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Tileinkun 

Þessi ritgerð er búin að vera lengi í smíðum og hefur oft tekið 

stakkaskiptum.  Það sem verið hefur stöðugt allan tímann eru þó samtöl 

okkar mæðgna.  Við höfum lært margt og mikið um mál og hvernig við 

notum þau.  Ég vil þakka minni kæru dóttur, Melkorku Telmu 

Hreiðarsdóttur, fyrir aðstoðina og alla þolinmæðina við að svara 

spurningum um hvað hún segir, hvernig, af hverju og við hvern.  Takk elsku 

dís.   

Ég vil líka þakka samstarfskonu minni í námskeiðinu Íslenska sem annað 

mál, Evu Björk Heiðarsdóttur, fyrir hjálp og aðstoð.  Í tengslum við vinnu 

okkar að lokaverkefni námskeiðsins tók ritgerðin síðustu stakkaskiptunum 

og kann ég henni ómældar þakkir fyrir samstarfið. Kennari námskeiðsins 

Hanna Óladóttir á einnig þakkir skildar.  

 

  



 
 

Ágrip 

Á tímum hnattvæðingar og fólksflutninga eru tungumál að verða æ mikilvægari. Mun meiri 

samskipti og samvinna er á milli þjóða og fólk er gjarnara að flytjast á milli landa sem 

verður til þess að tungumálanotkun og kunnátta breytist. Mörg samfélög eru því orðin 

fjölmenningarleg og breytast úr eintyngdum í fjöltyngd, með blöndun tungumála. Þessi 

þróun gerist einnig hjá einstaklingum. Í ritgerðinni veltir höfundurr fyrir sér hvað gerist 

þegar einstaklingur elst upp við að nota fleiri en eitt tungumál dags daglega. Fjallað eru um 

áhrif fjöltyngis á máltöku,  mál og sjálfsmynd 17 ára þrítyngdrar unglingsstúlku. Reifaðar 

eru kenningar um áhrif fjöltyngis á máltöku, mál og sjálfsmynd einstaklinga. Greint er frá 

máltöku stúlkunnar og farið yfir niðurstöður viðtala. Saga stúlkunnar er tengd við fræðilega 

umfjöllun og aðrar rannsóknir.  

Niðurstöðurnar eru mjög sambærilegar við niðurstöður annarra rannsókna.  Stúlkan 

sýnir eðlilega hegðun fjölmálshafa og sníður málsnið sitt eftir stakki hverju sinni. Málvíxl eru 

eðlilegur hluti máls hennar og hömlur á notkun þess þrengja að tjáningarmöguleikunum. 

Fjöltyngda er erfitt að setja á bás og er erfitt að skilgreina. Sjálfsmynd, málakunnátta, 

menningarbakgrunnur, málvíxl allt blandast þetta saman á alveg einstakan hátt í hverjum 

einstaklingi. Fjöltyngdir hafa hæfileika til að upphefja landamæri milli tungumála, 

menningarsamfélaga og landa og vera einstakir heimsborgarar. 
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1 INNGANGUR 

Tungumál er margslungið fyrirbæri.  Það er ekki eingöngu samskiptatæki heldur getur 

tungumálanotkun einstaklings táknað hvað hann stendur fyrir.  Í gegnum tungumálið er 

saga hvers einstaklings og í raun hverrar þjóðar sögð þar sem málið er óaðskiljanlegur 

hluti menningararfsins og rótgróið í undirmeðvitund fólks.  Í raun felur tungumál í sér 

grunngildi þeirrar menningar sem hver einstaklingur tilheyrir.   

Fólksflutningar hafa tilheyrt manninum frá upphafi þar sem samfélög hafa aldrei 

verið stöðug né einsleit.  Í kjölfar fólksflutninga hafa fjölskyldur margar hverjar orðið 

fjölþjóðlegar þar sem meðlimir þeirra tala og nota mörg tungumál á degi hverjum.  Segja 

má að fjölþjóðleiki (e. transnationalism) ögri þeirri hugmyndafræði að við séum 

þátttakendur í ákveðinni þjóðarmenningu, að það sé ein þjóð, ein menning, ein tunga, eitt 

ríki og einn ríkisborgararéttur (Grillo, 2007).  Hnattvæðing og fólksflutningar er þó ekki 

einu áhrifaþættirnir á tungumálakunnáttu fólks.  Rannsóknir sýna að yfir helmingur 

jarðabúa notar fleiri en eitt tungumál jöfnum höndum í uppvexti sínum og nokkuð algengt 

að þjóðir heims hafi fleiri en eitt mál skilgreint sem opinbert mál (Þórdís Gísladóttir, 

2004).  Tungumál verður því að skoða í menningarlegu og stjórnmálalegu samhengi því 

landamæri á milli landa hafa oft og tíðum orðið til þess að skilgreina tungumál.  Klassískt 

dæmi um þetta eru til dæmis danska og sænska, þetta eru álitin vera tvö tungumál þrátt 

fyrir mikil líkindi.  En mandarín og kantónska eru mjög ólík mál en þó skilgreind sem 

ákveðin afbrigði af kínversku af pólitískum og landfræðilegum ástæðum (Love og Ansaldo, 

2010).  Aðrir hafa bent á að tungumálið hafi spilað lykilhlutverk við myndun 

þjóðernishyggju í Evrópu á 19.  öld.  Mismunandi er á milli landa hversu mikilvægt 

tungumálið er álitið vera.  Á Íslandi hefur tungumálið löngum verið talinn grundvöllur þess 

að skilgreina fólk sem Íslendinga.  Kunnátta á íslenskri tungu er, eins og 

fornbókmenntirnar,  nátengt upprunanum og lykilþáttur í sjálfsmynd Íslendinga (Unnur 

Dís Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir.  2009).  Á tímum hnattvæðingar og fólksflutninga 

eru tungumál að verða æ mikilvægari.  Mun meiri samskipti og samvinna er á milli þjóða 

og fólk er gjarnara á að flytjast milli landa sem verður til þess að tungumálanotkun og 

kunnátta breytist.  Mörg samfélög eru því orðin fjölmenningarleg og breytast úr 

eintyngdum í fjöltyngd, með blöndun tungumála.  Þessi þróun gerist einnig hjá 

einstaklingum.  Hvað gerist þegar einstaklingur elst upp við að nota fleiri en eitt tungumál 

dags daglega?  
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Hér verður fjallað um mál og máltöku 17 ára þrítyngdrar unglingsstúlku, dóttur 

höfundar. Upphaflega var ætlunin að að skoða málvíxl eingöngu en eftir því sem 

rannsókninni miðaði fram kom æ betur í ljós hversu mikið sjálfsmynd stúlkunnar og 

viðhorf hennar til málanna höfðu mikið að segja í málþróun hennar og því var skipt um 

fókus. Hér verður því fjallað um áhrif fjöltyngis á mál og sjálfsmynd einstaklinga og sjónum 

beint að eindum einstakingi.  Í fyrstu köflunum verða reifaðar kenningar um máltöku og 

áhrif fjöltyngis á mál og sjálfsmynd einstaklinga.  Því næst verður farið yfir aðferðarfræði 

rannsóknarinnar og lífssaga stúlkunnar sögð, viðtöl og samtöl rædd.  Að lokum verður 

farið yfir niðurstöður og þær tengdar við fræðilega umfjöllun sem og aðrar rannsóknir og 

ályktanir dregnar.   
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2 MÁLTAKA 

Máltaka barna er heillandi ferli.  Að heyra þau taka fyrstu skrefin í notkun reglulegra 

beyginga, segja „bíllinn dettaði“ og fyllast undrun yfir því að litla manneskjan skuli vera 

svona skynsöm að búa sér til reglu um beygingu sagna. 

Í máltökunni búa börn sér til málkerfi, frávikin sem þau sýna frá máli fullorðinna 

eru kerfisbundin og lúta reglum þess kerfis sem börnin hafa skapað (Gass & Selinker, 

2001, bls. 100).  Öll byrja þau á hjali, hjalið verður að orðum og orðin raðast saman í 

setningar.  Merkingarbær orð lærast fyrst áður en beygingarendingarnar láta sjá sig, þó 

orðaröð sé oftast í samræmi við reglur móðurmálsins (Cook, 2001, bls. 26).   

Í yfirliti Colin Baker (2000, bls. 36) kemur fram að þróunin verði mjög hröð á 

þriðja til fjórða aldursári.  Þá taki barnið að mynda æ flóknari setningar og eftir fjórða árið 

sé notkun fornafna og hjálparsagna vel á veg komin.  Þau ná einnig æ betri tökum á 

samræðum við aðra.   

Rannsóknir sýna að börn læra málfræði síns móðurmáls í ákveðinni röð og gera 

ákveðnar tegundir af villum á hverju tímabili.  Vivian Cook (2001, bls. 26-27) fjallar um 

þetta í bók sinni og rannsóknir á því hvort þetta ætti einnig við í máltöku annars máls.  

Niðurstöður sýndu að erfiðleikastig hinna ýmsu atriða enskrar málfræði voru hin sömu 

hvort sem um var að ræða spænsku- eða japönskumælandi börn eða fullorðna 

Kóreumenn.  Röðin var allstaðar sú sama. 

