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Lengi var talið að nám tveggja tungumála frá unga aldri hefði 

skaðleg áhrif á málþroska barna. Einnig var því stundum 

haldið fram að þessi aukaáreynsla á heila þeirra gerði það að 

verkum að þau næðu ekki að læra margt annað sem börn ættu 

að læra, tvítyngi hefði því neikvæð áhrif á vitsmunaþroska. 

Rannsóknir upp úr 1960 sýna þó að áhrif tvítyngis á mál- og 

vitsmunaþroska barna eru jákvæð. Samanborið við eintyngda 

jafnaldra sína eru tvítyngd börn ekki seinni til máls, þau læra 

að minnsta kosti annað tungumálið á við eintyngd börn, ná 

tímamótum í málþroska á sama tíma og þau og skilja hlutverk 

og eðli tungumála fyrr en eintyngdir jafnaldrar.  Í ritgerðinni 

verður farið yfir þessar rannsóknir og þær skoðaðar til dæmis 

út frá því hvort foreldrar hafi sama móðurmál og er ríkjandi í 

samfélaginu. Í lokin eru svo gefnar ábendingar um hvernig 

hjálpa skal barni að verða tvítyngt. 
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Inngangur 

Samskipti fólks hafa breyst mjög á síðari árum. Bæði hafa landa-

mæri opnast og einnig hefur netið aukið samskipti fólks af ólíkum uppruna. 

Við það verður blöndun á þjóðerni og tungumáli fólks. Fólk lærir nýja 

menningu, nýjar samfélagsreglur og nýtt tungumál. Fjölskyldur verða 

tvítyngdar, þrítyngdar og sumar meir. Hvaða áhrif ætli það hafi á 

móðurmál einstaklinga? 

Í þessari ritgerð er leitað svara við þessari spurningu, einkum því 

hvaða áhrif uppeldi á tveimur tungumálum hefur á málþroska barna. 

Einnig er fjallað um hvort  kunnátta barnanna á móðurmáli skerðist ef það 

flytur í nýtt land? Ef barnið lærir tvö tungumál frá fæðingu mun það þá 

aldrei öðlast fulla færni í öðru hvoru eða báðum tungumálunum? Sumir 

telja að börnin muni alltaf rugla tungumálunum tveimur saman og nota 

orð úr báðum tungumálum í eina setningu. Almenningur talar einnig oft 

um það að tvítyngd börn verði seinni til að byrja að tala miðað við 

eintyngda jafnaldra þeirra. Talið er að allt að helmingur manna í 

heiminum séu tvítyngdir og því eru spurningar um afleiðingar þess 

mikilvægar (Grosjean, 1982).  

Lengi vel var það ekki aðeins almenningur sem taldi að tvítyngi 

(bilingualism) hefði neikvæð áhrif á vitsmuna- og málþroska barna. 

Margir fræðimenn sögðu að barn sem elst upp við tvö tungumál verði 

aldrei jafn fært í öðru tungumálinu eins og eintyngt barn. Sem dæmi má 

nefna þegar George Thompson (1952) sagði að tvítyngi barna væri 

hamlandi tungumálaþroska þeirra og deildi um hvort það væri þess virði 

að kenna börnunum annað tungumál en ríkjandi væri í samfélagi þeirra. 

Nýlegri rannsóknir hafa þó sýnt að áhrif tvítyngis geti verið önnur, það er 
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hagstæð (Hakuta o.fl., 1987). Dagbókarrannsókn Leopolds (1939-1949) á 

dætrum sínum sem hann ól upp tvítyngdar markar upphafið að þeirri 

hugsun (Romaine, 1989). Sú rannsókn byggðist þó á óskýrri 

rannsóknaraðferð og því vantaði betri gögn til að styðja kenningu hans.  

Það var ekki fyrr en 1962 að rannsókn með skýrri rannsóknaraðferð sýndi 

fram á þroskandi áhrif tvítyngis. Þá framkvæmdu þeirPeal og Lambert 

(1962) fullnægjandi rannsókn í aðferðafræðilegu tilliti, þar sem tekið var 

tillit til margra breytna (Hakuta o.fl, 1987).  

Í ritgerðinni er sett fram skilgreining á tvítyngi og tegundir þess 

skoðaðar. Rannsóknir á tvítyngi hófust snemma á 20. öldinni og í 

ritgerðinni er þróun rannsóknanna rakin. Skýrt er frá rannsóknum á 

tegundum tvítyngis en í þeim eldri er aðferðafræði í flestum tilfellum 

ábótavant þar sem úrtak þátttakenda er oft börn rannsakenda. Þó gefa 

rannsóknirnar vísbendingar og hafa þannig gildi fyrir komandi rannsóknir. 

Í ritgerðinni er því yfirlit yfir rannsóknir frá upphafi 20. aldar og fram á 

fyrsta tug 21. aldar og um breytingar á aðferðafræði á þessum tíma. 

Hversu algengt er tvítyngi? 

Tvítyngi er mjög algengt í heiminum og talið er að allt að helmingur 

heimsbúa séu tvítyngdir. Mörg lönd eru formlega tvítyngd, eins og Kanada, 

Belgía og Finnland, en einnig eru mörg lönd þar sem töluð eru tvö eða 

fleiri tungumál án þess að formleg staða landsins teljist tvítyngd. 

Til eru á milli 3000-4000 tungumál í heiminum, fyrir utan táknmál, 

en aðeins um 150 lönd. Á því sést að mörg tungumál hljóta að vera töluð í 

einu landi, þó misjafnt sé hversu mörg tungumál eru töluð í hverju landi. Í 

Indlandi eru til dæmis töluð 200 tungumál og 122 tungumál í Rússlandi. 
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Það sem vekur þó meiri eftirtekt er að þau lönd sem eru formlega tvítyngd 

hafa oft minna hlutfall tvítyngdra heldur en lönd sem teljast eintyngd. 

Paraguay telst til dæmis eintyngt land og eru öll opinber gögn og 

stjórnsýsla á spænsku. Hins vegar eru almenningsuppákomur og fjölmiðlar 

á guarani, sem er tungumál indíána. Í Paraguay hafa um 90% íbúa 

guarani sem móðurmál, 60% íbúa tala spænsku og 55% íbúa eru 

tvítyngdir. Til samanburðar er Kanada, land sem telst vera tvítyngt og 

töluð er bæði enska og franska. Þar eru aðeins um 13% íbúa tvítyngdir 

(Grosjean, 1982). 

Hvort sem land er formlega eintyngt, tvítyngt, eða fjöltyngt þá eru 

svo mikil samskipti á milli landa í dag að í mörgum eintyngdum löndum 

eru erlend tungumál kennd börnum í grunnskóla. Fólk sem er komið á 

atvinnumarkaðinn þarf oft að hafa samskipti við útlendinga, hvort sem um 

er að ræða aðflutta útlendinga eða samskipti á milli landa og því er oft 

nauðsynlegt að kunna annað tungumál en móðurmál. Á Íslandi getur verið 

erfitt að finna íbúa til dæmis á aldrinum 20-50 ára sem er ekki að 

einhverju leyti tvítyngdur. 

Vegna þess hversu margir íbúar heimsins eru tvítyngdir er 

nauðsynlegt að vita hvað nám tveggja tungumála hefur að segja fyrir 

vitsmuna- og málþroska barna. 

Skilgreining tvítyngis 

Orðið tvítyngi er hægt að nota á marga máta og því er nauðsynlegt 

að skilgreina það áður en rannsóknir eru gerðar eða skoðaðar. 

Vitsmunalegt tvítyngi 

Með vitsmunalegu tvítyngi er átt við tvítyngi eins og það er notað í 
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daglegu tali. Þá er hugað að einstaklingi sem talar tvö tungumál og 

hvernig þessi tungumál komast fyrir í huga hans. Það að tala tvö tungumál 

er sérkenni hans. Hversu góður er hann í hvoru tungumálinu fyrir sig? 

Hvers konar vitsmunastarfsemi hafa tungumálin áhrif á?   

Félagssálfræðilegt tvítyngi 

Hér einkennist tvítyngið af félagslegum aðstæðum. Enn er horft á 

einstaklinginn, en hann skipuleggur félagsheim sinn með hliðsjón af 

mismunandi hópum og félagslegum aðstæðum sem tengjast tveimur 

tungumálum hans. 

Ekki er lögð mikil áhersla á málvísindin, málfræðikunnátta skiptir til 

dæmis nærri engu máli. Það sem skiptir máli er hvernig barnið hefur 

samskipti við hópa eftir því hvaða tungumál hóparnir tala. 

Félagstvítyngi 

Í félagstvítyngi eru tungumálin tvö eins konar tákn um samskipti á 

milli hópa. Ekki er hugað að einstaklingsmun í hópi né hæfni í málfræði 

eða öðru því líku. Tungumál bendir á einhvern hátt til þess að 

einstaklingur tilheyri ákveðnum hópi og það gegnir því hlutverki að 

viðhalda samheldni og samsemd (identity) hópsins. 

 

Munurinn á þessum skilgreiningum er hvort áhersla sé lögð á færni í 

tungumálunum tveimur og hvort horft sé á einstakling eða hóp sem hann 

tilheyrir. Í vitsmunalegu tvítyngi er einungis horft á einstaklinginn og 

hvernig honum gengur með nám tveggja tungumála en félagssálfræðilegt 

og félagslegt tvítyngi eiga við um hópa sem hann tilheyrir. Þegar tvítyngi 

er skoðað frá félagssálfræðilegu sjónarhorni er horft á hvernig tungumál 
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hefur áhrif á það hvernig fólk skipuleggur félagslegan heim sinn, til dæmis 

hvernig það sækir í ákveðna hópa vegna tungumáls. Þegar tvítyngi er hins 

vegar skoðað frá félagslegu sjónarhorni þá er horft á hóp sem talar sama 

tungumál, en ekki er mikið hugað að einstaklingum innan hópsins (Hakuta 

o.fl., 1987).   

Mackey (1968) leggur til að fernt sé skoðað þegar tvítyngi er skýrt. Í 

fyrsta lagi þarf að vita hversu vel barnið kann tungumálin bæði, hver er 

færni þess í tungumálunum? Í öðru lagi skal skoða hvaða merkingu hvort 

tungumálið hefur fyrir barnið. Hvort tungumál um sig getur gegnt ákveðnu 

hlutverki fyrir barnið. Því næst skal skoða að hve miklu leyti barnið skiptir 

á milli tungumála og að lokum hvort barnið geti haldið tungumálunum 

aðskildum eða hvort það blandi tungumálunum saman. 

Þessir þættir eru ekki óháðir hver öðrum heldur geta þeir haft áhrif 

hver á  annan. Þannig getur hæfni barns í tveimur tungumálum verið tengd 

því hversu mikið barnið skiptir á milli tungumála. Skýring Mackeys á 

tvítyngi fellur að mestu að skilgreiningu Hakuta og félaga um vitsmunalegt 

tvítyngi. 

Hér verður horft á tvítyngi út frá vitsmunalegu sjónarhorni þar sem 

helstu spurningar ritgerðarinnar eru hvaða áhrif tvítyngi hefur á 

vitsmuna- og málþroska barna.  

Tegundir tvítyngis 

Vitsmunalegu tvítyngi er hægt að skipta niður í nokkra flokka eftir 

því hvernig tungumálin eru lærð. Þegar nám tveggja tungumála byrjar á 

tímabilinu frá fæðingu að þriggja ára er talað um samtímanám 

(simultaneously) tvítyngis. Swain (1972) hefur talað um tvítyngi sem fyrstu 



  

12 
 

tungumál barna, það er þegar þau hafa fleiri en eitt móðurmál. 

Þegar nám annars málsins byrjar eftir þriggja ára aldur er talað um 

raðnám (consecutive). 

Samtímis tvítyngi er hægt að skipta niður í sex flokka og fer 

flokkunin eftir því hvaða tungumál foreldrar tala við hvort annað, við 

barnið og svo hvaða tungumál er talað í samfélaginu. 

Tegund 1, einn maður – eitt tungumál 

Í þessari tegund tvítyngis hafa foreldrar barnsins ekki sama 

móðurmál en tungumál annars þess er talað í samfélaginu sem þau búa í. 

Hvort foreldri um sig kann þó örlítið í tungumáli hins foreldris og bæði 

tala þau sitt móðurmál við barnið. Þegar barnið lærir tvö tungumál á 

þennan hátt getur það oftast skilið tungumál beggja foreldra. Þó talar 

barnið oft aðeins það tungumál sem talað er í samfélaginu. Rannsóknir 

hafa sýnt að barnið á erfitt með að vera virkt í því tungumáli sem ekki er 

ríkjandi í samfélaginu vegna skorts á stuðningi frá samfélaginu. Sem dæmi 

um rannsóknir má nefna Ronjat, Leopold og Volterra og Taeschner sem 

allir ólu börn sín upp tvítyngd og skrifuðu hjá sér ýmsar staðreyndir um 

tungumál barnanna þegar þau ólust upp (Romaine, 1989). Þess má geta 

að þessar rannsóknir, sem og aðrar einstaklingsrannsóknir, hafa ekki mjög 

áreiðanlega aðferðafræði en niðurstöður þeirra höfðu mikil áhrif á 

framkvæmdir seinni rannsókna tvítyngis. Hér verða rannsóknir Leopolds 

og Volterra og Taeschners skoðaðar nánar.  

