna mestu máli 

þegar kemur að máltöku en einnig skipta gæði samskiptanna og þar með ílagsins höfuðmáli þar 

sem ekki er allt ílag jafnt að gæðum. Krashen (1982:63–71) hefur fjallað um kjörílag (e. optimal 

input) sem best er til þess fallið að styðja við og hafa jákvæð áhrif á máltileinkun málhafa. Þetta 

kjörílag þarf að vera skiljanlegt málhafanum, áhugavert og viðeigandi í tilteknum aðstæðum, 

eðlilegt og náttúrulegt og þá einnig í nógu miklu magni. Ílag sem ekki uppfyllir þessar kröfur er 

ólíklegra til að skila sama árangri. Þá virðist einnig skipta máli hvaðan ílagið kemur og með hvaða 

hætti það er, þ.e. óvirkt eða gagnvirkt. Rannsóknir Huttenlocher (1998) sýndu að börn sem áttu 

mæður sem töluðu mikið við þau höfðu ríkari orðaforða og bjuggu sömuleiðis yfir flóknari 

setningagerð en börn sem áttu mæður sem töluðu minna við þau. Það er því fylgni á milli magns 

þess ílags sem börn fá innan veggja heimilisins og þess orðaforða og þeirrar setningargerða sem 

þau búa yfir (sjá einnig niðurstöður rannsókna á ílagsmagni og mismunandi setningafræðilegum 

atriðum hjá Huttenlocher o.fl. 2002). Þetta sýndu athuganir Romeo og félaga (2018) einnig, en 

þeir rannsökuðu samband ílags og málhæfni barna með afar ítarlegum mælingum á orðanotkun 

barnanna og sömuleiðis öllu málumhverfi þeirra. Niðurstöður þeirra voru í samræmi við 

niðurstöður Huttenlocher (1998), en samkvæmt þeim eru það samræður foreldra og barns, þ.e. 

gæðasamskipti þar sem foreldri og barn skiptast á orðum í samtalinu, sem eru besta spágildið fyrir 

málhæfni, en ekki sá orðafjöldi sem kemur fyrir í ílagi frá foreldri. Þær rannsóknir sem hér hafa 

verið nefndar benda því til þess að munur sé á málhæfni einstaklinga út frá gæðum og magni ílags 

sem þeir verða fyrir á máltökuskeiði og þá séu gagnkvæm samskipti það ílag sem er mikilvægast.  

 Ílagsmagn skiptir sérstaklega miklu máli þegar kemur að tvítyngdri máltöku. Til þess að 

ná sömu hæfni í hvoru tungumáli fyrir sig þarf minnihlutamálið að fá hærri prósentu af ílagi en 

meirihlutamálið og í mörgum tilfellum er það magn ílagsins sem sker úr um hvort tvítyngd máltaka 

fari eðlilega fram (Pearson, 2007; de Houwer, 2004). Í rannsókn de Houwer (2004) á þrítyngdum 

börnum var það ílag foreldranna sem skýrði 84% af málhæfni barnanna. Niðurstöður hennar sýndu 

að þótt ílag sé lykillinn að góðri máltileinkun þá geta viðhorf, gildi og félagslegar aðstæður foreldra 

haft áhrif á það ílagsmagn sem barnið fær. Þessir þættir skipta einnig máli upp á hversu mikið ílag 

barnið þarf, en nokkuð einstaklingsbundið er hversu mikið ílag hvert barn þarf til að máltileinkun 
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fari sem best fram. Ytri aðstæður eins og félagsleg staða fjölskyldna getur því haft áhrif á það ílag 

sem barn fær og hversu vel tekst til í máltökunni. 

 Það er því misjafnt hversu mikið og hvernig ílag barn fær í málumhverfi sínu. Ílagið er í 

raun þeim takmörkum sett að vera samofið því félagslega umhverfi sem barnið elst upp í. Á 

máltökuskeiði vinna þessar innri og ytri aðstæður saman og er útkoman, málkunnátta manna, því 

misjöfn þótt yfirleitt séu málkerfi einstaklinga með sama móðurmál mjög lík. Máltakan mótast því 

hvort tveggja af þeim meðfædda málhæfileika sem mönnum er áskapaður og því málumhverfi sem 

barn býr við. Í kafla 2.3 var farið yfir breyttar málaðstæður á Íslandi í kjölfar tæknibyltinga 

undanfarinna ára og alþjóðavæðingar. Hin stafræna veröld hefur í för með sér að börn verða í 

auknum mæli fyrir annars konar ílagi en áður þekktist, en það er svokallað stafrænt ílag (e. digital 

input/ electronic media exposure).  

 

3.2   Stafrænt ílag 
Tækninýjungar undanfarinna ára höfða ekki síður til barna og unglinga en fullorðinna. Börn í 

hinum vestræna heimi komast mörg hver í kynni við snjalltæki strax í frumbernsku og þótt þau 

hafi ekki endilega beinan aðgang að tækjunum þá búa þau flest í gagnvirku umhverfi, þ.e.a.s. 

foreldrar þeirra eru án efa með snjallsíma við höndina, tölvur liggja á skrifborðum heimilanna og 

kveikt er á sjónvarpstækjum stóran hluta dags. Mikið af afþreyingu barna og unglinga fer fram á 

netinu þar sem myndefni á streymisveitum eins og Netflix og YouTube er nánast ótakmarkað og 

gagnvirkir tölvuleikir gefa möguleika á samskiptum við önnur börn og ungmenni um heim allan. 

Miðlanotkun hefur nefnilega breyst ört á síðustu árum, frá því að vera aðallega sjónvarpsáhorf yfir 

í virk samskipti notandans við tölvur og annað fólk, t.d. á samskiptamiðlum og í tölvuleikjum. Það 

sem fyrir nokkrum árum kallaðist ,,skjátími“ er nú einfaldlega ,,tími“, þar sem tæknin og miðlarnir 

eru orðnir órjúfanlegur hluti af daglegu lífi einstaklings í vestrænu samfélagi.    

 Stafræn bylting 21. aldarinnar hefur því haft töluverð áhrif á málumhverfi barna. Líkt og 

kom fram í kafla 3.1 hefur málumhverfi barna gríðarleg áhrif á málþroska þeirra og er gagnvirkt 

ílag ein aðalforsenda þess að máltaka barna fari eðlilega fram. Með tilkomu snjalltækja hafa þessi 

gagnlegu gagnvirku samskipti fullorðinna og barna hins vegar í mörgum tilfellum minnkað og 

tekið talsverðum breytingum. Af því leiðir að íslensk börn í stafrænum heimi verða fyrir minna 

íslensku máláreiti en æskilegt er. Þá er það óvirka ílag sem þau fá í stað þess gagnvirka, t.d. í 
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gegnum sjónvarpið og áhorf á efni á efnisveitum, oft og tíðum ekki á íslensku vegna þess að 

erlendar efnisveitur bjóða aðeins upp á takmarkað magn af talsettu íslensku efni. Þá eru enn 

tiltölulega fá leikjaforrit og önnur smáforrit til á íslensku. Það málumhverfi sem börn alast upp við 

í dag er því talsvert frábrugðið því sem var þegar langömmur og langafar þeirra voru unglingar og 

jafnvel frábrugðið því málumhverfi sem foreldrar þeirra ólust upp í. Miðlanotkun hefur þar einna 

mest að segja en til hennar telst sjónvarpsáhorf, tölvuleikjaspilun, netnotkun og snjalltækjanotkun 

(Steingerður Ólafsdóttir, 2017). Notkun á þessum stafrænu miðlum eykst hratt og virðist nú ná til 

enn yngri málhafa en áður, sem þýðir að enskt máláreiti eykst og verður þar af leiðandi hluti þess 

ílags sem ung börn verða fyrir á máltökuskeiði. Líkt og nefnt var í kafla 2.3 getur það verið flókið 

fyrir smærri málsamfélög að keppa við það framboð sem er í boði af ensku efni í hinum stafræna 

heimi. Af því leiðir að stafrænt ílag barnsins er og verður líklega áfram að miklu leyti á ensku.  

 Stafrænt ílag er skilgreint sem það mállega áreiti sem barn verður fyrir frá ýmsum tækjum, 

svo sem sjónvörpum, tölvum, snjalltækjum, stafrænum aðstoðarmönnum og fleiru sambærilegu 

(Iris Edda Nowenstein o.fl., 2018). Stafrænt ílag er að miklum hluta óvirkt (e. receptive), þ.e. áhorf, 

hlustun og lestur, en á síðustu árum hefur það í auknum mæli orðið virkt eða gagnvirkt (e. 

productive/ interactive), þ.e. einstaklingur tekur þátt í samtali bæði með tali og/eða skrifum. Iris 

Edda Nowenstein, Dagbjört Guðmundsdóttir og Sigríður Sigurjónsdóttir (2018:18) nefna að 

hingað til hafi rannsóknir almennt ekki gefið til kynna að stafrænt ílag geti leitt til beins ávinnings 

fyrir málkunnáttu barns, þótt taka verði tillit til þess að rannsóknir eru nokkuð á eftir tækninni 

sjálfri. Þá taka þær fram að hafa beri í huga að þessar niðurstöður eigi sennilega aðeins við um 

óvirkt stafrænt ílag, þ.e. þar sem ekki er um að ræða gagnvirk samskipti. Sem dæmi um slíka 

rannsókn nefna þær langsniðsrannsókn Zimmerman og Christakis (2005) sem miðaði að því að 

kortleggja sjónvarpsáhorf bandarískra barna. Niðurstöðurnar benda til þess að fyrir börn sem eru 

yngri en þriggja ára geti sjónvarpsáhorf haft neikvæð áhrif á málþroska þeirra. Sömuleiðis sýndu 

niðurstöður Tanimura og félaga (2007) að átján mánaða gömul börn sem horfðu á sjónvarp í fjóra 

tíma á dag höfðu slakari málhæfni en jafnaldrar þeirra sem horfðu minna á sjónvarp, jafnvel þótt 

börnin ættu í samræðum við foreldra á sama tíma og áhorfið fór fram.  

 Iris Edda Nowenstein, Dagbjört Guðmundsdóttir og Sigríður Sigurjónsdóttir (2018) nefna 

þó að að einhverju leyti virðist börn geta lært mál út frá óvirku ílagi sem þau fá til dæmis frá 

sjónvarpi og spjaldtölvum. Rannsóknir Barr (2019:342) sýna að börn allt niður í 6 mánaða aldur 

geta hermt eftir einföldum verknaði sem þau sjá í sjónvarpinu allt að 24 tímum eftir áhorf og börn 
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sem hafa náð 18 mánaða aldri geta munað stuttar atburðarásir sem þau sáu í sjónvarpinu tveimur 

vikum áður. Lærdómur barna af sjónvarpi og spjaldtölvum er engu að síður takmarkaður og margt 

bendir til að börn læri allt að 50% minna heldur en ef þau eiga í mannlegum, gagnvirkum 

samskiptum. Þannig virðist auðveldara fyrir börn að læra í gegnum gagnvirk samskipti við annað 

fólk heldur en í gegnum óvirkt stafrænt ílag. Gagnvirka ílagið er líklega betra en óvirkt vegna þess 

að í óvirku ílagi er um einhliða miðlun efnis að ræða, en eins og segir í köflum 3.1 og 3.1.1 þá 

virðist gagnvirkni í samskiptum, þ.e. að börnin taki virkan þátt, skipta meira máli en t.d. fjöldi orða 

í ílaginu (sjá Romeo o.fl., 2018). Komi stafrænt ílag í staðinn fyrir málleg samskipti, sem eru eins 

og áður hefur komið fram forsenda þess að börn tileinki sér móðurmál sitt, getur það haft veruleg 

neikvæð áhrif á málþroska þeirra (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2019). Alvarlegustu afleiðingar of 

mikils stafræns ílags og ílags sem ekki er á íslensku geta orðið þær að barnið fái ekki nægilegt 

íslenskt ílag til að byggja upp málkerfi móðurmáls síns og sterka málkennd (Eiríkur Rögnvaldsson, 

2016; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2016).  

 Ekki er allt stafrænt ílag þó óvirkt ílag. Nú bjóða spjaldtölvur og önnur snjalltæki upp á 

þann möguleika að gera hinn stafræna heim hluta af reynsluheimi barna og fullorðinna þar sem 

gagnvirkni er í forgrunni. Þá er einnig til sjónvarpsefni sem krefst ákveðinnar gagnvirkni. 

Rannsókn Kirkorian o.fl. (2016) sýndi til dæmis að tveggja ára börn sem horfðu á og tóku þátt í 

gagnvirkum myndböndum í spjaldtölvum höfðu meiri orðaforða en börn sem aðeins horfðu á óvirk 

myndbönd í spjaldtölvum. Stafrænt ílag getur því verið af hinu góða. Hins vegar verður  að hafa í 

huga að það getur verið afar misjafnt eftir tungumálum hversu gott stafrænt ílag er á viðkomandi 

tungumáli. Teljast verður líklegt að stafrænt ílag á íslensku sé af nokkuð skornum skammti miðað 

við mörg önnur tungumál vegna smæðar málsamfélagsins. Framboð á tölvuleikjum er t.a.m. mun 

meira á ensku en á íslensku og það sama má segja um snjallforrit. Stafrænt ílag getur því verið 

mjög fjölbreytt, bæði að magni og gæðum, alveg eins og ílag almennt er afar margbreytilegt. 

 Það ætti því ekki aðeins að horfa til neikvæðra hliða stafræns ílags. Að vissu leyti er þessi 

þróun jákvæð þar sem vísbendingar eru um að notkun stafrænna miðla geti jafnvel örvað 

sköpunargáfu barna og ímyndunarafl þeirra (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2016). Sumt stafrænt ílag 

gæti því verið ágætlega til þess fallið að stuðla að auknum málþroska barna, til dæmis smáforrit 

sem hönnuð eru með gagnvirkni að leiðarljósi og eru sérstaklega gerð til þess að efla málþroska, 

þótt erfitt sé að meta gagnsemi þeirra enn sem komið er (Iris Edda Nowenstein o.fl., 2018). Þó ber 

að hafa í huga að spjaldtölvur og smáforrit koma ekki í staðinn fyrir mannleg samskipti. Hætta er 
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á að of mikil notkun snjalltækja hefti málþroska barna og að tími í spjaltölvum og öðrum 

snjalltækjum komi í stað samskipta foreldra og barna og annarrar málörvunar eins og bókalestrar 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2016). 

 Tæknin og ekki síst hinir ýmsu miðlar eru orðnir órjúfanlegur hluti af daglegu lífi margra 

ungra barna. Hugsanlega er því kominn tími til að hætta að líta á stafræna miðla sem eins konar 

böl eða ógn sem geti haft neikvæð áhrif á þroska barna. Eðlilegra væri á þessum tímum að taka þá 

staðreynd í sátt að miðlar og tækni séu nú samofin því málumhverfi sem börn alast upp við og 

munu því hafa áhrif á málaðstæður barna og þar af leiðandi málþroska þeirra. 

 

3.2.1   Miðlanotkun barna 
Líkt og segir í kafla 3.2 hafa stafrænir miðlar haft töluverð áhrif á það ílag sem börn verða fyrir. 

Með aukinni tækni eykst einnig aðgengi að henni, ekki síst hjá börnum. Hingað til hefur 

sjónvarpsáhorf einkum verið rannsakað þar sem annað stafrænt efni er tiltölulega nýtt af nálinni. 

Á síðustu árum hefur  netnotkun þó einnig verið rannsökuð. Það er athyglisvert að þær 

fjölmiðlarannsóknir sem gerðar hafa verið á Íslandi ná að mestu til eldri barna þ.e. 12 ára og eldri. 

Gögn um yngsta aldurshópinn, 0–8 ára, hafa að mestu verið ófáanleg. Þetta er þó að breytast.  

 Samkvæmt könnun SAFT (2013) eru 62% íslenskra barna á aldrinum fimm til átta ára 

byrjuð að nota netið í einhverjum mæli og tæp 12% barna á aldrinum þriggja til fjögurra ára. Þá 

bendir þessi könnun á netnotkun barna og unglinga til þess að notkunin hafi aukist hjá yngri 

börnum þar sem hlutfall barna í 4. og 5. bekk sem byrjuðu að nota netið fyrir fjögurra ára aldur er 

talsvert hærra en barna í 6.–10. bekk, 24%–27% í 4. og 5. bekk á móti 6%–13% í 6.–10. bekk (sjá 

einnig Sigríði Sigurjónsdóttur, 2016). Steingerður Ólafsdóttir (2017) rannsakaði miðlanotkun 

barna allt niður í nokkurra mánaða aldur og eru niðurstöður hennar um margt áhugaverðar. Könnun 

hennar tók til miðlanotkunar 860 íslenskra barna á aldrinum 0–8 ára þar sem foreldrar svöruðu 

spurningum um notkun barnanna. Samkvæmt niðurstöðum hennar aukast líkurnar á að barn eigi 

sitt eigið snjalltæki talsvert við fimm ára aldur en allir aldurshópar nota tölvu eða spjaldtölvu að 

einhverju marki. Í aldurshópnum 5–8 ára voru 92% foreldra sem svöruðu því að börn þeirra notuðu 

tölvu eða spjaldtölvu og 71% í hópi 2–4 ára barna. Þá reyndist um þriðjungur yngstu barnanna, 0–

1 árs, nota slík tæki. Rúmlega 60% barna á aldrinum 2–4 ára deila þó snjalltækjum með öðrum í 

fjölskyldunni.  
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 Fyrirliggjandi niðurstöður vefkönnunar sem lögð var fyrir börn á aldrinum 3–12 ára innan 

öndvegisverkefnisins Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis, sýna svipaðar 

niðurstöður á notkun snjalltækja, en nánar verður fjallað um þá rannsókn í 4. kafla. Í grein Sigríðar 

Sigurjónsdóttur og Eiríks Rögnvaldssonar (2018) kemur fram að niðurstöður vefkönnunarinnar 

sýna að 80% barna á aldrinum 3–5 ára hafa aðgang að snjalltæki, 84% 6–7 ára barna og á aldrinum 

8–12 ára hafa 98–99% barna aðgang að einhvers konar snjalltæki. Verulega hátt hlutfall ungra 

barna virðist því hafa aðgang að slíkum tækjum og sýndu niðurstöðurnar einnig að börn eru sífellt 

yngri þegar þau hefja notkun á snjalltækjum. Til að mynda byrjuðu 58% barnanna á aldrinum 3–5 

ára, sem á annað borð notuðu snjalltæki, að nota þau þegar þau voru tveggja ára eða yngri. Til 

samanburðar var ekkert barn í elsta aldurshópnum, 10–12 ára, sem byrjaði að nota snjalltæki fyrir 

eins árs aldur. Eins og Sigríður og Eiríkur nefna hefur þetta þó sínar skýringar þar sem fyrsti 

snjallsíminn kom ekki á markað fyrr en árið 2007 þegar elstu börnin voru orðin tveggja ára. Þessar 

niðurstöður sýna engu að síður svart á hvítu hina hröðu þróun tækninnar á undanförnum árum og 

hvaða áhrif hún hefur nú þegar haft.  

 Viðhorf til skjá-, net- og tækjanotkunar barna má segja að séu tvenns konar. Annars vegar 

eru þeir sem tala gegn miðlanotkun barna og hins vegar þeir sem hvetja til hennar (O'Connor, 

2017). Þeir sem aðhyllast fyrra viðhorfið hvetja til takmörkunar á skjátíma og miðlanotkun barna 

með hag og velferð barnanna að leiðarljósi en þeir sem fylgja því síðarnefnda benda á þau tækifæri 

sem tæknin býður upp á og það gagn sem börn og aðrir geta haft af aukinni tækjanotkun. Þeir telja 

að foreldrar eigi að hvetja en ekki letja börn til að læra á snjalltæki og nýta sér tæknina en þannig 

undirbúi þau börnin undir áskoranir framtíðarinnar, sem án efa verða á tæknilegu sviði 

(Steingerður Ólafsdóttir, 2017).  

 Stór hluti þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið og snúa að börnum og miðlum fjalla um 

hættuna af of miklli miðlanotkun og hvernig foreldrar geta spornað við henni, dregið úr áhrifum 

hennar og kennt börnum að umgangast mismunandi miðla, þar sem það sé hlutverk foreldra er að 

efla miðlalæsi barna sinna (Steingerður Ólafsdóttir, 2017; Livingstone, o.fl., 2017). Livingstone 

og félagar (2017) hafa þó bent á að slík forsjárhyggja nægi ekki í nútímasamfélagi þar sem 

væntingar um ýmiss konar miðlanotkun í tengslum við nám, starf og samskipti vanmeti það sem 

bíði barnanna í framtíðinni. Til að mæta þeim þörfum þurfi foreldrar að hafa eftirlit og stýringu 

með tækninni en einnig vera virkir í miðlanotkun barna sinna í formi samveru og samtals, 
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sérstaklega þegar kemur að netnotkun. Þetta er það sem kalla má virka aðkomu foreldra (e. 

enabling mediation) (Steingerður Ólafsdóttir, 2017; Barr, 2019) 

 Þegar kemur að stafrænu ílagi verða foreldrar að átta sig á ábyrgð sinni og hlutverki sem 

fyrirmynda. Mælst er til þess af bandarísku barnalæknasamtökunum (American Academy of 

Pediatrics (AAP), 2016) að börnum yngri en 18–24 mánaða skuli haldið frá stafrænum miðlum að 

sem mestu leyti og ef foreldrar kjósi að kynna ung börn fyrir stafrænum miðlum skuli þau velja 

hágæða efni og ekki skilja börnin eftir ein með tækin heldur vera með þeim og gera skjátímann að 

samverustund. Þá eigi sá tími sem börnin fá í tækjunum að vera takmarkaður og einnig er hvatt til 

þess að svenherbergi, máltíðir og leikstundir séu skjáfríar fyrir alla fjölskylduna (Steingerður 

Ólafsdóttir, 2017; Barr, 2019). Miðlanotkun barna hefur breyst hratt á síðustu árum, úr notkun sem 

var að mestu óvirk, eins og sjónvarspáhorf, yfir í virka notkun, t.d. í spjaldtölvum og á netinu. 

Þetta breytta umhverfi leiðir til þess að aðkoma foreldra þarf að vera meiri og öðruvísi en áður var. 

Það er ekki nóg að setja reglur um notkun miðla og tækja heldur þarf að hvetja og veita börnunum 

stuðning og tól til að þau geti fótað sig í þessum nýja heimi tækninnar á sem uppbyggilegastan hátt 

(Steingerður Ólafsdóttir, 2017).  

 

3.3   Enskt ílag á Íslandi: Börn og breytt málumhverfi 
Hér að framan hefur komið fram að íslenska í hinum tæknivædda heimi stendur fremur völtum 

fótum og í íslensku samfélagi hefur nú myndast málsambýli íslensku og ensku, ekki síst á 

stafrænum vettvangi (sjá kafla 2.2 og 2.3). Eiríkur Rögnvaldsson (2016:26) telur upp þrjú atriði 

sem hann telur að séu staðfesting á því að aðstæður séu andstæðari íslensku nú en áður hefur verið. 

Fyrsta atriðið er það að enskt áreiti er meira og víðtækara í íslensku málumhverfi en áður og kemur 

fram á mun fleiri sviðum, m.a. í snjalltækjum. Í öðru lagi nær enskt máláreiti til yngri barna en 

áður, einmitt í gegnum téð snjalltæki og í gegnum sjónvarps- og netáhorf. Í þriðja og síðasta lagi 

er það svo gagnvirknin sem tölvuleikir og snjalltæki bjóða upp á sem valda auknum áhrifum ensku 

í íslensku samfélagi. Enska er því orðin eitt helsta samskiptamálið í stafrænum heimi og mótar 

mjög málheim margra íslenskra barna, eins og kom fram í kafla 2.3.   

 Hingað til hefur enska verið talin erlent tungumál (e. foreign language) hér á landi og kennd 

sem slík. Það þýðir að opinberlega á enskunám að hefjast í 4. bekk í grunnskóla, þótt skólum sé 

gefið leyfi til að hefja kennslu fyrr (Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2018:5). Erlent 
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mál er frábrugðið öðru máli (e. second language) að því leyti að það er tungumál sem einstaklingur 

lærir yfirleitt eftir að máltökuskeiði er lokið eða að mestu lokið og er ekki tungumál sem almennt 

er talað í málumhverfi einstaklingsins. Yfirleitt er markvisst unnið að tileinkun erlends tungumáls, 

t.d. í skóla, án þess að ílag frá málsamfélaginu gagnist sérstaklega í náminu. Annað mál er hins 

vegar það mál sem barn á máltökuskeiði tileinkar sér út frá ílagi í málumhverfinu. Annað málið er 

gjarnan tungumál sem talað er í því málsamfélagi sem barnið býr í, þótt heima fyrir sé annað 

tungumál ríkjandi (Sigurður Konráðsson, 2007:135–136). Munurinn á öðru og erlendu máli felst 

því fyrst og fremst í því ílagi sem málhafi fær í hvoru tungumáli, þ.e. í tegund ílags en ekki síður í 

magni þess, og í því hvort málið er talað í málumhverfinu eða ekki (Birna Arnbjörnsdóttir og 

Hafdís Ingvarsdóttir, 2018:5).  

 Eins og áður hefur komið fram er gagnvirkt ílag alltaf betra en óvirkt ílag fyrir máltöku. 

Þegar hins vegar kemur að stafrænu ílagi virðist hið óvirka gagnast að einhverju leyti í tileinkun 

annars tungumáls, þvert á það sem áður fyrr var talið, sbr. umfjöllun í kafla 3.2. Sjónvarpsefni 

virðist t.a.m. hafa áhrif þegar kemur að óbeinum lærdómi við tileinkun annars máls (e. incidental 

foreign language learning) (Iris Edda Nowenstein o.fl., 2018:18). Íslensk börn virðast því að 

einhverju leyti ná tökum á ensku út frá óvirku ílagi, t.a.m. sjónvarpi og tölvum. Sum börn mæta 

fyrsta skóladaginn nánast altalandi á ensku en önnur börn kunna varla stakt orð. Rannsóknir 

Ásrúnar Jóhannsdóttur (2018) benda til þess að nemendur í fjórða bekk íslenskra grunnskóla 

tileinki sér enskan orðaforða mestmegnis utan skóla. Hvatinn til að tileinka sér ensku er að skilja 

sjónvarpsefni á ensku sem og lagatexta, að geta notað tölvur og átt í samskiptum við fólk sem ekki 

talar íslensku. Þetta sýna rannsóknir Lefever (2010) einnig en hann kannaði enskukunnáttu átta ára 

barna áður en formlegt enskunám hófst. Þátttakendur í rannsókninni sýndu þó nokkra hæfni í 

ensku, ekki síst hlustunar- og  lestrarfærni (óvirk færni). Þá sýndu niðurstöðurnar talsverða færni 

í framburði en um fjórðungur þátttakenda átti auðvelt með samskipti á ensku, bjó yfir flókinni 

setningagerð og málfræði og hafði mikinn orðaforða. Aðrir þátttakendur, sem ekki sýndu eins góða 

mállega færni, virtust skilja rannsakanda í meira mæli en þeir voru sjálfir færir um að tjá sig. 

