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Ágrip 
 
 
Markmið rannsóknarinnar var að finna út hvað reynist pólskum börnum erfiðast að 

læra í íslensku. Kenning okkar var sú að það tengdist að mörgu leyti því sem ólíkt er á 

milli tungumálanna. Gerðar voru mállýsingar á íslensku og pólsku og þær bornar 

saman til að finna þá þætti sem eru ólíkir en um leið þá þætti sem málin eiga 

sameiginlega. Tekin voru viðtöl við fjóra pólska unglinga og hlustað eftir frávikum í 

máli þeirra frá íslensku máli og málvenjum. Auk þess voru þátttakendur meðal annars 

spurðir hvað reynist þeim erfiðast að læra í íslensku. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna að flest frávik frá íslensku máli og málvenjum komu fram hjá fleiri en einum 

þátttakanda. Einnig sýna þær að rekja megi frávik þátttakenda til þeirra þátta sem 

greina tungumálin að. Því er mikilvægt að kynna sér móðurmál nemenda sem hafa 

íslensku sem annað mál til að koma betur til móts við þarfir þeirra og auðvelda þeim 

þannig nám í íslensku. Hér er móðurmál skilgreint sem það tungumál sem barnið lærir 

fyrst og talað er á heimili þess. 
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Formáli 
 
 
Í lok árs 2006 leituðum við til Sigurðar Konráðssonar, prófessors í íslensku við 

Kennaraháskóla Íslands, eftir leiðsögn við lokaverkefni. Hann tók okkur opnum 

örmum og í sameiningu var efni verkefnis ákveðið: Hvað reynist börnum af erlendum 

uppruna erfiðast að læra í íslensku? Viðfangsefnið gerðum við að okkar, völdum 

okkur þjóðerni og löguðum efnið að hugmyndum okkar. 

 Þar sem rannsókn af þessu tagi hefur, að okkur vitandi, ekki verið gerð áður á 

Íslandi var vinnan við hana ákveðin frumkvöðlavinna. Mjög erfitt reyndist að finna 

heimildir um pólska málfræði og má segja að sá hluti vinnunnar hafi komið okkur 

einna mest á óvart. Verkefnið reyndist viðameira en við höfðum gert okkur grein fyrir 

og vék það varla úr huga okkar þá fjóra mánuði sem vinnan tók. Því er það okkar 

einlæga ósk að verkefnið komi til með að nýtast sem flestum, hvort sem er öllum 

þeim fjölmörgu nemendum sem hafa annað móðurmál en íslensku, kennurum þeirra, 

foreldrum eða öðrum. 

Eftir mikla vinnu, blóð, svita og tár er verkefnið orðið að veruleika. Mörgum 

ber að þakka því ljóst er að án þeirra hefði verkið nánast verið óvinnandi. Fyrst og 

fremst ber að nefna Sigurð Konráðsson. Hann fær bestu þakkir fyrir ómetanlega hjálp, 

ótrúlega þolinmæði, svör við óteljandi spurningum, ansi marga fundi og enn fleiri 

tölvupósta. Inn á litlu skrifstofuna hans gengum við oft fremur daufar í bragði og 

vonlitlar en Sigurður stappaði í okkur stálinu og það brást ekki, við gengum jákvæðar 

og brosandi út. Þá fá Stanisław J. Bartoszek, Guðmundur Guðbrandsson og Donata H. 

Bukowska kærar þakkir fyrir veitta aðstoð. Síðast en alls ekki síst ber að nefna þá 

skólastjóra og kennara í nýbúadeildum sem veittu okkur aðstoð. Þátttakendurnir sjálfir 

stóðu sig líka frábærlega og óhætt er að fullyrða að án þeirra hefði verkefnið aldrei 

orðið að veruleika.  

 

 

Kærar þakkir! 

 

Edda Rún Knútsdóttir 

Hanna Guðný Ottósdóttir 
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Inngangur 
 
 
Með aðferðum samanburðarmálfræðinnar má flokka tungumál eftir skyldleika þeirra 

við önnur mál. Þannig má finna flestum tungumálum stað í málaættum (Guðmundur 

Erlingsson 2001). Íslenska og pólska eru þar engar undantekningar og teljast bæði 

málin til indóevrópskra mála. Íslenska telst þó til vesturnorrænna mála en pólska til 

vesturslavneskra mála (Baldur Ragnarsson 1992:54). Málin eiga því sameiginlegan 

uppruna og má betur sjá tengsl þeirra í fylgiskjali I.  

 Undanfarin ár hefur það færst í aukana að fólk með annað móðurmál en 

íslensku flytjist hingað til lands. Samfara því hefur orðið til ný námsgrein í 

grunnskólum landsins sem kallast íslenska sem annað mál. Þar sem þetta er tiltölulega 

nýtt svið í íslenskum skólum hafa rannsóknir á því verið af skornum skammti. 

Nauðsynlegt er þó að rannsaka þetta svið til hlítar til að grunnskólinn geti betur komið 

til móts við þarfir nemenda með annað móðurmál en íslensku. 

 Slík rannsókn vakti áhuga okkar. Við vildum athuga hvað það er sem reynist 

börnum af erlendum uppruna erfiðast að læra í íslensku. Til að komast að áreiðanlegri 

niðurstöðu var nauðsynlegt að afla sér upplýsinga um móðurmál barnanna, 

sameiginlega þætti þess og íslenskrar tungu og í hverju munur á málunum felst. Við 

teljum skilning og þekkingu á báðum málum grundvallaratriði í því að gera kennslu í 

íslensku sem öðru máli sem skilvirkasta. 

 Við ákváðum að athuga hvað pólskum börnum þætti erfiðast að læra í 

íslensku. Það var gert með því að spyrja þátttakendur rannsóknarinnar og með því að 

greina í hverju helstu frávik þeirra frá íslensku máli og málvenjum felast. Einnig 

bárum við saman formgerðir íslensku og pólsku. Ástæða þess að móðurmálið pólska 

var valið sem viðfangsefni þessarar rannsóknar er einkum sú að svo virðist sem flestir 

innflytjendur sem koma hingað til lands séu fæddir í Póllandi og hafi þar af leiðandi 

pólsku að móðurmáli (Hagstofa Íslands [án árs]).  

 En hvar ætli munurinn á málunum liggi og hversu mikill ætli hann sé? Eru 

beygingarformdeildir málanna þær sömu? Hvað með orðflokkana? Eru þeir hinir 

sömu í báðum málum og gegna þeir svipuðum hlutverkum? Hvað með orðaröð? Er 

hún svipuð í málunum? Leynist margt í pólsku sem við þekkjum ekki úr íslensku og 

öfugt? Hvernig lítur íslenskan út fyrir einstakling sem er nýkominn hingað til lands og 

er að hefja nám í íslensku? Hvernig er best að kenna honum málfræði íslenskunnar?  
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Þegar nemendur eru búnir að byggja upp grundavallarorðaforða og skilning er 

hægt að snúa sér að atriðum málfræðinnar. Væri þá ekki skynsamlegt að byrja á því 

að sýna nemendum sameiginlega þætti málanna og um leið þá þætti sem eru ólíkir? Er 

ekki nauðsynlegt að leggja áherslu á og útskýra fyrir nemendum þá þætti sem miklu 

máli skipta í íslensku en er ekki að finna í móðurmáli þeirra? Er kannski bara í lagi að 

demba nemendum í nám í íslenskri málfræði án nokkurrar tengingar við þá kunnáttu 

sem þeir búa yfir? Krefst kennsla íslensku sem annars máls þess ekki að kennarar 

kynni sér móðurmál nemenda og viti þar af leiðandi hvað er þeim framandi og hvar 

þeirra sterku hliðar gætu legið? 

 Hér verður leitast við að svara þessum spurningum og öðrum sem vakna þegar 

á líður. Við teljum að rannsóknin muni gagnast nemendum með annað móðurmál en 

íslensku, kennurum þeirra og foreldrum og vonandi ótalmörgum öðrum. Einnig teljum 

við að þátttakendur rannsóknarinnar hagnist á þátttöku sinni þar sem það gerir þeim 

eflaust gott að velta íslenskukunnáttu sinni fyrir sér. Þannig þurfa þeir að gera sér 

grein fyrir því hvað reynist þeim erfitt í íslensku og geta í kjölfarið lagt áherslu á það í 

áframhaldandi námi sínu. Þá teljum við að þátttaka í viðtali geti orðið þátttakendum til 

framdráttar þar sem þeir gætu lært ný orð og bætt þannig við ört stækkandi orðaforða 

sinn, auk þess sem þeir öðlast reynslu og sjálfstraust í samskiptum við aðra 

Íslendinga. 

 Hér verður tungumálunum íslensku og pólsku lýst og þau borin saman. Fjallað 

verður um framkvæmd rannsóknarinnar, sagt frá þátttakendum og frávikum í máli 

þeirra lýst, með tilliti til framburðar, beyginga, setningagerðar og orðaforða. Þá verða 

helstu niðurstöður hvers þátttakanda teknar saman og ályktanir dregnar af þeim.  
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1. Íslenska 
 
 
Upphaf íslenskrar tungu má rekja til máls þess fólks sem nam land á Íslandi við lok 

níundu aldar og í byrjun þeirrar tíundu. Beygingarkerfi íslenskunnar hefur haldist að 

mestu óbreytt frá fornmálinu og hefur hún þar því sérstöðu meðal norrænna mála 

(Baldur Ragnarsson 1999:120,124).  

Íslenska er óvenjulega einsleitt mál. Lítill munur er á málvenjum manna og 

framburði eftir landshlutum og veldur það engum örðugleikum í samskiptum (Baldur 

Ragnarsson 1999:126). Mannfjöldi á Íslandi í desember 2006 var 307.672 og má leiða 

getum að því að um það bil 300.000 manns tali íslensku (Hagstofa Íslands [án árs]).  

 Íslenska er, eins og svo mörg önnur tungumál, gífurlega fjölbreytt. Hér verður 

fjallað um málhljóð íslenskunnar, beygingarformdeildir hennar og orðflokka. Þá 

verður stutt umfjöllun um orðaröð og setningar í íslensku.   

 

1.1 Málhljóð íslenskunnar 

Í íslenska stafrófinu eru 32 stafir en þeir eru eftirfarandi: a, á, b, d, ð, e, é, f, g, h, i, í, j, 

k, l, m, n, o, ó, p, r, s, t, u, ú, v, x, y, ý, þ, æ, ö (Kristján Árnason 2005:459). 

Málhljóð íslenskunnar skiptast í sérhljóð og samhljóð. Við myndun sérhljóða 

streymir loftið óhindrað í gegnum munnholið en við myndun samhljóða er mjög 

þrengt að eða lokað á loftstreymi um munn (Sigurður Konráðsson 1996:13,27). Í 

íslenska sérhljóðakerfinu eru þrettán málhljóð, átta einhljóð og fimm tvíhljóð, 

(Kristján Árnason 2005:124) eins og sjá má í töflu 1.1. 

 
Tafla 1.1 Íslenska sérhljóðakerfið 

 
Einhljóð 
 
 frammælt uppmælt 
 ókringd kringd ókringd kringd 

nálæg ι   υ 
miðlæg Ι Ψ   
fjarlæg Ε ö a � 

 
Tvíhljóð 
 

ou au ai ei öi 
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Sérhljóðin geta ýmist verið stutt eða löng og fer það eftir fjölda eftirfarandi samhljóða 

og atkvæðagerð (Kristján Árnason 2005:134). Þetta stjórnast af hinni svokölluðu 

lengdarreglu en samkvæmt henni eru sérhljóð stutt ef á eftir fara tvö eða fleiri 

samhljóð en löng ef á eftir fer eitt eða ekkert samhljóð (Kristján Árnason 2005:185). 

 Íslenskum samhljóðum má skipta í fimm flokka eftir myndunarhætti en þeir 

eru lokhljóð, önghljóð, nefhljóð, hliðarhljóð og sveifluhljóð (Kristján Árnason 

2005:158). Þessa flokkun má sjá í töflu 1.2. 

 
Tafla 1.2 Íslenska samhljóðakerfið 

 
myndunarháttur myndunarstaður 

 vara – 
mælt 

tann- 
vara- 
mælt 

tann- 
bergs- 
mælt 

fram- 
góm- 
mælt 

upp- 
góm- 
mælt 

radd- 
banda- 
mælt 

fráblásin πΗ  τΗ χΗ κΗ  lokhljóð 
ófráblásin β8  δ8 ϒ γ∗  
órödduð  φ þ   σ Χ ξ η önghljóð 
rödduð  ϖ ∆ ϕ ⊗  
órödduð µ8  ν8 ∗ Ν∗  nefhljóð 
rödduð µ  ν   Ν  
óraddað   ρ8    sveifluhljóð 
raddað   ρ    
óraddað   λ∞    hliðarhljóð 
raddað   λ    

 

Við myndun lokhljóða verður algjör eða fullkomin lokun í munni. Opnuninni fylgir 

oft sprenging eða loftstraumur sem kallaður er fráblástur en í íslensku er hann einkum 

að finna fremst í orðum. Því eru lokhljóðin sem táknuð eru með p, t og k fremst í 

orðum fráblásin (Sigurður Konráðsson 1996:28). Í því sambandi má nefna aðblástur 

en það er óraddað tímabil sem fylgir stuttum sérhljóðum ef á eftir fer lokhljóð sem 

táknað er með p, t eða k (Kristján Árnason 2005:205).  

Við myndun önghljóða er þrengt að loftstraumi (á milli tungu og góms, tanna 

eða tannbergs) og myndast þá þröng rás eða öng. Nefhljóð myndast hins vegar þegar 

lokað er fyrir loftstraum um munn en úfurinn sígur niður og opnað er upp í nefholið. 

Þegar hliðarhljóð er myndað er lokað um miðju munnsins og loftstraumurinn fer 

óhindraður út til hliðanna en sveifluhljóð myndast við það að tungubroddur sveiflast 

við tannberg (Sigurður Konráðsson 1996:30-34).  
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Röddun er mikilvægur þáttur í myndun einstakra hljóða og ræður miklu um 

eðli þeirra. Við myndun sumra málhljóða titra raddböndin og kallast hljóðin þá 

rödduð en önnur hljóð eru órödduð (Kristján Árnason 2005:14). Þetta má enn fremur 

sjá í töflu 1.2.   

Í íslensku gildir sú meginregla að orðáhersla er á fyrsta atkvæði og er hún þá 

nefnd aðaláhersla (Kristján Árnason 2005:431). Atkvæði hafa þó mismikla áherslu og 

kemur aukaáhersla gjarnan á síðari orðhluta í samsettum orðum (Höskuldur Þráinsson 

1995:28). 

 

1.2 Beygingarformdeildir í íslensku  

Flest orð í íslensku beygjast eftir ákveðnum reglum og er það eitt aðaleinkenni þeirra 

(Guðrún Kvaran 2005:168). Mismunandi skoðanir eru þó um fjölda 

beygingarformdeilda en hér verða þær taldar níu: persóna, tala, kyn, fall, ákveðni, 

stig, háttur, tíð og mynd (Guðrún Kvaran 2005:200).  

Persónur í íslensku eru þrjár: 1. persóna, 2. persóna og 3. persóna en tölur eru 

tvær: eintala og fleirtala (Guðrún Kvaran 2005:200-201). Í töflu 1.3 má sjá þessar 

persónur í eintölu og fleirtölu. 

 
Tafla 1.3 Persónur í íslensku 

 
 1. persóna 2. persóna 3. persóna 

et. ég þú hann/hún/það 

ft. við þið þeir/þær/þau 

 

Kyn í íslensku eru þrjú: karlkyn, kvenkyn og hvorugkyn en föll eru fjögur: nefnifall, 

þolfall, þágufall og eignarfall (Guðrún Kvaran 2005:201-202). Áhrifssagnir og 

forsetningar eru algengustu fallstjórnendur í íslensku (Höskuldur Þráinsson 1995:47). 

Ákveðni getur verið í formi greinis sem bætist þá aftan við fallendingar 

nafnorðsins og beygist jafnframt sjálfur í föllum (Guðrún Kvaran 2005:204). Í töflu 

1.4 má sjá orð í öllum kynjum fallbeygð með og án greinis. 
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Tafla 1.4 Fallbeyging í íslensku 

 
 Óákveðið/án greinis Ákveðið/með greini 

 Karlkyn Kvenkyn Hvorugkyn Karlkyn Kvenkyn Hvorugkyn 

Nefnifall maður kona barn maðurinn konan barnið 

Þolfall mann konu barn manninn konuna barnið 

Þágufall manni konu barni manninum konunni barninu 

Eignarfall manns konu barns mannsins konunnar barnsins 

 

Stig í íslensku eru þrjú: frumstig, miðstig og efsta stig. Orð geta stigbeygst reglulega 

eða óreglulega (Guðrún Kvaran 2005:204). Í reglulegri stigbreytingu er algengast að 

orð bæti við sig viðskeytunum –ar og –ast. Í óreglulegri stigbreytingu er aftur á móti 

annar stofn orðsins notaður í miðstigi og efsta stigi (Höskuldur Þráinsson 1995:212-

213). Þetta má sjá í töflu 1.5. 

 

Tafla 1.5 Stigbreyting lýsingarorða í íslensku 

 
 Frumstig Miðstig Efsta stig 

Regluleg stigbreyting stoltur stoltari stoltastur 

Óregluleg stigbreyting gamall  eldri elstur 

 

Hættir í íslensku eru tvenns konar: persónuhættir og fallhættir. Persónuhættir beygjast 

í tíðum, persónum og tölum en fallhættir ekki. Persónuhættir eru framsöguháttur (fh.), 

viðtengingarháttur (vh.) og boðháttur (bh.) en fallhættir eru nafnháttur (nh.), 

lýsingarháttur nútíðar (lh.nt.) og lýsingarháttur þátíðar (lh.þt.) (Guðrún Kvaran 

2005:205). Í töflu 1.6 er sýnt hvernig sögnin að finna beygist í háttum. 

 

Tafla 1.6 Hættir sagna í íslensku 

 
Persónuhættir Fallhættir 

fh. vh. bh. nh. lh.nt. lh.þt. 

finn finni finndu finna finnandi fundinn 
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Í íslensku er einungis talað um tvær tíðir, nútíð og þátíð, sem beygingarformdeildir 

(Guðrún Kvaran 2005:205). Mynd er ekki talin eiginleg beygingarformdeild en talað 

er um þrjár myndir: germynd, miðmynd og þolmynd (Sigurður Konráðsson 2003:27). 

Í töflu 1.7 má sjá dæmi um myndir í íslensku. 

 

Tafla 1.7 Myndir í íslensku 

 

 Sögnin að veiða 

Germynd ég veiði fiskinn 

Þolmynd fiskurinn er veiddur (af einhverjum) 

Miðmynd fiskurinn veiddist 

 

1.3 Orð og orðmyndun í íslensku 

Orðflokkum í íslensku er skipt í þrennt: fallorð, sagnorð og smáorð (Guðrún Kvaran 

2005:172). Þessa orðflokka ásamt undirflokkum þeirra má sjá í töflu 1.8.  

 

Tafla 1.8 Íslenskir orðflokkar 

 
Fallorð Sagnorð Smáorð 

nafnorð sagnorð atviksorð 

lýsingarorð  forsetningar 

fornöfn  samtengingar  

töluorð  upphrópanir 

greinir   

 

Fallorð kallast þau orð sem beygjast í föllum en til fallorða teljast nafnorð, 

lýsingarorð, fornöfn, töluorð og greinir (Höskuldur Þráinsson 1995:195,197). 

Beygingarleg einkenni sem eru fallorðum sameiginleg eru kyn, tala og fall. 

Beygingarleg einkenni nafnorða eru tala og fall en kyn mætti frekar kalla 

orðasafnsþátt í nafnorðum þar sem nafnorð eru alltaf í ákveðnum kynjum (Eiríkur 

Rögnvaldsson 1990:62). Nafnorð geta flest bætt við sig viðskeyttum greini og telst 

það til setningarlegra einkenna þeirra (Guðrún Kvaran 2005:218-219). Þá geta 

nafnorð ýmist beygst sterkt eða veikt og segja beygingarendingar í aukaföllum til um 
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það hvora beyginguna um er að ræða. Í því sambandi er talað um sérhljóðabeygingu 

og samhljóðabeygingu (Höskuldur Þráinsson 1995:200).  

 Beygingarleg einkenni lýsingarorða eru hin sömu og nafnorða auk þess sem 

lýsingarorð stigbeygjast og beygjast í kynjum. Setningarleg einkenni þeirra eru hins 

vegar þau að lýsingarorð geta staðið með nafnorðum og lýst þeim nánar (Guðrún 

Kvaran 2005:246). Þá geta lýsingarorð tekið með sér atviksorð sem ákvæðisorð. Flest 

lýsingarorð geta bæði beygst sterkt og veikt en líkt og hjá nafnorðum ræðst það af 

beygingarendingum í aukaföllum (Höskuldur Þráinsson 1995:208-209).   

 Fornöfnum í íslensku er skipt í sex flokka eftir setningarlegum og 

merkingarlegum einkennum þeirra. Flokkarnir eru persónufornöfn, eignarfornöfn, 

afturbeygð fornöfn, ábendingarfornöfn, spurnarfornöfn og óákveðin fornöfn (Guðrún 

Kvaran 2005:263). Setningarleg einkenni fornafna eru margvísleg. Mörg fornöfn eiga 

það þó sameiginlegt að geta staðið ýmist hliðstætt sem ákvæðisorð með nafnorði eða 

öðru fallorði eða sérstætt og þá ein sér. Auk hinna sameiginlegu beygingarlegu 

einkenna fallorða, kyni, tölu og falli, sambeygjast hliðstæð fornöfn orðunum sem þau 

standa með. Einnig beygist hluti fornafna í persónum (Guðrún Kvaran 2005:265; 

Höskuldur Þráinsson 1995:216).  

 Töluorð geta, líkt og fornöfn, staðið ýmist sérstætt eða hliðstætt. Hrein töluorð 

beygjast ekki í tölum en fyrstu fjögur þeirra beygjast í kyni og falli. Aftur á móti 

beygjast raðtölur í kyni, tölu og falli (Guðrún Kvaran 2005:274).   

 Í íslensku er einungis notaður ákveðinn greinir og er hann ýmist laus eða 

viðskeyttur. Lausi greinirinn beygist, líkt og önnur fallorð, í kyni, tölu og falli en 

viðskeytti greinirinn lagar sig að því nafnorði sem honum er skeytt við (Guðrún 

Kvaran 2005:260-261). 

Beygingarleg einkenni sagnorða eru persóna, tala, háttur, tíð og mynd. 

Setningarleg einkenni þeirra eru hins vegar þau að sumar sagnir taka með sér fallorð 

og stýra falli á þeim. Sagnorð skiptast í beygingarflokka eftir því hvort þau hafa 

sterka, veika eða blandaða beygingu. Sterkar sagnir hafa engar beygingarendingar í 

annarri kennimynd (1.p.et.fh.þt.) en veikar sagnir hafa þar viðskeyti d, ð, eða t á 

undan beygingarendingunni. Undir blandaða beygingu falla núþálegar sagnir,           

ri-sagnir og aðrar óreglulegar sagnir (Guðrún Kvaran 2005:278-280,287-290).  

Smáorð eru þau orð sem hvorki fallbeygjast né tíðbeygjast en til smáorða 

teljast atviksorð, forsetningar, samtengingar, upphrópanir og nafnháttarmerki (Guðrún 

Kvaran 2005:15,172-173). Atviksorð skiptast í fimm flokka eftir merkingarlegum 



 

14 

einkennum og hefur hver flokkur sín setningarlegu einkenni. Flokkarnir eru: 

háttaratviksorð, staðaratviksorð, tíðaratviksorð, áhersluatviksorð og spurnaratviksorð. 

Sum atviksorð stigbeygjast þrátt fyrir að vera flokkuð með óbeygjanlegum orðum 

(Höskuldur Þráinsson 1995:246-247).  

Forsetningar standa með fallorðum og stýra aukafalli á þeim en samtengingar 

tengja saman setningar eða setningaliði. Nafnháttarmerki stendur með nafnhætti sagna 

en upphrópanir eru hljóðgervingar sem meðal annars lýsa erfiði, ógeði, sársauka, 

undrun eða ánægju (Guðrún Kvaran 2005:111). 

Í töflu 1.9 má sjá yfirlit yfir beygingarleg einkenni íslenskra orðflokka. 

 

Tafla 1.9 Beygingarleg einkenni í íslensku - yfirlit1 

 
 Persóna Tala Kyn Fall Ákveðni Stig Háttur Tíð Mynd 

Nafnorð - + (+) + + - - - - 

Lýsingarorð - + + + + + - - - 

Fornöfn +/- + +/- + - - - - - 

Töluorð - +/-  +/- + - - - - - 

Greinir - + + + - - - - - 

Sagnorð, ph. + + - - - - + + + 

Sagnorð, fh. - + + + - - (-) -/+ + 

Atviksorð - - - - - (+) - - - 

Forsetningar - - - - - - - - - 

Samtengingar - - - - - - - - - 

Upphrópanir - - - - - - - - - 

Nafnháttarmerki - - - - - - - - - 

 

Við myndun nýrra orða í íslensku er einkum notast við tvenns konar aðferðir: 

orðmyndun með aðskeytum og orðmyndun með því að setja saman orð (Eiríkur 

Rögnvaldsson 1990:32; Guðrún Kvaran 2005:9-10). Í íslensku er einnig fjöldi 

tökuorða af grískum, latneskum og keltneskum uppruna. Þá hafa lágþýsk, ensk, dönsk 

og amerísk áhrif verið mikil í gegnum tíðina (Baldur Ragnarsson 1992:139; Baldur 

Ragnarsson 1999:127). 

                                                
1 Taflan er fengin úr heftinu Íslensk málfræði ásamt æfingum eftir Sigurð Konráðsson. 



 

15 

1.4 Setningar í íslensku 

Í flestum tungumálum er tiltekin orðaröð sjálfgefin eða hlutlaus. Þá er átt við hvernig 

veigamestu þáttum setningar, frumlagi, sögn og andlagi, er raðað í setningu. Segja má 

að íslenska sé svokallað FSA-mál þar sem algengast er að frumlag komi fyrst, þá sögn 

og að lokum andlag (Guðmundur Erlingsson 2001; Höskuldur Þráinsson 2005:6). 

Eftirfarandi er dæmi um sjálfgefna orðaröð í íslensku. 

      frumlag       sögn    andlag  

Strákurinn las bókina 

Algengast er að málsgreinar séu afmarkaðar með punkti. Innan einnar málsgreinar 

geta verið ein eða fleiri setningar en setning er orðasamband sem í er umsögn. 

Setningar eru tvenns konar, aðalsetningar og aukasetningar. Aukasetning er setning 

sem er liður í annarri setningu. Aðalsetning er hins vegar setning sem ekki er hluti af 

annarri setningu (Höskuldur Þráinsson 1995:275; Sigurður Konráðsson 2003:7-10). 
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2. Pólska 
 
 
Líkt og áður hefur verið nefnt er pólska vesturslavneskt mál. Upphaf hennar má rekja 

til Slava á fimmtu til sjöttu öld. Mál þeirra, slavneska, greindist síðar í þrjár 

meginkvíslir og er ein þeirra, vesturslavneskan, formóðir pólsku, tékknesku og 

slóvakísku. Þessi þrískipting var orðin skýr á 10. öld og má leiða getum að því að 

pólska hafi byrjað að þróast í kjölfarið (Baldur Ragnarsson 1992:68). 

 Hér verður fjallað um málhljóð pólskunnar, beygingarformdeildir hennar og 

orðflokka. Þá verður stutt umfjöllun um orðaröð og setningar í pólsku.  

 

2.1 Málhljóð pólskunnar 

Í pólska stafrófinu eru 32 stafir en þeir eru eftirfarandi: a, ą, b, c, ć, d, e, ę f, g, h, i, j, 

k, l, ł, m, n, ń, o, ó, p, r, s, ś, t, u, w, y, z, ź, Ŝ. Sumir telja þó að í stafrófinu séu 39 

stafir og telja þeir þá með stafasamböndin ch, cz, dz, dź, dŜ, rz og sz (Nilsson 2003; 

Stone 1987:354). 

 Málhljóð í pólsku skiptast í sérhljóð og samhljóð2. Pólska sérhljóðakerfið 

samanstendur af tólf málhljóðum, átta einhljóðum og fjórum tvíhljóðum. Einhljóðin 

eru: [i], [], [Ε], [a], [�] og [u], auk nefjuðu hljóðanna [Ε)] og [�)] og tvíhljóðin eru 

[ai], [Εi], [�i] og [ui] (Jón Axel Harðarson 2002). 