Máltakan og „flækni“ málfræðinnar virðist því lúta ákveðnum lögmálum hvort sem 

um máltöku fyrsta eða annars máls sé að ræða.  Upprunamál virðist litlu máli skipta.  

Vandkvæðin við niðurstöðurnar voru að skýra hversvegna röð málfræðiatriðanna var eins 

og hún var, „erfiðleiki málfræði“ reyndist mjög óljóst hugtak (Cook, 2001, bls. 28) 

Ferli máltökunnar hefur þótt einstakt og ótrúlegt að mögulegt sé að búa til jafn 

flókið kerfi með jafnfátæklegu ílagi að faðir kenningarinnar um allsherjarmálfræði,  Noam 

Chomsky, gerði ráð fyrir að málfræði eða setningafræðikunnátta hlyti að vera meðfædd 

(Chomsky, 1965, bls. 577).  Chomsky rannsakaði börn reyndar lítið og virðist gera ráð fyrir 

eintyngi í niðurstöðum sínum.  Elín Þöll Þórðardóttir (2007, bls. 107) vitnar í fleiri 

rannsóknir t.d.  Pinkers frá 1991 að þessu leyti.  Nýlegri rannsóknir á máltöku tvítyngdra 

barna virðast ekki styðja þessar kenningar og bendir Elín Þöll á niðurstöður Bates og 

Goodman frá 1997 sem gefa til kynna að börn læri bæði orðaforða og málfræði frá grunni 

og að báðir þessir grunnþættir málsins séu háðir umhverfislegum atriðum, annar sé ekki 

meðfæddur.   
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Helstu áhrifaþættir í máltökunni virðast vera sá tími sem varið er til notkunar 

málsins en einnig aldur máltakans, virðingarstaða málanna sem og áhugi á og viðhorf til 

tvítyngis (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 107).  Kenningar mállegrar nálgunar og 

sálfræði- eða félagslegrar rekast hér á að einhverju leyti en líklega hafa nálganirnar allar 

ýmislegt til síns máls. 

En hver er þá munurinn á máltöku fyrsta og annars máls? Fræðimenn skipta 

fjöltyngdum oft í hópa eftir því hvenær máltaka annars máls hefst.  Gert er ráð fyrir 

þremur gerðum málhafa: eintyngdum (e monolingual),  snemmtækt tvítyngdum (e early 

second language acquisition) og seintækt tvítyngdum (e (late) second language 

acquisition).  Um kynþroska er gert ráð fyrir að eintyngdur einstaklingur hafi náð 

heildartökum á tungumálinu og formgerð þess.  Af þeim tvítyngdu eru það einungis þeir 

snemmtæku sem taldir eru ná sömu færni (Baetens-Beardsmore, 1982 og Pearson 2008).  

Tímatakmörkin til máltöku á fyrsta máli eru stíf.  En takmarkanir á töku annars máls eru 

ekki jafn afgerandi.  Börnum tekst mun betur að læra annað mál en fullorðinn 

einstaklingur sem ekki lærir annað mál fyrr en seinna getur náð þónokkrum tökum á máli 

og setningaskipan annars máls (Pearson, 2008, bls. 110).  Rannsóknir sýna að aldur 

máltöku seinni mála virðist hafa mikið að segja um það hvort fólk nái fullkomnum tökum á 

framburði, það er tali með hreim eða ekki, Pearson (2008, bls. 100 og 111) nefnir dæmi 

þessu til stuðnings.  Almenna skoðunin virðist því vera sú að eftir því sem börn eldast og 

séu nær kynþroskaskeiði því erfiðara eigi þau með að ná móðurmálshæfni í seinni málum 

og að það sé að mestu útilokað þegar yfir kynþroska kemur. 
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3 TVÍTYNGI OG MÁLVÍXL 

Við fyrstu sýn er orðið og hugtakið tvítyngi einfalt og auðskiljanlegt; það að kunna tvö 

tungumál.  En þegar nánar er að gáð er málið hvorki einfalt né auðskiljanlegt.  

Skilgreiningin veltur mjög á sjónarhorninu.   

Flokkun algengustu skilgreininga á tvítyngi í grein Þórdísar Gísladóttur (2004, bls. 

146) skýrir vandann vel.  Viðmiðin eru ólík og áherslan er misjöfn: 

a.  Upprunaviðmið: Hér er áherslan á það hvenær tungumálin lærast, snemma eða seint á 

máltökuskeiði.  Tímasetningin er talin hafa áhrif á það hvort málhafi nái fullkomnum 

tökum á málunum.  „Fullkomin“ tök á tungumáli er oft erfitt að skilgreina og mál 

tvítyngdra eiga sér oft sinn stað og tíma. Viðmiðið er því fremur takmarkað. 

b. Kunnáttuviðmið: Málkunnáttan er skilgreind á nokkurs konar kvarða, frá byrjanda til 

„fullnuma“  

c. Notkunarviðmið:  Hvenær og hvernig er málhafinn fær um að nota tungumálin.  Málhafi 

teldist því tvítyngdur ef hann er fær um að nota málið í daglegu lífi.  Samkvæmt þessari 

skilgreiningu myndu allir sem geta stautað fram setningu á erlendu máli vera 

tvítyngdir.  Viðmiðið er því mjög vítt. 

d. Viðhorfsviðmið:  Viðhorf málhafans og annara í umhverfinu til málkunnáttunnar og 

notkunarinnar eru hér í brennidepli.   

Þórdís tekur fram að með orðinu tvítyngi geti hún allt eins átt við notkun fleiri 

tungumála en tveggja og nefnir hugtakið fjöltyngi í því sambandi (Þórdís Gísladóttir, 2004, 

bls. 144).  Orðin eru notuð jöfnum höndum hér.  Þórdís styður sjónarmið Suzanne 

Romaine sem helst hallast að kunnáttuviðmiðinu.  Þær líta á málfar og málnotkun sem 

síbreytilegt ferli en ekki stöðugt ástand (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 147).  Auðvelt er að 

vera sammála þessu sjónarmiði þegar máltaka og málnotkun einstaklings er skoðuð til 

lengri tíma.  Að fenginni reynslu er þó ljóst að viðhorf máltakans skiptir miklu máli.  Baker 

(2000, bls. 48) orðar þetta vel: „if children´s attitude, motivation and interest in their 

languages are not inspired, the parent may find that hopes about bilingual development 

are not fulfilled“.  Sjónarhóll fræðimanna er nokkuð misjafn þegar tvítyngi er annarsvegar.  

Að fenginni þeirri reynslu að ala upp fjöltyngt barn og af því að umgangast fjöltyngd börn á 

fjölbreyttu stigi máltöku finnst höfundi öll sjónarmiðin hafa nokkuð til síns máls og á erfitt 

með að hafna nokkru þeirra algerlega. 

Elín Þöll Þórðardóttir (2007, bls. 114) kemur inn málvíxl í umfjöllun sinni um 

eðlilegt umhverfi tvítyngdra og vísar í Genesee frá 1989.  Tvítyngdir nota orð og setningar 

úr hvoru málinu sem er að því er virðist eftir því hvort kom fyrr upp í hugann.  Ástæðan 

getur verið mismunandi orðaforði á hvoru máli fyrir sig en stundum er þetta notað til 
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stílbrigða.  Velta má fyrir sér hvor sú notkun sé nokkuð ólík ýmsum stílbrigðum 

eintyngdra sem bregða fyrir sig slangri, ljóðmælum eða formlegum stíl til að ná þeim 

hughrifum sem til er ætlast? 

Elízabeth Lanza (2000) hefur fjallað um málvíxl (e. code-switching) fjöltyngdra en 

með málvíxlum er átt við þegar fleiri en eitt tungumál eða snið máls er notað í sömu 

yrðingu/setningu.  Fólk sem talar fleiri en eitt tungumál, er tví- eða fjöltyngt, notar 

stundum orð, yrðingar og setningar úr mismunandi tungumálum í samræðum.  Elízabeth 

(2000) varpar fram þeirri hugmynd að málvíxl fjöltyngdra séu vandamál fyrir málfræðinga 

en ekki fyrir málhafana sjálfa.  Málvíxl eru eðlilegasti hlutur í heimi fyrir fjöltyngt fólk.  

Stundum er það notað og stundum ekki, milli allra mála málhafans eða bara sumra, að 

miklu eða litlu leyti.  Það fer eftir því við hvern málhafinn talar, hvenær, af hvaða tilefni og 

í návist hvers; hvernig og hvort málvíxl fara fram.  Þetta eru allt meira og minna félagslegir 

þættir, í viðbót við það koma svo þeir málfræðilegu.  Málfræðireglur og hömlur gilda um 

málvíxl, setningafræðilegar hömlur, beygingarreglur ásamt fleiru þarf að hafa í huga, ekki 

bara á einu máli heldur öllum þeim sem koma við sögu við notkun málvíxla.  Þegar hin 

víxlaða máleining er stutt gilda yrðingarreglur grunnmálsins um setninguna en þegar um 

lengri og mikilvægari setningu eða setningarhluta er að ræða þá tekur hún reglur hins 

víxlaða máls með sér (Grosjean, 2010, bls. 57).  Málhafinn hefur því stöðugt í huga 

málfræði beggja málanna.   