Werner F. Leopold (1939-1949). Leopold var Þjóðverji sem fluttist 

til Bandaríkjanna ungur að árum og giftist bandarískri konu. Hann var 

prófessor í málvísindum við ýmsa bandaríska háskóla, til dæmis 

Nortwestern og USC (Hakuta, 1983). Leopold og kona hans eignuðust 
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tvær dætur, Hildegard og Körlu, og hélt hann dagbækur um málþroska 

þeirra á árunum 1939-1949. Leopold talaði alltaf þýsku við dætur sínar, en 

kona hans talaði ensku. Kona Leopold átti rætur að rekja til Þýskalands og 

skildi dálitla þýsku og því gat Leopold talað þýsku við hana en hún svaraði 

honum á ensku. Þau bjuggu í Bandaríkjunum svo enska var ríkjandi 

tungumál í samfélaginu (Lanza, 1997). 

Í fyrstu skildi Hildegard ekki orðaforða tungumálanna tveggja að og 

tengdi hvort tungumál ekki sérstökum manneskjum, eins og ensku við 

móður sína og þýsku við föður sinn. Hún lærði mikið af bæði enskum og 

þýskum orðum og um tveggja ára var heildarorðaforði hennar 377 orð en 

19% þessara orða höfðu sömu merkingu á ensku og þýsku. Eftir tveggja 

ára aldur duttu nokkur þessara orða úr orðaforða hennar, þá sérstaklega 

þau orð sem hún hafði lært í þriggja mánaða dvöl sinni í Þýskalandi eins 

árs gömul. Þriggja ára byrjaði hún að nota tungumálin sem tvö aðskilin 

tungumálakerfi sem hún gat þýtt á milli og vissi hvað hvort tungumálið 

héti (Romaine, 1989). Áður hafði hún vísað til tungumálanna sem ,,það 

sem ég segi“ og ,,það sem þú segir“. Sem dæmi má nefna þegar faðir 

hennar lagði hana til svefns eitt kvöldið og bauð henni góða nótt á þýsku 

eins og hann var vanur að gera. Hún var vön að svara honum á ensku en 

ekki þýsku, en þegar hún nálgaðist þriggja ára og faðir hennar lagði hana 

til svefn svaraði hún honum ,,gute nacht“ sem þýðir góða nótt á þýsku 

(Lanza, 1997). 

Á fimmta ári fór Hildegard til Þýskalands í sjö mánuði. Þá varð 

þýskan ríkjandi hjá henni um skeið. Þegar hún kom aftur heim byrjaði hún 

í skóla og enskan varð aftur ríkjandi. Á þessu stigi varð meiri orðaforða-

ruglingur hjá henni. Til dæmis sagði hún við mömmu sína ,,stupid Kinder 

go to school“, en þar hefur hún skeytt þýska orðinu ,,Kinder“ í annars 
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enska setningu. Stundum áttaði hún sig þó í miðju orði og leiðrétti sig. 

Leopold hélt því fram að tvítyngi Hildegard hefði jákvæð áhrif á 

málþroska hennar, en á þessum tíma var almennt talið að áhrifin væru 

neikvæð (Romaine, 1989).  

Hildegard var ung þegar hún varð meðvituð um samband tungumáls 

og merkingu talaðs málstáknkerfa. Þessi málvitund (metalinguistic 

awareness) var skilgreind af Pratt og Grieve árið 1984 sem hæfnin til að 

hugsa um, og velta fyrir sér eiginleikum og hlutverki tungumáls. Hildegard 

var tveggja ára og þriggja mánaða (2.3) þegar Leopold sá fyrst merki 

málvitundar hjá henni. Þá byrjaði hún að greina tungumál eftir 

viðræðumönnum, það er talaði þýsku við föður sinn og ensku við móður. 

Þrátt fyrir það hélt hún áfram að blanda saman tungumálunum. Leopold 

taldi að þó að orðaforða væri blandað saman á unga aldri væri það ekki 

vísbending um að málvitund yrði minni þegar barnið eldist (Lanza, 1997). 

Leopold gekk ekki eins vel með yngri dóttur sína, Körlu. Við fimm 

ára aldur var þýska hennar mjög takmörkuð, hún skaut einu og einu þýsku 

orði í enskar setningar eins og til að viðurkenna eða virða tungumál föður 

síns. Þegar hún fór til Þýskalands 19 ára gömul kom hún þó föður sínum 

virkilega á óvart því þar talaði hún góða þýsku. (Romaine, 1989). 

Rannsókn Leopolds er dagbókarrannsókn þar sem hann greindi  í 

smáatriðum frá málþroska dætra sinna. Eins og í öðrum dagbókar-

rannsóknum er aðferðafræðin ekki áreiðanleg en vegna þess hve nákvæm 

skráning Leopolds var hefur rannsóknin víða verið notuð. 

Volterra og Taeschner 1978 og Taeschner 1983. Taeschner gerði 

svipaða rannsókn og Leopold.Hann hélt dagbók og gerði hljóðupptökur 

með dætrum sínum tveimur, Lisu og Giuliu. Taeschner talaði alltaf ítölsku 

við dætur sínar en eiginkona hans þýsku. Þau bjuggu í Róm svo ítalska var 
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töluð í samfélaginu. Ekki var tekið fram hvaða tungumál foreldrarnir 

töluðu sín á milli, en rannsakendur telja að stelpurnar hafi orðið fyrir 

álíkamiklum áhrifum af báðum tungumálum frá fæðingu. 

Volterra og Taeschner töldu námsferli tvítyngdra barna skiptast í 

þrjú stig: 

Stig I – barnið hefur einn orðabanka sem samanstendur af báðum 

tungumálum. Barnið mun kunna orð í einu tungumáli en ekki samheiti í 

hinu tungumálinu. Barnið mun því blanda orðum beggja tungumála saman 

í tveggja til þriggja orða setningum. 

Stig II – barnið aðgreinir tvo mismunandi orðabanka, en hefur sömu 

setningafræðireglur fyrir bæði tungumálin. 

Stig III – barnið talar tvö tungumál sem eru aðskilin bæði af orða-

forða og setningafræði. Hvert tungumál er tengt þeirri manneskju sem 

talar það. Við lok þessa stigs getur barnið talað reiprennandi á báðum 

tungumálum, með sömu málhæfni og eintyngt barn. Á þessu stigi er hægt 

að segja að barnið sé í raun tvítyngt. 

Þróun málþroska barnanna frá einu stigi til annars verður þó ekki í 

stökkum, heldur  geta stigin skarast. Til dæmis var eignarfallsstýring Lisu 

á stigi II á aldrinum 1.8-3.3 ára en lýsingarorðsstýring hennar á stigi II á 

aldrinum 2.3-3.6 ára (Lanza 1997). 

Taeschner telur að erfitt sé að bera saman orðaforða tvítyngdra og 

eintyngdra barna því tvítyngd börn læra ekki aðeins ný orð í hvoru tungu-

máli heldur einnig orð í báðum tungumálum sem þýða það sama, kölluð 

jafngildisorð (equivalents). Tvítyngd börn læra frekar ný orð eða hugtök 

heldur en jafngildisorð, það er ef barnið kann til dæmis orðið „ball“ á 

ensku lærir það frekar orð sem það þekkir ekki heldur en orðið „bolti“ á 

íslensku til að stækka orðaforða sinn.  Barnið bætir því frekar við nýju orði 
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í orðaforða sinn, til dæmis orðinu „koppur“ í stað þess að læra íslenska 

orðið „bolti“, þar sem það kunni samsvarandi orð á ensku. Mjög ungt nær 

barnið sem sagt ekki fljótt upp miklum jafngildisorðaforða sem það getur 

þýtt á milli tungumála. Lisa og Giulia byrjuðu að nota jafngildisorð um 

1.7-1.8 ára og á milli 2-3 ára voru þessi orð 1/3 af orðaforða þeirra. 

Þó svo að tvítyngt barn hafi ekki jafn mikinn orðaforða í hvoru 

tungumálinu fyrir sig og eintyngt barn hefur, getur það talað bæði tungu-

málin og gefið til kynna jafn mörg hugtök og eintyngt barn með því að nota 

allan orðaforða sinn.  

Tegund 2 – annað tungumál talað heima fyrir en það sem er ríkjandi í 

samfélagi barnsins 

Þessi gerð tvítyngis mótast þegar foreldrar eiga ekki sama 

móðurmál en tungumál annars foreldris er talað í samfélaginu. Báðir 

foreldrar tala það tungumál sem ekki er talað í samfélaginu heima fyrir og 

þá við barnið. Dæmi: Englendingur og Íslendingur búa saman á Íslandi.  

Heima tala þau ensku. Barnið er svo kynnt fyrir tungumáli samfélagsins 

utan heimilis, fyrst á dagheimili eða í leikskóla. Ein þekktasta rannsókn 

þessarar tegundar tvítyngis er rannsókn Fantinis á syni sínum, Mario. 

Fantini, 1985. Fantini og kona hans áttu heima í Bandaríkjunum 

með syni þeirra Mario. Á heimilinu var tölu spænska, móðurmál konu 

Fantinis. Utan heimilisins var töluð enska. Báðir foreldrar voru mjög 

næmir fyrir nýjum tungumálum og fjölmenningu. Móðir Marios talaði til 

dæmis spænsku, ensku, frönsku, ítölsku og portúgölsku. Þau gildi sem 

foreldrar Marios höfðu voru kennd honum, til dæmis jákvæð viðhorf 

gagnvart rómanskri (Latin) menningu og gæti það haft áhrif á tungumála-

nám hans. 
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Enskan var kynnt seinna fyrir Mario heldur en spænskan og kom 

ekki fram hjá honum fyrr en 2.6 ára. Spænskuna byrjaði hann að tala 1.4 

ára. Við þetta byrjaði hann að blanda tungumálunum saman. Líkt og hjá 

Hildegard í rannsókn Leopold kepptust orð úr báðum tungumálum að. Á 

mismunandi stigum réðu orð frá sitthvoru tungumálinu. 

Ólíkt Hildegard dóttur Leopolds var Mario seinni til að byrja að 

tala en eintyngdir jafnaldrar hans. Tveggja ára kunni Mario aðeins 21 

orð, en Hildegard hafði þá lært 377 orð. Þriggja ára hafði Mario þó bætt 

verulega við orðaforða sinn og hafði þá lært 503 orð. Líklega má rekja 

þennan mun í málþroska Mario og Hildegard til þroskamunar 

einstaklinganna, frekar en hversu ófullkominni aðferðafræði var beitt í 

báðum rannsóknum. 

Mario blandaði enskum og spænskum orðum saman í setningar að 

2.8 ára aldri. Blöndunin minnkaði þegar hann fór á enskumælandi dag-

heimili. Við 2.8 ára aldur hafði hann áttað sig á í hvaða aðstæðum hvort 

tungumál var viðeigandi, hann hafði því náð málvitund. Sem dæmi um 

málvitund hans var þegar hann horfði á enskan sjónvarpsþátt og þulurinn 

nefndi orðið „amigo“ (félagi á spænsku). Við það var hann mjög spenntur 

og kallaði á föður sinn. Þegar hann var 3.6 ára hafði hann lært hvað 

tungumálin tvö heita og rúmlega fjögurra ára bar hann 

tungumálakunnáttu sína við tungumálakunnáttu eintyngdrar frænku hans. 

Hann sagði við föður sinn, ,,Pabbi, ég tala tvö tungumál (hélt uppi tveim 

fingrum), en Lisa talar bara eitt (hélt uppi einum fingri)“. Til samanburðar 

má geta þess að eintyngd börn hafa ekki málvitund fyrr en á aldrinum 5.5-

5.6 ára. 

Þar sem Mario lærði fyrst spænsku en svo ensku höfðu ensku orðin 

hans spænskan framburð á því tímabili sem orðaforði jókst hraðar en 
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þroski framburðar. Þessi áhrif fóru stigminnkandi og lítið var eftir af 

spænskum framburði á enskum orðum þegar Mario var 5 ára. Einhvern 

hluta af þessum áhrifum má rekja til þess að sum hljóð læra öll börn 

seinna en önnur hljóð. 

Tegund 3 –tungumál talað heima fyrir er annað en ríkjandi tungumál í 

samfélagi 

Skilgreining þessarar tegundar er svipuð og tegundar 2, nema hvað 

foreldrar tala sama tungumálið en í samfélaginu er annað tungumál 

ríkjandi en þeirra. Á heimilinu er talað það tungumál sem foreldrar tala. 

Sem dæmi um rannsókn á þessari tegund tvítyngis er rannsókn Oksaar á 

syni hennar. 

Els Oksaar 1977. Hún rannsakaði nám sonar síns á þýsku sem 

þriðja tungumál á aldrinum 3.11 ára. Þau höfðu búið í Svíþjóð og þar 

lærði sonurinn bæði sænsku og eistnesku, en þegar hann var tæplega 

fjögurra ára fluttu þau til Þýskalands. Ekki var tekið fram hvaða tungumál 

var talað á heimilinu. 