 Samhljóðum í pólsku er skipt í sjö flokka eftir myndunarhætti en þeir eru 

lokhljóð, tvinnhljóð (affricates), önghljóð, nefhljóð, hliðarhljóð, sveifluhljóð og 

hálfsérhljóð (semi-vowels) (International Encyclopedia of Linguistics 1992:242; Jón 

Axel Harðarson 2002). Þessa flokkun má sjá í töflu 2.1. 

 

Tafla 2.1 Pólskt samhljóðakerfi 

 

 Raddað/rödduð Óraddað/órödduð 
Lokhljóð b   d   g p   t   k 
Tvinnhljóð  dz   dΖ   d ts   tΣ   t  
Önghljóð v   z   Ζ    f   s   Σ      x 
Nefhljóð m   n      
Hliðarhljóð l  
Sveifluhljóð r  
Hálfsérhljóð w  j  

                                                
2 Um hljóðfræði má lesa í tengslum við íslensku í kafla 1.1. 
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Um hljóð þessara flokka og röddun má lesa í kafla 1.1. Tvinnhljóð myndast þegar 

lofti fyrir aftan algjöra lokun í raddsvæði (vocal tract) er smátt og smátt hleypt út. 

Upphaflega losunin framkallar lokhljóð en aðskilnaðurinn sem fylgir er nægilega 

hægur til að framkalla heyranlegan núning og þess vegna er líka 

núningsþáttur/önghljóð í hljóðinu. Það er þetta samband lokhljóðs og önghljóðs sem 

framkallar tvinnhljóðið (Crystal 2003:16).  

Hálfsérhljóð eru að ýmsu leyti svipuð samhljóðum en þau vantar hljóðfræðileg 

einkenni sem venjulega fylgja þeim. Hljóðfræðilegir eiginleikar þess eru eins og 

sérhljóða þó hálfsérhljóðið sé mun styttra og ekki atkvæðisbært (Crystal 2003:413). 

Orðáhersla í pólsku er að jafnaði á næstsíðasta atkvæði. Frá þessu eru þó 

nokkrar undantekningar (Stone 1987:354).    

 

2.2 Beygingarformdeildir í pólsku 

Pólska er mikið beygingamál en beygingarformdeildir pólsku eru níu: persóna, tala, 

kyn, fall, stig, háttur, tíð, horf og mynd (Jón Axel Harðarson 2002). 

 Persónur í pólsku eru þrjár: 1. persóna, 2. persóna og 3. persóna en tölur eru 

 tvær: eintala og fleirtala (Jón Axel Harðarson 2002). Í töflu 2.2 má sjá þessar 

persónur í eintölu og fleirtölu.  

 

Tafla 2.2 Persónur í pólsku 

 
 1. persóna 2. persóna 3. persóna 

et. ja (ég) ty (þú) on/ona/ono (hann/hún/það) 

ft. my (við) wy (þið) oni/one (þeir/þær og þau) 

 

Í pólsku eru kyn í eintölu þrjú: karlkyn, kvenkyn og hvorugkyn en í fleirtölu eru 

aðeins tvö kyn: karlpersónukyn (masculine personal) og ekki karlpersónukyn (non-

masculine personal) (International Encyclopedia of Linguistics 1992:242; Stone 

1987:358).  

Í pólsku eru sjö föll: nefnifall (nominative), eignarfall (genitive), þágufall 

(dative), þolfall (accusative), tólfall (instrumental)3, staðarfall (locative) og ávarpsfall 

                                                
3 Heimildum ber þó ekki saman um íslenska þýðingu fimmta fallsins því auk tólfalls má meðal annars 
finna þýðingarnar verkfærisfall, háttarfall og tækisfall. 



 

18 

(vocative) (Jón Axel Harðarson 2002). Í töflu 2.3 má sjá fallbeygingu orðanna 

kennari, kona og barn. 

 

Tafla 2.3 Fallbeyging í pólsku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Í pólsku eru þrjú stig: frumstig, miðstig og efsta stig. Með því að bæta viðskeytunum  

-szy eða -ejszy aftan við stofn frumstigs orða má mynda miðstig þeirra. Til að mynda 

efsta stig er forskeytinu naj- hins vegar bætt framan við miðstigsmyndina (Jón Axel 

Harðarson 2002). Í töflu 2.4 má sjá stigbreytingu lýsingarorðanna nýr og veikur. 

Lýsingarorð sem beygjast óreglulega taka með sér hjálparorðin meira (bardziej) og 

mest (najbardziej) í miðstigi og efsta stigi.  

 

Tafla 2.4 Stigbreyting lýsingarorða í pólsku 

 
 Frumstig Miðstig Efsta stig 

Regluleg stigbreyting nowy (nýr) nowszy  najnowszy  

Óregluleg stigbreyting chory (veikur) bardziej chory  najbardziej chory  

 

Hættir í pólsku eru sex: framsöguháttur (fh.), viðtengingarháttur (vh.), boðháttur (bh.), 

nafnháttur (nh.), lýsingarháttur nútíðar (lh.nt.) og lýsingarháttur þátíðar (lh.þt.). Tíðir 

eru hins vegar þrjár: nútíð, þátíð og framtíð. Í þátíð og framtíð eru beygingarendingar 

allra persóna ólíkar eftir kynjum. Í töflu 2.5 er sýnt hvernig sögnin að lesa beygist í 

háttum og í töflu 2.6 má sjá sömu sögn í 1. persónu nútíð, þátíð og framtíð.  

 

 Karlkyn Kvenkyn Hvorugkyn 

Nefnifall nauczyciel (kennari) kobieta (kona)  dziecko (barn) 

Eignarfall nauczyciela kobiety dziecka 

Þágufall nauczycielowi kobiecie dziecku 

Þolfall nauczyciela kobietę dziecko 

Tólfall nauczycielem kobietą dzieckiem 

Staðarfall nauczycielu kobiecie dziecku 

Ávarpsfall nauczycielu kobieto dziecko 
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Tafla 2.5 Hættir sagna í pólsku 

 
fh. vh.þt.4 bh. nh. lh.nt. lh.þt. 

czytam czytałbym czytaj czytać czytając czytawszy 

(les) (læsi) (lestu) (lesa) (lesandi) (lesinn) 

 

 Tafla 2.6 Tíðir í pólsku 

 
 Karlkyn Kvenkyn 

Nútíð  czytam (ég les) 

Þátíð czytałem (ég las) czytałam (ég las) 

Framtíð będę czytał (ég mun lesa) będę czytała (ég mun lesa) 

 

Í pólsku eru tvenns konar horf: lokið horf (perfective) og ólokið (imperfective). Sagnir 

eru ýmist í loknu eða óloknu horfi og til að skipta úr öðru horfinu í annað eru ýmist 

notuð viðskeyti eða forskeyti (Jón Axel Harðarson 2002). Í töflu 2.7 má sjá dæmi um 

lokið horf og ólokið. 

 

Tafla 2.7 Horf í pólsku 

 
Ólokið horf Lokið horf Ólokið horf 

pisać (að skrifa) przepisać (ég hef skrifað) przepisywać (ég er að skrifa) 

 

Myndir í pólsku eru þrjár: germynd, þolmynd og miðmynd (Jón Axel Harðarson 

2002). Í töflu 2.8 má sjá sögnina að selja í öllum myndum. 

 

Tafla 2.8 Myndir í pólsku 

 
Myndir  

Germynd ja sprzedaję ksiąŜkę (ég sel bókina) 

Þolmynd ksiąŜka jest sprzedawana (przeze mnie) (bókin er seld (af mér)) 

Miðmynd ksiąŜka sprzedała się (bókin seldi sig) 

                                                
4 Aðeins er talað um viðtengingarhátt þátíðar í pólsku. 
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2.3 Orð og orðmyndun í pólsku 

Orðflokkum í pólsku er skipt í tvennt: beygjanlega orðflokka og óbeygjanlega 

(Jagodziński [án árs b]). Þessa flokkun má sjá í töflu 2.9. 

 

Tafla 2.9 Pólskir orðflokkar 

 
Beygjanlegir orðflokkar Óbeygjanlegir orðflokkar 

nafnorð  atviksorð 

lýsingarorð forsetningar 

fornöfn samtengingar 

töluorð upphrópanir 

sagnorð önnur smáorð 

 

Nafnorð í pólsku eru ýmist karlkyns, kvenkyns eða hvorugkyns en beygingarleg 

einkenni þeirra eru tala og fall. Beygingarflokkar nafnorða greinast í tvennt eftir 

stofnendingu (Jón Axel Harðarson 2002). 

 Beygingarleg einkenni lýsingarorða eru hin sömu og nafnorða en auk þess 

beygjast lýsingarorð í kynjum og stigum (Jón Axel Harðarson 2002). Lýsingarorð 

geta staðið með nafnorðum og lýst þeim nánar (Stanisław J. Bartoszek 2007).  

 Fornöfnum í pólsku er skipt í sex flokka: persónufornöfn, eignarfornöfn, 

afturbeygð fornöfn, ábendingarfornöfn, spurnarfornöfn og óákveðin fornöfn (Nilson 

2003). Beygingarleg einkenni fornafna eru tala, fall, kyn og persóna. Þá geta fornöfn 

ýmist staðið hliðstætt með nafnorðum eða sérstætt og þá ein sér (Stanisław J. 

Bartoszek 2007).  

 Beygingarleg einkenni töluorða eru kyn, tala og fall. Það eru þó einungis 

raðtölur sem beygjast í tölum. Líkt og fornöfn geta töluorð ýmist staðið sérstætt eða 

hliðstætt (Stanisław J. Bartoszek 2007). 

Beygingarleg einkenni sagnorða eru tíð, persóna, tala, háttur, mynd og horf 

(Jón Axel Harðarson 2002). Þá geta sumar sagnir tekið með sér fallorð og stjórnað 

falli á því (Stanisław J. Bartoszek 2007). Eins og áður hefur komið fram eru aðrir 

orðflokkar óbeygjanlegir.  

Í töflu 2.10 má sjá yfirlit yfir beygingarleg einkenni pólskra orðflokka. 

  



 

21 

Tafla 2.10 Beygingarleg einkenni í pólsku – yfirlit 

 
 Persóna Tala Kyn Fall Stig Háttur Tíð Horf Mynd 

Nafnorð - + (+) + - - - - - 

Lýsingarorð - + + + + - - - - 

Fornöfn +/- + +/- + - - - - - 

Töluorð - +/- +/- + - - - - - 

Sagnorð + + (+) - - + + + + 

Atviksorð - - - - - - - - - 

Forsetningar - - - - - - - - - 

Samtengingar - - - - - - - - - 

Upphrópanir - - - - - - - - - 

Önnur smáorð - - - - - - - - - 

 

Við orðmyndun í pólsku er einkum notast við tvenns konar aðferðir: orðmyndun með 

aðskeytum og orðmyndun með því að setja saman orð (Hauzer [án árs]; Nilsson 

2003). Þá er einnig töluvert um tökuorð í pólsku, til dæmis úr grísku, latínu og 

slavneskum málum sérstaklega tékknesku en einnig úkraínsku og hvítrússnesku. Að 

auki hefur pólska orðið fyrir töluverðum áhrifum frá þýsku sem og ítölsku, ensku og 

frönsku (Baldur Ragnarsson 1999:218; Stone 1987:534).  

 

2.4 Setningar í pólsku 

Eins og fjallað var um í kafla 1.4 er tiltekin orðaröð í flestum tungumálum sjálfgefin 

eða hlutlaus. Pólska er svonefnt FSA-mál þar sem orðaröðin frumlag-sögn-andlag er 

algengust (Jagodziński [án árs a]). 

 Eftirfarandi er dæmi um sjálfgefna orðaröð í pólsku. 

 
      frumlag        sögn       andlag 

Chłopiec czyta ksiąŜkę (strákurinn les bókina) 
 

Þegar kemur að röð aðal- og aukasetninga í pólsku er algengast að aðalsetning komi 

fyrst og þá aukasetning. Um aðal- og aukasetningar má lesa í kafla 1.4. 
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3. Samanburður á íslensku og pólsku 
 
 
Ýmsir þættir eru sameiginlegir öllum málum og eru þeir kallaðir algildi. Öll mál hafa 

til dæmis sérhljóð og samhljóð og helstu orðflokka svo sem nafnorð, lýsingarorð og 

sagnorð. Það telst jafnframt til algilda að í flestum málum er frumlagið haft á undan 

andlaginu í fullyrðingasetningum þar sem bæði frumlag og andlag eru nafnorð 

(Guðmundur Erlingsson 2001).  

Hvað sem öllum algildum líður eru tungumál heimsins mjög fjölbreytt og eru 

íslenska og pólska þar engar undantekningar. Málin eiga þó ýmsa þætti sameiginlega 

og verður nú bent á hvað málin eiga sameiginlegt og hvað er mismunandi. 

 

3.1 Málhljóð 

Stafróf íslensku og pólsku byggjast bæði á latnesku stafrófi. Í báðum málum hefur þó 

táknum verið bætt við og önnur felld brott til að laga stafrófið að málunum (Baldur 

Ragnarsson 1999:121,199). Í stafrófunum eru jafnmargir stafir en viðbættu 

stafsetningartáknin eru mjög ólík milli mála.  

Líkt og í öðrum málum skiptast málhljóð íslensku og pólsku í sérhljóð og 

samhljóð. Í íslenska sérhljóðakerfinu eru þrettán sérhljóð en tólf í því pólska. 

Íslenskum samhljóðum er skipt í fimm flokka eftir myndunarhætti, lokhljóð, önghljóð, 

nefhljóð, sveifluhljóð og hliðarhljóð. Sömu flokka má finna í pólsku en þar eru enn 

fremur flokkarnir tvinnhljóð og hálfsérhljóð. Reginmunur er á orðáherslu í málunum 

þar sem áhersla er á fyrsta atkvæði í íslensku en á því næstsíðasta í pólsku.  

 

3.2 Beygingarformdeildir 

Fjöldi beygingarformdeilda er sá sami í íslensku og pólsku. Munurinn er sá að í 

íslensku er ákveðni beygingarformdeild en ekki í pólsku og í pólsku er horf talin til 

beygingarformdeilda en ekki í íslensku. Málin eiga því átta sameiginlegar 

beygingarformdeildir en þær eru persóna, tala, kyn, fall, stig, háttur, tíð og mynd. 

 Sömu persónur, tölur, kyn, stig og myndir eru í íslensku og pólsku. Það er í 

báðum málum fyrirfinnst 1., 2. og 3. persóna, eintala og fleirtala, karlkyn, kvenkyn og 

hvorugkyn, frumstig, miðstig og efsta stig og germynd, þolmynd og miðmynd. Föll í 

málunum eru aftur á móti mismörg. Í íslensku eru fjögur föll: nefnifall, þolfall, 
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þágufall og eignarfall en auk þeirra eru í pólsku þrjú föll til viðbótar: tólfall, staðarfall 

og ávarpsfall. 

Í íslensku eru sex hættir: framsöguháttur, viðtengingarháttur, boðháttur, 

nafnháttur, lýsingarháttur nútíðar og lýsingarháttur þátíðar. Í pólsku má finna þessa 

sömu hætti. Munurinn er hins vegar sá að í pólsku er aðeins talað um viðtengingarhátt 

þátíðar en ekki um viðtengingarhátt nútíðar líkt og í íslensku. Í íslensku eru jafnframt 

aðeins tvær tíðir en í pólsku er, auk nútíðar og þátíðar, framtíð.  

Eins og áður hefur verið nefnt er ákveðni talin til beygingarformdeilda í 

íslensku. Talað er um greini sem ákveðni en greinirinn bætist aftan við fallendingar 

nafnorðsins og sambeygist því. Horf er hins vegar beygingarformdeild í pólsku og 

kemur það ýmist fram sem lokið eða ólokið.  

Í töflu 3.1 er samanburður beygingarformdeilda í íslensku og pólsku sýndur.  

 

Tafla 3.1 Samanburður beygingarformdeilda í íslensku og pólsku 

 
 Íslenska Pólska 

Persóna þrjár: 1., 2., og 3. persóna þrjár: 1., 2., og 3. persóna 

Tala tvær: eintala og fleirtala tvær: eintala og fleirtala 

Kyn þrjú: karlkyn, kvenkyn og 

hvorugkyn 

þrjú: karlkyn, kvenkyn og 

hvorugkyn 

Fall fjögur: nefnifall, þolfall, þágufall 

og eignarfall 

sjö: nefnifall, eignarfall, þágufall, 

þolfall, tólfall, staðarfall og 

ávarpsfall 

Stig þrjú: frumstig, miðstig og efsta stig þrjú: frumstig, miðstig og efsta stig 

Háttur sex: framsöguháttur, 

viðtengingarháttur, boðháttur, 

nafnháttur, lýsingarháttur nútíðar 

og lýsingarháttur þátíðar 

sex: framsöguháttur, 

viðtengingarháttur (þátíðar), 

boðháttur, nafnháttur, 

lýsingarháttur nútíðar og 

lýsingarháttur þátíðar 

Tíð tvær: nútíð og þátíð þrjár: nútíð, þátíð og framtíð 

Mynd þrjár: germynd, þolmynd og 

miðmynd 

þrjár: germynd, þolmynd og 

miðmynd 

Ákveðni ákveðinn greinir - 

Horf - tvö: lokið horf og ólokið horf 
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3.3 Orð, orðmyndun og setningar 

Orðflokkum í íslensku er skipt í þrennt: fallorð, sagnorð og smáorð en í pólsku er 

orðflokkum aðeins skipt í tvennt: beygjanlega og óbeygjanlega orðflokka. Fjöldi 

orðflokka í íslensku er ellefu en í pólsku eru orðflokkar tíu. Sameiginlegir orðflokkar í 

þessum málum eru níu: nafnorð, lýsingarorð, fornöfn, töluorð, sagnorð, atviksorð, 

forsetningar, samtengingar og upphrópanir. Auk þeirra eru greinir og nafnháttarmerki 

talin til orðflokka í íslensku en tíundi flokkurinn í pólsku er orðflokkurinn önnur 

smáorð. Mun á beygingarlegum einkennum orðflokka má sjá í töflum 1.9 og 2.8.  

 Myndun nýrra orða er með svipuðum hætti í íslensku og pólsku. Bæði málin 

nota einkum tvenns konar aðferðir við orðmyndun, annars vegar orðmyndun með 

aðskeytum og hins vegar orðmyndun með því að setja saman orð. Þá er töluvert um 

tökuorð í íslensku og pólsku.  

 Íslenska og pólska eru svokölluð FSA-mál. Í setningum er algengast að 

frumlag komi fyrst, þá sögn og að lokum andlag. Þetta nefnist sjálfgefin orðaröð. Þá 

er gerð og röð aðal- og aukasetninga með sama hætti í málunum. 

 

3.4 Ályktun 

Greinilegt er að uppbygging íslensku og pólsku er að mörgu leyti svipuð. Þegar stuttar 

og hnitmiðaðar mállýsingar tungumálanna eru skoðaðar sést að margir þættir eru þeim 

sameiginlegir þó svo ýmislegt skilji á milli. Þetta segir þó ekki alla söguna því hér 

hefur aðeins verið fjallað um yfirborðið, það er grunnatriði tungumálanna en margir 

þættir eru ókannaðir og verða að bíða frekari umfjöllunar.  
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4. Rannsókn 
 
 
Hér verður fjallað um framkvæmd rannsóknar auk þess sem hér verður ítarleg 

umfjöllun um hvern og einn þátttakanda rannsóknarinnar. Meðal þess sem tekið 

verður fyrir er framburður, beygingar, setningar og orðaforði hjá þátttakendum og 

frávik þeirra frá íslensku máli og málvenjum.  

 

4.1 Framkvæmd rannsóknar 

Til að kanna hvað reynist pólskum börnum erfiðast að læra í íslensku var ákveðið að 

gera viðtalsrannsókn. Viðtöl voru tekin við pólska grunnskólanemendur á 

unglingastigi. Haft var samband við skólastjórnendur nokkurra skóla og með aðstoð 

þeirra og kennara í nýbúadeildum voru heppilegir þátttakendur í rannsóknina valdir. 

Þátttakendur þurftu að uppfylla ákveðin skilyrði. 

Þátttakendur þurftu að: 

- hafa pólsku að móðurmáli 
- vera á aldrinum 13 – 16 ára 
- hafa búið á Íslandi í að minnsta kosti þrjú ár (það er hafa byrjað að læra 

íslensku þá) 
- hafa verið orðnir læsir á sitt móðurmál áður en íslenskunám þeirra hófst 

Auk ofangreindra skilyrða mátti hvorugt foreldri þátttakenda vera íslenskt. 

Áður en vinna við rannsóknina hófst var send tilkynning til Persónuverndar 

um hvernig staðið yrði að vinnslu persónuupplýsinga. Þegar Persónuvernd hafði 

staðfest móttöku tilkynningarinnar skriflega (sjá fylgiskjal II) hófst vinnan.  

 Þar sem þátttakendur höfðu ekki náð 18 ára aldri og voru því ekki orðnir 

sjálfráða var leitað eftir samþykki foreldra fyrir þátttöku þeirra í rannsókninni. 

Þátttakendur voru því sendir heim með bréf (sjá fylgiskjal III) þar sem rannsóknin og 

tilgangur hennar voru kynnt. Auk þess fylgdi bréf til undirskriftar þar sem foreldrar 

staðfestu samþykki sitt og fengum við þau afhent áður en viðtölin fóru fram.   

 Tekin voru fjögur viðtöl við nemendur í tveimur skólum í Reykjavík og á 

Suðurnesjum. Þátttakendur voru tvær stúlkur og tveir drengir. Viðtölin fóru fram í 

viðkomandi skólum og var áætluð lengd þeirra 15 – 30 mínútur. Viðtölin voru tekin 

upp og skráð (sjá fylgiskjal VI).  

Lagt var upp með ákveðinn viðtalsramma (sjá fylgiskjal V) og hann lagaður að 

hverjum og einum þátttakanda. Þátttakendur voru spurðir fjölmargra spurninga meðal 
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annars hvað þeim þætti erfiðast að læra í íslensku. Lögð var áhersla á að spyrja opinna 

spurninga til að fá þátttakendur til að tala sem mest. Í lok viðtals voru viðmælendur 

beðnir um að segja stutta sögu, meðal annars til að auðvelda mat á samfellu í máli 

þeirra og frásagnarhæfni. Þá voru þeir beðnir um að lesa upp nokkur íslensk orð til að 

meta mætti framburð þeirra á orðum sem talið var að gætu vafist fyrir þeim. Við 

vinnslu upplýsinganna var hlustað eftir og reynt að leggja mat á frávik frá íslensku 

máli og málvenjum. 

Ýmis tákn voru notuð við skráningu viðtalanna en allur texti þeirra var skráður 

með venjulegri stafsetningu. Viðtölin voru þó skráð án stórra stafa í upphafi 

málsgreina en auk þess var öllum greinarmerkjum sleppt. Lengri þagnir voru táknaðar 

með punkti innan sviga, (.), en lengd þeirra var ekki merkt sérstaklega. Óvissuorð 

voru höfð innan sviga, (orð), en þegar orð heyrðust alls ekki voru þau skráð sem x 

innan sviga, (x). Til að tákna ófullgert orð var það sem heyrðist af því skráð innan 

sviga með bandstriki á eftir til að tákna það sem ekki heyrðist, (or-). Hikorð voru 

skráð á sama hátt og önnur orð en látbragð og líkamshljóð voru höfð innan tvöfaldra 

sviga, ((hlær)). Ef viðmælandi lagði áherslu á ákveðið orð innan setningar var það 

skráð með hástöfum, ORÐ. 

Við skráningu viðtala var öllum nöfnum breytt, það er á þátttakendum og 

skólum þeirra sem og öllu sem þeir nefndu með nafni í viðtölunum, svo sem öðrum 

skólum, kennurum, vinum og bæjarfélögum. Þetta var gert í þeim tilgangi að ekki 

væri hægt að rekja svör til einstakra nemenda eða skóla.  

Þær upplýsingar sem hér fara á eftir voru unnar upp úr áðurnefndum viðtölum. 

Þar sem dæmi eru tekin er vísað í viðtölin en þau má sjá í heild sinni í fylgiskjali VI. 

Hafa ber í huga að hver einstaklingur er með sitt einstaka raddsvæði. Raddsvæði geta 

verið misjöfn að stærð og gerð og því hljóma engir tveir einstaklingar nákvæmlega 

eins. Þegar frávik í framburði voru metin var reynt að taka tillit til þessa atriðis en það 

gæti þó reynst áhrifavaldur í ákveðnum framburðareinkennum viðmælenda. 

 

4.2 Lilja 

Lilja er þrettán ára stúlka í skóla A. Hún var þriggja ára þegar hún kom til Íslands og 

hefur því búið hér á landi í tíu ár. Foreldrar hennar eru báðir frá Póllandi og auk þess á 

hún einn eldri bróður sem nýlega er fluttur aftur út til Póllands. Lilja á einnig fleiri 

ættingja í Póllandi sem hún hefur samband við í gegnum tölvu og síma. 



 

27 

Lilja hefur aðgang að pólskum sjónvarpsstöðvum heima hjá sér og les 

jafnframt bækur á pólsku. Þar sem hún fór ekki í grunnskóla í Póllandi hefur 

pólskunám Lilju eingöngu farið fram heima hjá henni. Þá fékk Lilja talkennslu til að 

auðvelda henni að ná íslenskum framburði fljótlega eftir að grunnskólanám á Íslandi 

hófst.  

Lilja talar pólsku við foreldra sína en hún talar íslensku við bróður sinn þar 

sem íslenska er þeim systkinum tamari. Foreldrar þeirra leggja þó hart að þeim að tala 

pólsku heima fyrir. Lilja notar íslensku einnig í skólanum og er dugleg að aðstoða 

pólska samnemendur sína með því að þýða fyrir þá úr íslensku yfir á pólsku. Hún á 

bæði pólska og íslenska vini, innan skólans jafnt sem utan. Meðal áhugamála Lilju eru 

fimleikar og myndlist. 

Að eigin sögn gengur Lilju mjög vel í skólanum. Hún segist vera með 

fullkomnunaráráttu og sætta sig varla við einkunn undir níu. Henni líkar vel í 

skólanum og er íslenska meðal hennar uppáhalds námsgreina. Hún nefnir þó að 

stafsetningin sé flókin en annars er ekki margt sem hún tilgreinir sem erfitt við 

íslensku. Lilja telur að pólska sé erfiðasta tungumálið sem hún kann en auk íslensku 

og pólsku hefur hún verið að læra ensku og dönsku. Lilja á sér stóra framtíðardrauma, 

hún stefnir á að verða dýralæknir og hyggst leggja stund á dýralækninganám í 

Póllandi. 

Lilja er hress og kát stúlka með jákvæða sýn á lífið og tilveruna. Hún er opin 

og skemmtileg og virðist hafa aðlagast nýju samfélagi mjög vel. Hún er mjög málglöð 

og áhugasöm um flesta hluti.   

 

4.2.1 Mál Lilju 

Lilja talar mjög hratt og má segja að hún gefi sér varla tíma til að hugsa og mynda orð 

og setningar í huganum. Það má velta því fyrir sér hvort frávik í máli hennar stafi af 

hraðanum eða hvort þetta sé einfaldlega kunnáttuleysi. Þá notar hún þekkt íslensk 

hikorð á borð við ‘sko’ og ‘hérna’ til að vinna sér tíma. Hún er smámælt en smámæli 

er óeðlilegur framburður, meðal annars á önghljóðinu [s], sem stafar af því að 

tungubroddurinn þrengir að loftstraumnum við tennur. Smámæli getur þó verið 

mismikið og veltur það á staðsetningu tungunnar (Crystal 1992:232). Í tilfelli Lilju er 

smámælið töluvert og eingöngu bundið við hljóðið [s].  
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Þegar við tölum stjórnum við meðal annars tónhæð okkar. Rannsóknir sýna að 

eðlilegur tónn setningar í íslensku er hæstur í upphafi og lækkar síðan (Indriði 

Gíslason og Höskuldur Þráinsson 2000:49). Lilja virðist ekki hafa náð fullum tökum á 

þessu tiltekna atriði íslenskunnar. Tónhæð hennar sveiflast upp og niður og virðist 

tónn hennar því rísa oftar en einu sinni í hverri setningu.  

