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Ágrip 

Þessi ritgerð er lögð fram sem lokaverkefni til BA-prófs í íslensku. Könnun var gerð á 

30 íslenskum börnum og athugað hvort þau noti afröddun hljómenda eða ekki við 

framburð á sex enskum orðum. Afröddun hljómenda er hljóðkerfisregla sem er virk í 

íslensku en hana er ekki að finna í ensku. Þessi hljóðkerfisregla er raunar svo virk í 

okkar tungu að hún smitast yfir á ensku og er einkennandi fyrir íslenskan hreim. Börnin 

sem tóku þátt í rannsókninni eru ekki tvítyngd og má því ætla að þau beiti íslenskum 

hljóðkerfisreglum við framburð þeirra orða sem voru prófuð. Spurningin er sú hvort 

börn víkji frá þessari hljóðkerfisreglu sökum breyttra aðstæðna í þjóðfélaginu í kjölfar 

snjalltækjavæðingarinnar. Börn fá í auknum mæli meira enskt ílag á máltökuskeiði og 

sum þeirra ná því að laga framburð sinn að enskum framburði og víkja þar af leiðandi 

frá hljóðkerfisreglu sem er svo einkennandi fyrir íslenskan hreim. Aukin enskukunnátta 

og minni íslenskur hreimur í framburði ensku hefur verið tengdur breyttu málumhverfi 

barna á máltökuskeiði.  

Gagnasafn fyrir þetta verkefni var fengið úr öndvegisverkefni Sigríðar 

Sigurjónsdóttur og Eiríks Rögnvaldssonar sem gengur undir nafninu Greining á 

málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis. Rannsóknarverkefni Sigríðar og 

Eiríks hlaut þriggja ára öndvegisstyrk til þess að rannsaka áhrif stafrænna miðla og 

snjalltækja á ílag, viðhorf, málkunnáttu og málnotkun Íslendinga bæði á íslensku og 

ensku og þar með varpa ljósi á stöðu og framtíð íslenskunnar. 

Meginniðurstöður þessarar athugunar eru þær að aukið enskt ílag á 

máltökuskeiði virðist hafa meiri áhrif á enskuframburð stúlkna en drengja þegar kemur 

að íslensku hljóðkerfisreglunni um afröddun hljómenda á undan /p, t, k/. Stúlkur eru 

líklegri til þess að radda hljómendur á undan /p, t, k/ í framburði enskra orða eftir því 

sem hlutfall ensks ílags í málumhverfi þeirra er hærra. Drengir eru hins vegar líklegri 

til þess að nota óraddaða hljómendur á undan /p, t, k/ við framburð á enskum orðum 

eftir því sem hlutfall ensks ílags í málumhverfi þeirra eykst. Áhrif líffræðilegs kyns 

þátttakenda var meira en talið var í upphafi athugunarinnar en í ljós kom að það hafði 

betri forspárgetu en aldur þátttakanda um hvort hljómendur yrðu raddaðir eða óraddaðir 

á undan /p, t, k/ í enskum framburði þeirra. 
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Formáli 

Fyrirferð ensku í íslensku málsamfélagi hefur verið mikið til umræðu á síðustu árum. 

Spurningar hafa vaknað um umfang enskunnar í íslensku málsamfélagi. Örar breytingar 

hafa átt sér stað en ljóst er að þessar áhyggjur eru ekki úr lausu lofti gripnar. Það hefur 

verið algengt að eldri kynslóðir setji út á málfar þeirrar yngri en ljóst er að breytingarnar 

eru hraðari og umfangsmeiri en nokkurn tímann áður. Snjalltækjavæðingin leikur 

lykilhlutverk í þessari þróun og rík ástæða er til þess að skoða þessar breytingar í 

samhengi við tækni og breyttar samfélagsaðstæður. 

Þegar ég hóf nám í íslensku við Háskóla Íslands var rannsóknarverkefni Sigríðar 

Sigurjónsdóttur og Eiríks Rögnvaldssonar í þann mund að hefjast. Mér er það 

minnistætt að þrátt fyrir að ég gerði mér grein fyrir breyttu málumhverfi íslenskunnar 

áttaði ég mig ekki á því hversu umfangsmikil áhrif ensku voru og hvert hlutverk 

tækninnar væri þegar lífvænleiki tungumála væri annars vegar. Í áfanganum Inngangur 

að málfræði myndaðist umræða um þau svið þar sem aukins umfangs ensks ílags væri 

farið að gæta og hverjar afleiðingar þeirrar breytinga væru - listinn virtist endalaus. Að 

mínu mati hefur rannsóknarverkefnið Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns 

málsambýlis undir handleiðslu Sigríðar og Eiríks ekki aðeins veitt okkur djúpstæða 

þekkingu á stöðu íslenskunnar heldur veitt mikinn innblástur og þekkingu til þeirra sem 

láta sig málið varða, hvort sem það er á akademískum vettvangi eða innan samfélagsins. 

 Fyrst og fremst vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Sigríði Sigurjónsdóttur. Við 

skrif þessarar ritgerðar hefur hún veitt mér ómældan stuðning, hvatningu og trú. Áhrif 

hennar eru þó meiri því það er henni að þakka að ég féll fyrir faginu og er ég þakklát 

fyrir síðastliðin ár undir hennar handleiðslu. Auk þess að búa yfir mikilli þekkingu á 

sínu fagi býr hún yfir einstaklega góðri manngerð og gæti ég ekki hugsað mér betri 

fyrirmynd. Hildur Hafsteinsdóttir tók saman þau gögn sem eiga við fjórða kafla og kann 

ég henni þakkir fyrir alla þá aðstoð sem hún hefur veitt mér á síðustu mánuðum. Helgi 

Magnússon, hagfræðingur, veitti mér hvatningu og aðstoð við úrvinnslu og túlkun á 

tölfræði og er ég honum þakklát. Við mat á framburðareinkennum var Deepa Iyengar 

mér ómetanleg en þekking hennar, hvatning og reynsla vógu þungt við gerð þessarar 

ritgerðar. Katla Sigurðardóttir, skólafélagi og vinur til margra ára veitti mér góðar 

ráðleggingar við framsetningu á fjórða kafla þessarar ritgerðar og uppsetningu og er ég 

henni þakklát fyrir að eiga svo góðan vin sem er óhræddur við að gagnrýna og veita 

ráðleggingar á uppbyggilegan hátt. Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni 
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fyrir ómældan stuðning, hvatningu og skilning á þessum tímum og í gegnum síðustu ár 

en sérstaklega langar mig að þakka foreldrum mínum, mömmu, pabba og Sveinbjörgu, 

fyrir hvatninguna og stuðninginn, Óttari bróður fyrir tóneyrað og Lilju mágkonu fyrir 

uppsetningu á ritgerðinni. Helga amma hefur verið mér góð fyrirmynd og sýnt mér 

óbilandi trú í þessu námi. Að lokum er sá skilningur, þolinmæði og stuðningur sem 

Tómas minn hefur veitt mér verið mér ómetanlegur og á köflum meiri en mér hefur 

fundist ég hafa átt skilið. 
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1. Inngangur 

Nútímasamfélag stendur frammi fyrir nýjum áskorunum þar sem yngri kynslóðir alast 

upp á stafrænni öld þökk sé snjalltækjavæðingunni. Enska er ráðandi tungumál á netinu 

og nær umdæmi hennar ekki aðeins til ritaðs máls heldur hafa orðið miklar breytingar 

á úrvali og framboði á áhorfsefni með tilkomu streymisveitna líkt og Netflix, YouTube 

o.fl. en það efni er sjaldnast þýtt og hvað þá talsett á íslensku. Áhrifa enskunnar gætir 

því víðar en nokkurn tímann áður og m.a. er hún fyrirferðamikil í málumhverfi barna. 

Margir hafa lýst yfir áhyggjum sínum vegna þessarar þróunar, bæði á akademískum 

vettvangi og innan samfélagsins. Eiríkur Rögnvaldsson (2015) hefur þar verið fremstur 

í flokki í því að benda á þessa þróun og nefndi hann tvær breytingar sem helstu ógn við 

íslenska tungu – snjalltækjavæðinguna og neikvæð viðhorf til íslenskunnar. Eftir að 

snjalltæki urðu aðgengilegri hefur fjöldi notenda og tími við notkun snjalltækja aukist 

til muna og hefur samfélagið samhliða þeim breytingum gjörbreyst. Helsta hættan af 

þeirri breytingu er sú að stór hluti af þeim upplýsingum og afþreyingarefni sem við 

sækjum og nýtum okkur er á ensku en ekki íslensku og hefur aukið enskt máláreiti því 

hugsanlega dregið úr samskiptum á móðurmálinu.  

Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson hlutu öndvegisstyrk úr 

Rannsóknarsjóði til þriggja ára, 2016-2019, til þess að kanna stöðu íslenskrar tungu 

með sérstöku tilliti til þeirra öru breytinga sem hafa átt sér stað í kjölfar 

snjalltækjavæðingarinnar. Rannsóknarverkefnið ber heitið Greining á málfræðilegum 

afleiðingum stafræns málsambýlis (hér eftir skammstafað MoLiCoDiLaCo eftir ensku 

heiti verkefnisins Modeling the Linguistic Consequences of Digital Language Contact). 

Nú er verið að vinna úr þeim gögnum sem safnað var. Rannsóknarverkefni þeirra var 

metnaðarfullt og nær yfir helstu breytur sem gætu haft teljandi áhrif á þróun 

íslenskunnar. 