Peter Auer (2005) bendir á að málvíxl sýni ekki eingöngu félagslegar aðstæður 

heldur séu beinlínis notuð til að mynda félagslegar aðstæður.  Hann tengir málvíxl í 

samræðum og málblöndun (e. code-mixing) við vangaveltur um félagslega sjálfsmynd.  

Málblöndun er skilt málvíxli en notkun hugtakanna er mismunandi.  Sumir fræðimenn 

nota hugtökin til að lýsa sama fyrirbærinu en aðrir nota málblöndun til að skýra formlega 

málfræðilega eiginleika blöndunarinnar eða snertingar málanna.  Rök eru færð fyrir því að 

tvítyngd orðræða sé búin til af talendum sem merki um félagslega flokkun utan málsins.  

Þessi flokkun er ekki einungis þjóðleg heldur líka félagsleg þar sem sú mynd sem dregin er 

upp af tvítyngdum málnotendum er minnihluti á móti meirihluta, svæðisbundinn andstætt 

á þjóðvísu, borg andstætt sveit.  Þessir hópar eru mögulega sýndir með öðrum hætti undir 

öðrum kringumstæðum. 

Ein heildstæðasta kenningin um ástæður málvíxla er mörkunarmódel Carol Myers 

Scotton (1993).  Í því er gert ráð fyrir að málnotendur séu skynsamir og velji (tali) það 

tungumál sem hvað greinilegast marki réttindi þeirra og skyldur miðað við aðra 

þáttakendur í samræðunum.  Þegar ekki er um að ræða neitt ómarkað málval, noti 

málhafinn málvíxl til að kanna mögulega málnotkun og valmöguleika.  Margir 

félagsmálfræðingar hafa þó mótmælt módelinu þar sem það gerir ráð fyrir algerlega 

meðvituðu málvali (Auer, 1998). 
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4 TENGSL FJÖLTYNGIS VIÐ SJÁLFSMYND EINSTAKLINGA 

Sjálfsmyndir (e. identities) eru skapaðar og endurskapaðar í gegnum allt lífið en sjálfsmynd 

er sú hugmynd sem maður hefur um sjálfan sig (Mörður Árnason, 2005).  Ýmsir þættir 

geta haft áhrif á sjálfsmynd fólks svo sem kyn, kynhneigð, stétt, trú og stjórnmálaskoðanir 

svo eitthvað sé nefnt.  Ýmsir vilja halda því fram að það sé tungumálið sem byggir 

sjálfsmyndina fremur en hinar ýmsu félagslegu sjálfsmyndir sem málið kallar fram.  Sjálfið 

sé því afstætt og verður einungis til í samskiptum við aðra hvort sem það er við annað fólk, 

aðra parta af sjálfinu, samfélag einstaklingsins eða menningu.  Hver einstaklingur er 

stöðugt að móta og endurmóta félagslega merkingu sem og sjálfsmynd sína með notkun 

tungumálsins (Mills, 2006).   

Gagnvirkni tungumála og sjálfsmyndar er raunveruleikinn í fjöltyngdu og 

fjölmenningarlegu samhengi.  Sumir álíta að betra sé að líta á sjálfsmyndir fólks sem 

margþættar og í staðinn fyrir að tala um fjölmenningu ætti að tala um þau ferli sem skapa 

sjálfsmyndir (Unnur Dís Skaptadóttir 2004).  Með því að tala um sjálfsmyndir fólks í staðin 

fyrir menningu væri meira rými fyrir fjölbreytileika innan hverrar menningar.  Fólk hefði 

þar af leiðandi meira rými til að skilgreina sjálft sig með því að vísa í aðra þætti en 

uppruna og meðfæddan menningarbakgrunn.  Sjálfsmynd sem er byggð á tungumáli og 

tungumálakunnáttu einstaklings skerst á við huglæg viðhorf hans.  Sjálfsmyndir 

einstaklings í póstmódernískum heimi eru álitnar vera margþættar og síbreytilegar.  Þær 

stangast á við hverja aðra þar sem þær byggjast á því vali og ákvörðunum sem 

einstaklingurinn stendur frammi fyrir í gegnum lífið.  Tungumál ristir djúpt í sálu hvers 

einstaklings og leyfir meiri sveiganleika en kynþáttur og uppruni.  Íslendingur getur orðið 

Dani, og Pólverji getur orðið Íslendingur með tilstuðlan tungumálaþekkingar.  Fólk er 

ávallt að skapa og endurskapa sjálfsmynd sína eftir því hvernig það nýtir og notar sér 

tungumálið (Warschauer og Florio-Hansen, 2003).   

Hægt er að segja að sjálfsmynd einstaklings sé bæði persónulegt og félagslegt 

fyrirbæri.  Snemma á lífsleiðinni byrjar fólk að nýta sér tungumálið til að skilgreina 

persónuleika sinn í samskiptum við aðra og heldur síðan áfram að nota það til að 

framfylgja mismunandi hlutverkum sem hver og einn hefur í samfélaginu.  Tungumál er 

ekki eingöngu tæki til þess að hafa samskipti við annað fólk heldur er það einnig ákveðið 

tákn fyrir félagslega sjálfsmynd (e. social identities).  Félagsleg sjálfsmynd gefur til kynna 

þær mismunandi myndir sem fólk hefur um sjálft sig sem hafa þróast í samskiptum við 

aðra.  Hún felur einnig í sér hvernig fólk sér fortíð sína og framtíð og hvernig það vill að 

aðrir sjái sig og skilji.  Þetta á einnig við um tungumál, einstaklingur mótar sjálf sitt með 
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hjálp tungumálsins.  Segja má að sýn á heiminn sé að miklu leyti mótuð af þeirri 

tungumálakunnáttu sem í farteskinu er (Ige, 2010). 

Innan málvísinda má greina mikinn áhuga á áhrifum tungumála á sjálfsmynd 

einstaklinga.  Talið er að einstaklingur sem talar fleiri en eitt tungumál geti haft margar 

hópsjálfsmyndir (e. group identities) þar sem persónulegar sem og félagslegar sjálfsmyndir 

geta breyst við ólíkar aðstæður (Lanza og Svendsen, 2007).  Tungumálið er oft og tíðum 

notað sem ákveðið sameiningartákn fyrir hópa fólks þar sem það táknar ákveðna 

samstöðu og samhygð.  Segrott (2001) gerði rannsókn á einstaklingum frá Wales sem 

höfðu flust til London.  Ungir þátttakendur rannsóknarinnar leituðu uppi fólk “að heiman“ 

þar sem þeir áætluðu að fyrst þeir töluðu sama tungumálið væri líklegra að það var með 

sömu sýn og reynslu.  Fyrir Walesbúa hefur tungumálið verið ein af grunnstoðum við 

uppbyggingu  þjóðarvitundar þeirra.  Þetta ýtir undir þá kenningu að tungumál, rými og 

sjálfsmyndir séu tengd fyrirbæri í sífelldri mótun.   

Það hefur þó sýnt sig að staða tungumálsins innan samfélagsins skiptir máli, hvort 

og þá hversu mikið fólk nýtir sér tungumálið, hversu margir tala það og hversu margir vilja 

læra það.  Ef fólk vill og getur samsamað sig þeim hópi fólks sem talar tungumálið er 

líklegra að það vilji nota tungumálið og að aðrir vilji læra það.  Viðhorf fólks til tungumála, 

hvort sem þau eru neikvæð eða jákvæð hafa því bein áhrif á tungumálaval einstaklinga 

(Ige, 2010).   

Innan kenninga um fjöltyngi var lengi vel mikil áhersla lögð á sköpun sjálfsmynda 

einstaklings út frá þjóðernislegum uppruna (e. ethnicity).  Gyles og Byrne (1982) (vitnað er 

í Lanza og Svendsen, 2007) telja að tengsl einstaklinga við fólk af sama uppruna skipti 

miklu máli þegar kemur að samlögun þeirra að nýju samfélagi og að læra nýtt tungumál.  

Þeir álíta að þeir sem hafa lítil tengsl við einstaklinga af sama uppruna samlagist fyrr hinu 

nýja samfélagi en ella.  Þeir hafa þó verið gagnrýndir fyrir að álíta sjálfsmyndir fólks vera 

staðnaðar þar sem mesta áherslan er lögð á þjóðerni og uppruna.  Eins og fram hefur 

komið hafa fjöltyngdir einstaklingar margþættar sjálfsmyndir þar sem þjóðernislegur 

uppruni sem og aðrir þættir hafa áhrif á, sérstaklega í samskiptum við fólk með svipaðan 

bakgrunn (Lanza og Svendsen, 2007).   