Lilja talar ágætis íslensku og villur leynast ekki víða í máli hennar. Þegar hún 

áttar sig á því að hún hefur gert vitleysu leiðréttir hún sjálfa sig. Oft á tíðum áttar hún 

sig þó áður en orðið er fullgert. Svo virðist sem Lilja sé af og til óskýr í lok orða. Þetta 

gæti stafað af óöryggi og óvissu um endingar orða og því lækki hún tóninn jafnvel í 

þeim tilgangi að fela vankunnáttu sína. 

Lilja samlagar orð eins og Íslendingar. Í máli hennar má bæði finna dæmi um 

eðlilegar samlaganir og brottföll og óskýrmæli. Þá kemur það þó einnig fyrir að 

samlaganir vantar. Í línu 6, bls. 2 má sjá dæmi um eðlilega samlögun hjá Lilju en þar 

segir hún ‘þriggjára’ í stað þess að segja ‘þriggja ára’. Þarna fellur út áherslulaust 

sérhljóð í bakstöðu á undan orði sem hefst á sérhljóði (Indriði Gíslason og Höskuldur 

Þráinsson 2000:53). Einnig segir Lilja ‘þúst’ í stað ‘þú veist’ eins og til dæmis má sjá 

í línu 26, bls. 4. Dæmi um þetta má þó einnig finna mun víðar í viðtalinu. Að auki 

samlagar Lilja orðin ‘eiginlega’ og ‘mér finnst’ og ber þau fram ‘eila’ (sjá til dæmis 

línu 32, bls. 9) og ‘mérst’ (sjá til dæmis línu 25, bls. 8). Þetta mætti frekar kalla 

óskýrmæli þar sem heldur langt er gengið í því að fella brott hljóð og atkvæði (Indriði 

Gíslason og Höskuldur Þráinsson 2000:57-58,190). Leiða má getum að því að þetta 

óskýrmæli Lilju stafi af því hversu hratt hún talar. Hins vegar gæti þetta talist eðlilegt 

í máli unglinga. 

Stundum vantar samlögun í mál Lilju þar sem eðlilegra væri að hún kæmi fyrir 

líkt og sjá má í línum 12-13, bls. 9. Þar segir Lilja ‘læra hana’ þar sem eðlilegra væri 

að segja ‘lærana’. Þarna sleppir Lilja að fella niður ‘h’ í framstöðu og þar af leiðandi 

einnig sérhljóð í bakstöðu (Indriði Gíslason og Höskuldur Þráinsson 2000:55). 

 

4.2.2 Íslenska sem annað mál 

Aðspurð segir Lilja að í íslensku hafi framburður vafist einna helst fyrir henni, ekki 

síst á hljóðunum [þ] og [ð]. Þá fannst henni stafsetningin erfið þar sem töluverður 

munur sé á framburði og stafsetningu í málunum tveimur. Auk þess tók Lilja fram að 

fallbeygingin hafi vafist fyrir henni en ástæða þess kann að vera sú að Lilja var 
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einungis þriggja ára þegar hún kom til landsins og þar af leiðandi ekki búin að ná 

tökum á málfræði móðurmáls síns. Hún þekkti því ekki hugtakið fallbeyging þó að 

pólska sé mikið beygingamál og beyging því mikilvægur þáttur líkt og í íslensku.  

Í íslensku fannst Lilju einna auðveldast að raða saman orðum svo úr yrði 

merkingarbær setning, en hún telur orðaröð vera svipaða í málunum. Að auki fannst 

henni auðvelt að byggja upp orðaforðann og hún öðlaðist betri þekkingu á málinu 

smátt og smátt. Í dag talar Lilja eins og áður sagði góða íslensku.    

 

4.2.3 Framburður 

Það sem Lilja virðist helst eiga í erfiðleikum með í íslenskum framburði eru 

mismunandi framburðarmyndir bókstafsins ‘g’. Hún virðist helst eiga erfitt með 

uppgómmæltu hljóðin: raddaða önghljóðið [⊗], óraddaða önghljóðið [x] og 

ófráblásna lokhljóðið [γ∗]. Í framburði hennar hljóma þessi hljóð sem úfmælt 

önghljóð [Ξ, ] en misjafnt virðist hvar á svæðinu hljóðið er myndað. Hér verður 

táknið [Ξ] notað fyrir þetta tiltekna hljóð. Dæmi um þennan framburð eru 

persónufornafnið ‘ég’, samtengingin ‘og’, lýsingarorðið ‘grafískur’, atviksorðið 

‘mjög’, spurnarfornafnið ‘hvað’ og nafnorðið ‘skratti’. 

 
Framburður Lilju Orð Viðurkenndur framburður 

[jΕΞ] ég [jΕ⊗] 

[�Ξ] og [�⊗] 

[Ξραφισγ∗Ψρ] grafískur [γ∗ραφισγ∗Ψρ] 

[µϕöΞ] mjög [µϕö⊗] 

[Ξαð] hvað [kΗϖαð] 

[σΞραηδ8Ι] Skratti [sγ∗ραηδ8Ι] 

 

Svo virðist sem Lilja eigi erfitt með að yfirfæra orðáherslur úr pólsku yfir í íslensku. 

Hún leggur oft áherslu á næstsíðasta atkvæði orða líkt og gert er í pólsku en eins og 

áður hefur verið nefnt væri eðlilegra að leggja áhersluna á fyrsta atkvæði íslenskra 

orða. Dæmi um þetta má sjá í línu 23, bls. 16 þar sem Lilja setur áhersluna á rangan 

stað í orðinu ‘bók’ þegar hún segir [β8ουϒ'Ινα] í stað ['β8ουϒΙνα]. Áhersla er 

táknuð með ['x]. 
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Áhugavert er að skoða framburð Lilju á orðum með stafasambandinu ‘rn’, til 

dæmis í orðinu ‘barn’. Inn í slík orð skjóta flestir lokhljóðinu [d8] og í sumum 

tilfellum dettur [r] niður. Lilja er með svokallaðan rdn-framburð og ber orðið því fram 

sem [b8ard8n], sjá línur 10 og 11, bls. 6. Aftur á móti er hún með svokallaðan dn-

framburð á orðunum ‘hérna’ og ‘þarna’ sem hún ber fram [ΧΕδ8na] (sjá til dæmis í 

línu 29, bls. 2) og [þaδ8na] (sjá til dæmis í línu 25, bls. 4). Slíkur framburður telst 

eðlilegur í íslensku.  

Í lok viðtals les Lilja lista með nokkrum íslenskum orðum. Einungis voru tvö 

orð af fjórtán sem virtust vefjast fyrir Lilju. Lilja ber fram orðið ‘hattur’ með mjög 

ýktum framburði á [h] í framstöðu. Líklegast þykir að hún sé að ofvanda framburð 

sinn. Einnig setur hún áherslu á rangan stað í orðinu ‘baka’ og ber það fram [βαγ∗'α] í 

stað [β'αγ∗α]. 

 

4.2.4 Beygingar 

Í máli Lilju er af og til röng sagnbeyging, en hún virðist ekki kunna full skil á 

viðtengingarhætti og notar því oft framsöguhátt í staðinn. Hún segir til dæmis ‘kemur’ 

í stað ‘komi’ (sjá línu 13, bls. 7) og ‘er’ í stað ‘sé’ (sjá línu 16, bls. 9). Einnig notar 

Lilja stundum rangt kyn á ákvæðisorðum, svo sem lýsingarorðum sem fylgja 

nafnorðum, eins og sjá má í línu 4, bls. 8 og línu 23, bls. 8. Þar segir Lilja: „ég myndi 

vilja frekar sko læra meira pólsku [...]“ og „enskuna [...] hún var dáldið erfitt [...]“. 

Lilja skiptir stundum um tíð þegar hún segir fleiri en eina setningu og eðlilegra 

væri að halda sömu tíðinni. Þetta má til dæmis sjá í línum 23-25, bls. 8 þar sem Lilja 

hefur segðina í þátíð og skiptir svo yfir í nútíð en eðlilegast væri að öll segðin væri í 

nútíð. Dæmi um þetta má einnig sjá í línum 18-19, bls. 10 en þar notar Lilja fyrst 

nútíð þar sem eðlilegra væri að nota þátíð en skiptir svo yfir í þátíð seinna í segðinni. 

Athyglisvert er að Lilja segir ‘lestar’ í línu 13, bls. 3 í stað ‘lesnar’ eins og eðlilegt 

væri og myndar þannig rangan lýsingarhátt þátíðar. Þarna getur verið að hún blandi 

lýsingarhættinum saman við 2. persónu nútíð og þátíð, þú lest/last.  

 Í línu 24, bls. 8 má enn fremur sjá dæmi um u-hljóðvarpið a > ö þar sem það á 

ekki við. Lilja segir þar ‘dönskan’ í stað ‘danskan’. Það má velta því fyrir sér hvort 

spurning spyrils, þar sem orðmyndin ‘dönskuna’ kom fram, hafi ruglað hana. 
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4.2.5 Setningar 

Lilja virðist ekki hafa náð fullum tökum á notkun forsetninga í íslensku. Stundum 

setur hún forsetningu inn í setningu þar sem hún á ekki að vera en dæmi um það má 

sjá í línu 7, bls. 2. Þar segir Lilja: „[...] við töluðum frekar sko pólsku í heima hjá 

mér“. Af og til notar hún ranga forsetningu eins og sjá má í línu 23, bls. 8 en þar notar 

hún forsetninguna ‘á’ þar sem eðlilegra væri að nota forsetninguna ‘í’. Á þessum 

sama stað má sjá dæmi um ranga notkun greinis, þar sem Lilja notar greini þar sem 

hann á ekki við. Lilja segir: „[...] hún var dáldið erfitt á byrjuninni“. 

Lilja segir oft margar setningar í röð án þess að tengja þær saman með 

samtengingum. Þetta má til dæmis sjá í línum 8-10, bls. 12 en þar segir Lilja: „[...] til 

dæmis strákurinn sem mamma er að kenna hann er í fimmta bekk hann er búinn með 

bækur fyrir sjöunda bekk í stærðfræði“. Eðlilegra væri að skilja betur milli setninga til 

dæmis með samtengingum eins og áður sagði. 

 Í pólsku þykir eðlilegt að persónufornöfn fylgi ekki sögnum þar sem 

beygingarendingar sagnanna segja til um persónu og tölu þess sem sögnin á við. 

Persónufornöfn eru þó notuð með til áherslu (Stone 1987:362). Í setningum sínum 

notar Lilja ekki alltaf persónufornöfn með sögnum eins og eðlilegt þykir í íslensku. 

Þetta má til dæmis sjá í línu 18, bls. 10 og í línu 7, bls. 11 með sögnunum ‘að kunna’ 

og að læra. Lilja segir annars vegar: „[...] þannig að lærir það kannski í núll bekk [...]“ 

og hins vegar: „[...] af því kann ekki neitt orð [...]“. Persónufornöfnin sem vantar gætu 

verið ‘þú’ og ‘ég’. 

 

4.2.6 Orðaforði 

Undir lok viðtalsins segir Lilja frá pólskri þjóðsögu. Hún byrjar vel, áður en sagan 

hefst kynnir hún bakgrunn aðalpersónunnar og svo hefst sagan á orðunum ‘einu sinni 

var’ eins og algengt er með sögur og ævintýri (sjá bls. 13-14). Fljótlega er Lilja þó 

farin að vaða úr einu í annað og endurtaka sig töluvert. Þá notar hún mjög mikið af 

hikorðum sem, ásamt því að hún flakkar fram og til baka í frásögninni, rugla 

hlustandann og gera honum erfitt fyrir að fylgja frásögninni. Mikil notkun fornafna 

gerir það einnig að verkum að hlustandinn áttar sig ekki á því hver á í hlut eða um 

hvern ræðir. Þrátt fyrir þessa vankanta vekur orðaforði Lilju í sögunni athygli en hún 

notar þar fremur formleg orð og orðasambönd á borð við: sendiboðar, að ljá mér og 

alla mína tíð. 
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 Mikil notkun hikorða hjá Lilju er þó ekki eingöngu bundin við söguna því 

notkun þeirra er áberandi í gegnum allt viðtalið. Þó er athyglisvert að algengustu 

hikorð hennar virðast vera hikorð sem ekki eru algeng í máli Íslendinga. Mjög oft 

segir Lilja ‘hvað heitir þetta’ og það jafnvel nokkrum sinnum í hverri segð eins og 

meðal annars má sjá víða í sögunni í lok viðtalsins, bls. 13-17. Leiða má líkum að því 

að ‘hvað heitir þetta’ sé meðal algengra orðasambanda þegar fólk talar erlent 

tungumál. Þetta er þó varla hægt að flokka sem eiginlegt hikorð þó notkun þess svipi 

til notkunar hefðbundinna hikorða. Algeng hikorð í máli Lilju eru: þú veist, æi, ehh, 

uhh, ahh, þarna, æ, sko, mmm og hérna.  

 Lilja notar lýsingarorðið ‘mikið’ oft vitlaust. Hún ruglar til dæmis saman 

notkun miðstigsmynda orðanna ‘mikið’ og ‘góður’. Þannig segir hún ‘meira en’ í stað 

‘betur en’, sjá línu 11, bls. 8. Einnig notar hún orðið ‘mikið’ þar sem betur færi að 

nota annað orð til dæmis ‘allt’, sjá línu 3, bls. 10. 

 Orðaforði Lilju virðist vera töluverður. Eins og áður hefur komið fram notar 

hún ýmis orð sem athygli vekur að hún kunni. Í línu 8, bls. 12 notar hún til dæmis 

orðið ‘vinnuhestar’ um fólk sem er duglegt og leggur hart að sér. Í línu 31, bls. 12 

notar hún svo orðið ‘miðskóli’ um framhalds- eða menntaskóla en orðið er þó almennt 

ekki notað í íslensku máli. Lilja virðist koma orðum að flestu því sem hún vill segja 

og virðist því hafa náð að byggja upp ágætis orðaforða. 

 

4.2.7 Niðurstöður 

Lilja talar mjög hratt og gefur sér varla tíma til að hugsa áður en hún myndar orð og 

setningar. Hún virðist þó hafa náð ágætis tökum á íslenskri tungu og villur leynast 

ekki víða í máli hennar, sérstaklega þegar tekið er mið af því hversu mikið hún talar. 

Tónhæð Lilju á það til að rísa oft í einni setningu og verða af þeim sökum óeðlileg. 

Lilja er jafnframt af og til með rangar orðáherslur og setur þá áhersluna á næstsíðasta 

atkvæði líkt og eðlilegt þykir í pólsku. Í máli Lilju má bæði finna dæmi um eðlilegar 

samlaganir og brottföll og óskýrmæli. Þá vantar stundum samlögun þar sem eðlilegra 

væri að hún kæmi fyrir. 

Að eigin sögn er það helst fallbeyging og framburður á [ð] og [þ] sem vefst 

fyrir Lilju í íslensku. Önnur frávik leynast þó í máli hennar við nánari skoðun. Hún 

virðist til að mynda eiga í erfiðleikum með mismunandi framburðarmyndir 

bókstafsins ‘g’ og framburð á orðum með stafasambandinu ‘rn’. Þá notar Lilja gjarnan 
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framsöguhátt í stað annarra hátta sem hún þekkir ekki nægilega vel til og skiptir 

gjarnan um tíð innan sömu segðar þegar eðlilegra væri að halda sömu tíðinni. Auk 

þess notar Lilja stundum rangt kyn á ákvæðisorðum, svo sem lýsingarorðum sem 

standa með nafnorðum.  

Algengt virðist vera að forsetningar, samtengingar eða persónufornöfn vanti 

inn í setningar Lilju. Að auki notar Lilja af og til rangar forsetningar. Orðaforði 

hennar er þó töluverður en hún notar hikorð mjög mikið. Mjög oft notar Lilja 

orðasambandið ‘hvað heitir þetta’ og svipar notkun þess til notkunar hefðbundinna 

hikorða. Þetta orðasamband gæti verið algengt þegar fólk talar erlend tungumál.  

 

4.3 Reynir 

Reynir er fjórtán ára drengur í skóla A. Hann fluttist til Íslands þegar hann var fimm 

ára og hefur því búið hér á landi í níu ár. Hann á eina systur en foreldrar þeirra eru 

báðir frá Póllandi. Reynir var í nokkurs konar forskóla í Póllandi í eitt ár sem var 

undirbúningur undir grunnskólanám. Hann kom þó til Íslands áður en formlegt 

grunnskólanám í Póllandi hófst. Á Íslandi fór hann í grunnskóla eftir stutta dvöl í 

leikskóla.  

 Síðastliðin fjögur ár hefur Reynir fengið pólskukennslu einu sinni í viku en 

fram að þeim tíma hafði hann enga móðurmálskennslu fengið. Af og til les Reynir 

bækur á pólsku og horfir á pólskt sjónvarp. Þá hefur hann samband við vini sína í 

Póllandi á spjallrásum á netinu. Hann hefur einnig samband við ættingja í Póllandi og 

fara þau samskipti fram á pólsku. Reynir virðist gera sér grein fyrir því að honum hafi 

farið aftur í móðurmálinu en samt sem áður talar hann pólsku heima hjá sér, bæði við 

foreldra sína og systur. Þess má þó geta að systir hans talar við hann á íslensku. 

 Reynir notar íslensku í skólanum nema í samskiptum við pólska samnemendur 

sína. Hann á pólska vini utan skólans og talar hann eingöngu pólsku við þá. 

Aðspurður segist Reynir hugsa á pólsku og íslensku en þó eiga auðveldara með að 

hugsa á pólsku.  

Reyni gengur vel í skólanum og er ánægður með kennarana. Hann er duglegur 

að læra og segist hlusta vel. Reynir tekur það sérstaklega fram að þegar hann var 

nýfluttur til landsins hafi hann lagt mikið á sig og verið duglegur að læra. Honum 

finnst frekar auðvelt að læra tungumál og finnst það í flestum tilvikum skemmtilegt. 
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Af þeim tungumálum sem hann kann finnst honum danska erfiðust en íslenska 

auðveldust. 

Í skólanum gengur Reyni best í íþróttum en honum finnst íþróttir jafnframt 

vera skemmtilegasta námsgreinin. Þá er hans aðaláhugamál fótbolti en hann æfir 

íþróttina af miklum krafti og stefnir á atvinnumennsku í framtíðinni. Áður en að 

atvinnumennsku kemur langar Reyni þó að fara í framhaldsnám þar sem hann getur 

sameinað bóknám og fótboltaiðkun.  

Reynir virðist vera félagslega virkur og eiga mikið af vinum. Hann er 

hlédrægur en þó hress og skemmtilegur drengur. Hann er ákveðinn, veit hvað hann 

vill og stefnir hátt. 

 

4.3.1 Mál Reynis 

Reynir talar frekar hratt og stundum óskýrt en það gæti verið tilraun hans til að fela 

vankunnáttu sína. Mjög oft lækkar hann róminn í lok orða, eins og til að fela endingar 

sem hann er óviss um. Af og til á þetta óskýrmæli þó jafnframt við um heil orð en 

ekki bara endingar þeirra. Þetta heyrist greinilega á upptökunni en er þó ekki jafn 

áberandi þegar talað er við hann. Þá kinkaði hann oft kolli eða hristi höfuðið í stað 

þess að segja já eða nei. 

Reynir virtist ekki hafa fullan skilning á öllu sem spurt var um og stundum 

voru svör hans í engu samhengi við spurningarnar. Þetta kemur berlega í ljós frá og 

með línu 28, bls. 23 og til og með línu 13, bls. 24.  

Líkt og sjá má í línu 22, bls. 21 leiðréttir Reynir sig þegar hann hefur áttað sig 

á að hann hafi gert eða sé að fara að gera málvillu. Tónhæð hans er nokkuð jöfn og í 

raun má segja að hún sé frekar blæbrigðalaus. Af og til rís þó tónninn í lok setningar 

og myndar þar af leiðandi óeðlilegt tónfall í sumum setningum. 

Reynir samlagar orð líkt og eðlilegt þykir í íslensku. Dæmi um þetta má sjá í 

línu 20, bls. 22 en þar segir Reynir ‘geraða’ í stað þess að segja ‘gera það’. Þarna er 

seinna orðið áherslulaust og því raddast upphafshljóðið og hann ber það því fram sem 

[ð] (Indriði Gíslason og Höskuldur Þráinsson 2000:54). Þá fellir Reynir jafnframt 

niður samhljóðið [h] í framstöðu í áherslulausu fornafni líkt og sjá má í línu 33, bls. 

22 þar sem hann segir ‘viðana’ í stað ‘við hana’.  

 Eins og svo margir aðrir gengur Reynir heldur langt í samlögun sinni. Til að 

mynda segir hann ‘eila’ í stað ‘eiginlega’, ‘aleins’ í stað ‘alveg eins’ og ‘örgla’ í stað 
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‘örugglega’. Þetta mætti flokka sem óskýrmæli enda er heldur langt gengið í því að 

fella brott hljóð og atkvæði. Þetta gæti þó jafnframt talist eðlilegt í máli unglinga. 

 

4.3.2 Íslenska sem annað mál 

Aðspurður segir Reynir að framburður og stafsetning hafi flækst einna helst fyrir 

honum í íslensku. Það er einnig greinilegt að hinir ólíku stafir þessara tveggja 

tungumála vefjast fyrir honum. Þá finnst honum beygingar almennt erfiðar en segir þó 

að þær hafi verið einna erfiðastar í upphafi, svo hafi hann hægt og bítandi náð tökum á 

þeim. Orðaröð í íslensku er að hans mati auðveld en erfitt er að segja til um það þar 

sem hann virðist ekki skilja spurninguna til fulls. Í stað þess að ræða um uppbyggingu 

setningar þá nefnir hann atriði sem líklega mætti telja til beyginga (sjá í línum 3-16 

bls. 27).  

Svo virðist sem ekkert hafi verið sérstaklega auðvelt fyrir Reyni í íslensku. 

Við upphaf íslenskunáms var margt flókið að hans mati sem nú virðist vera orðið 

honum mun auðveldara og jafnvel eðlilegt. Hann tilgreinir til dæmis stafsetningu en 

þar gengur honum núna mjög vel að eigin sögn.  

 

4.3.3 Framburður 

Það sem Reynir virðist helst eiga í erfiðleikum með í íslenskum framburði er ‘ð’. 

Hann virðist aðallega eiga erfitt með framburð á orðum sem innihalda ‘ðj’ líkt og sjá 

má í eftirfarandi dæmum. Þar fellir hann brott [ð]. 

 

Framburður Reynis Orð Viðurkenndur framburður 

[þrΙϕα] þriðja [þrΙ∆ϕα] 

[mΙϕΨ] miðju [µΙ∆ϕΨ] 

 

Þá vekur athygli óeðlilegur framburður Reynis á orðinu ‘þegar’ sem er töluvert 

algengt í máli hans. Bókstafurinn ‘g’ stendur hér fyrir uppgómmælt raddað önghljóð 

[⊗] en Reynir ber það hins vegar fram sem uppgómmælt ófráblásið lokhljóð [γ∗].  

 Einstaka sinnum setur Reynir orðáherslu á rangan stað í orðum. Í þessum 

tilvikum setur hann áhersluna á næstsíðasta atkvæði líkt og eðlilegt þykir í pólsku í 

stað þess að setja hana á fyrsta atkvæði eins og gert er í íslensku. Dæmi um þetta má 



 

36 

sjá í línu 25, bls. 21 þar sem Reynir ber orðið ‘sjónvarp’ fram [σϕουνϖ'αρ8β8Ι] en 

ekki ['σϕουνϖαρ8β8Ι]. 

 Á að minnsta kosti einum stað í viðtalinu þarf Reynir að hafa mikið fyrir 

aðblæstri sem gerir það að verkum að hann ýkir hann mikið. Að öðru leyti virðist 

aðblásturinn ekki vefjast mikið fyrir honum.  

 Í lok viðtalsins les Reynir lista með nokkrum íslenskum orðum. Framburður á 

orðunum ‘hjól’, ‘hné’ og ‘að bakka’ vafðist fyrir honum. Hann virðist eiga í 

erfiðleikum með orð þar sem bókstafurinn ‘h’ er í framstöðu og á eftir kemur ‘j’ eða 

‘n’, líkt og í dæmunum hér á undan. Reynir dvelur til dæmis óvenju lengi á fyrsta 

hljóðinu í orðinu ‘hjól’ sem bendir til þess að hann þurfi að hafa fyrir því að bera það 

fram og sé því að vanda sig. Að öðru leyti er framburður hans á orðinu eðlilegur. Í 

orðinu ‘hné’ sleppir Reynir að bera fram [h] og ber því fram raddað [n], [νϕΕ]. Í stað 

þess að bera orðið ‘að bakka’ fram [βαηγ∗α] með aðblæstri og uppgómmæltu 

ófráblásnu lokhljóði ber Reynir orðið fram [βαξα] með löngu uppgómmæltu 

órödduðu önghljóði. 

 

4.3.4 Beygingar 

Reynir er oft á tíðum með ranga fallbeygingu og sagnbeygingu. Ranga fallbeygingu 

má til að mynda sjá í línu 23, bls. 19 og í línu 1, bls. 28 þar sem Reynir hefur fallorðin 

‘sami’ og ‘íþróttir’ í nefnifalli þar sem þau eiga að vera í þágufalli, það er ‘sömu’ og 

‘íþróttum’. Einnig má finna dæmi í máli Reynis þar sem þetta snýst við, til dæmis í 

línu 27, bls. 25. Þar hefur hann nafnorðið ‘danska’ í aukafalli þar sem það á að vera í 

nefnifalli. Reynir virðist frekar fallbeygja rétt þegar hann myndar heilar setningar 

heldur en þegar hann svarar stutt, jafnvel bara með einu orði.  

Í línu 11, bls. 25 og línu 32, bls. 26 má sjá dæmi um ranga sagnbeygingu hjá 

Reyni. Þar hefur hann sagnirnar ‘að koma’ og ‘að byrja’ í nafnhætti þar sem þær ættu 

að vera í framsöguhætti þátíð. Reynir segir: „og þegar ég koma þá var ég [...]“ og „[...] 

fyrst var það erfitt en svo byrja ég að fatta [...]“. Annað dæmi má finna í línu 21, bls. 

28 en þar er sögnin ‘að þurfa’ í framsöguhætti þar sem hún ætti að vera í 

viðtengingarhætti. Þar segir Reynir: „[...] sumir segja maður þarf epli til að tala [...]“. 

Reynir skiptir stundum um tölu innan segðar eins og sjá má í línu 7, bls. 25. 

Þar fer hann úr því að tala um marga kennara í það að tala um einn ákveðinn kennara 

án þess þó að útskýra það frekar. Hann segir: „við erum með góða kennara hann 
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kennir mér [...]“. Þá kemur það einnig fyrir að Reynir skipti um tíð innan segðar líkt 

og sjá má í línum 19-20, bls. 29. Þar hefur Reynir segðina í þátíð en sveiflast svo á 

milli tíða: „já fór í tívolí með frænda mínum og ég fer oft bara með frænda mínum 

bara í bíltúr og já hef keyrt í bíl leyfir mér alltaf það svona“. 

 

4.3.5 Setningar 

Gjarnan vantar orð inn í setningar Reynis til að þær séu fullgerðar. Helst vantar 

persónufornöfn og nafnháttarmerki líkt og sjá má í línu 17, bls. 30 og í línu 6, bls. 23. 

Þar segir Reynir: „[...] og mamma hennar eitthvað sagði að passa sig“ og „[...] þeir eru 

svona stundum tala við mig“. Einnig gleymir Reynir stundum að setja inn 

samtengingar eins og sjá má í línum 4-5, bls. 20: „[...] svo fór ég strax í skóla lærði að 

telja fyrst og svo orðin“. 

 Reynir virðist ekki vera með notkun forsetninga á hreinu. Oft á tíðum notar 

hann rangar forsetningar eins og sjá má til dæmis í línum 2-3, bls. 19. Þar notar hann 

forsetninguna ‘frá’ þar sem betur færi að nota forsetninguna ‘í’ og forsetninguna ‘í’ 

þar sem betur færi að nota forsetninguna ‘á’. Reynir segir: „ég kem frá ehh 

(bæjarfélag 6) frá Póllandi og ég er fjórtán ára í þessu ári“.  

 Reynir virðist vera tiltölulega öruggur með orðaröð í íslensku. Þó má finna 

einstaka dæmi þar sem röð orða er ekki samkvæmt venju líkt og sjá má í línum 7-8, 

bls. 27. Þar segir Reynir: „[...] á íslensku það er miklu svona styttra“ en betra væri að 

segja annaðhvort: „á íslensku er það miklu styttra“ eða „það er miklu styttra á 

íslensku“. 