Í þessari ritgerð verður skoðað hvort ensk áhrif séu svo mikil að þau hafi áhrif 

á óraddaðan framburð yngstu kynslóðarinnar á hljómendum á undan /p, t, k/. Í íslensku 

er virk hljóðkerfisregla sem segir til um að hljómendur afraddist þegar þeir standa á 

undan /p, t, k/. Afröddun hljómenda á sér aðeins stað ef hljóðumhverfi þeirra uppfyllir 

þessar tilteknu reglur en íslenska er eitt fárra tungumála í heiminum sem notar bæði 

raddað og óraddað afbrigði af hljómendum, t.d. kemur það aldrei fyrir í ensku þar sem 

hljómendur eru ávallt raddaðir. Þessi regla er raunar svo virk í íslensku að hún er eitt af 

helstu einkennum íslensks hreims.   
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Við mat á framburðareinkennum barnanna voru notaðar hljóðupptökur úr 

viðtölum sem var einn liður í rannsóknarverkefni Sigríðar og Eiríks. Öflun gagna í 

rannsóknarverkefninu var tvískipt en í upphafi var send út netkönnun en síðar var hluti 

upprunalegu þátttakendanna boðaður í viðtal. 30 börn sem tóku þátt í viðtalshluta 

rannsóknarverkefnisins voru valin í þá athugun á framburði enskra orða með sérstöku 

tilliti til afröddunar hljómenda sem fjallað verður um í kafla 4. Þessi börn tilheyrðu 

jaðarhópum heildarúrtaksins að því leytinu til að helmingur barnanna hafði hlutfallslega 

mest enskt ílag í sínu málumhverfi og hinn hafði hlutfallslega minnst enskt ílag. Börnin 

eru öll íslensk og eintyngd. Tilgangurinn með athuguninni var að athuga hvort enskt 

ílag í málumhverfi barnanna væri nægilega mikið til þess að það hafi teljandi áhrif á 

þetta framburðareinkenni þeirra þegar kemur að framburði enskra orða. Annar tilgangur 

rannsóknarinnar var sá að athuga hvort þau börn sem hafa hvað mest ílag á ensku í 

daglegu lífi séu líklegri til þess að víkja frá afröddun hljómenda en þau sem hljóta minna 

enskt ílag í sínu málumhverfi. Athugun á enskum framburði 30 íslenskra barna með 

sérstöku tilliti til afröddunar hljómenda er aðeins smár liður í greiningu á gögnum 

rannsóknarverkefnisins Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis 

sem eflaust verður unnið úr svo árum skiptir. 

Efnisskipan ritgerðarinnar er í grófum dráttum þannig að í 2. kafla verður rætt 

um máltöku og ílag með sérstakri áherslu á börn og unglinga, gerð grein fyrir aukinni 

enskunotkun á Íslandi og að lokum fjallað um bæði hljómendur í íslensku og í ensku. 

Helstu umfjöllunarefni þessarar ritgerðar eru bundin máltöku og ílagi sökum þess að 

tilgangurinn er að kanna hvort og þá að hversu miklu leyti breytt ílag hefur áhrif á 

hljóðkerfisreglur barna. Í 3. kafla verður fjallað um markmið rannsóknarverkefnisins 

MoLiCoDiLaCo ásamt því að þeim rannsóknaraðferðum sem nýttar voru við öflun og 

úrvinnslu rannsóknarverkefnisins er lýst nánar. Í 4. kafla verður fjallað um athugun 

höfundar á framburði hljómenda á undan /p, t, k/ í enskum framburði 30 barna sem tóku 

þátt í viðtalshluta MoLiCoDiLaCo-rannsóknarverkefnisins. Að lokum eru svo örstutt 

lokaorð í 5. kafla. 
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2. Máltaka, ílag, enskunotkun Íslendinga og hljómendur 

2.0 Máltaka og ílag 

Maðurinn hefur lengi velt því fyrir sér hvernig máltöku er háttað og hvað skýri þá hæfni 

að við getum tjáð okkur eftir flóknu regluverki á skipulagðan og frumlegan hátt án þess 

að nokkur hafi útlistað reglurnar eða kennt okkur tungumálið á meðvitaðan hátt. 

Kenningar og hugmyndir bandaríska málfræðingsins Noam Chomsky kveiktu m.a. 

áhuga manna á þessari ráðgátu og hafa þær verið stefnumótandi í málfræðirannsóknum 

síðustu hálfu öldina eða svo. Árið 1957 gaf Chomsky út bókina Syntactic Structures en 

í kjölfar útkomu þeirrar bókar varð til nýtt kenningarkerfi innan málfræðinnar – 

málkunnáttufræði (e. generative grammar). Innan málkunnáttufræðinnar er gert ráð 

fyrir algildismálfræði (e. Universal Grammar), þ.e. rökstutt er að börn fæðist með 

áskapaða málfræðiþekkingu og hafi því skilning á málfræðilegum atriðum sem eru 

sameiginleg öllum tungumálum heims (Sigríður Sigurjónsdóttir 2013:107). Þrátt fyrir 

að ýmsar kenningar hafi verið settar fram um máltöku barna gera þær allar ráð fyrir því 

að til þess að máltaka eigi sér stað þurfi virkt málumhverfi að vera fyrir hendi. Aukin 

enskunotkun og minnkandi áreiti á móðurmáli í málumhverfinu gæti því haft áhrif á 

málþroska.  

 Máltaka er viðkvæmt ferli sem á sér stað frá því að barn er í móðurkviði og allt 

til kynþroskaaldurs en Lenneberg (1967), tilvitnað eftir DeKeyser og Larson-Hall 

(2005:89), kom fyrstur fram með kenninguna um markaldur eða næmiskeið máltöku 

(e. critical period). Samkvæmt þessari kenningu þurfa börn mállegt áreiti á þessum 

mótunarárum svo að eðlileg máltaka eigi sér stað og hæfnin til máltöku beri ávöxt. Eftir 

að máltökuskeiði lýkur er þó hægt að tileinka sér annað tungumál en það krefst metnaðs 

og vinnu og er þeirri máltöku öðruvísi háttað en máltöku barna að því leytinu til að sú 

máltaka er meðvituð en gerist ekki sjálfkrafa (Sigríður Sigurjónsdóttir 2019:50). Helsti 

rökstuðningur fyrir kenningu Lennebergs (1967) í gegnum árin voru úlfabörnin (e. feral 

children)  Victor, Genie og Chelsea sem ólust upp án máláreitis og áttu í miklum 

erfiðleikum með að tileinka sér tungumál þegar þau loks fundust. Næmiskeið máls 

verður samt ekki rökstutt fyllilega með þeirra tilfellum sökum þess  að aðrar 

líffræðilegar og sálfræðilegar ástæður gætu legið að baki því að þeim tókst ekki að 

tileinka sér tungumál með eðlilegum hætti. Í dag eru heyrnarlaus börn helsti 

rökstuðningurinn fyrir því að börn þurfi ríkt málumhverfi á fyrstu árum ævinnar til þess 

að máltaka eigi sér stað (DeKeyser og Larson-Hall 2005:89-90). 
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Ílag (e. input) er einn mikilvægasti þáttur máltöku hvort sem um móðurmál er 

að ræða eða annað eða erlent mál. Ílag er máláreiti úr umhverfi okkar sem hefur áhrif á 

máltöku einstaklings. Ekki allt áreiti telst þó til ílags vegna þess að það sem flokkast 

undir ílag er það áreiti sem einstaklingur tekur til sín og skapar þannig málkunnáttu 

og/eða breytta málnotkun. Ílag er mikilvægur þáttur í því ferli að ná tökum á tungumáli 

og öðlast skilning á því. Eftir að snjalltækjavæðingin hófst hefur ensk tunga verið 

fyrirferðameiri sem ílag í íslensku samfélagi en nokkurn tímann áður. Framfarir í tækni 

hafa einnig haft það í för með sér að samskiptum er öðruvísi háttað en áður. Gagnvirk 

málleg samskipti eiga sér ekki aðeins stað augliti til auglitis heldur einnig í gegnum 

stafræna tækni (Sigríður Sigurjónsdóttir 2019). Ílag getur verið af tvennu tagi og þarf 

ekki að einskorðast við hlustun og lestur en sú gerð ílags flokkast undir óvirkt ílag (e. 

receptive input). Seinni gerðin af ílagi er virkt ílag en hún einkennist af tali og skrifum 

(e. productive) (Birna Arnbjörnsdóttir 2011:9). Enskt áreiti í málumhverfi íslendinga 

hefur breyst m.a. sökum aukins aðgengis að afþreyingarefni á netinu sem er á ensku og 

þess að enskunotkun er gagnvirkari en áður og má þar nefna sem dæmi tæki sem krefjast 

þess að talað sé á ensku við þau líkt og stafrænu aðstoðarmennirnir Alexa og Siri.  

 

2.1 Aukin enskunotkun á Íslandi 

Færni á öðru tungumáli en íslensku hefur lengi verið þjóðinni mikilvæg. Íslendingar 

eru aðeins rúmlega 360 þúsund manna þjóð og færni í öðru tungumáli því mikilvæg 

vegna atvinnu, menntunar og afþreyingar. Þar sem íslenska málsamfélagið er fámennt 

má ætla að áhrif ensku á Íslandi séu mun meiri en meðal margra annarra þjóða en rekja 

má áhuga Íslendinga á ensku allt aftur til hernámsins 1940.  

Þegar Bretar og síðar Bandaríkjamenn komu til Íslands og landsmenn fóru að 

hafa aukin samskipti við þá kviknaði áhugi Íslendinga á nýrri tónlist og afþreyingarefni 

að fyrirmynd Bandaríkjamanna og Breta. Eftir að stríðinu lauk breyttist efnahagslíf 

Íslands til muna þökk sé Marshall-áætluninni sem var efnahagsaðstoð frá 

Bandaríkjamönnum. Valur Ingimundarson (1996:141-142) kallaði það kaldhæðni 

sögunnar að hlutur Íslendinga skyldi hafa orðið hlutfallslega mestur Evrópuþjóða sem 

þáðu styrkinn. Marshall-áætluninni var ætlað að koma í veg fyrir pólitíska upplausn 

Evrópu í kjölfar lok síðari heimstyrjaldarinnar. Hernaðarmikilvægi Íslands var raunar 

Bandaríkjamönnum svo mikilvæg að Íslendingar stórhögnuðust á hersetu 

Bandaríkjamanna og Breta. Ísland hafði verið ein fátækasta þjóðin í Norður-Evrópu en 
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við lok seinni heimstyrjaldarinnar var hún orðin ein sú efnaðasta. Enska hefur allt frá 

þessu verið áberandi í tónlist, atvinnulífi og tækni löngu áður en snjalltækjavæðingin 

kom til. Sé litið til þess að enska er búin að vera fyrirferðamikil á þessum sviðum 

síðustu áratugi hefur hún frekar átt erindi við og litað málumhverfi eldri aldurshópa 

heldur en þeirra yngri þar til nú.  Snjalltækjavæðingin gjörbreytti því þar sem enskt 

máláreiti hefur aukist til muna meðal yngri aldurshópa og gagnvirkni ensks ílags aukist.  