Frá því að strákurinn byrjaði að tala var framburður hans í sænsku 

og eistnesku eins og hjá eintyngdu barni. Form og setningafræði voru 

einnig eins í báðum tungumálum. 

Þegar hann byrjaði að tala þýsku var framburður hans einnig góður, 

en ekki var hægt að segja það sama um form og setningafræði. Hægt var 

að sjá tilfærslu frá setningaruppbyggingu til dæmis sænsku yfir í þýskar 

setningar. Sem dæmi má nefna þegar hann sagði ,,Du muss höher singen 

wie ich?”. Sem beinþýðing úr sænsku hljómar þetta rétt, en í þýsku er 

notað orðið „lauter“ fyrir að syngja hærra en ekki orðið ,,höher“. Einnig 

setti hann eistneskar endingar á sænskar sagnir. 
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Tegund 4 – tvö ríkjandi tungumál á heimili án stuðnings frá samfélagi 

Foreldrar tala mismunandi tungumál, en hvorugt þessara 

tungumála eru töluð í samfélaginu. Foreldrarnir tala báðir sitt tungumál 

við barnið frá fæðingu. Ef vel gengur verður barnið þrítyngt. 

Erfitt hefur verið að finna rannsóknir af þessari tegund tvítyngis. Þó 

er ein rannsókn sem byggð er á sjálfsathugun þrítyngds manns, Elwert. 

Góða lýsingu á máli hans á unga aldri vantar. 

Elwert, 1959. Elwert ólst upp á Ítalíu en hann var ávarpaður á 

þremur tungumálum frá fæðingu. Faðir hans talaði þýsku og ítölsku en 

móðir hans ensku og þýsku. Foreldrarnir töluðu saman á þýsku en töluðu 

ensku við Elwert. Vinir móður hans töluðu ensku við hann en vinir föður 

hans ítölsku. Vinnukonan talaði mállýsku af ítölsku en ítalska var töluð í 

skólanum. Elwert sagði að hann hafi ekki verið mjög góður í þeirri 

mállýsku sem töluð var þar sem hann bjó, og honum var bannað að tala þá 

mállýsku við vini sína. 

Níu ára flutti hann  til Þýskalands. Þar var gert grín að því hvernig 

hann talaði og hann taldi sig þann versta í bekknum í þýsku. Eftir tvö ár í 

gagnfræðiskóla varð hann jafn bekkjarfélögum sínum, þó með norður-

þýskan hreim. Við fullorðinsaldur sagði Elwert fólk telja hann vera Þjóð-

verja þó að hann segði sjálfur að framburður hans sé ekki fullkominn, að 

einhverjir þættir í framburði hans á þýsku tengist ítölskunni.  

Tegund 5 – foreldrar tala annað mál en móðurmál 

Foreldrar hafa sama móðurmál og það mál er einnig ríkjandi í 

samfélaginu. Annað foreldrið talar þó annað tungumál heldur en 

móðurmál sitt við barnið. Saunders (1982) gerði rannsókn á sonum hans 

sem falla undir þessa tegund tvítyngis. 
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Saunders 1982. Saunders ól upp tvo syni sína á ensku og þýsku í 

Ástralíu ásamt konu sinni. Strákarnir höfðu engin samskipti við eintyngd 

þýsk börn og lítil sem engin við eintyngda fullorðna Þjóðverja. Frá 

fæðingu talaði kona hans ensku við strákana, en faðirinn þýsku. 

Foreldrarnir töluðu saman á ensku, og einnig strákarnir þegar þeir léku 

sér saman. Báðir foreldrar voru frá eintyngdum fjölskyldum, en höfðu lært 

í Þýskalandi. 

Saunders skipti námsferli barnsins á tungumálunum tveimur í þrjú 

stig, sem ekki eru ólík skiptingu Volterra og Taeschner. 

1. stig. Frá því að barnið byrjar að tala að tveggja ára aldri. 

Tjáning barnsins fer aðallega fram á einu orði að 1.6 ára, en 

tveggja orða stig tekur við að 2 ára aldri. Á þessum tíma hefur 

barnið aðeins einn orðabanka sem hefur orð frá báðum 

tungumálum. Sem dæmi tók hann það að sonur hans brást bæði 

við orðunum Pferd og horse, en hann notaði aðeins orðið Pferd, 

sama við hvern hann talaði þangað til hann varð 2 ára. Á þessu 

stigi gerir barnið ekki greinarmun á tungumálunum tveimur. 

2. stig.  Á þessu stigi notar barnið orð úr báðum tungumálum og fer 

að gera greinarmun á því hver talar hvaða tungumál. Barnið 

endurtekur orð á báðum tungumálum, eins og það viti að það séu 

tvö orð yfir allt, en er ekki visst um hvort tungumálið skal nota. 

Dæmi: barnið kallar „heiss, hot!“. 

Þó að barnið geti gert greinarmun á því hver talar hvaða 

tungumál er ekki þar með sagt að það geti gert greinarmun á 

setningafræði tungumálanna tveggja. Sonur Saunders átti það til 

að rugla saman orðaröðun í ensku og þýsku. Sem dæmi sagði 

hann ,,du hast vergessen das” (þú hefur gleymt að), en rétt 
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orðaröðun í þýsku væri ,,du hast das vergessen). 

3. stig. Nú er barnið farið að greina vel á milli tungumálanna og 

talar til dæmis aðeins þýsku við pabba en ensku við mömmu. 

Breytingin frá stigi tvö að stigi þrjú gengur ekki hratt og 

örugglega fyrir sig og að miklu leyti byggist hún á persónuleika 

barnsins, viðhorfi foreldra og hversu mikið barnið heyrir af 

hvoru tungumálinu. Annar strákur Saunders var kominn á þetta 

stig 3 ára en hinn ekki fyrr en 3.9 ára. 

 

Saunders kannaði getu strákanna í orðaforða á ýmsum stigum. 

Hann kannaði hversu mörg orð þeir þekktu af 200 orðum bæði í þýsku og 

ensku. Báðir strákarnir stóðu sig betur í þýskahlutanum. Einnig athugaði 

hann hversu mörg orð þeir þekktu þegar prófað var í báðum tungumálum í 

einu. Við þá athugun þekktu þeir fleiri orð en eintyngd börn, Frank þekkti 

163 af 200 orðum en Thomas 169 af 200 orðum, sem eru fleiri orð heldur 

en eintyngd börn þekkja á þessum aldri. Þrátt fyrir takmarkaða 

aðferðafræði Saunders gefur þetta vísbendingu um að ekki sé skynsamlegt 

að meta tvítyngd börn sem tvö eintyngd börn þar sem það er ólíklegt að 

tvítyngda barnið sé jafn fært í báðum tungumálum. Því hefur gjarnan verið 

haldið fram af fræðimönnum á þessu sviði að tvítyngd börn séu á eftir 

hinum eintyngdu í orðaforðaþroska. Þetta á ekki við um syni Saunders. 

Annar þeirra var meðal 25% efstu í enskum orðaforða og hinn meðal 7% 

efstu. 

Aðalvillur sona Saunders voru í falli og kyni. Villur í orðaröðun 

voru ekki mjög algengar hjá þeim, en algengast var að þær villur sem þeir 

gerðu væru á þann veg að enskan hafði áhrif á þýskuna. Þýskan virtist ekki 

hafa áhrif á framburð þeirra á ensku, en hann var eins hjá jafnöldrum. 
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Ekki var tekið fram hversu góður framburður þeirra bræðra var á þýsku. 

Tegund 6 – blönduð tungumál 

Foreldrar barnsins eru tvítyngdir og það tungumál sem talað er í 

samfélaginu er sama tungumál og er ríkjandi hjá báðum foreldrum. 

Foreldrarnir eiga það til að skipta á milli tungumála og rugla þeim 

saman. Rannsókn Tabouret-Keller (1962) er dæmi um rannsókn á þessari 

tegund tvítyngis. 

Tabouret-Keller 1962. Faðirinn var tvítyngdur frá barnæsku og 

talaði frönsku og þýsku. Móðirin talaði þýsku og einnig hafði hún lært 

frönsku í skóla. Báðir foreldrar blönduðu tungumálum sínum saman þegar 

þau töluðu við barnið. Við 2 ára aldur hafði barnið meiri orðaforða í 

frönsku heldur en þýsku en 60% af setningum þess voru blandaðar. Barnið 

var seinna til að átta sig á að það talaði tvö tungumál heldur en aðrar 

rannsóknir hafa sýnt og var það talið vera vegna þess að tungumálin voru 

ekki aðskilin í þessari rannsókn eins og til dæmis í rannsókn Leopolds 

(Romaine, 1997). 

Tvítyngi á fyrri hluta 20. aldar 

Á fyrri hluta 20. aldar var fólk almennt fullvisst um að tvítyngi hefði 

neikvæð áhrif á vitsmunaþroska barna. Sem dæmi má nefna tilvísun í 

Jespersen árið 1922: 

Barnið býr yfir einhverjum yfirburðum með því að 

kunna tvö tungumál, en án nokkurs vafa er það dýrkeypt. 

Barnið lærir hvorugt tungumálið nógu vel, það lítur kannski 

út fyrir að kunna tungumálin vel, en það ræður ekki alveg 

við fín smáatriði tungumála. Áreynsla á heilann við að læra 
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þessi tvö tungumál í stað eins minnkar afl barnsins til að 

læra aðra hluti sem ættu að vera lærðir (Romaine, 1989). 

Í bandarískri kennslubók eftir George Thompson (1952) um 

barnasálfræði má einnig sjá þetta neikvæða viðhorf: 

Það er enginn vafi á því að barn sem alið er upp í 

tvítyngdu umhverfi hefur hindranir við tungumálaþroska. 

Hægt er að deila um það hvort það að kenna börnum tvö 

tungumál sé þess virði að hamla tungumálaþroska í því 

tungumáli sem ríkjandi er í samfélagi sem barnið býr í 

(Hakuta o.fl., 1987). 

Ástæður þessara niðurstaðna má líklega rekja til ófullkominnar 

aðferðafræði. Nýrri rannsóknir með bættri aðferðafræði hafa sýnt hið 

gagnstæða, það er að tvítyngi hafi jákvæð áhrif á vitsmunaþroska barna. Í 

eldri rannsóknum var oft notast við félagslega skilgreiningu tvítyngis, en 

nýrri rannsóknir nota oftar vitsmunaskilgreininguna. 

Sem dæmi um eldri rannsóknir eru rannsóknir sem gerðar voru á 

innflytjendum í Bandaríkjunum. Þeir voru látnir taka Binet greindarpróf á 

ensku og var niðurstaðan ekki góð. Á þessum tíma skiptust rannsakendur í 

tvennt eftir því hvort þeir teldu þessa lélegu niðurstöðu greindarprófa vera 

vegna erfðafræðilegra þátta eða reynsluþátta. Þeir sem horfðu á erfðirnar 

voru hræddir um ,,gæði“ innflytjendanna og töldu þá vera ruslalýð 

Evrópu. Hinir vildu meina að þeir innfluttu hefðu svo nýlega lært ensku að 

ekki væri að marka þessi greindarpróf þar sem þau voru á ensku. Terman 

(1918) var stuðningsmaður erfðastefnunnar og vildi ekki viðurkenna að 

léleg frammistaða í ensku gæti verið ástæða lélegrar niðurstöðu á prófinu. 

Hann og nemar hans vildu afsanna möguleikann að þeir tvítyngdu væru að 
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taka prófið með lítinn enskuskilning og vildu sýna fram á að munurinn á 

greind væri til staðar þrátt fyrir þessa hömlun. Þeir höfðu þó ekki erindi 

sem erfiði, heldur sýndi rannsóknin fram á að innflytjendurnir væru að 

taka prófið með hömlun, þeir stóðu sig sérstaklega illa á tungumálahluta 

greindarprófsins. 

Það sem þessar rannsóknir leggja til er að félagstvítyngi geti verið 

skaðlegt frammistöðu á greindarprófum sem notuð eru til að spá fyrir um 

frammistöðu í menntakerfum. Þessar rannsóknir styðja ekki þá tilgátu að  

vitsmunalegt tvítyngi geti verið skaðlegt vitsmunaþroska barna og sýna því 

í raun ekki mikið annað en að innflytjendur standi sig verr í enskunni og 

eiga þar af leiðandi erfiðara með nám í Bandaríkjunum (Hakuta o.fl., 

1987). Niðurstöður þessara rannsókna breyttu viðhorfi til tvítyngis að 

einhverju leyti og og markar áðurnefnd rannsókn Leopolds (1939-1949) á 

dætrum sínum upphafið af rannsóknum um jákvæð áhrif vitsmunalegs 

tvítyngis barna. 

Rannsóknir á vitsmunalegu tvítyngi 

Vitsmunalegt tvítyngi er hægt að rannsaka á tvo máta. Önnur 

aðferðin skoðar börn sem eru með jafna hæfni í báðum tungumálum 

(balanced), en hin tengir vitsmunahæfni, eða greindarvísitölu, barna við 

það hversu mikið tvítyngd börnin eru. 