Ástæðu þessarar hæfni þátttakenda, þrátt fyrir að vera ekki byrjaðir í formlegri enskukennslu, áleit 

Lefever vera afleiðingar af því enska ílagi sem börnin fengu í gegnum sjónvarpsáhorf og 

tölvunotkun, en þeir foreldrar sem tóku þátt í rannsókninni staðfestu að börn þeirra horfðu talsvert 

á erlent sjónvarpsefni, bæði ótextað og ótalsett. Þá var hluti barnanna sem notaði ensku í leik við 

íslenskumælandi vini sína.  
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 Hafdís Ingvarsdóttir og Ásrún Jóhannsdóttir (2018) könnuðu enskunotkun hjá 703 

nemendum í 10. bekk grunnskóla og snerust spurningarnar m.a. um það við hvaða aðstæður þeir 

notuðu ensku. Í svörum unglinganna kom í ljós að flest afþreyingarefni sem þeir horfðu eða 

hlustuðu á var á ensku. Um helmingur sagðist nota ensku mest á ferðalögum og á netinu en aðeins 

nokkrir nemendur sögðust nota ensku í daglegum samskiptum að jafnaði og einnig lásu tiltölulega 

fáir bækur á ensku þótt fleiri læsu tímarit. Enska virtist einnig vera mikilvægur og nokkuð stór 

hluti af lífi þeirra en um 70% töldu hana mjög mikilvæga og 27% töldu hana frekar mikilvæga. Þá 

fannst þeim enska mikilvæg í samskiptum erlendis, en það er í samræmi við niðurstöður Jeeves 

(2010) sem komst að því að íslenskum málnotendum finnst enska sérstaklega mikilvæg í 

samskiptum við þá sem ekki tala íslensku. 88% nemendanna töldu góða enskufærni vera 

mikilvæga með hliðsjón af framhaldsnámi og atvinnumöguleikum, þ.e. þeir töldu efnahagslegt 

auðmagn sitt aukast með góðri enskufærni (sjá kafla. 2.5 og 2.5.2).  

 Raunveruleg staða ensku, ensks ílags, enskukennslu og enskunotkunar á Íslandi, 

sérstaklega barna, virðist vera talsvert frábrugðin því sem stjórnvöld vinna út frá t.a.m. þegar 

markmið um enskukennslu eru sett fram. Það er hinn nýi veruleiki stafrænnar aldar að börn tileinka 

sér mun meiri ensku og fá mun meira enskt ílag en áður fyrr í gegnum ýmiss konar afþreyingu, t.d. 

sjónvarpið, símana, tölvurnar og spjaldtölvurnar. Það er því spurning hvort enn sé rétt að flokka 

ensku sem erlent tungumál frekar en annað mál á Íslandi (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008). Með þeim 

tækni- og samfélagsbreytingum sem hafa verið til umræðu hér að framan hefur það enskuáreiti 

sem börn verða fyrir í daglegu lífi aukist til muna, en aukið enskuáreiti getur í ákveðnum tilvikum 

leitt til tvítyngis (sbr. kafla 2.4). Aðstæður á Íslandi eru þó frábrugðnar mörgum öðrum 

málsamfélögum þar sem tvö eða fleiri tungumál eru opinberlega viðurkennd í samfélaginu. Í 

tvítyngdri máltöku er mikilvægt að styðja og efla sérstaklega það tungumál sem kalla má 

minnihlutamál, þ.e. það tungumál sem ekki er talað í samfélaginu. Það tungumál sem ríkjandi er í 

samfélaginu, tungumálið sem notað er í viðskiptum, skólum og í fjölmiðlum, munu börn nánast 

sjálfkrafa læra. Í öllum málsamfélögum læra börn meirihlutamálið, jafnvel þótt foreldrarnir tali 

það ekki (Pearson, 2007:399). Á Íslandi virðast mörkin á milli meirihlutamáls og minnihlutamáls 

sífellt verða óskýrari. Í stafrænu umdæmi er enska til að mynda ríkjandi mál en enn sem komið er 

er íslenska ríkjandi mál á flestöllum öðrum sviðum þjóðfélagsins, þótt blikur séu einnig á lofti þar 

(sjá kafla 2.4).  
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 Fæst tvítyngd börn fá nákvæmlega jafn mikið ílag í hvoru máli fyrir sig. Til þess að börn 

verði tvítyngd þurfa þau talsvert magn af ílagi á báðum málum og er sterk fylgni á milli magns 

máláreitis og málfærni tvítyngdra barna. Elín Þöll Þórðardóttir (2011) hefur rannsakað hlutfall 

tungumála í ílagi tvítyngdra barna. Samkvæmt niðurstöðum hennar í rannsóknum á orðaforða 

virðist tvítyngdum börnum nægja að fá 40–60% af ílagi á viðkomandi máli til að ná sama árangri 

í skilningi á orðaforða og eintyngdir jafnaldrar þeirra. Það ílagsmark sem tvítyngdir einstaklingar 

þurfa til skilnings virðist því vera lægra heldur en í eintyngdri máltöku. Til þess að ná færni í 

tjáningu orðaforða þarf ílagið þó að vera meira en 60%. Niðurstöður Elínar Þallar benda til þess 

að sterk fylgni sé á milli ílagshlutfalls og færni í orðaforða tvítyngdra barna. Ef ílagsmagn í öðru 

eða erlenda málinu er hins vegar undir þeim mörkum sem almennt þarf til að ná móðurmálsfærni, 

þá virðist engu að síður vera möguleiki á að barnið nái þeirri færni ef viðhorf til viðkomandi 

tungumáls er jákvætt og það sýnir því mikinn áhuga (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2016). Eins og fram 

kom í kafla 2.5 og sérstaklega kafla 2.5.2 skiptir viðhorf málnotenda til tungumála miklu máli, 

ekki síst þegar kemur að því hvort málhafi verði tvítyngdur. Rannsóknir hafa sýnt að þrátt fyrir að 

alast upp í málumhverfi sem gæti leitt til tvítyngis þá er um fjórðungur barna sem ekki verður 

tvítyngdur vegna neikvæðs viðhorfs til viðkomandi tungumáls (Pearson, 2007:399).  Eins og 

Sigríður Sigurjónsdóttir (2019) nefnir virðist máltaka barna á móðurmáli að mestu vera óháð ytri 

þáttum eins og persónuleika, áhuga og félagslegum breytum en hins vegar virðast þessir þættir 

gegna mikilvægu hlutverki í máltöku annars máls og erlends máls. 

 Íslendingar kunna þó að ofmeta stöðu sína og kunnáttu í ensku og er enskufærni þeirra afar 

misjöfn manna á milli. Samkvæmt Birnu Arnbjörnsdóttur og Hafdísi Ingvarsdóttur (2018:5) hafa 

prófessorar í ensku við Háskóla Íslands veitt því athygli að færni nemenda sem stunda nám við 

deildina hefur breyst nokkuð. Áður höfðu þeir betri færni í lestri og ritun en nú er færnin meiri í 

munnlegum samskiptum, sérstaklega í óformlegum samræðustíl. Á sama tíma og færni nemenda í 

lestri og ritun versnar verður hún sífellt mikilvægari bæði í háskólasamfélaginu og úti á 

vinnumarkaðnum. Í rannsókn Hafdísar Ingvarsdóttur og Ásrúnar Jóhannsdóttur (2018) kom fram 

að við lok grunnskóla er stærstur hluti nemendahópsins nokkuð sjálfsöruggur þegar kemur að því 

að meta eigin færni í ensku og á það sérstaklega við um drengi. Þrátt fyrir þessa vissu nemendanna 

um góða enskufærni sína kom í ljós að það enskuílag sem þeir fá í gegnum afþreyingu er að mestu 

óvirkt og hæfni nemenda því mun betri í hlustun og lestri heldur en í ritun og tali. Munurinn á 

hæfni í óformlegu tali og svo færni í akademískri ensku var einnig talsverður. Þetta rímar við 
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niðurstöður Max Naylor (2017) en í meistararitgerð sinni bar hann saman mat Íslendinga á eigin 

færni í ensku og raunfærni þeirra. Niðurstöður hans sýndu að Íslendingar, sérstaklega karlar, eiga 

það til að ofmeta enskufærni sína og þá bentu þær einnig til þess að fjölbreytni í notkun og þekking 

á enskum orðaforða meðal Íslendinga væri ekki mikil, a.m.k. ekki í samræmi við mat þeirra á eigin 

getu. Þá má draga þá ályktun af niðurstöðum hans að þrátt fyrir að Íslendingar telji sig hafa góða 

færni í ensku þá geti þeir almennt ekki tjáð sig jafn vel á ensku og þeir geta á íslensku. Þetta mat 

málnotenda á góðri enskufærni sinni virðist vera nátengt því viðhorfi að mikið magn af ensku í 

daglegu lífi, t.d. með áhorfi á kvikmyndir og sjónvarpsþætti og í notkun tölva, sé ástæða þess að 

t.d. Norðurlandabúar séu svo góðir í ensku (Birna Arnbjörnsdóttir, 2011). Þessi viðhorf virðast þó 

ekki á rökum reist.  

 Hér á landi er opinberlega enn litið á ensku sem erlent tungumál. Niðurstöður Birnu 

Arnbjörnsdóttur (2011; sjá einnig Hafdísi Ingvarsdóttur og Ásrúnu Jóhannsdóttur, 2018; Ásrúnu 

Jóhannsdóttur, 2018) benda þó til þess að einmitt vegna magns ensku í málumhverfi Íslendinga í 

dag sé ekki lengur forsvaranlegt að telja ensku sem erlent mál á Íslandi. Málaðstæður á Íslandi eru 

sérstakar að því leyti að hér hefur orðið til málsambýli þar sem annað tungumál en opinbert mál 

landsins er áberandi, sérstaklega í ákveðnum umdæmum, en það hefur samt sem áður ekki opinbera 

stöðu í málsamfélaginu. Þó er erfitt að segja til um hvort enska sé raunverulega að verða annað 

mál íslenskra barna eður ei. Ætla má að til þess að hægt verði að segja að enska sé annað mál 

Íslendinga þyrfti ílagið að vera enn meira og fjölbreyttara og það þyrfti að ná til allra barna. Eins 

og áður segir er það enska ílag sem börn fá á máltökuskeiði afar breytilegt, bæði að gæðum og 

magni. Sum börn  mæta í skólann altalandi á ensku en önnur þekkja aðeins nokkra þekkta frasa og 

orðatiltæki. Enn er líka misjafnt á milli skóla á hvaða aldri enskukennsla hefst, en grunnskólar hafa 

leyfi til að byrja enskukennslu að einhverju leyti áður en formleg kennsla byrjar í 4. bekk 

samkvæmt lögum og sum börn hefja því enskunám sitt í 1. bekk eða jafnvel í leikskóla (Birna 

Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2018:6). Þær rannsóknir sem hér hafa verið raktar benda 

til að þrátt fyrir að mörg íslensk börn fái talsvert magn af ílagi á ensku þá virðist það ekki endilega 

endurspeglast í betri færni í tjáningu, hvort sem er í tali eða ritun. Óvirk færni í ensku, þ.e. 

hlustunar- og lestrarfærni, virðist þó vera nokkuð góð (sbr. Lefever, 2010). Hugsanlega er því 

skortur á færni í tjáningu vegna þess að óvirk enska virðist vera mun stærri hluti af daglegu lífi 

íslenskra barna heldur en virk enska, og þar með fá þau ekki þessa gagnvirku örvun sem er svo 

mikilvæg við tileinkun máls (Iris Edda Nowenstein o.fl., 2018:19). Ýmislegt bendir þó til þess að 
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virk enskunotkun sé að aukast, ekki síst í gegnum stafræna miðla eins og fjallað var um í kafla 3.2 

(sbr. Sigríði Sigurjónsdóttur og Eirík Rögnvaldsson, 2018). Því má segja með sanni að staða ensku 

í íslensku samfélagi hafi breyst allmikið.  

 Hér hefur verið rætt um aukið enskt ílag á Íslandi. Það er vissulega staðreynd að enska er 

að aukast í málumhverfi Íslendinga, ekki síst ungra Íslendinga, en hins vegar verður að hafa í huga 

að enn er enska ílagið að miklu leyti bundið við ákveðin svið samfélagsins. Þannig virðist enskt 

máláreiti enn takmarkast að miklu leyti við stafrænt ílag, en eins og áður hefur komið fram, t.d. í 

köflum 2.3 og 2.4, er enska það mál sem hefur náð einna mestri útbreiðslu á stafrænum vettvangi 

í heiminum. Breyttar aðstæður með auknu stafrænu málsambýli hafa orðið til þess að enska er 

orðin að meginsamskiptamáli heims (e. lingua franca), einkum í hinum stafræna heimi. Það er því 

ekki að undra að enskt máláreiti hafi aukist hér á landi samhliða alþjóðavæðingu, tækniframförum 

og stafrænum miðlum sem sífellt verða stærri hluti af lífi Íslendinga. Þessar breytingar hafa haft 

áhrif á samfélagsgerð á Íslandi og með auknum fjölda innflytjenda á Íslandi, sem ekki hafa enn 

náð tökum á íslensku, og einnig með vaxandi ferðamannastraumi hefur enska fengið aukið vægi 

sem samskiptamál á Íslandi miðað við það sem áður var. Hlutfall ensku í málumhverfi barna er þó 

afar breytilegt eftir aðstæðum hvers og eins barns. Staðreyndin er hins vegar sú almennt að enskt 

máláreiti fer vaxandi og er orðinn órjúfanlegur hluti af málumhverfi margra íslenskra barna í dag, 

þótt enn sé það að miklum hluta óvirkt ílag. Þessi þróun á án efa eftir að aukast á næstu árum.  
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3.4   Samantekt um ílag 
Af því sem hér hefur komið fram má sjá að börn í nútímasamfélagi alast upp í öðru málumhverfi 

en því sem foreldrar þeirra ólust upp í, svo ekki sé minnst á það sem ömmur þeirra og afar bjuggu 

við. Fram kom í kafla 2.4 að samkvæmt þeim kvörðum sem ætlað er að meta lífvænleika tungumála 

er íslenska yfirleitt sett í 1. styrkleikaflokk, þ.e. hún er talin örugg og ekki í útrýmingarhættu. Þessi 

niðurstaða stafar einkum af því að enn er íslenska töluð á öllum sviðum þjóðlífsins og af öllum 

kynslóðum, en einnig eru þessir kvarðar komnir nokkuð til ára sinna (sbr. Sigríði Sigurjónsdóttur, 

2016). Þannig virðast aðstæður vera að breytast og umdæmisvandi íslensku að aukast, einkum 

vegna tækniframfara og stafræns málsambýlis. Það leiðir til þess að málhafar, ekki síst börn og 

unglingar, eru farnir að nota ensku í daglegu tali á ákveðnum sviðum, t.d. í tölvuleikjum og öðrum 

samskiptum á netinu. Samfélagsgerð hér á landi hefur einnig breyst og til dæmis er algengara að 

börn eyði minni tíma með ömmum sínum og öfum en áður þekktist. Minni umgengni við eldri 

kynslóðir verður til þess að málkerfi barnanna verður mun frábrugðnara málkerfi ömmu og afa en 

áður var raunin, þ.e. meiri munur verður á málfari barna og fullorðinna nú en áður var. 

 Á Íslandi eru nokkuð sérstakar málaðstæður. Hér er hvorki hátt hlutfall íbúa sem hefur 

ensku að móðurmáli né heldur hátt hlutfall íbúa sem hefur ensku sem annað mál. Engu að síður 

hefur enska sífellt meiri áhrif á málnotkun Íslendinga og samfélagið allt. Þessar aðstæður eru ekki 

einsdæmi. Víðast hvar á Norðurlöndum er sömu sögu að segja (Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís 

Ingvarsdóttir, 2018). Ætla má að minna íslenskt ílag og þá einnig breytt ílag frá því sem áður 

þekktist geti haft áhrif á máltöku barna, þ.e. að enskt ílag komi í stað þess íslenska (Sigríður 

Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2018). Í tæknivæddum heimi eru börn æ berskjaldaðri 

gagnvart óvirku ensku ílagi. Áhorf á sjónvarpsefni og hlustun á tónlist og annað efni fer mest 

megnis í gegnum streymisveitur sem bjóða að litlu eða engu leyti upp á efni á íslensku. Nú er 

einnig boðið upp á gagnvirkt enskt ílag, t.d. í gegnum spjaldtölvur og tölvuleiki. Enska er 

aðgöngumiðinn að hinni stafrænu veröld. Eiríkur Rögnvaldsson (2016) hefur talað um þennan 

umdæmsivanda íslenskunnar sem eitt helsta áhyggjuefnið þegar kemur að lífvænleika 

tungumálsins, þ.e. að íslenska verði ekki gjaldgeng í hinu stafrænu samfélagi og eigi á hættu að 

verða fyrir stafrænni minnihlutagervingu (sjá kafla 3.3). Enska er nú þegar orðið ríkjandi mál í 

stafrænum miðlum og enskt ílag mun án efa koma til með að aukast á næstu árum í gegnum þessa 

miðla.  
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Samband ílags, stafrænna tækja nútímans og máltileinkunar er á engan hátt einfalt. Það 

sem hér hefur verið reifað undirstrikar það. Líklega snýst rétta viðhorfið til tækniframfara og 

notagildis þeirra eða skaðsemi um það að feta ákveðinn meðalveg og viðhafa hófsama notkun. Um 

snjalltækja- og netnotkun barna verður hér tekið undir álit Schramm, Lyle og Parker (1961) í 

niðurstöðum þeirra um sjónvarpsáhorf barna:  

Fyrir sum börn, undir sumum kringumstæðum, er sumt sjónvarpsefni 
skaðlegt. Fyrir önnur börn, undir sömu kringumstæðum, eða fyrir sömu 
börn undir öðrum kringumstæðum, getur það verið gagnlegt. Fyrir flest 
börn, undir flestum kringumstæðum, er flest sjónvarpsefni líklega hvorki 
sérstaklega skaðlegt né sérstaklega gagnlegt.  

(Schramm o.fl., 1961:1; þýðing: Steingerður Ólafsdóttir, 2017).  
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4.  Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis  
Á árunum 2016–2019 stýrðu Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson 

öndvegisverkefninu Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis (e. Modeling 

the Linguistic Consequences of Digital Language Contact, hér eftir SMS), en verkefnið fékk 

þriggja ára öndvegisstyrk frá Rannsóknarsjóði Íslands, RANNÍS. Markmið 

rannsóknarverkefnisins var fjölþætt. Meginmarkmiðið var þó að rannsaka áhrif stafrænna miðla 

og snjalltækja á málkunnáttu, málnotkun og viðhorf Íslendinga til íslensku og ensku og þar með 

varpa ljósi á stöðu og framtíð íslensku á tímum mikilla samfélags- og tæknibreytinga. Í því skyni 

voru þátttakendur beðnir um að leggja mat á ýmis málfræðileg atriði, m.a. á setningar af ýmsu tagi, 

með það að markmiði að komast að því hvort aukin enskunotkun hafi valdið breytingum á íslensku 

og/eða hvort aukin notkun ensku hafi hraðað málbreytingum sem hafnar voru áður en 

snjalltækjavæðingin hóf innreið sína. Einnig var rannsókninni ætlað að kortleggja það ílag eða 

máláreiti sem málnotendur fá bæði á íslensku og ensku og kanna viðhorf þeirra til íslensku og 

ensku (Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2018).  

 Gagnasöfnun skiptist í tvennt, annars vegar vefkönnun og hins vegar viðtöl og ítarlegri 

prófanir. Vefkönnunin var send til 5.000 manna lagskipts handahófskennds hóps íslenskra 

ríkisborgara á aldrinum 3–98 ára, sem skiptust í 11 aldurshópa. Henni var ætlað að gefa yfirlit yfir 

lýsandi markmið rannsóknarinnar, þ.e. ílagsmagn á íslensku og ensku, viðhorf til tungumálanna 

tveggja, orðaforða og ýmis málfræðileg atriði, t.d. mat á fjölbreyttum setningum. Allir þátttakendur 

sem höfðu náð 13 ára aldri fengu senda sömu vefkönnun en fyrir 3–12 ára börn voru lagðar fjórar 

mismunandi vefkannanir sem voru einfaldari og lagaðar að hverjum aldurshópi fyrir sig; 3–5 ára, 

6–7 ára, 8–9 ára og 10–12 ára. Þrátt fyrir að vera einfaldari í sniðum náðu þessar vefkannanir þó 

að mestu til sömu atriða og fullorðinskönnunin. Svarhlutfall var um 41% í fullorðinskönnuninni 

en um 50% í barnakönnuninni (Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2018). Lauslega 

var minnst á niðurstöður vefkönnunarinnar í kafla 3.2.1 þegar þetta er ritað er enn verið að vinna 

úr niðurstöðum hennar. Nú þegar hafa þó verið skrifaðar meistararitgerðir innan verkefnisins sem 

fjalla einkum um málnotkun unglinga. Hér er þó vert að nefna niðurstöður meistararitgerðar 

Dagbjartar Guðmundsdóttur (2018) sem leiddi m.a. í ljós að gagnvirk tölvuleikjanotkun spáir að 

hluta til fyrir um virka enskunotkun 13–15 ára unglinga. Einnig benda niðurstöður hennar til þess 

að samband sá á milli virkrar enskunotkunar þessara málnotenda og jákvæðs viðhorfs til ensku. Þá 

leiddu niðurstöður meistararitgerðar Elínar Þórsdóttur (2018), sem einnig var skrifuð innan 
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verkefnisins, í ljós að þátttakendur á aldrinum 16–20 ára sem notuðu mikla ensku voru líklegri en 

þátttakendur sem notuðu ensku minna til að samþykkja nýjungar í notkun framsöguháttar og 

viðtengingarháttar í íslensku sem samræmast ekki málhefð. Þannig bentu niðurstöður hennar til 

þess að snjalltækjabyltingin gæti haft þau áhrif að málbreytingar, sem nokkuð er síðan komu fram 

eins og óhefðbundin notkun framsöguháttar og viðtengingarháttar, breiðist hraðar út nú en áður.  

 Niðurstöðum vefkönnunarinnar var síðan fylgt eftir með frekari prófunum og viðtölum við 

240 manna úrtak úr hópi þeirra sem svöruðu vefkönnuninni. Þátttakendur 10 ára og eldri mættu í 

tvö eins og hálfs tíma löng viðtöl en þrjú klukkutíma löng viðtöl voru tekin við þátttakendur á 

aldrinum 3–9 ára. Þessum prófunum og viðtölum var ætlað að afla nánari upplýsinga um stöðu 

íslenskunnar í stafrænu sambýli við ensku og áhrif þess á tungumálið. Viðtölunum var þó ekki 

síður ætlað að varpa ljósi á viðhorf Íslendinga til íslensku og ensku. Um viðhorf 13–16 ára unglinga 

til íslensku og ensku skrifaði Berglind Hrönn Einarsdóttir (2019) meistararitgerð sem unnin var 

innan verkefnisins. Niðurstöður hennar byggja á gögnum úr SMS-verkefninu og leiða almennt í 

ljós jákvætt viðhorf til tungumálanna tveggja þótt þau viðhorf birtist á ólíkan hátt. Berglind komst 

að því við þemagreiningu á svörum unglinganna að viðhorf þeirra til ensku tengjast iðulega 

skemmtun, áhorfi á afþreyingarefni, ferðalögum til útlanda og samskiptum erlendis og við 

umheiminn í gegnum tölvusamskipti. Viðhorf til íslensku tengjast hins vegar fremur 

skólaumhverfinu, því að fá góðar einkunnir og tala vandað mál, einkum í tengslum við að njóta 

virðingar eldri kynslóða. Þá sýndu niðurstöðurnar tengsl á milli þess magns ílags á ensku sem 

unglingarnir fengu og viðhorfa þeirra til tungumálanna. Þeir þátttakendur sem höfðu mikla ensku 

í daglegu málumhverfi sínu töldu sig síður góða í íslensku en þeir sem fengu lítið ílag á ensku dags 

daglega töldu sig almennt góða í íslensku en einungis sæmilega í ensku. Þá fannst þeim einnig, 

ólíkt hópnum með mikið enskuílag, mikilvægt að tala vandað íslenskt mál.  

 Af þeim niðurstöðum sem hér hafa verið ræddar er ljóst að rannsóknarverkefnið SMS hefur 

nú þegar varpað talsverðu ljósi á stöðu íslensku í nútímasamfélagi. Enn er þó mörgum spurningum 

ósvarað. Í þessari ritgerð verður unnið nánar með þau gögn sem safnað var í SMS-verkefninu og 

unnið úr þeim eigindlegu viðtölum sem tekin voru við börn á aldrinum 3–12 ára. Hér verður 

einkum leitast við að skýra frá viðhorfum barnanna til íslensku og ensku og hvort tengsl séu á milli 

viðhorfa þeirra til málanna tveggja og stafræns ílags þeirra. 
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4.1   Um verkefnið og aðferðafræði 
Líkt og áður segir var eitt markmiða SMS-rannsóknarinnar  að kanna viðhorf málnotenda, bæði til 

íslensku og ensku. Hér verður reynt að varpa ljósi á viðhorf barna bæði til móðurmálsins íslensku 

og til ensku, sem sífellt virðist verða stærri hluti af málumhverfi barna í íslensku samfélagi. Enn 

fremur verða tengslum viðhorfa og stafræns ílags barnanna gerð skil.  