 Aukin enska í málumhverfi Íslendinga hefur ekki aðeins jákvæðar afleiðingar í 

för með sér. Linda Björk Markúsardóttir (2015), talmeinafræðingur, birti grein á Vísi 

þar sem hún lýsir áhyggjum sínum yfir stöðu íslenskunnar. Hún tekur þar dæmi um að 

íslensk börn sem koma í meðferð til hennar búi ekki yfir þeim grunnorðaforða í íslensku 

sem þau ættu að hafa og telur hún snjalltækjavæðinguna vera helstu orsökina fyrir þeirri 

breytingu. Skjólstæðingar Lindu Bjarkar þekktu ekki íslensku orðin yfir ýmsa algenga 

hluti en gátu án hiks nefnt ensku orðin. Þessi litla blaðagrein hafði tilætluð áhrif og í 

framhaldinu varð umræða um alvarleika málsins og kallað var eftir því að kortleggja 

þyrfti vandann og meta umfang hans. Greinin varð því ekki aðeins að umfjöllunarefni 

á kaffistofum eða frekari greinaskrifa á Vísi og víðar (Eiríkur Rögnvaldsson 2015 og 

Bergur Þór Ingólfsson 2015) heldur varð hún kveikjan að MoLiCoDiLaCo-

rannsóknarverkefninu og markar upphafið að því að vandamálið var skoðað á 

kerfisbundinn og markvissan hátt (Háskóli Íslands: Vísindagreinar 2018) 

 Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir (2018) hafa kortlagt og rannsakað 

færni Íslendinga í ensku á öllum skólastigum og í atvinnulífinu yfir sex ára skeið sem 

náði til áranna 2005-2011 og eru niðurstöður þeirrar rannsóknar nokkuð sláandi. Áður 

en íslensk börn hefja formlega nám í ensku í grunnskólum, yfirleitt í 4. bekk, hafa þau 

þá þegar staðist markmið námskrár fyrir þann árgang en fullorðnir eiga það hins vegar 

til að ofmeta færni sína í ensku í atvinnulífinu og háskólanámi (Max Naylor 2017:75). 

Staða ensku er einnig flókin á Íslandi sökum þeirra breytinga sem hafa átt sér stað meðal 

annars í kjölfar snjalltækjavæðingarinnar. Þótt enska sé enn kennd sem erlent mál í 

skólum þá flokkast hún nú í raun hvorki sem annað mál (e. second language) né erlent 

mál (e. foreign language) en það sem aðgreinir þessi hugtök eru magn og gerð ílags og 

hvenær málhafi lærir tungumálið. Þegar um annað mál er að ræða er það lært á eftir 

móðurmáli á málsvæði markmálsins en erlent mál er það þegar málhafi lærir tungumál 

sem tilheyrir ekki því menningarsamfélagi sem hann elst upp við. Erlent mál er því 

yfirleitt kennt í skólum (Sigríður Sigurjónsdóttir 2019:50). Birna og Hafdís (2018:218) 

telja ensku hafa stöðu nytjamáls (e. utility language) á Íslandi sökum þess að hún er 
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notuð á öllum sviðum samfélagsins og fellur hún því frekar undir skilgreiningu annars 

máls en erlends máls þótt hún sé kennd sem slík í skólum (Birna Arnbjörnsdóttir 

2011:9-10). 

 Steingerður Ólafsdóttir (2017:2-3) kannaði miðlanotkun barna og viðhorf 

fullorðinna til hennar á Íslandi og var könnun hennar send til 2000 íslenskra barna á 

aldrinum 0-8 ára sem valin voru með lagskiptu slembiúrtaki úr Þjóðskrá. 

Þátttökuhlutfall í könnuninni var 54,9% en 860 gild svör fengust úr 1448 manna úrtaki 

en þátttökuhlutfall minnkaði sökum þess að ekki fundust gild netföng hjá foreldrum 

sumra barna. Í ljós kom að við 5 ára aldur aukast líkurnar á því að börn eigi sjálf 

snjalltæki til afnota til muna. Þrátt fyrir að sum börn eigi ekki sjálf snjalltæki hafa þau 

flest aðgengi að slíku tæki hjá öðrum fjölskyldumeðlimum. Foreldrar fylgjast frekar 

með miðlanotkun yngri barna en svo minnkar það eftir því sem þau verða eldri. Aðgengi 

barna að snjalltækjum er því mikið. Ekki kemur fram hvaða efni börn á þessum aldri 

eru að skoða í snjalltækjum annað en gerð notkunarinnar sem er í flestum tilfellum til 

afþreyingar. Líklegt er að mikið af þessu efni sé á ensku þar sem margfalt meira er til 

af afþreyingarefni fyrir börn á ensku en á íslensku þótt til sé íslenskt þýtt barnaefni og 

smáforritum á íslensku hafi eitthvað fjölgað. Þrátt fyrir að ekki sé hægt að slá því föstu 

út frá niðurstöðum Steingerðar að svo ung börn séu að skoða enskt efni er þó ljóst að 

aðgengi að snjalltækjum er fyrir hendi og hefur aukist til muna síðan snjalltæki urðu að 

almenningseign árið 2010. Þannig sýna niðurstöður Steingerðar að hlutfall barna sem 

nota netið nokkrum sinnum í viku eða oftar er 41% í aldurshópnum 2-4 ára og 68% í 

aldurshópnum 5-8 ára. Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson (2018:9) báru 

niðurstöður Steingerðar saman við niðurstöður  MoLiCoDiLaCo-

rannsóknarverkefnisins en þar eru börn sem nota netið nokkrum sinnum í viku eða oftar 

á aldrinum 3-5 ára 54% og börn í aldurshópnum 6-7 ára 75%. Dagleg netnotkun barna 

í könnun Steingerðar í aldurshópnum 2-4 ára var 13% og 27% í aldurshópi 5-8 ára. 

Niðurstöður MoLiCoDiLaCo sýna að dagleg netnokun barna í aldurshópi 3-5 ára er 

19% og 29% í 6-7 ára aldurshópnum. Sökum þess að aldurshópar Steingerðar og 

MoLiCoDiLaCo-rannsóknarverkefnis eru ekki þeir sömu og spurningar um 

snjalltækjanotkun ekki alveg þær sömu verður samanburður þessara rannsókna aldrei 

nákvæmur. Þrátt fyrir að spurningarnar séu ólíkar og aldursflokkun ekki alveg eins er 

þó hægt að sjá að nokkuð samræmi er milli niðurstaðna rannsóknanna að því leyti að 

net- og snjalltækjanotkun virðist vera að aukast jafnt og þétt.  
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Margir kannast við tölvuleikinn Fortnite sem kom út árið 2017 og höfðar til 

yngri aldurshópa en eldri skot- og kænskuleikir. Í þeim leik er hægt að eiga gagnvirk 

samskipti við íslenska félaga eða spilara úti í heimi. Höfundur þekkir það af eigin 

reynslu að börn virðast eiga erfitt með að snara sumum þeirra ensku orða sem koma 

fyrir í leiknum yfir á íslensku og litast því samtöl íslenskra barna í leiknum af slettum 

úr ensku. Þegar börnin eru spurð að því hvers vegna þau nota frekar ensk orð en íslensk 

er svarið yfirleitt á þá leið að það sé skýrara eða þá að þau hreinlega viti ekki hvaða 

íslenska orð sé við hæfi. Íslenska virðist því ekki duga sem tækt boðskiptamál til að 

koma upplýsingum leiksins til skila eða til að koma á framfæri skilaboðum til liðsfélaga 

á sem stystum tíma. Þrátt fyrir að enskuslettur séu algengar í spilun tölvuleikja er 

íslenskum beygingarendingum og beygingarmynstrum oft beitt á þessi ensku orð enn 

sem komið er. Enska gegnir því lykilhlutverki í tölvuleikjum og þessi samskipti eru 

gagnvirk sökum þess að málnotandinn talar eða skrifar sjálfur í leiknum í stað þess að 

lesa bara eða hlusta á ensku í meira mæli en áður. Eins og nefnt var í kafla 2.0 er virk 

enskunotkun þegar málnotandi talar eða skrifar á ensku en óvirk enskunotkun 

einkennist hins vegar af hlustun eða lestri. Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur 

Rögnvaldsson (2018) báru einnig saman niðurstöður MoLiCoDiLaCo-verkefnisins við 

niðurstöður Birnu Arnbjörnsdóttur og félaga á virku og óvirku ílagi íslenskra barna. 

Birna o.fl rannsökuðu enskunotkun íslenskra barna á árunum 2005-2011 en niðurstöður 

voru þær að enskunotkun íslenskra barna einkenndist af óvirkri enskunotkun en eftir 

því sem börn eldast verður enskunotkun þeirra virkari (Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís 

Ingvarsdóttir 2018). Rannsóknarverkefnið MoLiCoDiLaCo fór fram á árunum 2016-

2019 og hefur netnotkun aukist síðan rannsókn Birnu fór fram. Niðurstöður  

MoLiCoDiLaCo-rannsóknarverkefnis svipar til niðurstaðna rannsóknar Birnu og félaga 

en þó benda gögn MoLiCoDiLaCo til þess að enskunotkun barna sé aðeins virkari í dag 

en á árunum 2005-2011 (Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson 2018; 

Sigríður Sigurjónsdóttir o.fl. 2020). 

Hildur Hafsteinsdóttir (2019:56) starfaði við MoLiCoDiLaCo-

rannsóknarverkefnið og skoðaði íslenskan hreim í enskuframburði Íslendinga í MA-

ritgerð sinni. Í rannsókn hennar var hreimur 57 fullorðinna á aldrinum 14-83 ára 

rannsakaður. Rannsóknina vann hún út frá gögnum úr viðtalshluta MoLiCoDiLaCo. 