Börn jafnvíg á bæði tungumálin 

Peal og Lambert (1962) vildu hafa börn sem voru jafnvíg á bæði 

tungumálin í rannsókn þeirra til að aðgreina þau börn sem í raun voru 

tvítyngd frá hinum sem voru það ekki. Með því að leggja áherslu á hæfni í 

tungumálunum tveimur færðu þeir áherslu rannsókna frá skilgreiningunni 
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um félagslegt tvítyngi í vitsmunalegt. Einnig töldu þeir úrtök fyrri 

rannsókna hafa verið óvönduð og vafasamt að börn í þeim úrtökum væru í 

raun tvítyngd. 

Með því að segja að barn sé jafnvígt á bæði tungumálin er átt við að 

það geti notað bæði tungumálin á viðeigandi hátt samkvæmt aldri.  

Peal og Lambert rannsökuðu börn í 4. bekk sem þóttu jafnvíg á 

ensku og frönsku og báru stig á greindarprófum saman við eintyngda 

jafnaldra þeirra. Tvítyngdu börnin stóðu sig almennt betur en þau 

eintyngdu á þessu prófi. Þessi rannsókn hafði mikil áhrif vegna þess að 

hún dró í efa réttmæti fyrri rannsókna þar sem ekki var lögð áhersla á 

hæfni barnanna í tungumálunum tveimur, það er rannsókna sem notuðust 

við félagsskilgreiningu tvítyngis og gáfu til kynna neikvæð áhrif á 

vitsmuna- og málþroska barnanna. 

Rannsókn Peal og Lamberts markar aðferðafræðileg tímamót í 

rannsóknum á tvítyngi barna.Viðmið þeirra þykja vera örugg leið til að 

styðja vísindalegar niðurstöður dagbókarrannsókna til dæmis Leopolds. 

Sem dæmi um viðmið þeirra báru þeir jafnvíg tvítyngd börn við eintyngd 

börn, tóku mið af stétt þeirra, menntun foreldra, hversu mörg ár barnið 

hafði verið í skóla og fleira. 

Þessi rannsóknaraðferð hefur verið notuð í mörgum rannsóknum. 

Sem dæmi má nefna Ianco-Worral (1972), Cummins (1978), Galambos 

(1982) og Bialystok (1984). Þessar rannsóknir leiddu allar fram þá 

niðurstöðu að málvitund tvítyngdra barna væri fremri málvitund ein-

tyngdra barna. Rannsóknaraðferðin mældi þó fleira en málvitund. Jafnvíg 

tvítyngd börn standa sig til dæmis almennt betur en eintyngdir jafnaldrar 

þeirra á mælingum á hugtakamyndun (concept formation), sköpunargáfu, 

að hugsa út fyrir rammann, og í hlutgeymdarverkefnum Piaget. 
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Þó að aðferð Peal og Lambert hafi verið framför frá fyrri aðferðum 

og niðurstöður verið samræmanlegar, þá hefur aðferðafræðin verið gagn-

rýnd. Gagnrýnt hefur verið að eintyngdir og tvítyngdir hópar séu ekki 

sambærilegir, að hóparnir hafi ekki verið valdir með tilviljunarkenndu 

úrtaki og oftar en ekki fer tvítyngi í æsku saman við breitt bil af stéttar-, 

menningar-, menntunar- og þjóðernisbreytum. Einnig var gagnrýnt hversu 

mikið einblínt var á börn sem teljast jafnvíg í bæði tungumálin. Þessi börn 

standa ekki fyrir meirihluta barna sem ung lærðu tvö tungumáleða þau 

sem eru menntaðir tvítyngdir. Mörg þessara barna eru betri í öðru 

tungumálinu heldur en hinu. Það er því ekki hægt að alhæfa um öll 

tvítyngd börn með því að gera rannsókn á börnum sem eru jafnvíg á bæði 

málin. Einnig er spurt á hvorn veginn þættirnir virka, eru jafnvíg tvítyngd 

börn greindari vegna þess að þau eru tvítyngd eða  geta aðeins greind 

börn orðið jafnvíg á bæði tungumálin? 

Innan-tvítyngissnið 

Til að breðgast við þessari gagnrýni á rannsóknir á jafnvígum 

tvítyngdum börnum var tekin upp aðferðafræði sem kalla má innan-

tvítyngissnið (within-bilingual design). Í aðferðinni er ekki gerður saman-

burður á eintyngdum og tvítyngdum eins og hjá Peal og Lambert og börn 

sem eru ekki jafnvíg á tvö mál voru ekki undanskilin. Sumar rannsóknanna 

eru langtímarannsóknir og þá er betur hægt að skoða orsakaáhrifin á milli 

tvítyngis og vitsmunabreyta. 

Ein fyrsta innan-tvítyngis rannsóknin var rannsókn Duncan og De 

Avila (1979) á tvítyngdum enskum og spænskum börnum. Börnunum var 

skipt í hópa eftir frammistöðu þeirra á tungumálakvarðanum Language 

Assessment Scale (LAS). Hóparnir voru eftirfarandi: mjög hæfir tvítyngdir, 
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að hluta tvítyngdir, eintyngdir, takmarkað tvítyngdir og þeir sem læra 

tungumál seint. Börnin voru svo látin taka nokkur próf sem mældu 

vitsmunahæfni, þar með talið hlutgeymdarpróf Piaget. Niðurstöðurnar 

voru þær að mjög hæf tvítyngd börn stóðu sig betur en hin börnin á öllum 

mælingunum og enginn munur fannst á milli þeirra sem voru að hluta til 

tvítyngdir, eintyngdir eða takmarkað tvítyngdir á þessum sömu mælingum.  

Flokka mátti  börnin í þrjá hópa í stað fimm út frá gögnunum: 

1) hæfir tvítyngdir,  

2) að hluta til tvítyngdir, eintyngdir, takmarkað tvítyngdir, og  

3) þeir sem eru seinir að læra tungumál.  

 

Duncan og De Avila ályktuðu að þegar ákveðnum hæfnisþröskuldi 

eða kunnáttu er náð í báðum tungumálum, þá tengist tvítyngi greinilega 

auknum vitsmunum. Ályktun þeirra var í samræmi við þröskuldartilgátu 

Cummins sem farið verður í hér að neðan. 

Sú aðferð að flokka börnin í hópa eftir tungumálahæfni hefur einnig 

verið gagnrýnd, svo sem að tungumálahæfni hafi eingöngu verið notuð 

sem orsakavaldur en ekki til að mynda greind. Því hafi rannsakendur ekki 

kannað áhrif greindar á tungumálahæfni, en hún getur vissulega verið 

orsakavaldur.  Uppröðun með tilliti til hæfni í báðum tungumálum gæti allt 

eins verið uppröðun eftir greindarvísitölu.  Þannig geta hæfir tvítyngdir 

raðast með þeim sem hæsta greindarvísitölu hafa og hinir, sem eru seinir 

til máls með þeim sem hafa lægri greindarvísitölu (Hakuta o.fl., 1987). 
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Tvítyngi á 8. áratugnum 

Þröskuldartilgátan 

Cummins (1979) lagði fram þröskuldartilgátu sína um börn sem 

læra annað tungumál eftir að móðurmál hefur verið lært. Hann sagði að 

þær hliðar tvítyngis sem gætu haft jákvæð áhrif á vitsmunaþroska ættu sér 

líklega ekki stað fyrr en barnið hefur náð ákveðnu lágmarki í hæfni í 

tungumáli tvö. Einnig yrði barnið að komast yfir ákveðið stig til að tvítyngi 

þess hafi ekki skaðleg áhrif á vitsmunaþroska  þess. Kenningin hefur tvo 

þröskulda sem börnin verða að yfirvinna, annan til að koma í veg fyrir 

neikvæð áhrif á vitsmunaþroska, en hinn til að hraða vitsmunaþroska. 

Þessi skiptingu má sjá á mynd 1. 

Mynd 1. Skipting þröskuldartilgátu Cummins. 

Hálftvítyngt (semilingual) barn er það barn sem hefur hvorugt málið 

vel á valdi sínu. Þetta leiðir til neikvæðra vitsmuna- og menntunaráhrifa. 

Búi barnið yfir takmarkaðri hæfni á tungumáli því sem talað er í skóla 



  

29 
 

þess hefur það líklega áhrif á menntun þess.  

Ríkjandi tvítyngi (dominant bilingualism) er þegar barnið hefur 

svipaða færni í öðru tungumálinu og eintyngdir hafa. Hér eru hvorki 

jákvæð né neikvæð vitsmunaáhrif. 

Börn með viðbótartvítyngi (additive bilingualism) eru mjög fær í 

báðum tungumálum og ættu að njóta jákvæðra vitsmunaáhrifa. 

Barik og Swain gerðu rannsókn í skólum í Kanada árið 1976. Þeir 

rannsökuðu áhrif þess að lögð var áhersla á að kenna nemendum annað 

tungumál en nemendur þekktu þegar þeir hófu nám í skólanum.  

Nemendurnir töluðu flestir ensku þegar þeir komu í skólann, en í skólanum 

var lögð áhersla á að kenna þeim frönsku og kennslan fór að miklu leyti 

fram á frönsku. Slík áherslukerfi (immersion programs) eru oft notuð í 

Kanada þar sem börn sem hafa ensku fyrir móðurmál fara í skóla þar sem 

kennt er á frönsku og allt það sem barnið segir á frönsku er styrkt. 

Kennarinn þekkir þó ensku og menningarbakgrunn barnsins og barnið 

líður ekki fyrir enskan uppruna sinn. 

Rannsókn þeirra sýna að þegar börnin þróa með sér betri hæfni í 

seinna tungumáli, ættu þau að njóta vitsmunaávinnings sem tvítyngi getur 

haft í för með sér.  

Í langtímarannsókn Barik og Swain áherslukerfum í Ottawa og 

Toronto komust þeir að þeirri niðurstöðu að tvítyngdir nemendur sem 

stóðu sig vel í frönsku eftir þrjú ár stóðu sig einnig mun betur á Otis-

Lennon greindarprófi heldur en þeir með lélega frönskukunnáttu. Þessi 

munur sást eftir að búið var að bera saman frammistöðu þeirra á prófinu í 

byrjun rannsóknar og búið að taka tillit til aldurs. Greindarvísitala 

nemenda sem voru ekki góðir í frönsku hækkaði ekki á þessum þremur 

árum. 
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Samkvæmt þröskuldarkenningunni bæta börn ekki vitsmunaþroska 

sinn nema þau séu mjög góð í báðum tungumálum, og ef þau eru ekki mjög 

fær í a.m.k. öðru tungumálinu þá hefur tvítyngi þeirra neikvæð áhrif á 

vitsmunaþroska þeirra (Cummins 1979). Rannsóknir til dæmis Diaz styðja 

hins vegar ekki þessa kenningu. Sú rannsókn sýndi að tvítyngi hefur 

jákvæð áhrif á vitsmunaþroska barna þangað til ákveðinni hæfni er náð í 

því tungumáli sem lært er seinna (Diaz, 1985).  

Tilgátan um áhrif móðurmáls á nám seinna tungumáls 

Þessi tilgáta er að sú hæfni sem barnið nær í seinna tungumáli sé að 

hluta til tengd þeirri hæfni sem það hefur á móðurmáli á þeim tíma sem 

það byrjar að læra seinna tungumálið. Þegar notkun tungumáls og þróun 

orðaforða og hugtaka í móðurmáli er vel studd utan skóla hjá barni í 

áherslukerfi er líklegt að það muni ná góðri hæfni í seinna tungumáli án 

þess að það hæfni þess í móðurmáli gjaldi fyrir. Ef barnið hefur hins vegar 

ekki náð góðum þroska í móðurmáli og því er dembt í kennslu á öðru 

tungumáli er líklegt að áframhaldandi þroski á móðurmáli hamlist. Ef 

móðurmálsþroski er hamlaður hefur það aftur áhrif á getu til að takast á 

við annað tungumál, það er ef fyrsta tungumál er ekki nógu þroskað er 

ekki til staðar nægilega góður grunnur til að öðlast góða hæfni í öðru 

tungumáli. 

Rannsókn Skutnabb-Kangas og Toukomaa (1976) styðja þessa 

tilgátu. Í þeirri rannsókn voru finnskir innflytjendur í sænskum skóla 

athugaðir. Tilgátan um að þeir sem höfðu haldið móðurtungunni best við 

væru einnig bestir í sænsku var studd. Sterk fylgni var um það hversu vel 

finnskan hafði þroskast áður en komið var til Svíþjóðar og hversu vel 

sænskan var lærð. Þau börn sem komu 10 ára til Svíþjóðar höfðu svipaða 
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finnskukunnáttu og eintyngd finnsk börn, og höfðu náð sænskunni 

sambærilega við sænsk börn. Börn sem aftur á móti fluttu til Svíþjóðar sjö 

til átta ára urðu fyrir mikilli truflun í málþroska. Þetta hafði einnig 

skaðleg áhrif á sænskunám. Þessi hópur, og börn sem flytja áður en skóli 

byrjar, er í mestri hættu á að verða hálftvítyngd. 

