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Hvað vitum við um tengsl tækni og 
málþroska?

Er verra að stafrænt efni sé ekki á 
móðurmáli barnanna/nemenda?





Enskuskekkja í almennri umræðu og rannsóknum: 

Gert ráð fyrir því að öll tækni sé í boði á 
móðurmáli notenda.



Geta börn lært erlent tungumál með tækni*?
*Stafrænu ílagi (e. digital input/electronic media exposure)?

• Mállegu áreiti frá ýmsum tækjum, t.d. sjónvörpum, tölvum, snjalltækjum, bílum, heimilistækjum o.fl.

Já. Og nei. Við vitum það í rauninni ekki alveg. 

• Talið er að ílag þurfi að vera skiljanlegt, áhugavert, 
raunverulegt og í ákveðið miklu magni (Krashen 1985). 
• Samskipti skila meiri árangri en sjónvarpsefni (Patterson og Pearson

2004).
• Textað sjónvarpsefni skilar meiri árangri en ótextað (Kuppens 2009).

Magn og gæði skipta máli – gagnvirkt er betra en óvirkt.



Eru stafrænir aðstoðarmenn 
sambærilegir því að hafa 
teiknimyndir á ensku í gangi í 
bakgrunninum?

Eða frekar eins og undarlegur 
en mjög hjálpsamur skiptinemi 
sem er alltaf heima og neitar 
að tala annað en ensku? 



Er hægt að keppa 
við ensku?

Ílagsmagn og ílagsgæði í 
stafrænum heimi



Ýmislegt vandað stafrænt 
íslenskt efni til staðar

Magn og úrval þó verulega 
takmarkað.

• Íslenskumælandi fólk sem á
erfitt með tal og/eða mál og 
þarf að nýta sér tjáskiptatækni
stendur mun verr en þeir sem 
eru enskumælandi þegar 
kemur að nýjum úrræðum.



Greinilegt: Stóraukið enskt, að hluta 
til gagnvirkt, ílag í tæknivæddu 
málumhverfi íslenskra barna. 

Hvaða áhrif hefur það?



Hvað segja fjöltyngisrannsóknir okkur?

Sú breyta sem hefur mest áhrif á tileinkun annars máls er ílagsmagn
(Pearson 2007 m.a.). Því meira sem ílagið hefur verið, því líklegra er að barnið hafi náð góðum 
tökum á viðkomandi máli. 

• Orðaforði tvítyngdra barna er sambærilegur orðaforða eintyngdra barna 
ef bæði tungumál eru tekin til greina. Þekking fjöltyngdra barna er 
dreifð.
• Ef aðeins eitt mál er skoðað kemur þó í ljós að tvítyngd börn tileinka sér orðaforða hægar en 

eintyngd börn (Marchman o.fl. 2010). 

• Sambandið þó ekki alveg beint – þegar ákveðnum þröskuldi hefur verið 
náð í ílaginu minnkar spágildið.
• Elín Þöll Þórðardóttir (2011):  Virtist nægja að börnin hefðu fengið 40-60% ílag á viðkomandi 

máli til að ná sama árangri og eintyngdir jafnaldrar þeirra á prófum um skilning á orðaforða. 
Þröskuldurinn var hærri (meira en 60%) þegar kom að tjáningu orðaforða. 



Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis
Verkefnisstjórar: Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson.

• Netkönnun: 5000 manna úrtak, 3-98 ára.
• Ítarleg viðtöl og prófanir: 400 manns.

Kortlagning á íslensku og ensku í íslensku 
málsamfélagi.

Þróun mælinga sem gefa af sér einstaklingsbundna magn- og 
gæðastuðla ílagsins. 

• Hversu mikið af hverju tungumáli?
• Hversu gagnvirkt?

Spágildi ílagsstuðlanna þegar kemur að málþroska og notkun 
tilbrigða málbreytingar.



6-7 ára 8-9 ára

Að kortleggja samband ílags og orðaforða

Enskumagn spáir vel (29-31%) fyrir um enskan orðaforða –
áhrif virkrar notkunar (tal og skrift) meiri hjá eldri börnunum.



8-9 ára6-7 ára

Enskumagn spáir ekki fyrir um íslenskan orðaforða 
ennþá  veruleg áhrif aðeins til staðar hjá minnihluta 
barna eins og staðan er núna?



Eigum við ekki að nýta það að 
nemendur kunni heilmikla ensku? 
Er verra að stafrænt kennsluefni sé
ekki á móðurmálinu? 



Íslendingar ofmeta ennþá enskukunnáttu sína

• Rannsóknir Birnu Arnbjörnsdóttur og 
samstarfsfélaga hafa leitt í ljós að 
enskukunnátta Íslendinga er stórlega ofmetin.
• Háskólanemar eiga erfitt með að nýta sér námsefni á 

ensku. 

• Fyrstu niðurstöður úr greiningu Ásrúnar 
Jóhannsdóttur á enskum orðaforða í SMS-
könnuninni gefa til kynna að 13-20 ára 
þátttakendur hafi almennt alls ekki vald á 
þeim orðaforða sem þarf til þess að skilja 
skáldsögur án aðstoðar orðabókar eða 
kennara.

• Hvað með nemendur sem hafa íslensku 
sem annað mál?





Verkfæri frekar en töfralausnir