Hreimur þátttakanda var metinn út frá magni og gerð ílags, aldri og viðhorfum 

þátttakenda og Hildur velti því fyrir sér hvort niðurstöður athugunarinnar geti gefið 

vísbendingu um það hvort enskuframburður Íslendinga komi til með að breytast á næstu 
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árum og áratugum. Niðurstöður hennar sýndu að hlutfall ensks ílags þátttakenda 

tengdist enskum framburði þeirra. Eftir því sem þátttakendur höfðu hærra hlutfall ensks 

ílags í málumhverfi sínu þeim mun minni var íslenskur hreimur þeirra í ensku. Ólíkar 

gerðir ílags, líkt og fjallað var um í kafla 2.0 í þessari ritgerð, sögðu til um hversu mikil 

áhrif ílags voru. Virkt ílag í málumhverfi þátttakanda leiddi frekar til þess að íslenskur 

hreimur væri minni í framburði á ensku en óvirkt ílag. Rannsókn Hildar leiddi einnig í 

ljós að aldur virtist ekki hafa spágetu um íslenskan hreim þrátt fyrir að niðurstöður 

bentu til þess að hlutfall íslensks hreims væri lægra hjá yngri málnotendum en þeim 

eldri. Það varð einnig hvatinn að þeirri athugun sem fjallað verður um í kafla 4. Ljóst 

er, út frá niðurstöðum Hildar, að magn og gerð ílags og viðhorf þátttakenda til ensku 

hafa áhrif á íslenskan hreim en niðurstöður athugunar hennar benda til þess að 

breytingar verði á enskuframburði Íslendinga á næstu árum. Í þeim rökstuðningi 

minnist Hildur á hlutverk yngri kynslóða þar sem hún kallar eftir frekari athugunum á 

framburði barna og unglinga (Hildur Hafsteinsdóttir 2019:91-92). 

 

2.2 Hljómendur í íslensku 

Samhljóð eru oftast nær flokkuð eftir myndunarstað (e. place of articulation) eða 

myndunarhætti (e. manner of articulation) (Eiríkur Rögnvaldsson 2013:31). Ein 

mikilvægasta flokkun samhljóða eftir myndunarhætti í íslensku er í hljómendur (e. 

sonorants) og hindrunarhljóð eða hljómleysingja (e. obstruents). Nöfn flokkanna vísa 

til þess hvað greinir þá í sundur en í hljómendum er loftstraumur ekki heftur ólíkt því 

sem gerist í hindrunarhljóðum auk þess sem hljómendur hafa stundum reglulega 

formendabyggingu líkt og sérhljóð hafa (Kristján Árnason 2005:163). Nefhljóð, 

hliðarhljóð og sveifluhljóð flokkast sem hljómendur en önghljóð og lokhljóð falla undir 

hindrunarhljóð. Hljómendur geta verið bæði raddaðir og óraddaðir en lokhljóð sem falla 

undir hindrunarhljóð í íslensku eru aðeins órödduð. Lokhljóð í tungumálum skyldum 

íslensku geta hins vegar verið rödduð, sbr. ensku, þýsku o.fl. Þegar hljómendur í 

nútímamáli eru bornir saman við hljómendur í frumnorrænu munar mest um óraddaða 

hljómendur en yfirleitt er ekki gert ráð fyrir þeim í frumnorrænu. Í þessum samanburði 

eru færð rök fyrir því að íslenskum hljómendum hafi fjölgað til muna með tilkomu 

óraddaðra hljómenda í málinu (Kristján Árnason 2005:349). 

Hljómendur í íslensku eru nefhljóðin /m/ og /n/ en við myndun þeirra leitar 

loftstraumur út um nefhol, hliðarhljóðið /l/ þar sem loftstraumur fer út um helming 
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munnhols þar sem tunga lokar loftstraumi við tannberg eða góm og sveifluhljóðið /r/ 

sem myndast við það að einhver hluti tungunnar sveiflast og snertir annan flöt, tannberg 

eða úf, og lokar tímabundið fyrir loftstraum (Eiríkur Rögnvaldsson 2013:39-40). 

Hljómendur og önghljóð í íslensku hafa tilhneigingu til þess að afraddast á undan 

lokhljóðunum /p, t, k/ og órödduðuðum önghljóðum /s, þ, f/ eða í lok segðar en litið er 

svo á að hljóðin verði fyrir áhrifum af raddleysi nágrannahljóða. Afröddun hljómenda 

þekkist varla erlendis enda er oft talað um íslensku sem „óraddað“ mál sökum þess að 

í íslensku er algengara að samhljóð séu órödduð, t.d. lokhljóð, miðað við önnur skyld 

tungumál (Kristján Árnason 2005:244). Ef við snúum okkur að íslensku eru þeir 

íslensku málhafar sem búa yfir rödduðum framburði með þó nokkra sérstöðu því í máli 

þeirra (sem yfirleitt hafa hafa alist up á Norður- og Norðausturlandi) eru /l, m, n, ð/ 

rödduð á undan /p, t, k/ (Eiríkur Rögnvaldsson 2013:88). Heldur hefur dregið úr 

mállýskumun Íslendinga á síðustu áratugum en í samanburði við Norðurlöndin hefur 

mállýskumunur á Íslandi ávallt verið lítill (Höskuldur Þráinsson 2006:190). Raddaður 

framburður hefur einnig orðið fyrir áhrifum af þessum breytingum en sú mállýska er á 

undanhaldi (Indriði Gíslason og Höskuldur Þráinsson 2000:161-165). Almennt er litið 

svo á að óraddaður framburður, þegar /l, m, n, ð/ eru órödduð á undan /p, t, k/ sé nýjung 

sem sæki á raddaðan framburð. Í þeim rökstuðningi er einnig minnst á tengsl óraddaðs 

framburðar og aðblásturs en þær hljóðkerfisreglur einkenna hvað mest íslenskan hreim 

(Kristján Árnason 2005:349). 

 

2.3 Afröddun hljómenda í íslensku 

Afröddun hljómenda getur valdið meirihluta Íslendinga vandræðum erlendis, þ.e. þeim 

sem hafa óraddaðan framburð, þar sem framburðareinkennið þekkist ekki þar og þess 

vegna er afröddun hljómenda eitt helsta einkenni íslensks hreims. Þetta á við um 

meginþorra landsmanna en þó er sú undantekning að á Norðurlandi hefur raddaður 

framburður verið einkennandi fyrir það málsvæði og einkennist af því að málhafar bera 

fram /ð/ raddað á undan /k/ og /l, m, n/ á undan /p, t, k/ ásamt því að /l/ á undan /t/ hefur 

nokkra sérstöðu. Í rödduðum framburði verður eftirfarandi lokhljóð sem fylgir raddaða 

hljómandanum og /ð/ ávallt fráblásið líkt og sýnt er í dæmi (1b).  

Svo að afröddun hljómenda komi fram þarf hljóðumhverfið að uppfylla ákveðin 

skilyrði og gerist það þegar hliðar-, nef- og sveifluhljóðin /l, m, n/ og /r/ standa á undan 

lokhljóðunum /p, t, k/ líkt og sýnt er í dæmi (1a). Afröddun hljómenda á sér stað bæði 
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í inn- og bakstöðu orða (Kristján Árnason 2005:244; Eríkur Rögnvaldsson 2013:93). 

Bæði /r/ og /lt/ á undan /p, t, k/ hafa nokkra sérstöðu þegar kemur að afröddun 

hljómenda. Óháð því hvort einstaklingur er með raddaðan framburð eða óraddaðan þá 

er /r/ óraddað á undan lokhljóðunum /p, t, k/ í máli allra landsmanna auk þess sem 

eftirfarandi lokhljóð er ófráblásið (Kristján Árnason 2005:247). Allir Íslendingar bera 

því orðin orka [ɔr̥ka], virtur [vɪr̥tʏr] og garpur [kar̥pʏr] fram á sama hátt (Eiríkur 

Rögnvaldsson 2013:93). Sérstaða /lt/ er fólgin í því að flestir Íslendingar, hvort sem 

þeir hafa raddaðan eða óraddaðan framburð, bera fram óraddað /l/ á undan /t/ þótt til 

séu dæmi um að þeir sem hafa raddaðan framburð beri /l/ fram raddað á undan /t/ í 

sumum orðum samkvæmt ákveðnum reglum og kallast þetta „tvenns konar lt-

framburður“. Sá framburður er nær horfinn en í máli þeirra örfáu sem búa yfir honum 

á framburðurinn undir högg að sækja (Baldur Jónsson 1982:87-88). 

 

(1)  heimta  vanta  fólk 

 a) [heim̥ta] [van̥ta]  [foul̥k]  (óraddaður framburður) 

 b) [heimtha] [vantha] [foulkh] (raddaður framburður) 

 

Ljóst er að afröddun hljómenda er virk hljóðkerfisregla í framburði meirihluta 

Íslendinga og búast má við því að þessi regla liti framburð Íslendinga sem eru með 

óraddaðan framburð í ensku orðunum í dæmi (2). Þeir málhafar sem hafa raddaðan 

framburð bera hins vegar þessi orð líklega fram með rödduðum hljómendum nema 

orðin turtle og heart þar sem /r/ á undan /t/ er óraddað í máli allra Íslendinga. 

 

(2) pink, turtle, milk, heart, salt, monkey 

 

2.4 Hljómendur í ensku 

Hljómendur í ensku eru aðeins til raddaðir líkt og í flestum tungumálum heims - ólíkt 

hljómendum í íslensku sem koma í pörum þar sem til er raddað og óraddað afbrigði af 

hljóðaninu. Hljómendur í ensku eru /y, w, l, r, m, n/ og /ng/. Nefhljóðin  eru /m/ og /n/ 

líkt og í orðunum mouth og nose í (3) og uppgómmælt [ŋ] þegar ritað er /ng/ líkt og 

kemur fram í sing í (3). Hliðarhljóð í ensku eru /l/ og /r/, hljóðritað sem [l], [ɫ] og [ɹ]. 

Ólíkt /r/ í íslensku flokkast /r/ í ensku ekki sem sveifluhljóð, sbr. rabbit í (3). Afbrigðin 

tvö af /l/ í ensku eru kölluð „ljós“ og „dökk“ og stjórnast það af hljóðumhverfi /l/ sem 

breytir myndunarhætti þess í inn- og bakstöðu, sbr. orðið buckle í dæmi (3), þar sem /l/ 
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er „dökkt“ /l/ og er hljóðritað sem [ɫ]. Hitt afbrigði /l/ má sjá í orðinu lamp (3). Að 

lokum eru það nálgunarhljóðin /w/ og /y/, hljóðrituð [w] og [j], sem flokkast einnig í 

ensku sem hálfsérhljóð sökum þess að þau hegða sér líkt og sérhljóðar að mörgu leyti 

en hafa ekki sömu eiginleika, sbr. window og year í (3). 