 

4.3.6 Orðaforði 

Undir lok viðtalsins segir Reynir söguna af Rauðhettu. Hann byrjar söguna á orðunum 

‘það var einu sinni’ sem einmitt er lýsandi fyrir upphaf ævintýra. Í sögunni notar 

Reynir frekar einfaldan orðaforða, líkt og í öllu viðtalinu. Hann skiptir yfir í nútíð 

þegar eðlilegra væri að hafa söguna í þátíð en sagan fylgir að öðru leyti réttri tímaröð. 

Aftur á móti segir hann söguna eins og hann sé að flýta sér í átt að endinum og þar af 

leiðandi verður frásögnin öll í belg og biðu. Aðalatriði sögunnar komu þó fram og 

sagan komst ágætlega til skila.  

 Reynir kemur ekki orðum að öllu sem hann vill segja og því er segð eins og í 

línum 28-29, bls. 22 nánast óskiljanleg. Hann notar töluvert af hikorðum á borð við 
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sko, ehh, hérna og uhh. Auk þess sem hann segir einstaka sinnum þarna, ahh og 

mmm. Þá notar hann orðið ‘bara’ mjög mikið sem og orðasambandið ‘fullt af meira’. 

 

4.3.7 Niðurstöður 

Reynir talar frekar hratt og stundum óskýrt. Hann virðist hafa töluvert einfaldan 

orðaforða og notar mikið af hikorðum. Reynir virtist ekki hafa fullan skilning á öllu 

sem fram kom í viðtalinu. Tónhæð hans er nokkuð jöfn en rís þó af og til í lok 

setningar og myndar því óeðlilegt tónfall. Þá setur Reynir orðáherslu gjarnan á rangan 

stað í orðum. Í máli hans má finna dæmi um eðlilegar samlaganir og brottföll og 

óskýrmæli. Að eigin sögn er það þó helst framburður, stafsetning og beygingar sem 

vefjast fyrir Reyni í íslensku.  

 Við mat á frávikum (frá íslensku máli og málvenjum) í máli Reynis virðist 

hann eiga í erfiðleikum með framburð á [ð]. Gjarnan fellir hann hljóðið brott og þá 

aðallega í orðum þar sem [j] fer á eftir. Þá virðist Reynir ekki ná að bera fram 

uppgómmælta raddaða önghljóðið [⊗], í orðum eins og ‘þegar’, og ber það þess í stað 

fram sem uppgómmælt ófráblásið lokhljóð [γ∗]. Reynir virðist hafa náð góðum tökum 

á aðblæstri í íslensku. Einstaka sinnum er þó eins og hann þurfi að hafa óeðlilega 

mikið fyrir honum sem verður til þess að hann ýkir hann mikið.  

 Reynir er oft á tíðum með ranga fallbeygingu og sagnbeygingu. Algengt er að 

hann hafi orð í nefnifalli þar sem þau ættu að vera í aukafalli, til dæmis í þágufalli. Þá 

notar Reynir oft nafnhátt og framsöguhátt og virðist því ekki vera með aðra hætti í 

íslensku á hreinu. Auk þess skiptir Reynir stundum um tölu og tíð innan segðar. 

Gjarnan vantar orð á borð við persónufornöfn, nafnháttarmerki, samtengingar og 

forsetningar í setningar Reynis til að þær séu fullgerðar. Hann virðist þó tiltölulega 

öruggur með orðaröð í íslensku. 

 

4.4 Kjartan 

Kjartan er fimmtán ára drengur í skóla A. Hann fluttist til Íslands þegar hann var tíu 

ára og hóf nám hér á landi eftir einungis tvær vikur. Hann var í skóla í Póllandi í 

fjögur ár eða frá sex ára aldri. Kjartan á eina eldri systur en foreldrar þeirra eru báðir 

pólskir. Frá því að Kjartan kom til landsins hefur hann fengið kennslu í móðurmáli 

sínu, pólsku, einu sinni í viku. Hann þarf þó að sækja þessa tíma í nágranna-

sveitarfélagi því ekki er boðið upp á þetta í hans heimabæ. 
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 Kjartan les stundum bækur á pólsku og núna síðast las hann fjórðu bókina um 

galdrastrákinn Harry Potter. Þá horfir hann á sjónvarp á pólsku og þegar hann vafrar 

um netið skoðar hann margvíslegar pólskar síður. Kjartan hefur samband við ættingja 

sína í Póllandi símleiðis ásamt því að eiga samskipti við þá á netinu. Honum finnst 

mikilvægt að viðhalda móðurmálinu en Kjartan er oft í Póllandi yfir sumartímann. 

 Kjartan virðist nota íslensku eingöngu í skólanum. Þar á hann hins vegar 

aðallega pólska vini og fara samskipti þeirra fram á pólsku. Heima fyrir notar hann 

einnig pólsku, bæði með foreldrum sínum og systur, og því virðist sem Kjartan fái 

sárafá tækifæri til að byggja upp íslenskukunnáttu sína. Auk pólsku og íslensku kann 

Kjartan dálítið í ensku og örlítið í rússnesku en rússnesku lærði hann af vini sínum.  

Stærðfræði er uppáhaldsnámsgrein Kjartans. Að eigin sögn gengur honum best 

í henni enda var hann búinn að læra mikla stærðfræði í Póllandi og því með töluvert 

forskot á íslenska samnemendur sína. Þá segir Kjartan að honum gangi síst í ensku í 

skólanum enda virðist hann eiga fullt í fangi með að læra eitt nýtt tungumál svo ekki 

sé lagt á hann að læra mörg ný tungumál í einu.  

Áhugamál Kjartans eru hjólreiðar og ýmiss konar tölvunotkun. Eftir 

grunnskólanám hyggur hann á áframhaldandi nám en hann hefur ekki enn gert upp við 

sig við hvað hann langar að starfa í framtíðinni.  

Kjartan er hlédrægur og óframfærinn en engu að síður mjög viðkunnanlegur. 

Hann talar lágt og tranar sér ekki fram en er mjög indæll og almennilegur og virðist 

vera mjög góður drengur.  

 

4.4.1 Mál Kjartans 

Kjartan talar lítið og frekar hægt og oft á tíðum eru svör hans einungis eitt til tvö orð. 

Stundum svarar hann þó í heilum setningum en þær eru yfirleitt frekar einfaldar að 

gerð. Kjartan nær framburði íslenskunnar frekar vel og nær oft að forðast ranga 

málnotkun. Það má leiða að því getum að það sem Kjartan kann í íslensku kunni hann 

frekar vel og sé öruggur á notkun þeirra orða og hljóða sem hann ræður yfir. Hins 

vegar virðist sem kunnátta hans sé afar takmörkuð, hann hafi takmarkaðan orðaforða 

og ráði illa við að mynda setningar. Af þessu leiðir að Kjartan á erfitt með að bera 

fram ný orð og hljóð sem hann heyrir í viðtalinu og einnig á hann erfitt með að mynda 

setningar með orðum sem hann ekki þekkir til hlítar. Dæmi um þetta má meðal annars 
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sjá í línu 11, bls. 37 þar sem Kjartan reynir að bera fram orðið ‘auðvelt’ sem hann 

ekki skilur. Útkoman verður íslenskum áheyrenda nánast óskiljanleg.  

Í máli Kjartans má finna samlögun sem telst eðlilegur hluti af íslensku máli. 

Þetta má til dæmis sjá í línu 31, bls. 32 þar sem hann segir ‘þavar’ í stað ‘það var’ og 

fellir þannig niður áherslulaust [ð] í bakstöðu (Indriði Gíslason og Höskuldur 

Þráinsson 2000:55). Einnig má sjá dæmi um samlögun í línu 2, bls. 37 þar sem 

Kjartan segir ‘svoldið’ í stað ‘svolítið’ en það mætti kannski flokka sem óskýrmæli. 

Þó gæti verið að þessi ákveðna samlögun sé hluti af unglingamáli og því hafi Kjartan 

tileinkað sér þær hefðir sem þar ríkja.  

Kjartan virðist ekki skilja allar spurningar til fulls. Dæmi um lakan skilning 

hans má sjá í línum 21-28, bls. 35 en þar virðist hann ekki skilja hvað orðasambandið 

‘annar en’ merkir. Þá virðist hann vera óöruggur með endingar sem kemur gjarnan 

fram í óskýrmæli í lok orða. 

 

4.4.2 Íslenska sem annað mál 

Aðspurður segir Kjartan að íslenskir stafir, til dæmis ‘ð’ og ‘þ’, vefjist einna helst 

fyrir honum í íslensku. Hann leggur aðallega áherslu á framburð þessara hljóða en 

þess má geta að þegar hann nefndi stafinn ‘ð’ þá sagði hann [ðΕ] í stað [Εð]. Þá talar 

Kjartan jafnframt um að fallbeyging reynist honum erfið.  

 Það sem síst vefst fyrir Kjartani, að eigin sögn, er að læra íslensk orð og 

byggja upp orðaforða. Hann telur sig einnig eiga auðvelt með að raða orðum í 

setningar þannig að úr verði merkingarbær heild.     

 

4.4.3 Framburður 

Framburður Kjartans á orðum sem hann þekkir er nokkuð eðlilegur eins og áður hefur 

komið fram. Þó má finna einstaka frávik þar sem Kjartan hefur óeðlilegan framburð. 

Hann ber til dæmis fram [i] í stað [I] í orðinu ‘stafir’ (sjá línu 15, bls. 37) og tvöfaldan 

samhljóða í stað einfalds í orðinu ‘lesa’ þar sem hann segir [λΕσα] í stað [λΕσα] 

(sjá línu 19, bls. 33).  

Kjartan ber [Ε] stundum fram sem nefjaða sérhljóðið [Ε)]. Þetta er þó ekki 

algengt í máli hans en dæmi um þetta má finna í línu 20, bls. 39 þar sem Kjartan segir 

‘veður’. Í þessu tilfelli gæti þetta stafað af því að hann sé að vanda framburð á 

hljóðinu [ð] sem kemur þar beint á eftir. Að auki má finna einhljóðun tvíhljóða í máli 
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Kjartans en við einhljóðun fellur síðari liður tvíhljóðanna niður og hljóðið er því borið 

fram sem einhljóð (Indriði Gíslason og Höskuldur Þráinsson 2000:134). Hann segir 

meðal annars [ηαλφ] í stað [ηαυλφ] og [πολανδ8] í stað [πουλανδ8] (sjá línur 4 og 

6, bls. 34). Kjartan virðist hafa náð ágætis tökum á aðblæstri í íslensku. Einstaka 

sinnum setur hann þó aðblástur þar sem hann á ekki að vera eins og sjá má í línu 22, 

bls. 39 þegar Kjartan segir [µαηδ8Ψρ] í stað [µαδ8Ψρ]. 

Kjartan virðist yfirleitt nota réttar áherslur. Einstaka sinnum notar hann þó 

rangar orðáherslur. Þetta er hins vegar erfitt að greina til hlítar þar sem hann, eins og 

áður sagði, er fámáll og með takmarkaðan orðaforða. Auk þess er erfitt að greina 

hvort tónfall sé eðlilegt í máli hans þar sem hann talar fremur hægt og mál hans er 

blæbrigðalítið. 

Í lok viðtalsins les Kjartan upp lista með nokkrum íslenskum orðum. Flest 

orðin eru borin fram með eðlilegum hætti en hann er greinilega að leggja sig fram og 

vanda framburð sinn. Hann les orðin mjög hægt og ber fram hvert einasta hljóð. Orðið 

‘pakki’ ber Kjartan þó fram sem orðið ‘bakki’. Athygli vekur að hann nær 

aðblæstrinum en í stað tvívaramælts fráblásins lokhljóðs, [pΗ], ber hann fram 

tvívaramælt ófráblásið lokhljóð, [β8]. 

  

4.4.4 Beygingar 

Kjartan beygir íslensk orð ekki alltaf rétt, hvort sem er fallorð eða sagnorð, en þó 

virðist sem erfitt sé að finna reglu í þeim villum sem Kjartan gerir. Fallorð hefur hann 

ýmist í röngum kynjum eða föllum. Hann segir til dæmis í línu 12, bls. 35: „[...] 

kannski tvö mánuð eða eitt og hálft“. Hér virðist Kjartan halda að karlkynsorðið 

‘mánuður’ sé í raun hvorugkynsorð og setur þar af leiðandi töluorðin ‘einn’ og ‘tveir’ 

og lýsingarorðið ‘hálfur’ í hvorugkyn. Þessi orð beygir hann þó rétt ef í raun væri um 

hvorugkynsorð að ræða.  

Ranga fallnotkun má af og til finna í viðtalinu við Kjartan, til dæmis í línu 1, 

bls. 33 en þar segir hann ‘hjá vin’ og hefur því nafnorðið ‘vinur’ í þolfalli þar sem það 

ætti að vera í þágufalli. Þá vantar stundum beygingarendingar hjá Kjartani en það má 

til dæmis sjá í línu 8, bls. 32 þegar Kjartan svarar spurningunni um hvaða tungumál 

hann lærði fyrst með orðinu ‘pólsk’ í stað ‘pólsku’. 

 Líkt og áður segir er einnig að finna ranga sagnbeygingu hjá Kjartani en hann 

beygir sagnir oft rangt hvort sem er í tölu, persónu eða hætti. Í línu 3, bls. 35 má sjá 
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hvernig Kjartan notar sagnorðið ‘að vera’ í rangri tölu þegar hann segir ‘það er fimm’ 

sem svar við spurningunni hversu margir séu með honum í pólskutímum. Hér hefur 

hann sögnina í eintölu í stað þess að hafa hana í fleirtölu og segja ‘það eru fimm’ eins 

og eðlilegt væri. Einnig segir hann ‘ég þekkir’ (sjá línu 26, bls. 38) og notar þannig 2. 

eða 3. persónumynd sagnarinnar ‘að þekkja’ með 1. persónufornafninu ‘ég’.  

Víða í viðtalinu má sjá dæmi þar sem Kjartan notar rangan hátt sagna en hann 

notar einkum tvo hætti, framsöguhátt og nafnhátt. Nokkuð oft virðist hann þó rugla 

þessum háttum saman og nota nafnhátt í stað framsöguháttar (sjá til dæmis línu 29, 

bls. 32 og línu 11, bls. 33). Í fyrra dæminu segir Kjartan: „fara til skóla“ en í því 

seinna „ég bara fara út [...]“.  

 

4.4.5 Setningar 

Kjartan virðist ekki þekkja notkun forsetninga í íslensku nægilega vel. Nokkuð oft 

notar hann rangar forsetningar eða sleppir þeim þegar eðlilegra væri að nota þær. 

Dæmi um rangar forsetningar má meðal annars sjá í línu 29, bls. 32 þar sem Kjartan 

notar forsetninguna ‘til’ í stað forsetningarinnar ‘í’ (samanber dæmið hér á undan þar 

sem Kjartan segir: „fara til skóla“) og í línu 9, bls. 39 þar sem hann notar 

forsetninguna ‘í’ þar sem eðlilegra væri að nota forsetninguna ‘á’. Þar segir hann: „ég 

fara bara í strönd“. Líkt og áður segir sleppir Kjartan því af og til að nota forsetningar 

en dæmi um það má sjá í línum 28 og 32, bls. 34 þar sem eðlilegra væri að skeyta inn 

forsetningunni ‘í’. Þar segir hann annars vegar: „líka fjögur ár“ og hins vegar „tvo 

skólatíma“.  

 Einstaka sinnum vantar þó fleiri orð inn í setningar Kjartans til að þær séu 

fullgerðar. Í línu 11, bls. 38 vantar fornafn inn í setninguna til að klára hugsunina. 

Kjartan segir: „[...] en núna er ekki þannig“ þar sem eðlilegra væri að skeyta fornafni 

inn í setninguna og segja: „[...] en núna er það ekki þannig“. Að auki vantar einstaka 

sinnum sagnorð þar sem eðlilegt væri að hafa það. Í línu 15, bls. 38 segir Kjartan: 

„það bara erfitt“, en eðlilegra væri að nota sögnina ‘að vera’ og segja: „það er bara 

erfitt“. 

 Kjartan myndar gjarnan setningar þar sem fram kemur ólokið horf. Setningar á 

borð við: „vera að hjóla“, „var að lesa“ og „var að spyrja“ koma oft fram í máli hans 

þar sem þær eiga ekki við miðað við spurningu. Betur færi að svara einungis með 

seinni sögninni og beygja hana eftir persónum. Leiða má getum að því að Kjartan sé 
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með þessu að koma sér hjá því að beygja sagnir sem hann ekki þekkir nægilega vel. 

Því noti hann nafnhátt þessara sagna ásamt sögninni ‘að vera’, sem hann virðist 

þekkja vel. Einnig gæti verið að slíkt sagnasamband sé algengara í pólsku en íslensku. 

  

4.4.6 Orðaforði 

Eins og áður hefur komið fram er orðaforði Kjartans fremur takmarkaður. Það 

endurspeglast í því að hann segir afar lítið annað í viðtalinu en nákvæmlega það sem 

spurt er um. Auk þess eru svör hans stutt og oft aðeins stök orð en ekki fullgerðar 

setningar.  

 Kjartan virðist ekki hafa áttað sig á því að atviksorð lýsa sögnum og 

lýsingarorð lýsa nafnorðum (Baldur Sigurðsson 2004:45). Þetta kemur í ljós þegar 

Kjartan svarar spurningunum, um það hvernig honum gangi í skólanum og að læra 

íslensku, með lýsingarorðinu ‘góður’, það er ‘gott’. Eðlilegra væri að svara 

spurningunni með atviksorði á borð við ‘vel’. 

Undir lok viðtalsins segir Kjartan söguna af Rauðhettu. Þá kemur vankunnátta 

hans berlega í ljós. Auk þess sem Kjartan skortir greinilega orðaforða til að koma 

sögunni almennilega frá sér vantar á ýmsum stöðum persónufornöfn, greini, 

nafnháttarmerki og samtengingar til þess að sagan myndi heild. Nánast allar sagnir 

hefur hann í nafnhætti þótt eðlilegra væri að hafa þær í framsöguhætti. Þetta styður 

það sem áður hefur verið lagt fram, það er að Kjartan eigi í erfiðleikum með að beygja 

sagnir sem hann ekki þekkir nægilega vel. Þá notar Kjartan ekki alltaf rétt orð, svo 

sem sagnir, spurnarfornöfn og forsetningar. Hann fallbeygir einnig rangt og skilur 

ekki nægilega vel á milli nafnorða og staðgengla þeirra. Athygli vekur notkun 

Kjartans á sögninni ‘að gefa’. Í frásögninni kemur sögnin a.m.k. þrisvar sinnum fram 

með forsetningunni ‘fyrir’ en eðlilegra væri að nota sögnina án forsetningar. Kjartan 

segir: „[...] gefa matinn fyrir henni [...]“ í stað þess að segja: „gefa henni matinn“. 

Þarna notar Kjartan ekki rétta orðaröð en það má einnig sjá mun víðar í viðtalinu.  

Kjartan notar fá hikorð í máli sínu. Svo virðist sem hann velji þagnir þess í 

stað og gefi sér þannig tíma til að hugsa. Einstaka sinnum notar hann þó hin 

hefðbundnu hikorð uhh og mmm. Athygli vekur að Kjartan sagði söguna um 

Rauðhettu án nokkurra hikorða en hikorð eru algeng í slíkum frásögnum. 
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4.4.7 Niðurstöður 

Kjartan talar lítið og eru svör hans yfirleitt stutt. Orðaforði hans virðist vera mjög 

takmarkaður og það sama má segja um málfræðikunnáttu hans. Hann skilur til dæmis 

ekki allar spurningarnar sem fyrir hann eru lagðar. Kjartan talar frekar hægt og notar 

fá hikorð í máli sínu. Tónhæð hans og orðáherslur virðast yfirleitt vera eðlilegar. Erfitt 

er þó að fullyrða um slíkt, þar sem hann talar lítið og hægt og mál hans er blæbrigða-

lítið. Í máli Kjartans má enn fremur finna dæmi um eðlilegar samlaganir og brottföll 

og óskýrmæli.  

Kjartan segir að íslenskir stafir, svo sem ‘þ’ og ‘ð’, og fallbeyging sé það sem 

helst vefjist fyrir honum í íslensku. Í máli Kjartans má þó finna mörg önnur frávik frá 

íslensku máli og málvenjum. Kjartan ber til dæmis [I] fram sem [i] og einnig er 

einhljóðun tvíhljóða að finna í máli hans. Að auki ber hann [Ε] einstaka sinnum fram 

sem nefjaða hljóðið [Ε)]. Kjartan virðist hafa náð ágætis tökum á aðblæstri en setur þó 

einstaka sinnum aðblástur þar sem hann á ekki að vera. 

Fallorð hefur Kjartan oft í röngum kynjum eða föllum og sagnorð beygir hann 

stundum rangt í tölu, persónu eða hætti. Þá notar Kjartan einkum framsöguhátt og 

nafnhátt í máli sínu. Í setningar Kjartans vantar stöku sinnum orð, það er fornafn, 

sagnorð eða forsetningu, til að þær geti talist fullgerðar. Að auki notar hann af og til 

rangar forsetningar. Athygli vekur hversu oft ólokið horf kemur fram í máli Kjartans 

en það notar hann líklega til að þurfa ekki að beygja sagnir sem hann ekki þekkir. 

Einnig er hann óskýrmæltur í endingum orða, líkt og til að fela vankunnáttu sína. 

Áður hefur getum verið leitt að því að þátttaka viðmælenda í rannsókninni 

gæti verið þeim sjálfum til gagns þar sem þeir, ef til vill í fyrsta skipti, velta því fyrir 

sér hvað vefjist fyrir þeim í íslensku. Með því að gera sér betur grein fyrir því hvar 

styrkleikar þeirra og veikleikar í íslenskunámi liggja geta þátttakendur styrkt stöðu 

sína og lagt áherslu á það sem vefst fyrir þeim.  

Ýmsar vísbendingar komu upp meðan á rannsóknarvinnunni stóð sem bentu til 

þess að þetta ætti við rök að styðjast. Einna helst var þetta greinilegt í vinnunni með 

Kjartan. Tekið var viðtal við Kjartan tvisvar sinnum þar sem upptakan úr fyrra 

viðtalinu eyðilagðist. Greinilegt var í seinna viðtalinu að Kjartan hafði velt 

íslenskunámi sínu fyrir sér. Hann gat svarað, án þess að hika, spurningum um hvað 

vefðist fyrir honum en hann þurfti mikla hjálp við það í fyrra viðtalinu. Einnig hafði 

Kjartan lært ný orð í viðtalinu. Orð sem hann ekki skildi í fyrra skiptið voru orðin 
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honum töm í það síðara. Dæmi um þetta er orðið ‘mikilvægt’ en hér fyrir neðan má 

sjá hluta úr fyrra viðtalinu þar sem orðið kom fyrir. Gaman er að bera dæmið saman 

við hluta úr seinna viðtalinu, eða línur 3-8, bls. 35.  

 
S: finnst þér mikilvægt að tala áfram pólsku 
K: mikilvægt 
S: já finnst þér það skipta máli að tala pólsku  
K: uhh ég skil ekki 
S: viltu halda áfram að tala pólsku  
K: já 

 

4.5 Dagný 

Dagný er fjórtán ára stúlka í skóla B5. Hún kom til Íslands fyrir rúmum þremur árum 

og var þá ellefu ára. Áður hafði hún verið í skóla í Póllandi í fjögur ár eða frá sjö ára 

aldri. Foreldrar hennar eru pólskir og hún á fjögur systkini. Dagný hóf að læra 

íslensku tveimur mánuðum eftir að hún fluttist til landsins en auk íslensku kann hún 

örlítið í ensku. 

 Dagný les stundum pólsk dagblöð og horfir eingöngu á pólskar sjónvarps-

stöðvar. Hún hefur samband við vini og ættingja í Póllandi á netinu en auk þess er hún 

dugleg að skrifa þeim bréf. Hún notar spjallrásir á netinu ýmist á íslensku eða pólsku. 

Dagný hefur enga móðurmálskennslu fengið síðan hún fluttist til Íslands en hana 

langar þó að halda málinu við.  

 Í skólanum notar Dagný aðallega íslensku en þó stundum pólsku við vinkonur 

sínar. Hún á bæði íslenska og pólska vini. Dagný talar eingöngu pólsku heima hjá sér 

og finnst henni pólska léttust af þeim tungumálum sem hún þekkir. Bæði íslenska og 

enska eru henni mun erfiðari enda hefur hún lært pólsku mun lengur en hin 

tungumálin.  

 Dagný virðist vera ánægð í skólanum og telur að sér gangi vel. Að eigin sögn 

gengur henni best í íþróttum en aftur á móti ekki jafn vel í greinum eins og líffræði og 

náttúrufræði þar sem orðaforði hennar er enn tiltölulega lítill. Dagný ætlar í 

áframhaldandi nám þegar grunnskóla lýkur og stefnir að því að verða 

hárgreiðslukona. 

                                                
5 Þegar við komum fyrst að hitta Dagnýju var hún veik heima og sendi okkur því bréf (sjá fylgiskjal 
IV). Viðtal fór þó fram nokkrum dögum síðar. 
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 Dagný er hress og skemmtileg stúlka. Hún er jákvæð, dugleg og samviskusöm 

og virðist vera ánægð á Íslandi. Hér býr fjölskyldan hennar og hér á hún jafnframt 

marga vini. 

 

4.5.1 Mál Dagnýjar  

Dagný talar frekar hægt og virðist vanda sig mikið. Yfirleitt ber hún fram hvert 

einasta hljóð í orðum nákvæmlega en frá þessu eru þó undantekningar. Það er til að 

mynda mjög áberandi hversu skýrt og greinilega hún ber fram [r] en það mætti jafnvel 

stundum flokka sem ofvöndun. Sökum þess hversu skýrt hún talar er auðvelt að greina 

hjá henni málvillur. Henni tekst því ekki að fela vankunnáttu sína með óskýrmæli. 

Dagný virðist vera með takmarkaðan og fremur einfaldan orðaforða. Hún 

myndar einfaldar og stuttar setningar og oft svarar hún jafnvel bara með einu orði. 

Mjög oft skildi Dagný ekki það sem spurt var um. Hún var þó dugleg að biðja um 

frekari útskýringar. Einstaka sinnum misskildi hún spurningarnar og voru svörin þá í 

miklu ósamræmi við þær. Dæmi um þetta má sjá í línum 23-30, bls. 43. 

 
S: finnst þér mikilvægt að halda áfram að tala pólsku 
D: hvað er það mikilvægt 
S: skipta máli 
D: nei 
S: er þér alveg sama 
D: já 
S: myndir þú vilja hætta að tala pólsku 
D: nei 
 

Tónfall Dagnýjar virðist vera eðlilegt en þar sem svör hennar eru yfirleitt stutt er erfitt 

að meta það nákvæmlega. Svör hennar eru blæbrigðalítil og því er erfitt að segja til 

um tilfinningar hennar og líðan, það er að greina hvað leynist á bak við orðin. Að 

sama skapi er erfitt að greina hvort Dagný noti réttar áherslur í máli sínu. 

Misjafnt er hvort Dagný samlagi orð líkt og Íslendingar. Samlögun má sjá í 

línu 16, bls. 44 þar sem hún segir ‘viððau’ í stað þess að segja ‘við þau’ og fellir þar 

niður ‘þ’ í framstöðu áherslulauss orðs. Dagný samlagar þó ekki alltaf orð sem 

eðlilegra væri að samlaga líkt og sjá má í línu 12, bls. 44. Þar segir hún ‘kenna henni’ 

í stað þess að segja ‘kennenni’ og fella brott áherslulaust sérhljóð í bakstöðu og 

áherslulaust ‘h’ í framstöðu.  
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4.5.2 Íslenska sem annað mál 

Aðspurð segir Dagný að framburður á [þ] og [ð] reynist henni hvað erfiðastur í 

íslensku. Einnig finnst henni fallbeyging flókin og segist eiga í erfiðleikum með að ná 

fullum tökum á henni. Dagnýju finnst aftur á móti orðaröð og myndun setninga einna 

auðveldast í íslensku.  

 

4.5.3 Framburður 

Það sem virðist helst há Dagnýju í framburði á íslensku er framburður á bókstafnum 

‘g’. Þar sem bera á hljóðið fram sem uppgómmælt raddað önghljóð ber Dagný það 

fram sem uppgómmælt ófráblásið lokhljóð. Þetta má meðal annars sjá í línu 4, bls. 41 

þar sem Dagný segir [δαγ∗α] í stað [δα⊗α]. Einstaka sinnum sleppir hún þó að 

bera fram ‘g’. 