 Í þessari ritgerð er unnið úr gögnum sem fengust í viðtalshluta SMS-

rannsóknarverkefnisins. Viðtölin voru hálfskipulögð (e. semi structured) sem býður upp á frjálst 

samtal rannsakanda og viðmælanda þótt farið sé eftir ákveðnum leiðarspurningum (Esterberg, 

2002). Spurningarnar í viðtölunum sneru að tungumálanotkun almennt en einnig að daglegum 

athöfnum á borð við lestur, áhorf á sjónvarpsefni, snjalltækjanotkun o.fl. Spurningalistinn var að 

hluta til lagaður að ólíkum aldurshópum. Yngstu þátttakendurnir, 3–7 ára, fengu til að mynda ekki 

spurningar um notkun samfélagsmiðla og beinar spurningar um íslensku og íslenskunotkun voru 

ekki hafðar með í viðtali við 3–5 ára börnin. Að öðru leyti eru spurningarnar þær sömu. Hér verða 

níu af þeim spurningum sem notaðar voru í viðtölunum lagðar til grundvallar athuguninni og þær 

má sjá í (2). Þeim spurningum sem valdar voru er ætlað að endurspegla þekkingu og viðhorf 

viðmælenda til íslensku og ensku en einnig gefa vísbendingu um áhrif snjalltækjanotkunar á ílag 

þeirra. Þar sem viðtölin voru hálfskipulögð fylgdu hverri spurningu leiðandi aukaspurning eða –

spurningar sem rannsakendur gátu nýtt sér til að kalla fram svör frá viðmælendunum. Aðeins var 

misjafnt hvort rannsakendur nýttu sér þessar spurningar. Þær eru engu að síður tilgreindar hér að 

neðan. Hluti af undirspurningunum var ætlaður til að ná fram sjálfsprottnu tali þátttakandans og er 

þeim sleppt í þessari úrvinnslu. Þær spurningar úr viðtalsramma barnaviðtala SMS-verkefnisins 

sem hér verða hafðar að leiðarljósi eru eftirtaldar:  

 

(2)   

I   Viðhorfsspurningar um íslensku: 

a.   Finnst þér þú vera góð(ur) í íslensku? 

•   Langar þig að verða betri í íslensku? Af hverju? 

•   Er gott að kunna íslensku? Af hverju? 

b.   Reynir þú stundum að vanda þig þegar þú talar? 

•   (ef já) Hvernig? 

•   Er þér stundum sagt að þú eigir að segja eitthvað öðruvísi? 
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c.   Tekur þú einhvern tímann eftir einhverju sérstöku þegar aðrir tala? 

•   Hverju tekurðu eftir? 

•   Hjá hverjum tekurðu eftir þessu? 

II  Viðhorfsspurningar um ensku:  

a.   Kannt þú einhverja ensku? Finnst þér þú vera góð(ur) í ensku? 

•   Langar þig að verða betri í ensku? Af hverju? 

•   Er gott að kunna ensku? Af hverju? 

b.   Talar þú stundum ensku? 

•   (ef já) Hvenær/hvar? 

•   (ef já) Finnst þér gaman að tala ensku? 

•   Talar þú stundum ensku þegar þú ert að leika þér? 

c.   Þekkir þú krakka sem tala stundum ensku saman þótt þau kunni íslensku? 

•   (ef já) Hvað finnst þér um það?  

III  Ílagsspurningar um snjalltæki:  

a.   Horfir þú stundum á eitthvað, kannski í sjónvarpinu eða spjaldtölvu? 

•   Hvað finnst þér skemmtilegast að horfa á?  

•   Horfirðu stundum á eitthvað á ensku? 

•   (ef já) Á hvað horfirðu á ensku? Hvernig finnst þér það? Skilur þú allt 

ef þú horfir á ensku? 

b.   Spilarðu stundum tölvuleiki? 

•   Hvaða tölvuleiki spilarðu?  

•   Er hann/eru þeir á íslensku? 

•   Er hann/eru þeir á ensku?  

c.   Átt þú sjálf/ur síma eða spjaldtölvu 

•   (ef já) hvað ertu helst að gera í símanum/spjaldtölvunni? 

•   Hvaða forrit/öpp notarðu? 

•   (ef nei) Myndirðu vilja eiga svoleiðis tæki? 

•   Hvað myndirðu helst vilja gera í símanum/spjaldtölvunni? 
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Eins og sést í (2) má skipta spurningunum niður í þrjá flokka. Hver flokkur verður tekinn fyrir í 

köflunum hér að neðan: Viðhorfsspurningar um íslensku (I) í kafla 4.2, viðhorfsspurningar um 

ensku (II) í kafla 4.3 og ílagsspurningar um snjalltækjanotkun (III) í kafla 4.4.  

 Foreldrar eða forráðamenn barnanna voru einnig teknir í sér viðtal á meðan tekið var viðtal 

við barn þeirra í öðru herbergi, en í því viðtali fólst meðal annars ítarleg kortlagning á ílagi barnsins 

og tungumálakunnáttu. Foreldri var m.a. beðið um að áætla hlutfall ólíkra tungumála í 

málumhverfi barnsins en einnig að áætla í klukkustundum þann tíma sem barnið eyddi í lestur, 

skrif og spjall á netinu, áhorf á sjónvarpsþætti og kvikmyndir og í spilun tölvuleikja, bæði með og 

án samskipta við aðra spilara. Út frá svörum foreldranna fékkst yfirlit yfir stafrænt ílagsmagn 

barnsins og út frá þeim niðurstöðum verður m.a. unnið í kafla 4.4 þar sem tengsl viðhorfa og 

stafræns ílags verða skoðuð.  

 Þátttakendur í barnaviðtölunum sem voru á aldrinum 3–12 ára voru samtals 106. Hér var 

ákveðið að skoða svör 40 þeirra og voru börnin í athugunina valin út frá því stafræna ílagi sem 

foreldrarnir skráðu að þau fengju. Þátttakendum er skipt í fjóra aldursflokka: 3–5 ára, 6–7 ára, 8–

9 ára og 10–12 ára í samræmi við það sem gert er í SMS-rannsóknarverkefninu. Í hverjum 

aldursflokki eru svör tíu barna við spurningunum í (2) skoðuð, þar sem 5 börn fengu mikið stafrænt 

ílag og 5 börn fengu lítið stafrænt ílag. Samtals eru þá 20 þátttakendur alls í athuguninni sem fengu 

mikið stafrænt ílag og 20 þátttakendur sem fengu lítið stafrænt ílag. Skiptingu barnanna má sjá í 

töflu 2: 

 

Aldurshópur Mikið ílag Lítið ílag Samtals 
fjöldi 

3–5 ára 5 börn 5 börn 10 börn 

6–7 ára 5 börn 5 börn 10 börn 

8–9 ára  5 börn 5 börn 10 börn 

10–12 ára 5 börn 5 börn 10 börn 

Samtals 20 börn 20 börn 40 börn 
    Tafla 2. Skipting þátttakenda eftir stafrænu ílagi 
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Í inngangi ritgerðarinnar voru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

(1)  a. Hver eru viðhorf 3–12 ára barna til íslensku og ensku?  

 b. Er aldursbundinn munur á viðhorfum barnanna til íslensku og ensku? 

 c. Hafa jákvæð viðhorf til ensku áhrif á viðhorf til íslensku?  

 d. Eru tengsl á milli viðhorfa barna til tungumálanna tveggja og skjá-      

     og netnotkunar þeirra?     

Í eftirfarandi köflum verður leitast við að svara þessum spurningum að einhverju leyti.  

 

4.2   Viðhorf barna til íslensku 
Svolítið misjafnt var hversu mörg svör fengust við hverri spurningu í (2). Bæði voru viðtölin 

hálfopin og því voru ekki alltaf allar spurningarnar notaðar í viðtali við hvert barn en einnig var 

oft og tíðum erfitt að halda einbeitingu barnanna þann tíma sem viðtölin og frekari prófanir tóku 

og dót sem lá á borðinu var stundum meira spennandi en spurningar rannsakandans. Í flestum 

spurningum mátti þó greina ákveðin þemu í svörum barnanna. Hér var notast við handvirka 

sniðmátsgreiningu (e. template analysis) þar sem viðtölin voru lesin gaumgæfilega og leitast við 

að finna ákveðin þemu við hverri spurningu. Þegar flokkað er í þemu er leitast við að finna 

sameiginlega þætti í svörum viðmælenda sem einkenna viðhorf þeirra til spurningarinnar og eru 

yfirleitt nánari útskýringar á svari þeirra. Sem dæmi má nefna að þegar leitað er eftir þema sem 

kallað er forskriftarmálfræði er leitað eftir því hvort svör um ,,rétt mál“, ,,rangt mál“ eða ,,villur“ 

komi fram í máli viðmælandans. Hér var að hluta til byggt á þemagreiningu Lilju Bjarkar 

Stefánsdóttur (2018b) sem hún vann innan SMS-verkefnisins. Þemun sem birtust í máli barnanna 

voru nokkuð fjölbreytt og eins kom fyrir að börnin, sérstaklega þau eldri, nefndu fleiri en eitt þema 

við sumum spurningunum eða þá að þemun sköruðust að einhverju leyti og var þá merkt við bæði 

þemun. Í þessum kafla eru aðeins svör 30 barna á aldrinum 6–12 ára þar sem yngsti aldurshópurinn, 

3–5 ára, var ekki spurður út í viðhorf til íslensku eins og kom fram í kafla 4.1.  
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4.2.1   Finnst þér þú vera góð/ur í íslensku?  
Fyrsta spurningin er sneri að viðhorfum til íslensku, sbr. (2Ia), var nokkuð lokuð. Svörin voru því 

flokkuð í já, nei og ágæt/ur eins og sjá má í töflu 3 hér að neðan: 

 
Svar Fjöldi 

Já 26 

Nei 0 

Ágæt/ur 2 

Samtals 28 
Tafla 3. Finnst þér þú vera góð/ur í íslensku? 

Þessar niðurstöður eru áhugaverðar fyrir þær sakir að öll börnin þrjátíu sem fengu þessa spurningu 

eru sammála um það að þau séu góð eða ágæt í íslensku. Til samanburðar svöruðu 45 af 48 eða 

tæp 90% 13–16 ára unglinga í athugun Berglindar Hrannar Einarsdóttur (2019) þessari spurningu 

jákvætt. Fæst börnin skýrðu mál sitt frekar við þessari spurningu en einn viðmælandi í aldurshópi 

8–9 ára tengdi hæfni sína við skólann, sérstaklega þyngd bóka í skólanum, eins og sjá má í (3) þar 

sem R stendur fyrir rannsakanda og V fyrir viðmælanda: 

 

(3)   R: Finnst þér þú vera góð í íslensku? 
 V: Já, ég er er á undan öllum í bekknum í íslensku (ókei), ég        

      byrjaði á undan öllum öðrum með svona erfiðari         
      bækur, þyngri. 

 

Önnur börn gáfu ekki nánari útskýringar á svörum sínum sem túlka má sem svo að þau efist ekki 

um hæfni sína í móðurmálinu. Til að varpa skýrara ljósi á það hvað liggur að baki þessum 

staðhæfingum þeirra verður næst litið á þær undirspurningar sem fylgdu. Í töflu 4 má sjá svör við 

spurningunni ,,Langar þig að verða betri í íslensku?“ og í töflu 5 má sjá algeng þemu sem birtust 

í svörum barnanna við þessari undirspurningu: 
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Svar Fjöldi 

Já 22 

Nei 6 

Stundum 1 

Samtals  29 
Tafla 4. Langar þig að verða betri í íslensku? 

 
 
 
 
       
          Tafla 5. Þemu:  Langar þig að verða betri í íslensku?  
   

 
Þrátt fyrir að öll börnin teldu sig góð eða ágæt í íslensku var meirihluti þeirra sammála því að þau 

vildu verða betri í íslensku, þ.e. svöruðu já, eða tæp 76%. Öll börnin í aldurshópi 8–9 ára svöruðu 

á þennan hátt og vildu verða betri í íslensku. Nokkuð mismunandi var hvers vegna eða á hvaða 

hátt þau vildu bæta hæfni sína í móðurmálinu en algengasta þemað í svörum barnanna var að þau 

vildu bæta sig í málfræði móðurmálsins, eins og sjá má í töflu 5. Hér skal þó bent á að aðeins 11 

börn, eða helmingur þeirra sem svöruðu spurningunni játandi eins og sjá má í töflu 4, gáfu 

skýringar á svari sínu. Málfræðin var iðulega tengd við skólastarf og sérstaklega 

orðflokkagreiningu eins og sjá má í (4): 

 
(4)   R: Ókei. En myndirðu segja að þig langi til að verða betri í  

      ensku, í íslensku fyrirgefðu? 
V: Ee, svona í málfræði eða þannig? 
R: Ja bara almennt sko 
V: Já, já 
R: Eru einhverjar ástæður fyrir því að þú vilt vera betri? 
     eitthvað sem þér dettur í hug  
V: Ég er ekki alveg nógu góð í svona að flokka svona æji    
     svona í svona föll eða ekki þú veist þannig heldur svona,  
     hvað heitir svona. Persónufornöfn og svona. 
R: Já, svona orðflokkagreina eða eitthvað svona málfræðidót    
     eða eitthvað svoleiðis 
V: Eiginlega bara í svona fornöfnum  
R: Já, ókei. En að tala íslensku? 
V: Já mér finnst það ekkert mál. 

(10–12 ára) 

Svar Fjöldi 

Málfræði  4 

Orðaforði  2 

Hreintunguviðhorf 1 

Ritun 1 

Samskipti 1 

Heimamál 1 

Veit það ekki 1 

Samtals 11 
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Málfræðin virðist þó ekki, a.m.k. ekki hjá þessum tiltekna viðmælanda í hópi 10–12 ára barna, 

vera tengd því að tjá sig á móðurmálinu heldur aðeins tengd þeim málfræðiverkefnum sem eru sett 

fyrir í skólanum.  Í (5) má einnig sjá svör frá viðmælanda í aldurshópi 10–12 ára sem tengdi góða 

hæfni í móðurmálinu við búsetu, þ.e. henni fannst mikilvægt að kunna heimamálið sitt eins og hún 

orðaði það. Þá virðist hún einnig að vissu leyti tengja góða íslenskukunnáttu við vitsmuni 

einstaklinga og að samhengi sé á milli góðrar færni og góðs árangurs í íslensku og góðs árangurs 

í öðrum námsgreinum: 

 

(5)   R: Myndirðu vilja vera betri í íslensku?  
 V: Já. 

R: Af hverju? 
V: Út af... það er líka bara gott að kunna heimamálið sitt. Ég get   
     t.d. ekki, þú veist, ég er örugglega mjög lág miðað við         
      bekkinn minn örugglega í því. Það eru tveir snillingar sem       
      eru örugglega bara reiprennandi í íslenskunni. Eða allavega í       
      náttúrufræðinni. Það er einn þar. Hann er alveg með hundrað       
      prósent. 
R: Já, bara góður að tala íslensku?  
V: Já, til dæmis hann í náttúrufræðinni, hann kann bara allt.       
      Hann veit allt um sameindirnar og allt þetta dót. Ég skil ekki            
      baun í náttúrufræði.  

(10–12 ára) 
 

Skólastarf virðist því hafa nokkur áhrif á viðhorf viðmælendanna til hæfni þeirra í móðurmálinu. 

Skólastarf var einnig algengt þema í niðurstöðum Berglindar Hrannar Einarsdóttur (2019:72) þegar 

spurt var um hvaða skilning unglingarnir legðu í það að vera góðir í íslensku og ekki síst þegar 

þeir voru spurðir um í hvaða aðstæðum það væri gott að vera góður í íslensku. Hæfni í 

móðurmálinu virðist því að einhverju leyti samtvinnuð árangri í íslensku sem námsgrein, bæði í 

hugum 6–12 ára barna og 13–16 ára unglinga. 

 Hreintunguviðhorf birtast í svörum eins viðmælandans í aldurshópi 8–9 ára eins og sjá má 

í (6). Svör hans eru þó einnig nátengd orðaforðaviðhorfum, þar sem honum fannst sérstaklega 

mikilvægt að auka íslenskan orðaforða sinn til að koma í veg fyrir að hann neyddist til að nota 

ensk orð. Svipaða sögu er að segja í (7). Viðmælandinn í (7) telur sig vera góðan í íslensku en 

viðurkennir að eiga stundum auðveldara með að muna orð á ensku heldur en á móðurmálinu og 

nota þá enska orðið í samræðum: 
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(6)   R: Finnst þér þú vera góð í íslensku?  
V: Já 
R: Já, langar þig að verða betri í íslensku?  
V: U jaa, allavega að læra svona einhver svona orð sem eru þú       
      veist, mig langar ekki að fara of mikið í ensku því þá            
      eiginlega kann ég aldrei, eða þú veist, ef að einhver fer alveg           
      inn í ensku þá kann hann ekki nógu vel íslenskuna og þá getur       
      hann ekki talað hana nógu vel. Mig langar ekki að vera           
      þannig.  

(8–9 ára) 
 

(7)   R: Mhm, myndirðu vilja vera betri eða? 
 V: Já, samt bara stundum man ég ekki orðið á íslensku útaf því         
      ég er svo mikið svona bara á ensku.  
 R: Já manstu þá stundum frekar orð á ensku heldur en íslensku? 

 V: Já, þá segi ég bara svona á ensku.  
 R: Mhm 
 V: Eins og cheater, ég veit/ 
 R: Cheater? *hl* Það er svindlari 
 V: já.. ég man það ekkert (?) 
 R: *hl* nú veistu það 
 V: já 

(6–7 ára)  
 

 

Til að ljúka umræðu um svör viðmælenda sem svöruðu jákvætt þegar þau voru spurð um hvort 

þau vildu bæta íslenskukunnáttu sína er áhugavert að líta á svör viðmælandans í (8). Honum fannst 

hann vera góður í íslensku en vildi samt bæta sig og tengdi þekkingu sína a.m.k. að einhverju leyti 

við árangur í námi. Síðasta staðhæfing viðmælandans er þó einna áhugaverðust og bendir til þess 

að hann telji að allaf sé eftirsóknarvert að verða betri í íslensku og allir hafi eða ættu að hafa metnað 

í þá veru: 

 

(8)   R: Mhm, langar þig að verða betri í íslensku?  
 V: Já, já 

R: Mhm, ömm/ 
V: Mér finnst ég samt bara nokkuð mjög góður í íslensku 
R: Okei, en finnst þér þú vera góður í íslensku?  
V: Já, já eða skilurðu, ég er eiginlega betri en eiginlega allir í            
      bekknum mínum. 
R: Okei, langar þig að verða betri í íslensku?  
V: Bara svona já, eða skilurðu, langar það ekki öllum eiginlega? 

(10–12 ára) 
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Ekki voru þó öll börnin sammála síðasta svari viðmælandans í (8) um að alla langi að verða betri 

í íslensku. Þau börn sem ekki vildu verða betri í íslensku skýrðu mörg hver mál sitt ekki frekar en 

önnur töldu færni sína í málinu ýmist vera það góða að þau kynnu allt eða þau væru a.m.k. orðin 

eins góð og þau vildu vera, eins og sjá má í (9) og (10):  

 
(9)   R: Það er bara gott? En langar þig að vera betri í íslensku? 

  V: Ég kann allt.  
(8–9 ára) 

 
(10)   R: Mhm, langar þig að verða betri í íslensku?  

  V: Já, já.  
  R: Mhm, ömm… 
  V: Mér finnst ég samt bara nokkuð mjög góður í íslensku? 

(8–9 ára) 
 
Einum viðmælanda í aldurshópi 6–7 ára fannst svolítið tilgangslaust að þurfa að læra íslensku því 

hann kynni hana alveg. Engu að síður var hann sannfærður um það að góð íslenskukunnátta væri 

mjög góð, þótt nánari útskýringar hefði hann ekki á reiðum höndum, eins og sjá má í (11): 

 
(11)   R: Okei, finnst þér þú vera góður í íslensku?  

  V: Af hverju þurfum við að læra íslensku þegar við kunnum alveg  
       íslensku?  
  R: Mhm. Finnst þér það vera, já ókei. langar þig að verða eitthvað  
       betri í íslensku eða?  
  V: Nei veistu, mér finnst bara vera alveg góður.  
  R: Já flott. Er gott að kunna íslensku?  
  V: Já 
  R: Geturðu útskýrt aðeins af hverju? 
  V: Það bara er mjög gott.   

(6–7 ára) 
 
 
Þótt viðmælandinn í (11) gæti ekki skýrt nánar hvers vegna það er gott að kunna íslensku birtust 

margvíslegar ástæður hjá öðrum viðmælendum þegar þeir voru spurðir sömu spurningar, þ.e. 

seinni undirspurningarinnar við (2Ia) um hvort það sé gott að kunna íslensku. Allir viðmælendur 

óháð aldursflokki voru sammála um það að gott væri að kunna íslensku eins og sjá má í töflu 6 og 

þau þemu sem komu fram í svörum barnanna má sjá í töflu 7: 
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Tafla 6. Er gott að kunna íslensku?  

 

 

 

 

 

     

      Tafla 7. Þemu: Er gott að kunna íslensku?  

 

Flest börnin tengdu mikilvægi þess að vera góð í íslensku við samskipti og búsetu hér á landi. Jafn 

mörg börn nefndu hvort þema eða 8 börn. Jafnvel þótt viðmælendur væru óvissir um hvers vegna 

nákvæmlega það væri gott að kunna íslensku þá komust þeir yfirleitt að þeirri niðurstöðu að 

samskipti við ættingja væri mikilvægur þáttur, eins og kemur fram í svörum viðmælandans í (12): 

 
(12)   R: Mhm, en er gott að kunna íslensku?  

 V: Það er mjög gott já. 
  R: Mhm, af hverju finnst þér það?  
  V: ... Af því að... Af því að... Af því að nefnilega... mmm... Ja það  
       er eiginlega engin ástæða, það er bara mjög mikilvægt að geta   
       talað við mömmu sína og pabba og... og mjög mikilvægt að tala 
            rétta íslensku og... 

(6–7 ára) 
 

Viðmælandinn í (13) virðist líta á tungumálið sem sameign þeirra sem lifa og fæðast á Íslandi, 

þeirra heimamál. Tungumál eru enda oft nátengd félagslegri sjálfsmynd einstaklinga, ekki síst í 

svo einsleitu samfélagi sem Ísland hefur hingað til verið (Garrett, 2002; Hanna Óladóttir, 

2017:21). Ísland er þó sífellt að verða fjölmenningarlegra samfélag. Af svörum viðmælandans í 

(14) má þó ráða að þrátt fyrir að samfélagið sé orðið fjölbreyttara og þótt enska sæki á sem 

Svar Fjöldi 

Já 30 

Nei 0 

Samtals 30  

Svar Fjöldi 

Samskipti 8 

Búseta 8 
Það er bara gott/ 
skemmtilegt 4 

Rétt mál 2 

Skóli 2 

Þjóðerni  1 

Vitsmunir 1 

Saga Íslands 1 

Veit það ekki 3 

Samtals 30 
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samskiptatungumál, eins og kom fram í kafla 3.3, þá sé íslenska enn í hugum barna mikilvægt 

samskiptatæki og nauðsynlegt að innflytjendur læri tungumálið ætli þeir sér að búa hér:  

 
(13)   R: Okei, ég skil. Finnst þér gott að kunna íslensku?  

 V: Já 
  R: Okei, af hverju?  
  V: Útaf því að mig langar að, soldið að vera með mitt tungumál  
       sem ég, á landinu sem ég fæddist í eða þannig.  
  R: Okei, ég skil 

(8–9 ára) 
 
 

(14)   R: Er gott að kunna íslensku? 
  V: Já 
  R: Af hverju heldurðu það? 
  V: Út af því að kannski einhverjir útlendingar, og kunna ekki  
       íslensku... 
  R: Og hvað getur þú þá gert? 
  V: Sko þeir geta ekki talið við mann.  
  R: Nei. Heldurðu að það sé þá gott fyrir þá að læra íslensku? 
  V: Já, þegar þeir búa hérna. 

(6–7 ára) 
 

Íslenska virðist því í hugum barnanna ekki aðeins mikilvæg fyrir þá sem hafa hana að móðurmáli 

heldur einnig mikilvæg öllum þeim sem kjósa að setjast hér að. Af svörum barnanna að dæma er 

því íslenska enn ríkjandi samskiptamál á Íslandi. Einnig verður að hafa í huga að viðmælendur eru 

á aldrinum 6–12 ára og þar af leiðandi er nokkur hluti þeirra sem enn hefur litla formlega kennslu 

fengið í ensku og öðrum tungumálum. Eins og komið hefur fram hér að framan, einkum í köflum 

2.2 og 3.3, þá virðist enska þó sækja á í íslensku samfélagi. Hér virðast áhrif ensku í málumhverfi 

barnanna ekki hafa haft áhrif á viðhorf þeirra til íslensku sem samskiptamáls á Íslandi, að minnsta 

kosti ekki enn. Vissulega er reynsluheimur barna á þessum aldri enn takmarkaður og vel getur 

verið að viðhorf þeirra eigi eftir að breytast þegar þau eldast.  

 Þá virðist mikilvægi samskipta á móðurmálinu einnig snúast um aukið menningarlegt 

auðmagn í huga barnanna, þ.e. virðingu annarra samfélagsþegna og ekki síst eldri kynslóða (sbr. 

kafla 2.5; Bourdieu, 2006). Þetta viðhorf var einnig ríkjandi í svörum 13–16 ára unglinga í könnun 

Berglindar Hrannar Einarsdóttur (2019:88) þar sem kom fram að ólíkar aðstæður krefðust 

mismunandi málsniðs, einkum í tengslum við að tala betra og skýrara mál í samskiptum við eldra 

fólk. Viðmælandinn í (15) telur upp þrjár ástæður þess að gott sé að tala góða íslensku. Fyrstu og 
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helstu ástæðu þess telur hann einmitt vera svo eldri kynslóðir beri virðingu fyrir honum. Hann áttar 

sig á því að algengt er að fyrirframgefnar hugmyndir um það hvernig ákveðnir hópar tala geta haft 

áhrif á það hvernig máli einstaklings sem telst til hópsins er tekið og hvernig framkoma hans er 

túlkuð. Hann leggur sig því fram um að koma vel fyrir, þ.e. tala góða íslensku, í þeirri von að 

öðlast virðingu eldra fólks og þannig auka félagslegt auðmagn sitt:  

 

(15)   R: Nei en heldurðu að það sé gott þú veist fyrir okkur að kunna       
      íslensku, eða kunna góða íslensku?  

  V: Já, já 
  R: Myndirðu geta útskýrt af hverju? 
  V: Ég er með tvær ástæður. Fyrsta er svo gamalt fólk geti ekki  
       verið að kvarta. Nei þá er ég með þrjár ástæður, gamalt fólk er  
       alltaf svona ,,þið unga fólkið, þið talið aldrei almennilega“ og svo 
       önnur ástæða, útaf því við erum, íslenskan er eina tungumálið  
       sem talar enn þá eins og fornnorska, sama tungumálið og  
       víkingarnir  töluðu. Og þriðja er bara svo við lítum ekki út fyrir  
       að vera heimsk.  

(10–12 ára) 
 
Önnur ástæða viðmælandans í (15) hefur að gera með málvernd að vissu leyti og er tengd þeim 

málverndarsjónarmiðum sem helst voru notuð í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga í byrjun 20. aldar og 

fjallað var um í kafla 2.2.2. Sú staðreynd að íslenska sé enn að miklu leyti lík því tungumáli sem 

talað var hér á landi við landnám finnst honum greinilega mjög merkileg, en þessu 

þjóðernissjónarmiði hefur verið haldið á lofti í gegnum tíðina af þeim sem vilja tryggja varðveislu 

íslensku. Þetta viðhorf var áberandi í niðurstöðum doktorsritgerðar Hönnu Óladóttur (2017:297 

o. áfr.) þar sem viðmælendur voru spurðir út í málfræði móðurmálsins og sú skoðun þeirra að 

halda þyrfti lífi í íslenskunni birtist gjarnan í samhengi við umræðu um dauða íslenskunnar.   