Niðurstaða þessarar rannsóknar er þó ekki í samræmi við gögn um 

kanadísk innflytjendabörn. Þar er bent á að börn sem koma eldri til 

landsins eigi erfiðara með að læra nýtt tungumál heldur en þau börn sem 

koma áður en skóli byrjar. Hugsanlegt er þó að þetta ósamræmi sé vegna 

mismunandi menntakerfa, það er innflytjendur til Kanada koma oft frá 

Suður-Evrópu sem hefur öðruvísi menntakerfi heldur en er í Kanada. 

Menntakerfi Svía og Finna eru hins vegar svipuð (Cummins, 1979). 

Tvítyngi á 9. áratugnum 

Margar rannsóknir komu fram á 9. áratug 20. aldar en hér verða 

rannsóknum Bialystok og Diazar lýst nánar. 

Ellen Bialystok (1984) vildi skoða málvitund tvítyngdra barna 

frekar. Hún gekk lengra en áður hafði verið gert og sagði að hæfileiki 

þessara barna í málvitund samanstæði af tvennu. Hversu auðvelt þau eiga 

með það að sækja kunnáttu í tungumálin og hversu mikla hæfni þau hafa í 

að stjórna þeim. Hún vildi meina að tvítyngi hefði áhrif á stjórn á tungu-

máli, það er að tvítyngd börn hefðu betri stjórn á tungumálunum. Því til 

stuðnings sýndi hún fram á að tvítyngd börn væru fremri eintyngdum í 

stjórn á þáttum sem höfðu óvanalega merkingu en voru samt sem áður 

málfræðilega réttir, til dæmis að kalla sól tungl og tungl sól í annars 

málfræðilega réttri setningu. Þessir þættir efla stjórnun barnsins á 
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tungumálinu þar sem barnið þarf að horfa fram hjá merkingunni og 

einbeita sér að málfræðiforminu.  (Hakuta o.fl., 1987). 

Bialystok 1988 

Greining tungumáls er sá þáttur sem er ábyrgur fyrir uppbyggingu 

og meðvitund tungumálaþekkingar. Mismunandi notkun á tungumáli þarf 

mismikla formþekkingu af tungumáli barnsins. Sum notkun tungumáls þarf 

aðeins ómeðvitaða túlkun, en önnur notkun, eins og læsi og lausn 

málvitundarverkefna, þarf meðvitaðri kunnáttu á sama tungumálakerfi. Því 

geta ung börn talað rétt málfræðilega án þess að kunna málfræðireglur. 

Lestur þarfnast hins vegar meðvitaðri kunnáttu á þessum sömu reglum. 

Getan til að greina tungumál á þennan hátt og þekkingin sem kemur frá 

því að geta greint tungumál svona er kjarni greiningar tungumála. 

Sá þáttur barnsins að hafa stjórn á tungumálum sér um að beina 

athygli að vali og sameiningu upplýsinga. Það hvernig tungumál er notað 

krefst þess að athygli beinist að tungumálainnleggi, það er í töluðu máli 

beinist athygli til dæmis að því að stjórna því hvenær er talað og hvenær 

þagað, en í skrifuðu máli krefjast til dæmis orðaforða- og setningareglur 

athygli. Í málvitundarverkefnum þarf oft á svipaðan hátt að beina athygli 

að því að hunsa merkingu áður þekktra hluta. Sem dæmi má nefna 

málvitundarverkefni þar sem Ianco-Worrall (1972) aðlagaði sólar/tungls 

vandamál Piagets að tengslum milli tungumáls og tilvísana í hluti. Í þessu 

verkefni eiga börn að víxla orðunum yfir hunda og ketti, það er hundur er 

þá nefndur köttur en köttur hundur. Því næst er bent á hund og spurt hvaða 

hljóð hann gefur frá sér. Stjórn tungumála felst því í því að hafa þekkingu 

á aðferðum til að leysa fjölbreytileg vandamál í sambandi við tungumál, 

og að hafa getuna til að framkvæma þessar lausnir á viðeigandi hátt. 
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Talið er að geta tvítyngdra barna til að leysa málvitundarverkefni sé 

háð því hversu miklar kröfur verkefnið hefur fyrir hæfni í tungumálum eða 

stjórnun tungumálanna. Það hversu mikið tvítyngt barnið er hefur áhrif á 

það hvaða verkefni eru leyst á auðveldari hátt en önnur. 

Tvær tilgátur voru settar fram í rannsókninni. Annars vegar var 

talið að tvítyngd börn væru betri en eintyngd að stjórna tungumálum, það 

er að þau ættu auðveldara með að leysa vandamál er varða tungumál. Þar 

sem tvítyngdir búa yfir tveimur tungumálakerfum sem ná yfir sömu hugtök 

þá eru tengsl á milli forma og merkingar ljósari þeim heldur en 

eintyngdum börnum. Einnig hafa börnin meiri reynslu í að orð, yfir til 

dæmis hluti, breytist þó að merking þeirra breytist ekki. Hins vegar var 

búist við að þeim börnum sem eru mjög fær í báðum tungumálum myndi 

ganga betur en eintyngdum og börnum sem eru að hluta til tvítyngd að 

greina tungumálakunnáttu. Reynsla þeirra í að byggja upp og greina tvö 

tungumálakerfi ætti að hraða framköllun málsuppbyggingar, reglna og 

hugtaka. 

Rannsókninni var skipt í tvennt.  

Hluti 1.Upphaflega voru 20 eintyngd ensk börn, 20 börn sem voru 

að hluta til tvítyngd í ensku og frönsku og 17 börn sem voru fulltvítyngd í 

ensku og frönsku athuguð með til dæmis málvitundarverkefninu um hunda 

og ketti. Rannsóknin var gerð í Toronto og voru börnin öll með svipaða 

stéttarstöðu, annað hvort tilheyrðu þau millistétt eða hástétt. Eintyngdu 

ensku börnin í rannsókninni stóðu sig best á prófi sem mældi ensku-

kunnáttu. Báðir tvítyngdu hóparnir stóðu sig aðeins verr en eintyngdi 

hópurinn, en þó var ekki munur á milli tvítyngdu hópanna. Öll verkefnin í 

rannsókninni voru á ensku svo ef einhver hópanna hafði forskot á frammi-

stöðu í verkefnunum þá var búist við að það væri í átt að eintyngdu 
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börnunum. 

Þar sem hópamunur var í frammistöðu á málvitund þá stóð 

fulltvítyngdi hópurinn sig alltaf best og eintyngdi hópurinn verst. Á verk-

efnum þar sem stjórn á tungumáli var skoðuð var lítill munur á tvítyngdu 

hópunum tveimur sem stóðu sig betur en eintyngdu hóparnir. Á þeim 

þremur verkefnum sem skoðuðu greiningu tungumálaþekkingar stóðu 

eintyngdir og að hluta til tvítyngdir sig jafn vel, en fulltvítyngdu börnin 

stóðu sig best á öllum þessum þremur verkefnum.  

Þessar niðurstöður sýna að því betur sem tungumálin tvö eru lærð, 

því betur geta þau greint tungumálin og geta stjórnað þeim betur. Einhver 

tungumálakunnátta í öðru tungumáli en móðurmáli eflir svo þessa getu. 

Hluti 2. Í þessum hluta rannsóknarinnar var notast við innan-

hópasnið í stað milli-hópa sniðs. Þá var 41 tvítyngt barn á aldrinum 6.6-7 

ára athugað. Börnin komu úr tveimur skólum í Toronto og voru mis-

tvítyngd á ítölsku og ensku. Heima hjá öllum þeirra var ítalska töluð að 

einhverju leyti, en í skólanum var kennt á ensku. Börnin voru almennt betri 

í ensku heldur en í ítölsku. 

Því betri sem nemendurnir voru í ítölsku, því auðveldara áttu þeir 

með að sækja kunnáttu í tungumálin. Einnig fundust jákvæð tengsl á því að 

vera tvítyngdur og hafa góða stjórn á tungumálum. 

Þessar rannsóknir sýna að því betur sem barn kann seinna tungumál 

því betur getur það leyst málvitundarverkefni. Þessi áhrif koma fram bæði 

eftir samanburð á tvítyngdum börnum rannsóknarinnar og við samanburð 

á eintyngdum börnum. Þó að tvítyngdu börnin séu fljótari til að ná stjórn á 

tungumálum þá ná eintyngdir þessari stjórn einnig, bara seinna en 

tvítyngdir jafnaldrar þeirra (Bialystok, 1988). 
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Diaz 1985 

Fyrri rannsóknir á vitsmunaþroska tvítyngdra barna hafa margar 

hverjar haft þrjá aðferðafræðilega vankosti. Í fyrsta lagi er oftast notast 

við samanburð á eintyngdum og tvítyngdum börnum. Það er ekki æskilegt 

þar sem margar breytur tvítyngdra og eintyngdra barna eru ólíkar og því 

væri betra að bera saman hópa mistvítyngdra barna. Þær breytur sem geta 

verið ólíkar á milli eintyngdra og tvítyngdra barna eru til dæmis aldur, 

stéttarstaða og hversu lengi barnið hefur gengið í skóla. Þó svo að 

rannsakendur hafi tekið tillit til þessara breytna þá geta þeir ekki verið 

vissir um að hóparnir tveir séu samsvarandi miðað við allar breyturnar.  Í 

öðru lagi er mikið einblínt á börn sem eru jafnvíg á bæði tungumálin. 

Þessi börn eru ekki meirihluti tvítyngdra barna og því er ekki hægt að 

alhæfa um áhrif tvítyngis á málþroska barna með þessum rannsóknum. Að 

lokum skal spurt hvað sé orsök og hvað afleiðing? Fyrri rannsóknir sýna 

að því færari sem börn eru í tungumálunum tveimur, því hraðari 

vitsmunaþroska hljóta þau. Rannsóknirnar hafa þó ekki sagt til með vissu 

hvort að börn með hraðari vitsmunaþroska, það er greindari börn, séu í 

raun þau börn sem geti frekar orðið fær í tveimur tungumálum. 

Til að kanna orsakasambandið á milli greindar og tungumálahæfni, 

það er hvort greind væri orksakavaldur eða afleiðing og öfugt, gerði Diaz 

langtímarannsókn á enskum og spænskum tvítyngdum börnum. Ályktun 

hans var að ef tvítyngishæfni væri orsakavaldur á greind þá myndi 

aukning í tvítyngishæfni orsaka greindaraukningu frá einum tíma til 

annars, þar sem tekið hafði verið tillit til greindar í byrjun rannsóknar.  

Það sama ætti ekki að eiga við ef orsakasambandinu er snúið við, það er ef 

greind hefur aukist þá ætti það ekki að hafa haft áhrif til aukinnar 

tvítyngishæfni. 
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Gerðar voru tvær prófanir með 6 mánaða millibili og bar hann þá 

saman tvítyngd börn við önnur tvítyngd börn í stað eintyngdra eins og 

áður hafði verið gert. Tengslin á milli tvítyngis og greindarvoru skoðuð 

með tilliti til hæfni barnanna í seinna tungumáli.  

Börnin í rannsókninni höfðu spænsku sem móðurmál en bjuggu í 

Bandaríkjunum. Alls tóku 170 börn á aldrinum fimm til sjö ára þátt. Þau 

gengu öll í leik- eða grunnskóla fyrir tvítyngda. Ekkert barnanna var 

jafnvígt á bæði tungumálin. 

Börnunum var skipt í hópa eftir því hvort þeir voru í leikskóla eða 1. 

bekk grunnskóla og síðan var þeim skipt í tvo hópa eftir enskukunnáttu. Sá 

hópur sem stóð sig betur í ensku var almennt af hærri stétt en hópurinn 

sem stóð sig verr í ensku. Foreldrar barnanna sem stóðu sig betur í 

enskunni, hástigsbarnanna, voru í 50% tilvika með atvinnu, en foreldrar 

þeirra sem stóðu sig verr, lágstigsbarnanna, voru aðeins með atvinnu í 

23% tilvika. Einnig var munur á búferlaflutningum þessara hópa. 

Hástigsbörnin höfðu dvalið lengur á meginlandi Bandaríkjanna heldur en 

lágstigsbörnin. Hversu vel barnið nær seinna tungumáli tengist því að 

einhverju leyti stéttarstöðu þess. Þessa breytu, stéttarstöðu, þarf því að 

skoða við rannsóknir á tvítyngdum börnum.  

Þegar börnin voru prófuð í annað skiptið, það er eftir 6 mánuði, 

kom í ljós að munurinn á hæfni í ensku á milli hópanna hafði minnkað. 

Það gefur til kynna að lágstigsbörnin hafi unnið upp eitthvað af forskoti 

hástigsbarnanna. 

Það sem kom hvað helst á óvart var að tvítyngi virtist hafa mikil 

áhrif á vitsmuni lágstigsbarna, en ekki svo mikil áhrif á þau börn sem 

töldust betri í ensku. Sama niðurstaða fékkst þegar búið var að taka tillit 

til stéttarstöðu barnanna, enn hafði tvítyngi mikil áhrif á börnin sem stóðu 
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sig ekki eins vel í ensku, en lítil áhrif á vitsmuni þeirra sem stóðu sig vel í 

ensku. Þetta er alveg gegn þröskuldartilgátu Cummins, en eins og áður 

kom fram taldi hann að því betur sem seinna tungumál lærist, því meiri 

áhrif hefur tvítyngið á vitsmunaþroska barnsins.  