 Dagný virðist ekki gera nógu mikinn greinarmun á íslenskum og pólskum 

sérhljóðum og tiltölulega oft ber hún íslensku sérhljóðin [a] og [Ε] fram sem pólsku 

nefjuðu sérhljóðin [�)] og [Ε)]. Hún ber einnig sérhljóðið [I] oft fram sem [i]. Hún 

segir til að mynda [ϒισδ8α] í stað [ϒΙσδ8α] og [ηιηδ8α] í stað [ηΙηδ8α]. 

 Að auki kemur einhljóðun tvíhljóða oft fram hjá Dagnýju. Orðin ‘Pólland’ og 

‘fræði’ ber hún til dæmis fram sem [πολανδ8σ] í stað [πουλανδ8σ] og [φρα∆Ι] í 

stað [φραι∆Ι]. Dagný fellir einnig brott hljóðið [j] úr orðinu ‘bréf’ og ber það því 

fram sem [βρΕϖ] í stað [βρϕΕϖ].6 

 Í framburði á íslensku virðist Dagný enn fremur eiga í vandræðum með 

aðblástur. Af og til vantar aðblástur hjá henni þar sem hann á að vera, til dæmis í línu 

15, bls. 61 en þar ber hún orðið ‘klippa’ fram sem [kΗλιβ8α] í stað [kΗλΙηβ8α]. 

Dagný setur einnig inn aðblástur þar sem hann á ekki að vera, meðal annars í línu 15, 

bls. 62 þar sem hún segir [µαηδ8] í stað [µαδ8]. Þó má finna dæmi þar sem Dagný 

notar aðblástur með eðlilegum hætti.  

 Í framburði Dagnýjar má finna svokölluð norðlensk mállýskueinkenni. Í máli 

hennar leynist bæði raddaður framburður og ngl-framburður. Raddaður framburður 

kemur fram þegar notað er raddað l, m, n eða ð ef á eftir fer p, t eða k. Lokhljóðin sem 

fylgja eru fráblásin (Indriði Gíslason og Höskuldur Þráinsson 2000:161). Dagný ber 

fram orðið ‘samt’, í línu 18, bls. 48, með rödduðum framburði, það er [σαµτΗ] í stað 

                                                
6 Þetta gæti verið rökstuðningur fyrir því að útlendingar líti á hljóðið [jΕ] sem tvíhljóð. 
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[σαµ8δ8] líkt og í órödduðum framburði. Ngl-framburður kemur hins vegar fram 

þegar borið er fram [Νγ∗λ] í orðum þar sem ‘ngl’ liggur að baki. Þeir sem tala ekki 

með slíkum framburði bera einungis fram [Νl] og sleppa því lokhljóðinu (Indriði 

Gíslason og Höskuldur Þráinsson 2000:166). Dagný ber fram orðið ‘Kringluna’ með 

ngl-framburði, það er [κΗρΙΝγ∗λΨνα].  

 Í lok viðtalsins les Dagný lista með nokkrum íslenskum orðum. Hún ýkir 

gjarnan framburð á hljóðum sem hún er óörugg með og virðist því vera að vanda 

framburð sinn. Þá er hún af og til með rangar áherslur miðað við það sem eðlilegt er í 

íslensku. Í orðinu ‘hjól’ ber hún fram framgómmælt raddað önghljóð, [ϕουλ], en 

ekki framgómmælt óraddað önghljóð líkt og eðlilegt þykir, [Χουλ]. Dagný ber 

einnig fram uppgómmælt ófráblásið lokhljóð í orðinu ‘taugar’, það er [τΗöιγ∗αρ] en 

ekki uppgómmælt raddað önghljóð, [τΗöι⊗αρ], eins og eðlilegt er. 

 

4.5.4 Beygingar 

Dagný beygir fallorð gjarnan rangt, ýmist í kyni eða falli. Hún segir til dæmis ‘ein 

mánuð’, í línu 16, bls. 44, og setur því töluorðið ‘einn’ í kvenkyn þó það fylgi 

karlkynsorðinu ‘mánuður’ og ætti þar af leiðandi að vera í karlkyni. Í línu 26, bls. 44 

svarar Dagný spurningunni um það hvort hún eigi systkini með orðunum: „já fjórir“. 

Svarið er í karlkyni en ætti að vera í hvorugkyni.  

Dagný virðist jafnframt eiga í erfiðleikum með fallbeygingu og því eru svör 

hennar gjarnan í röngum föllum líkt og sjá má í línu 26, bls. 48. Þar er svar hennar í 

þolfalli, ‘mat’, en eðlilegra væri að nota nefnifallsmyndina ‘matur’. Í viðtalinu má þó 

enn fremur finna dæmi um hvort tveggja, það er ranga kynbeygingu og ranga 

fallbeygingu. Í línu 18, bls. 48 segir Lilja: „[...] vorum að spila með eitthvað maður“. 

Þarna eru orðin ‘eitthvað’ og ‘maður’ í nefnifalli en ættu að vera í þágufalli auk þess 

sem fornafnið ‘eitthvað’ er í röngu kyni.  

 Dagný virðist ekki þekkja nægilega vel til hátta í íslensku sem veldur því að 

mál hennar verður einfalt og á tíðum fremur einsleitt. Hún notar sagnir nær eingöngu í 

framsöguhætti og nafnhætti og virðist því ekki hafa náð valdi á öðrum háttum. Hún 

myndar þó eina setningu í viðtalinu í lýsingarhætti þátíðar en hana má sjá í línu 12, 

bls. 44 þar sem hún segir: „[...] ég er búin að kenna henni“. 
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4.5.5 Setningar 

Dagný myndar fremur einfaldar og stuttar setningar og oft svarar hún jafnvel bara 

með einu orði. Hún gæti búið yfir nægilegri kunnáttu til að mynda setningar en gerir 

það hins vegar ekki. Það má velta því fyrir sér hvort það stafi af óöryggi og hræðslu 

við mistök.  

Algengt er að samtengingar vanti í mál Dagnýjar þar sem hún talar gjarnan í 

stikkorðum og stuttum setningum. Þetta má meðal annars sjá í línu 20, bls. 42 þar sem 

Dagný er að tala um hvað hún geri með vinkonum sínum og segir: „tala saman fer til 

Kringluna“. Ef eingöngu er einblínt á skort á samtengingum, en ekki aðrar 

málfarsvillur, má greinilega sjá að betur færi að tengja setningarnar saman, til dæmis 

með samtengingunni ‘og’. Samtengingar vantar þó á fleiri stöðum líkt og í línu 1, bls. 

42 þar sem Dagný segir: „þrjú ár og tuttugu fimm daga“.  

 Setningar Dagnýjar eru þó ófullkomnar með tilliti til fleiri þátta. Í þær vantar 

meðal annars af og til nafnháttarmerki og persónufornöfn, líkt og sjá má í línu 18, bls. 

42 og í línu 30, bls. 48. Þar segir Dagný: „[...] fer bara hitta vinkonur og svona“ og 

„[...] þarna er bara góður sko“. Þá notar Dagný stundum rangar forsetningar líkt og sjá 

má í línu 20, bls. 42. Þar notar hún forsetninguna ‘til’ í stað forsetningarinnar ‘í’ sem 

væri eðlilegra og segir: „[...] fer til Kringluna“. Þetta má einnig sjá í línu 6, bls. 44 þar 

sem Dagný notar forsetninguna ‘í’ þar sem eðlilegra væri að nota forsetninguna ‘við’. 

Hún segir: „íslensku og stundum pólsku í vinkonur“. 

 Finna má a.m.k. tvær setningar með óeðlilegri orðaröð í máli Dagnýjar en 

eins og áður hefur komið fram voru flest svör hennar einstök orð og því erfitt að meta 

hvar hún stendur í myndun setninga. Dæmi um óeðlilega orðaröð má finna í línu 15, 

bls. 47 en þar segir Dagný: „ég skil ekki þetta [...]“ en betra væri að segja: „ég skil 

þetta ekki“. Annað dæmi má sjá í línu 15, bls. 48 þar sem hún segir: „æ það var 

gaman bara sko“ en betra væri að segja „æ það var bara gaman sko“. 

 

4.5.6 Orðaforði 

Dagný notar hikorð afar lítið en eins og áður hefur komið fram er hún með mjög 

takmarkaðan og töluvert einfaldan orðaforða. Af þeim sökum getur hún ekki sagt sögu 

í lok viðtalsins eins og hún er beðin um. Hún hefur einfaldlega ekki nægilega 

þekkingu á málinu til að koma orðum að því sem hún vill segja. Dagný á því 

greinilega langt í land. Hún er þó fær um að bjarga sér ágætlega og vill greinilega gera 



 

50 

betur og læra meira en það er auðvitað fyrsta skrefið í átt að betri þekkingu og 

skilningi. 

 

4.5.7 Niðurstöður 

Dagný talar frekar hægt og skýrt og vandar sig mikið. Af þeim sökum tekst henni ekki 

að fela vankunnáttu sína með óskýrmæli. Hún hefur mjög takmarkaðan og einfaldan 

orðaforða og eru svör hennar yfirleitt mjög stutt. Það er því erfitt að greina hvort 

tónhæð hennar og orðáherslur séu eðlilegar. Þá notar Dagný hikorð afar sjaldan. Í máli 

hennar má finna dæmi um eðlilegar samlaganir og brottföll en stundum vantar þó 

samlögun þar sem eðlilegra væri að hún kæmi fyrir.  

Dagný segir að framburður á [þ] og [ð] og fallbeyging sé það sem vefjist helst 

fyrir henni í íslensku. Margt annað má þó sjá í máli Dagnýjar sem virðist valda henni 

erfiðleikum. Í framburði er það helst [a] og [Ε] sem vefjast fyrir henni en hún ber 

þessi hljóð nokkuð oft fram sem nefjuðu sérhljóðin [�)] og [Ε)]. Í máli Dagnýjar 

kemur fram einhljóðun tvíhljóða en einnig segir hún [i] í stað [I]. Dagný virðist enn 

fremur eiga í erfiðleikum með aðblástur en í máli hennar leynist að auki raddaður 

framburður og ngl-framburður.  

 Dagný beygir fallorð gjarnan rangt, ýmist í kyni eða falli. Einnig virðist hún 

ekki þekkja nægilega vel til hátta í íslensku en hún notar nánast eingöngu 

framsöguhátt og nafnhátt. Málfar hennar er því oft á tíðum einfalt og fremur einsleitt. 

 Þó svo að Dagný myndi einfaldar og stuttar setningar eru þær oft ekki 

fullgerðar. Það vantar til að mynda af og til samtengingar, nafnháttarmerki eða 

persónufornöfn í setningar hennar auk þess sem hún notar gjarnan rangar forsetningar. 

Finna má dæmi um óeðlilega orðaröð í máli Dagnýjar en þar sem svör hennar eru stutt 

er erfitt að meta kunnáttu hennar í myndun setninga. 
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5. Niðurstöður 
 
 
Margir þættir eru sameiginlegir í máli þátttakenda rannsóknarinnar. Frávik þeirra frá 

íslensku máli og málvenjum eru að mörgu leyti afar lík. Hér verður greint frá helstu 

niðurstöðum viðtalanna.  

 

5.1 Íslenska sem annað mál 

Þátttakendur voru meðal annars spurðir að því hvað reynist þeim erfiðast í íslensku. 

Svör þeirra voru um margt lík. Lilja, Kjartan og Dagný nefna öll að framburður á [ð] 

og [þ] og fallbeyging sé það sem helst vefjist fyrir þeim. Reynir nefnir aftur á móti 

framburð og beygingar almennt, auk þess sem hann tilgreinir stafsetningu.  

 Þátttakendur eru allir sammála um að einna auðveldast sé að raða orðum 

saman svo úr verði merkingarbær setning en þau telja að orðaröð sé svipuð í 

málunum. Lilja og Kjartan tilgreina enn fremur að auðvelt hafi verið að tileinka sér ný 

íslensk orð og byggja upp heilsteyptan orðaforða. Reynir nefnir þó að í upphafi hafi 

íslenska verið honum erfið en hann hafi lagt hart að sér og þekking og skilningur á 

tungumálinu hafi komið jafnt og þétt. 

 

5.2 Framburður 

Tónhæð Lilju sveiflast og á það til að rísa oft í einni setningu. Líkt og hjá Reyni rís 

tónninn af og til í lok setningar og myndar þar af leiðandi óeðlilegt tónfall. Lilja og 

Reynir eru enn fremur með rangar orðáherslur og setja því áhersluna öðru hverju á 

næstsíðasta atkvæði orða líkt og eðlilegt þykir í pólsku. Erfiðara er að meta þessa 

þætti í máli Kjartans og Dagnýjar þar sem þau tala mun minna og hægar og mál þeirra 

er fábrotnara en mál Lilju og Reynis.  

 Lilja og Reynir virðast bæði eiga í erfiðleikum með framburð á uppgómmælta 

raddaða önghljóðinu [⊗]. Hljóðið bera þau bæði fram sem uppgómmælta ófráblásna 

lokhljóðið [γ∗]. Lilja, Reynir og Kjartan virðast hins vegar hafa náð ágætis tökum á 

aðblæstri í íslensku. Reynir á það þó til að ýkja hann töluvert og Kjartan setur einstaka 

sinnum aðblástur þar sem hann á ekki við. Dagný virðist hins vegar eiga erfitt með að 

tileinka sér aðblástur.   
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 Í máli Kjartans og Dagnýjar má finna einhljóðun tvíhljóða auk þess sem þau 

bera bæði [I] fram sem [i]. Þá má heyra nefjun sérhljóðanna [a] og [e] í máli þeirra og 

eru hljóðin þá borin fram eins og pólsku sérhljóðin [�)] og [Ε)]. 

 Í máli allra þátttakenda má finna dæmi um eðlilegar samlaganir og brottföll. 

Þá má jafnframt finna dæmi um óskýrmæli í máli Lilju, Reynis og Kjartans. Slíkt 

mætti þó jafnvel flokka sem hluta af unglingamáli. Í máli Lilju og Dagnýjar vantar 

stundum samlaganir þar sem eðlilegra væri að þær kæmu fyrir. 

 

5.3 Beygingar 

Svo virðist sem þátttakendur þekki ekki nægilega vel til allra hátta í íslensku, það er 

fallhátta og persónuhátta. Lilja notar gjarnan framsöguhátt í stað annarra hátta sem 

hún ekki þekkir nægilega vel og Reynir notar framsöguhátt og nafnhátt, að því er 

virðist, af sömu ástæðu. Aðrir hættir á borð við lýsingarhátt nútíðar og þátíðar koma 

þó einstaka sinnum fram í máli þeirra. Kjartan og Dagný nota bæði nánast eingöngu 

framsöguhátt og nafnhátt í máli sínu. Þátttakendur nota því aðeins brot af þeim háttum 

sem til eru í íslensku og þar af leiðandi nota þeir hættina rangt. Þeir nota því ranga 

hætti á röngum stöðum. Þegar þátttakendur nota rétta hætti eru sagnirnar hins vegar 

gjarnan í röngum tölum, tíðum eða persónum. 

 Lilja og Reynir eiga það til að skipta um tíð innan segða auk þess sem Reynir 

skiptir jafnframt öðru hvoru um tölu innan þeirra. Kjartan og Dagný tala hins vegar 

mun minna en þau fyrrnefndu og því var ekki að finna dæmi um slíkt í máli þeirra. 

Kjartan, ólíkt Dagnýju, þorir þó að prófa sig áfram og reyna að koma orðum að því 

sem hann vill segja. Þetta veldur því hins vegar að sagnir í máli hans eru mjög oft í 

röngum tölum, persónum og/eða háttum.  

 Allir þátttakendurnir virðast mjög oft nota sagnir sem þeir þekkja vel, svo sem 

sögnina ‘að vera’. Ýmist til að komast hjá því að beygja aðrar sagnir sem þeir þekkja 

síður eða til að komast hjá því að nota sagnir í háttum sem þau þekkja illa eða lítið. 

Beyging sagna virðist því vera þátttakendum erfið. 

 Lilja og Reynir eru einstaka sinnum með ranga beygingu fallorða. Lilja notar 

stundum rangt kyn en Reynir rangt fall á fallorðum. Kjartan og Dagný eru hins vegar 

mun oftar með ranga fallbeygingu, auk þess sem þau setja fallorð gjarnan í rangt kyn.  
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5.4 Setningar og orðaforði 

Gjarnan vantar orð á borð við forsetningar, samtengingar, fornöfn (aðallega 

persónufornöfn) og nafnháttarmerki í setningar þátttakenda til að þær séu fullgerðar. 

Þá nota Lilja, Kjartan og Dagný af og til rangar forsetningar.  

 Lilja hefur töluverðan orðaforða og í honum leynast orð sem vekja athygli að 

hún kunni. Reynir hefur ágætan orðaforða en hann er töluvert einfaldur. Kjartan og 

Dagný eru einnig með töluvert einfaldan orðaforða og fremur takmarkaðan. Þá nota 

Lilja og Reynir mikið af hikorðum en Kjartan og Dagný lítið sem ekkert.  

 

5.5 Ályktun 

Allnokkur tengsl virðast vera milli frávika í máli þátttakenda og þeirra þátta sem 

greina tungumálin að. Þannig virðist það sem er ólíkt milli tungumálanna vera meðal 

þess sem þátttakendur eiga í erfiðleikum með í íslensku. Meðal þessara þátta er til að 

mynda orðáhersla. Hún er frábrugðin í íslensku og pólsku og eiga þátttakendurnir því 

oft erfitt með að setja rétta áherslu á íslensk orð.   

 Í pólsku er bókstafurinn ‘i’ borinn fram sem íslenski bókstafurinn ‘í’, það er 

[i]. Af þeim sökum má búast við því að þátttakendurnir eigi í erfiðleikum með að bera 

fram hljóðið [I] sem er íslenski bókstafurinn ‘i’. Raunin varð einmitt sú en eins og 

áður sagði áttu tveir af þátttakendum í erfiðleikum með þetta atriði. Fleira er ólíkt í 

framburði milli íslensku og pólsku sem reyndist þátttakendum einnig erfitt. Má þar 

nefna uppgómmælta raddaða önghljóðið [⊗] sem ekki er til í pólsku og íslensku 

sérhljóðin [a] og [e] sem þátttakendur báru stundum fram sem pólsku nefjuðu 

sérhljóðin [�)] og [Ε)]. 

 Í pólsku er ekki talað um viðtengingarhátt nútíðar og greinilegt er að 

þátttakendur eiga í erfiðleikum með hann. Þá er nafnháttarmerki ekki til í pólsku og 

gleymdu þátttakendur einmitt gjarnan að láta það fylgja sögnum í nafnhætti. Þá þykir 

eðlilegt að persónufornöfn fylgi ekki sögnum í pólsku og yfirfæra þátttakendur þetta 

atriði yfir á íslensku. Í flestum tilvikum fylgja þó persónufornöfn sögnum í íslensku.  

 Þetta er þó einungis brot af þeim frávikum sem rekja má til munar á milli 

íslensku og pólsku. Leiða má getum að því önnur frávik þátttakenda rannsóknarinnar 

mætti einnig tengja við það sem aðgreinir tungumálin. Slíkt gæti komið í ljós ef kafað 

væri enn dýpra.  
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 Í töflu 5.1 eru frávik þátttakenda dregin saman og sett upp á myndrænan hátt. 

Athygli vekur að hjá öllum þátttakendum má finna samsvörun í frávikum frá íslensku 

máli og málvenjum. Til að mynda eru þátttakendur allir með frávik frá eðlilegri 

notkun hátta, forsetninga og fornafna í íslensku. 

 

Tafla 5.1 Frávik frá íslensku máli og málvenjum 

 
Tákn í töflu: x merkir að viðkomandi er með frávik frá íslensku máli og málvenjum,   

? merkir að erfitt sé að meta umrædda þætti og – merkir að viðkomandi hafi ekki 

frávik frá íslensku máli og málvenjum.  

 
 Lilja Reynir Kjartan Dagný 

Framburður:     

- tónhæð x x ? ? 

- orðáherslur x x ? ? 

- [⊗] x x - - 

- aðblástur - x x x 

- einhljóðun tvíhljóða - - x x 

- [I] > [i] - - x x 

- nefjun - - x x 

- samlögun x - - x 

Beygingar:     

- hættir x x x x 

- tíð x x - - 

- tala - x x - 

- persóna - - x x 

- kyn x - x x 

- fall - x x x 

Setningar:     

- forsetningar x x x x 

- fornöfn x x x x 

- samtengingar x x - x 

- nafnháttarmerki - x - x 

- sagnorð - - x - 
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Lokaorð 
 
 
Ýmsir þættir eru sameiginlegir öllum málum. Íslenska og pólska eiga eins og við 

höfum komist að fjölmargt sameiginlegt. Uppruni stafrófa þeirra er til að mynda sá 

sami og málin eiga átta sameiginlegar beygingarformdeildir. Orðmyndun í íslensku og 

pólsku er jafnframt með svipuðum hætti og málin eru bæði svokölluð FSA-mál, það 

er í sjálfgefinni orðaröð þeirra kemur frumlagið fyrst, þá sögnin og að lokum 

andlagið.  

 Þó að málin séu um margt lík er töluvert sem greinir þau að. Má þar nefna að 

málin hafa mörg ólík hljóð, í pólsku eru fleiri flokkar hljóða og pólska hefur einnig 

fleiri föll en íslenska. Að auki er ákveðni beygingarformdeild í íslensku en ekki í 

pólsku og horf beygingarformdeild í pólsku en ekki í íslensku.  

 Ýmsir þættir eru að miklu leyti sameiginlegir málunum þó atriði innan þeirra 

séu ólík. Má í því sambandi meðal annars nefna orðflokka sem að mestu leyti eru þeir 

sömu í málunum með örfáum undantekningum. Þær beygingarformdeildir sem eiga 

við hvern orðflokk eru einnig að mörgu leyti hinar sömu. 

 Það er því ekki margt sem leynist í íslensku sem þátttakendur þekktu ekki úr 

pólsku. Ber þar þó helst að nefna ákveðin hljóð, til dæmis [ð] og [þ], 

beygingarformdeildina ákveðni, viðtengingarhátt nútíðar og orðflokkana greini og 

nafnháttarmerki.  

 Tekin voru viðtöl við fjóra pólska unglinga á aldrinum 13–16 ára, Lilju, Reyni, 

Kjartan og Dagnýju. Frávik í máli þeirra voru greind og í ljós kom að mörg frávik 

voru þeim sameiginleg. Einnig mátti greina samband milli þeirra þátta sem reyndust 

þátttakendum erfiðir og þeirra þátta sem eru ólíkir í íslensku og pólsku. Meðal 

algengustu frávika þátttakenda voru frávik í framburði á ‘g’, á aðblæstri, í 

sagnbeygingum og beygingum á fallorðum. Einnig vantaði talsvert oft orð inn í 

setningar þátttakenda til að þær gætu talist fullgerðar.  

 Oft er talað um íslensku sem mjög flókið tungumál og leiða má að því getum 

að íslenska virðist óskiljanleg og illviðráðanleg fyrir einstakling sem er nýkominn 

hingað til lands og er að hefja nám sitt í íslensku. Þegar eiginleg málfræðikennsla 

nemenda með annað móðurmál en íslensku hefst teljum við að leggja ætti áherslu á að 

einfalda hið flókna reglukerfi fyrir nemendum. Þetta mætti gera með því að sýna 

nemendum að þeir þekki þegar ýmislegt í málfræði íslenskunnar. Skynsamlegt væri 
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að sýna nemendum þá þætti sem eru sameiginlegir íslenskri málfræði og málfræði 

móðurmáls nemenda. Þá mætti benda nemendum á þá þætti sem eru ólíkir og leggja á 

þá áherslu í íslenskunámi þeirra. Þá þætti sem ekki er að finna í móðurmáli nemenda 

þyrfti að kenna frá grunni og leggja sérstaka alúð við. Þannig teljum við að tengja 

þyrfti nám í íslensku við þá kunnáttu sem nemendur búa þegar yfir. Því teljum við 

nauðsynlegt að kennarar barna með annað móðurmál en íslensku kynni sér móðurmál 

nemenda og viti þar af leiðandi hvað er þeim framandi og hvar þeirra sterku hliðar 

gætu legið.    

 Í upphafi settum við fram þá tilgátu að þátttaka í rannsókninni gæti einnig 

gagnast þátttakendum sjálfum. Þeir myndu þannig betur gera sér grein fyrir hvað 

vefðist fyrir þeim í íslensku auk þess sem þeir efldu sjálfstraust sitt og orðaforða. Þetta 

virðist vera rétt. Viðtalið við Kjartan fór tvisvar sinnum fram þar sem upptakan af 

fyrra viðtalinu eyðilagðist. Í síðara viðtalinu hafði Kjartan augljóslega velt því fyrir 

sér hvað honum reyndist erfiðast í íslensku því hann hafði svör á reiðum höndum. Í 

fyrra viðtalinu gat hann hins vegar litlu svarað. Einnig hafði Kjartan aukið við 

orðaforða sinn frá því í fyrra viðtalinu og skildi því fleiri orð og spurningar. Von 

okkar er sú að þetta eigi jafnframt við um hina þátttakendurna. 

 Það er ljóst að námsgreinin íslenska sem annað mál er orðin til í íslensku 

skólakerfi. Í mörg horn er að líta þegar kemur að íslenskunámi barna með annað 

móðurmál en íslensku. Í því eins og öðru þarf að vanda til verka og byggja upp fyrir 

framtíðina. Nauðsynlegt er að leggja metnað, fjármagn og vinnu í þennan veigamikla 

þátt. Með því að fjárfesta í menntun þessara barna má koma í veg fyrir stéttaskiptingu 

og tryggja jafnrétti í því fjölmenningarlega samfélagi sem óðum er að myndast hér á 

landi. Bæta má lífsskilyrði þessara barna meðal annars með tilliti til aukinna starfs- og 

menntunartækifæra. Allir eiga að hafa jafna möguleika til að afla sér menntunar. Það 

er okkar von að áframhaldandi rannsóknir og þróun á þessu sviði menntunar gangi vel 

í framtíðinni.  
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Hæ! Ég heiti Dagný og ég er frá Póllandi eins og þið vitið. Ég er 13 ára en verð 14 

eftir 9 daga. Ég er hér á Íslandi 3 ár og 25 daga og ég kemur til Íslands í 18. febrúar 

2004. En ég fór í skólan eftir tvö og hálf mánuð eða eitthvað svona. Fyrsti skóli min 

heitir skóli F og þarna var gegveik gaman af því að ég var læra með systkini mína en 

eftir 1 og hálf ár fór ég í skóla B. Mér finnst gaman að vera hér á Íslandi af því að ég á 

hér alla fjölskylduna mína og ég á marga vini sem ég elska meira en allt. En það er 

erfitt fyrir mig að læra nátturufræði, samfélagsfræði, eðlisfræði eða eitthvað svona af 

því að þarna eru svona nokkar orð sem ég skil ekki á íslensku og stundum á pólsku. 

Af því að þegar ég var í Póllandi ég var ekki að læra nátturufræði eða eitthvað svona 

af því að ég var bara þarna til 4 bekk og þegar ég kemur til Íslands ég var að læra 

íslensku en ekki nátturufræði en já mér er líka erfitt að læra (nf., þf., þgf., ef.) eða 

eitthvað svona. Ég veit ekki hvað á ég að skrifa meira en sorry að ég kemur ekki í 

skólan að tala við ykkur en ég er veik.  

 

Kv. Dagný
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Segðu mér hvaðan þú kemur og hversu gamall/gömul þú ert. 

Hvert er þitt móðurmál? 

Hversu lengi hefur þú lært það (móðurmálið)? 

Hversu lengi varstu í skóla í Póllandi? 

Hvað varstu gamall/gömul þegar þú byrjaðir þar í skóla og hættir? 

Hvaðan eru foreldrar þínir? 

Hversu lengi hefur þú verið á Íslandi? 

Hefur þú búið á fleiri stöðum en í Póllandi og á Íslandi? 

Hvar? 

Komstu beint frá Póllandi til Íslands? 

Hvað leið langur tími frá því þú komst til Íslands og þangað til þú fórst að læra 

íslensku? 

Um leið? Seinna? 

Talar þú fleiri tungumál en pólsku og íslensku? 

Hvaða tungumál? 

Hver eru áhugamál þín? 

Hvað gerir þú að skóladegi loknum? 