 

(3) 

mouth, nose, sing, finger, lamp, buckle, rabbit, window, year 

 

Til er undantekning frá þeirri reglu að hljómendur í ensku séu raddaðir. Hljómendur 

geta afraddast á eftir órödduðum lokhljóðum og önghljóðum en afröddun á sér ekki stað 

ef /s/ stendur fremst í samhljóðaklasanum, sbr. dæmi (4). Afröddun hljómenda er ekki 

algeng í ensku og er hugsanlega um hálfröddun að ræða í mörgum tilfellum. Þrátt fyrir 

að orðin plea og flee í dæmi (4) búi yfir því hljóðkerfislega umhverfi sem þarf til þess 

að afröddun hljómenda komi fram í ensku er þó meiri röddun í fyrrnefnda orðinu en því 

seinna. Ef lokhljóð fer fremst verður meiri röddun en ef önghljóð stendur fremst 

(Tsuchida o.fl. 2000:167). 

 

(4) pea [ph]  plea [pl̥]  speak [sb] 

 fee [f]   flee [fl̥]  spleen [sbl]  

 

Þrátt fyrir að hægt sé að finna tilfelli í ensku um að hljómendur afraddist að hluta til 

eftir grannhljóðum er það ólíkt afröddun hljómenda í íslensku. Í órödduðum framburði 

í íslensku og þar sem /r/ er á undan /p, t, k/ er afröddun hljómenda margfalt virkari og 

algengari hljóðkerfisregla í íslensku en í ensku.  

 

3. Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis  

3.0 Um MoLiCoDiLaCo-rannsóknarverkefnið 

Þessi ritgerð er unnin og byggð á gögnum úr rannsókn Sigríðar Sigurjónsdóttur og 

Eiríks Rögnvaldssonar sem heitir á íslensku Greining á málfræðilegum afleiðingum 

stafræns málsambýlis (e. Modeling the Linguistic Consequences of Digital Language 

Contact) en hér eftir, líkt og áður, verður vísað í verkefnið undir skammstöfuninni 

MoLiCoDiLaCo. Sigríður og Eiríkur fengu öndvegisstyrk úr Rannsóknarsjóði 

RANNÍS árið 2016 og var verkefnið unnið frá 1. júlí 2016 – 31. desember 2019. 
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Sigríður, prófessor við Háskóla Íslands, og Eiríkur, nú prófessor emeritus við Háskóla 

Íslands, stýrðu verkefninu en að því unnu ýmsir doktors-, MA-  og BA-nemar. 

Rannsókn Sigríðar og Eiríks miðar að því að kanna afleiðingar stafræns 

málsambýlis íslensku við ensku. Á síðasta áratug hafa orðið gríðarlegar breytingar á 

málumhverfi Íslendinga líkt og fjallað var um í kafla 2.1. Hægt er að rekja ýmsar 

ástæður fyrir þessum breytingum eins og aukinn ferðamannastraum, fjölgun 

innflytjenda og fleiri samfélagsbreytingar en stærsti orsakavaldur þessara breytinga eru 

framfarir í tækni og aukið aðgengi almennings að henni (Eiríkur Rögnvaldsson 2016; 

Sigríður Sigurjónsdóttir 2016). Snjalltækjabyltingin varð árið 2007 og um 2010 voru 

snjallsímar og tæki orðin algeng á hverju heimili. Í dag eru íslensk heimili jafnvel búin 

stafrænum aðstoðarmönnum sem geta stjórnað nær öllu sem við kemur heimilinu án 

þess að heimilismenn þurfi svo mikið sem að þrýsta á einn hnapp. Þekktustu útgáfurnar 

af slíkum tækjum eru Alexa, Google-Home og Siri en þær styðjast allar við gervigreind 

og er stjórnað nær eingöngu í gegnum skipanir sem eru veittar með tali. 

Vegna aukinnar notkunar ensku í íslensku málsamfélagi í kjölfar 

snjalltækjavæðingarinnar var eitt af viðfangsefnum MoLiCoDiLaCo-

rannsóknarverkefnisins að skoða lífvænleika tungumála sem standa frammi fyrir 

aukinni enskunotkun í samfélaginu sökum tæknibreytinga og þannig kanna stöðu og 

framtíðarhorfur íslenskunnar. Staða íslenskunnar og áhrif snjalltækjavæðingarinnar 

voru metin út frá ílagi, viðhorfi, málnotkun og málkunnáttu Íslendinga bæði á íslensku 

og ensku. Í rannsóknarverkefninu var lögð sérstök áhersla á að kanna þessi atriði hjá 

yngri málnotendum sökum þess að þau eru enn á máltökuskeiði. Á meðan á 

máltökuskeiði stendur er gagnvirkt ílag áhrifaríkasta gerð ílags og þótti því rík ástæða 

til þess að kanna í hvaða mæli og hvernig enskuílagi íslenskra barna og unglinga er 

háttað.  Eins og kom fram í kafla 2.1 hefur snjalltækjavæðingin ekki aðeins haft í för 

með sér aukið enskt máláreiti heldur er enskunotkunin nú mun gagnvirkari en áður 

(Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson 2018:3). 

 

3.1 Rannsóknaraðferðir MoLiCoDiLaCo 

Þær rannsóknaraðferðir sem nýttar voru í MoLiCoDiLaCo-rannsóknarverkefninu voru 

fjölbreyttar og skiptust í netkönnun annars vegar og viðtöl og frekari prófanir hins 

vegar. Til þess að úrtakið fyrir netkönnunina gæti lýst þýði þurfti að beita lagskiptu 

handahófskenndu úrtaki úr Þjóðskrá sem náði til 5000 Íslendinga og veitti 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands verkefninu aðstoð við að velja þann hóp. Úrtakið 
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innihélt 11 aldurshópa og var elsti þátttakandinn 98 ára en sá yngsti þriggja ára. 

Netkönnunina varð að laga að aldurshópum en allir þátttakendur eldri en 13 ára svöruðu 

sama spurningalista. Fjórar aðrar kannanir til viðbótar voru samdar af 

rannsóknarhópnum og lagðar fyrir aldurshópana 3-5 ára, 6-7 ára, 8-9 ára og 10-12 ára. 

Svarhlutfall netkönnunarinnar hjá fullorðnum reyndist vera um 41% en svarhlutfall úr 

barnakönnununum fjórum var um 50% (Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur 

Rögnvaldsson 2018:5). Markmið netkannananna fyrir börn var hið sama og í 

fullorðinskönnuninni og var þeim í megindráttum ætlað að kanna fjóra þætti. Í fyrsta 

lagi magn miðlanotkunar og hversu mikið mállegt ílag einstaklingur fengi bæði á 

íslensku og ensku, í öðru lagi viðhorf þátttakenda til íslensku og ensku, í þriðja lagi 

orðaforða þátttakenda í íslensku og ensku og í fjórða og síðasta lagi voru ýmis 

málfræði- og málfarsatriði prófuð sem m.a. var ætlað að kanna hvort áhrifa frá ensku 

gætti þátttakenda (Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson 2018:4). Stuðst var 

við vitnisburð foreldra hjá yngstu þátttakendunum en með hækkandi aldri barnanna 

minnkaði þörfin fyrir aðstoð foreldra og svöruðu þau sjálf.  

Eftir að niðurstöður úr netkönnuninni lágu fyrir voru 106 börn á aldrinum 3-12 

ára boðuð í frekari kannanir og viðtöl. Einstaklingar sem voru 10 ára og eldri komu 

aftur í tvö eins og hálfs tíma viðtöl en börn á aldrinum 3-9 ára komu þrisvar sinnum og 

þá klukkutíma í senn. Líkt og bent var á í kafla 3.0 var sérstök áhersla lögð á að prófa 

og tala við yngstu málnotendurna þar sem verkefnið snýr að því að meta stöðu og 

framtíðarhorfur íslenskrar tungu með sérstöku tilliti til ensks málsambýlis. Börn og 

unglingar í dag hafa alist upp á tímum snjalltækjavæðingar og hefur máltaka margra 

þeirra því litast af meira ensku máláreiti í málumhverfinu en máltökuskeið eldri 

kynslóða. Yngstu málhafarnir gegna einnig lykilhlutverki þegar kemur að afkomu og 

þróun íslenskrar tungu til framtíðar.  

 

4 Athugun á íslenskum hreimi í enskum framburði 30 barna 

4.0 Almennt um þessa athugun 

Viðamikil netkönnun var samin og send út með lagskiptu slembiúrtaki úr Þjóðskrá á 

vegum MoLiCoDiLaCo-rannsóknarverkefnisins á einstaklinga á aldrinum þriggja til 98 

ára (Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson 2018:1). Eftir að netkönnun lauk 

var hluti þátttakenda í kjölfarið beðinn um að koma í viðtöl og frekari prófanir sem voru 

teknar upp og skráðar líkt og lýst verður í kafla 4.1. Þessi athugun byggir á upptökum í 
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viðtalshluta MoLiCoDiLaCo-rannsóknarverkefnisins en fyrir þessa ritgerð var 

framburður 30 þátttakenda skoðaður og greindur. Þátttakendum var skipt í 11 

aldurshópa í MoLiCoDiLaCo-rannsóknarverkefninu en þessi athugun nær aðeins til 

þriggja aldurshópa: 6-7 ára, 8-9 ára og 10-12 ára barna. 

Sex orð voru skoðuð sérstaklega í þessari athugun með tilliti til afröddunar 

hljómenda, sbr. dæmi (2) pink, turtle, milk, heart, salt og monkey. Við hlustun á 

upptökum úr gagnasafni MoLiCoDiLaCo voru samhljóðaklasarnir sem rætt var um í 

kafla 2.3 skoðaðir til þess að athuga hvort börnin beiti íslenskum hljóðkerfisreglum og 

afraddi hljómendur á undan lokhljóðunum /p, t, k/ þegar þau bera þessi ensku orð fram 

eða beri þau fram með rödduðum hljómendum líkt og gert er í ensku.  