Li Wei (2010) er annar fræðimaður sem hefur verið að rannsaka áhrif fjöltyngis á 

sjálfsmynd einstaklinga.  Hann telur að það að vera fjöltyngdur þýði ekki eingöngu að geta 

talað mörg tungumál heldur einnig að geta flakkað á milli tungumálanna.  Hann hefur 

þróað hugmyndina um þvertungumálun (e. translanguaging) en þá flakkar fólk á milli 

tungumálakerfa sem gjarnan eru hafa ólíka byggingu.  Fjöltyngt fólk nýtir sér ekki 

eingöngu alla þá ólíku þætti tungumálanna, til að mynda tal, skrif, hlustun, lestur og söng, 
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heldur ristir virknin og notkunin dýpra en að skipta á milli mála og kerfa til að miðla 

upplýsingum.  Hann vill meina að þvertungumálun stuðli að grundvallarbreytingu á 

umhverfinu og tví- og fjöltyngdir einstaklingar búi sér til félagslegt rými sem er skapað af 

reynslu, viðhorfum, trú, hugmyndafræði sem og hugrænum og líkamlegum þáttum sem 

hann nefnir þvertungumálalegt rými.  Rýmið er byggt á tungumálanotkuninni og 

mættinum sem þeir  hafa til að breyta sjálfsmynd sinni og hann telur að þessir 

einstaklingar hafi jafnvel kraft til þess að breyta heilu samfélögunum.   

Landamæri rýmisins fyrirfinnast að mestu leyti í huga þess einstaklings sem 

skapar það og dvelur í því.  Einstaklingar sem eru fjöltyngdir skapa sér félagslegan 

veruleika þar sem þeir skipa mörg hlutverk og margar stöður sem hefur áhrif á hegðun 

þeirra sem og aðra einstaklinga sem þeir umgangast (Wei, 2010).  Þetta undirstrika 

niðurstöður annarra rannsókna þar sem þær gefa til kynna að val á tungumálum og 

tungumálanotkun hafi mikla þýðingu fyrir sjálfmynd fjöltyngdra einstaklinga (Ige, 2010). 

Wei telur að þvertungumálalegt rými sé nátengt sköpunargáfu einstaklingsins þar 

sem hann hefur bæði getu til að fylgja, sem og að virða að vetthugi, reglur um 

samfélagslega viðurkennda hegðun, þar með talið notkun á tungumáli.  Einstaklingarnir 

reyna á og jafnvel brjóta mörk þess gamla og nýja, hins hefðbundna og upprunalega.  

Tungumálaþekking verður einnig til þess að hjálpa einstaklingum að vera gagnrýnir og 

byggja upp rökhugsun.  En þessir einstaklingar læra að koma sjónarmiði sínu á framfæri 

með rökréttum og rökstuddum hætti sem er byggt á innsæi og visku sem hefur mótast af 

menningu þeirra og félagslegu umhverfi (Wei, 2010).   

Þvert á þessa áherslu á tungumálið eru niðurstöður Dr Laurie K. Bertram sem í 

doktorsverkefni sínu rannsakaði menningarsögu Vestu-Íslendinga. Í viðtali við DV (Björn 

Teitsson, 2011) segir hún að þrátt fyrir að hafa misst mikið af því sem skilgreinir venjulega 

þjóðernishóða, svo sem tungumálið, þá hafi samfélagið ætíð náð að viðhalda ákveðinni 

íslenskri sjálfsmynd.  Hún bendir á fjölskyldutengslin og ekki síður hversdagslega hluti og 

upplifanir sem tengja samfélagið saman. 

Málfræðingar, mannfræðingar og aðrir hafa velt fyrirbærinu fjöltyngi og 

sjálfsmynd fyrir sér og rannsakað það út frá eigin fræðum og ýmsum kenningum um mann 

og málfræði.  Flestar virðast þær hafa eitthvað til síns máls en fáar virðast ná öllum hliðum 

þessa fyrirbæris.  Þetta er eins og dæmisagan fræga um hóp blindra sem skoðar fíl.  Flestir 

eru sammála um að um dýr sé að ræða en þegar hver einstakur skoðar bara lítinn hluta 

mynda menn sér mjög ólíkar hugmyndir um heildina, mjúkur og viðkvæmur rani er allt 

annað en grófgerður fótur.  Þessi líking kemur upp í hugann við lestur kenninga um 

fjöltyngi, sjálfsmynd og málvíxl, þetta eru fremur óhöndlanleg fyrirbrigði.  En virðast ekki 
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vera það fyrir dýrið sjálft, málhafann sem skiptir milli mála leikandi létt og er bara hann 

sjálfur, rétt eins og fíllinn sem ekki á i miklum erfiðleikum með að lifa lífinu þó hann sé 

ekki allstaðar eins.   

Notkun á málum, aldur við máltöku, viðhorf til tungumálanna, mismunur á 

móttöku og framleiðslufærni, málvíxl og sjálfsmynd.  Kenningar hafa verið reifaðar um öll 

þessi svið, nú er ætlunin að beita þeim á viðfangið og reyna að búa til mynd af fílnum.  
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5 RANNSÓKNIN 

5.1 AÐFERÐ 

Þeirri rannsóknaraðferð sem hér er beitt má lýsa sem feril eða tilviksrannsókn (e. case 

study) eða því sem Birna Arnbjörnsdóttir (2010) kallar sjálfskyggniaðferð (Nunan, 1992).  

Fylgst hefur verið með viðfanginu síðustu sautján árin.  Saga máltöku nú nærri 18 ára 

unglingsstúlku er greind ásamt notkunar hennar tungumálunum.   

Gögn sem stuðst er við eru viðtöl og samræður höfundar við stúlkuna en auk þess 

hafa minningar fjölskyldunnar hafa verið rifjaðar upp.  Tungumálanám hefur verið mjög 

mikilvægt í umhverfi fjölskyldunnar og verið stór hluti af daglegu lífi.  Höfundur er móðir 

stúlkunnar og hafa mæðgurnar átt mörg samtöl um tungumál í gegnum árin, borið saman 

bækur sínar og íhugað.  Síðustu árin hafa þessi samtöl orðið æ markvissari og dýpri og 

stúlkan að vissu leyti orðið þátttakandi í rannsókn á eigin málhegðun.  Samræðurnar hafa 

ekki alltaf verið greindar frá orði til orðs en hughrif og niðurstöður skráðar og oft bornar 

undir stúlkuna til staðfestingar.  Einnig hafa nokkur viðtöl verið skráð nákvæmlega.  

Fésbókarfærslur stúlkunnar árin 2008 – 2010 hafa einnig verið skoðaðar með tilliti til 

málnotkunar og málvíxla.  Til að gera grein fyrir málkunnáttu stúlkunnar nú voru lögð 

fyrir svokölluð Dialangpróf í tungumálunum þremur, norsku, íslensku og ensku.  Gerð er 

grein fyrir prófunum og helstu niðurstöðum hér á eftir. 

Gagnaöflun af þessu tagi er óhjákvæmilega ónákvæm, minningar dofna og erfitt er 

að gæta hlutleysis.  Rannsóknir á eigin upplifunum og reynslu af þessu tagi hafa öðlast sess 

sem viðurkenndar rannsóknaraðferðir og eru mikið notaðar við svokallaðar 

starfendarannsóknir meðal annars meðal kennara (Hafþór Guðjónsson, 2008).   

5.2 LÍFSAGA 

Melkorka er tæplega 18 ára unglingsstúlka sem ólst eingöngu upp við íslenskt 

málumhverfi fram að fimm og hálfsárs aldri, en þá flutti fjölskyldan til Noregs.  Máltaka og 

málþroski var að öllu leyti eðlilegur og starfsfólk leikskólans á Íslandi greindi ekki frá 

neinum frávikum.  Þroska- og máltökupróf sem lögð voru fyrir vegna verkefnavinnu 

leikskólakennaranema voru án frávika (munnleg heimild Bryngerður Guðmundsdóttir, 

júní 2010). 

Á heimilinu var eingöngu töluð íslenska og það breyttist ekki við flutninginn.  Í 

norska leikskólanum notaði hún  fá norsk orð og sjaldan setningar.  (Line leikskólakennari; 

munnleg heimild vorið 1999).  Á því varð hinsvegar mikil breyting í upphafi 
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skólagöngunnar í ágúst sama ár en hún tók því mikið stökk í notkun norskunnar þetta 

sumar.  Þróun máltöku hjá Melkorku kemur heima og saman við kenningar um máltöku 

annars máls þar sem börn tala lítið en hlusta þeim mun meira í upphafi (nonverbal period 

Tabors í Pearson, 2008, bls 86 og  Birna Arnbjörnsdóttir, 2008). 

Fram að 12 ára aldri eyddi Melkorka  4-6 vikum á ári með ættingjum á Íslandi í 

alíslensku umhverfi og var áberandi hversu sjálfsöryggið og orðaforðin á íslensku jókst að 

dvöl lokinni.  Reglur um móðurmálskennslu við norska skóla voru á þeim tíma þær að 

kennslan var veitt meðan norskukunnáttu væri ábótavant.  Um þriðjungur 

bekkarfélaganna var af erlendum uppruna og var bekknum skipt upp þegar kom að 

norskukennslu, þeir nemendur sem þóttu þurfa á stuðningi að halda voru í sér hóp. Mat 

kennara á norskukunnáttu Melkorku við upphaf skólagöngu var að hún þyrfti ekki á 

neinum sérstökum úrræðum að halda og fylgdi því norskum börnum við það nám.  

Melkorka fékk góða einkunn í samræmdu lestarprófi í öðrum bekk og þótti vel í meðallagi 

góður námsmaður í örðum fögum.  