Ferðu beint heim? 

Hvernig heldur þú móðurmálinu við? 

Lestu til dæmis bækur á pólsku? 

Hefur þú aðgang að einhverjum fjölmiðlum eins og sjónvarpi, dagblöðum 

og/eða interneti á pólsku? Hvaða?  

Hefur þú samband við ættingja þina eða vini í Póllandi? 

Hvernig? 

Færðu kennslu í móðurmálinu í skólanum? 

Hefur þú fengið einhverja kennslu í móðurmálinu í skólanum síðan þú 

komst til Íslands? 

Hvers vegna (heldur þú móðurmálinu við)? 

Finnst þér mikilvægt að halda áfram að tala pólsku? 

Áttu einhvern tímann eftir að fara aftur til Póllands? 

Til að halda sambandi við vini og ættingja? 

Hvers vegna ekki? 

Finnst þér ekki mikilvægt að tala áfram pólsku? 
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Hvað með fjölskylduna og þá sem eru í kringum þig sem tala pólsku? 

Viltu ekki geta talað við þá? 

Hvaða tungumál notar þú í skólanum? 

Hvaða tungumál notar þú mest? 

Skólafélagar? 

Íslenskir? 

Pólskir? 

Er einhver þar fyrir utan sem talar pólsku í skólanum? 

Hvaða tungumál notar þú utan skólans? 

Hvaða tungumál notar þú með vinum þínum? 

Áttu bæði íslenska og pólska vini? 

Hvaða tungumál notar þú heima? 

Við foreldra þína? 

Við systkini þín? 

Msn eða Skype 

Áttar þú þig á því á hvaða tungumáli þig dreymir? / Dreymir þig á einhverju 

sérstöku tungumáli? 

Eða á hvaða tungumáli þú hugsar? 

Myndir þú vilja fá fleiri tækifæri til að tala íslensku eða móðurmálið? 

Til dæmis ef talar bara pólsku heima – myndir þú vilja fá tækifæri til að tala 

pólsku líka í skólanum? 

Eða öfugt? Myndir þú vilja tala íslensku heima? 

Hvernig gengur þér að læra íslensku? 

Veistu af hverju? 

Myndir þú segja að þú ættir auðvelt eða erfitt með að læra tungumál? 

Finnst þér gaman að læra tungumál? 

Finnst þér skemmtilegra að læra tungumál heldur en önnur fög? 

Hvaða tungumál er erfiðast af þeim sem þú kannt? 

Hvaða tungumál er léttast af þeim sem þú kannt? 

Hvað finnst þér vera erfiðast í íslensku? 

Framburður? 

Beygingar? 

Orðaforði? 

Orðaröð? 
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Einhverjir ákveðnir stafir? 

Hvað finnst þér létt að læra í íslensku? 

Af hverju? 

Hvernig gengur þér í skólanum? Til dæmis í öðrum fögum? 

Í hverju gengur þér best? 

Hvað gengur ekki jafn vel? 

Veistu af hverju það gengur ekki vel? 

Ætlar þú að halda áfram námi þegar grunnskóla lýkur? 

Hvaða nám þá? 

Af hverju ekki? 

Viltu segja okkur sögu/ævintýri frá heimalandi þínu eða skemmtilega sögu af öðru 

tagi 

Segja frá einhverju skemmtilegu sem þú hefur gert, til dæmis ferð hvort sem er 

á Íslandi eða Póllandi 

Segja frá því ef þú hefur farið aftur til Póllands, segja frá ættingjum og vinum 

Segja okkur ævintýri til dæmis um Rauðhettu eða Öskubusku 

Segja okkur frá því hvernig matur er í Póllandi miðað við á Íslandi 

Svona í lokin langar okkur að biðja þig að lesa fyrir okkur þennan lista hérna með 

nokkrum orðum: 

 

Pakki 

Hjól 

Snjór 

Tappi 

Hné 

Saga 

Hattur 

Fáni 

Taugar 

Baka 

Þær 

Farðu 

Baða 

Bakka 
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Viðtal I 

 

 

Dagsetning viðtals: 12. mars 2007 

Skóli A 

Lengd: 00:22:29 

Spyrlar: Edda Rún Knútsdóttir (S) og Hanna Guðný Ottósdóttir (S2) 

Viðmælandi: Lilja (L) 

Athugasemdir: talaði mjög hratt, er opin og skemmtileg, jákvæð og áhugasöm.
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1. S: segðu mér hvaðan þú kemur og hversu gömul þú ert 

2. L: ég kem frá Póllandi og ég er þrettán ára 

3. S: hvert er þitt móðurmál 

4. L: móðurmál pólska já 

5. S: hvað hefur þú lært það lengi 

6. L: lært það lengi sko ég fór frá Póllandi þegar ég var þriggja ára þannig að ég 

7. lærði ég fór ekki beint í skóla við töluðum frekar sko pólsku í heima hjá mér  

8. S: fórst þú í skóla í Póllandi 

9. L: nei ég fór ekki í skóla ég fór samt í leikskóla þar (já) 

10. S: já 

11. L: þannig að já 

12. S: hvaðan eru foreldrar þínir 

13. L: bæði frá Póllandi (og) já 

14. S: komstu beint frá Póllandi til Íslands 

15. L: já ég man nei jú reyndar jú það var (x) beint frá Póllandi til Íslands 

16. S: þannig að þú hefur búið hér frá þriggja ára aldri 

17. L:            já            mhm þriggja ára aldri (jú) 

18. S: hvað leið langur tími frá því þú komst til Íslands og þangað til þú fórst að 

19. læra íslensku 

20. L: sko náttúrulega þegar maður kemur til Íslands þá ferðu beint í leikskóla 

21. þannig að ég fór eiginlega að læra þá  

22. S:       já 

23. L: síðan ef þú varst að spurja að því hvað ég fór í skóla þá leið svona þrjú ár 

24. þegar ég fór í skóla 

25. S: já 

26. L: þegar ég var sex ára 

27. S: já 

28. S: talar þú fleiri tungumál en íslensku og pólsku 

29. L: ég tala ENSKU já ég lærði það hérna bara og síðan er ég að læra dönsku 

30. S: já 

31. L: áttunda bekk ahh já (x) ((muml)) 

32. S: hver eru áhugamálin þín 

33. L: ég æfi fimleika og síðan finnst mér bara mjög gaman að teikna líka (x) ég 

34. hef farið á svona manga námskeið (x) japönsk teiknistíll það er þannig 
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1. S: ha hvað er það 

2. L: (ma-) manga það er japanskur teiknistíll það er bara já það er bara 

3. S: er boðið upp á það hérna í skólanum 

4. L: nei það er bara það var boðið uppí (skóli C) það var bara svona eitt 

5. námskeið 

6. S: sniðugt 

7. L: já 

8. S: getur þú sagt okkur eitthvað meira um það 

9. L: manga það er bara ((andvarp)) ohh ég þyrfti eiginlega bara að sýna ykkur 

10. myndir af því en jæja það er bara æ hefið ekki séð svona svart og hvítar hvað 

11. heitir þetta comics books æi  

12. S2: jú svona teiknimynda 

13. L: já teiknimynda (x) þær eru lestar aftur á bak eða þú veist  

14. S: já 

15. L: eða þannig 

16. S: já sniðugt en hvernig heldur þú móðurmálinu við 

17. L: sko mamma og pabbi eða mamma reyndar hún er eitthvað mjög svona treg 

18. í að ég fari (x) að læra eitthvað í pólsku hún lætur mig kannski stundum gera 

19. svona eitthvað svona æfingar þannig og síðan tölum við (mjög) mikla pólsku 

20. heima hjá mér 

21. S: já 

22. L: og síðan er náttúrulega líka svo (mik-) margir Pólverjar hérna í    

23. (bæjarfélag 2) 

24. S: já í skólanum 

25. L: já 

26. S: lest þú einhverjar bækur á pólsku 

27. L: JÁ ég (þarna til dæmis) las Eragon eða nei ekki Eragon Öldunginn á pólsku  

28. S: já 

29. L: ég get alveg lesið á pólsku sko 

30. S: hefur þú aðgang að einhverjum fjölmiðlum eins og sjónvarpi, dagblöðum 

31. eða interneti sem er á pólsku 

32. L:   JÁ ég hef fer sko af því að við frá Póllandi þá tókum við svona 

33. hvað heitir þetta svona (dra-) drasl sem maður tekur hvað heitir þetta við æ 

34. sjónvarpsstöðvar frá Póllandi 
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1. S: já 

2. L: líka ehh líka einhverjar ísraelskar ((stam)) stöðvar þannig þetta bara hefur 

3. allar stöðvar  

4. S: já vá 

5. L: það margar 

6. S: hefur þú samband við einhverja ættingja eða vini í Póllandi 

7. L: já ég hef uhh (am-) amma og afi hringja stundum og síðan hringjum við 

8. stundum í þau 

9. S: og þú talar þá (pól-) 

10. L:   já 

11. S: eingöngu pólsku við þau 

12. L: já nei þau skilja ekki íslensku ((hlær)) 

13. S: nei ((hlær)) 

14. L: og líka frænka og frændi og ein frænka í viðbót 

15. S: færð þú einhverja kennslu í pólsku í skólanum  

16. L:          já 

17. L: nei ekki í skólanum 

18. S: bara heima hjá mömmu þinni 

19. L: bara heima hjá mér já 

20. S: en þegar þú komst hingað fyrst og byrjaðir í skólanum 

21. L: já 

22. S: fékkst þú þá eitthvað 

23. L:    já þá fékk ég hvað heitir þetta af því að fyrir okkur 

24. Pólverja þá er mjög erfitt að segja ð, þ og s-ið það var svona skrítið af því að 

25. sjáðu sjálf heiti ég bara (nafn) þú veist þarna er það er dáldið erfitt að segja 

26. (nafn) fyrir Íslendinga og (nafn) þú veist út af 

27. S: já 

28. L: (pólskur stafur), (pólskur stafur), (pólskur stafur) þetta er allt svona (sa-) 

29. hljóðar 

30. S:              öðruvísi 

31. L: já það er allt allt annað hvað heitir þetta framburður 

32. S:    já 

33. S: hvers vegna heldur þú móðurmálinu við 

34. L: til að bara geta af því að sko þegar ég verð eldri eða búin með tíunda bekk 
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1. annaðhvort fer ég (þ-) næsta ári til Póllands eða fer þegar ég er búin með 

2. tíunda bekk því (x) ég ætla að fara til Póllands æ (hva-) hvað heitir þetta að 

3. verða (dýralæ-) dýralæknir og það er ekki hægt að æfa það (h-) ahh 

4. S: að læra það hér 

5. L: já hérna 

6. S: já 

7. L: síðan bara vil ég geta talað við ömmu mína  

8. S: hefur þú farið til Póllands síðan þú komst til Íslands 

9. L: já ég fer á hverju sumri sko til dæmis núna er ég að fara í júní 6. júní og 

10. verð til eitthvað 28. ágúst  

11. S: já 

12. L: þannig að 

13. S: og þú ætlar sem sagt að fara og læra dýralækningar í Póllandi  

14. L:       já 

15. L: eða þá ég ætla kannski líka að fara í hvað heitir þetta (hár-) 

16. hárgreiðslumaður  

17. S: já í hárgreiðslu  

18. L:   hárgreiðslukona reyndar 

19. S: hvaða tungumál notar þú í skólanum 

20. L: ÍSLENSKU 

21. S: eingöngu íslensku 

22. L:          nema ég tali við hvað heitir þetta af því að (s-) sko (nafn) 

23. hann er í mínum bekk hann á dáldið erfitt með að skilja íslensku þannig að ég 

24. þýði svona dáldið stundum fyrir hann  

25. S: já 

26. L: síðan tala ég við (nafn) og hún er vinkona mín hún er í sjötta bekk og ég 

27. tala (v-) pólsku þá við hana  

28. S: þannig að þú notar íslensku langmest í skólanum 

29. L: já 

30. S: er einhver hérna í skólanum fyrir utan skólafélaga þína sem talar pólsku 

31. einhver sem vinnur hérna eða annar sem þú þekkir hérna í skólanum 

32. L: nei ég held ekki mamma mín samt talar (pólsk-) eða íslensku pólsku hún 

33. kennir í (skóli D)  

34. S: já 
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1. L: kennir börnunum þar íslensku þannig 

2. S: já og hvaða tungumál notar þú utan skólans eins og með vinum og 

3. fjölskyldunni þinni 

4. L: með vinum þá tala ég íslensku en nema ég fari til (nafn) eða eitthvert pólsks 

5. þá tala ég bara pólsku stundum líka íslensku  

6. S: áttu einhverja pólska vini hérna fyrir utan skólann 

7. L: mmm (.) já (.) það bara hún (nafn) hún er líka í (bæjarfélag 1) 

8. S: já 

9. L: og síðan hvað heitir þetta mmm nei (jú) það það eru bara ættingjar   

10. (mamm-) eða þú veist vinir mömmu og pabba og þá eiga þau börn og ég bara 

11. leik við börnin þannig 

12. S: já en hvaða mál talar þú við foreldra þína 

13. L:     sko (stund-) ég tala pólsku við foreldra 

14. mína en sko hvað heitir þetta stóri bróðir minn og ég tölum svona oft hvað 

15. heitir þetta íslensku saman  

16. S: já 

17. L: okkur finnst það bara þægilegra 

18. S: já 

19. L: því við kunnum miklu meira í íslensku heldur en pólsku  

20. S: já 

21. L: en samt pabbi (þarna) bara segja skammar okkur ef við tölum íslensku 

22. ((hlær)) 

23. S: já 

24. L: af því að hann er þú veist að reyna að láta okkur muna í pólskuna  

25. S: já sem er líka sniðugt en notar þú msn 

26. L: JÁ  

27. S: bæði á íslensku og pólsku 

28. L: já ég tala oftast íslensku það er einn pólsk stelpa sem ég tala bara íslensku 

29. við en síðan er (nafn) líka þá tala ég bara pólsku við hana 

30. S: notar þú msn-ið til að ná sambandi við þá sem búa enn þá í Póllandi til 

31. dæmis einhverja vini 

32. L: nei jú stóra bróður minn hann er býr í Póllandi hann er að læra hvað heitir 

33. þetta að vera grafík eitthvað svona  

34. S: grafískur hönnuður 
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1. L: já grafískur hönnuður og hann er eitthvað (sex-) sautján ára á þessu ári og 

2. ég tala við hann í gegnum msn-ið samt á íslensku líka ((hlær)) 

3. S2: ((hlær)) 

4. S: já þannig að hann hefur búið hér 

5. L: já hann (.) hann var þá hvað heitir þetta hann er fjórum árum (eld-) hann var 

6. sjö ára þegar við fluttum hérna  

7. S: hann er sem sagt fluttur út núna til að læra  

8. L: já hann flutti þegar hann var tíu ára eða (tíu-) tíunda bekk 

9. S: áttar þú þig á því á hvaða tungumáli þig dreymir dreymir þig á einhverju 

10. sérstöku tungumáli 

11. L: ((andvarp) sko mig dreymir oftast á pólsku  

12. S: já 

13. L: nema það sé (ke-) kemur einhver íslensku (stundu-) eitt sitt þá vorum við að 

14. læra um Snorra sögu þá dreymdi mér að Snorri ætlaði að (dre-) ahh hvað heitir 

15. það höggva (há-) hálsinn á mér ((hlær)) 

16. S: ((hlær)) 

17. S2: ((hlær)) 

18. L: og þá kom (ei-) eitthvað egg (eig-) eigi er egg úti eitthvað eða þú veist 

19. frægu setninguna ég man ekki hvað hún heitir eitthvað þarna um eggið eigi er 

20. egg úti eitthvað 

21. S: já 

22. L: æi hún var eitthvað fræg setning sem hann sagði 

23. S: dreymdi þig sem sagt þetta allt á íslensku 

24. L:    já ((hlær)) 

25. S2: ((hlær)) 

26. L: já á íslensku  

27. S: en annars dreymir þig oftast á pólsku 

28. L.           á pólsku   mhm 

29. S: á hvaða tungumáli hugsar þú 

30. L: pólsku nema (x) já pólsku ég hugsa á pólsku nema það sé eitthvað orð sem 

31. ég kann ekki á pólsku yfir bara þá segi hugsa ég á íslensku  

32. S: íslensku 

33. L: stundum blanda ég því saman til dæmis segi ég hvað heitir þetta ((dregur 

34. djúpt andann)) hvað er þetta (pólskt orð) þá blanda ég óvart pólsku saman  
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1. S: já gerir þú það mikið 

2. L: já soldið en samt ekki oft 

3. S: myndir þú vilja fá fleiri tækifæri til að tala íslensku eða pólsku  

4. L: ég myndi vilja frekar sko læra meira pólsku af því að þú veist af því að 

5. þegar ég (x) til Póllands þá vil ég helst læra kunna þú veist pólskuna betur af 

6. því að ég skrifa bara ég kann alveg að skrifa pólsku en ég skrifa bara með 

7. mjög miklum hvað heitir þetta villum fattarðu 

8. S: þannig að þú myndir vilja fá að tala meiri pólsku 

9. L: já 

10. S: hvernig gengur þér að læra íslensku 

11. L: bara vel ég kann sko íslensku meira en nokkru (íslenska) í mínum bekk sko 

12. S: já er það 

13. L: já 

14. S: veist þú af hverju þér gengur svona vel 

15. L: ég læri bara mjög mikið ég bara með svona fullkomnunaráráttu 

16. S: ert dugleg bara 

17. L: ehh nei ég myndi ekki segja dugleg ég bara læri mjög mikið og ég ef ég fæ 

18. ekki (ní-) meira en níu þá verð ég fúl 

19. S: já ég skil 

20. S2:  ((hlær))  

21. S: myndir þú segja að það væri auðvelt eða erfitt fyrir þig að læra tungumál þá 

22. er ég að tala um enskuna og dönskuna  

23. L: nei enskuna hún var mjög létt sko eða hún var dáldið erfitt á byrjuninni en 

24. dönskan hún er alveg fín enskan samt ég er með betri tök á enskunni af því 

25. hún er léttari en danskan ég þarna mér mér finnst mjög létt að læra tungumál  

26. S: þannig að þú átt kannski bara dálítið auðvelt með að læra  

27. L: já líka danskan hún er dáldið slík eða lík íslenskunni 

28. S: já eiga margt sameiginlegt 

29. L:  ((andvarpar)) 

30. S: hvaða tungumál af þeim sem þú kannt finnst þér erfiðast 

31. L: ég myndi segja að það væri pólskan hún er örugglega erfiðusta heldur en 

32. (ír-) erfiðari en íslenskan og hvað heitir þetta af því að hún er með svona (x) 

33. sko af því að til dæmis (pólskt stafasamband) þá er hægt að skrifa það á báða 

34. vegu og ef maður skrifar til dæmis á vitlausa vegu þá er það villa bara í 
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1. stafsetningunni og síðan (pólskt stafasamband) r (zet) þá er (zet) og síðan er z 

2. með punkti  

3. S: já 

4. L: þá er það sama en samt er það skrifað þá er það vitlaust það er svona mjög 

5. mikið af þannig stöfum  

6. S: ég skil 

7. L: ((ræskir sig) 

8. S: hvaða tungumál er léttast af þeim sem þú kannt 

9. L: ENSKA örugglega enska mmm það er svo létt að læra hana þú veist maður 

10. man miklu meiri orðin í henni 

11. S: já 

12. L: (þannig) að maður skilur hana líka miklu betur og það er léttara að læra 

13. hana örugglega meira en íslenskuna þú veist maður er búinn að ná tökum á 

14. enskunni kannski af því að maður er búinn að vera í þrjú ár í enskunni 

15. S: já 

16. L: samt kann maður þú veist svona eins mikið og maður er búinn að vera fimm 

17. ár í íslenskunni eða þannig 

18. S: hvað finnst þér vera erfiðast í íslensku 

19. L: sko mér finnst erfitt að segja þ og ð og þarna hvað þú veist þarna ((stam)) 

20. að tengja v-ið við ð já og h ég hef alltaf ég var alltaf að skrifa k-v-að 

21. S:   h-ið 

22. S: já 

23. L: þú veist mér fannst mjög erfitt að segja ð og þ og ég fékk bara einhverja 

24. talkennslu í því í (skóli C) hún heitir (nafn) hún kenndi mér þá ég veit ekki 

25. hvort hún sé enn þá (.) en þá þú veist ég bara ég var kannski í fjórða fimmta 

26. bekk þegar ég fór í þessa talkennslu síðan var ég bara hætt að fara í 

27. talkennsluna ég er búin að ná tök á því  

28. S: búin að ná þessu ð og þ og allt það 

29. L: já 

30. S: er eitthvað annað sem er öðruvísi við pólskuna sem þér finnst erfitt í 

31. íslensku 

32. L: ehh (.) nei eiginlega ekki bara kannski orðin þau eru bara dáldið orðið sjálft 

33. er bara orðið orðið það er bara skrítið æ þú veist þannig 

34. S: já 



Viðtal I 

10 

1. L: mér finnst það bara mjög (.) bara 

2. S:     stafsetningin þá eða  

3. L: já nei hvað heitir það framburðurinn hann er miklu öðruvísi en í pólsku 

4. framburðurinn 

5. S: framburðurinn 

6. L: já 

7. S: hvað með málfræði og að læra stafsetninguna 

8. L: stafsetningin er samt hvað heitir þetta (.) maður heyrir miklu hvað heitir 

9. þetta maður heyrir íslensku maður ruglast svo mikið hvað á því sem maður 

10. heyrir og það því sem maður skrifar fattarðu þannig  

11. S: já 

12. L: samt í pólsku (veita) maður það er annaðhvort af því að maður talar miklu 

13. skýrar á pólsku þá veita maður að annaðhvort er (pólskt stafasamband) eða 

14. (pólskt stafasamband) og svo veita maður en þá á maður að kunna bara orðin 

15. sjálft til að vita það en maður heyrir oft hvaða orða þú veist hvaða staf maður á 

16. að láta 

17. S: er eitthvað annað sem þér fannst flókið að læra þegar þú komst hingað 

18. L: nei mmm nei ég held ekki sko (þe-) af því kann ekki neitt orð þá bara toga 

19. ég í hvað heitir það fóstrurnar og sýndi þarna og eitthvað 

20. S: já 

21. L: og fékk bara þá (x) 

22. S: hvað með eins og beygingar að beygja orð 

23. L: beygingar mér fannst mér finnst það mjög pirrandi þetta sko í Póllandi þá 

24. þarf maður ekkert að læra hvað heitir um hund frá hundi til hunds maður þarf 

25. ekkert að læra það  

26. S: nei 

27. L: hérna er það bara eitthvað eitt af því aðalmálum sem maður á að læra  

28. S: og hvernig er þetta þá í Póllandi 

29. L: í Póllandi sko 

30. S: er bara ekki lögð áheyrsla á þetta eða er þetta ekki til eða 

31. L: nei það er bara þetta er alveg til en það er ekkert lögð sérstök (áhei-) áhersla 

32. á þetta þetta er bara bara gott að kunna þetta en samt er ekki neitt kennt í skóla  

33. S: þarftu að kunna þetta til þess að geta talað rétt 

34. L: nei 
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1. S: eða skiptir það ekki  

2. L:       (maður) jú maður alveg talar náttúrulega alveg ef 

3. maður á að reyna að tala rétt en þú veist að maður (kenn-) maður fer bara að 

4. lærir það ekki í skólanum maður kannski lærir það í fyrsta eða það er reyndar í 

5. (ze-) af því að það er ekki það er núll bekkur líka í Póllandi  

6. S: já 

7. L: og upp í níunda þannig að lærir það kannski í núll bekk og þú veist síðan er 

8. bara hætt þarna  

9. S: já 

10. L: bara þú veist sagt (hv-) hvað þetta sé og hvernig maður kennt kannski hér er 

11. um frá til og síðan á maður bara að reyna sjálfur að kunna það  

12. S: hvað með uppbyggingu setningar eins og orðaröðin hvort sögnin sé fremst 

13. eða aftast er það eitthvað öðruvísi fannst þér flókið að læra það 

14. L: nei mér fannst það ekkert erfitt það var mjög líkt 

15. S: þannig að það var ekkert nýtt sem kom þér á óvart þar 

16. L: nei 

17. S: hvað finnst þér létt að læra í íslensku 

18. L: létt það er bara (.) orðin þau eru bara létt að muna það hvað þegar maður er 

19. búinn að ná tökin á ð-inu og þ-inu þá eru öll orð frekar svona létt já 

20. S: þannig að þér fannst bara auðvelt að 

21. L:           já þá er maður búinn að (tal-) annars 

22. væri svo erfitt að segja ð og þ-ið 

23. S: ef þú hugsar um það þegar þú varst að koma og læra íslenskuna fyrst fannst 

24. þér þetta ekkert flókið eða 

25. L: nei sko ég var náttúrulega þriggja ára það var þá hugsar maður bara eitthvað 

26. ég skil þetta ekki vei en ég get samt alveg togað í fóstruna og sýnt henni hvað 

27. ég vil ((hlær)) 

28. S: þannig að þú lærðir þetta bara ómeðvitað 

29. L: en samt ég skildi alveg þú veist aðalmálið klósett eða þú veist þegar það var 

30. eitthvað svona pisstími í (klóst-) æ í leikskólanum þá var klósett og þá bara 

31. fóru allir á klósettið síðan matur þá (x) í mat og síðan ég lærði bara svona 

32. grundvallarorðin þannig 

33. S: já nafnorðin þessi sem að  

34. L:     já (x) sem eru bara svona sem ég þarf að kunna 
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1. S: einföld 

2. L: og síðan bara byrjaði ég að læra hin orðin sem eru svona minna svona 

3. smáatriði eiginlega 

4. S: hvernig gengur þér í skólanum svona almennt 

5. L: vel ég fékk ekki neitt minna en níu síðast ((hlær)) 

6. S: ertu dugleg að læra heima 

7. L: já ég fékk tíu í málfræði og stærðfræði já ehh við sko Pólverjar höfum þeir 

8. eru bara miklir vinnuhestar þannig til dæmis strákurinn sem mamma er að 

9. kenna hann er í fimmta bekk hann er búinn með bækur fyrir sjöunda bekk í 

10. stærðfræði mhm 

11. S: þannig að þú leggur mikla áherslu á það að læra vel heima  

12. L: já (.) ég held að allir Pólverjar geri það 

13. S: já eru duglegir 

14. L: mhm  

15. S: flott 

16. L: örugglega 

17. S: í hverju gengur þér best 

18. L: ég myndi segja að það væri íslenska og hvað heitir þetta enska og 

19. stærðfræði og samfélagsfræði 

20. S: já 

21. L: síðan finnst mér mjög gaman líka í líffræði og (náttúrsfræði) efnafræði já 

22. reyndar ekki jú  

23. S: hvað gengur ekki jafn vel 

24. L: (.) það gengur ekkert svona neitt (s-) illa það bara stafsetningin sem er 

25. dáldið erfitt en ég fæ samt alltaf níu alltaf svona níu eða níu komma fimm í 

26. henni þannig að  

27. S: þannig að það er ekkert svona sem að 

28. L:            nei mér finnst ekkert sérstakt sem er 

29. svona erfitt 

30. S: ætlar þú að halda áfram í skóla þegar þú ert búin hérna í grunnskólanum 

31. L: já ég ætla að fara í miðskólann og þá ætla ég hvað heitir þetta ég veit samt 

32. ekkert neitt um miðskólann hvert ég fer  

33. S: nei 

34. L: en ég já ég ætla að halda áfram  
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1. S: já 

2. L: ég ætla kannski (örugglega) að fara í framhaldsskóla eða ég veit ekki  

3. S: þú ætlar sem sagt að fara í menntaskóla eða framhaldsskóla og svo ætlar þú 

4. að fara að læra dýralækningar eins og þú sagðir áðan  

5. L: já 

6. S: í Póllandi 

7. L: já 

8. S: alveg búin að ákveða það 

9. L: já ((hlær)) 

10. S: eða hárgreiðslu 

11. L: já held samt að ég verði frekar dýralæknir 

12. S: viltu segja okkur einhverja sögu eða eitthvað ævintýri frá Póllandi  

13. L: ævintýri sko 

14. S: einhverja sögu eða eitthvað sem þú getur sagt okkur frá 

15. L: bíddu aðeins ég mundi eiginlega þurfa hvað heitir þetta (.) að muna það uhh 

16. bíddu aðeins 

17. S: þú mátt alveg hugsa 

18. L: ((hlær)) (.) 

19. L: ((raular)) það er reyndar til svona hvað heitir þetta (þjóðflokk-) eða samt 

20. ekki beint þjóðflokkur (x) bara sko það eru til Pólverjar sem eiga heima í 

21. fjöllum ég hef reyndar farið þarna því að mamma mín var svona þannig (x) 