 

4.1 Þátttakendur 

Í MoLiCoDiLaCo-rannsóknarverkefninu voru 106 börn beðin um að taka þátt í frekari 

rannsóknum eftir að netkönnun var lokið og í þessari athugun eru skoðuð gögn frá 30 

börnum á aldrinum 6-12 ára. Þátttakendur voru valdir í þetta úrtak sökum þess að þau 

voru annað hvort í hópi þeirra barna á þessum aldri sem voru með mest eða minnst 

enskt ílag af úrtakinu í viðtalshluta MoLiCoDiLaCo-rannsóknarverkefnisins. Val á 

einstaklingum í úrtak þessarar athugunar var því fyrst og fremst byggt á breytunni enskt 

ílag ásamt því að jafn mörg börn væru í hverjum aldurshópi. Þessi athugun tekur til 30 

barna, 19 stúlkna og 11 drengja. Eins og kom fram í kafla 4.0 voru þrír aldurshópar 

prófaðir og voru 10 börn í hverjum aldurshópi svo hlutfall þátttakenda er jafnt í öllum 

hópum. Börnunum var skipt í tvo flokka innan hvers aldurshóps þar sem þau 5 börn 

sem höfðu hlutfallslega hæst enskt ílag skipuðu einn flokk og þau 5 börn sem höfðu 

hlutfallslega lægst enskt ílag annan flokk. Í gagnasafni MoLiCoDiLaCo-

rannsóknarverkefnisins er aldur barnanna skráður eftir því hvenær netkönnun var 

svarað en ekki eftir aldri þeirra þegar viðtölin voru tekin þar sem framburður barnanna 

var m.a. kannaður. Börnin voru því í raun aðeins eldri en skráning gagnasafnsins segir 

til um. 

 

4.2 Mælitæki 

Í þeim hluta MoLiCoDiLaCo-rannsóknarverkefnisins sem fjallað er um í þessari ritgerð 

voru börnin beðin um að lýsa á ensku mynd af fyrirbæri á (2) á flettispjaldi þar sem 

leitað var eftir heiti eða einkenni fyrirbærisins. Hvatt var til sjálfsprottins tals en ef 
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barninu tókst ekki að bera fram orðið fékk það aðstoð frá spyrjanda og voru þau svo 

hvött til að bera orðið fram. Öll skiptin sem börnin fengu aðstoð voru færð inn í 

gagnasafnið þar sem aðstoð rannsakanda getur mögulega hafa skekkt niðurstöður. 

Hlustað var á hljóðupptökur úr ensku framburðarprófi í viðtalshluta MoLiCoDiLaCo-

rannsóknarverkefnisins og metið hvort þátttakendur bæru fram hljómendurna í 

orðunum í dæmi (2) raddaða eða óraddaða. Höfundur hlustaði margoft og mat hvort 

framburðareinkenni þátttakenda fylgdi íslenskum hljóðkerfisreglum eða enskum, þ.e. 

hvort  hljómendur í orðunum væru raddaðir eða óraddaðir í hverju tilfelli fyrir sig.  

Við mat á magni stafræns ílags í málumhverfi barnanna voru foreldrar spurðir 

hversu miklum tíma börnin eyddu á hverjum degi við hlustun og tal á ensku. Matið er 

því byggt á gögnum sem eru fengin frá foreldrum barnanna en ekki þeim sjálfum. Iris 

Edda Nowenstein og Þorbjörg Þorvaldsdóttir, doktorsnemar í íslenskri málfræði og 

starfsmenn MoLiCoDiLaCo-rannsóknarverkefnisins, tóku þessar upplýsingar saman 

um enskt ílag og reiknuðu út hlutfall ensku í virku og óvirku ílagi þátttakenda. 

Niðurstöðurnar voru síðan settar í reikniforritið R með viðeigandi formúlum og miðast 

því ílagstalan við uppgefna tölu eftir þá útreikninga. Útreikningur þeirra snýst um að 

finna hlutfall ensku í heildarílagi þátttakenda. Þátttakendur voru einnig spurðir hvort 

aðrir þættir gætu haft áhrif á kortlagningu ílags hjá hverjum og einum þátttakanda. 

Spurningin var: "Hversu dæmigerð er þessi málnotkun barnsins fyrir síðustu ár? Hefur 

barnið t.d. nýverið skipt um skóla, átt heima erlendis eða hafa orðið aðrar breytingar 

á umhverfi þess sem hafa áhrif á reglulega málnotkun?". Svör við þessum spurningum 

rötuðu ekki í ílagstöluna sjálfa heldur voru þessar upplýsingar nýttar til þess að meta 

gildi ílagstölurnar út frá þeim upplýsingum sem fengust út frá spurningalista (Hildur 

Hafsteinsdóttir, munnleg heimild, 2. desember 2019). 

 

4.3 Framkvæmd 

Höfundur tók ekki viðtölin við börnin en mat framburðareinkenni í hljóðupptökum af 

enskum framburðarhluta þeirra eftir bestu getu út frá upptökum. Eins og áður hefur 

komið fram er hverjum aldurshópi í þessari athugun skipt í tvo hópa – þá sem hafa 

hlutfallslega mest ílag af ensku og þá sem hafa lægst hlutfall. Eins og kom fram í kafla 

4.2 voru flettispjöld með myndum notuð og áttu börnin að segja hvað væri á hverri 

mynd hverju sinni. Ef barninu tókst ekki að lýsa innihaldi myndarinnar fékk það aðstoð. 

Við skráningu á gögnunum kom í ljós að yngri börn fengu meiri aðstoð en þau eldri. 
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Nokkrir rannsóknarmenn tóku viðtölin við börnin og fengu þeir þau fyrirmæli að halda 

sig sem næst enskum framburði þegar þeir töluðu við börnin en þessi hluti 

MoLiCoDiLaCo-rannsóknarverkefnisins fór fram á ensku. Rannsóknarmönnum tókst 

ekki alltaf að halda sig við enskan framburð þar sem íslenskar hljóðkerfisreglur eru 

virkar í máli þeirra. Hafa ber í huga að þó svo þessar reglur séu hluti af því sem við 

lærum á máltökuskeiði getur einstaklingur samt tileinkað sér framburð annars 

tungumáls t.d. ef ílag þess er mikið á máltökuskeiði en það krefst metnaðs og vinnu. 

Líkt og kom fram í kafla 2.4 er máltaka annars máls eftir að máltökuskeiði er lokið 

öðruvísi háttað en máltöku móðurmáls og er það ferli meðvitað en ekki ómeðvitað og 

fyrirhafnarlaust. 

 Í gagnasafninu sem unnið var með voru upplýsingar um aldur barna upp á ár, 

mánuð og dag. Aldri barnanna var breytt svo að mánuður og dagar yrðu táknaðir með 

hundraðshluta. Þetta var gert svo að tölfræðiúrvinnsla í SPSS myndi reikna með því að 

aldur væri raðbreyta. Framburðareinkenni er tvíkostabreyta en hún var færð í gagnasafn 

þar sem gildið röddun hlaut töluna 1 en óraddað afbrigði var skráð sem 0. Kyn 

þátttakenda var skráð fyrir tölfræðilega úrvinnslu þar sem stúlkur hlutu gildið 0 og 

drengir gildið 1. Líkt og kom fram í kafla 4.2 fylgdu upplýsingar um ílagstölu hverjum 

þátttakanda og var þeim upplýsingum ekki breytt heldur voru þær færðar óbreyttar í 

gagnasafnið fyrir tölfræðilega úrvinnslu. 

 Höfundur færði svör barnanna inn í Excel skjal þar sem fram kom hvort barnið 

notaði afröddun hljómenda eða ekki í hverju orði í (2), aldur barnsins, kyn, ílagstalan 

sem var áður uppgefin og síðast hvort barnið fékk aðstoð við framburð orða eða ekki. 

Hljóðupptökur úr þessum hluta viðtala við börnin eru um 10-12 mínútur en aðeins voru 

skoðuð og greind þau sex orð sem talin eru upp í (2). Hvert orð í þessum hljóðupptökum 

var metið út frá framburðareinkennum og fært í Excel. Gagnasafnið var að lokum keyrt 

í gegnum SPSS með ólíkum tölfræðiaðgerðum til þess að meta hvort prófin væru 

marktæk eða ekki og hvort fylgni væri á milli breytna. Ákveðið var að miða við 5% 

marktektarmörk áður en tölfræðilegar aðgerðir hófust.  

 

4.4 Úrvinnsla 

Niðurstöður úr athugun á framburði hljómenda í ensku orðunum í (2) í máli þeirra 30  

barna sem valin voru í þessa athugun voru skráðar og færðar yfir í SPSS. Ílagstalan sem 

unnin var af Irisi Eddu Nowenstein og Þorbjörgu Þorvaldsdóttur, eins og kom fram í 
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kafla 4.2, fylgdi með gagnasafninu og var nýtt við tölfræðilega úrvinnslu gagnanna. 

Vert er að benda á að í þessum kafla er fjallað um kyn sem breytu í tölfræðiaðgerðum 

en í öllum tilfellum er þar átt við líffræðilegt kyn. 

Við úrvinnslu gagnanna kom í ljós að tvö gildi vantaði en í hverri hljóðupptöku 

eru orðin sex líkt og kom fram í (2) í kafla 2.3 og hefur hvert þeirra sérstakt gildi sem 

ræðst af því hvort þátttakandi ber fram óraddaðan eða raddaðan hljómanda. Í yngsta 

aldurshópi vantaði gildi fyrir orðið turtle og í hópi elstu barnanna vantaði gildi fyrir 

orðið monkey. Öll önnur gögn voru í lagi. Forathugun gagnanna fyrir tölfræðilega 

úrvinnslu var því ekki eðlileg en ákveðið var að keyra niðurstöðurnar í gegn með 

þátttakendum þar sem úrtakið var lítið. Svo að gagnasafn geti lýst þýði eru ákveðin 

viðmið um fjölda þátttakenda en almennt er miðað við að lágmarksfjöldi þátttakenda 

þurfi að vera í það minnsta 15 – 30. Þrjár aðgerðir voru framkvæmdar í gegnum SPSS 

með fyrrnefndu gagnasafni og gildum: aðhvarfsgreining hlutfalla (e. binary 

regression), einföld aðhvarfsgreining (e. linear regression) fylgni og dreifigreining (e. 

analasys of variance; ANOVA). 

Fyrst var kannað hvort samband væri milli fylgibreytunnar framburðareinkenni 

(óraddaður-raddaður hljómandi) og frumbreytunnar ílag en sú niðurstaða sýndi ekkert 

marktækt samband (r = -.084, n = 30, p = .657). Í framhaldinu var einnig athugað hvort 

samband væri milli breytanna framburðareinkenni og aldur en sú athugun gaf sömu 

niðurstöðu eða ekkert marktækt samband (r = -.084, n = 30, p = .657). Þessar 

niðurstöður kölluðu á nánari athugun á gögnunum þar sem ýmsar spurningar vöknuðu 

um áhrif aðstoðar rannsóknarmanna við framburð ensku orðanna í (2) í athuguninni. 