Viðhald móðurmálsins var á vegum móður.  Til að halda íslenskunni við var lesið 

fyrir Melkorku á hverjum degi.  Áhersla var einnig lögð á að ræða það sem fram fór í 

skólanum á íslensku, gera samanburð á framburði og stafsetningu tungumálanna 

Skilningur var góður í báðum málunum, orðaforða fór þó meira og hraðar fram í norsku en 

íslensku.  Það sem helst varð útundan var að hún læsi sjálf og skrifaði á íslensku þó hún 

yrði læs á málið.  Enskunám hóft í fyrsta bekk eins og venja er í norskum skólum með 

einföldum söngvum og talnaleikjum, en ekki voru gerðar miklar kröfur við námið.   

Í sjötta bekk skipti Melkorka um skóla og hóf nám við nýstofnaðann alþjóðlegan 

skóla þar sem allt nám fór fram á ensku.  Kennararnir voru yfirleitt Bretar sem töluðu enga 

norsku.  Nemendur voru því í svipaðri stöðu varðandi máltöku skólamálsins og enginn 

skar sig sérstaklega úr.  Enska var mál skólastofunnar en norskan var mest notuð í 

frímínútum og nemanda á milli fyrir utan formlega norskutíma.  Norskan var notuð sem 

helsta brú nemenda til skilnings á ensku skólastofunnar.  Á heimilinu var bæði notuð 

íslenska og norska (móðir íslensk en stjúpfaðir norskur).  Í námskrá skólans var kennt 

þriðja mál, valið milli frönsku og spænsku.  Melkorka hóf nám í frönsku en baðst undan því 

eftir fyrsta árið þar sem henni fannst hún ekki ráða við fleiri mál og að íslenskan yrði 

undan að láta þegar einu máli í viðbót væri bætt við.  Hún fékk því óformlega 

íslenskukennslu í skólanum þegar aðrir nemendur sóttu tíma í þriðja máli.  Lesskilningur á 

íslensku var góður en málfræðikunnátta og stafsetning slök.  Stafsetning hefur alltaf verið 

veiki punkturinn í tungumálakunnáttunni. Tvöfaldir samhljóðar eru til dæmis til vandræða 

í öllum þremur tungumálunum, þrátt fyrir að sömu reglur gildi um þá bæði í norsku og 

íslensku. 
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Melkorku gekk máltakan á öðru máli vel og missti norska hreiminn á enskunni 

fyrsta veturinn, kennaranum sínum til mikillar gleði.  Rætt var við nokkra aðila til að 

staðsetja hreim Melkorku.  Kennarar hennar úr grunnskóla segja enskuna hennar hljóma 

frekar „breska“ án þess að mögulegt sé að staðsetja ákveðinn hreim (munnleg heimild 

Robert Browne (Íri) og Sue Budd (ensk) vorið 2009).  Íslenskan er talin hreimlaus 

(munnleg heimild Elísabet Kristjánsdóttir og Bryngerður Guðmundsdóttir, haustið 2009).  

Melkorka talar norsku með Grenlands áherslum (n.  Grenlandsdialekt) eins og eðlilegt má 

teljast þar sem hún hefur búið þar í tíu ár (munnleg heimild Rune Brettvik og Frímann 

Sveinsson, sumarið 2010).  Sjálf er hún stolt af því að tala ekki málin sín með hreim, passar 

t.d.  vel upp á breskan framburð á enskunni.  Einhver hafði á orði við hana um 11-12 ára 

aldur að hún væri að fá hreim á íslenskuna sína og það fannst henni mjög slæmt.  Hún 

virðist hafa passað framburðinn síðan og hafa skoðun á hver hann á að vera en vill ekki 

viðurkenna að vinna meðvitað með hann. 

Þegar þetta er ritað hefur Melkorka verið í tæp tvö ár á Íslandi og stundað nám við 

Menntaskólann við Hamrahlíð (MH) í IB Diploma deild skólans.  Öll kennsla fer þar fram á 

ensku og samskipti nemendanna utan kennslustunda að mestu, íslenska er notuð á 

heimilinu.  Hún hefur aðallega notað íslensku í samskiptum við fjölskyldu sína undanfarin 

ár en hefur lítil samskipti átt við jafnaldra sína á íslensku.  Melkorka hefur prófað bæði 

venjulegan íslenskuáfanga í MH og íslensku sem annað mál (ÍSA).  Það nám féll henni 

engan vegin.  Venjulegt íslenskunám var henni alltof erfitt en byrjunaráfangar ÍSA líklega 

of auðveldir en merstu virðist neikvætt viðhorf til kennarans og námsins hafa ráðið.  

Í samtölum við kennara kom fram að í 10. bekk var Melkorka sú sem helst notaði 

ensku í óformlegum samtölum við bekkjarfélaga, en þeir notuðu oft norsku 

/enskublandaða norsku sín á milli.  Í samtölum sínum við þessa bekkjarfélaga á Facebook 

nú um 16-17 ára aldur er það mismunandi hvaða tungumál er notað.  Við þá sem helst 

nota norsku skrifar hún á norsku, við nokkra félaga er eingöngu notuð enska.  Þegar fleiri 

tala saman er mikið um málvíxl og oft skipt alveg yfir í enskuna.   

Melkorka bætir við sig nýju tungumál á um það bil fimm ára fresti á 

grunnskólagöngunni og virðist það ganga mjög vel.  Skólinn á hverjum tíma styður mjög 

vel við upptöku málsins og eru hún „umvafin“ tungumálinu (e immersion) í sínu námi.  

Tungumál 2 (norska) og 3 (enska) eru mikið notuð í umhverfinu en tungumál 1 (íslenska) 

síst, enda einungis einn annar málhafi í umhverfinu.  Hún samsamar sig mest tungumáli 3 

og hefur það sem sitt aðalmál eins og komið hefur fram. 
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5.3 PRÓF - DIALANG 

Til að greina kunnáttustig Melkorka í tungumálunum þremur var ákveðið að hún tæki 

Dialang greiningarpróf í ensku, norsku og íslensku.  Dialang prófin eru ekki stöðupróf eins 

og skýrt kemur fram í bók J.  Charles Alderson (2005) um prófin heldur er um að ræða 

greiningu á styrkleikum og veikleikum.  Um er að ræða gagnvirk, rafræn próf sem byggja á 

samevrópskum viðmiðum í tungumálanámi og kennslu, Common European Framework of 

Reference for Languages eða CEFR (Council of Europe, e.d.).  CEFR eru samsett úr tveimur 

hlutum. Annarsvegar lýsandi kerfi sem greinir hvað felst í málnotkun og málanámi. 

Hinsvegar eru það skilgreiningar á tjáskiptafærni á sex sviðum sem metin eru í þrjá flokka-

A1 og A2 eða grunn færni (e basic user), B1 og B2 eða sjálfstæður færni (e indipendent 

user), C1 og C2 eða Fullfær málhafi (e proficient user).   

Prófin lýsa þeirri færni sem einstaklingar ættu  að búa yfir á mismunandi stigum 

kunnáttu, en hefur ekki tilgreint hvernig færnin er útfærð í hverju tungumáli.  Það er gert 

ráð fyrir því að öll tjáskipti krefjist sambærilegrar færni sama hvert tungumálið er (Little, 

2007).  Prófað er í fimm flokkum, hlustun, ritun, lestri eða lesskilningi, málfræði og 

orðaforða.  Áður en prófun hefst er lagt fyrir próf á stærð orðaforða og sjálfsmat til þess að 

geta lagt fyrir próf sem hentar getu hvers og eins.  Háskóli Íslands er ein af þeim 

stofnunum sem aðstoðuðu við gerð prófanna og er starfsmanna hinna ýmsu verkhluta 

getið í fyrrnefndri bók Aldersons (2005). 

Niðurstöður Melkorka eru í stuttu máli þær að hún sýnir móðurmálsfærni í ensku, 

færni í norsku og íslensku eru á svipuðu róli, íslenskan þó síðri og hún greinist sem 

sjálfstæður málnotandi, samanber töflu 1 hér að neðan.  Taka ber fram að prófin eru ætluð 

fullorðnum og margt í þeim gerir meðal annars ráð fyrir þekkingu á vinnumarkaði sem 17 

ára unglingur hefur takmarkaða reynslu af. 
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Tafla 1 Niðurstöður Melkorku úr Dialangprófunum   
 Enska Norska Íslenska 

Orða þekking 1000 af 1000 682 af 1000 607 af 1000 
Lýsing á 
kunnáttustigi 
sem á við 
einkunn úr 
stöðuprófi. 

Mjög góð frammistaða, 
svipað og búast mætti 
við hjá innfæddum eða 
hjá einhverjum sem 
kann málið nánast eins 
og innfæddur. 

Fólk sem fær þessa 
einkunn er yfirleitt langt 
komið og hefur 
umtalsverðan orðaforða.  
Nemendur á þessu stigi 
eru oftast fullfærir um og 
eiga auðvelt með lestur en 
eiga e.t.v.  ekki eins 
auðvelt með að skilja talað 
mál. 