 Að einhverju leyti virðast börnin því vera meðvituð um mikilvægi þess að vernda 

tungumálið og varðveita það. Málverndunarsjónarmið viðmælandans í (15) kristölluðust í því að 

móðurmálið væri fornt mál og þess vegna væri gott að kunna hana, mögulega vegna tengsla við 

lestur á fornum textum. Viðmælandinn í (16) virðist vera sammála um að mikilvægt sé að kunna 

íslensku og vernda tunguna en virðist þó einkum vera að hugsa til framtíðar:  
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(16)   R: Já einmitt. Heldurðu að það sé gott að kunna íslensku?  
 V: Já.  

  R: Og af hverju heldurðu það?  
  V: Af því annars mun íslenskan deyja út eftir 50 ár eins og er búið  
                  að finna út. 

(10–12 ára) 
 
Viðmælandinn í (16) telur því ávinninginn af því að kunna íslensku einkum vera tengdan málvernd 

og óttast að annars muni tungumálið deyja út.  

 Þriðja og síðasta ástæðan sem viðmælandinn í (15) telur upp snýr að vitsmunum 

einstaklinga. Þetta er tengt viðhorfi viðælandans í (5). Þessir viðmælendur virðast báðir tengja 

góða þekkingu á móðurmálinu við vitsmuni og að hæfni í móðurmálinu geti aukið virðingu og 

félagslegt auðmagn. Hér virðist þó virðingin ekki aðeins snúast um eldri kynslóðir heldur einnig 

um að hann öðlist virðingu jafningja sinna. 

 Að lokum má nefna að góð hæfni í móðurmálinu virðist einnig vera nátengd 

skólasamfélaginu. Viðmælandinn í (17) telur góða hæfni í móðurmálinu sérstaklega gagnast sér 

við að efla orðaforða, stafsetningu og að komast áfram í vinnubókum í skólanum. Viðmælandinn 

í (18) telur að góð hæfni í móðurmálinu gagnist einkum þegar kemur að háskólanámi, sérstaklega 

þegar litið er til orðaforða. Góð íslenskukunnátta virðist í hugum hennar vera skilyrði fyrir hærra 

menntunarstigi og þá eru greinileg tengsl í huga hennar við hærra menntunarstig og búsetu. Hún 

tengir háskólanám við Ísland og í því samhengi sé góð íslenskukunnátta nauðsynleg. 

 

(17)   R: Já, hvað hérna, hvað er gott við að kunna íslensku, hvað finnst        
      þér? 

  V: Mmm... maður getur lært fleiri orðaforða (mhm) og ..   
       stafsetningu (já), að skrifa orðin rétt og eitthvað (mhm) og svo  
       líka  bara læra í vinnubókum og eitthvað 
 

(18)   V: Útaf því við búum á Íslandi og kannski þegar þú fer í háskóla þá 
      eru kannski skrítin orð sem þú þarft að vita og (mmm) ef þú varst 
      ekki góð í íslensku þá kannski bara veistu það ekki og (mm) já. 

 
Viðmælandinn í (18) virðist því falla í flokk heimdraga eins og þeim var lýst í meistararitgerð 

Lilju Bjarkar Stefánsdóttur (2018a), þ.e. flokk þeirra sem sjá fyrir sér búsetu á Íslandi í framtíðinni. 

Þar kom fram að þeir sem hyggjast búa hér á landi í framtíðinni voru almennt jákvæðari í garð 

íslensku en þeir sem sáu framtíð sína fyrir sér erlendis. Þar sem börnin voru ekki spurð út í 

framtíðina að þessu leyti er erfitt að segja til um hvort framtíðaráform hafi áhrif á viðhorf barnanna 
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til tungumála en engu að síður er nokkuð ljóst að þau telja íslensku mjög mikilvæga í sambandi 

við búsetu á Íslandi. Þeir viðmælendur sem höfðu sérstaklega ákveðnar skoðanir á því að íslenska 

væri mikilvægur hluti af því að búa á Íslandi falla því að mörgu leyti undir skilgreiningu Lilju 

Bjarkar á heimdrögum.  

 Samskipti við aðra Íslendinga og fólk sem býr á Íslandi virðast m.a. vera börnunum 

hugleikin þegar kemur að gildi þess að vera góð(ur) í móðurmálinu. Samfélagsleg virðing virðist 

einnig skipta þau máli og virðist hæfni í móðurmálinu vera þeirra leið til að öðlast aukið félagslegt 

auðmagn. Í því samhengi er áhugavert að líta á svör þeirra við spurningum um málvöndun í 

ákveðnum aðstæðum.  

 

 
4.2.2   Reynir þú stundum að vanda þig þegar þú talar? 
Þótt fæst börnin hafi minnst á ,,rétt mál“ í spurningunum hér að ofan þá er ekki það sama hægt að 

segja um svörin við spurningu (2Ib), þ.e. ,,Reynir þú stundum að vanda þig þegar þú talar?“. Það 

er kannski ekki að undra þar sem spurningin er leiðandi á vissan hátt og kallar að einhverju leyti á 

svör og dæmi um það hvernig börnin vanda sig og í hvaða aðstæðum. Flest svör barnanna voru 

því um ,,rétt mál“. Í töflu 8 má sjá svör barnanna við spurningunni:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tafla 8. Reynir þú stundum að vanda þig þegar þú talar?  

 
Stór hluti barnanna viðurkenndi að vanda mál sitt í ákveðnum aðstæðum, eða 70% þeirra sem 

svöruðu þessari spurningu, en eins og kom fram í kafla 4.1 voru viðtölin hálfopin og því ekki alltaf 

allar spurningarnar notaðar í hverju viðtali. Lítill hluti barnanna sem svaraði játandi útskýrði mál 

sitt nánar en ákveðin þemu mátti þó greina í svörum við spurningunni. Þau má sjá í töflu 9:  

 

Svar Fjöldi 

Já 19 

Nei 7 

Stundum 1 

Samtals 27 
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Tafla 9. Þemu: Reynir þú stundum að vanda þig þegar þú talar?  

 
Algengasta þemað sem birtist í svörum barnanna við þessari spurningu snerist um rétt mál en eins 

og kemur fram hjá Garrett (2002:628) og rætt var um í kafla 2.5 snýst mat á tungumálum og 

mállýskum iðulega um hvað sé rétt eða rangt mál og tengist yfirvofandi hnignun tungumálsins. 

Þetta viðhorf birtist einnig í svörum viðmælenda Berglindar Hrannar Einarsdóttur (2019:48) þar 

sem viðmælendurnir töldu góðan málhafa í íslensku m.a. þekkja málfræðireglurnar og geta beitt 

þeim í ræðu, kunna fallbeygingu og rétta setningaskipan og ,,almennt geta beitt málinu á 

viðurkenndan hátt.“ Málstaðall á Íslandi virðist því hafa mikil áhrif þegar kemur að spurningum 

um hvað einkenni góðan málhafa og virðist þetta viðhorf að einhverju leyti ná til barna. Góður 

málhafi að mati barnanna notar rétta málfræði, hefur góðan íslenskan orðaforða og sleppir því að 

nota enskar slettur, þótt komi fyrir að villur birtist í málinu, eins og sjá má á svörum viðmælandans 

í (19). Þetta viðhorf barnanna er einnig litað þjóðernislegum áhrifum, eins og svör viðmælendanna 

í (15) og (16) báru með sér, þar sem þeir vilja sporna gegn því að tungumálið breytist eins og nefnt 

var í kafla 4.2.1. 

 

(19)   R: Mhm. Reynir þú stundum að vanda þig þegar þú talar? 
  V: Já, ég reyni það yfirleitt en stundum bara fattarðu segi ég villur,  
       það er ekki viljandi.  
  R: Og hvernig ertu að vanda þig? 
  V: Bara reyna að finna góð orð sem passa og eitthvað svona. Ekki  
       sletta ensku og...  
  R: Já, okei 

(10–12 ára) 

Svar Fjöldi 

Rétt mál 6 

Samskipti 3 
Góður 
orðaforði 3 

Skóli 1 

Veit það ekki 3 

Samtals 16 
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Sögnin kunna virðist vera börnunum sérstaklega hugleikin og er oftar en einu sinni og oftar en 

tvisvar nefnd sem dæmi um ,,villu“ sem þau gerðu þegar þau voru yngri en hafa nú lært að nota á 

réttan hátt, líkt og sjá má í dæmum (20) – (23):    

 
(20)   R: Einmitt. Reynirðu stundum að vanda þig þegar þú talar?  

  V: Já 
  R: Mhm, hvernig? 
  V: Ég reyni að segja ekki orð sem... eru, eru ekki til (mhm), eins og 
       ,,kunnti“ og... eða jú, jú það er örugglega til, það er alveg til      
       en... en það er ekki, maður segir ,,hann kunni“ ekki ,,hann  
       kunnti“ (mhm) og já, alls konar annað. 

(8–9 ára) 
 

(21)   V: Þú veist, litla frænka mín sem er einu ári yngri en ég, hún hefur  
      einu sinni leiðrétt sko stjúpmömmu mína. Hún sagði eintölu  
      þegar hún átti að segja fleirtölu. Þetta eru bara svona lítil mál.      
      Ég t.d. bæti ,,t“ í ,,kunnti“, þá segir hún ,,maður segir kunni“. 

  (10–12 ára) 
 

(22)   R: Já, er þér stundum sagt að þú eigir að segja eitthvað öðruvísi en   
      þú gerir? 

  V: Nei eða þúst, það er gert það eins og þegar ég sagði kunnti  
       þegar ég var lítill 
  R: Já, en ekki lengur?  
  V: *hristir höfuðið*  

 (10–12 ára) 
 

(23)   V: Gamli kennarinn minn gerði það við alla 
  R: Okei og hvað var, manstu einhver dæmi eða eitthvað 
  V: Eins og það voru mjög margir sem sögðu alltaf ,,kunnti“  
  R: Heldurðu að það hafi virkað? 
  V: Já 

(10–12 ára) 
 
Þessi þekkta ,,málvilla“ er algeng hjá börnum á máltökuskeiði sem enn eru að prófa og þrengja 

reglur móðurmálsins, eins og rætt var um í kafla 3.1 (sbr. Sigríði Sigurjónsdóttur, 2008:38–39). 

Engu að síður virðist hún vera algengt dæmi um það að börn séu leiðrétt af foreldrum og öðrum 

fullorðnum einstaklingum. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að slíkar leiðréttingar virðast yfirleitt 

ekki bera mikinn árangur og mun skilvirkara er þegar foreldrar endurorða (e. recast) segðir ungra 

barna sinna, þ.e. þegar málfræðilega ,,rangri“ segð er svarað með málfræðilega ,,réttri“ 

endurtekningu án þess að foreldrið finni að því sem barnið sagði fyrst (sjá t.d. O’Grady, 2005:169). 
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Þannig læra börnin það sem fyrir þeim er haft og tileinka sér sjálf reglur móðurmálsins. Af svörum 

barnanna að dæma virðast leiðréttingar þó vera algengar, einkum af foreldrum en ekki síður 

kennurum, eins og sjá má í svörum viðmælandans í (23). Að hans mati bera slíkar aðfinnslur 

árangur enda er hann hættur að nota þessa ,,málvillu“. Líklegra verður þó að teljast að hann hafi 

með tímanum áttað sig á reglum móðurmálsins og þess vegna afskrifað þátíðarmyndina kunnti.  

 Fleiri dæmi um leiðréttingar komu fram í svörum barnanna en dæmin sem þau nefndu voru 

helst um notkun sagna og orðaforða, sérstaklega slettur. Það er áhugavert að ekkert barnanna sem 

hér er til umræðu nefndi þágufallshneigð. Mögulega er það vísbending um að yngri foreldrar séu 

hættir að amast út í þá hneigð sem áður var kölluð ,,sýki“. Hugsanlega er það vegna þess að hún 

er hreinlega hluti af þeirra eigin málkerfi. Leiðréttingar virðast hins vegar vera notaðar í 

máluppeldi barna enn í dag. Ekki voru þó allir viðmælendur sem tóku leiðréttingar nærri sér eða 

veltu því sérstaklega fyrir sér hvernig þeir töluðu í ákveðnum aðstæðum, eins og kemur fram í 

svörum viðmælandans í (24):  

 
(24)   V: Nei ég bara tala eins og ég tala, og ef ég, ef ég mismæli mig og  

      ég veit af því, þá bara rug-, þá bara þúst, æi segi ég það bara 
   (10–12 ára) 

 
Samskipti eru eftir sem áður algengt þema í svörum barnanna. Það að tala rétt mál virðist að 

einhverju leyti snúast um það að öðlast virðingu eldri kynslóða í samskiptum. Í (25) má sjá dæmi 

um viðmælanda sem velur orðaforða eftir þeim aðstæðum sem hann er í og hver viðmælandinn er. 

Hann virðist átta sig á því að ákveðið málsnið hentar betur í samskiptum við eldri einstaklinga og 

velur það málsnið til að auka félagslegt auðmagn sitt:  

 

(25)   R: [...] ertu að vanda þig þegar þú talar við gamalt fólk til dæmis?  
      Eða bara fullorðna almennt, þú veist, vandarðu þig?   
 V: Ég vanda mig allavega þegar að ég er að segja þarna, hvað        
      gerirðu í símanum eða eitthvað, þá segi ég, þá segi ég ekki ég er 
      inn á instagram eða eitthvað, þá segi ég, ég er á samfélagsmiðlum 
      að spjalla við vini mína. 

  (10–12 ára) 
 

Það að vanda sig í ákveðnum aðstæðum virðist því í hugum barnanna einkum snúast um félagslega 

virðingu og að nota viðurkennt mál í samfélaginu. Flest kannast þau við að velja ákveðið málsnið 

sem þau telja henta aðstæðum hverju sinni. Þá snúast svörin flest um að tala málfræðilega rétta 
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íslensku sem bendir til þess að ,,rétt mál“ skipti börnin meira máli en kom fram í spurningu (2Ia) 

og undirspurningum hennar í kafla 4.2.1 hér að framan þar sem góð málfræði var einkum tengd 

við skóla. Með það í huga skal nú litið á svör barnanna um málnotkun annarra málnotenda í 

málumhverfi þeirra (sbr. (2Ic) í kafla 4.1) og hverju þau taka eftir sem er á skjön við þeirra eigin 

málkennd 

 

4.2.3   Tekur þú einhvern tímann eftir einhverju sérstöku þegar aðrir tala? 
Síðasta spurningin er snýr að íslensku er spurning númer (2Ic) og fjallar um viðhorf barnanna til 

þess hvernig aðrir í kringum þau tala. Svörin við henni má sjá í töflu 10: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tafla 10. Tekur þú einhvern tímann eftir einhverju sérstöku þegar aðrir tala? 

Svör barnanna snerust að miklu leyti um rétt og rangt mál rétt eins og í kafla 4.2.2. Í dæmum (26) 

og (27) má sjá dæmi um villur sem börnin töldu til.  

 

(26)   R: Já, mhm. En tekur þú sjálf einhvern tímann eftir einhverju sértöku 
      þegar aðrir tala? 

  V: Stundum  
  R: Já, hverju hefurðu tekið eftir, einhverju sem þú manst eftir? 
  V: Eins og “ég vill” eða eitthvað þannig. 

(6–7 ára) 
 

(27)   R: Ókei en tekurðu einhvern tímann eftir því hvernig aðrir tala? 
 V: Jáá 

  R: Ókei, hvernig þá? 
  V: Ég á eina vinkonu mína sem er mjög náin mér og hún talar  
       alveg frekar vitlaust, hún segir skilurðu ,,ég kaupti þetta“ 
  R: Já 
  V: Sem böggar mann alveg smá skilurðu 
  R: Já, og leiðréttirðu það? 
  V: Komin í áttunda bekk, já maður leiðréttir það alveg.  

 (8–9 ára) 

Svar Fjöldi 

Já 14 

Nei 11 

Stundum 2 

Samtals 27 
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Núþálegu sagnirnar vilja og kunna virðast vefjast fyrir börnunum og eru gjarnan teknar sem dæmi, 

eins og í (26) og eins og kom fram í kafla 4.2.2. Svar viðmælandans í (27) rímar því við svör 

barnanna í þeim kafla um núþálegu sögnina kunna. Þær sagnir sem hér hafa verið nefndar virðast 

vera markaðri en aðrar og því tekur það börnin lengri tíma að tileinka sér þær (sbr. Sigríði 

Sigurjónsdóttur, 2008:38–41). Viðmælandanum í (27) finnst greinilega undarlegt að vinkonan segi 

enn þessa villu, sem viðmælandinn tengir greinilega við börn eða barnamál, þegar hún er komin í 

8. bekk. Hún virðist einnig telja að leiðréttingar séu leiðin að bættri málnotkun vinkonunnar og 

viðurkennir að hún leiðrétti hana. Ekki eru þó allir jafn hrifnir af leiðréttingum eða vilja að minnsta 

kosti ekki nýta sér þær í eins miklum mæli:   

 

(28)   R: Okei, tekurðu einhvern tímann eftir einhverju sérstöku þegar   
      aðrir tala? 
 V: Ehm.. já, ég er svona, ég verð alltaf, mér finnst rosalega       
      óþægilegt þegar ég heyri einhvern segja einhverja málvillu og    
      svona (okei). Ég reyni alltaf að leiðrétta en ég vil ekki heldur   
      vera einhvern veginn svona leiðinlegi kallinn sem er alltaf að   
      leiðrétta 

(10–12 ára) 
 
Börnin virðast þó ekki aðeins taka eftir því sem er málfræðilega ,,rangt“ í máli viðmælenda sinna 

og þar af leiðandi frábrugðið því máli sem þau telja að sé betra og viðurkenndara að tala, heldur 

taka þau einnig eftir dæmum sem samsvara ekki þeirra eigin málkennd. Þannig segir viðmælandinn 

í (29) frá afa sínum sem notar afar frábrugðinn orðaforða miðað við hans eigin: 

 
(29)   R: Já, nákvæmlega. Okei en hérna, eitt í viðbót með svona hvernig  

      fólk talar, tekurðu einhvern tímann eftir því að einhver,              
      einhverjir tali öðruvísi en þú eða segi eitthvað annað en þú eða              
      þú veist nota einhver önnur orð eða eitthvað svona?  

  V: Já 
  R: Geturðu, ertu með dæmi?  
  V: Uu, eins og ég lærði þetta orð frá afa mínum.  
  R: Ókei 
  V: Eins og þegar fólk er svona fljótt að skipta um hvernig, hvort  
       það sé reitt eða glatt og eitthvað, afi sagði einu sinni ,,já, hún  
       frænka þín er fremur mislynd“ 
  R: *hl*  
  V: Og já, þetta er soldið svona öðruvísi. Og ég heyrði einu sinni  
       karl sem talar enn þá þéra og segir skyr í staðinn fyrir sker og  
       þannig.      (10–12 ára) 
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Að öðru leyti snúast svör barnanna að mestu um rétt og rangt mál.  Þau hafa þó ekki farið varhluta 

af áhrifum ensku á tungumálið og nokkur segjast taka eftir enskum orðaforða eða slettum, þótt þau 

reyni að forðast slíkt sjálf. Viðmælandinn í (30) telur til að mynda að mikið áhorf á sjónvarpsefni 

á ensku hafi slæm áhrif á íslensku og þá einkum á orðaforðann:  

 
(30)   R: Nei, en tekurðu einhvern tímann eftir því hvernig aðrir tala? Ef           

      fólk segir eitthvað öðruvísi en þú myndir segja? 
  V: Já, eins og vinkonur mínar þær eru svo mikið að horfa, þær  
       horfa mjög mikið á sjónvarpið (ókei) eða þú veist þær eru mjög  
       mikið í símanum (mhm) og þær eru rosalega oft að horfa og þegar 
       þær tala við mig þá koma oft svona slettur af ensku (mmm) eins 
       og hún ætlaði að fara að segja sími en þá sagði hún bara ensku  
       óvart (ókei já) og hún sagði bara úps 
  R: *hl* ókei bara óvart að tala ensku? 
  V: Já bara allt í einu bara óvart 
  R: Einmitt, ókei, og lendir þú ekkert í svoleiðis?  
  V: Nei (nei), ég hef gert það einu sinni (mm) þegar við vorum við  
       matarborðið og ég sagði óvart gaffall á ensku *hl 

(10–12 ára) 
 
Stór hluti barnanna virðist þó ekki hafa tekið sérstaklega eftir neinu undarlegu í máli fólks í 

kringum þau, eða taka það a.m.k. ekki fram í þessu viðtali. Þar sem börn á þessum aldri eru enn 

að vissu leyti að tileinka sér reglur móðurmálsins getur einnig vel verið að þau hreinlega átti sig 

ekki fyllilega á því enn hvað það er sem er gjaldgengt í hinum óskrifaða málstaðli á Íslandi.  

 

 
4.2.4   Stutt samantekt um viðhorf til íslensku 
Hér hefur verið greint frá svörum barna á aldrinum 6–12 ára við spurningum er snúa að viðhorfum 

til íslensku. Unnið var út frá þremur aðalspurningum: Finnst þér þú vera góður í íslensku?, 

Reynirðu stundum að vanda þig þegar þú talar? og Tekur þú einhvern tímann eftir einhverju 

sérstöku þegar aðrir tala? og sumum undirspurningum þeirra, sjá (2).  

 Almennt eru viðhorf barnanna til íslensku jákvæð og þau þemu sem birtast í svörum barna 

á aldrinum 6–12 ára eru um margt lík þeim þemum og svörum sem birtust í svörum 13–16 ára 

unglinga og Berglind Hrönn Einarsdóttir (2019) fjallaði um. Öll voru börnin sammála um að þau 

væru góð í íslensku og ekkert þeirra efaðist um hæfni sína í móðurmálinu þótt sum væru staðfastari 
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en önnur. Þrátt fyrir að vera öll sannfærð um að þau væru góð í íslensku vildi samt meirihluti þeirra 

bæta sig í íslensku og var algengast að þau vildu bæta sig í málfræði og orðaforða. Ekki var mikill 

munur á svörum aldurshópa en helsti munurinn var kannski sá að þau sem eldri voru áttu 

auðveldara með að tjá t.d. af hverju þau vildu bæta sig í íslensku. Öll virðast þau sammála um að 

vera góð í íslensku og finnst það svo sjálfsagt vegna þess að það er eina samskiptamálið sem þau 

kunna til hlítar enn sem komið er. 

 Samskipti eru leiðandi stef í svörum barnanna og augljós rauður þráður þegar kemur að 

viðhorfum til móðurmálsins. Mikilvægi samskipta á íslensku voru ekki einskorðuð við samskipti 

við aðra Íslendinga heldur var börnunum einnig mjög umhugað um að útlendingar sem búa á 

Íslandi myndu læra íslensku. Börnin sjálf sögðust hjálpa vinum sínum í skólanum sem voru af 

erlendu bergi brotin að læra íslensku. Íslenska er í hugum þeirra greinilega aðalsamskiptamálið á 

Íslandi, hvort sem um er að ræða málhafa með íslensku að móðurmáli eða annað mál. Að geta átt 

í samskiptum skiptir þau greinilega miklu máli. Samskiptin á íslensku eru engu að síður nátengd 

búsetu. Flest börnin nefna að hér á landi skipti íslenska miklu máli en nefna hana ekki í tengslum 

við ferðalög til annarra landa. Mikilvægi íslensku virðist því í þeirra huga vera staðbundið við 

Ísland.  

 Skólasamfélagið litar viðhorf barnanna til íslensku að einhverju leyti. Þau virðast t.a.m. 

telja það að tala ,,rétt mál“ mikilvægt fyrst og fremst í tengslum við skólann og vildu flest bæta sig 

í málfræði og orðaforða, einkum í tengslum við verkefni í skólanum. Þó virðist skólasamfélagið 

ekki hafa jafn mikil áhrif á viðhorf 6–12 ára barna  til íslensku og það hefur á viðhorf 13–16 ára 

unglinga í athugun Berglindar Hrannar Einarsdóttur (2019). Sömuleiðis virðast hugmyndir um 

,,rétt mál“ börnunum ekki jafn hugleiknar og unglingunum sem flestir töldu þann sem talaði góða 

íslensku tala rétt mál. Börnin eru engu að síður meðvituð um rétt mál og tengja það ekki síst við 

það að tökuorð og slettur séu eitthvað sem þau eigi helst að forðast. Þá tala börnin sérstaklega um 

rétt mál í tengslum við viðhorf annarra, helst eldri málnotenda, til málnotkunar þeirra. 

 Börnin virðast átta sig á því að það málsnið sem þau nota í tilteknum aðstæðum getur haft 

áhrif á viðhorf annarra til þeirra. Þannig velja þau til að mynda að vanda mál sitt í samskiptum við 

eldra fólk og fólk sem þau telja ofar í virðingarstiganum, t.d. kennara. Það að vanda mál sitt snýst 

þó ekki bara um virðingu eldri kynslóða heldur einnig um virðingu jafnaldra, en slíkar aðstæður 

kalla mögulega á annars konar málsnið. Ákveðin málnotkun virðist vera samþykkt meðal 

jafningja, málnotkun sem hugsanlega inniheldur tökuorð og ýmsar slettur í tengslum við 
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umræðuefnið, en börnin myndu síður taka þannig til orða í samskiptum t.d. við ömmu og afa. 

Hvort heldur sem er virðast börnin átta sig á því að það að velja málsnið eftir aðstæðum getur 

aukið virðingu annars fólks fyrir þeim og styrkt stöðu þeirra innan samfélagsins og félagslegt 

auðmagn.  

 Að lokum má nefna að viðhorf barnanna eru að mörgu leyti nokkuð þjóðerniskennd. Af 

svörum þeirra að dæma eru þau stolt af því að vera Íslendingar og tala íslensku og þeim þykir 

greinilega vænt um málið. Á Íslandi hefur tungumálið og þjóðerni iðulega verið talið nátengt 

sjálfsmynd Íslendinga. Þetta gerist gjarnan í smærri málsamfélögum, þar sem hópur málnotenda 

er nokkuð einsleitur, en hér á landi er það ekki síst vegna þess að íslensk tunga og íslenskur 

menningararfur eru nátengd. Börnin, eða a.m.k. sum þeirra, átta sig á mikilvægi þess að standa 

vörð um þennan menningararf með því að styðja og styrkja móðurmálið. Í ljósi þess er nú 

áhugavert að skoða hver viðhorf barnanna eru til ensku, sem sífellt hefur meiri áhrif hér á landi.  
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4.3   Viðhorf barna til ensku 
Líkt og komið hefur fram í þessari ritgerð eru ensk áhrif sífelllt að aukast á Íslandi og sambýli 

íslensku og ensku verður æ nánara. Í þessum kafla verður litið á svör barnanna við spurningum um 

ensku (sbr. (2II) í kafla 4.1) og út frá þeim svörum reynt að varpa ljósi á viðhorf þeirra til hennar 

og hvort það litist að einhverju leyti af nánu málsambýli íslensku og ensku á Íslandi í dag. Ólíkt 

spurningunum um íslensku voru allir aldurshóparnir fjórir spurðir um ensku, þ.e. einnig 3–5 ára 

börnin. Svörin verða því í flestum spurningum fleiri en í spurningum um íslensku þar sem yngsti 

aldurshópurinn var ekki hafður með.  