Engin tengsl fundust milli aldurs og framburðareinkenna en við nánari athugun kom í 

ljós að miðlungs neikvæð fylgni fannst milli aldurs og aðstoðar sem var upp á -.56. 

Þetta skýrði skekkjur í niðurstöðum sem fengust í framhaldinu svo aðstoð við yngri 

börnin hefur hugsanlega minnkað þann mun sem var milli eldri og yngri barnanna og 

komið hefði fram ef engin aðstoð hefði verið fyrir hendi. Við forathugun gagnanna var 

ekki gert ráð fyrir því að sérstök skráning á aðstoð rannsóknarmanna myndi hafa áhrif 

á niðurstöður tölfræðiprófa en síðar kom í ljós að hún gegndi lykilhlutverki við túlkun 

niðurstaðna. Niðurstöður sýna að eftir því sem börnin eru yngri því meiri aðstoð fengu 

þau frá rannsóknarmönnum við framburð enskra orða.  

 Aðhvarfsgreining hlutfalla var framkvæmd fyrir hvert orð í (2) þar sem 

frumbreyturnar voru aldur, kyn og ílag en fylgibreytan var framburðareinkennið, þ.e. 

framburður hljómanda á undan /p, t, k/ í hverju orði. Sökum þess að breytan 
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framburðareinkenni er tvíkostabreyta krefst hún þess að tölfræðiaðgerðin 

aðhvarfsgreining hlutfalla sé notuð. Einn helsti eiginleiki aðhvarfsgreiningar er að geta 

spáð fyrir um hvaða framburðareinkenni einstaklingur er líklegur til þess að nota miðað 

við uppgefnar upplýsingar sem voru í þessu tilfelli frumbreyturnar ílag, kyn og aldur. 

Spágildi orðanna var nokkuð hátt í öllum tilfellum nema í orðinu monkey. Spágildi 

líkana fyrir öll orðin var hátt, þ.e. formúlan gat sagt fyrir um útkomu frumbreytu að því 

gefnu að hún hefði upplýsingar um fylgibreyturnar ílag, aldur og kyn Lægsta spágildið 

var um 56% og það var í orðinu monkey. Í hinum fimm orðunum var forspárgildið milli 

76%-90%. Hátt spágildi allra orðanna væri hægt að skýra með því að prófið giskaði á 

aðeins eitt framburðareinkenni í öllum tilfellum og gæti þar með ekki nýtt allar 

breyturnar sem líkanið bjó yfir. Til þess að meta líkanið í heild sinni var framkvæmt 

allsherjarpróf (e. omnibus test). Í þremur tilfellum kom fram marktækt samband milli 

framburðareinkennis og orðs en í öllum tilfellum var það kyn sem var frumbreytan, sbr. 

töflu 1.  Hefð er fyrir því að miða við 5% marktektarmörk og voru þau vikmörk valin 

við úrvinnslu og túlkun niðurstaðna. Til þess að orð teljist marktæk þarf því p gildi að 

vera .05 eða minna. Vert er að benda á að p gildi fyrir orðið milk í töflu 1 er á mörkum 

þess að teljast marktækt. 

 

Tafla 1 – p gildi orða í allsherjarprófi og eftir kyni 

Orð   OMNIBUS   Kyn 

  p gildi   p gildi 

     

pink   .812   .984 

turtle  .013  .020 

milk  .065  .009 

heart  .046  .043 

salt  .050  .015 

monkey   .980   .817 

 

Einföld aðhvarfsgreining var næsta aðgerð sem var framkvæmd á gögnunum. 

Fylgibreytan var meðaltal af framburðareinkennum en frumbreyturnar voru ílag og kyn 

annars vegar og hins vegar ílag og aldur. Það sem var ólíkt þessari aðgerð miðað við 

hinar er að nú voru aðeins þrjú orð, sem voru marktæk samkvæmt aðhvarfsgreiningu 

hlutfalla og allsherjarprófi, tekin til prófunar og aðeins þeir þátttakendur voru með sem 

fengu ekki hjálp við framburð orðanna. Orðin voru því aðeins þrjú (turtle, heart og salt) 
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en ekki sex líkt og í athugunum hér að framan og þátttakendum fækkaði úr 30 í 19 en 

þessir 19 þátttakendur fengu enga aðstoð við framburð orðanna. Eina marktæka 

niðurstaðan sem fékkst út úr þessu prófi var að kyn þátttakenda hefur áhrif á það hvort 

viðkomandi beri fram raddaða eða óraddaða hljómendur. Aðhvarfsgreining leiddi í ljós 

að þrátt fyrir að aðeins ein breyta hafi verið marktæk þá er skýringarhlutfall (R2) nokkuð 

hátt eða 50,6% og þar af leiðandi skýrir líkanið 50,6% af heildarbreytileika í 

meðalframburðareinkennum. 

Síðasta aðgerðin sem var framkvæmd var svokölluð dreifigreining (e. analasys 

of variance; ANOVA) á meðalframburðareinkennum yfir öll orðin en sú breyta er 

fylgibreyta. Í ljósi þess að frumbreyturnar voru svo margar þurfti að framkvæma þrjár 

mismunandi dreifigreiningar og bera saman við fylgibreytuna sem var 

meðalframburðareinkenni. Eiginleiki dreifigreiningar er sá að hægt er  að sjá hvort 

einhvers konar samvirkni komi fram á milli frumbreytna sem hefur svo áhrif á 

fylgibreytu. Eiginleiki prófsins nær aðeins yfir tvær fylgibreytur sem eru bornar saman 

við frumbreytuna og því varð að framkvæma þrjár dreifigreiningar. Engar marktækar 

niðurstöður fengust um það hvort samvirkni komi fram fyrr en gagnasafnið var 

minnkað.  

Vegna þess að marktæk tengsl fundust í aðhvarfsgreiningu hlutfalla með því að 

fækka þátttakendum úr 30 í 19 og nota aðeins þau orð sem voru marktæk samkvæmt 

þeim prófunum (turtle, heart og salt) var ákveðið að sjá hvort tölfræðilega marktæka 

niðurstöðu væri að fá í dreifigreiningu ef gagnasafnið væri minnkað á sama hátt. 

Niðurstöður sýna að marktækt samband er milli framburðareinkennis og kyns 

þátttakanda (F (1, 17) = 12.1; p = .003). Einnig kom í ljós að samvirkni var milli 

frumbreytanna kyns og ílags (F (1, 17) = 7.5; p = .015) en það er í fyrsta skipti sem 

gögnin sýna tölfræðilega marktæk tengsl við aðra breytu en kyn. Athugið að 1 á y-

ásnum stendur fyrir raddaðan hljómanda orðanna turtle, heart og salt en 0 fyrir 

óraddaðan. Ólíka stefnu eftir kynjunum má sjá á mynd 1 en þar má sjá að stúlkur eru 

líklegri til þess að nota raddaðan framburð eftir því sem ílagstala þeirra er hærri en 

drengir eru hins vegar líklegri til þess að nota óraddaðan framburð eftir því sem ílagstala 

þeirra er hærri. 
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Mynd 1 – samvirkni milli ílags og kyns í dreifigreiningu 

 

Út frá niðurstöðunum sem sýndar eru á mynd 1 má ætla að skýringin á því að ílag sýndi 

ekki tölfræðilega marktæk tengsl við aðrar breytur í öðrum tölfræðiútreikningum sé 

vegna þess að ólíkar niðurstöður kynjanna vega gegn hvor annarri og jafna hvor aðra 

út við tölfræðilega úrvinnslu þar til að dreifigreining með minnkuðu gagnasafni sýnir 

fram á mun kynjanna. 

 

4.5 Niðurstöður 

Niðurstöður athugunarinnar komu nokkuð á óvart þrátt fyrir að fyrstu 

tölfræðiútreikningar bentu ekki til þess að ílag hefði marktæk áhrif á það 

framburðareinkenni barna sem er til umfjöllunar í þessari ritgerð. Útkoma 

aðhvarfsgreiningar var sú að ekkert marktækt samband væri á milli frumbreytna og 

fylgibreytu nema þegar kom að kyni þátttakenda. Marktæk niðurstaða fékkst þó aðeins 

í orðunum turtle, heart og salt þegar þátttakendum hafði verið fækkað úr 30 í 19. Vert 

er að benda á aftur, líkt og í kafla 4.4, að svipaða niðurstöðu var að finna í orðinu milk 

en þar var p gildið .065 og nálægt því að vera marktækt en þar sem marktektarmörk 

voru fyrirfram ákveðin 5% telst það ekki marktækt og var það því ekki tekið með í 

frekari tölfræðirannsóknir. Hæglega væri hægt að færa rök fyrir því að orðið milk eigi 

heima með orðunum þremur í þeim tölfræðiaðgerðum sem framkvæmdar voru en þar 

sem marktektarmörkin voru fyrirfram ákveðin þótti það ekki við hæfi að víkja frá þeim. 
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Meginniðurstöður athugunarinnar eru að stúlkur notuðu röddun í fleiri tilfellum en 

drengir og átti það við um alla þrjá aldurshópana.  

Engin marktæk tengsl fundust milli kyns þátttakenda og ílags fyrr en gögnin 

voru keyrð í gegn með þeim þremur orðum sem voru marktæk í fyrstu prófum: turtle, 

heart og salt. Auk þess að nýta aðeins þau þrjú orð voru öll börn sem höfðu fengið 

aðstoð við enskan framburð orðanna tekin úr gagnasafninu svo að í heildina voru aðeins 

19 börn í stað 30. Samvirkni fannst milli kyns og ílags þar sem áhugaverðast er að eftir 

því sem drengir fá meira enskt ílag eru þeir ólíklegri til þess að nota raddaðan framburð 

en á sama tíma eru stúlkur líklegri til þess að nota raddaðan framburð eftir því sem 

ílagstalan er hærri. Meiri munur er á milli drengja sem eru með hlutfallslega minnst og 

mest ílag en stúlkum en þær hafa þó marktækt meiri raddaða hljómendur eftir því sem 

ílagstala þeirra er hærri líkt og mynd 1 sýnir.  