Fólk sem fær þessa 
einkunn er yfirleitt langt 
komið og hefur 
umtalsverðan orðaforða.  
Nemendur á þessu stigi 
eru oftast fullfærir um og 
eiga auðvelt með lestur en 
eiga e.t.v.  ekki eins 
auðvelt með að skilja talað 
mál. 

Prófhlutar Sjálfsmat Raunmat Sjálfsmat Raunmat Sjálfsmat Raunmat 
Hlustun C1 C2 C2 B2 B1 B2 
Ritun C2 C1 C1 B2 B1 B1 
Lestur C1 C1 C1 B2 B2 B2 
Málfræði - C1 - B2 - B1 
Orðaforði - C1 - B2 - B1 

 

 Í umræðum um prófin kom fram að Melkorku fannst hún skilja meira en hún gat 

komið frá sér, fannst hún eiga erfitt með að skrifa rétt.  Þetta átti sérstaklega við um 

norsku en einnig íslensku.  Melkorka virðist nokkuð raunsæ í mati sínu á eigin hæfni í 

ensku.  Sjálfsmatið í norsku er betra en raunmatið, hér getur spilað inn í að hún hefur 

notað norskuna að mjög litlu leyti síðustu tvö árin og ekki sem námsmál í nokkuð mörg ár 

þrátt fyrir að búa í Noregi og vera hluti af norsku samfélagi.  Íslenskukunnáttuna vanmetur 

hún aðeins, mögulegt er að hér spili inn skortur á sjálfstrausti þar sem hún hefur lítið 

notað málið í samskiptum nema innan fjölskyldunnar. 

5.4 VIÐTÖL 

Samtöl við Melkorku leiða í ljós að í samskiptum við samnemendur hér á Íslandi 

notar hún svo til eingöngu ensku.  Að hennar sögn er aðalsamskiptatungumál nemanna 

eðlilega enska.  Þegar 3-4 eru saman sem tala sama tungumál er það oft notað.  Dæmi um 

þetta eru hópar sem tala þýsku, pólsku, rússnesku og íslensku sín á milli.  Þau skipta þó 

alltaf yfir á ensku um leið og einhver utan málhópsins slæst í för.  Melkorka notar alltaf 

ensku, líka í samskiptum við ‚íslenska‘ hópinn, einstaka sinnum norsku í samtölum við 

samnemanda sem alinn er upp í Danmörku. 

Flestir yngri ættingjar Melkorku á Íslandi tala erlend tungumál, flestir ensku sumir 

einnig Norðurlandamál.  Ekki virðist þó koma til greina hjá henni að nota önnur mál en 

íslensku.  Hún forðast til að mynda umgang við föður sinn meðal annars af þessum 

ástæðum, þrátt fyrir að hann og fjölskyldan hafi búið í Kanada og tali ensku (ensk málvíxl 

feitletruð): 
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(1) M: Já, ég veit en það er bara þannig.  Ég tala bara íslensku við þau, það er 

bara fast og það verður bara akward.  Það er eins og ég tala ekki norsku við 

þig, ég veit þú skilur hana og allt en það bara er svoleiðis. 

Þegar hún er beðin um að lýsa málnotkun sinni virðist hún gera lítinn greinarmun 

á upplifun sinni af aðstæðum og viðhorfi til tungumálsins sem er notað í aðstæðunum.  

Íslensku segist hún helst tala við eldri ættingja í vandræðalegum heimsóknum.  Henni 

finnst íslenskan vera stíft og formlegt mál og hún finnur mjög til skorts á orðaforða.  Hún 

talar íslensku sjaldan og þó að færnin mælist ekki mikið minni en á norsku er hún mjög 

hikandi við að nota hana í samskiptum.  Móttökufærnin er greinilega meiri en 

framleiðslufrænin. 

Norskan virðist vera þjálli í notkun.  Hún segist hafa verið táningur á norsku 

(áhugavert að heyra 17 ára ungling taka þannig til orða), tala hana við vini og í daglegu lífi.  

Á norsku fer hún í búðina og spjallar við fólk.  Lýsandi fyrir mismunandi viðhorf til 

málanna tengist ömmu og afa á Íslandi og stjúpömmu og stjúpafa í Noregi.  Bæði tilheyra 

þau eldri kynslóð með mjög takmarkaða kunnáttu á erlendum tungumálum.  Dagleg 

umgengni hefur verið mun meiri við þau norsku gegnum árin en sjaldnar og lengur í einu 

við þau íslensku, en hún hefur þó búið hjá þeim síðasta rúma árið.  Greinilegt er að henni 

finnst auðveldara að eiga samskipti við norska parið en það íslenska.  Málvíxl á ensku 

feitletruð eins og áður: 

Um afa og ömmu á Íslandi sem tala eingöngu íslensku: 

(2) M: Akward, þekki þau ekki alveg.  They are a different generation.  Við 

tölum lítið.  Þau tala ekkert af hinum málunum mínum… ég þarf að 

endurtaka mig oft..   æ, þau eru svona authoriorty figures.  It´s just odd.   

Hvaða mál talar hún við stjúpömmu  og afa í Noregi sem tala svotil eingöngu norsku: 

(3) M: Bara norsku.  Ekki eins óþægilegt að tala við þau eins og ömmu og afa á 

Íslandi.  Ég skil norsku betur og það er oftast annað fólk líka.  It´s a 

subconscious thing, they understand if I begin to speak in English.  They 

are also more removed as authority figures.  I´m used to them…  see them 

more often..  say hi to them at the shop… 

Mun jákvæðara viðhorf er til enskunnar.  Hún er töluð í skólanum og er lifandi og 

auðvelt tungumál.  (4)“Ég er fullorðin á ensku og get rætt það sem ég hef áhuga á…” 

(viðtal). 

Henni finnst hún „tilheyra“ Íslandi þó henni finnist þægilegra að búa í Noregi þar 

sem hún þekkir allt.  En hún gerir fastlega ráð fyrir að sækja framhaldsnám í 
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enskumælandi landi, Englandi eða Skotlandi.  Jafnvel eiga þar framtíðarbúsetu þó henni 

finnist erfitt að gera áætlanir svo langt fram í tímann.  Að eigin sögn svarar Melkorka á og 

notar þau tungumál sem viðmælandinn notar en grípur til enskunnar þegar hana vantar 

orð.  Greining á viðtölum og fésbókarviðræðum hennar styðja þetta.   

Í samræðum höfundar við Melkorku er þetta mjög greinilegt, hún byrjar samræður 

mjög oft á íslensku og þegar umræðuefnið eru hversdagsleg efni heldur hún sig að mestu 

við hana.  Þegar umræðuefnið færist nær hennar hugðarefnum, námi eða því sem hún er 

að velta fyrir sér þá skiptir hún yfir í enskuna og á greinilega auðveldara með blæbrigði og 

slíkt á því tungumáli.  Hún gerir sér vel grein fyrir skorti sínum á íslenskum orðaforða og 

því að hún á erfitt með að skynja blæbrigði og orðaleiki: (5) „They understand English the 

way I understand Icelandic, no puns or connotations or…” (um föður sinn og stjúpu í 

viðtali).   
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6 UMFJÖLLUN 

Hugo Baetens Beardsmore (1982, bls. 120) gerir í bók sinni, Bilingualism: basic principles, 

grein fyrir þremur  atriðum þar sem skilur með ein- og fjöltyngdum: 

Í fyrsta lagi er ætlað að um kynþroska hafi eintyngdur einstaklingur náð 

heildartökum á tungumálinu og formgerð þess.  Af þeim tvítyngdu eru það einungis þeir 

snemmtæku (annað mál á barns- eða máltökualdri) sem ná sömu færni.  Það þýðir að það 

er einhverskonar næmiskeið (e. cut off point) sem margir tvítyngdir komast ekki framhjá.  

Þetta leyfir þeim snemmtæku að blandast algerlega í málsamfélag beggja aðalmálanna.  

Þessi skilgreining á ekki að öllu leyti við máltöku Melkorku en hún hefur náð bestum 

tökum á því máli sem hún lærði síðast og sú máltaka hófst af alvöru um 12 ára aldur. Á 

móti kemur að hún hefur notað það hvað mest og fengið þjálfun í hugtakanotkun og 

skilningi á því máli.  Ekki er mögulegt að fullyrða neitt en hér virðist notkunin skipta meira 

máli en aldur við að ná tökum á málinu og er það fremur í samræmi við kunnáttuviðmið 

Þórdísar Gísladóttur og Suzanne Romaine sem fjallað er um að ofan. 

Í öðru lagi er munur á móttöku- og framleiðslufærni máls.  Baetens Beardsmore 

(1982) vitnar í rannsóknir meðal annars á túlkum máli sínu til stuðnings.  Skarpari munur 

er á þessari færni hjá fjöltyngdum en hjá eintyngdum.  Sálfræðilegir og félagslegir þættir 

virðast hafa hér töluverð áhrif.  Munurinn getur valdið samskiptafalli hjá tvítyngdum ólíkt 

eintyngdum, það er að segja einstaklingurinn skilur tungumálið en á í erfiðleikum með að 

tjá sig á því.  Í þriðja lagi nefnir hann mikilvægi málvíxla (e. code-swiching) í máli 

tvítyngdra.  Þessi tvö síðastnefndu atriði eiga vel við Melkorku sem er fremur óvirkur 

málhafi á íslensku.  Skilningurinn er töluvert meiri en framleiðslugetan og þegar hún er í 

aðstæðum þar sem eintyngdir Íslendingar eru í meirihluta talar hún lítið.  Í aðstæðum þar 

sem viðstaddir tala öll tungumálin hennar þá eru þau notuð óþvingað.   