 

Mynd 2. Þröskuldarkenning Cummins. Eftir að barnið hefur náð þeirri færni í 

seinna tungumáli sem örin bendir á, þá byrjar tvítyngi að hafa áhrif á vitsmunagetu 

þess (Diaz, 1985). 

Diaz setti fram aðra þröskuldartilgátu. Samkvæmt henni hefur 

tvítyngi áhrif á vitsmunaþroska þangað til það nær ákveðnum þröskuldi í 

seinna tungumáli, þá hættir það að hafa áhrif á vitsmunaþroskann. 

Muninn á þröskuldartilgátu Cummins og Diaz má sjá á mynd 2 og 3. 
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Mynd 3. Þröskuldartilgáta Diaz. Þegar barnið hefur náð þeirri hæfni í seinna 

tungumáli sem örin bendir á, þá hætti tvítyngi að hafa áhrif á vitsmunagetu þess (Diaz, 

1985). 

Þar sem börnin með lága hæfni í ensku voru byrjendur í námi á 

seinna tungumáli er ekki hægt að bera þessar línur saman og segja að 

hækkunin hjá Cummins sé sú sama og hækkunin hjá Diaz þar sem ekki er 

átt við um sömu tungumálahæfni í seinna tungumáli. 

Rannsóknir Barik og Swain á þröskuldartilgátu Cummins sýndu eins 

og áður sagði að þeir tvítyngdu nemendur sem stóðu sig vel í frönsku eftir 

þriggja ára langtímarannsókn stóðu sig einnig betur á greindarprófi en 

þeir nemendur sem ekki voru góðir í seinna tungumáli. Samkvæmt tilgátu 

Cummins er þessi greindarmunur tilkominn eftir að nemendurnir náðu 

ákveðinni hæfni í seinna tungumáli. Eftir að hafa skoðað niðurstöður 

Diazar má leggja til að Cummins hafi túlkað niðurstöður vitlaust, að þeir 

nemendur sem ekki voru góðir í frönsku hafi í raun ekki verið tvítyngdir að 

miklu leyti og þar af leiðandi hafði nám seinna tungumáls ekki mikil áhrif 

á vitsmunaþroska þeirra. Eins og þröskuldartilgáta Diazar sýnir á mynd 3 

þá aukast jákvæð áhrif tvítyngis á vitsmunaþroska eftir því sem börnin 
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verða betri í seinna máli þangað til ákveðnu hámarki er náð. Hugsanlegt 

er að þau börn í úrtaki Bariks og Swains á tilgátu Cummins náðu aldrei 

þeirri grunngetu sem þarf til þess að tvítyngi hafi áhrif á vitsmunaþroska, 

einfaldlega vegna þess að þessi börn kunnu lítið sem ekkert í seinna 

tungumáli. 

Til að finna út hvort aukinn vitsmunaþroski væri orsök eða afleiðing 

tvítyngis gerði Diaz nokkrar marghliða aðfallsgreiningar í byrjun og enda 

rannsóknarinnar. Niðurstöður beggja greininga voru í samræmi við það 

sem áður var haldið, það er að tvítyngi hafi áhrif á vitsmunagetu barna en 

ekki að vitsmunagetan hafi þau áhrif að börnin geti orðið tvítyngd. 

Samkvæmt þessari rannsókn ættu rannsakendur að einbeita sér að 

börnum sem eru á byrjendastigi náms á seinna tungumáli til að finna 

hvaða áhrif tvítyngi hefur á vitsmunaþroska þeirra, en ekki einblína á þau 

börn sem eru þegar orðin fær í seinna tungumáli, eins og börn sem eru 

jafn hæf í báðum tungumálum. Niðurstöður benda ennfremur á það að það 

hefur engar neikvæðar afleiðingar að byrja snemma að læra annað 

tungumál. Þvert á móti sýnir það að lágstigsbörnin náðu hástigsbörnunum 

í ensku að það gæti haft góð áhrif á lágstéttarbörn að læra annað 

tungumál til að bæta upp fyrir lága vitsmunagetu sem oft fylgir börnum af 

þessari stétt (Diaz, 1985). 

Tvítyngi á 10. áratugnum 

Það sem helst þarf að huga að við menntun barna sem tala 

tungumál sem ekki er ríkjandi í samfélaginu er að börnin nái fullri hæfni í 

því tungumáli án þess að missa hæfni í móðurmáli sínu. Margir hafa spurt 

hvort það að byrja að kenna þessum börnum snemma annað tungumál hafi 
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skaðleg áhrif á tungumálaþroska móðurmáls þeirra. Hakuta og félagar 

(1995) hans rannsökuðu mexíkósk lágstéttarbörn í grunn- og gagnfræði-

skólum í Bandaríkjunum. Þeir komust að því að börnin áttu það til að 

skipta yfir í að tala mikla ensku, en það hafði þó ekki áhrif á spænsku-

kunnáttu þeirra. Rodríguez og fleiri (1995) fengu sömu niðurstöðu í lang-

tímarannsókn sinni á mexíkóskum börnum af lágstéttum þar sem börn í 

öðrum hópi rannsóknarinnar gekk í leikskóla þar sem töluð var spænska 

og enska en börn í hinum voru heima hjá foreldrum eða öðrum. Þau börn 

sem gengu í tvítyngdan leikskóla urðu ekki verri í spænsku en þau börn 

sem voru heima. Rannsókn Winslers var endurtekin rannsókn Rodríguez. 

Winsler og fleiri (1995). 

Spurning rannsóknarinnar var hvort að hægt væri að alhæfa um 

niðurstöðu Rodríguez og félaga fyrir annað úrtak barna. Ennfremur var 

bætt við framhaldsrannsókn á úrtaki barna úr rannsókn Rodríguez, það er 

sama úrtak og var í þeirra rannsókn var prófað aftur, ári seinna. Í þeirri 

rannsókn var leitast við að svara því hvort spænskumælandi börn í 

tvítyngdum leikskólum nái að viðhalda kunnáttu sinni í ensku og spænsku 

eða hvort þessi mikla nálægð við ensku breyti þroska í öðru hvoru, eða 

báðum, tungumálum. Þetta var gert til að útiloka þann möguleika að 

skaðleg áhrif ensku á spænskukunnáttu kæmi ekki fram á fyrr en á öðru 

skólaári.  

Hluti 1. Allir 46 þátttakendur fyrri rannsóknar komu úr lágstéttar-

fjölskyldum þar sem menntun foreldra var ekki mikil. Börnin voru öll af 

mexíkóskum uppruna en bjuggu í San Fransisco. Alls gengu 26 barnanna í 

leikskóla fimm daga vikunnar þar sem hálfan daginn var töluð enska og 

hálfan daginn spænska. Tuttugu börn fóru ekki í daggæslu á daginn. Þau 
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börn áttu öll eldra systkini á heimilinu sem gengu í skóla þar sem töluð var 

enska. Börnin voru á aldrinum þriggja til fjögurra ára, en sá hópur sem 

fór í skóla var að meðaltali um fjórum mánuðum eldri. Enginn munur var 

á hópunum hvað varðar fjölda barna og fullorðinna á heimili, 

atvinnustöðu foreldra og aldurs og menntunar móður. 

Enska beggja hópa varð betri eftir því sem börnin urðu eldri. 

Leikskólabörnin voru aðeins, þó ekki mjög miklu, móttækilegri fyrir ensk-

unni bæði á forprófun og eftirprófun heldur en þau börn sem fóru ekki í 

daggæslu. Leikskólabörnin höfðu einnig betri enskuorðaforða í eftir-

prófun. 

Spænskan varð einnig betri með tímanum, orðaforði varð betri hjá 

báðum hópum og þau fóru að nota flóknari setningar. Enginn munur 

fannst á spænsku beggja hópanna. 

Þessi rannsókn sýndi að hægt sé að endurtaka rannsókn Rodríguez 

og félaga með nýju úrtaki og fá sömu niðurstöðu. Enginn munur fannst á 

spænskukunnáttu barnanna þó svo að rúmlega helmingi þeirra hafði verið 

kennt nýtt tungumál í heilt skólaár. Aukning sást aftur á móti hjá báðum 

hópum á skólaárinu sem gefur til kynna að nám annars tungumáls en 

móðurmáls sé ekki skaðlegt móðumálinu. Þessi aukning er einnig merki 

þess að rannsóknin hafi mælt þessi áhrif. 

Hluti 2. Seinni rannsóknin notaði sama úrtak og Rodríguez hafði 

notað í sinni rannsókn og athuguðu spænsku- og enskukunnáttu barnanna 

eftir 2 ár í leikskóla og svo hópinn sem var ekki í daggæslu. Þessi börn 

voru á aldrinum 4,5-5 ára. 

Börn beggja hópa sýndu framfarir í enskukunnáttu yfir þessi 2 ár en 

leikskólabörnin gátu tjáð sig betur á ensku og notuðu flóknara mál bæði 

við forprófun og eftirprófun. 
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Báðir hópar fóru að tala flóknara mál á spænsku eftir því sem 

börnin urðu eldri. Þau börn sem voru heima voru almennt betri en 

leikskólabörnin í spænsku eftirprófuninni hjá Rodríguez, en þegar það kom 

að eftirprófun hjá Winsler og félögum höfðu leikskólabörnin náð 

jafnöldrum sínum í spænskukunnáttu. Mynstur náms hjá börnunum sem 

voru heima var mun slitróttara heldur en hjá leikskólabörnunum, en nám 

þeirra á spænsku var stigvaxandi. 

Öll börnin héldu áfram að bæta við kunnáttu sína í báðum tungu-

málum yfir 2 ár, en leikskólahópurinn bætti sig meira í ensku heldur en 

jafnaldrar þeirra sem voru ekki á dagheimili. Þessi aukna enskukunnátta 

virtist ekki hafa skaðleg áhrif á spænskunám barnanna. 

Því má segja að 3-5 ára spænskumælandi mexíkósk börn í Banda-

ríkjunum sem koma af lágstétt og ganga í leikskóla þar sem hálfan daginn 

er töluð enska og hálfan daginn spænska verða ekki fyrir skaðlegum 

áhrifum á spænskunám sitt (Winsler o.fl., 1999). 

Rannsókn Winsler og félaga styður niðurstöður rannsóknar Umbel 

og félaga (1992). Þau prófuðu börn af rómönskum ættum í mið- og hástétt. 

Alls tóku 105 börn á aldrinum 5.11-8.6 ára sem voru öll í fyrsta bekk 

grunnskóla. Börnunum var skipt í tvo hópa, þau börn sem tala aðeins 

spænsku heima, og þau börn þar sem bæði enska og spænska er töluð 

heima. 

Enskukunnátta beggja hópa var verri en kunnátta enskra jafnaldra 

þeirra. Þó var kunnátta þeirra sem töluðu ensku og spænsku heima fyrir 

betri en hópsins sem enga ensku talaði heima. Spænskukunnátta beggja 

hópa var hins vegar jöfn kunnáttu spænskra jafnaldra (Umbel o.fl., 1992). 
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Tvítyngi á 21. öld 

Af mörgum rannsóknum 21. aldar á tvítyngi barna fannst höfundi 

rannsókn Petitto og félaga sýna fram á skýrar niðurstöður áhrifa tvítyngis 

á málþroska ungra barna og því verður sú rannsókn skoðuð hér. 

Á 9. áratug síðustu aldar gerðu Petitto og félagar rannsókn á mjög 

heyrnarskertum börnum, eintyngdum og tvítyngdum. Í rannsókninni höfðu 

þau tvítyngd börn án heyrnarskerðingar sem samanburðarhóp. Þótt það 

væri ekki tilgangur rannsóknarinnar vakti það athygli þeirra að tvítyngd 

börn sem notuð voru til samanburðar við heyrnaskertu börnin náðu sömu 

tímamótum í málþroska og eintyngd börn. Þau byrjuðu að tala, mynda 

tveggja orða setningar og náðu 50 orða orðabanka á sama tíma og 

eintyngd börn. Þessi niðurstaða vakti áhuga Petitto og félaga og varð til 

þess að þau hófu aðra rannsókn, sem byggði á öðruvísi úrtaki til 

rannsóknar á tvítyngi ungra barna. 

Petitto o.fl. 2001 

Þátttakendur í rannsókn Petitto og fleiri 2001 voru sex börn sem 

annað hvort lærðu frönsku og franskt táknmál frá fæðingu eða frönsku og 

ensku frá fæðingu. Athugun á táknmáli hefur leitt það í ljós að það hafi 

sömu stig af tungumálauppbyggingu og tungumál, það lærist á svipaðan 

hátt og tungumál og krefst úrvinnslu með vinstra heilahveli heilans eins og 

tungumál og því þótti réttlætanlegt að rannsaka táknmál með öðru 

tungumáli sem tvítyngi.  