Þessar niðurstöður eru áhugaverðar fyrir þær sakir að þær benda til þess að enskt 

ílag á máltökuskeiði stúlkna sé nægilega mikið til þess að afröddunarreglan í íslensku 

hafi ekki áhrif á framburð enskra orða þeirra. Stúlkur hafa því meiri færni í enskum 

framburði og minni íslenskan hreim en drengir. Ílag hafði marktækt samband við kyn 

en það varð ekki ljóst fyrr en eftir að búið var að minnka gagnasafnið og laga suð í því. 

Kyn barnanna leikur óumrætt aðalhlutverk í þessum niðurstöðum og hefur mun skýrara 

forspárgildi fyrir framburð hljómenda á undan /p, t, k/ í þeim ensku orðum sem prófuð 

voru en ílag. Líkt og hefur þó komið fram vantar fleiri einstaklinga í þetta gagnasafn 

svo að tölfræðiútreikningar séu marktækari.  

 

4.6 Umræða 

Niðurstöður þessarar athugunar voru aðar en áætlað var í upphafi þar sem mikilvægi 

ílags var ekki jafn augljóst og breytan kyn lék stærra hlutverk en búist var við. 

Samvirkni milli þessara tveggja breytna var óvænt og áhugavert væri að sjá hvort hana 

sé að finna í öðrum málbreytingum í íslensku og þá í sérstöku samhengi við kenningu 

Labov (1972) um ólík áhrif kynjanna á málbreytingar (e. gender paradox). Samkvæmt 

Labov eru konur leiðandi í þeim málbreytingum sem hafa virðingu innan samfélagsins 

á meðan karlar eru íhaldssamari og eru seinni til þess að fylgja nýjungum í máli. Karlar 

eru jákvæðari gagnvart málbrigðum sem litið er niður á í málsamfélaginu en konur. 

Úrtak þessarar rannsóknar var smátt og skipað börnum en ekki fullorðnum 

einstaklingum og því er ekki víst að kenning Labov (1972) eigi við en niðurstöður sýna 
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þó marktæka samvirkni milli kyns og ílags þegar kemur að framburði hljómenda á 

undan /p, t, k/ í orðunum í (2).  

Það hefði verið ákjósanlegt að spyrjandi hefði aðeins verið einn í viðtalshluta 

MoLiCoDiLaCo-rannsóknarverkefnisins en við svo stóra og viðamikla rannsókn hefði 

það gert framkvæmd mun erfiðari og lengri tími hefði liðið frá því að netkönnun var 

svarað þar til barnið fór í viðtal. Höfundur tók einnig eftir því að börnin voru meðvituð 

um eigin framburð og báru jafnvel fram sín eigin nöfn með enskum framburði. Börnin 

virtust því setja sig í stellingar fyrir viðtalið og litaði enskur framburður framburð þeirra 

í orðum sem alla jafna myndu aldrei verða fyrir slíkum áhrifum. Tveir þátttakendur úr 

gagnasafninu voru að norðan þar sem raddaður framburður einkennir mál sumra, líkt 

og fjallað var um í kafla 2.1, og hefði hugsanlega mátt búast við rödduðum framburði 

hjá þeim þátttakendum. Hljóðupptökur og skráning á framburðareinkennum þeirra 

barna leiddu þó í ljós að þau afrödduðu hljómendur á undan /p, t, k/ og höfðu ekki 

raddaðan framburð. Raddaður framburður er einmitt á undanhaldi á kjarnasvæði sínu, 

Norðurlandi (Indriði Gíslason og Höskuldur Þráinsson 2000:161-165) 

Sú staðreynd að aðeins jaðarhópar úrtaksins voru skoðaðir í þessari athugun en 

ekki allir þeir sem tekið var viðtal við í MoLiCoDiLaCo-rannsóknarverkefninu olli suði 

í gögnunum og hefur hugsanlega haft neikvæð áhrif á það hvort gögnin geti yfirleitt 

sýnt fram á marktækar niðurstöður. Til þess að gæta þess að gögnunum sé ekki stýrt 

eða breytt á nokkurn hátt og stofna réttmæti þeirra í hættu var tekin ákvörðun um að 

fylgja þeim upplýsingum sem prófanir höfðu sýnt áður og minnka gagnasafnið. 

Frumbreytan aldur og fylgibreytan hafa orðið fyrir miklum áhrifum vegna þess hve 

mikill munur er á þeirri aðstoð sem yngri börnin hlutu og þeim eldri, líkt og kom fram 

í kafla 4.4, og getur það skýrt ástæðuna fyrir því að engin tölfræðileg tengsl hafa fundist 

á milli aldurs og framburðareinkennis í þeim tölfræðiaðgerðum sem voru 

framkvæmdar. Annar vandi sem var við framkvæmd þessarar athugunar var að 

ílagstalan, sem er hornsteinn þessarar athugunar, var byggð á huglægu mati foreldra en 

ekki barnanna sjálfra. Foreldrar mátu það enska ílag sem börn þeirra fá á hverjum degi, 

allt frá 0% í 58% af heildarílagi. Börnin hefðu vissulega aldrei getað lagt mat á það 

hlutfall ensks ílags sem er í málumhverfi þeirra. Mat foreldra er mikið notað á 

rannsóknum á ungum börnum erlendis, þessi aðferð er því viðtekin og viðurkennd. 

Niðurstöður úr SPSS sýna að prófið fyrir monkey, milk og pink var ekki 

marktækt. Hugsanlega er um mælivillu að ræða og má skýra það annars vegar vegna 

þess að mælitækið sjálft hafi ekki getað gert ráð fyrir því að um hálfröddun væri að 
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ræða eða hlustun hafi ekki verið nægilega nákvæm. Prófið reiknaði aðeins með því að 

um röddun eða afröddun hljómenda væri að ræða en ekki útkomunni hálfröddun. Til 

þess að fá afgerandi niðurstöður fyrir þessi þrjú orð hefði þurft að keyra þau í gegnum 

hljóðrófsrit en umhverfishljóð úr hljóðupptökunum gætu haft áhrif á þær niðurstöður 

ásamt því að sú gagnavinna er mun ítarlegri og tímafrekari en þessi ritgerð gerir ráð 

fyrir.  

Þrátt fyrir að hægt sé að benda á þá vankanta við þessa athugun að úrtakið hafi 

verið smátt er ljóst að breyturnar kyn og ílag hafa tengingu við framburð íslenskra barna 

á enskum orðum hvað varðar hljómendur á undan /p, t, k/. Í framhaldi af þessari athugun 

væri áhugavert að kanna að hversu miklu leyti kyn þátttakenda hefur áhrif á tilhneigingu 

til þess að víkja frá íslenskum hreimi, þ.e. afröddun hljómenda, og athuga frekar þátt 

ílags í þeirri þróun. Áhrif aðstoðar rannsóknarmanna eru nokkuð óljós þar sem yngri 

þátttakendum rannsóknarinnar hefði ekki tekist án aðstoðar þeirra að bera fram þá 

samhljóðaklasa sem eru nauðsynlegir við mat á því hvort þau víkji frá reglu um 

afröddun hljómenda eða ekki. Það sem styrkir þó þessa athugun er að þátttakendur voru 

fleiri en 15 og þar af leiðandi er úrtakið nægilega stórt til þess að lýsa þýði.  
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5. Lokaorð 

Í þessari ritgerð var skoðað hvort hreimur kæmi fram í framburði 30 íslenskra barna á 

enskum orðum þar sem íslenska hljóðkerfisreglan um afröddun hljómenda á undan /p, 

t, k/ gæti verið notuð. Þessi hljóðkerfisregla er mjög virk í íslensku máli og er 

einkennandi fyrir íslenskan hreim. Snjalltækjavæðingin hefur valdið aukinni útbreiðslu 

og fjölgað notkunarsviðum ensku á Íslandi. Gerð ensks ílags hefur einnig breyst og er 

ílag nú mun gagnvirkara en áður ásamt því að gagnvirkt ílag á erindi við yngri 

aldurshópa en nokkurn tímann áður. Orðatiltækið, það læra börn sem fyrir þeim er haft, 

á því svo sannarlega við um viðfangsefni þessarar ritgerðar en með gögnum úr 

MoLiCoDiLaCo-rannsóknarverkefninu hefur myndast gríðarmikil þekking á stöðu 

íslenskunnar á þessum umrótartímum.  

Það er staðreynd að íslenska deilir nú málumhverfi sínu með ensku en þetta 

málsambýli hefur áhrif á málumhverfi barna á mikilvægasta mótunartíma þeirra í 

máltöku. Enska á kostnað íslensku í málumhverfi barna getur mögulega skert hæfni 

þeirra í móðurmálinu. Breyttar aðstæður íslenskunnar og annarra tungumála sem standa 

frammi fyrir aukinni enskunotkun í samfélaginu er staðreynd sem snertir ótal margar 

hliðar tungumáls og samfélags. Í þessari athugun kom fram að munur er á 

birtingarmynd áhrifa af auknu ensku ílagi á milli kynjanna. Enskt ílag í málumhverfi 

stúlkna virðist vera nægilega mikið til þess að þær víkji frá íslensku hljóðkerfisreglunni 

um afröddun hljómenda á undan /p, t, k/ en drengir eru hins vegar líkegri til þess að 

vera með íslenskan hreim og nota óraddað afbrigði hljómanda á undan /p, t, k/ eftir því 

sem enskt ílag er meira í málumhverfi þeirra. Þessar ólíku niðurstöður fyrir kyn kalla á 

frekari rannsóknir á áhrifum af kyni þáttakanda á málbreytingar sem stafa af auknum 

áhrifum ensku í málumhverfi Íslendinga.  

Ný kynslóð íslenskra málnotenda alast nú upp við breytta samfélagsmynd þar 

sem áhrif ensku eru aukast stöðugt. MoLiCoDiLaCo-rannsóknarverkefnið hefur gefið 

mikilvægar upplýsingar um stöðu íslenskunnar en verkefnið er svo viðamikið að unnið 

verður úr þessum upplýsingum svo árum skiptir. MoLiCoDiLaCo-rannsóknarverkefnið 

hefur gefið góða grunnmynd af stöðu íslenskunnar í dag og innblástur til þess að kanna 

tungumálið enn frekar.  
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