Í þekktri rannsókn Blom og Gumperz (1972) var um að ræða viðurkennda norsku 

(Bokmål) og mállýsku (Ranamål) sem notuð er í héraði/þorpi í Norður-Noregi.  Svæðið er 

einangrað og fámennt.  Svo til allir íbúarnir hafa bæði málin algerlega á valdi sínu og þau 

eru mjög skyld.  Spurning þeirra félaga var hversvegna er báðum málunum viðhaldið?  

Íbúarnir skiptu mikið og oft milli málsniða og notuðu það sem Blom og Gumperz kalla 

myndlíkingar og hlutverkaskipti.  Þessi skipti var erfitt að skýra nema með vísun til 

félagslegra þátta eins og hvaða hópi viðkomandi tilheyrði, við hvaða aðstæður talað var og 

hvert var umræðuefnið.  Íbúarnir skipuðu sér greinilega í félagshópa með málnotkuninni.  

Bokmål var mál menntaðra, aðfluttra og hins opinbera.  Ranamål var mál þeirra innfæddu, 

málið heima og við fjölskyldu og í óformlegum aðstæðum.  Dæmi um þetta er táningsdóttir 
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eins þáttakanda sem taldist til Bokmåls hópsins (aðfluttra/menntaðra).  Dóttirin notaði 

málin eins og innfæddir og samsamaði sig því jafnöldrum sínum frekar en fjölskyldu.  

Rannsókn þeirra félaga hefur verið gagnrýnd töluvert og meðal annars vitnar Brit 

Mæhlum (1996) í Venås 1982 og bendir að svona klippt og skorin málnotkun hafi aldrei 

tíðkast í Noregi.  „Það sé á hinn bóginn venjulegt fyrir málhafa að sýna mörg millistig á 

kvarðanum milli málanna.“ [þýðing á tilvísun Mæhlum (1996)].  Þessi gagnrýni fellur betur 

að síðari rannsóknum eins og fram kemur hér að neðan, þar sem skýrt kemur fram að ekki 

sé eingöngu um víxl milli tveggja mála að ræða heldur samnýting málanna og sú samnýting 

sé mismunandi eftir félagslegu umhverfi og vali málhafans hverju sinni.  Preece (2010) 

gerði rannsókn á nokkrum fjöltyngdum háskólanemum í Bretlandi þar sem hann skoðaði 

meðal annars viðhorf þeirra til tungumálanna sem þeir töluðu og móðurmáls þeirra.  Allir 

áttu þeir annað móðurmál en ensku en flestir af þeim voru fæddir og uppaldir í Bretlandi 

og því gengið í enska skóla alla sína tíð.  Viðhorf þeirra til móðurmáls síns í samanburði við 

ensku var nokkuð misjafnt en margir af þeim álitu sig hafa betri tengsl við enskuna.  

Móðurmálið var notað nánast eingöngu til að hafa samskipti við fjölskylduna, í ferðum á 

fornar heimaslóðir og í samskiptum við foreldra og aðra  einstaklinga af eldri kynslóðum, 

upplifunin er því svipuð og hjá Melkorka hér að ofan. 

Nemarnir upplifðu fjölbreytta tungumálanotkun sem hluta af þeirra daglega lífi en 

stofnanir álitu það hinsvegar vera vandamál.  Háskólinn horfði eingöngu á kunnáttu þeirra 

í viðurkenndri ensku (e. standard English) og gaf þau skilaboð að þeir þyrftu að bæta þá 

kunnáttu.  Þannig horfði skólinn fram hjá heildarkunnáttu þeirra í tungumálum þar sem 

tungumálin voru ekki álitin vera auðlind og kostur sem skólinn gæti nýtt sér.   

Nemarnir vildu margir hverjir meina að þeir væru fullorðnir á þeirri ensku sem var 

notuð í háskólanum, þeir álitu hinsvegar að þeir sem töluðu hana væru snobbaðir, 

þroskaðir og hlédrægir einstaklingar.  Hinsvegar voru þeir sem töluðu slangur eða aðrar 

mállýskur en þá viðurkenndu ensku álitnir vera svalir (e. cool) og ungir einstaklingar en 

þeim fannst það tungumál tilheyra einkalífi þeirra, áhyggjulausri æsku og unglingsárunum 

(Preece, 2010).   

Niðurstöður Preece samsvara upplýsingum úr viðtölum við Melkorku.  Í 

grunnskólanámi hennar var tungumálakunnátta reyndar álitin jákvæð og ýtt undir hana.  

Hún er því að verða fyrir viðhorfum eins og Preece ræðir fyrst fyrir alvöru hér á Íslandi þar 

sem hún er ekki góð í aðaltungumáli skólans, íslensku.  Námið sem hún er í er byggt á 

góðri enskukunnáttu og hún er mjög góð þar eins og komið hefur fram.  Hún og 

samnemendur í IB náminu upplifa einangrun að einhverju leyti vegna þess að flest almenn 

samskipti innan skólans, s.s.  félagsstarf nemenda, fara fram á tungumáli sem þau hafa 
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takmörkuð tök á (viðtal).  Áhugavert er að þau sýna lítinn áhuga á þátttöku og vilja frekar 

halda sig við eigin hópa.  Orsakasamhengið er auðvitað óljóst: reyna þau ekki að skilja 

vegna þess að þau hafa ekki áhuga eða hafa þau ekki áhuga vegna þess að þau skilja ekki 

skilaboðin?  Sama má segja um viðhorf hennar til íslenskunámsins hér á landi og er hvoru 

tveggja í samræmi við hugmyndir MacLaughlin sem vísað er til hjá Butler og Hakuta (2006, 

bls. 133).  McLaughlin telur að orsakasamhengi milli viðhorfs og frammistöðu í öðru máli 

sé í báðar áttir: þeir sem hafa jákvætt viðhorf til málsins sýna góða frammistöðu en einnig 

að góð frammistaða stuðli að jákvæðara viðhorfi. 

Lanza og Svendsen (2007) gerðu rannsókn á tungumálavali fjölskyldna frá 

Filippseyjum sem búsettar voru í Oslo með áherslu á að greina félagsnet þeirra (e. social 

network analysis).  Félagsnet er samansett af einstaklingum sem hafa ákveðin tengsl sín á 

milli til að mynda vinir, vinnufélagar, skyldmenni, maki svo eitthvað sé nefnt.  Rannsóknir 

á því hafa veitt gagnlegar upplýsingar um af hverju tvítyngdir einstaklingar halda við eða 

breyta tungumálanotkun sinni og tungumálavali.  Útgangspunktur rannsóknarinnar var sá 

að tungumál, sérstaklega fyrsta mál einstaklings eða móðurmál er óaðskiljanlegur hluti af 

sameiginlegri sjálfsmynd (e. collective identities) sem tengist menningu, uppruna og 

þjóðerni.  Í rannsókninni var kenningin sú að hægt væri að spá fyrir um tungumálanotkun 

einstaklings eftir því við hvaða fólk hann hafði samskipti við.  Því sterkari sem tengslin 

voru við fólk af sama uppruna og þjóðerni því líklegra var að það tungumál væri ráðandi 

hjá þeim einstaklingi, því væri viðhaldið og að sjálfsmynd einstaklingsins tengdist 

þjóðernislegum uppruna hans.  Þeir einstaklingar sem áttu börn töluðu yfirleitt alltaf við 

þau á móðurmáli sínu en börnin svöruðu yfirleitt alltaf á norsku.  Niðurstaða 

rannsóknarinnar var því sú að þjóðernislegur uppruni foreldra barna getur spáð fyrir um 

hvaða tungumál foreldrarnir nota til að tala við börnin sín en það átti þó ekki við um í öll 

skiptin.  Þjóðernislegur uppruni foreldranna hafði ekki áhrif á tungumálaval barnanna 

innan fjölskyldunnar, og ekki heldur í skólanum og þegar þau léku sér við aðra 

samnemendur.  Þar töluðu flest börnin norsku hvort sem það var í frímínútum, í 

bekkjarstofunni eða þegar þau voru að læra móðurmál sitt, tagalog.  Rannsóknin leiddi 

einnig í ljós að hugmyndir fólks um þau tungumál sem það talar getur haft áhrif á hvernig 

fólk sér sjálft sig sem og hvernig aðrir sjá þann einstakling (Lanza og Svendsen, 2007).  

Þetta undirstrikar aðrar niðurstöður sem hafa sýnt fram á að fjöltyngdir einstaklingar búa 

í raunveruleika sem er töluvert flóknari þegar kemur að sjálfsmyndinni en hjá þeim sem 

eru eintyngdir.  Kenning og niðurstöður Lanza og Svendsen kallast á við upplifun Melkorka 

og fjölskyldu hennar.  Henni finnst auðveldara að tala þau tungumál sem hún á oftast 

samskipti á, sbr tilvitnun X (stjúpamma og afi) að ofan.  Þjóðerni foreldra hefur áhrif á það 
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tungumál sem foreldrarnir nota í samskiptum (móðir gerir sér far um að nota íslensku) en 

takmörkuð áhrif á það hvaða tungumál Melkorka sjálf notar í sínum samskiptum.   