Börnunum sex var skipt niður í þrjú pör eftir aldri. Hvert par 

samanstóð af einu tvítyngdu barni sem lærði frönsku og ensku og einu sem 

lærði frönsku og táknmál. Yngstu börnin voru á aldrinum 10 mánaða 

þegar rannsóknin byrjaði en það elsta var 4.6 ára þegar rannsókninni 
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lauk. Rannsóknin stóð yfir í eitt ár. Rannsakendur vildu vita hvort 

málþroski barnanna yrði hægari en hjá eintyngdum jafningjum þeirra. Í 

því sambandi var fylgst með á hvaða aldri börnin næðu ákveðnum 

tímamótum í málþroska, það er hvenær þau sögðu sitt fyrsta orð, byrjuðu 

að mynda tveggja orða setningar, og á hvaða aldri orðaforði þeirra 

samanstæði af 50 orðum. Einnig vildu þau vita fyrir hversu miklum, ef 

einhverjum, ruglingi börnin yrðu á því að læra tvö mál frá fæðingu og 

hvenær þau aðgreina á milli málanna tveggja. 

Þegar fylgst var með hvenær tvö yngstu börnin næðu þessum 

tímamótum málþroska kom í ljós að það var á sama aldri og eintyngd 

börn. Þessi tímamót voru þó misjöfn eftir tungumáli, til dæmis sagði 

yngsta stúlkan sitt fyrsta enska orð tveimur mánuðum seinna en hún sagði 

fyrsta franska orðið. Þessi seinkun í enskunni var þó innan meðaltals þess 

hvenær eintyngd börn segja sitt fyrsta orð. 

Kunnátta stráksins í frönsku og táknmáli fór stigvaxandi sem og 

frönskukunnátta stelpunnar. Hins vegar lærði hún ensku ekki jafn hratt og 

frönsku og þónokkuð var um hlutlaus orð (neutrals), orð þar sem vitað er 

hvað barnið á við um, en ekki er vitað um hvort tungumálið er að ræða 

vegna óþroskaðs framburðar barnsins. Engin hlutlaus orð er að finna hjá 

þeim sem læra táknmál með frönsku þar sem auðvelt er að greina á milli 

hvaða mál barnið notar þar. Ef að hægt væri að segja með vissu hvort 

tungumálið stelpan var að nota þá er hugsanlegt að ensku- og frönsku-

kunnátta hennar hefði mælst líkari heldur en hún mældist í rannsókninni. 

Þessi vöxtur orðaforða er samsvarandi vexti orðaforða hjá eintyngdum 

börnum. 

Ef tvítyngi á unga aldri veldur orðaruglingi hjá börnum, þá ættu þau 

að eiga erfitt með að vita hvaða tungumáli orð tilheyra. Því var athugað 
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hvaða tungumál börnin notuðu þegar þau töluðu við fólk sem sagðist vera 

eintyngt og kynni til dæmis aðeins frönsku. Ef börnin yrðu fyrir ruglingi 

ættu þau að velja að nota tungumál óháð því hvaða tungumál viðmælandi 

þeirra talaði. Öll börnin höfðu þó mismunandi mynstur eftir því við hvort 

foreldri það talaði, og þá mynstur sem endurspeglaði það hvernig 

foreldrið talaði. Börnin breyttu svo tungumálamynstri sínu þegar þau 

töluðu við viðmælendur rannsóknarinnar. Börnin töluðu þó sjaldan aðeins 

eitt mál við viðmælendurna, heldur breyttu þau hlutfalli málanna tveggja í 

átt að því tungumáli sem viðmælandi talaði. Öll börnin sýndu að þau gætu 

skipt um tungumál eftir því við hvern þau töluðu. Það sem meira var, 

börnin virtust velja tungumál við viðmælendur eins og þau velja þegar þau 

tala við foreldra sína. Sem dæmi má nefna yngstu stúlkuna. Hún notaði 

frönsk orð í 97% tilvika þegar hún talaði við franska móður sína, ensk orð 

notaði hún aðeins í 2% tilvika og blandaði orðum saman í 1% tilvika. 

Þegar hún talaði við föður sinn, sem talaði ensku við hana, minnkaði hún 

frönskuna niður í 74% og jók enskuna upp í 25%. Líkt mynstur sást þegar 

hún talaði við viðmælendur rannsóknarinnar. Þá notaði hún 96% frönsku 

við franskan viðmælanda og 78% ensku við enskan viðmælanda. Svipaða 

sögu mátti segja um hin börnin í rannsókninni. Það að svona ungt barn 

geti breytt tungumálamynstri sínu eftir viðmælanda gefur greinilega til 

kynna að það geti greint á milli tungumálanna tveggja. Börnin voru einnig 

prófuð í svokölluðum keppnisaðstæðum (competition condition). Þá voru 

tveir viðmælendur sem töluðu við barnið sitthvort tungumálið á sama tíma. 

Stúlkan í hópi 1 talaði nú 100% ensku við enskan viðmælanda, en eins og 

áður sagði talaði hún ekki nema 25% ensku við föður sinn. Sömu 

niðurstöðu var að sjá hjá hinum börnunum. 

Öll börnin blönduðu tungumálunum að einhverju leyti saman. Þessa 
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blöndun mátti rekja til blöndunar foreldra, ef foreldrar töluðu alltaf aðeins 

eitt mál við barnið þá var minni blöndun að sjá hjá því barni. Aftur er 

tekið dæmi af yngstu stúlkunni. Hún blandaði tungumálunum aðeins 

saman í 1% tilvika bæði við móður og föður. Foreldrar hennar töluðu 

aðeins sitt tungumál við hana og blönduðu þeim ekki saman. Sömu sögu 

mátti ekki segja um strákinn í hópi 1. Móðir hans talaði í 91% tilvika við 

hann á blönduðu máli, það er hún gaf frá sér hljóð þegar hún notaði 

táknmál. Í þessu tilviki var faðir ekki til staðar en skoðað var hvernig 

fjölskylduvinur hafði samskipti við barnið. Í 66% tilvika blandaði hann 

málunum saman þegar hann talaði við strákinn. Strákurinn blandaði 

málunum einnig saman, allt frá 9% í 33% eftir því við hvern hann talaði. 

Ástæðan fyrir því að börnin setja orð úr einu tungumáli yfir í 

setningar á hinu tungumálinu eru ekki þær að barnið sé að rugla tungu-

málunum saman. Ástæður geta verið að þau orð sem eru sett yfir í 

,,vitlaust” tungumál eru barninu betur þekkt í öðru tungumálinu, það er 

vant að nota ákveðin orð aðeins í öðru tungumálinu, eða það að barnið 

hefur ekki jafngildisorð í tungumálinu sem það er að nota þegar það 

blandar saman tungumálum. 

Þrátt fyrir það að rannsóknir sýni að tvítyngd börn nái tímamótum í 

málþroska á sama tíma og eintyngd börn þá heldur almenningur fast í sína 

skoðun um að tvítyngd börn séu seinni til máls. Í þessari rannsókn var sýnt 

greinilega fram á það að börnin byrjuðu að tala á sama aldri og 

jafnaldrar þeirra og því er einkennilegt að almenningur hafi þessa skoðun 

því samkvæmt þessum niðurstöðum er ólíklegt að tvítyngd börn sem 

almenningur hefur reynslu af séu seinni til máls heldur en eintyngd börn. 

Petitto telur að þessi skoðun sé komin til af því að þótt tvítyngt barn sé 

almennt með málþroska á við eintyngd börn þá gæti annað tungumál 
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barnsins verið seinna til en hitt og almenningur grípur þá í það tungumál, 

eins og enskuna hjá stelpunni í hópi 1, og alhæfir um að tvítyngd börn séu 

almennt seinni til máls. Hlutlausu orðin eru svo orsök þess að fólk telur 

tvítyngd börn rugla tungumálunum saman. Foreldrar segja að barnið sé 

að rugla, en í raun skilja foreldrarnir ekki alltaf hvort tungumálið það er 

sem barnið talar vegna þess að framburður barnsins er ennþá óþroskaður. 

Foreldrar barna sem tala táknmál annars vegar og talað mál hins vegar 

nefna ekki þennan rugling hjá sínum börnum þar sem mjög augljóst er 

hvort málið barnið er að notast við (Petitto, 2001). 

Hvað geta foreldrar gert til að hjálpa barni að verða tvítyngt? 

Þetta er eflaust spurning sem margir foreldrar velta fyrir sér ef þeir 

hafa ekki sama móðurmál, eða móðurmál þeirra er ekki það sama og í 

samfélaginu. Þar sem rannsóknir hér að ofan hafa sýnt að ekki er skaðlegt 

einu tungumáli að börnin læri annað tungumál þá er þetta kostur sem 

foreldrar af mismunandi uppruna ættu að nýta sér. Margt er svipað með 

tungumálanámi eintyngdra og tvítyngdra og farið verður aðeins yfir það 

hér. 

Samkvæmt B. F. Skinner er tungumál aðeins atferli sem brjóta má 

niður í smæstu einingar. Hægt sé svo að þjálfa börn í tungumálum með því 

að gefa þeim rétt verðlaun ef þau herma eftir tungumáli fullorðinna - við 

þetta lærist tungumál. Ekki eru allir sammála þessu, einn þeirra sem setti 

út á þetta var Noam Chomsky. Hann sagði tungumál ekki vera atferli sem 

hægt væri að þjálfa með verðlaunakerfi. Fullorðið fólk talar með hinum 

ýmsu málfræðireglum án þess að taka eftir því og því getum við ekki kennt 

barninu þessar reglur á þann hátt sem Skinner lagði til. Chomsky vildi 
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meina að ekki væri hægt að kenna börnum tungumál vegna þess að 

tungumál væri forritun í heilanum sem þroskast við tveggja til þriggja ára 

aldur, en foreldrar geta hins vegar gert ýmislegt til að hjálpa börnunum að 

,,forrita”. Náminu á tungumáli líkti hann við það þegar börn læra að 

ganga, það er börn læra að ganga án þess að þeim sé kennt það, en þó er 

hægt að hjálpa þeim við það og ef til vill verða þau þá fljótari til gangs 

(Pearson, 2008). 

Nú til dags er oft taliðað meðfæddir þættir spili stórt hlutverk í námi 

tungumáls. Vísbendingar þess eru niðurstöður rannsókna sem hafa sýnt að 

börn á öllum stöðum í heiminum fara í gegnum sömu stig í tungumála-

námi. Einnig virðist vera næmniskeið fyrir ákveðna þætti tungumáls, það 

er ákveðinn tími er betri en annar fyrir börn til að læra tungumál ef það 

vill ná góðri hæfni í því. Þó skiptir umhverfi barnsins einnig máli, frönsk 

börn fæðast ekki með meðfædda hæfileika til að læra frönsku, heldur hafa 

þau jafn mikla möguleika á að læra ensku. Börn læra tungumál til dæmis 

með því að herma eftir orðum sem fullorðnir nota og reyna síðan að búa 

til almennar reglur um tungumál. Þau prufa hvort reglan virki og nota 

hana aftur ef hún virkaði. Sem dæmi læra þau orðin ,,hlaupa“ og ,,hoppa“ 

og reyna svo að beita almennri málfræðireglu sem þau hafa heyrt við 

orðin, til dæmis ,,hlaupaði“ og ,,hoppaði“. Ef reynsla þeirra sýnir að aðrir 

skilja þau með að nota þessa reglu þá halda þau áfram að nota hana. 

Seinna læra þau að sumar sagnir eru óreglulegar.  (Nolen-Hoeksema o.fl., 

2009). 

Það sem tvítyngd börn eiga sameiginlegt með eintyngdum 

Margt við tungumálanám eintyngdra barna á einnig við um nám 

tvítyngdra barna og verður aðeins farið yfir það hér. 
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Ef foreldrar tala gott mál og mikið við börnin eru meiri líkur á því 

að börnin læri tungumálið hraðar og læri betra mál. Rannsókn Hart og 

Risleys sýndi að því meira sem talað var við 10 mánaða til 3 ára börn, því 

betri varð orðaforði og munnleg greindarvísitala þeirra við þriggja ára 

aldur og allt fram að átta ára aldri. Þó skal forðast að tala of mikið, leyfa 

verður börnunum að komast að. Hérna verður að finna gott jafnvægi. Það 

nægir þó ekki að  tala mikið og hlusta á börnin, það þarf líka að gæta þess 

hvað er sagt við þau. Börn sem ekki stóðu sig vel í rannsókn Harts og 

Risleys voru þau sem heyrðu mest af neikvæðum yrðingum, eins og ,,þú ert 

heimsk(ur)” og ,,ekki gera þetta”. 

Rannsóknir hafa sýnt að börn undir tveggja ára læri ekki tungumál 

af sjónvarpi. Bara það að hafa kveikt á sjónvarpi í bakgrunni, það er 

þegar enginn er að horfa á það, minnkar samskipti á milli foreldra og 

barna um 20%. Ástæðan fyrir því að þau læri ekki mikið af sjónvarpinu er 

að barnið festist í hraðri atburðarrás en ekkert er talað um það sem gerist. 