22. þannig og þau heita (gúralar) (gúral) eða já (gúral) einn maður (gúral) og síðan 

23. er konan heitir (gúralka) og þeir þau eru í svona hvað heitir þetta æi 

24. þjóðbúningum þjóðbúningur hann er svona hvað heitir þetta hann er bara með 

25. svona hvað heitir þetta æ hvað heitir þetta svona sem maður gamlar (kon-) 

26. S: upphlutur eða eitthvað  

27. L: nei já eða þú veist 

28. S2: eða svona lindi eða eitthvað 

29. L: nei svona sem konurnar (ha-) (ág-) í gamla tíma hafði svona til að vera 

30. mjórri 

31. S: já svona hérna (.) 

32. L: já þannig bara og síðan er kjóll þannig  

33. S: já 

34. S2: já 
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1. L: já og síðan undir þarna uhh hlutinn er bara venjulegt skyrta eða þannig og 

2. sko hérna af því 

3. S: er það ekki flott 

4. L: jú ((hlær)) þetta er ógeðslega cool en samt sko hvað heitir þetta það var einu 

5. sinni svona (gúral) eða þannig hann hét hvað heitir þetta (búlandra) og hann 

6. var bara það voru allar hræddir við hann af því að hann var eitthvað þvílíkt 

7. svona hvað heitir þetta bara hörkutól (hann) frekar svona gamall (eða) hann 

8. hvað heitir þetta það hann (hitt-) alltaf svona gaur eða svona draug hann hét 

9. (skarník) (skarník) það er alltaf svona gaurar sem eru í námunum námunum 

10. þeir hérna eitthvað svona vörðir fyrir draugaverðir til að gæta eitthvern 

11. fjársjóðs í hvað heitir þetta námunum æ þú veist það er einhverjar gamlar 

12. námur sem að  

13. S: (x) 

14. L: já að hann spilaði alltaf við hann í hvað heitir þetta spil og hann sagði alltaf 

15. ef hann vinnur fyrir ef hann vinnur þá á hann að hvað heitir þetta (skarník) 

16. (aðalgaurinn) þú veist (námu-) námudraugurinn þeir heita alltaf (skarník) þú 

17. veist (x) bara já og hann átti að vinna fyrir hann hvað heitir þetta af því að 

18. (búlandra) sjálfur hann vann hvað heitir þetta við námugröft  

19. S: já 

20. L: og hann þá þá sagði hann ef hann vinnur spilin þá hvað heitir þetta þá á 

21. hann hvað heitir þetta (skarník) að vinna fyrir hann og hann vann alltaf þannig 

22. að hann þurfti alltaf að vinna fyrir hann og hann alveg bara mjög ánægður með 

23. það (.) en hvað heitir þetta síðan eitt eitt sinn þá vildi hvað heitir þetta 

24. (skarník) þá vildi hann ekki spila við hann og þannig að (ha-) þá þurfti 

25. (búlandra) sjálfur að vinna verkið þannig að hann bara eitthvað mjög leiður út 

26. í það en hvað heitir þetta eitt sinn þá komu hvað heitir þetta eitthvað 

27. sendiboðar konungs og vildu hvað heitir þetta að hann taki við eftir (konungni) 

28. konunginn og þeir buðu honum náttúrulega kórónuna hann segir nei takk ég 

29. vill ekki kórónuna sem er úr plasti og þá þú veist alveg ohh oh my god hann 

30. móðgaði konunginn við skulum gefa hálft konungsríkið nei takk hvað heitir 

31. þetta æ þannig að honum var bara alveg gjörsamlega sama um konungsríkið 

32. hann bara (x) það er ekki hægt að segja það á íslensku hann bara (.) gaf skít í 

33. það þannig gaf skít í það ((hlær)) 

34. S: ((hlær)) 
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1. L: og hann gaf líka skít í konungsdótturina af því að hún var ljót bæði ljót og 

2. bara með (munni) hvað heitir þetta æi þú veist tennurnar í henni voru svona 

3. útstæðar þannig já hann bara gaf skít í allt og þegar konungurinn frétti þetta þá 

4. var (x) af því að þá hérna spurði hann af hverju hvað heitir þetta hann haldi æ 

5. þú veist af því að sko af því að (búlandra) sagði að hann geti gert betri kórónu 

6. farið bara til járnsmiðs og bara látið hann gera betri kórónu og þá var hann 

7. kóngurinn bara mjög hræddur og hvað (hva-) hver getur haft betri kórónu hann 

8. og bara eitthvað (.) bara svona (aukið) á (ferðirnar) hjá kónginum og þú veist 

9. þannig að allir voru bara hrædd við (hvar-) við (búlandra) því hann (x) ef 

10. eitthvað pirraði hann þá bara sagði hann (basamana kútskí) og þá verða allir 

11. hinir svona hræddir við hann af því að það segir hann bara ef hann verður 

12. reiður eða þannig  

13. S: já 

14. L: ((ræskir sig)) og það var ógeðslega margir svona skrattar sem vildu (kom-) 

15. taka hann til helvítis eða þannig af því að honum fannst já hvað heitir þetta 

16. þarna einu sinni komu einhver (versti) skrattinn og (verstu) skrattarnir sem var 

17. ógeðslega svona sniðugur eða þannig klár og það kom hvað heitir þetta til 

18. (búlandru) í líki svona (sn-) svona námudraugs samt þú veist bara klædd 

19. þannig en þá hvað heitir þetta hann hélt að (búlandra) (sæ-) sæi það ekki en 

20. hann hvað heitir það sá skottið á þarna skrattanum og hvað heitir þetta 

21. fæturnar en það voru svona kýr fætur eða þú veist þannig 

22. S: klauf 

23. L: klauf klaufum (.) ((ræskir sig)) og þá sagði hann hvað heitir þetta ehh (hv-) 

24. veriði blessaðir verið (g-) eitthvað blessaðir eitthvað svona guð þarna ehh bara  

25. þú veist heilsu og þá sá hann hvað heitir þetta uhh gaurinn hann kom (svona) 

26. (iú) þú veist fór hvað heitir þetta 

27. S: hroll 

28. L: hrollur um hann þá bara sá hann þarna skottið og klaufina og þá vissi hann 

29. náttúrulega að þetta væri skrattinn og þá sagði hann spurði hvað heitir þetta 

30. uhh ég ætla bara að kalla hann skratta ég nenni ekkert að segja að þetta sé 

31. gaurinn skrattinn þá spurði hann hvað heitir þetta (.) er þetta ekki dáldið erfitt 

32. (he-) herra minn þá sagði hann jú það er þvílíkt púl að vinna við þetta og þá 

33. sagði hvað heitir skrattinn sko (.) ef ég get í einu hvað heitir einu höggi ekki 

34. einu höggi bara einu  
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1. S: kasti 

2. L: einu kasti tekið meiri af (.) námu eða koli en þú þá skal ég fá hvað heitir 

3. þetta þá skaltu ljá mér sál þína og en ef ekki þá skal ég vinna fyrir þig alla 

4. (tím-) alla mína tíð og þá sagði þarna ehh (búlandra) hann sagði ok ok en ég 

5. skal byrja þá þá tók hann hvað heitir þetta dínamít lét undir (.) hann sprengdi 

6. hvað heitir þetta (nám-) æi þú veist námuna þannig að þetta fór allt á (kr-) 

7. hvað heitir þetta á skrattann skrattinn hann var bara kúkaklessa hann var bara 

8. ekkert tennurnar voru í rassinum og  

9. S: ((hlær)) 

10. S2: ((hlærr)) 

11. L: augað í (ff-) hendinni og það var bara (iú) að hann allt í einu vorkenndi 

12. hvað heitir þetta (búlandra) gaurnum 

13. S: já 

14. L: og þá (byrjaði) ((hlær)) að hjálpa hvað heitir þetta að týna tennurnar og láta 

15. upp í munninn svo og þá sagði hann ef þú kemur ekki á morgun af því að hann 

16. átti að hjálpa honum náttúrulega þá kem ég bara til helvítis og bara (basama 

17. kútskí) ef þú kemur ekki og þá ég kem ég kem og síðan eftir það (x) þá hefur 

18. alltaf skrattinn hjálpað honum og ef hann er ekki dauður núna (búlandra) þá er 

19. hann enn þá lifandi  

20. S: ((hlær)) 

21. S2: ((hlær)) 

22. L: þetta endar þannig þetta ég verð eiginlega að koma með (sög-) af því að ég 

23. á bókina  

24. S: já 

25. L: hún er með svona hún er eitt hvað fjörutíu ára gömul og  

26. S: vá 

27. L: ég ætti eiginlega sko að þýða sögurnar í henni þær er ógeðslega fyndnar  

28. S: já  

29. L: mmm 

30. S: góð saga 

31. S2: já 

32. S: svona í lokin þá langar okkur að biðja þig um að lesa þennan lista með 

33. nokkrum orðum  

34. L: hjól, snjór, tappi, hné, saga  
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1. S: byrja þú bara og lestu fyrir okkur orðin  

2. L: pakki, hjól, snjór, tappi, hné, saga, hattur, fáni, taugar, baka, þær, farðu, 

3. baða, bakka 

4. S: frábært  

5. S: þá er þetta bara komið takk fyrir kærlega 

6. S2:    ekki í vandræðum með þetta 

7. L: já ok 

8. S: þá ýti ég á stopp 
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Viðtal II 

 

 

Dagsetning viðtals: 12. mars 2007 

Skóli A 

Lengd: 00:15:10 

Spyrlar: Edda Rún Knútsdóttir (S) og Hanna Guðný Ottósdóttir (S2) 

Viðmælandi: Reynir (R) 

Athugasemdir: hlédrægur en hress og skemmtilegur strákur. Ákveðinn og stefnir hátt.
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1. S: segðu mér hvaðan þú kemur og hversu gamall þú ert 

2. R: ég kem frá ehh (bæjarfélag 6) frá Póllandi og ég er fjórtán ára í þessu 

3. ári 

4. S: hvert er þitt móðurmál 

5. R: ehh pólsku 

6. S: hversu lengi hefur þú lært móðurmálið þitt 

7. R: (f-) (é-) (f-) íslenskt eða  

8. S: nei pólsku 

9. R: ég (var) (ff-) fimm ár 

10. S: varstu í skóla í Póllandi 

11. R: nei ég var ekki í skóla  

12. S: hvenær komstu til Íslands 

13. R: þegar ég var fimm ára  

14. S: varstu  í leikskóla í Póllandi  

15. R: já þetta er svona leikskóli svona (sk-) svona (lei-) leiksskóli skóli  

16. S: já einhvers konar forskóli 

17. R: já  

18. S: hvað varstu þar í mörg ár 

19. R: (.) eitt það var ekki svona leikskóli í Póllandi það er svona  

20. S: þú varst sem sagt í eitt ár þar og svo komstu til Íslands 

21. R: já 

22. S: hvaðan eru foreldrar þínir 

23. R: það er bara (s-) ehh sama borg og ég (bæjarfélag 6) 

24. S: já í Póllandi 

25. R: já 

26. S: hversu lengi hefur þú verið á Íslandi 

27. R: ehh á þessu ári (x) níu ár 

28. S: hefur þú búið á fleiri stöðum en í Póllandi og á Íslandi 

29. R: (n-) já ég bjó á Íslandi í (bæjarfélag 5) í (lang-) eitthvað  

30. S: já og komst svo hingað 

31. R: já 

32. S: en þú hefur ekki búið í öðru landi  

33. R: nei 

34. S: þannig að þú komst beint frá Póllandi til Íslands 
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1. R: já 

2. S: hvað leið langur tími frá því þú komst til Íslands og þangað til þú fórst 

3. að læra íslensku 

4. R: ég fór í leiksskóla þegar ég kom hérna fimm ára og svo fór ég strax í 

5. skóla lærði að telja fyrst og svo orðin 

6. S: talar þú fleiri tungumál en pólsku og íslensku  

7. R: ensku og dönsku 

8. S: og þú ert að læra það hérna í skólanum 

9. R: já 

10. S: hver eru áhugamálin þín 

11. R: fótbolti, talva og vinir 

12. S: já  

13. R: og bara 

14. S: ertu að æfa fótbolta 

15. R: já 

16. S: með einhverju liði hér 

17. R: já (bæjarfélag 2) 

18. S: í hvaða flokki ertu 

19. R: uhh þriðja og fjórða 

20. S: og hvaða stöðu spilarðu 

21. R: frammi og miðju 

22. S: hvernig heldur þú móðurmálinu við 

23. R: ég fer ahh pólsku eða ég fer í auka (t-) í pólsku í skóla á þriðjudögum 

24. S: já hvar er það 

25. R: í (bæjarfélag 3) 

26. S: er kennarinn þinn pólskur 

27. R: já 

28. S: þannig að þú ert að læra einu sinni í viku 

29. R: já 

30. S: hefur þú gert það lengi 

31. R: (f-) fjögur ár 

32. S: alltaf einu sinni í viku 

33. R: já 

34. S: en hvað með þegar þú komst hingað til Íslands fyrst fékkst þú þá 
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1. einhverja kennslu í pólsku  

2. R: nei 

3. S: þannig að það er bara núna síðustu fjögur ár sem þú hefur fengið 

4. einhverja kennslu  

5. R: já 

6. S: er það ekki gaman 

7. R: nei ekki svakalega ((hlær)) 

8. S2: ((hlær)) 

9. S: finnst þér ekki gaman 

10. R: nei  

11. S: langar þig ekkert að halda móðurmálinu við 

12. R: ((yppir öxlum)) 

13. S: ferð þú stundum til Póllands 

14. R: ehh stundum sumar  

15. S: já 

16. R: ekki oft samt 

17. S: nei 

18. R: við erum að fara að byggja hús og  

19. S: já hér 

20. R: já 

21. S: en lest þú einhverjar bækur á pólsku  

22. R: já stundum þegar ég mér leiðist  

23. S: hefur þú aðgang að einhverjum fjölmiðlum eins og sjónvarpi, 

24. dagblöðum eða interneti sem er á pólsku  

25. R: (s-) sjónvarpi frekar  

26. S: eruð þið með einhverjar stöðvar þá sem þú getur horft á á pólsku 

27. R: ((kinkar kolli)) 

28. S: og gerirðu eitthvað af því 

29. R: ég horfi (x) bara fyrir framan tölvuna að tala við vini mína í (póll-) 

30. Póllandi   

31. S: já gerir þú það á msn 

32. R: uhh nei eitthvað annað svona  

33. S: einhver öðruvísi spjallrás 

34. R:       já 
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1. S: en skoðar þú einhverjar netsíður á pólsku 

2. R: nei  

3. S: ekkert svoleiðis 

4. R: það er sko bara fyrir foreldra  

5. S: hefur þú samband við ættingja eða vini í Póllandi 

6. R: já frænkur mínar og ömmu og vini 

7. S: og talar þú þá alltaf við þau á pólsku 

8. R: já 

9. S: hvernig gengur það 

10. R: bara ágætlega 

11. S: þannig að þú ert ekkert að missa pólskuna neitt niður 

12. R: (n-) nei eða smá samt  

13. S: (x) aðeins 

14. R: já 

15. S: hvers vegna heldur þú móðurmálinu við 

16. R: ((dregur djúpt andann)) því mamma vill það ég er ekki alveg vilja (ha-) 

17. læra svona mörg tungumál 

18. S: ((hlær)) 

19. S2: ((hlær)) 

20. R: en ef ég þarf þess þá þarf ég að gera það 

21. S: en finnst þér ekkert mikilvægt að halda í móðurmálið 

22. R: jú smá en  

23. S: myndi þér ekki finnast leiðinlegt ef þú myndir missa það niður og ekki 

24. geta lengur talað við vini þína og  

25. R:    ((hlær)) ekki alveg leiðinlegt en  

26. S: ((hlær)) 

27. S2: ((hlær))  

28. R: mér mundi alveg halda (málin) en ég bara geri það ekki ég tala pólsku 

29. heima hjá mér við mömmu og pabba og það  

30. S: já en við systkini þín áttu systkini 

31. R: ég á eina systur 

32. S: talar þú pólsku eða íslensku við hana 

33. R: hún talar við mig á íslensku en ég tala við hana á pólsku  

34. S: ((hlær)) 
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1. S2: ((hlær)) 

2. S: (x) mjög fjölbreytt en hvaða tungumál notar þú í skólanum? 

3. R: uhh bara íslenskt  

4. S: áttu einhverja pólska vini í skólanum 

5. R: það er einn með mér í bekknum og einn í níunda þeir eru svona 

6. stundum tala við mig 

7. S: talar þú þá við þá á pólsku 

8. R: já 

9. S: en er einhver hérna í skólanum þess fyrir utan sem talar pólsku  

10. R: mmm nei 

11. S: áttu vini utan skólans sem tala pólsku 

12. R: já 

13. S: já 

14. R: í (bæjarfélag 3) og já (bæjarfélag 3) (flest) 

15. S: og þú talar þá pólsku við þá 

16. R: ((kinkar kolli)) 

17. S: æfið þið ykkur eitthvað í íslensku 

18. R: nei ekki í íslensku bara pólsku 

19. S: og þú talar pólsku við foreldra þína 

20. R: já 

21. S: og íslensku við 

22. R: já systur mína (eiginlega) 

23. S2: ((hlær)) 

24. S: en aðallega kannski pólsku 

25. R: já 

26. S: og hún við þig á íslensku 

27. R: já 

28. S: áttar þú þig á því á hvaða tungumáli þig dreymir 

29. R: mig dreymdi (x) spænsku eða þýsku  

30. S: dreymir þig á spænsku eða þýsku 

31. R: já 

32. S: kannt þú eitthvað í þessum tungumálum 

33. R: í þýsku ég var þarna einhverja (nokkr-) í einhverja nokkra mánuði og vinir 

34. mömmu minnar voru þar  



Viðtal II 

24 

1. S: já 

2. R: og ég lærði (það) eitthvað smá 

3. S: já 

4. R: en ekki (x) mikið 

5. S: en hefur þú lært eitthvað í spænsku 

6. R: nei senjorita og allt svona 

7. S2: ((hlær)) 

8. S: já bara eitthvað svoleiðis ((hlær)) 

9. R: (x) svona í sjónvarpi 

10. S: og dreymir þig á spænsku 

11. R: já  

12. S: en finnst þér þig dreyma frekar á pólsku en íslensku 

13. R: (eitthvað) bara tala bara miklu betri íslensku en pólsku sko 

14. S: á hvaða tungumáli hugsar þú 

15. R: pólsku og íslensku  

16. S: bæði 

17. R: já stundum á íslensku og (stund-) 

18. S:         hvort myndir þú segja meira 

19. R: pólsku 

20. S: er það auðveldara 

21. R: já 

22. S: myndir þú vilja fá fleiri tækifæri til að tala íslensku eða pólsku heldur 

23. en þú færð í dag 

24. R: já ég er alltaf í svona sérkennslu hjá (nafn) ég er stundum oft þarna 

25. S: já  

26. R: (tvö-) tvisvar í viku ehh uhh já ég (fa-) læri þar smávegis 

27. S: hefur þú ekki gott af því 

28. R: jújú 

29. S: en myndir þú vilja fá fleiri tækifæri til að tala pólsku hérna í skólanum 

30. R: ((yppir öxlum)) 

31. S: en heima myndir þú kannski frekar vilja tala íslensku þar eða finnst þér 

32. þetta bara fínt eins og það er 

33. R: já fínt bara svoleiðis 

34. S: þannig að þú getur talað íslensku hér og  
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1. R:               já 

2. S: hvernig gengur þér að læra íslensku 

3. R: bara ágætlega fæ góðar einkunnir já 

4. S: já 

5. R: og allt í fína 

6. S: veistu af hverju þér gengur ágætlega 

7. R: já við erum með góða kennara hann kennir mér (ís-) íslensku og bara  

8. S: ertu duglegur að læra 

9. R: ég hlusta vel og 

10. S: já 

11. R: og þegar ég koma þá var ég allan tímann lærandi  

12. S: já 

13. R: (x) byrjaði svona að tala þá hætti ég smá að læra 

14. S: myndir þú segja að þú ættir auðvelt eða erfitt með að læra tungumál 

15. R: auðvelt frekar 

16. S: finnst þér það gaman 

17. R: sum ekki dönsku  

18. S: nei 

19. R: það er leiðinlegt að læra dönsku  

20. S: en finnst þér skemmtilegra að læra tungumál heldur en önnur fög hérna í 

21. skólanum 

22. R: uhh já  

23. S: finnst þér það miklu skemmtilegra 

24. R: já eiginlega frekar (það) skemmtilegra (al-) svona maður hugsar meira og 

25. svoleiðis 

26. S: hvaða tungumál er erfiðast af þeim sem þú kannt 

27. R: dönsku 

28. S: já danska en hvaða tungumál er léttast  

29. R: íslenska 

30. S: hvað finnst þér vera erfiðast í íslensku 

31. R: tala svona löng orð og svona  

32. S: ha hvað segirðu 

33. R: tala svona löng orð og segja svona rétt (x) stafsetningu og svoleiðis 

34. S: er það flókið 
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1. R: já 

2. S: já margar reglur og svona 

3. R: já 

4. S: er eitthvað annað sem er ólíkt við pólsku sem þú tókst eftir að væri erfitt að 

5. læra þegar þú komst og byrjaðir að læra íslensku 

6. R: nei eiginlega ekki 

7. S: kannski eitthvað í framburði hvernig þú segir orðin miðað við í pólsku er 

8. það eitthvað ólíkt 

9. R: já dáldið mikið (þa-) það er það eru ekki svona stafir eins og stafurinn minn 

10. það er ekki (pólskur stafur) það er allt annað á pólsku  

11. S: já hvað er það 

12. R: það er (pólskur stafur) það er svona (nafn)  

13. S: já þannig að maður segir ekki (nafn) ((hlær)) 

14. R: nei ((hlær)) 

15. S2: ((hlær)) 

16. R: en ég ég er búinn að venjast því þannig að ég segi við sjálfan mig (nafn)  

17. S: (nafn) núna já 

18. S2: ((hlær)) 

19. S: eru fleiri stafir sem eru nýir eða ólíkir 

20. R: já a og e og svoleiðis fullt af meira 

21. S: sem eru hvað borin öðruvísi fram á (pól-) 

22. R:             já og líka (z-) það er z með punkti og 

23. svona strik og allt það  

24. S: fleiri stafir 

25. R: já miklu (s-) fleiri  

26. S: já 

27. R: ég kann ekki (neina) stafrófsröð á pólsku það er allt of flókið 

28. S2: já 

29. S: en hvað með að beygja orð 

30. R: á íslensku eða pólsku 

31. S: á íslensku 

32. R: dáldið ohh fyrst var það erfitt en svo byrja ég að fatta svona 

33. S: já 

34. R: það var bara (x) dáldið létt  
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1. S: eru beygingar í pólsku  

2. R: já (.) ég held það samt ég veit það ekki  

3. S: en hvað með eins og orðaröð uppbyggingu setningar til dæmis hvort að 

4. sagnirnar eiga að vera fremst í setningu er það ólíkt miðað við pólskuna 

5. R: já það er  

6. S: fannst þér erfitt að læra hvernig orðin ættu að vera röðuð upp 

7. R: nei það er eiginlega alveg eins nema kannski á íslensku það er miklu (sty-) 

8. svona styttra  

9. S: já styttri setningarnar eða 

10. R: já það er fullt af meira svona bæta við í pólsku svona  

11. S: eins og hvað 

12. R: svona a og i og fullt af meira í pólsku  

13. S: já hvað þýðir það hvaða auka hlutir eru þetta 

14. R: ég veit ekki alveg hvernig ég á að (s-) útskýra það sko 

15. S: þetta er bara svona auka dót sem að 

16. R: já 

17. S: er eitthvað sem þér finnst létt að læra í íslensku 

18. R: stærðfræði og líffræði og samfélagsfræði það er svona léttast 

19. S: en við íslenskt mál að læra málfræðina og stafina og að læra að tala 

20. R: í byrjun þá var erfitt en núna (x)  

21. S: já var erfitt að koma og byrja 

22. R: og nú í stafsetningu fæ ég alltaf tíu eða níu þokkalegt 

23. S: það er ekki slæmt 

24. S2: nei 

25. R: nei 

26. S: þannig að það er ekkert sérstakt sem var létt  

27. R: nei ég veit (þa-) ég er búinn að gleyma því sko 

28. S: hvernig gengur þér í öðrum fögum í skólanum 

29. R: bara fínt marga vini og  

30. S: og gengur bara vel 

31. R: já 

32. S: veistu í hverju þér gengur best 

33. R: ((andvarpar)) svona í (tí-) tímum 

34. S: já til dæmis í einhverju fagi 
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1. R: ehh íþróttir ég held það  

2. S: já  

3. R: (langbest) í því 

4. S: er það skemmtilegast  

5. R: ((kinkar kolli)) 

6. S: en hvað gengur ekki jafn vel 

7. R: danska 

8. S: veistu af hverju það er 

9. R: ég vill ekki alveg segja það upphátt hérna en  

10. S: þetta er allt í lagi 

11. R: (x) bara pirrandi kennari 

12. S: er það aðalmálið 

13. R: já  

14. S: finnst þér danskan mjög ólík pólskunni eða íslenskunni 

15. R: úti í Póllandi þá er miklu verra að kenna þér sko ef maður segir eitthvað við 

16. kennarann þá er maður bara 

17. S: eru þeir strangari 

18. R: já 

19. S: en málið ef þú hugsar ekki um kennarann finnst þér erfitt að læra 

20. tungumálið finnst þér danskan flókin 

21. R: já já frekar (x) maður þarf sumir segja maður þarf epli til að tala upp í sig 

22. eða þú veist 

23. S2: ((hlær)) 

24. S: já ((hlær)) 

25. R: það er dáldið erfitt 

26. S: ætlar þú að halda áfram í skóla þegar þú ert búinn hérna í grunnskólanum  

27. R: já ég (fe-) ég (f-) mamma er að finna núna fyrir mig svona skóla sem er 

28. með íslenskur fótboltaskóli og skóli til að læra  

29. S: já sniðugt  

30. R: já 

31. S: veistu hvar þú getur farið í svoleiðis skóla 

32. R: já mamma sagði að það væri eitthvað á miðju Íslandi eða eitthvað rétt hjá 

33. svoleiðis  

34. S: þannig að þú ætlar að fara í einhvern skóla þar sem þú getur verið í íþróttum 
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1. líka  

2. R: já 

3. S: og er eitthvað sérstakt sem þig langar að læra  

4. R: uhh kannski svona aðeins ensku 

5. S: já 

6. R: og íslensku 

7. S: er eitthvað sérstakt sem þig langar að verða þegar þú ert orðinn fullorðinn 

8. R: já (s-) atvinnumaður 

9. S: í fótbolta mhm frábært 

10. S2: ((hlær)) 

11. S: viltu segja okkur einhverja sögu eða ævintýri frá heimalandinu þínu kanntu 

12. einhverja sögu þaðan  

13. R: nei eiginlega ekki það (x) langt síðan ég var þarna 

14. S: þekkir þú ekki einhverja sögu sem þér var til dæmis sögð þegar þú varst 

15. lítill 

16. R: nei 

17. S: en getur þú sagt okkur frá einhverju skemmtilegu sem þú hefur gert þegar 

18. þú hefur farið til Póllands 

19. R: já fór í tívolí með frænda mínum og ég fer oft bara með frænda mínum bara 

20. í bíltúr og já hef keyrt í bíl leyfir mér alltaf það svona  

21. S: í Póllandi 

22. R: já hjálpað afa mínum af því að hann er eitthvað svona veikur og 

23. S: já 

24. R: kann að keyra traktor og allt hitt 

25. S: já 

26. R: (eða) bara í sveit sko  

27. S2: færð þú að keyra 

28. R: ((kinkar kolli)) 

29. S: hvað þarf maður að vera gamall í Póllandi til að þess að fá að keyra  

30. R: sextán en ég fæ ekki að keyra alveg svona út á götu  

31. S: nei bara upp í sveit 

32. R: já 

33. S: og hvað er öðruvísi er matur til dæmis ólíkur 

34. R: já það er allt öðruvísi 
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1. S: hvernig 

2. R: það var svona meira gert í Póllandi svona kjöti og mjólk eða svoleiðis  

3. S: hvort finnst þér betra  

4. R: íslenskt 

5. S: ((hlær)) 

6. S2: ((hlær)) 

7. R: ég er búinn að venjast því  

8. S: þekkir þú eitthvað ævintýri sem þú getur segja okkur til dæmis um 

9. rauðhettu eða öskubusku 

10. R: ég kann það en ég er bara örugglega búinn að gleyma (það) 

11. S: viltu prófa að segja okkur 

12. R: bara (s-) 

13. S: bara rauðhettu eða eitthvað sem þú kannt kannski kanntu öskubusku betur  

14. R: rauðhettu (x) 

15. S: já segðu okkur 

16. R: það var einu sinni rauðhetta sem var ((ræskir sig)) þurfti að fara til ömmu 

17. sinnar og mamma hennar eitthvað sagði að passa sig (f-) út af úlfinum sem var 