Tungumálanotkun fjöltyngda einstaklinga hefur einnig verið rannsóknarefni út frá 

kynjafræðilegu sjónarhorni.  Mismunandi er eftir samfélögum hvert kynjahlutverk karla og 

kvenna er þar sem kyn og kynjahlutverk er skapað og endurskapað af samfélaginu en er 

ekki tilkomið af náttúrunnar hendi.  Rannsóknir hafa sýnt að tví- og fjöltyngdir 

einstaklingar geta haft mismunandi kynjahlutverk sem fari eftir því tungumáli sem þeir 

tala á tilteknum tíma.  Tungumálanotkun þeirra sé oft og tíðum vel ígrunduð þar sem þeir 

velja hvaða tungumál þeir ætli að tala, hvort þeir ætli að blanda saman tungumálum og 

nýta sér málvíxl eða ekki sem hefur áhrif á viðhaldi tungumálanna og tungumálaskipti 

(Mills, 2006).  Þetta ætti þó ef til vill meira við þegar menningarmunur á milli samfélaga 

væri mikill þar sem staða kynjanna væri með ólíkum hætti.  Stúlkan sem tekið var viðtal 

við fyrir þessa rannsókn hefur verið búsett í Noregi og Íslandi þar sem enska er hennar 

ráðandi mál líkt og niðurstöður Dialang prófana gefa til kynna.  Ekki er það mikill munur á 

milli þessara samfélaga þegar kemur að stöðu kynjanna og því mætti gera ráð fyrir því að 

hún myndi ekki skipta um kynjahlutverk þegar hún skiptir um tungumál og kannast hún 

ekki við það (viðtal).   

Wei (2010) gerði rannsókn á þremur kínverskum strákum sem höfðu búið í 

Bretlandi um töluvert langt skeið, um viðhorf þeirra til tungumála og hugmyndaríki (e. 

creativity).  Þar kom í ljós að viðmælendur hans vildu fyrir alla muni vera fjöltyngdir en 

þeir vildu ekki að þeir væru skuldbundnir að tala ákveðið mál í ákveðnum aðstæðum.  Þeir 

höfðu allir lent í aðstæðum þar sem þeir máttu eingöngu tala eitt tungumál, til dæmis voru 

sendir í tungumálaskóla til að læra kínversku og þar máttu þeir ekki tala neina ensku, 

sama átti við þegar þeir hittu aðra ættingja.  Þeir töldu sig ekki hafa lært neitt að ráði í 

þessum aðstæðum þar sem þeir voru heftir.  Þeir vildu blanda tungumálunum saman, þeir 

voru ekki Kínverjar né Bretar, heldur voru þeir það bæði.  Hann komst að því að málvíxl 

væri stór hluti af þeim og í raun óaðskiljanlegur þáttur af sjálfsmynd þeirra.  Þegar þeir 

víxluðu málunum og blönduðu þeim saman gerðist náttúrulega, án allrar umhugsunar og í 

raun táknaði fyrir það sem þeir stóðu fyrir (Wei, 2011).  Þessi lýsing Wei á mjög vel við 

upplifun Melkorka eins og fram kemur að ofan.  Henni er ekki bannað að tala annað en 

íslensku við ættingja en sérstaklega þeir eldri skilja ekki annað svo hún leggur miklar 

hömlur á sig í því sambandi.  Hömlurnar eru mestar í kringum notkun íslenskunnar og 

viðhorf hennar til málsins er líka neikvæðast.  Hún vill ekki takmarka sig við eitt tungumál 

eða eitt land, heldur flakka á milli eftir þörfum. 
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Valentine, Sporton og Nielsen (2008) gerðu rannsókn á tungumálanotkun 

sómalskra innflytjenda í Bretlandi þar sem niðurstaðan var mjög svipuð og Wei komst að.  

Mismunandi tungumálageta innan fjölskyldunnar getur oft orsakað ákveðna spennu á milli 

fjölskyldumeðlimanna þar sem foreldrar reyna að stýra tungumálavali barna sinna.  Þar 

töluðu börnin um að þau byrjuðu oft ósjálfrátt að tala ensku heimafyrir þar sem enskan er 

notuð allan daginn í skólanum.  Foreldrar þeirra reyndu eftir öllum mætti að láta börn sín 

tala sómölsku þegar þau voru heima því þeir voru hræddir um að henni myndi annars 

hraka hjá þeim.  Foreldrar þeirra álita tungumálið vera mikilvægan þátt í því að börn 

þeirra læri að verða Sómalar og geti haft samskipti við aðra Sómala á þeirra tungumáli.  

Þessi börn bjuggu þar af leiðandi í tveimur heimum, með tveimur tungumálum þar sem 

þau skiptu tungumálunum í tvö mismunandi rými til að vera hluti af ákveðnum hóp.  Að 

geta talað ákveðið tungumál hefur áhrif á fólk, það gefur þeim ákveðna sjálfsmynd og þá 

tilfinningu að það tilheyri ákveðnum hóp og mótar sýn þeirra á líf sitt.  Val á tungumáli 

getur því verið alveg jafn þýðingamikið og val á orðum.  Þegar börnin skiptust á milli 

þeirra rýma sem þau höfðu skapað með mismunandi tungumálanotkun skiptist einnig 

sjálfsmynd þeirra.  Börnin sýndu mikinn skilning á sjálfsmynd sinni þar sem hún var ekki 

bundin ákveðnum stað eða uppruna heldur var hún sköpuð og endursköpuð þegar þau 

flökkuðu á milli tungumála og þeirra rýma sem hvert tungumál átti heima í.  Í skólanum 

voru þau með ákveðna sjálfsmynd og allt aðra heimafyrir.   

Enska hefur mjög sterka stöðu í samfélögunum sem Melkorka elst upp í þrátt fyrir 

að vera ekki þjóðtunga.  Viðhorf hennar til málsins er í samræmi við þessa sterku stöðu 

málsins og virðist hafa töluver að segja um notkun hennar á tungumálunum (Ige, 2010) 

Formleg kunnátta í norsku og íslensku er ekki mjög ólík en viðhorfið til málanna er það.  

Gera má því skóna að tengsl séu á milli þess að henni finnist íslenska vera formlegt, stíft og 

óþjált mál og þess að hún forðast að nota það í samskiptum.  Jafnvel að því marki að 

forðast samskipti við fólk sem henni finnst hún verða að tala eingöngu íslensku við, eins og 

föður sinn, ömmu og afa. 

Skýrt kemur fram í máli Melkorka og viðtölum við hana að málvíxl tveggja eða fleiri 

mála eru henni mjög eðlileg og málform sem hún sækir í að nota.  Henni finnst þægilegast 

að eiga samskipti við fólk sem talar sem flest af málunum hennar.  Þetta er í samræmi við 

það sem Elisabet Lanza (2000) heldur fram um að málvíxl séu fremur vandamál fyrir 

málfræðinga en málhafa.   

Myers-Scotton (1995:148) lýsir dæmi þar sem 12 ára drengur velur að tala 

móðurmál við föður sinn til að sýna virðingu.  Þessi hegðun er að vissu leyti sambærileg 

við hegðun Melkorku gagnvart ömmu og afa á Íslandi í dæmi (2) að ofan.  Hún talar 
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eingöngu íslensku við þau og nefnir að þau séu „authorioty figures“, eins konar yfirvald.  

En ekki er augljóst að um frjálst val sé að ræða, samaber að tungumálanotkun í samræðum 

við foreldra er í mjög föstum skorðum þrátt fyrir að þau tali og skilji bæði fleiri af 

tungumálunum hennar.  Hún segir sjálf að það sé „fast“ hvaða tungumál sé talað við hvern, 

þó þess hafi ekki beinlínis verið krafist.  Frekar að umhverfið hafi ekki aðlagað sig að 

breyttri málnotkun hennar..   
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7 LOKAORÐ 

Niðurstöðurnar úr rannsókn okkar eru mjög sambærilegar við niðurstöður annarra 

rannsókna eins og getið er að framan Melkorka hegðar sér eins og eðlilegur fjölmálshafi og 

sníður málsnið sitt eftir stakki hverju sinni.  Málvíxl eru eðlilegur hluti máls fjöltyngdra og 

hömlur á notkun þess þrengja að tjáningarmöguleikunum.  Melkorka á í minni samskiptum 

þar sem hún, með réttu eða röngu, álítur að hún geti eingöngu notað eitt tungumál.  

Fjöltyngda er erfitt að setja á bás og er erfitt að skilgreina.  Sjálfsmynd, málakunnátta, 

menningarbakgrunnur, málvíxl allt blandast þetta saman á alveg einstakan hátt í hverjum 

einstaklingi.  Hin 17 ára Melkorka segist tilheyra Íslandi, vilja búa í Noregi og tala ensku.  

Fjöltyngdir hafa hæfileika til að upphefja landamæri milli tungumála og landa og vera 

einstakir heimsborgarar.  
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