 

 
4.3.1   Kannt þú einhverja ensku?  
Fyrsta spurningin er snýr að ensku er nokkuð sambærileg fyrstu spurningunni um íslensku, en 

spurt er hvort börnin kunni einhverja ensku, sbr. (2IIa). Henni fylgdi spurning um það hvort þau 

væru góð í ensku. Svörin við fyrri spurningunni má sjá í töflu 11:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tafla 11. Kannt þú einhverja ensku? 

 
Hér svara 95% barnanna því játandi að þau kunni einhverja ensku. Þetta verður að teljast nokkuð 

hátt hlutfall þar sem um er að ræða töluvert breiðan aldurshóp barna sem nær allt niður í þriggja 

ára börn. Aðeins tvö börn telja sig ekki kunna ensku en þau tilheyra bæði yngsta aldurshópnum. 

Hafa verður í huga að þessa spurningu gætu börnin mögulega skilið þannig að spurt sé hvort þau 

þekki til ensku og skilji hana þótt þau telji sig ekki kunna hana, þ.e. geti ekki tjáð sig á ensku. 

Miðað við það nána málsambýli íslensku og ensku sem lýst hefur verið hér, t.d. í köflum 2.2 og 

3.3, verður að teljast ólíklegt að börnin búi í umhverfi þar sem engra enskra áhrifa gætir. Raunar 

voru flest barnanna spurð í viðtölunum hvort þau þekktu einhver tungumál og voru flest barnanna 

Svar Fjöldi 

Já 34 

Nei 2 

Smá 4 

Samtals 40 
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á því að þau vissu hvað tungumál væri og var enska iðulega nefnd sem dæmi. Börnin þekkja því 

flest ensku þótt þau telji sig ekki alveg öll kunna hana og svara þess vegna neitandi eða með 

semingi. Önnur börn voru hins vegar afar örugg með sig og tóku jafnvel dæmi á ensku eins og sjá 

má í (31): 

 

(31)   V: Já kannski (mhm) nei ég held að ég kunni einhver, ég ætla að   
      segja hvaða tungumál ég kann.  
 R: Já. 
 V: Okei. Good morning  
 R: Good morning 
 V: Hello 
 R: Hello .... Þannig að þú kannt smá í ensku 
 V: And... What are you doing today? 
 R: I´m talking to you  
 V: Yes! 
 R: What are you doing today? 
 V: I´m talking to you 
 R: Oh really (hlær). Hvar lærðiru ensku? 
 V: Í ipadinum mínum (mhm). Ég á ipad 

(3–5 ára) 
 
Viðmælandinn í (31) virðist ekki í nokkrum vafa um það hvar hann lærði ensku og ekki var það 

í skólanum. Nánar verður fjallað um áhrif stafrænna miðla í kafla 4.3 og undirköflum er fylgja 

honum. Nokkrir viðmælendur gáfu það í skyn að þeir hefðu hreinlega alltaf kunnað ensku eða að 

þeir hefðu lært ensku án þess að leggja sig fram um það sérstaklega. Þessi svör barnanna gefa í 

skyn að enska sé alltumlykjandi í málumhverfi þeirra frá unga aldri og að þau hafi tileinkað sér 

hana ómeðvitað á máltökuskeiði líkt og um móðurmál eða annað mál sé að ræða (sbr. Birnu 

Arnbjörnsdóttur og Hafdísi Ingvarsdóttur, 2018:5). Nánari útskýringar barnanna og málsýni sýna 

þó að málkunnátta þeirra í ensku jafnast alls ekki við móðurmálið. Dæmi um þessi viðhorf má sjá 

í (32) – (34):  

 

(32)   R: Jáá. Kanntu einhverja ensku? 
 V: Já. 
 R: Okei og hvernig lærðirðu það? 
 V: Ég bara, ég hef bara alltaf kunnað það. 
 R: Okei. Ertu byrjaður að læra ensku í skólanum? 
 V: Nei (innskot rannsakanda: er það?) eða jú, fyrir löngu 

(6–7 ára) 
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(33)   R: Og það, já, og hvernig, hvernig þekkirðu ensku? Hvar hefurðu    
      séð ensku? 

  V: Ég bara lærði ensku 
  R: Er það? (mmh) Hvar lærðirðu ensku? 
  V: Ekki neins staðar, ég, bara ég heyrði bara einhvern segja það  
       (ókei), ég kann one two three four five six seven eight nine ten  
       eleven twelve (vó) og ég kann nei, no (mhm) og yes  
  R: Váá. Það er rosalega flott. Og þekkirðu einhvern sem talar ensku? 
  V: Já 
  R: Er það? 
  V: Og póllensku. 

(6–7 ára) 
 

(34)   R: Ókei og, ertu góður í ensku? 
  V: My en cube ens common right me and on be [?] 
  R: Hvað var þetta? 
  V: Ég veit ekki einu sinni hvað þetta þýðir 
  R: Hvar heyrðirðu þetta?  
  V: Ég lærði, ég lærði þetta þegar ég var þriggja ára 
  R: Já okei, var þetta í einhverri bíómynd eða einhverjum þætti eða  
       á Youtube? 
  V: Nei, ég var að læra, ég ar að læra pínu á hérna, ensku þegar ég  
       var þriggja ára því ég var á þannig svona leikskóla. Eða nei, nei  
       ekki leikskóla, ekki þannig leikskóla heldur, en ég lærði þetta  
       þegar ég var þriggja ára 

(3–5 ára) 
 

Að auki töldu rúmlega 90% barnanna sig vera góð eða ágæt í ensku (sbr. spurningu (2IIa)) þegar 

þau voru spurð, eða 28 börn af 31. Ef þessi svör eru borin saman við sambærilega spurningu um 

íslensku kemur í ljós að börnin virðast nánast jafn viss um hæfni sína í þessu erlenda eða öðru 

tungumáli og í móðurmálinu, en við spurningunni um íslensku svöruðu öll 28 börnin, sem svöruðu 

spurningunni, því að þau teldu sig vera góð í íslensku en ekkert barn svaraði neitandi. Börnin 

virðast því örlítið óöruggari með hæfni sína í ensku en telja hana almennt samt nokkuð góða.  
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Fyrri undirspurningin í (2IIa) um ensku sneri að því hvort börnin vildu bæta sig í ensku. Svörin 

má sjá í töflu 12: 

 
 

 

 

 

 
 

Tafla 12. Langar þig að verða betri í ensku? 

 
Þrátt fyrir að þau börn sem svöruðu spurningunni telji sig flest vera nokkuð góð í ensku vilja þau 

flest einnig bæta sig í ensku. Þetta eru svipuð svör og við sömu spurningu um íslensku en 

ástæðurnar eru aðeins aðrar. Börnin vildu helst bæta sig í íslensku í tengslum við málfræði og 

orðaforða. Hvað ensku varðar nefndu flest börnin samskipti, annað hvort samskipti við enska eða 

erlenda vini sem búa á Íslandi eða við fólk sem býr í útlöndum. Ferðalög voru iðulega nefnd í 

tengslum við bætta enskukunnáttu og virðast þessar tvær ástæður vera samhangandi, þ.e. ferðalög 

og samskipti. Þessar og fleiri ástæður voru einnig nefndar eins og sjá má í (35) og (36): 

 

(35)   V: Af því þá get ég kannski talað við einhvern sem talar ensku eða  
      eitthvað eða foreldrar mínar eða litlu krakkarnir mega ekki     
      heyra. 

  R: Jáá.... 
  V: Eins og ég má ekki heldur gera. 
  R: Gera mamma og pabbi það stundum?  
  V: Já. 

(3–5 ára) 
 

(36)   V: Mig langar líka að kunna ensku út af því að *?* mamma mín og 
      pabbi eru stundum að tala svona ensku af því að kannski ef ég     
      segi svona ,,má ég fara í tölvuna” þá segja þau svona ,,hmm“        
      svona tala þau svona ,,hmm“ og segja svona eitthvað á ensku,   
      segja svona...  

  R: Svo að þú skiljir ekki? 
  V: Já 
  R: Ókei, þannig að þig langar svolítið að skilja það? 
  V: Já, líka 

(8–9 ára) 

Svar Fjöldi 

Já 27 

Nei 3 

Samtals 30 
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Viðmælandinn í (35) telur samskipti við fólk sem talar ensku greinilega góða ástæðu til þess að 

bæta sig í ensku. Hann nefnir þó einnig aðra og heldur sjálfhverfari ástæðu en hún er sú að geta 

talað við foreldra sína án þess að yngri börnin, líklega systkini, skilji. Viðmælandinn í (36) vill 

læra ensku einmitt til að skilja slík samskipti foreldra sinna. Enska virðist fyrir þeim vera einhvers 

konar leynimál fullorðinna sem gott er að kunna í þessum aðstæðum. Önnur börn nefndu það að 

vilja skilja betur, ekki síst sjónvarpsefni, en öðrum fannst hreinlega gaman að læra tungumál og 

bæta þekkingu sína.  

 Ekki voru þó öll börnin jafn hrifin af ensku og var viðmælandinn í (37) með afar sterkar 

skoðanir í garð hennar:  

 

(37)   R: Jahá, horfirðu stundum, horfirðu stundum á eitthvað á ensku? 
  V: Ég hata ensku! 
  R: Er það? 
  V: Já. 
  R: Finnst, af hverju? 
  V: Uu út af því ég kann ekki ensku (hl) 
  R: Jahá, þá er kannski erfitt að skilja, eða hvað? 
  V: Já 

(3–5 ára) 

 

Dæmið í (37) var þó einsdæmi og voru börnin almennt mjög jákvæð í garð ensku. Viðhorf 

viðmælandans litast líklega af því að hann hreinlega kann ekki ensku og finnur mögulega til 

vanmáttar. Hugsanlegt er að viðhorf hans breytist eftir því sem hann eldist og nær betri tökum á 

tungumálinu. Þau börn sem svöruðu spurningunni um hvort þau vildu bæta sig í ensku neitandi 

útskýrðu mál sitt ekki frekar, að undanskildum viðmælandanum í (38):  

 
(38)   R: Neeei það er soldið erfitt. En langar þig að verða betri í ensku? 

  V: Mér finnst alveg nóg að kunna bara svona... 
  R: Já það er bara flott, en heldurðu að það sé gott að kunna ensku 
  V: Jaaa… já 
  R: Já, afhverju er gott að kunna ensku? 
  V: Því þú getur þá talið við einhvern á ensku  
  R: Já, hvern til dæmis? 
  V: Ég veit það ekki, ég þekki engan en ég get talið við [nafn] á  
       ensku 

(6–7 ára) 
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Viðmælandinn í (38) telur hæfni sína í ensku greinilega nægilega góða til að eiga í samskiptum 

við aðra á ensku. Þrátt fyrir að vilja ekki sérstaklega bæta hæfni sína í ensku telur hann engu að 

síður gott að tala ensku og nefnir sérstaklega samskipti.  Svör barnanna við spurningum um hvort 

þau vildu bæta hæfni sína í ensku og hvort það sé gott að kunna ensku voru mjög nátengd. Nú 

snúum við okkur að svörum barnanna við seinni undirspurningunni í (2IIa): Er gott að kunna 

ensku? 

 

4.3.2   Er gott að kunna ensku? 
Þrátt fyrir að vera aukaspurning í viðtalsrammanum fær þessi spurning sér kafla hér í þessari 

umræðu. Flest börnin tengdu mikilvægi þess að vera góður í íslensku við Ísland. Að sama skapi 

var algengast að þau tengdu mikilvægi þess að vera góð í ensku við útlönd og samskipti við 

útlendinga. Svör barnanna við spurningunni Er gott að kunna ensku? má sjá í töflu 13 og helstu 

þemu í töflu 14.  

 
 
 
 

 

 

 

 

        Tafla 13. Er gott að kunna ensku?  

 
        

     

       Tafla 14. Þemu: Er gott að kunna ensku? 

 
Að mati barnanna eru samskipti óumdeilanlega helsta ástæða þess að gott er að kunna ensku. 

Samskiptin eru þó að ákveðnu leyti ólík þeim samskiptum sem nefnd voru í kafla 4.2.1 þar sem 

fjallað var um sömu spurningu um íslensku. Samskiptin hér snúa hvort tveggja að þeim sem búa 

hér á landi, en hafa ekki náð tökum á íslensku, og einnig að útlendingum erlendis, einkum í 

tengslum við ferðalög. Eins og í kafla 4.3.1 þá voru þetta oft samtvinnuð svör, þ.e. ferðalög og 

Svar Fjöldi 

Já 33 

Nei 1 

Veit ekki 2 

Samtals 36 

Svar Fjöldi 

Samskipti 22 

Ferðalög 11 

Alþjóðamál 2 

Gaman að læra 
tungumál 2 

Tölvu- og 
samfélagsmiðlamál 1 

Samtals 38 
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samskipti erlendis og þá eru þessi þemu einnig tengd svörum við spurningunni um hvers vegna 

þau vilji bæta sig í ensku.  

 Börnin virðast átta sig á því að enska er lykillinn að samskiptum í alþjóðaheiminum:  
 

(39)   R: Ókei, en hérna svona almennt, heldurðu að það sé gott að kunna 
      ensku? 

  V: Já, útaf því að flestir, eða þúst alls staðar í útlöndum þar geta  
       allir talað einhverja ensku og (mhm) gott að allir geta talað  
       sama tungumálið 
  R: Nákvæmlega 
  V: Til að skilja hvor annan, hver annan 

(10–12 ára) 
 

(40)   R: Af hverju? Af hverju heldurðu að það sé gott að kunna ensku? 
  V: Uu, það er bara eitthvað tungumál sem að flestir kunna 

(8–9 ára) 
 
 
Umdæmi ensku er snýr að samskiptum virðist þó ekki einskorðast við útlönd heldur hefur enska 

einnig hlutverk í samskiptum á Íslandi. Svör viðmælandans í (40) benda til þess að enska sé 

mikilvæg þegar kemur að samskiptum við innflytjendur, en eins og kom fram í kafla 2.2 hefur 

alþjóðavæðing undanfarinna ára haft í för með sér aukinn fjölda innflytjenda hingað til lands og 

þar af leiðandi er íslenskt samfélag orðið mun fjölþjóðlegra. Eins og gefur að skilja tekur það tíma 

fyrir innflytjendur að tileinka sér nýtt tungumál og þá kemur sér vel að hafa góða þekkingu í ensku. 

Þetta viðhorf bendir einnig til þess að staða ensku sem alþjóðamáls á Íslandi sé afar mikilvæg í 

samskiptum íbúa landsins (sbr. Elínu Þöll Þórðardóttur og Önnu Guðrúnu Júlíusdóttur, 2012).  

 
(41)   V: Út af sumir vinir mínir (já) eins og ég sagði var frá Póllandi,  

      hann talar alveg smá ensku (já) já ég get talað við hann stundum 
      út af því hann kann ekki alveg alla íslensku (mhm)  
 R: Og notaru stundum ensku til að tala við hann? 
 V: Já 

(6–7 ára) 
 
Eins og kom fram í köflum 2.3 og 3.3 þá er enska ríkjandi tungumál í hinum stafræna heimi. Börnin 

hafa greinilega áttað sig á yfirburðastöðu ensku í þessu umdæmi, ef marka má svör viðmælandans 

í (42):  
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(42)   R: Já, en hérna, þú veist, bara svona almennt. Heldurðu að það sé  
     gott að kunna ensku? 

  V: Já það er svona tungumálið sem er mest í tölvum,   
       samfélagsmiðlum, bara eiginlega alls staðar núna 
  R: Já einmitt, bara út um allan heim 
  V: Já 

(10–12 ára) 
 

Eins og áður segir tengdu flest börnin góða enskukunnáttu við ferðalög og samskipti erlendis. Þótt 

erfitt sé að segja til um framtíðaráætlanir barnanna og hvar þau sjái fyrir sér að búa í framtíðinni 

er ljóst að að einhverju leyti má tengja viðhorf þeirra til ensku við heimsborgara, þ.e. þeir átta sig 

á því að búseta og samskipti í útlöndum kalla á þekkingu í ensku og þeim þykir þau græða á að 

tala ensku (sbr. Lilju Björk Stefánsdóttur 2018a). Það gerði viðmælandinn í (43) sömuleiðis, 

sérstaklega í samskiptum innan Bandaríkjanna. Í svörum hans má þó einnig greina viðhorf er snýr 

að málvernd:  

 
(43)   R: Okei, af hverju er það? 

  V: U, útaf við ætlum til Bandaríkjanna á næsta ári held ég og já,  
       útaf þá langar mér að geta talað við fleiri fólk 
  R: Okei, er gott að kunna ensku? 
  V: Já en enska er að taka aðeins yfir íslenskuna 
  R: Er það? 
  V: Já  
  R: Okei 
  V: Á Íslandi allavega 
  R: Okei en af hverju er gott að kunna ensku? 
  V: Uu, uu, til að tala eins og ef maður er í Bandaríkjunum og í  
       enskutímum og eitthvað  
  R: Okei, uu en þú sagðir að enskan væri að taka yfir íslenskuna 
  V: Já 
  R: Hvernig þá? 
  V: Þú veist flest börn eru að tala miklu meira ensku heldur en íslensku 
  R: Okei, talar þú stundum ensku? 
  V: Ekki mikið því að bara þú veist í enskutímum og eitthvað 
  R: Okei bara í enskutímum? 
  V: Já eiginlega 

(8–9 ára) 
 
Hann virðist skynja ágang enskunnar í íslensku málsamfélagi og telur það vera að aukast að börn 

tali ensku, þótt hann geri það ekki sjálfur. Af orðum hans má ráða að honum þykir þetta neikvæð 

þróun.  
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 Ekki voru þó öll börnin sammála um gagnsemi góðrar hæfni í ensku. Viðmælandanum í 

(44) finnst hún til að mynda ekkert sérstaklega mikilvæg fyrir Íslendinga sem búa hvort eð er á 

Íslandi. Hann virðist einkum tengja tungumálaþekkingu við móðurmál og samskipti í 

heimalandinu. Hann er engu að síður jákvæður í garð þess að tala ensku í öðrum löndum þótt á 

Íslandi sé hún ekki eins mikilvæg að hans mati: 

 
(44)   R: Þú sagðir það, en hérna, heldurðu að það sé gott að kunna  

      ensku? … Bara svona í lífinu? 
  V: Mmm … sko, mér finnst það ekki fyrir Íslendinga (ókei) en mér 
           finnst fyrir þúst fólk sem talar ensku 
  R: Já, og hvar er svona gott að kunna ensku? Hvar notar maður ensku 
       helst? 
  V: í örðum löndum 

(6–7 ára) 
 
Viðmælandinn í (45) virðist að einhverju leyti vera sammála, þ.e. að í tengslum við íslensku sem 

móðurmál sé enska ekki sérstaklega mikilvæg. En eins og í þeim dæmum sem tekin voru hér að 

framan er þessi viðmælandi einnig sammála um mikilvægi ensku í útlöndum. Sömu viðhorf má 

greina í svörum viðmælandans í (46):  

 
(45)   R: […] heldurðu að það sé gott að kunna ensku, bara svona almennt? 

  V: Mmm kannski ef þú býrð út í Englandi en ekki fyrir móðurmálið 
       okkar... af því… 
  R: En svona fyrir Íslendinga að kunna ensku líka, heldurðu að það  
       sé gott? 
  V: Já allavega eitthvað 
  R: Já mhm, og hvenær heldurðu að svona að það sé best, þúst í hvaða   
      aðstæðum heldurðu að maður þurfi að nota ensku? 
  V: Mmm, til dæmis þegar þú ert útí útlöndum 

(10–12 ára) 
 

 
(46)   V: það er örugglega betra að kunna íslensku útaf því að þú býrð á  

      Íslandi (já) en svo er gott að líka kunna ensku því það er ótrúlega 
      mikið af ferðamönnum og svo ertu að fara til útlanda (mhm) og       
      þarft að kunna að tala ensku og (mhm) já en það er allavega       
      mikilvægara íslensku.  

(10–12 ára) 
 
Að einhverju leyti má því segja að viðhorf þessara viðmælenda rími við viðhorf heimdraga eins 

og þeim var lýst í meistararitgerð Lilju Bjarkar Stefánsdóttur (2018a). Það er nokkuð ljóst að þessi 
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börn tengja ensku nánast eingöngu við samskipti við útlendinga og ferðalög. Í þeirra huga er 

gagnsemi ensku fyrir Íslendinga ekki tengd við búsetu hér á landi heldur miklu frekar ferðalög og 

samskipti erlendis. Í svörum viðmælandans í (46) kristallast í raun sameiginleg viðhorf barnanna 

til íslensku og ensku. Búseta á Íslandi kallar á góða kunnáttu í íslensku en með auknum 

ferðamannastraumi hafa skapast aðstæður hér á landi þar sem enska er mikilvæg sem 

samskiptamál og auk þess er hún mikilvæg í samskiptum erlendis. En einmitt vegna þess að flest 

börnin telja ensku ekki endilega mikilvæga í samfélaginu á Íslandi er áhugavert að líta næst á svör 

barnanna við spurningu (2IIb) um það í hvaða og hvernig aðstæðum þau sjálf nota ensku mest. 

  

4.3.3   Talar þú stundum ensku? 
Í kafla 4.3.1 var fjallað um spurninguna hvort börnin kynnu ensku. Þar var komið inn á þá 

hugleiðingu að mögulega túlkuðu börnin spurninguna á þá leið að hún snerist um hvort þau gætu 

talað ensku en ekki hvort þau skildu hana. Vísbendingar um slíka mistúlkun má t.d. sjá í svörum 

viðmælandans í (47):  

 

(47)   R: Ókei. En kannt þú einhverja ensku?  
  V: Já. 
  R: Mhm, finnst þér þú vera góður í ensku?  
  V: Ágætur (mhm), en ég skil betur en ég segi (einmitt, mhm).  
  R: Langar þig að vera betri í ensku en þú ert núna?  
  V: Ég væri alveg til í það en... mig langar ekkert að vera neitt mikið 
       betri í að skilja ensku, bara segja.  
  R: Mhm, æfa þig frekar í að tala? 
  V: Já.  

(8–9 ára) 
 

Viðmælandinn í (47) telur sig t.a.m. alveg skilja ensku og telur sig þess vegna hafa ágæta hæfni í 

tungumálinu. Engu að síður virðist hann óöruggur þegar kemur að tjáningu á ensku og vill bæta 

sig þar. Í þessum kafla verður hæfni barnanna til að tjá sig á ensku skoðuð nánar og þá hvort þau 

yfir höfuð nýti sér enskukunnáttuna í töluðu máli og í hvaða aðstæðum.  

 Börnin virðast vera nokkuð ung þegar þau byrja að reyna að tjá sig á ensku. Viðmælandinn 

í (48) er t.a.m. í yngsta aldursflokknum, 3–5 ára, en finnst gaman að prófa að tala ensku, bæði í 

skólanum en einnig í leik:  
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(48)   R: Já, svolítið. Finnst, finnst þér gaman að prófa að tala ensku? 
  V: Já 
  R: Hvenær prófarðu það? 
  V: Í skólanum 
  R: Jaá, hefurðu lært einhverja ensku í skólanum?  
  V: (kinkar kolli)  
  R: Er það? Og hvað eruð þið búin að læra? 
  V: Uuu… hmmm. Mamma, pabbi, systir 
  R: Já, svona orð um fjölskylduna. Jaaá. umm prófar þú einhvern  
       tímann að tala ensku þegar þú ert að leika þér? 
  V: Mmm já mjög oft (hl) 
  R: Er það? Og hvað segirðu þá? 
  V: Eitthvað bullorð 
  R: Bullorð? 
  V: Já 

(3–5 ára) 
 
Börnunum virðist finnast mjög spennandi að prófa að tala ensku og æfa sig, jafnvel þótt það séu 

aðeins bullorð eins og hjá viðmælandanum í (48). Skemmtilegast og mest spennandi finnst 

börnunum þó að reyna að gera sig skiljanleg í samskiptum við fólk sem talar ensku og kann ekki 

íslensku. Það geta t.d. verið erlendir gestir eins og hjá viðmælandanum í (49). Honum virðist þó 

hafa farist verkefnið vel úr hendi og tekist að halda uppi samræðum:  

 
(49)   R: Okei. En finnst þér gaman að tala ensku? 

  V: Já. 
  R: Er það spennandi? 
  V: Já. Bróðir minn tók einu sinni þátt í einu verkefni og það kom  
       einn frá Litháen eða Lett… Litháen til okkar og við þurftum að  
       bjarga okkur bara á ensku og ég náði alveg að gera það. 
  R: Mhm? 
  V: Hann var hjá okkur í viku. 
  R: Náðirðu alveg að spjalla við hann? 
  V: Já, svona eiginlega 

(6–7 ára) 
 
Þá er enska, eins og áður hefur komið fram, mikilvægt samskiptatól þegar kemur að fólki sem býr 

hér á landi en hefur ekki náð tökum á íslensku. Mörg börn nefndu til dæmis að þau notuðu ensku 

í samskiptum við vini í skóla og leikskóla, sem greinilega voru innflytjendur með annað móðurmál 

og höfðu ekki fullt vald á íslensku. Það sem er áhugavert við það er að börn virðast nota ensku 

sem samskiptatæki þótt enska sé ekki móðurmál viðmælandans og hann hafi ekki endilega 

forsendur til að halda uppi samræðum á ensku, ekki frekar en íslenska barnið.  Slíkt undirstrikar 
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að einhverju leyti mikilvægi ensku sem samskiptamáls á Íslandi (sbr. Elínu Þöll Þórðardóttur og 

Önnu Guðrúnu Júlíusdóttur, 2012). Önnur börn nefndu einnig samskipti við fullorðna 

innflytjendur, t.d. erlenda íþróttaþjálfara. Í slíkum samskiptum virðast börnin þó að einhverju leyti 

eiga erfiðara með samskiptin og þá sérstaklega að skilja orðaforðann. Það stafar líklega af því að 

barnið og viðmælandinn eru ekki á jafningjagrundvelli hvað varðar enskukunnáttu og 

viðmælandinn notar flóknari orðaforða sem barnið þekkir ekki og er ekki notaður þegar barn á í 

samskiptum við annað barn með svipaða enskuþekkingu.  