Oft hefur verið ráðlagt að foreldrar horfi á barnaefni með börnum sínum 

til að svara spurningum sem geta vaknað, en reynslan sýnir að almennt 

stoppa foreldrar ekki barnaefnið til að tala um það og spyrja út í það. 

Rannsóknir hafa sýnt að lestur bóka  á unga aldri hefur góð áhrif á 

málþroska barna. Margur hefði haldið að ástæða þess væri að börnin læra 

ný orð þegar þau heyra sögu lesna. Rannsóknir með ,,talandi bókum“ hafa 

sýnt fram á að ekki er nóg að börnin heyri söguna sagða heldur er öll 

umræða í kringum efnið bætandi málþroska. Skoðað var þegar móðir og 

barn sátu saman og flettu í gegnum talandi bækur og kom þá í ljós að 

helstu samskipti þeirra á milli var ,,ekki snerta þetta” og ,,slepptu þessu”. 

Við lestur foreldra fyrir börn verða oft umræður um það sem er að gerast í 

bókinni, til dæmis ,,hvað heldurðu að gerist næst”, ,,sjáðu fallega 
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regnbogann”, þegar flett er í gegnum talandi bækur missir barnið af öllum 

þessum umræðum.  Þetta er það sem barnið lærir hvað mest af við lestur, 

barnið fylgist með atburðarásinni og spyr út í hana. Ef ekkert má ræða um 

bókina, og einnig sjónvarpið, þá læra ung börn ekki af þeim. 

Barnasálfræðingur Hyam Ginott leggur til að þegar talað er við 

barnið sé talað við það eins og talað væri við vin. Þegar talað er við vin er 

reynt að grípa ekki fram í fyrir honum, hann er ekki gagnrýndur né sett út 

á málfar hans í miðri setningu. Hafa skal þetta í huga þegar talað er við 

barnið. Hins vegar þarf að leiðrétta málfar barna og mætti það gera á 

þennan hátt: barnið notar til dæmis persónufornöfn vitlaust og segir 

,,hann Tara vill ekki leika”, foreldrið myndi þá svara ,,vill hún Tara ekki 

leika?”. Barnið lærir rétt málfar með tímanum án þess að það sé 

endalaust verið að setja út á það. 

Foreldrar hjálpa börnum sínum við að læra minnihlutatungumál 

Minnihlutatungumál (minority language) er það tungumál sem er 

ekki talað í samfélagi barnsins, það tungumál sem barnið heyrir hvað 

minnst. Barnið lærir almennt það tungumál sem talað er í samfélaginu svo 

oft þarf meira að huga að því tungumáli sem er sérstakt fyrir hvert barn. 

Til að styðja nám barnsins á minnihlutatungumáli er gott að setja upp fyrir 

það ákveðið umhverfi. Til að byrja með þurfa foreldrar að hafa jákvætt 

viðhorf gagnvart tvítyngi og því tungumáli sem um er að ræða og hafa trú 

á því að það hvernig þau tala tungumálið hafi áhrif á það hvernig barnið 

muni tala tungumálið. Gefa þarf barninu ástæður fyrir því hvers vegna 

það lærir þetta ,,auka” tungumál og veita því tækifæri til að fá næga 

nálægð við tungumálið svo barnið geti lært það. Ef barnið veit ekki hvers 

vegna það lærir þetta tungumál, hefur það ekkert gildi fyrir barnið og þá 
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er hætt við því að barnið vilji ekki læra það. 

Alltaf skal huga að því að vera sem jákvæðastur gagnvart tungu-

málanámi barnsins. Ef vinir og fjölskylda líta á minnihlutatungumálið sem 

sérstakt, en ekki skrýtið, þá eru meiri líkur á að barnið verði spenntara 

fyrir málinu og þá ákafari í að læra það. 

Pearson fann ekkert sem benti til þess að persónuleiki barnsins hefði 

áhrif á það hvort barnið geti orðið tvítyngt. Ef barnið byrjar ungt að læra 

tungumálið þá skiptir ekki máli hvort það sé almennt fljótt að læra nýja 

hluti, feimið eða annað, flest börn sem geta lært eitt tungumál geta lært 

annað frá unga aldri. Munur á persónuleika barnanna gæti þó haft áhrif á 

tungumálanám þess ef þau byrja seint að læra annað tungumál. 

Einnig á ekki að skipta máli hvaða tvö tungumál eru lærð saman. 

Það hvort tungumálin séu af sama uppruna eða eru almennt lík eykur ekki 

líkur þess að barnið nái góðum tökum á tungumálunum tveimur. 

Pearson setti fram nokkra punkta fyrir foreldra sem vilja styðja nám 

barns þeirra á minnihlutatungumálinu: 

1) Alltaf skal vera samkvæmur sjálfum sér, nota aðeins eitt 

tungumál og ekki breyta um óhóflega á milli tungumála. 

2) Gott er að láta barnið vita oft og á mismunandi hátt hversu gott 

það sé að það sé að læra tvö tungumál. 

3) Það á að vera gaman að nota minnihlutatungumálið, ekki 

gleyma að syngja og leika á því tungumáli eins og líklegt er að 

gert sé í leikskólanum eða skólanum á því tungumáli sem er 

ríkjandi í samfélaginu. 

4) Gefa áþreifanlegar viðurkenningar, svo sem nýjar bækur, dót 

eða mat – en þó ekki of mikið. Muna að hrósa oft og mikið, og 

endurtaka oft. 
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5) Passa sig á að vera ekki refsandi þó barnið vilji ekki tala minni-

hlutatungumálið, frekar hrósa þegar barnið talar tungumálið. 

6) Gott er að nota bækur, geisladiska og barnaefni til stuðnings. Ef 

keypt er barnaefni, þá betra að kaupa það á minnihlutatungu-

máli, kaupa bækur á minnihlutatungumáli og lesa fyrir barnið. 

7) Ekki gera grín að mistökum barnsins, ekki einu sinni þegar 

hlegið er að því hversu sæt mistökin eru. Ef hlegið er af barninu 

gæti það farið að sjá tungumálið sem eitthvað neikvætt. Passa 

skal að leiðrétta barnið heldur ekki of mikið, og þegar leiðrétt 

er þá skal nota þá aðferð sem lýst hefur verið hér að ofan. 

8) Athuga hvort hægt sé að fara í skóla þar sem kennt er á báðum 

tungumálum. 

9) Leitaðu að einhverju utan heimilis til stuðnings, s.s. leikfélögum, 

lista- eða tónlistarnámskeiðum sem kennd eru á minnihluta-

tungumáli. 

10) Gefðu tungumálinu breiðara samhengi heldur en að aðeins 

kjarnafjölskyldan tali tungumálið. Gott væri að ferðast til landa 

þar sem málið er talað, fá vini eða aðra í heimsókn sem tala 

tungumálið, reyndu að finna barn/börn á svipuðum aldri sem 

tala tungumálið og fleira í þeim dúr (Pearson, 2008). 

 

Eins og sést er margt hægt að gera til að hjálpa börnum við að 

verða tvítyngd, þó það fari oft eftir tungumáli og landi hvaða úrræði eru í 

boði. 
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Lokaorð 

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að tvítyngi ungra barna sé hvorki 

skaðlegt vitsmunum þess né tungumálakunnáttu. Misjafnt er hvort 

rannsóknirnar skoðuðu samtímisnám tvítyngis eða raðnám.  

Nokkrar tegundir eru af samtímisnámi á tveimur tungumálum eftir 

því hvaða tungumál foreldrar tala við barnið og hvaða tungumál er talað í 

samfélaginu. Líklega er sú tegund tvítyngis algengust að annað foreldrið 

talar annað tungumál en er ríkjandi í samfélaginu, eða að báðir foreldrar 

tali annað tungumál en er ríkjandi. Leopold gerði rannsókn á því fyrra og 

komst að því að dóttir hans var ekki seinni til máls en jafnaldrar hennar og 

að málvitund hennar þroskaðist á undan jafnöldrum, svipaðar niðurstöður 

var að finna í rannsókn Bialystok og Petitto. Rannsókn Fantinis á syni 

sínum, Mario, er dæmi um rannsókn þar sem eitt tungumál er talað inni á 

heimili en annað í samfélagi barnsins. Mario var hins vegar seinni til máls 

heldur en eintyngdir jafnaldrar hans en við þriggja ára aldur hafði hann 

bætt orðaforða sinn heilmikið. Eins og dóttir Leopolds var hann fljótur að 

átta sig á eðli tungumála miðað við eintyngd börn.  

Rannsóknir á raðnámi tvítyngis eru oft gerðar á börnum sem fara í 

svokallað áherslukerfi í grunnskóla, eða ganga í leikskóla þar sem tvö 

tungumál eru töluð. Diaz (1985) hafði séð marga vankosti á aðferðafræði í 

rannsóknum á tvítyngi og vildi bæta þá með rannsókn á fimm til sjö ára 

börnum sem öll gengu í skóla eða leikskóla fyrir tvítyngd börn. Hann bar 

saman mistvítyngd börn í stað tvítyngdra barna við eintyngd börn eins og 

áður hafði verið gert. Einnig vildi hann að skoðaður væri allur skali 

tvítyngdra barna, ekki aðeins börn sem eru jafnvíg á bæði tungumálin. Að 

lokum vildi hann staðfesta að tvítyngi hefði áhrif á vitsmunaþroska en ekki 
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öfugt. Þessum vanköntum svaraði hann með því að hafa rannsóknina með 

langtímasniði, samanburður var á milli hópa tvítyngdra, ekki tvítyngdra og 

eintyngdra, og áhersla var ekki lögð á að rannsaka börn sem voru jafnvíg 

á tvö tungumál. Niðurstöður rannsóknar hans voru að tvítyngi virtist hafa 

mikil áhrif á vitsmuni þeirra barna sem kunnu seinna tungumálið ekki vel, 

en þegar ákveðinni kunnáttu í seinna málinu hafði verið náð þá hafði 

tvítyngið ekki lengur þau áhrif að hraða vitsmunaþroska barnsins. Einnig 

komst hann að því að vitsmunaáhrifin voru í átt að tvítyngi, það er 

vitsmunaþroski verður hraðari hjá tvítyngdum börnum, en ekki það að 

börn með hraðan vitsmunaþroska séu einfaldlega þau börn sem geti orðið 

tvítyngd. 

Rannsóknir Winsler og fleiri, Rodríguez og fleiri og Umbel og fleiri 

sýndu allar að nám á öðru tungumáli heldur en móðurmáli sé ekki 

skaðlegt málþroska móðurmálsins. Þessar rannsóknir voru gerðar á 

börnum á aldrinum þriggja til níu ára.  

Petitto gerði rannsókn sína á tvítyngdum börnum sem annars vegar 

töluðu tvö tungumál og hins vegar töluðu eitt tungumál og töluðu táknmál. 

Hún komst að því að börnin væru ekki seinni en jafnaldrar þeirra að byrja 

að tala og að samskiptamynstur þeirra færi eftir því hvernig foreldrar þess 

tala við þau. Ef foreldri blandar tungumálunum saman þá er líklegra að 

barnið geri það einnig. Þó að öll börnin blönduðu tungumálunum að 

einhverju leyti er hægt að rekja það til blöndunar foreldra, en ekki þess að 

barnið sé að rugla tungumálunum saman. Börnin gátu öll breytt hlutfalli 

tungumála sinna eftir því við hvern þau töluðu. Til dæmis stúlkan í yngsta 

hópi rannsóknarinnar talaði 2% ensku þegar hún talaði við franska móður 

sína, 25% ensku þegar hún talaði við enskan föður sinn, 96% ensku við 

enskan viðmælanda og þegar hún var komin í aðrar aðstæður þá talaði 
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hún 100% ensku við enskan viðmælanda. Ástæða fyrir þessari blöndun 

sem fólk virðist taka eftir er oft einungis vani barnsins að nota ákveðið orð 

í ákveðnum aðstæðum, til dæmis ef stúlkan talar um fótbolta við föður 

sinn. Hann talar ensku við hana svo orðið „dómari“ (referee) lærði hún 

hjá honum og þekkir það betur í enskum aðstæðum. Einnig gæti verið að 

hún hafi ekki lært jafngildisorð dómara á frönsku.  

Samkvæmt þessum rannsóknum má með sanni segja að það að börn 

læri tungumál hefur ekki skaðleg áhrif á mál- né vistmunaþroska þeirra, 

hvort sem tungumálin eru lærð samtímis eða um raðnám sé að ræða. 

Börnin rugla ekki tungumálum saman, heldur eiga þau það til að blanda 

orðum í setningar á hinu tungumálinu vegna aðstæðna, eða uppeldis, það 

er vegna þess að foreldrar gera það. Það þýðir þó ekki að börnin viti ekki 

að um tvö tungumál sé að ræða.  

Foreldrar geta ekki kennt börnum sínum tungumálin en geta 

aðstoðað þau við að verða góðir tungumálanotendur til dæmis með því að 

lesa bækur og tala mikið við börnin. Þar sem það er ekki skaðlegt barninu 

að læra tvö tungumál þá er um að gera að hjálpa því að læra tvö tungumál 

ef aðstæður bjóða uppá það. 
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