18. í skóginum þá var hún ((andvarpar)) sagði jájá fór þarna og var á leið til ömmu 

19. og hjálpa fullt af svona dýrum og svoleiðis og svo kom akkúrat ehh úlfurinn 

20. og spurði hvert hún var að fara og hún sagði til ömmu og svo (f-) fór (hann) 

21. held ég til ömmunnar og borðaði hana kom hún heim og (.) (hvað) reyndi að 

22. bjarga henni og eitthvað svoleiðis  

23. S: já 

24. R: ég kann ekki alveg söguna sko 

25. S: nei en þetta er flott hjá þér 

26. S2: já flott 

27. S: svona í lokin þá langar okkur að biðja þig um að lesa þenna lista af orðum 

28. fyrir okkur gjörðu svo vel  

29. R: pakki, hjól, snjór, (tep-) tappi, hné, saga, hattur, fáni, taugar, baka, þær, 

30. farðu, baða, bakka 

31. S: frábært takk kærlega fyrir þetta  

32. R: já 

33. S: þá ætla ég bara að slökkva hérna  
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Viðtal III 

 

 

Dagsetning viðtals: 11. apríl 2007 

Skóli A 

Lengd upptöku: 00:12:38 

Spyrlar: Hanna Guðný Ottósdóttir (S) og Edda Rún Knútsdóttir (S2) 

Viðmælandi: Kjartan (K) 

Athugasemdir: hlédrægur, viðkunnanlegur, indæll og almennilegur.
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1. S: segðu mér nú hvaðan þú kemur 

2. K: frá Póllandi 

3. S: og hversu gamall ertu 

4. K: fimmtán ára 

5. S: hvert er móðurmálið þitt 

6. K: (móður-) 

7. S: móðurmál hvaða tungumál lærðir þú fyrst 

8. K: pólsk 

9. S: og hversu lengi lærðir þú pólsku 

10. K: ííí ég er enn þá læra 

11. S: já varstu í skóla í Póllandi 

12. K: já 

13. S: hversu lengi 

14. K: ég var tíu ára er ég kom hérna 

15. S: og hvenær byrjaðir þú í skóla í Póllandi 

16. K: í Póllandi þegar ég var sex ár 

17. S: og hættir þegar þú varst tíu ára 

18. K: já 

19. S: hvaðan eru foreldrar þínir 

20. K: frá Póllandi 

21. S: hversu lengi hefur þú verið á Íslandi 

22. K: fjögur og hálft ár 

23. S: hefur þú búið á fleiri stöðum en í Póllandi og á Íslandi 

24. K: nei 

25. S: komstu sem sagt beint frá Póllandi til Íslands 

26. K: já 

27. S: hvað leið langur tími frá því að þú komst til Íslands og þangað til að þú fórst 

28. að læra íslensku 

29. K: fara til skóla 

30. S: já 

31. K: það var (x) tvær vikur 

32. S: talar þú fleiri tungumál en pólsku og íslensku 

33. K: soldið í ensku og smá bara rússnesku 

34. S: rússnesku já hvar lærðir þú rússnesku 
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1. K: hjá vin frá Litháen 

2. S: og er hann búinn að vera að kenna þér 

3. K: já 

4. S: ertu að læra ensku í skólanum 

5. K: já 

6. S: hver eru áhugamálin þín 

7. K: (ég á hérna soldið) tölvu  

8. S: já eitthvað fleira sem þér finnst gaman að gera 

9. K: vera að hjóla það er ekki meir 

10. S: hvað gerir þú þegar þú ert búinn í skólanum á daginn 

11. K: ég bara fara út og á tölvu (ekki neitt meira) 

12. S: hvernig heldur þú móðurmálinu við heldur þú pólskunni við 

13. K: (x) 

14. S: lestu einhverjar bækur á pólsku 

15. K: nei bara stundum 

16. S: lestu skólabækur á pólsku 

17. K: já 

18. S: en einhverjar sögur  

19. K: sögur uhh síðasta bók sem ég var að lesa á pólsku var Harry Potter fjögur 

20. S:  já var ekkert erfitt að lesa hana 

21. K: nei 

22. S2: ((hlær)) 

23. S: en horfir þú á sjónvarp á pólsku 

24. K: já  

25. S: heima 

26. K: já 

27. S: en lestu dagblöð á pólsku 

28. K: mmm nei 

29. S: skoðar þú einhverjar síður á netinu á pólsku  

30. K: já 

31. S: hvernig síður 

32. K: bara allar á pólsku 

33. S: áttu einhverja ættingja eða vini í Póllandi 

34. K: ættingja  
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1. S: já fjölskyldu 

2. K: fjölskyldu  

3. S: já 

4. K: hálf fjölskylda er þarna 

5. S: já 

6. K: já í Póllandi líka já  

7. S: og hefur þú eitthvað samband við þau 

8. K: já 

9. S: hvernig 

10. K: bara í síma 

11. S: þú hringir í þau 

12. K: já 

13. S: hefur þú eitthvað samband við þau í gegnum netið 

14. K: mmm  nei 

15. S: msn eða eitthvað 

16. K: nei 

17. S: notar þú msn 

18. K: nei bara skype 

19. S: talar þú pólsku í því 

20. K: já 

21. S: notar þú einhvern tímann íslensku í skype 

22. K: uhh nei 

23. S: færðu kennslu í pólsku hér í skólanum 

24. K: í (bæjarfélag 3) 

25. S: hvað er það búið að vera lengi 

26. K: ha 

27. S: hvað ertu búinn að vera lengi þar 

28. K: líka fjögur ár 

29. S: hvað ferðu oft 

30. K: einu sinni í viku í þriðjudaga 

31. S: á þriðjudögum 

32. K: tvo skólatíma 

33. S: já og er það gaman 

34. K: já 
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1. S: eruð þið mörg 

2. K: mmm í mínum aldri það er fimm 

3. S: finnst þér mikilvægt að halda áfram að tala pólsku 

4. K: JÁ 

5. S: já af hverju 

6. K: ég veit ekki bara 

7. S: svo þú getir talað við fjölskylduna þína 

8. K: já 

9. S: áttu einhvern tíma eftir að fara aftur til Póllands 

10. K: í sumar 

11. S: hvað ætlar þú að fara lengi 

12. K: ég veit ekki kannski tvö mánuð eða eitt og hálft 

13. S: hefur þú farið áður 

14. K: já (allt-) alltaf 

15. S: alltaf á sumrin vá hvaða tungumál notar þú hérna í skólanum 

16. K: pólsku með vinum  

17. S: en talar þú íslensku við hina krakkana í skólanum 

18. K: uhh nei 

19. S: talar þú enga íslensku í skólanum  

20. K: stundum í tíma 

21. S: er einhver hérna í skólanum sem talar pólsku annar en krakkarnir 

22. K: já 

23. S: einhver starfsmaður 

24. K: ha 

25. S: einhver (starfs-) einhver sem er að vinna hérna 

26. K: já en krakkar 

27. S: já annar en krakkarnir 

28. K: já nei það er ekki 

29. S: en hvaða tungumál notar þú með vinum þínum þegar þú ert ekki í skólanum 

30. K: pólsku 

31. S: áttu bæði íslenska og pólska vini 

32. K: uhh nei  

33. S: bara pólska vini 

34. K: já 
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1. S: hvaða tungumál notar þú heima 

2. K: pólska líka 

3. S: áttu systkini 

4. K: eina 

5. S: hvað er hún gömul  

6. K: átján ára 

7. S: og talar þú íslensku eða pólsku við hana 

8. K: (ísl-) pólsku 

9. S: þannig að þið talið öll pólsku heima 

10. K: já 

11. S: veistu þegar þú ert að hugsa veistu á hvaða tungumáli þú hugsar 

12. K: á pólsku 

13. S: en þegar þig dreymir á nóttunni þegar þú ert að sofa  

14. K: ég veit ekki stundum á íslensku 

15. S: langar þig að tala oftar íslensku 

16. K: kannski smá 

17. S: en langar þig að tala oftar pólsku 

18. K: líka 

19. S: hvernig gengur þér að læra íslensku 

20. K: gott 

21. S: veistu af hverju 

22. K: uhh nei 

23. S: ertu duglegur að læra heima og svona 

24. K: nei 

25. S: heldur þú að það sé auðvelt eða erfitt fyrir þig að læra tungumál 

26. K: já í fyrsta tíma bara 

27. S: var það auðvelt 

28. K: já  

29. S: og veistu af hverju 

30. K: bara það er nýtt tungumál og annan stafir 

31. S: er það þá auðvelt eða erfitt 

32. K: já 

33. S: auðvelt  

34. K: erfitt 
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1. S: erfitt já finnst þér gaman að læra tungumál 

2. K: svoldið 

3. S: finnst þér það skemmtilegra en að læra eitthvað annað 

4. K: ha 

5. S: finnst þér skemmtilegra að læra tungumál eins og ensku og íslensku heldur 

6. en kannski stærðfræði eða  

7. K: ég veit ekki kannski smá 

8. S: hvaða tungumál er erfiðast af þeim sem þú kannt 

9. K: bara enska 

10. S: en auðveldast 

11. K: auðveldast 

12. S: já hvað er léttast  

13. K: hvað er léttast pólska 

14. S: en hvað finnst þér vera erfiðast í íslensku 

15. K: íslensku (.) bara ð og þ og svona stafir bara  

16. S: að bera fram stafina  

17. K: já og fallorða nei fallbeygja 

18. S: já en svona eins og að raða orðunum í setningar er það erfitt að vita í hvaða 

19. röð 

20. K: nei  

21. S: er það létt 

22. K: já 

23. S: er það eins og í pólsku 

24. K: já nei soldið annað  

25. S: já aðeins öðruvísi en hvað finnst þér létt að læra í íslensku 

26. K: létt  

27. S: já 

28. K: bara orð svona (.) mér finnst það 

29. S: að muna orðin 

30. K: já 

31. S: en hvernig gengur þér í skólanum 

32. K: gott 

33. S: í hverju gengur þér best 

34. K: stærðfræði 
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1. S: veistu af hverju  

2. K: mmm nei 

3. S: varstu að læra stærðfræði í Póllandi 

4. K: já  

5. S: er stærðfræðin erfiðari í Póllandi 

6. K: já miklu 

7. S: varst þú þá búinn að læra meiri stærðfræði heldur en krakkarnir hérna 

8. K: hérna 

9. S: já þegar þú komst hingað varst þú þá búinn að læra meiri stærðfræði en þau  

10. K:   já        já í 

11. fimmta bekk ég kann meira en núna er ekki þannig 

12. S: nú eru þau búin að ná þér en í hverju gengur þér ekki vel 

13. K: ekki vel (.) í ensku 

14. S: og veistu af hverju 

15. K: það bara erfitt  

16. S: ætlar þú að halda áfram í skóla þegar þú ert búinn með þennan skóla 

17. K: ég veit ekki kannski  

18. S: já hvað langar þig að læra 

19. K: (fjölbraut) fjölbraut 

20. S: langar þig að læra eitthvað sérstakt þar  

21. K: nei ég veit ekki enn þá 

22. S: ertu búinn að ákveða hvað þig langar að verða þegar þú verður stór 

23. K: nei 

24. S: en nú langar okkur svo að biðja þig að segja okkur litla sögu eða ævintýri 

25. manstu eitthvað frá Póllandi  

26. K: nei ég þekkir ekki neina sögu 

27. S: en kannski Rauðhettu  

28. K: já (.) (á ég að) segja bara núna 

29. S: já gjörðu svo vel 

30. K: það var Rauðhetta og (.) mamma gefa matinn fyrir henni til að hún gefa 

31. (öm-) fyrir ömmu og hún var fara til ömmu (.) og hún hittast úlfur  

32. S: já 

33. K: og úlfur var að spyrja hvar er þú fara og hún segja amma hún er veik og 

34. hún gefa matinn og (.) fyrir henni  
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1. S: mhm 

2. K: og hann hljóp fyrst til húsið borða ömmu á eftir koma Rauðhetta og hann 

3. líka borða Rauðhettu og eftir það bara drekka mikið vatni og þá dett í sjóinn 

4. eða á  

5. S: flott glæsilegt en viltu segja okkur frá einhverju skemmtilegu sem þú hefur 

6. gert í Póllandi 

7. K: ha 

8. S: hvað gerir þú í Póllandi þegar þú ferð þangað  

9. K: ég fara bara í strönd 

10. S: já  

11. K: og ég veit ekki út bara (.) á sjóinn og svona bara 

12. S: er gott veður í Póllandi 

13. K: JÁ það er heitt bara 

14. S: er heitt  

15. K: já 

16. S: miklu betra en hér 

17. K: já 

18. S: en er eitthvað öðruvísi í Póllandi miðað við hérna er öðruvísi matur eða 

19. eitthvað 

20. K: já matur er öðruvísi og veður bara 

21. S: hvernig er maturinn öðruvísi 

22. K: matur 

23. S: já 

24. K: ég veit ekki hvernig (segja það) 

25. S: nei finnst þér hann góður í Póllandi 

26. K: já 

27. S: finnst þér hann betri í Póllandi heldur en á Íslandi 

28. K: ég veit ekki kannski 

29. S: misjafnt bara svo ætluðum við að biðja þig að lesa fyrir okkur nokkur orð 

30. bara hægt og hátt og skýrt 

31. K: pakki hjól snjór tappi hné saga hattur fáni taugar baka þær farðu baða 

32. bakka 

33. S: frábært 

34. S: heyrðu þá er þetta bara komið glæsilegt 



 

40 

Viðtal IV 

 

 

Dagsetning viðtals: 19. mars 2007 

Skóli B 

Lengd upptöku: 00:13:19 

Spyrlar: Hanna Guðný Ottósdóttir (S) og Edda Rún Knútsdóttir (S2) 

Viðmælandi: Dagný (D) 

Athugasemdir: hress og skemmtileg stelpa, jákvæð, dugleg og samviskusöm.
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1. S: segðu mér hvaðan þú kemur og hversu gömul þú ert 

2. D: núna 

3. S: já 

4. D: uhh fjórtán eftir níu daga eða 

5. S: en gaman og hvaðan kemur þú 

6. D: í það stendur hér ((lítur á blað)) 

7. S: já viltu segja okkur það svo að við höfum það líka þarna ((bendir á 

8. upptökutæki)) 

9. D: umm ég gleymdi 

10. S: frá Póllandi 

11. D: ehh já 

12. S: hvert er móðurmálið þitt 

13. D: hvað er það 

14. S: hvað er fyrsta tungumálið sem þú lærðir 

15. D: umm íslensku 

16. S: fyrsta tungumálið (hva-) 

17. D:    nei það er pólsk 

18. S: og hversu lengi lærðir þú pólsku 

19. D: fjögur ár 

20. S: varstu í skóla í Póllandi 

21. D: já 

22. S: hversu lengi 

23. D: fjögur ár 

24. S: hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir í skóla í Póllandi 

25. D: átta eða sjö 

26. S: og hvað varstu gömul þegar þú hættir í skóla í Póllandi 

27. D: ellefu 

28. S: hvaðan eru foreldrar þínir 

29. D: hvað er það 

30. S: hvaðan 

31. D: hér 

32. S: eru þau frá Póllandi 

33. D: já 

34. S: og hversu lengi hefur þú verið á Íslandi 
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1. D: þrjú ár og tuttugu fimm daga ((hlær)) 

2. S: ((hlær)) hefur þú búið á fleiri stöðum en í Póllandi og á Íslandi 

3. D: nei 

4. S: komstu sem sagt beint frá Póllandi til Íslands 

5. D: já 

6. S: hvað leið langur tími frá því þú komst til Íslands og þangað til þú fórst að 

7. læra íslensku 

8. D: eitthvað tvö mánuð 

9. S: tveir mánuðir já talar þú fleiri tungumál 

10. D: pínu lítið ensku ((hlær)) 

11. S: áttu einhver áhugamál 

12. D: hvað er það 

13. S: eitthvað sem þér finnst gaman að gera 

14. D: já dansa og vera með vinum 

15. S: hvað gerir þú eftir skóla 

16. D: mikið ((hlær)) 

17. S: eins og hvað 

18. D: uhh ég veit ehh fer bara hitta vinkonur og svona 

19. S: já og hvað gerið þið saman 

20. D: tala saman fer til Kringluna 

21. S: heldur þú móðurmálinu þínu eitthvað við heldur þú pólskunni eitthvað við 

22. D: ha 

23. S: lestu til dæmis bækur á pólsku 

24. D: nei 

25. S: engar bækur á pólsku 

26. D: nei 

27. S: en dagblöð 

28. D: já stundum 

29. S: horfir þú á sjónvarp á pólsku 

30. D: já á pólsku 

31. S: gerir þú það heima 

32. D: bara á pólsku 

33. S: horfir þú ekki á sjónvarp á íslensku 

34. D: nei 
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1. S: hefur þú eitthvað samband við ættingja eða vini í Póllandi 

2. D: mmm svona pínu 

3. S: já hvernig 

4. D: skrifa bréfi 

5. S: á pólsku 

6. D: já 

7. S: hefur þú samband við þau í gegnum internetið 

8. D: uhh JÁ 

9. S: hvernig 

10. D: skype og 

11. S: ertu á msn 

12. D: já 

13. S: talar þú líka þannig við þau 

14. D: já 

15. S: notar þú msn bara á pólsku eða notar þú það líka á íslensku 

16. D: íslensku og pólsku 

17. S: færð þú einhverja kennslu í pólsku hér í skólanum 

18. D: hvað 

19. S: er þér kennd pólska hér 

20. D: mmm neibb 

21. S: lærir þú pólsku einhvers staðar 

22. D: (nei) 

23. S: finnst þér mikilvægt að halda áfram að tala pólsku 

24. D: hvað er það mikilvægt 

25. S: skipta máli 

26. D: nei 

27. S: er þér alveg sama 

28. D: já 

29. S: myndir þú vilja hætta að tala pólsku 

30. D: nei 

31. S: nei ég trúi því en áttu einhvern tímann eftir að fara aftur til Póllands 

32. D: mmm ég fer bara í sumar 

33. S: þú ferð bara í frí 

34. D: já 
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1. S: og hvað ferðu lengi 

2. D: ein mánuð eða svona 

3. S: já og hvað ferðu þá að gera 

4. D: hitta bara fjölskylduna og vini 

5. S: en hvaða tungumál notar þú í skólanum 

6. D: íslensku og stundum pólsku í vinkonur 

7. S: hvort notar þú meira 

8. D: ehh pólsku 

9. S: og þegar þú talar við krakkana í skólanum notar þú íslensku eða pólsku 

10. D:         já íslensku 

11. S: er einhver hérna í skólanum sem talar pólsku annar en krakkarnir 

12. D: ehh já vinkona mín (nafn) ég er búin að kenna henni 

13. S: ertu búin að kenna henni pólsku 

14. D: já 

15. S: en eitthvað af starfsfólkinu 

16. D: umm já þau eru en ég talar ekki við þau 

17. S: áttu bæði íslenska og pólska vini 

18. D: já 

19. S: og notar þú íslensku við íslenska vini og pólsku við pólska vini 

20. D: mhm 

21. S: hvaða tungumál notar þú heima 

22. D: pólsku 

23. S: við foreldra þína 

24. D: já 

25. S: en áttu systkini 

26. D: já fjórir 

27. S: fjögur systkini og hvaða tungumál notar þú með þeim 

28. D: uhh pólsku 

29. S: tala þau íslensku 

30. D: já 

31. S: en foreldrar þínir 

32. D: mmm bara pínu lítið pabbi en ekki mamma 

33. S: veistu þegar þú ert sofandi og þig er að dreyma á hvaða tungumáli þig 

34. dreymir 
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1. D: mmm nei 

2. S: nei en veistu á hvaða tungumáli þú hugsar 

3. D: já stundum á íslensku og pólsku 

4. S: misjafnt bara 

5. D: já 

6. S: myndir þú vilja fá fleiri tækifæri til að tala íslensku 

7. D: uhh já 

8. S: langar þig að tala oftar íslensku 

9. D: já 

10. S: en pólsku 

11. D: bara líka 

12. S: já myndir bara vilja tala meira ((hlær)) 

13. D: já ((hlær)) 

14. S: en hvernig gengur þér að læra íslensku 

15. D: mmm bara vel 

16. S: já veistu af hverju 

17. D: mmm nei 

18. S: ert bara dugleg 

19. D: já 

20. S: og heldur þú að það sé auðvelt fyrir þig eða erfitt að læra tungumál 

21. D: já stundum 

22. S: auðvelt eða erfitt 

23. D: já það er erfitt 

24. S: en finnst þér það gaman 

25. D: JÁ 

26. S: finnst þér skemmtilegra að læra tungumál en til dæmis stærðfræði eða 

27. náttúrufræði 

28. D: ekki náttúrufræði ég skil ekki neitt 

29. S: en finnst þér íslenska og enska skemmtilegri heldur en kannski stærðfræði 

30. og líffræði 

31. D: já 

32. S: hvaða tungumál er erfiðast af þeim sem þú kannt 

33. D: (.) mmm ég veit það ekki enska eða íslenska 

34. S: en hvaða tungumál er léttast af þeim sem þú kannt 
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1. D: PÓLSKA 

2. S: er hún léttust 

3. D: já 

4. S: hvað finnst þér vera erfiðast í íslensku 

5. D: erfitt (.) að læra eitthvað líffræði og svona 

6. S: já en þegar þú ert að læra bara íslensku hvað finnst þér erfitt 

7. D: mmm ég veit (ekki) 

8. S: nei eitthvað að segja orðin kannski 

9. D: já 

10. S: bera þau fram hvað finnst þér erfitt í því til dæmis 

11. D: í hvað 

12. S: þegar þú ert að segja orðin eru einhver ný hljóð sem eru ekki í pólsku 

13. D: mmm já 

14. S: já eins og hvað 

15. D: svona svona hér ((teiknar ð)) svona 

16. S: ð 

17. D: já 

18. S: já 

19. D: það er ekki í (pól-) og svona þ eða 

20. S: þ já 

21. D: já 

22. S: og er erfiðara að segja þau heldur en önnur hljóð 

23. D: já 

24. S: en eins og þegar þú ert að beygja orðin 

25. D: hvað er beygja 

26. S: eins og í fallbeygingu 

27. D: já það er erfitt 

28. S: svona nefnifall og þolfall og svoleiðis 

29. D: já 

30. S: er það erfitt 

31. D: já 

32. S: en að vita í hvaða röð orðin eiga að vera í setningu 

33. D: já ég veit það 

34. S: er það erfitt eða er það auðvelt 
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1. D: nei (auðvelt) 

2. S: auðvelt já en hvað finnst þér létt í íslensku hvað finnst þér auðvelt 

3. D: ég veit það ekki 

4. S: nei hvað var auðveldast að læra þegar þú byrjaðir að læra íslensku 

5. D: íslensku (.) ég man ekki 

6. S: en hvernig gengur þér í skólanum almennt 

7. D:         bara vel 

8. S: já þú stendur þig bara vel í hverju gengur þér best 

9. D: íþróttir 

10. S: íþróttum en hvað gengur ekki jafn vel 

11. D: svona líffræði eða samfélagsfræði 

12. S: veistu eitthvað af hverju 

13. D: já ég var ekki að læra þetta í Póllandi sko 

14. S: mhm 

15. D: ég skil ekki þetta á íslensku og pólsku 

16. S: já þú skilur ekki öll orðin 

17. D: nei 

18. S: en ætlar þú að halda áfram í skóla þegar þú ert búin hérna 

19. D: já 

20. S: og hvað ætlar þú að fara að gera 

21. D: mmm ég veit ekki kannski fara til Póllands eða eitthvað ég veit ekki 

22. S: já ætlar þú að læra eitthvað meira 

23. D: já 

24. S: hvað langar þig til að læra 

25. D: mmm ég veit ekki 

26. S: veistu hvað þig langar að verða þegar þú verður fullorðin 

27. D: já 

28. S: hvað 

29. D: vera svona sem er að klippa hárið 

30. S: hárgreiðslukona 

31. D: já 

32. S: en viltu segja okkur einhverja sögu eða ævintýri frá Póllandi 

33. D: sögu 

34. S: já kanntu einhverja sögu frá Póllandi 
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1. D: mmm nei 

2. S2: áttu kannski einhverja bók frá Póllandi sem þú hefur lesið oft og sem þú 

3. vilt segja okkur frá 

4. D: nei ég lesa ekki bók á pólsku 

5. S: en viltu segja okkur frá einhverju skemmtilegu eins og ferð til Póllands til 

6. dæmis 

7. D: mmm einhverju skemmtilegu 

8. S: hefur þú farið oft til Póllands 

9. D: nei bara núna ég fer í sumar 

10. S: já er það fyrsta skipti sem þú ferð síðan þú fluttir 

11. D:   já     já 

12. S: en hefur þú farið í einhverja skemmtilega ferð á Íslandi 

13. D: já með skólanum 

14. S: já segðu okkur nú frá því aðeins 

15. D: æ það var gaman bara sko 

16. S: hvað gerðuð þið 

17. D: varum að gista (einhva-) staðar ég man ekki og vorum bara að spila með 

18. eitthvað maður sem (ég man ekki) en það var gaman samt. 

19. S: hvað voruð þið lengi 

20. D: (.) mmm (sjö daga) 

21. S: og voruð þið þá að gista einhvers staðar 

22. D: já í svona hús 

23. S: hvað voruð þið mörg 

24. D: bara bekkinn 

25. S: getur þú sagt okkur frá því hvað er öðruvísi í Póllandi heldur en hérna 

26. D: mat 

27. S: maturinn 

28. D: já 

29. S: já hvernig 

30. D: ég veit (e-) þarna er bara góður sko 

31. S: er hann góður í Póllandi 

32. D: já 

33. S: finnst þér hann betri í Póllandi heldur en hér 

34. D: já 
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1. S: hvernig er hann öðruvísi veistu það 

2. D: mmm nei 

3. S: en kanntu eitthvað ævintýri kannski um Rauðhettu eða Öskubusku 

4. sem þú getur sagt okkur 

5. D: Öskubusku á ég að segja hvað 

6. S: bara segja okkur það aðeins því okkur langar svo bara aðeins að heyra 

7. D: já en hvað 

8. S: bara um Öskubusku ævintýrið 

9. S2: eða bara Rauðhettu ef þú kannt það betur okkur langar bara aðeins að þú 

10. segir okkur hvernig ævintýrið er (.) 

11. D: ég veit ekki sko 

12. S2: veistu hvað gerist í Rauðhettu 

13. D: nei 

14. S: en í Öskubusku 

15. D: já svona pínu 

16. S: já viltu segja okkur bara það sem þú manst 

17. S2: hvernig sagan byrjar og hvað gerist 

18. D: (.) ég var ekki að horfa það kannski eftir (.) ég gleymdi það 

19. S2: fyrst býr hún heima hjá sér með stjúpmóður sinni og systrum og þarf að 

20. vinna öll verkin heima 

21. D:      já    já 

22. systir hennir var að stríða ég man ekki það 

23. S: nei en kanntu eitthvað annað ævintýri eða sögu hefur mamma þín einhvern 

24. tímann sagt þér einhverja pólska sögu 

25. D: nei 

26. S: við erum með svona lista með nokkrum orðum viltu lesa þau fyrir okkur 

27. S2: upphátt 

28. D: þetta 

29. S: já svolítið hátt og skýrt og bara hægt ekkert vera að flýta þér 

30. D: já en ég kann ekki svona vel 

31. S: nei allt í lagi 

32. S2: bara eins vel og þú getur 

33. S: jájá ekkert að vera stressuð 

34. D: ok pakki hjól snjór tappi hné saga hattur fáni taugar baka þær farðu baða 
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1. bakka 

2. S: sko 

3. S2: glæsilegt 

4. S: heyrðu þá er þetta bara komið 

 