 Ferðamannaiðnaðurinn hefur einnig skapað aðstæður þar sem það getur komið sér vel fyrir 

börn að kunna ensku, þótt líklegra sé að fullorðnir lendi í þeim aðstæðum sem lýst er í (50):   

 

(50)   R: Mhm en hérna þegar þú talar ensku, hvar er það helst? 
  V: Í enskutíma (já) og svo stundum þegar ég labba heim (mm) eða  
       eitthvað þá eru svona túristamenn (mm) og einu sinni þurfti ég  
       að segja einhverjum túristamönnum hvert þau áttu að fara 
  R: *hl* ókei  
  V: Og svo… 
  R: Og gastu það alveg 
  V: Já (já ókei) og svo útí útlöndum 

(10–12 ára) 
 
Börnin nota því ensku í samskiptum við ferðamenn eða ,,túristamenn“ hér á landi en einnig var 

algengt að börnin nefndu að þau prófuðu að tala ensku í útlöndum, en eins og kom fram í kafla 

4.3.2 eru samskipti í útlöndum einn helsti hvati barnanna til að læra ensku.    

 Þá býður tæknin einnig upp á aðstæður þar sem hægt er að prófa sig áfram í notkun ensku. 

Gagnvirkir tölvuleikir virðast ekki vera sérstaklega vinsælir meðal barnanna, eins og nánar verður 

fjallað um í kafla 4.4.1, en í ákveðnum leikjum er hægt að spjalla við fólk hvaðanæva að úr 

heiminum og það hefur viðmælandinn í (51) nýtt sér:   
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(51)   R: Eh.. já, talarðu stundum ensku? 
  V: Já eða svona þegar einhvern veginn ég þarf að tala ensku eða  
       skilurðu, annars myndi ég alltaf tala íslensku. 
  R: Mhm okei. Og bíddu, hvenær talarðu ensku? 
  V: T.d. þegar ég er að spila í Playstation með vinum mínum og  
       fattarðu þeir eru eitthvað svona eiga einhverja vini sem þeir  
       þekkja samt ekkert í alvörunni sem eru frá útlöndum og við erum 
       að tala saman, þá þarf ég að tala ensku. 
  R: Já, já, svona þá ertu að tala við fólk í gegnum tölvuleik eða  
       svoleiðis? 
  V: Já, þetta kallast að búa til partý, t.d. í Playstation. 
  R: Akkúrat. 
  V: Það er svona, svo þú getir talað við þá, svona kerfi. 
  R: Og þekkja vinir þínir fólkið sem þið eruð að spila við? Eða eru  
       þetta einhverjir ókunnugir? 
  V: Nei, þetta er bara fullt af einhverju fólki bara. Það gæti alveg eins 
       verið að þetta sé bara einhver feitur karl í einhverjum kjallara  
       bara eitthvað að þykjast bara krakki eða eitthvað sko. 
  R: Bara einhver útí bæ? 
  V: Já. 

(10–12 ára) 
 
Þessi gagnvirku samskipti virðast þó vera við einstaklinga sem ekki eru Íslendingar og það 

einfaldar því samskiptin að tala saman á ensku. Enskan getur einnig komið sér vel í annarri tækni, 

t.d. í samskiptum við stafræna aðstoðarmenn, þótt notkun slíkra tækja hafi ekki verið áberandi í 

svörum barnanna:  

 
(52)   R: Já, mhm. En, af því að þú kannt smá ensku, ertu stundum að tala 

      ensku? 
  V: Stundum 
  R: Ókei, og hvenær talarðu helst ensku eða hvar? 
  V: Ég á svona hátalara heima sem að talar ensku við mann 
  R: Ókei, og ertu stundum að tala við hann? 
  V: Mhm 

(8–9 ára) 
 

Ekki voru þó öll börnin sem sögðust tala ensku, sum meira að segja þvertóku fyrir það. Önnur 

virtust vera meðvituð um enskan orðaforða sem slæddist inn í mál þeirra þótt þau væru ekki beint 

að tala ensku, eins og sjá má í (53):  
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(53)   R: Talarðu aldrei ensku þegar þú ert að, eða talarðu ensku þegar þú 

      ert að leika þér?  
  V: Nei eða þú veist, það eru stundum orð sem að eru, sem að eru á  
       ensku sem að já, koma inn 

(10–12 ára) 
 
Spurningu (2IIb), Talar þú stundum ensku?, var ekki síst ætlað að varpa ljósi á það hvort börn 

notuðu ensku í samskiptum við íslenska leikfélaga. Færri börn en gert var ráð fyrir svöruðu því 

játandi að þau töluðu ensku í samskiptum við vini sína þótt einhver segðust gera það í gríni eða 

þegar þau væru að leika ein með sjálfum sér. Þetta er ekki síst áhugavert vegna þess að niðurstöður 

netkönnunar SMS-verkefnisins sýndu að rúmlega helmingur barna í öllum aldurshópum töluðu 

eða reyndu að tala ensku daglega eða nokkrum sinnum í viku, þ.e. 51% í yngsta aldurshópnum, 

64% í aldurshópi 6–7 ára barna, 53% í 8–9 ára aldurshópnum og 66% í 10–12 ára aldurshópnum 

(Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2018). Í ljósi þessa er áhugavert að rýna næst 

í svör barnanna við spurningum um önnur íslensk börn sem nota ensku í leik og samskiptum.  
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4.3.4   Þekkir þú krakka sem tala stundum ensku saman þótt þau kunni íslensku? 
Stór hluti barnanna kannaðist við það að þekkja krakka sem tala ensku saman þótt þeir kunni 

íslensku. Fæst virðast þó kippa sér sérstaklega upp við það en öðrum þykir það skrýtið:  

 
(54)   R: Nei, þekkirðu einhverja krakka sem tala saman á ensku en eru samt        

      íslenskir? 
  V: Mhm 
  R: Mhm, og hvað finnst þér um það? 
  V: Pínu skrýtið 
  R: Já, *?* 
  V: Ég veit það ekki, af því að þau skilja alveg íslensku þannig að ég 
       myndi örugglega tala íslensku 

(10–12 ára) 

 

Algeng útskýring sem börnin gáfu var að krakkarnir sem þau þekktu töluðu ensku vegna einhverra 

raskana, svo sem einhverfu. Þá virðast börnin telja að þeim krökkum þyki enska á einhvern hátt 

einfaldari eða léttari og þægilegra að tala hana heldur en íslensku. Viðmælendurnir í (55) og (56) 

eru dæmi um þetta en segjast ekki kannast við að fólk, sem ekki glímir við raskanir, kjósi að tala 

ensku frekar en íslensku.  

 
(55)   R: Ókei, en hefurðu einhvern tímann heyrt um krakka sem að tala    

      bara saman á ensku, þó að þeir séu íslenskir? 
  V: Nei ég hef ekki heyrt það sjálf en ég er með einum strák í bekk  
       sem er reyndar einhverfur (ókei) og honum finnst enskan aðeins 
       léttari þannig hann talar svona alveg, ég er með nokkra þannig í  
       bekknum, svona einhverfa, sem vilja helst eiginlega bara tala     
       ensku (ókei) þannig ég skil það alveg (mhm) en ég hef ekkert     
                  eitthvað verið að sjá bara venjulegt fólk bara útá götu bara að tala 
       ensku/ 

 (10–12 ára) 
 

(56)   V: Það, nei, jú það er hjá þarna krökkunum sem eru með smá   
      einhverfu og þeim, þeim finnst þægilegra flestum, veit ekki af    
      hverju, að tala á öðru tungumáli en íslensku 

  R: Okei 
  V: Og já, bara svona flestum sem ég þekki sem eru einhverfir, og  
       líka sumir íslenskir krakkar sem tala ensku við, sem eru frá  
       öðrum löndum, það er ekki beint svona hópur sem talar bara  
          ensku saman         (8–9 ára) 
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Viðmælandinn í (56) nefndi einnig hópa barna sem ekki hafa raskanir en hafa önnur tungumál að 

móðurmáli. Fleiri viðmælendur nefndu dæmi um slíka hópa þar sem ekkert barnanna hefur ensku 

að móðurmáli en þau kjósa engu að síður að nota það sem aðaltungumál í samskiptum, þetta á við 

jafnvel þótt annað mál (íslenska) sé í málumhverfi þeirra, hluti hópsins hafi það mál að móðurmáli 

og þau hafi jafnvel öll vald á því tungumáli að einhverju leyti. Enska verður þeirra samskiptamál 

þótt ekkert þeirra hafi kannski nógu góða færni í henni til að styðja og styrkja færni hvers annars, 

eins og samskipti á samfélagsmálinu íslensku myndu án efa gera. Viðmælandinn í (57) kemur inn 

á þetta þar sem hann segir að samskipti íslenskra krakka á ensku séu oft á bjagaðri ensku og það 

væri hreinlega betra að þau töluðu bara íslensku:  

 
(57)   V: Þau tala ensku en þau eru ekki einu sinni góð í ensku og þau  

      kunna bara íslensku af því að þau tala svo mikla lélega ensku. 
  R: Okei vá og hvað finnst þér um það? 
  V: Mér finnst það rosalega skrýtið. 
  R: Skrýtið? 
  V: Já. Auðvitað fattarðu, við erum á Íslandi, af hverju ekki að tala  
       íslensku? Og það tala eiginlega allir íslensku hérna. 

(10–12 ára) 
 
Sömuleiðis sér hann hreinlega ekki tilganginn í því að tala ensku þar sem flestir í samfélaginu tala 

íslensku. Þarna kemur enn fram þetta þjóðerniskennda viðhorf er snýr að því að íslenska eigi að 

vera töluð á Íslandi.   

 Viðmælendurnir virðast einnig telja þessi samskipti jafnaldra sinna á ensku að miklu leyti 

fara fram í gegnum tölvur og tölvuleiki. Þar er meðal annars minnst á gagnvirka tölvuleiki þar sem 

krakkarnir geta verið í samskiptum við fólk um allan heim sem þau jafnvel þekkja ekki neitt, eins 

og sést á svörum viðmælandans í (58).  Fæst börnin vildu þó kannast við að tala ensku sjálf í slíkum 

leikjum:  
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(58)   R: Þó þeir séu íslenskir, er það? 
  V: Já þeir eru í það eru strákar sem voru með mér í bekk (mhm) og 
       þeir nenna ekki að tala íslensku (mmm) því þeim finnst það  
       leiðinlegt tungumál og tala bara ensku 
  R: Ókei og hva af hverju þúveist 
  V: Ég veit það ekki útaf því þeir spila bara tölvuleiki og eitthvað  
       (mmm ókei) þá bara eitthvað svona, (já) þeir eru eitthvað, þeir      
                  eru dáldið skrítnir. 
  R: Ókei en heldurðu að þeir tali, þúst, eru þeir kannski að spila svona 
       tölvuleiki þar sem þeir tala saman skilurðu [...]? 
  V: Já þúveist, þeir tala spila þarna Fortnite (já) og þar er maður að  
       tala saman og þeir tala alltaf bara ensku og eru alltaf í skólanum 
       (mm) tala saman á ensku (ókei og) sem mér finnst mjög skrítið 

(10–12 ára) 
 
Í (58) koma einnig fram ákveðnar vísbendingar um að börn geri upp á milli mála eftir því hversu 

skemmtileg þau eru. Þetta er mögulega tengt því að einhver börn telji íslensku vera erfiðari en 

önnur tungumál, eins og kom fram hjá viðmælandanum í (55). Slík neikvæð viðhorf og dvínandi 

virðing fyrir tungumáli getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir tungumál með fáa málhafa sem eru 

því í veikri stöðu í nánu málsambýli við alþjóðamálið ensku, eins og fjallað var um í kafla 2.5. Þótt 

þeir þátttakendur sem hér hefur verið fjallað um virðist flestir ef ekki allir jákvæðir í garð 

móðurmálsins þá gefa svör þeirra ákveðnar vísbendingar um að enska njóti aukinnar virðingar og 

ef til vill meiri virðingar en íslenska hjá ákveðnum hópum barna.  

 Hér að framan var sagt að flestir viðmælendurnir tengdu samskipti á ensku við ákveðna 

hópa, hópa sem þeir tilheyrðu ekki endilega sjálfir. Nokkur dæmi voru þó um að viðmælendurnir 

nefndu íslenska vini sína sem ekki tilheyrðu slíkum hópum. Þeir vinir áttu það þó sameiginlegt að 

horfa mikið á sjónvarp, líklega þætti á efnisveitum eða á netinu, eins og viðmælandinn í (59) kemur 

inn á: 

(59)   R: Mhm. En hérna, þekkirðu einhverja aðra krakka sem tala ensku   
      þó þau kunni íslensku? Einhverja vini þína… 

  V: Vinkona mín. Hún er frá Íslandi. Ég á tvær vinkonur sem tala  
       rosalega mikið ensku. 
  R: Já, já, já. 
  V: Til dæmis er hún bara svona „hvað þýðir þetta aftur á íslensku?  
       Hvað þýddi þetta aftur?“ 
  R: Er hún þá bara alltaf að tala ensku? 
  V: Já, en hún horfir bara svo mikið á enska þætti að þá gleymir hún   
            íslenskunni. 

(6–7 ára) 
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Af orðum viðmælandans í (59) má greina að hann telur að mikið áhorf á enska þætti geti haft 

neikvæð áhrif á íslenskan orðaforða og málnotkun. Áhrif slíks stafræns ílags verða nánar rædd í 

kafla 4.4.1.  

 Svör barnanna við því hvort þau þekki önnur börn sem tala ensku á Íslandi benda til þess 

að tjáning á ensku sé einkum tengd við ákveðna hópa. Almennt virðast börn, a.m.k. þau sem hér 

var rætt við, ekki tala saman á ensku nema sérstakar aðstæður komi til, þ.e. samræður um ákveðið 

efni geri það að verkum að þau tala saman á ensku um það eða þá að samskiptin séu innan ákveðna 

hópa sem gjarnan tala saman á ensku.  

 

4.3.5   Stutt samantekt um viðhorf til ensku 
Viðhorf barnanna til ensku virðast almennt vera afar jákvæð og má í raun segja að margt sé líkt í 

svörum barnanna við spurningunum um ensku og íslensku. Þau telja sig flest góð í ensku, þótt 

greina megi að þau séu aðeins óöruggari með hæfni sína í ensku heldur en í íslensku. Þá vilja þau 

flest bæta sig í ensku einkum til að geta átt í betri samskiptum við útlendinga, hvort sem um er að 

ræða innflytjendur og ferðamenn hér á Íslandi eða í samskiptum á ferðalögum erlendis.  

 Enskan virðist því í hugum barnanna vera lykillinn að samskiptum við hinn alþjóðlega 

heim og þau átta sig á mikilvægi þess að tala góða ensku. Enskan virðist þó einnig vera mikilvægt 

samskiptamál á Íslandi. Þannig virðist hún í samskiptum ákveðinna hópa að vissu leyti vera að 

taka yfir umdæmi íslensku sem samskiptamáls á Íslandi. Börn af erlendum uppruna og íslensk 

börn sem eiga sér ólík móðurmál kjósa frekar að tala saman á ensku en á íslensku á Íslandi, jafnvel 

þótt ekkert þeirra hafi ensku að móðurmáli. Þetta virðist eiga bæði við hópa þar sem í hópnum eru 

börn sem eru nýflutt til landsins og hópa þar sem öll börnin hafa búið til lengri tíma á Íslandi, þótt 

hið fyrra sé algengara.  

 Það virðast því vera ákveðnar aðstæður þar sem það tíðkast að börn tali saman á ensku á 

Íslandi. Flest börnin virtust t.a.m. þekkja eða kannast við einhver börn sem notuðu ensku að 

verulegu leyti í samskiptum á Íslandi. Fæst vildu þau þó viðurkenna að þau sjálf notuðu ensku í 

samskiptum við aðra íslenska krakka og mörgum finnst slík samskipti hreinlega skrýtin. Ensku 

samskiptin voru yfirleitt tengd við ákveðna hópa barna; börn með ákveðnar raskanir, börn í 

menningarlega fjölbreyttum vinahópi og börn sem spiluðu mikið tölvuleiki og/eða horfðu mikið á 

enskt sjónvarps- og netefni. Samskipti íslenskra barna á ensku virðast því eiga sér stað þar sem 

stærstur hluti viðmælendanna þekkti eða kannaðist við börn sem völdu að tala ensku sín á milli, að 
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minnsta kosti í ákveðnum aðstæðum. Eins og áður sagði virðast samskiptin þó takmarkast við 

ákveðna hópa og ákveðnar aðstæður og virðast ekki endilega vera algeng eða almenn meðal 

grunnskólabarna. 

 Meðal ákveðinna hópa virðist enska einnig þykja léttari að einhverju leyti heldur en 

íslenska. Þá skín það í gegn að enska þyki meira ,,hipp og kúl“ heldur en íslenska. Engu að síður 

eru líka viðmælendur sem telja að áhrif ensku á íslensku séu of mikil og vilja sporna gegn þeirri 

þróun. Þau áhrif snúast ekki síst um tökuorð og slettur sem virðast vera helstu áhrifin sem börnin 

taka eftir og tengja börnin þessi neikvæðu áhrif ekki síst við áhorf á enska þætti á efnisveitum og á 

netinu. Einn viðmælandi nefndi sérstaklega að hann fyndi að enska væri farin að hafa áhrif á 

umdæmi íslenskunnar, þ.e. að enskan væri hreinlega að taka yfir, sbr. (43). Þótt börnunum þyki 

enska skemmtileg og að það sé gott að kunna hana er þjóðernissjónarmiðið einnig áberandi og 

greinilegt að þau vilja standa vörð um íslenskuna, eins og kom fram í kafla 4.2.4.  

 Ólíkt spurningum um viðhorf til íslensku, þar sem nokkuð stór hluti viðmælenda tengdi 

góða hæfni í íslensku við skólann, þá virðist góð hæfni í ensku almennt ekki vera tengd við 

skólastarf. Börnin telja sig frekar læra ensku af umhverfinu, sjónvarpinu og tölvunni, þ.e. hinu 

stafræna ílagi, eins og viðmælandinn í (60): 

 
(60)   R: Önnur en íslensku? 

  V: Ensku   
  R: Já 
  V: Ég tala eiginlega bara sko íslensku og ensku 
  R: Ókeei og ert- ertu byrjuð að læra ensku í skólanum? 
  V: Nei 
  R: Nei ókei/ 
  V: Ég læri af Youtube *hl*  

(6–7 ára) 
 

Nú verða því áhrif hins stafræna ílags á viðhorf til tungumálanna tveggja skoðuð nánar.  
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4.4   Skjá- og netnotkun barna og tengsl við viðhorf 
Tæknibyltingin hefur haft þær afleiðingar í för með sér að sambýli tungumála í tengslum við tækni 

og stafræna miðla verður sífellt nánara. Tæknin er nú orðin stór hluti af lífi allra og í kjölfar þess 

hefur hinn stafræni heimur orðið ungum börnum aðgengilegri en áður. Eins og kom fram í kafla 

2.3 er enska ríkjandi tungumál í hinum stafræna heimi og vegna þess má leiða að því líkur að með 

auknu stafrænu ílagi aukist einnig enskt ílag barnanna. Það er því ekki úr vegi að skoða hvort þetta 

tiltölulega nýja ílag hafi áhrif á viðhorf barna til þeirra tveggja tungumála sem hér hafa verið til 

umræðu. Hér verður leitast við að skýra frá viðhorfum barnanna til eigin skjá- og netnotkunar en 

einnig hvort mikið og lítið stafrænt ílag í málumhverfi barnanna hafi áhrif á viðhorf þeirra til 

tungumálanna, sbr. spurningarnar í (2), þ.e. spurningar (2IIIa–2IIIc) og undirspurningar.  

 

 
4.4.1   Skjá- og netnotkun: Nánari greining á stafrænu ílagi barnanna 
Eins og kom fram í kafla 4.1 voru foreldrar barnanna sem tóku þátt í viðtalskönnuninni beðnir um 

að meta stafrænt ílag barna sinna. Sá hópur barna sem valinn var til athugunar í þessari ritgerð 

mældist annars vegar með lítið stafrænt ílag og hins vegar mikið stafrænt ílag. Hér verður miðað 

við spurningarnar í (IIIa–IIIc) í (2) í viðtölum við börnin en afar misjafnt var hversu margra 

spurninga rannsakandi spurði í hverju viðtali og hversu ítarleg svör barnanna voru. Hér verður 

engu að síður reynt að kortleggja nánar það stafræna ílag sem börnin fá og hver viðhorf þeirra til 

stafrænna miðla eru.  

 Helstu niðurstöður viðtalanna varðandi snjalltækjanotkun barnanna eru í samræmi við 

niðurstöður vefkönnunar SMS-verkefnisins sem sýndi m.a. að 80% barna á aldrinum 3–5 ára hafa 

aðgang að snjalltæki og allt að 99% barna á aldrinum 10–12 ára (Sigríður Sigurjónsdóttir og 

Eiríkur Rögnvaldsson, 2018). Niðurstöður viðtalanna benda þó til að jafnvel enn hærra hlutfall 

barna hafi aðgang að snjalltækjum, sérstaklega í tveimur yngstu aldurshópunum.  Þau börn sem 

lentu í úrtakinu fyrir þessa ritgerð höfðu undantekningalaust aðgang að snjalltækjum og áttu til að 

mynda flest sína eigin spjaldtölvu og snjallsíma. Ef þau áttu ekki spjaldtölvu þá höfðu þau greiðan 

aðgang að einni slíkri hjá foreldrum eða eldri systkinum. Mælingar á litlu eða miklu stafrænu ílagi 

miðast því ekki við aðgengi að tækjunum heldur því hvernig börnin nota tækin. Í svörum barnanna 

kom að vísu lítið fram um það hversu mikið þau fá að nota tækin, að undanskildum 

viðmælandanum í (61): 
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(61)   V: ég er ekki með Snapchat, ég er ekki með (ókei) instagram (mhm) 
      því að ég var með það en svo var ég of mikið í símanum (mmm)      
      en mamma sagði mér bara að eyða því (mhm) en ég var sko með 
      takkasíma (mmm) og það var bara mjög gaman (mhm) og svo var         
      ég að ég fékk alveg iPhoneinn fyrir svona nokkrum mánuðum  
      kannski (mhm) og en ég er bara með Netflix (mhm) og svo er ég 
      eiginlega bara með leiki, ég er bara (mhm) með sex leiki (ókei) og 
      er eiginlega oftast bara í þeim. 

 (10–12 ára) 
 

Ætla má að ákveðnar reglur gildi um notkun tækjanna á mörgum heimilum en ekki á öðrum sem 

skýri að miklu leyti muninn á því stafræna ílagi sem börnin fá. Það hvað börnin mega gera í 

snjalltækjunum virðist vera misjafnt. Flest eru með einhverjar hömlur eins og viðmælandinn í (61), 

þ.e. þau mega spila leiki og sum mega horfa á Youtube og/eða Netflix en hvað varðar 

samfélagsmiðla virðast vera strangari reglur. Aðeins eldri tveir hóparnir, þ.e. börn á aldrinum 8–

12 ára, voru spurð út í notkun á samfélagsmiðlum. Á þessum aldri virðist samfélagsmiðlanotkun 

ekki vera algeng, en algengast var að börnin hefðu aðgang að forritinu Snapchat. Það virðast þau 

helst nota í samskiptum við vini sína og fara samskiptin alfarið fram á íslensku. Annað algengt 

forrit sem börnin notuðu var Youtube, en það var þó ekki einskorðað við notkun í símum eða 

spjaldtölvum. 

  Öll eldri börnin (8–12 ára) og flest þau yngri horfðu á efni fengið af Youtube. Þar horfðu 

börnin eingöngu á efni á ensku, en framboð af íslensku efni á Youtube er afar lítið. Það sama má 

segja um Netflix. Skortur á talsettu efni eða efni á íslensku virðist þó ekki koma í veg fyrir að 

börnin noti þessa miðla. Þó má segja að um ákveðinn aldursbundinn mun sé að ræða þar sem yngri 

börnin voru líklegri til að horfa frekar á íslenskt efni á Netflix ef það var í boði.  Börn allt niður í 

aldurshópinn 3–5 ára virðast þó ekki kippa sér upp við það sérstaklega að efnið sé á ensku, þótt 

þau þurfi stundum að nýta aðstoð foreldra til þýðinga og kjósi heldur að hafa íslenskan texta ef 

þau kunna að lesa eins og viðmælandinn í (62) greinir frá:   
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(62)   R: En horfirðu einhvern tímann á youtube? 
  V: Youtube? 
  R: Já, hefurðu einhverntímann horft á svoleiðis?  
  V: Þetta er, þetta er ekki á Youtube, þetta er á Netflix 
  R: Okei en hefurðu einhvern tímann horft á Youtube? 
  V: Youtube? 
  R: Já 
  R: Viltu kannski koma aðeins nær mér? 
  V: Mjög mörgum sinnum 
  R: Er það? Horfðirðu bara oft á Youtube? 
  V: Eiginlega alltaf 
  R: Okei og hvað hérna, horfirðu einhverntímann á eitthvað á  
       ensku? 
  V: Stundum, stundum ég hef farið nefnilega í bíó á svo ljóta mynd  
       ha. Og þá var þetta enskt? 
  R: Okei og skildirðu eitthvað sem var verið að segja? 
  V: Já því að það, því að hérna ég kann að lesa og, og það var svona 
       skrifað  
  R: Já það var texti á íslensku? 
  V: Já 
  R: Og kanntu að lesa? 
  V: Já, kann að lesa 

(3–5 ára) 
 
 
Eftir því sem börnin urðu eldri jókst áhorf á enskt efni. Erfitt er þó að meta hversu mikið 

þátttakendur horfðu raunverulega á enskumælandi þætti en í því sambandi virðist ekki skipta máli 

hvort um er að ræða börn sem fá lítið eða mikið stafrænt ílag samkvæmt mælingum foreldranna. 

Samkvæmt viðtölunum er áhorf á efni með ensku tali einfaldlega mikið meðal barna á aldrinum 

3–12 ára enda virðist það samkvæmt svörum barnanna oft og tíðum vera mun aðgengilegra en 

þættir og annað efni á íslensku. Börn sem hafa náð tökum á lestri virðast þó styðjast að miklu leyti 

við íslenskan texta sé hann í boði og ef hann er ekki aðgengilegur þá kjósa þau að hafa enskan 

texta frekar en engan, sbr. viðmælandann í (63):   

 
(63)   R: En þúst, þegar þú ert að horfa á eitthvað svona, finnst þér …  

      Þú  veist, viltu hafa texta á íslensku eða skiptir það máli? 
  V: Em, mér finnst alveg frekar gott að hafa það á íslensku útaf því  
       að stundum segja þau einhver svona orð, eða þúst, ég skil flest  
       orðin (já) en stundum segja þau eitthvað svona sem ég skil ekki  
       sem eru ekki hefðbundin orð sem maður lærir, og þá finnst mér  
       gott að hafa texta og stundum .. ég hlusta oftast bara á það útaf  
       því að ég er búin að horfa á þetta svo oft/  (10–12 ára) 
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Áhugavert er að algengara var að börn sem fá lítið stafrænt ílag samkvæmt foreldrunum veldu að 

hafa texta. Sum eldri barnanna voru þó ekki hrifin af textum og kusu jafnvel frekar að horfa án 

íslensks texta eða þá með enskum texta. Tilgangur þess var meðal annars að efla færni í ensku, 

eins og sjá má í svörum (64) og (65): 

 
(64)   R: Mm og ertu að horfa á þetta þar? 

 V: Nei, ég vissi af þessu fyrir löngu og bara download-aði þessu  
      frá netinu. 
 R: Mm og ertu þá að horfa á ensku með enskum texta? 
 V: Já, sem er alveg fín æfing en fattarðu, hvort sem er les ég  
      eiginlega aldrei textann. 
 R: Okei, þú skilur alveg hvað er að gerast? 
 V: Já. 

(10–12 ára) 
 

(65)   V: Já (hmm ókei) stundum er ég með íslenskan (mhm) og stundum 
      er ég með enskan 

  R: Ókei, hvort finnst þér betra? 
  V: Öö enskan útaf því þá skil ég en svo ef ég skil ekki orðið þá  
       breyti ég alltaf yfir á íslenskan (?) 
  R: Mmm já ókei, sniðugt, en en svona eins og stundum eru svona  
       þættir eða eitthvað sem eru kannski ekki með texta einu sinni á  
       ensku. 
  V: Já mér finnst það dáldið óþægilegt 
  R: Já, betra að hafa textann 
  V: Já. 

(8–9 ára) 
 
Að einhverju leyti virðast því börnin telja sig læra af því að horfa á efni á ensku og leggja sig 

jafnvel fram um að nýta tækifærið og auka orðaforða sinn í ensku með því að horfa á enska þætti. 

Einn viðmælandi nefndi þætti sem telja má sem gagnvirkt sjónvarpsefni, en það er þátturinn Dóra 

landkönnuður, eins og sjá má í (66):  

 
(66)   R: Aha, og hvaða teiknimyndir eru skemmtilegastar? 

 V: Dóra og vinir 
 R: Dóra og vinir, og hvar horfirðu á það? Horfirðu í sjónvarpinu  
      eða í spjaldtölvu? 
 V: Í sjónvarpinu. 
 R: Í sjónvarpinu... og er hún Dóra skemmtileg? 
 V: Já 
 R: Kann hún ekki einhver tungumál? 
 V: Jú ensku, þar læri ég smá.        (3–5 ára) 
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Aðrir viðmælendur töldu sig helst læra af tölvuleikjum og öðru áhorfsefni á netinu, t.d. inni á síðum 

eins og Youtube eins og viðmælandinn í (67): 

 
(67)   V: Ég lærði frá tölvuleikjum 

  R: Já ég skil 
  V: Inná Youtube og allt það 
  R: Já ég skil þig, en hérna ertu góður í ensku? 
  V: Mmmm miðja 
  R: Ertu byrjaður að læra ensku í skólanum? 
  V: Já 
  R: Okei hvenær byrjaði það? 
  V: Bara þegar, byrjun á árinu 
  R: Í fjórða bekk? 
  V: Já og líka vin, mest af orðunum, það er svona eins og í   
       barnaskóla, þeir eru að kenna okkur svoleiðis ensku og ég, ég  
       kann öll orðin sem þeir eru að segja 
  R: Já ég skil, þannig það er ekki verið að kenna þér neitt nýtt í  
       skólanum? 
  V: Nei 

(8–9 ára) 
 
Viðmælandanum í (67) finnst hann í raun ekkert læra nýtt í skólanum í ensku, þar sé bara verið að 

kenna honum orðaforða sem hann kann. Eins og kom fram í kafla 4.3.5 virðast börnin helst telja 

sig læra ensku af umhverfinu og hinu stafræna ílagi sem þau fá, en síður í skólanum (sbr. einnig 

Ásrúnu Jóhannsdóttur, 2018).  

 Í raun var aðeins um eitt dæmi að ræða þar sem segja má að viðmælandinn hafi sérstaklega 

neikvæð viðhorf í garð stafræns ílags og miðla. Neikvætt viðhorf viðmælandans í (68) kemur 

sérstaklega fram í andúð hans á Youtube sem hann telur að geti haft neikvæð áhrif: 

 
(68)   R: Einmitt. En horfirðu stundum á eitthvað eins og á Youtube? 

 V: Ég forðast Youtube. 
  R: Okei, af hverju?  
  V: Vegna þess að þar eru oft ruglaðir hlutir sem gera mann ruglaðan.  

(6–7 ára) 
 
Hugsanlega hefur það áhrif á svör viðmælandans í (68) að hann er eitt þeirra barna sem foreldrar 

sögðu að fengi lítið stafrænt ílag og einnig er hann í öðrum af yngri aldurshópunum, þ.e. 6–7 ára. 

Hins vegar virðist hann fá afar fjölbreytt ílag á íslensku og hlustar t.a.m. á sögur og kýs frekar að 
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lesa bækur í helgarfríum en að vera í tölvunni, sem öfugt við hann var algengasta svar jafnaldra 

hans við sömu spurningu.  

 Í frítíma sínum virðast börnin eyða talsverðum tíma í tölvuleiki og notkun á hinum ýmsu 

smáforritum. Flest af þessu efni er á ensku og aðeins eitt barn nefndi það að það notaði íslensk 

forrit sem t.d. er ætlað að auka málþroska. Þessi viðmælandi nefndi vefsíðu Menntamálastofnunar 

þar sem hægt er að þjálfa íslensku í gegnum leiki og ýmis forrit. Önnur börn virðast flest að mestu 

nota spjaldtölvur í leiki þar sem lítið er um talað mál – eða þá til að horfa á Youtube og Netflix. 

Gagnvirk forrit eins og þau sem fjallað var um í kafla 3.2 og er ætlað að auka þroska virðast því 

ekki vera vinsæl meðal barnanna. Nokkur börn sögðust spila aðra enska leiki í tölvum eins og t.d. 

Playstation og voru það helst leikir eins og NBA, FIFA, Minecraft og Fortnite sem voru nefndir í 

því samhengi. Allt eru þetta leikir þar sem lítið sem ekkert er um samskipti innan tölvuleiksins 

sjálfs, þótt mögulegt sé að tala við vini í gegnum heyrnartól. Aðeins þrír viðmælendur nefndu að 

þeir spiluðu slíka tölvuleiki gagnvirkt og voru þeir í elstu aldurshópunum, 8–12 ára. Slík samskipti 

virðast þó að mestu vera við vini, ef marka má svör viðmælendanna í (69) og (70), og fara fram á 

íslensku: 

(69)   R: Og líka þegar þú ert svona að tala við fólk eitthvað einhvers      
      staðar úti í heimi? 
 V: Ég geri það samt eiginlega aldrei. Ég er alltaf svona með slökkt     
      á míkrafóninum af því að mömmu líst ekki vel á að ég sé að tala 
      við einhverja sem ég þekki ekki. 

(8–9 ára) 
(70)   R: En hérna, okei en spilarðu einhverja fleiri? 

  V: Ég spi, ekki það, stundum spila ég við vini mína Minecraft, það  
       er ekki oft samt 
  R: Okei er það þá þannig að vinir þínir eru bara á öðrum stað  
       skilurðu, þeir eru bara heima hjá sér eða eitthvað 
  V: Já, já 
  R: Bara í gegnum netið? 
  V: Oftast spilar maður þannig 
  R: Eruði þá að tala saman með headset? 
  V: Já við erum þá í partý, spjöllum saman 
  R: Og eruði að tala saman á íslensku eða ensku? 
  V: Við tölum saman á íslensku, stundum fer það að vera smá  
       ruglandi þegar maður er svona, þegar að maður er svona að tala  
       um hluti sem eru á ensku, svona eins og “pistle” eða eitthvað,  
       þá svona “hey geturðu rétt mér pistúlið” *hl* 
  R: Já *hl*, þá íslenskar maður það svona 
  V: Já                  (10–12 ára) 
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Viðmælandinn í (70) kemur inn á athyglisverðan punkt þar sem hann segir flókið að halda 

samskiptum eingöngu á íslensku og að samskiptin litist oft af enskum orðum þótt börnin aðlagi 

þau að öllu eða einhverju leyti að íslensku málkerfi. Það er áhugavert og bendir til þess að íslenskt 

málkerfi og reglur þess séu mjög virkar í huga þessara barna. Annað dæmi um að flókið sé fyrir 

börnin að halda samskiptum í enskum tölvuleikjum á íslensku má sjá í (71) þar sem viðmælandinn 

er einmitt að segja rannsakanda frá ákveðnum tölvuleik og kýs að nota enskt orð þótt sambærilegt 

orð sé til á íslensku. Þegar viðmælendurnir voru að tala um og segja frá tölvuleikjum áttu þeir það 

til að nota frekar tökuorð úr ensku sem sum voru til á íslensku þótt önnur eigi sér kannski ekki 

nákvæma hliðstæðu í íslensku.   

 

(71)   V: Já. Svo eru allir að kaupa sér skins og eitthvað. Við eigum 14  
      skins.  

  R: Hvað er skins? 
  V: Það eru svona búningar.   

(8–9 ára) 
 

 
(72)   R: Mhm og hvað gerir maður í Fortnite?  

 V: Ah, bara með einhverjar byssur og skjóta. Ég vann með núll kills.  
 R: Já, það er gott. 
 V: Að vinna með núll kills? Ég drap ekki neinn.  

(6–7 ára) 
 
 
Hugsanlegt er að merkingarlegur munur sé í huga viðmælandans á orðinu skins og orðinu búningar 

í (71) og sömuleiðis á enska orðinu kills og íslenska orðinu dráp í (72). Með því að nota orðið kills 

dregur spilarinn mögulega úr ljótleika verknaðarins, skárra er að nota enska orðið til að fjarlægja 

sig verknaðinum. Það var þó ekki aðeins í umræðum um tölvuleiki þar sem viðmælendurnir nýttu 

enskan orðaforða í frásögn sinni: 
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(73)   V: Shark boys 
 R: Shark Boys. Okei um hvað er það? 
 V: Það er um strák, nei það er Shark boy and Lava girl 
 R: mhmmm 
 V: Það er um strák sem að, sem að festist á Júpíter og svo, svo fann 
      hann alla draumana sína 
 R: Mhm. Hvað gerðist svo? 
 V: Svo svona bló [blow] hann upp (?) allir vondir og take over the    
      place svo gátu góðir komið aftur 
 R: Okei. Jahá. Og eru þessir þættir á íslensku eða ensku? 
 V: Ensku og íslensku, þú getur bæði haft, prófað 
 R: Þú getur valið bæði? 
 V: Mhm 
 R: Og skiluru alveg þegar efnið er á ensku? 
 V: Já 

(3–5 ára) 
 
Viðmælandinn í (73) er hér að segja frá uppáhaldsþættinum sínum. Þessi tiltekni viðmælandi er 

einn þeirra sem fellur í flokk barna með mikið stafrænt ílag og sömuleiðis voru viðmælendurnir í 

(69) – (72) í þeim flokki. Af þessum niðurstöðum mætti því draga þá ályktun að mikið stafrænt 

ílag hafi m.a. þau áhrif að auka enskan orðaforða í máli barnanna, kannski aðallega í tengslum við 

þætti og leiki sem eru á ensku.  

 Í kafla 3.2 var stafrænt ílag skilgreint sem það mállega áreiti sem börn verða fyrir frá hinum 

ýmsu tækjum, t.d. sjónvörpum, tölvum, snjalltækjum og stafrænum aðstoðarmönnum. Hér hefur 

verið fjallað um notkun og áhrif frá þremur fyrstnefndu tækjunum en enn á eftir að fjalla um 

stafræna aðstoðarmenn. Sú umfjöllun verður þó stutt þar sem aðeins tvö börn nefndu að þau hefðu 

átt í samskiptum við slík tæki, viðmælandinn í (52) í kafla 4.3.3 hér að framan og viðmælandinn í 

(74):  

(74)   R: Ókei, já … en hérna…  eee, þúst talarðu einhvern tímann ensku  
      þegar þú ert að leika þér eða við vini þína (nei) eða eitthvað    
      svoleiðis? 

  V: Eða bara þegar ég er náttúrulega í símanum útaf ég þarf að tala  
       við Siri að þá getur maður ekkert talað íslensku 
  R: Mmm áttu iPhone? 
  V: Já 
  R: Ókei og hérna talarðu oft við Siri? 
  V: Nei (nei) ég geri það eiginlega aldrei 
  R: Nei en hefurðu prófað það samt? 
  V: Já  

(10– 12 ára) 
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Viðmælandinn í (74) segist að auki sjaldan nota Siri. Þótt hér séu aðeins skoðuð viðtöl við 40 börn 

má ráða af því hversu fá barnanna nefndu stafræna aðstoðarmenn að þeir séu ekki sérstaklega 

algengir á heimilum barnanna. Að vísu voru börnin ekki spurð sérstaklega út í notkun á stafrænum 

aðstoðarmönnum en þetta er engu að síður nokkuð áhugavert þar sem erlendis og þá sérstaklega í 

enskumælandi löndum eins og Bandaríkjunum virðast stafrænir aðstoðarmenn nokkuð vinsælir 

(sbr. Tinnu Frímann Jökulsdóttur, 2018:53). Einnig er vert að nefna að í athugun Tinnu Frímann 

Jökulsdóttur (2018:84) á notkun stafrænna aðstoðarmanna kemur fram að tæplega 34% 

þátttakenda á aldrinum 10–98 ára sögðust hafa prófað slík tæki a.m.k. einu sinni og 80% höfðu átt 

í samskiptaörðugleikum við tækin. Hæsta hlutfall notkunar var í hópi 10–30 ára eða 53,4%. Þótt 

börnin sem hér hafa verið til umræðu hafi ekki tjáð sig mikið um notkun stafrænna aðstoðarmanna 

verður því að teljast líklegt að notkun þeirra á slíkum tækjum eigi eftir að aukast á næstu árum, 

ekki síst ef tekst að gera íslensku að samskiptamáli við þá (sbr. kafla 2.4. og Önnu Björk 

Nikulásdóttur o.fl., 2017) 

 Af þessari stuttu samantekt um skjá- og netnotkun barnanna má glögglega sjá að snjalltæki 

eru orðin hluti af daglegu lífi barna strax á unga aldri. Stafrænt ílag barna á aldrinum 3–12 ára 

virðist að miklu ef ekki öllu leyti vera í gegnum áhorf á net- og sjónvarpsefni. Þar virðast síðurnar 

Youtube og Netflix vera einna vinsælastar og jafnvel vinsælli en íslenskar stöðvar sem bjóða frekar 

upp á íslenskt efni. Þar sem þetta eru erlendar streymisveitur er efnið að langmestu leyti á ensku. 

Það virðist þó ekki há börnunum að neinu leyti þar sem mörg hver kjósa jafnvel frekar að horfa á 

ensku til að auka færni sína í henni. Þannig virðast börnin meta það sem svo að áhorf á enskt efni, 

þótt það sé óvirkt, geti átt þátt í að efla færni þeirra í ensku. Tölvuleikir sem börnin spila eru einnig 

á ensku og þótt flestir þeirra séu óvirkir þá eru fyrirmæli og annað á ensku. Stafrænt ílag virðist 

því vera nánast eingöngu á ensku. Ekkert barnanna tjáði sig sérstaklega um að þau læsu íslenskt 

efni t.d. á stafrænum fréttamiðlum eða öðrum síðum. Erfitt er að leggja mat á viðhorf barnanna til 

stafrænna miðla en sum þeirra eru meðvituð um þær hættur sem geta fylgt of mikilli notkun og 

flest búa þau einnig við einhverjar takmarkanir á notkun snjalltækja. Engu að síður er aðgengi 

barnanna að tækjunum mikið og eiga þau mörg hver eigin snjallsíma og spjaldtölvur af nýjustu 

gerð. Orð viðmælandans í (75) kristalla í raun það hvað tæknin hefur tekið miklum breytingum á 

stuttum tíma: 
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(75)   V: Svo var ég með gamlan síma sem stjúpmamma mín gaf mér. Svo já. 
 R: Já, já, já. Þeir geta allir spilað öpp? 
 V: Já, ekki svo gamlir. Ekki þannig gamlir. 

(10–12 ára) 

 
Mörgum fullorðnum finnst án efa ekki svo langt síðan ,,þannig gamlir símar“ komu fyrst á markað 

og þóttu mikil tækniframför. Viðhorf viðmælandans í (75) og það sem hér hefur komið fram um 

notkun barna á ýmsum tækjum sýnir hvað tæknin er samtvinnuð lífi barna á Íslandi í dag. Í 

inngangi var því velt upp hvort tengsl væru á milli viðhorfa barna til tungumálanna tveggja og 

skjá- og netnotkunar þeirra, sbr. (1). Það hvort lítið og/eða mikið stafrænt ílag hafi raunveruleg 

áhrif á viðhorf barna annars vegar til ensku og hins vegar til íslensku verður skoðað nánar í næstu 

köflum.  
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4.4.2   Mikið stafrænt ílag og viðhorf til tungumálanna 
Eins og kom fram í kafla 4.1 voru þátttakendur í þessa athugun valdir út frá því stafræna ílagi sem 

foreldrar þeirra skráðu að þeir hefðu fengið sl. viku. Í hverjum aldursflokki, sem voru fjórir (3–5 

ára, 6–7 ára, 8–9 ára og 10–12 ára), voru 10 börn og af þeim voru 5 börn sem fengu mikið stafrænt 

ílag og 5 börn sem fengu lítið stafrænt ílag. Samtals voru því 20 börn í athuguninni sem fengu 

mikið stafrænt ílag og 20 sem fengu lítið stafrænt ílag. Á mynd 1 má sjá heildardreifingu stafræns 

ílags hjá þeim 20 viðmælendum, raðað eftir aldurshópum (10–12 ára fremst og 3–5 ára aftast), sem 

fá mikið stafrænt ílag að mati foreldra: 

 

 

 
Mynd 1. Heildardreifing mikils stafræns ílags 

 

Ljóst er að þótt þetta séu þau 20 börn sem valin voru í athugunina út frá miklu stafrænu ílagi þá er 

mjög misjafnt hve mikið ílag hver og einn viðmælandi fær. Eins og sést á mynd 1 er hæsta gildi 

2.105 mínútur á viku eða 35 klst. og 5 mínútur, en lægsta gildi 100 mínútur eða 1 klst. og 40 

mínútur. Einn þátttakandi sker sig því úr og hefur sérstaklega mikið stafrænt ílag, a.m.k. á því 

tímabili sem spurt var um. Hér verður nú sérstaklega litið á viðhorf 5 einstaklinga sem voru með 

einna mest stafrænt ílag. Þessir viðmælendur voru valdir út frá magni stafræns ílags en einnig aldri 

þar sem reynt var að hafa þá úr sem flestum aldurshópum. Þáttakendur númer 1 og 2 eru í 

aldursflokki 10–12 ára, þátttakandi númer 6 er í aldursflokki 8–9 ára, þátttakandi númer 12 er í 

aldursflokki 6–7 ára og þátttakandi númer 20 er í aldursflokki 3–5 ára. Þetta eru því þau börn í 
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hverjum aldursflokki sem voru skráð með mest stafrænt ílag. Dreifingu stafræns ílags meðal 

þessara þátttakenda má sjá á mynd 2: 

 

 
Mynd 2. Dreifing 5 þátttakenda með mikið stafrænt ílag valdir eftir aldurshópum 

Þegar viðhorf þessara fimm barna sem öll fá mikið stafrænt ílag, miðað við önnur börn í sama 

aldurshópi, eru skoðuð kemur í ljós að viðhorf þeirra til tungumálanna beggja eru jákvæð. Fyrst 

skulu skoðuð viðhorf barnanna til íslensku, en hafa ber í huga að yngsti aldurshópurinn, 3–5 ára, 

fékk ekki spurningar tengdar íslensku og svör þátttakanda númer 20 því ekki höfð með í þeirri 

úrvinnslu. Börnin telja sig góð í íslensku og að íslenska sé mikilvægust vegna búsetu hér á landi 

og þar af leiðandi fyrir samskipti við aðra Íslendinga. Börnunum er þó einnig mikið í mun að kenna 

útlendingum að tala íslensku og nefnir viðmælandinn í (76) sérstaklega að hann leggi sig fram um 

að hjálpa pólskum vini sínum að læra íslensku: 

 

(76)   V: Það er marg, vinur minn [nafn] sem talar bara pólsku 
  R: Já 
  V: Hann, í íslenskutímum þegar hann, þegar við erum að læra ný  
       orð og eitthvað þá er hann bara ,,what?“ 
  R: En ert þú einhvern tímann að kenna honum? 
  V: Einu sinni… 
  R: Já. 
  V: Hann kenndi mér, svo ég kenni honum. 

(Þátttakandi númer 6, 8–9 ára) 
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Viðhorf þessara barna til þess hvort gott væri að kunna íslensku sneri einnig að réttu máli og röngu, 

en viðmælandinn í (77) vildi t.d. bæta sig í íslensku til þess að geta talað ,,rétt“: 

 

(77)   V: Nei þú veist, ég er kannski hérna í miðjunni og hérna eru þú veist 
      þeir sem eru lélegri í íslensku og hérna eru þeir sem eru góðir, þú 
      veist, væri alltaf gaman að já, geta þú veist allt rétt og eitthvað.  

        (Þátttakandi númer 1, 10–12 ára) 
 

Það að tala góða og rétta íslensku var í þeirra huga tengt því að auka virðingu samborgara, ekki 

síst eldri kynslóðarinnar, fyrir sér, þ.e. að auka félagslegt auðmagn sitt eins og kom fram í kafla 

4.2.1. Viðhorf barnanna til íslensku virðast því ekki litast sérstaklega af því að þau fá mikið 

stafrænt ílag heldur frekar af félagslegum aðstæðum og því umhverfi sem þau alast upp í.  

 Hvað viðhorfum til ensku viðkemur eru þessi fimm börn sem fá mikið stafrænt ílag einnig 

jákvæð í garð hennar. Þau telja sig öll góð í ensku, þótt nánari útskýringar, sérstaklega hjá yngri 

börnunum, sýni að sú góða kunnátta felst einkum í að kunna litina og telja upp að tíu. Líkt og með 

íslenskuna virðast það vera aðstæður sem skipta einna mestu máli þegar viðhorf til ensku eru 

skoðuð, og þá ekki síst hvati til samskipta við alþjóðasamfélagið. Börnunum finnst mikilvægt að 

geta átt samskipti við útlendinga hérlendis og geta átt í samskiptum á ferðalögum erlendis.   

 Aðeins einn viðmælandanna sem hér eru til umræðu nefndi sérstaklega að það væri gott að 

kunna ensku vegna þess að það væri það tungumál sem er ríkjandi í hinum stafræna heimi. Þetta 

var einmitt viðmælandi númer 2 sem hafði mest stafrænt ílag, eins og sjá má á mynd 2. Þátttakendur 

með mikið stafrænt ílag voru líklegri en þeir með lítið stafrænt ílag til að telja sig hafa lært ensku 

á netinu. Viðmælandi númer 12, í aldurshópi 6–7 ára, segist aðeins læra ensku af Youtube og hinum 

ýmsu tölvuleikjum og finnst hann ekkert læra í skólanum þótt formleg enskukennsla sé hafin. 

Viðmælandi númer 2 er nokkuð sammála og finnst sú enska sem kennd er í skólasamfélaginu ekki 

endilega sú skemmtilegasta, sjá (78):  

 

(78)   V: Mér finnst gaman í ensku fyrir utan þegar við þurfum að vera að 
      skrifa í vinnubækurnar, en ef við erum að gera eitthvað annað  
      eins og lesa eða gera ritun eða eitthvað þannig þá finnst mér það 
      rosa gaman.  

(Þátttakandi númer 2, 10–12 ára) 
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Börnin virðast því ekki telja að skólasamfélagið leiki stórt hlutverk í hæfni þeirra í ensku og að 

samfélagið almennt og jafnvel stafrænt ílag hafi meira um hana að segja. 

 Hvort sem litið er til viðhorfa til íslensku eða ensku þá eru mannleg samskipti helsti hvatinn 

til að auka hæfni sína í tungumálunum. Börn með mikið stafrænt ílag virðast telja að stafrænt ílag 

geti haft jákvæð áhrif og einkum hjálpað til við að efla færni í ensku. Þau viðhorf barnanna fimm 

sem hér hafa verið skoðuð sérstaklega eru í samræmi við þau heildarviðhorf sem gerð voru skil í 

köflum 4.2 og 4.3 og viðeigandi undirköflum. Næst verður litið til viðhorfa þeirra barna sem 

foreldrar mátu að fengju lítið stafrænt ílag. 

 
 
4.4.3   Lítið stafrænt ílag og viðhorf til tungumálanna 
Á mynd 3 má sjá heildardreifingu stafræns ílags hjá börnum sem foreldrarnir skráðu að hefðu 

fengið lítið stafrænt ílag vikuna fyrir prófanirnar. Sé mynd 3 skoðuð með hliðsjón af mynd 1 sést 

að töluverður munur er á magni stafræns ílags hjá þessum tveimur hópum barna, en vegna þess að 

þessi börn fá almennt miklu minna stafrænt ílag en börnin á mynd 1 í kafla 4.4.2 þá er kvarðinn á 

y-ásnum á mynd 3 annar en á mynd 1. 

 

 
 
 
 

 
   
      

 

 

 

 

 

 

   
  Mynd 3. Heildardreifing lítils stafræns ílags 

 
 
 

48 51

70

120

40

0

50

0 0

60

10.5

34 38

20

0 0 0 0 0 0
0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

M
ín
út
ur

Þátttakendur	  

Heildardreifing	  lítils	  stafræns	  ílags



  108 

Af mynd 3 má sjá að nokkuð margir þátttakendur í þessum hópi eru ekki með neitt stafrænt ílag, 

en það kom ekki fyrir í hinum hópnum. Því var ekki talið nauðsynlegt að búa til sérstakt graf fyrir 

þau fimm börn sem fá minnst stafrænt ílag í hópnum, eins og gert var á mynd 2. Aldursdreifing 

þátttakenda sem ekkert stafrænt ílag fengu var nokkuð jöfn í aldurshópunum fjórum en til þess að 

þátttakendur væru úr öllum aldurshópum voru svör þátttakenda númer 5, 6, 9, 15 og 20 valin til 

nánari skoðunar. Þátttakandi númer 5 er í aldursflokki 10–12 ára og er með minnsta stafræna ílagið 

í þeim flokki. Þátttakandi númer 6 er í aldursflokki 8–9 ára og sömuleiðis þátttakandi númer 9, 

þátttakandi númer 15 er í aldursflokki 6–7 ára og þátttakandi númer 20 er í yngsta aldursflokknum, 

3–5 ára.  

 Viðhorf barnanna fimm í þessum hópi til íslensku eru jákvæð. Í þessari úrvinnslu ber þó 

að hafa í huga að yngsti aldurshópurinn var ekki spurður spurninga um íslensku. Hér er því aðeins 

hægt að miða við svör þriggja viðmælenda. Að þeirra mati eru þeir allir góðir í íslensku og langar 

að bæta sig enn frekar, einkum í málfræði í tengslum við nám í skóla. Þessir viðmælendur reyna 

allir að vanda mál sitt í ákveðnum aðstæðum þar sem þeir telja sig græða á því, þ.e. í samskiptum 

við fólk sem þeir líta upp til, er eldra eða er hærra sett. Þá telja þeir mikilvægi íslensku einkum 

tengt samskiptum hér á landi og búsetu. Þessi viðhorf til íslensku eru í samræmi við það sem greina 

mátti í svörum barnanna sem mældust með einna mest stafrænt ílag í kafla 4.2.2.   

 Hvað varðar viðhorf til ensku er annað uppi á teningnum og þar má greina ólík viðhorf 

milli hópanna tveggja, þ.e. annars vegar þeirra fimm barna sem fengu mikið stafrænt ílag og hins 

vegar þeirra fimm barna sem fengu lítið stafrænt ílag. Börnin með lítið stafrænt ílag eru þó ekki 

neikvæð í garð ensku heldur eru frekar óörugg hvað varðar hæfni sína í tungumálinu. Börnin fimm 

sem fengu mikið stafrænt ílag svöruðu spurningum um það hvort þau kynnu og væru góð í ensku 

játandi án þess að hika. Börnin fimm með lítið stafrænt ílag svöruðu hins vegar þeim spurningum 

hikandi og töldu sig ekki sérstaklega góð í ensku, þau kynnu aðeins lítið í málinu.  

 Hópur barnanna með lítið stafrænt ílag er þó sammála hinum hópnum þegar kemur að 

mikilvægi ensku í hinu alþjóðlega samhengi. Þau vilja öll bæta sig í ensku og nefna að það sé 

sérstaklega í tengslum við samskipti, hvort tveggja við útlendinga sem eru búsettir á Íslandi og 

einnig á ferðalögum. Enska sé alþjóðamál sem flestir tali eins og kemur fram í orðum 

viðmælandans í (79):  
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(79)   R: Hvaða tungumál langar þig helst að kunna?   
 V: Eiginlega mest, er eiginlega enska því að þá get ég talað eiginlega 
      við alla, skilurðu? 

(þátttakandi 6, 8–9 ára) 

 

Þótt börnin átti sig á sterkri stöðu ensku og mikilvægi hennar sem alþjóðatungumáls, bæði hér 

heima og erlendis, þá nefna þau einnig að erfitt geti verið að nota ensku í nauðsynlegum 

samskiptum á Íslandi. Þetta tekur einn viðmælandinn sérstaklega fram en hann hafi bæði 

tónlistarkennara og íþróttaþjálfara sem eingöngu tali ensku og samskiptin séu oft stirð.  

 Einn helsti munurinn á þessum tveimur hópum er að í viðtölum barnanna með lítið stafrænt 

ílag var afskaplega lítið rætt um tölvuleiki, orðaforða tengdan þeim og áhrif slíkra leikja á 

tungumál. Viðmælendur nefndu ekki hvort þeir teldu sig læra ensku af sjónvarpi eða tölvuleikjum 

og raunar heldur ekki hlutverk skólasamfélagsins í enskunámi þeirra. Mögulega má því draga þá 

ályktun af viðtölunum við þennan hóp að enska skipti þau minna máli en börn sem fá mikið 

stafrænt ílag, þar sem þau nota hana sjaldnar og í takmarkaðri aðstæðum.  

 Skortur á sjálfstrausti þegar kemur að ensku virtist því vera meiri hjá þeim börnum sem 

fengu lítið stafrænt ílag, enda stafrænt ílag að mestu á ensku. Að öðru leyti virtist stafrænt ílag ekki 

hafa sérstök áhrif á viðhorf barna til íslensku og ensku. Hvort sem börnin höfðu mikið eða lítið 

stafrænt ílag voru viðhorfin almennt jákvæð til beggja mála. Börn í báðum hópum virðast átta sig 

á mikilvægi tungumála sem samskiptatækis en einnig átta þau sig á mikilvægi þess að viðhalda 

móðurmálinu samhliða því að efla færni sína í ensku og öðrum tungumálum.  
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5.  Samantekt um viðhorf og áhrif stafræns ílags 
Stafrænt málsambýli hefur í för með sér ýmsar nýjar áskoranir fyrir tungumál. Íslenskt 

málsamfélag hefur ekki farið varhluta af þeim breytingum sem tækniframfarir og alþjóðavæðing 

21. aldarinnar hefur haft í för með sér. Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að gera grein fyrir 

þeim afleiðingum sem nánara málsambýli íslensku og ensku í gegnum stafræna tækni hefur haft á 

íslenska tungu, þar sem sérstaklega voru skoðuð viðhorf 3–12 ára barna til íslensku og ensku út 

frá gögnum SMS-rannsóknarverkefnisins. Unnið var úr gögnum úr viðtalshluta 

rannsóknarverkefnisins þar sem viðtöl við 40 börn voru greind en börnin voru í aldursflokkunum 

3–5 ára, 6–7 ára, 8–9 ára og 10–12 ára. Út frá þessum viðtalsgögnum var lagt upp með að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningar sem settar voru fram í inngangi:  

(1)   

a.   Hver eru viðhorf 3–12 ára barna til íslensku og ensku?  

b.   Er aldursbundinn munur á viðhorfum barnanna til íslensku og ensku? 

c.   Hafa jákvæð viðhorf til ensku áhrif á viðhorf til íslensku?  

d.   Eru tengsl á milli viðhorfa barna til tungumálanna tveggja og skjá- og 

netnotkunar þeirra?     

 
Í köflum 4.2 og 4.3 og undirköflum þeirra var farið yfir viðhorf barnanna til íslensku annars vegar 

og ensku hins vegar og þar með reynt að svara rannsóknarspurningu (1a). Viðhorf barnanna til 

tungumálanna beggja eru jákvæð og munurinn á viðhorfum til íslensku og ensku í raun ekki svo 

mikill og t.a.m. telja flest börnin sig góð í báðum tungumálum þótt þau vilji einnig bæta kunnáttu 

sína í báðum málum. Þótt viðhorf til tungumálanna tveggja séu jákvæð má samt greina ákveðinn 

mun. Samskipti eru ákveðið leiðarstef í svörum barnanna, hvort sem litið er til viðhorfa til íslensku 

eða ensku. Engu að síður hafa tungumálin ólík hlutverk í þessum samskiptum, m.a. ólík umdæmi. 

Umdæmi íslensku eru samskipti á Íslandi, í hvaða formi sem þau eru, og virðist íslenska vera tekin 

fram yfir ensku sem samskiptamál þegar tveir eða fleiri Íslendingar eiga í hlut. Umdæmi ensku er 

hins vegar að vissu leyti víðara heldur en íslensku og margbrotnara. Það tengist að hluta til hinum 

stafræna heimi en ekki síst er það fólgið í ferðalögum til útlanda og samskiptum við innflytjendur 

og útlendinga bæði hér heima og erlendis. Ein helsta skörunin á þessum mismunandi umdæmum 

tungumálanna tveggja er einmitt í samskiptum við innflytjendur og útlendinga hér á landi þar sem 

ferðamannastraumur sem og aukinn fjöldi innflytjenda gera það að verkum að þær aðstæður 
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skapast hér á landi að enska er nauðsynlegt samskiptamál. Þá virðast umdæmi tungumálanna hjá 

börnum einnig skarast innan hópa þar sem einstaklingar eru af ólíkum uppruna. Þetta getur átt við 

þegar ekki allir í samræðunum hafa góð tök á íslensku og þar af leiðandi er einfaldara að tala ensku. 

Engu að síður er börnunum mjög umhugað um að börn og fullorðið fólk sem býr á Íslandi læri að 

tala íslensku. Enn sem komið er virðast því samskipti barna á Íslandi kalla á notkun íslensku fremur 

en ensku, þótt í ákveðnum aðstæðum hér á landi telji börnin að það geti verið gagnlegt að hafa tök 

á ensku til að geta gripið til hennar í samskiptum. Þótt viðhorf barnanna til ensku sem 

samskiptamáls sé jákvætt þá virðist þetta jákvæða viðhorf ekki hafa neikvæð áhrif á viðhorf til 

íslensku sem samskiptamáls. Það stafar líklega ekki síst af því að í hugum barnnanna hafa 

tungumálin tvö nokkurn veginn alveg sitthvort umdæmið og skarast lítið.  

 Það sem einna helst greinir á milli viðhorfa barna til tungumálanna tveggja er það hversu 

mikið þau tengja skólastarf við tungumálin tvö. Góð kunnátta í íslensku virðist að þeirra mati 

tengjast skólanum og einkum vera mikilvæg innan skólasamfélagsins. Þar er ekki síst átt við að 

tala málfræðilega ,,rétt“ mál, bæta sig í málfræðinni, auka íslenskan orðaforða og forðast ensk 

tökuorð og slettur. Það að standa sig vel í skóla og tala rétt mál er þar að auki nátengt því að börnin 

vilja öðlast virðingu eldri kynslóða og þar með auka félagslegt auðmagn sitt og styrkja stöðu sína 

innan samfélagsins. Í athugun Berglindar Hrannar Einarsdóttur (2019:88) nefndu 13–16 ára 

unglingar einnig að þeim þætti mikilvægt að tala góða íslensku þar sem sú færni færði þeim aukna 

virðingu. Þetta nefndu þau bæði í tengslum við samskipti við eldra fólk en einnig í formlegri 

málaðstæðum eins og í ræðuhöldum eða í starfsviðtali. Þannig virðast bæði börnin og unglingarnir 

átta sig á því að val á ákveðnum málsniðum getur haft áhrif á stöðu þeirra og einstaklinga almennt 

í samfélaginu. 

Góð kunnátta í ensku virðist hins vegar í hugum barnanna ekki vera tengd skólastarfi, ólíkt 

íslenskunni. Í svörum barnanna skín í gegn að þeim finnst skólakerfið skipta mun minna máli þegar 

kemur að því að læra ensku (sbr. Ásrúnu Jóhannsdóttur, 2018). Einnig virðast börnin ekki tengja 

,,rétt mál“ við skólanám í ensku eða góða kunnáttu í ensku yfir höfuð, eins og á við um íslensku. 

Engu að síður nefndu flest börnin í viðtölunum sem hér voru til athugunar að þau töluðu ensku 

helst í skólanum, þótt þau teldu sig ekki endilega læra neina ensku þar. Því má segja að þau grípi 

tækifærið til að æfa sig í að tala ensku og nota hana sem samskiptamál í enskutímum í skólanum, 

en fæst barnanna viðurkenndu að þau notuðu ensku í daglegu tali við sjálfa sig eða vini sína á 

Íslandi. Niðurstöður vefkönnunar SMS-verkefnisins sýndu engu að síður að meira en helmingur 
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barna í 3–12 ára aldurshópunum, frá 51% upp í 66%, talaði eða reyndi að tala ensku daglega eða 

nokkrum sinnum í viku (Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2018). Þótt af svörum 

barnanna í þessari könnun megi ráða að þau tali litla ensku utan skóla, er mögulegt að þau sé 

undantekningin frekar en reglan og að raunveruleg virk enskunotkun barna á aldrinum 3–12 ára sé 

nær niðurstöðum vefkönnunarinnar heldur en það sem kemur fram í viðtölunum við börnin, enda 

er um mun stærra úrtak barna að ræða í vefkönnuninni. Hvort heldur sem er virðist skólinn vera sá 

staður þar sem samskipti á ensku fara einna helst fram jafnvel þótt börnin telji sig ekki endilega 

læra mikla ensku í skólanum.  

Þessar niðurstöður eru áhugaverðar því þær sýna að mikill munur er á því hvernig og hversu 

mikið börnin tengja íslensku og ensku við skólastarf. Góð kunnátta í íslensku virðist að þeirra mati 

tengjast skólanum mjög mikið en góð kunnátta í ensku gerir það alls ekki að þeirra mati. Þetta 

ólíka viðhorf til íslensku og ensku í skólastarfi kom einnig fram í svörum 13–16 ára unglinga í 

athugun Berglindar Hrannar Einarsdóttur (2019:54) þar sem þeir tengdu góða færni í íslensku við 

kennslugreinina íslensku en færri viðmælendur tengdu góða færni í ensku við kennslugreinina 

ensku. Unglingarnir virðast þar að auki gera greinarmun á þeirri ensku sem þeir læra í skólanum 

og þeirri sem þeir nota og hafa lært utan skóla, t.d. í gegnum tölvuleiki og aðra afþreyingu. Gildi 

þess að vera góður í íslensku og æfing í þeirri færni virðist því bæði í huga 3–12 ára barna í þessari 

athugun og í huga 13–16 ára unglinga í athugun Berglindar Hrannar Einarsdóttur (2019) vera tengd 

allt öðrum þáttum en það að vera góður í ensku, og tengjast skólanum að miklu meira leyti.  

 Stafrænt ílag virðist hins vegar vera það sem börnin telja hafa mest kennslugildi þegar 

kemur að því að læra ensku. Líkt og kom fram í kafla 2.3 er enska ríkjandi mál í hinum stafræna 

heimi og umdæmi íslensku og ensku á Íslandi því ekki síst ólíkt vegna þess. Eins og kom fram í 

kafla 2.4 þá er það einmitt skortur á íslensku í stafrænu umdæmi sem einna helst ógnar stöðu 

hennar sem ríkjandi máls í íslensku samfélagi, nú þegar tæknin leikur sífellt stærra hlutverk í lífi 

Íslendinga sem og annarra þjóða. Niðurstöður þessara viðtala renna stoðum undir þetta þar sem 

þær benda til þess að stafrænt ílag barnanna sé nánast eingöngu  á ensku. Þegar kemur að máltöku 

og ekki síst máltöku annars máls skipta gagnvirk samskipti einna mestu máli, eins og kom fram í 

kafla 3.1 og 3.2. Gagnvirkt ílag þar sem börn taka virkan þátt í samskiptum er því betra en óvirkt 

ílag (hlustun og lestur) vegna þess að í óvirku ílagi er um einhliða miðlun efnis að ræða. Þó virðast 

gagnvirk samskipti á ensku þegar kemur að stafrænu ílagi ekki vera mikil hjá þeim börnum sem 

hér voru til athugunar en engu að síður virðast þau telja sig læra ensku einna helst af því stafræna 
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ílagi sem þau fá. Hið óvirka ílag sem þau fá virðist því hafa áhrif og stuðla að aukinni enskufærni 

barnanna, ekki síst í hlustun og skilningi (Sigríður Sigurjónsdóttir o.fl., 2020). Stafrænt ílag óháð 

magni og gagnvirkni virðist því hafa áhrif á skilning barnanna á ensku, rétt eins og kom fram í 

kafla 3.2 (sbr. Barr, 2019; Iris Edda Nowenstein o.fl., 2018)  .  

 Þótt gagnvirk samskipti barnanna á ensku í gegnum stafræna miðla virðist ekki vera mikil 

þá hefur það stafræna ílag sem börnin fá áhrif á færni þeirra í tjáningu á ensku. Samkvæmt 

niðurstöðum þessarar athugunar virðist mikið stafrænt ílag hafa þó nokkur áhrif á sjálfstraust 

barnanna þegar kemur að tjáningu á ensku og eftir því sem þau fá minna stafrænt ílag, þeim mun 

óöruggari eru þau um tjáningu sína á ensku. Viðhorf barnanna til ensku almennt virðist því ekki 

litast af magni þess stafræna ílags sem þau fá en það ílagsmagn sem þau fá virðist engu að síður 

hafa bein áhrif á þær hugmyndir sem þau gera sér um eigin enskufærni.  

 Magn stafræns ílags hefur einnig áhrif á það hvort börnin telja sig hafa lært ensku á netinu 

eða af annarri skjánotkun, t.d. með áhorfi á sjónvarps- og netefni. Þannig voru þátttakendur með 

mikið stafrænt ílag líklegri til að telja sig hafa lært ensku á netinu en þeir með lítið stafrænt ílag. 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar athugunar virðist stafrænt ílag einnig hafa áhrif á enskan 

orðaforða barnanna. Hér hefur þó ekki verið sérstaklega unnið úr þeim gögnum í SMS verkefninu 

sem sneru einkum að því að prófa orðaforða, en í viðtölunum sem unnið var úr í þessari athugun 

koma fram vísbendingar um aukinn enskan orðaforða og tökuorð hjá börnum með mikið magn 

stafræns ílag. Þeir þátttakendur sem fengu mikið stafrænt ílag voru jákvæðari í garð enskra 

tökuorða og notuðu slík orð einnig óspart í viðtölunum, ekki síst í umræðu um tölvuleiki og 

sjónvarpsefni. Þessi notkun ensks orðaforða er í raun helstu merkjanlegu áhrif mikils stafræns ílags 

í viðtölunum. Ákveðnar aðstæður eða umræðuefni virðast valda því að börnin leyfa sér aukna 

enskunotkun, t.d. í umræðum um tölvuleiki og þætti á ensku sem flókið getur verið að tala um á 

íslensku, eins og kom fram í svörum viðmælenda í (70) – (72) í kafla 4.4.1. Að einhverju leyti 

virðast börnin einnig frekar velja að nota enskan orðaforða í umræðu um t.d. tölvuleiki til að 

fjarlægja sig verknaðinum, eins og kom fram í dæmunum hér að ofan. Í viðtölum við börn sem 

fengu lítið stafrænt ílag var hins vegar lítið rætt um tölvuleiki og enskur orðaforði tengdur þeim 

og áhrif slíkra leikja á tungumálið kom lítið til tals og enskur orðaforði kom einnig lítið fyrir í máli 

þeirra. Engu að síður mátti greina neikvæðara viðhorf þessara barna í garð ensks orðaforða en hjá 

börnum með mikið stafrænt ílag, þótt þau viðurkenndu að tökuorð slæddust einstaka sinnum inn í 

samtöl þeirra, sbr. viðmælandann í (30) í kafla 4.2.3. Börnin töluðu um að slíkt gerðist þó einkum 
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í samskiptum við jafnaldra, en eins og kom fram hér að framan átta mörg börnin sig á því að tiltekin 

málsnið henta ákveðnum aðstæðum en önnur ekki. Þannig virðist málsnið sem inniheldur tökuorð 

og slettur frekar vera gjaldgengt í samræðum við jafnaldra en eldra fólk að mati barnanna 

 Aldursbundinn munur á viðhorfum barnanna, sbr. rannsóknarspurningu (1b), kom einkum 

fram í umræðu um áhorf á sjónvarpsefni og netefni á ensku og hvort þau þyrftu texta til að skilja 

efnið. Yngri börnin, 3–7 ára, voru mun líklegri til að velja að horfa á íslenskt sjónvarpsefni frekar 

en erlent efni og einnig að velja að hafa íslenskan texta ef þau höfðu náð tökum á lestri. Eldri 

börnin, 8–12 ára, horfðu mun meira á enskt efni á netinu, sum nánast eingöngu, og virðist áhorf á 

enskt efni aukast eftir því sem börnin verða eldri. Áhugaverð niðurstaða er að algengara var að 

börn sem fengu lítið stafrænt ílag samkvæmt foreldrum veldu að hafa íslenskan texta á 

sjónvarpsefni þegar það var í boði, óháð aldri. Einnig að þau börn, sem höfðu náð tökum á lestri á 

ensku, kusu frekar að hafa enskan texta heldur en engan ef íslenskur texti var ekki í boði. Sum 

eldri barnanna kusu þó að hafa engan texta með það að markmiði að auka færni sína í ensku. 

Börnin virðast því telja að áhorf á sjónvarps- og netefni, sem eins og áður hefur komið fram er 

óvirkt ílag, geti ýtt undir færni þeirra í ensku.  

 Börn og unglingar fá mikið enskuáreiti daglega, einkum í gegnum snjalltækjanotkun, 

tölvuleiki og aðra afþreyingu á netinu. Þótt e.t.v. mætti gera ráð fyrir því að slíkt áreiti hefði þau 

áhrif að viðhorf til ensku yrði jákvæðara en viðhorf til íslensku að sama skapi neikvæðara og 

virðing fyrir móðurmálinu myndi þar með minnka, sbr. rannsóknarspurningu (1c) og (1d), þá 

benda niðurstöður þessarar athugunar til þess að svo sé alls ekki. Mikið stafrænt ílag virðist ekki 

hafa neikvæð áhrif á viðhorf barnanna til íslensku. Eins og kom fram hér að framan virðist mikið 

stafrænt ílag auka sjálfstraust barna þegar kemur að færni í ensku, enda enska ríkjandi tungumál í 

hinum stafræna heimi. Magn stafræns ílags virðist þannig að ákveðnu marki hafa áhrif á viðhorf 

barna til ensku og til sjálfstrausts þeirra í tjáningu á ensku en hafa lítil áhrif á viðhorf þeirra til 

íslensku. Almennt eru viðhorf barnanna til móðurmálsins jákvæð og þau átta sig á mikilvægi þess 

að standa vörð um tungumálið á tímum mikilla tæknibreytinga. Þessar niðurstöður úr viðtölunum 

endurspegla þó ekki endilega viðhorf allra barna á þessum aldri en gefa engu að síður ákveðnar 

vísbendingar um stöðu íslensku í stafrænu málsambýli nútímans við ensku.  

 Hafa ber í huga að yfirleitt var eigindlega viðtalið, þar sem spurt var um viðhorf barnanna 

til íslensku og ensku, fyrsti hluti fyrsta viðtalsins sem tekið var við börnin, en 10–12 ára börnin 

mættu í tvö eins og hálftíma löng viðtöl og aðrir aldurshópar mættu í þrjú klukkutíma löng viðtöl. 
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Eftir eigindlega viðtalið voru margvíslegar frekari prófanir á ýmsum málfræðilegum þáttum. Að 

mörgu leyti var þetta gott fyrirkomulag þar sem rannsakandi fékk með þessu tækifæri til að kynnast 

barninu, en hann átti síðan í flestum tilfellum eftir að taka seinna eða seinni tvö viðtölin við börnin 

líka. Að öðru leyti hefði hugsanlega verið betra að hafa eigindlega viðtalið seinna í ferlinu þar sem 

börnin voru oft feimin til að byrja með í fyrsta viðtalinu. Líklega er þó hægt að treysta svörum 

barnanna því börn á þessum aldri eru yfirleitt einlæg í svörum sínum þótt þær ,,prófaðstæður“, sem 

hér hefur verið lýst, gætu haft einhver áhrif. Til dæmis gætu þau hafa lagt meiri áherslu á mikilvægi 

íslensku og jákvæð svör sín í garð hennar vegna þess að þau vissu að verið var að kanna íslensku 

í rannsóknarverkefninu, en erfitt er að leggja mat á það. 

 Í þessari ritgerð voru viðhorf 3–12 ára barna til íslensku og ensku skoðuðu og áhrif stafræns 

ílags á þau. Unnið var úr 40 viðtölum sem tekin voru innan SMS-öndvegisverkefnisins. 

Niðurstöður athugunarinnar sýna að stafræn tækni og miðlar eru orðnir órjúfanlegur hluti af 

samfélagi 21. aldarinnar, eins og kom fram í kafla 3.2. Tímarnir, tíðarandinn og tæknin breytast á 

ógnarhraða og tæki sem fundin hafa verið upp og orðin eru hluti af hversdagslífi hins almenna 

borgara hafa nú áhrif á mörg tungumál, ekki síst tungumál smærri málsamfélaga. Það er því 

ómetanlegt að fá innsýn í viðhorf barna sem erfa munu landið á þann hátt sem gert var í SMS-

verkefninu. Þær niðurstöður sem hér hafa verið dregnar fram sýna að þrátt fyrir óvissa stöðu 

íslenskunnar í stafrænu málsambýli við ensku þá virðast viðhorf barna á aldrinum 3–12 ára til 

móðurmálsins vera jákvæð. Raunar sýnir þessi athugun á viðtölum við börnin aðrar og talsvert 

jákvæðari niðurstöður fyrir stöðu íslenskunnar en í fullorðinsnetkönnun SMS-verkefnisins. Þar 

kom fram að þótt þátttakendur á aldrinum 13–98 væru almennt jákvæðir í garð íslensku þá voru 

yngri þátttakendur, þ.e. unglingar og yngra fólk, heldur neikvæðari en þeir eldri (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2018). Þessi jákvæðu viðhorf barna á aldrinum 3–12 ára eru því góðs viti fyrir 

framtíðarhorfur íslensku. Börnin hafa þó ekki aðeins jákvæð viðhorf til íslensku heldur einnig til 

ensku, þótt þar komi fram munur í mati á eigin færni í ensku og notkunar ensks orðaforða í 

viðtölunum eftir magni stafræns ílags í málumhverfi þeirra. Mikið stafrænt ílag virðist því ekki 

hafa teljandi áhrif á viðhorf barnanna til íslensku en virðist ýta undir sjálfstraust þeirra í notkun 

ensku.  

 Þær tæknibreytingar sem orðið hafa á síðustu árum og afleiðingar þeirra eru án efa bara 

byrjunin. Á komandi árum mun heimurinn eflaust breytast enn frekar, tækninni fleygja fram og 

samfélög eins og við þekkjum þau í dag taka stakkaskiptum. Slíkar breytingar geta ógnað stöðu 
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tungumála sem hafa fáa málhafa eins og íslenska. Smá málsamfélög eru og verða alltaf í einhverri 

hættu (sbr. UNESCO, 2003; Sigríði Sigurjónsdóttur, 2016). En svo lengi sem íslenska heldur stöðu 

sinni sem aðalsamskiptamál landsmanna, viðhorf málhafa (ekki síst barna og ungmenna) til 

móðurmálsins er jákvætt og börn jafnt sem fullorðnir átta sig á gildi þess, þá eru meiri líkur á að 

íslenskan lifi af náið málsambýli við ensku. Það er óskastaða að ekki einungis lifi íslenskan 

sambýlið af, heldur verði það í sátt og samlyndi og byggt á jákvæðum viðhorfum komandi 

kynslóða til tungumálanna.   
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