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Inngangur

Í þessu sérriti er lýst í örstuttu máli meginstraumum í annarsmáls-
fræðum í dag og sjónum sérstaklega beint að þeim breytingum 

sem orðið hafa í annarsmálsfræðum eftir síðustu aldamót og endur-
speglast í greinum ritsins. Þar ber mest á rannsóknum á því hvernig 
hið málsálfræðilega uppbyggingarferli tungumálsins og notkun 
mótast af félagslegu umhverfi þess (Larsen-Freeman 2018; Ellis 
2021). Annarsmálsfræði byggja því á margþættum og þverfræði-
legum rannsóknarnálgunum (Ellis 2021) sem gera þau að sérstak-
lega kraftmiklu og skemmtilegu fræðasviði. Hér verður stiklað á 
stóru og reynt að tengja kenningar í fræðunum við þær rannsóknir 
sem eru kynntar í þessu riti en flestar beinast að því að skýra hvern-
ig málaðstæður hafa áhrif á máltileinkun, meðal annars magn og 
eðli ílags, málnotkun og viðhorf, í og utan kennslu. 

Bókin Mál málanna kom út árið 2007 í ritstjórn Auðar Hauksdóttur 
og Birnu Arnbjörnsdóttur. Í bókinni er að finna yfirlit yfir stöðu ann-
arsmálsfræða og greinar sem lýsa íslenskum rannsóknum þess tíma. 
Síðan hefur mikið vatn runnið til sjávar og má segja að nánast hafi 
orðið viðsnúningur á nálgunum og viðhorfum í annarsmálsfræðum, 
allt frá hugmyndum fræðimanna um eðli tungumála, sérstaklega 
eðli fjöltyngis (Council of Europe a), en einnig kenningar um notkun 
fleiri en eins tungumáls og málafbrigða við mismunandi málað-
stæður. Viðhorfsbreytingarnar eru ekki síst til komnar vegna mikilla 
fólksflutninga milli málsvæða á undanförnum árum en einnig vegna 
breytinga á eðli samskipta í stafrænum heimi þar sem áhrif ensku 
sem samskiptamáls hafa gerbreytt málumhverfi margra þjóða, sér-
staklega í Norður-Evrópu (Dimova o.fl. 2015). Kenningar um tungu-
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mál sem afmarkað fyrirbæri þar sem talað er um fyrsta mál (og oft 
þá frá sjónarmiði opinberrar þjóðtungu) og annað mál og erlend mál 
hafa vikið fyrir kenningum um að öll þau tungumál sem málhafinn 
hefur á valdi sínu myndi tungumálaforða hans (e. language repertoire) 
(Council of Europe b). Tungumálaforðinn sé síbreytilegt fyrirbæri 
sem málnotandinn nýtir og aðlagar að málaðstæðum og viðmælanda 
hverju sinni. Eins og Larsen-Freeman bendir á í yfirlitsgrein sinni 
frá 2018 skoða fræðimenn nútímans ekki fjöltyngi lengur út frá 
mýtunum um eintyngi (e. monolingual bias), afmörkun tungumála og 
málafbrigða (e. separation of languages and varieties), og upphafi og endi 
máltileinkunar, heldur má segja að áherslurnar séu fremur á hvernig 
málhafi lærir fleiri en eitt tungumál og notar tungumálaforða sinn 
í samskiptum við aðra, til náms og starfa. Þá er ekki síst mikilvægt 
að skýra hvernig tungumálaforðinn mótar viðhorf til sjálfsins og ann-
arra, hópa og einstaklinga. 

Ýmsir fræðimenn hafa átt þátt í að kalla fram þá þróun sem orðið 
hefur í annarsmálsfræðum undanfarin ár. Hér er átt við flutning 
áherslna frá málfræðimiðuðum lýsingum yfir í hvernig málkerfið 
byggist upp, stundum kallaðar framvindukenningar, í að skoða 
uppbyggingu tungumálsins í samhengi við notkun þess og málað-
stæður. Áhugi á málfræðilegri framvindu tungumálakerfisins er þó 
enn við lýði og mikilvægur (sjá t.d. Lydia White 2003 og síðari verk; 
Susan Gass o.fl. 2020; Doughty og Williams 1998; og umfjöllun 
Birnu Arnbjörnsdóttur um áhrif kenninga Chomskys á annarsmáls-
fræði 2013) en hefur að einhverju leyti hopað fyrir málsálfræðilegum 
(e. cognitive neuroscience) rannsóknum á tengslum máls og starfsemi 
heilans (sjá t.d. verk Byalistok 2012 um jákvæðar hliðar fjöltyngis). 
Rannsóknir De Houwer (2009) gefa gott yfirlit yfir máltökuferlið 
hjá börnum sem læra fleiri en eitt mál samtímis og þeim þáttum 
sem hafa áhrif á það ferli. Úrvinnslukenning Pienemanns (1998) er 
framvindukenning sem lýsir uppbyggingu málkerfisins hjá málnem-
anum sem þarf að byggja upp sértæka úrvinnslufærni áður en hann 
getur unnið úr nýjum málfræðilegum upplýsingum. Kenningin gerir 
þannig grein fyrir bæði föstum kerfisbundnum ferlum sem nem-
inn tileinkar sér og einstaklingsbundnum afbrigðum (e. variations) 
sem sjást í tileinkunarferlinu. Rannsóknir Maríu Garðarsdóttur og 
Sigríðar Þorvaldsdóttur (2013) og Maríu Garðarsdóttur o.fl. (2019) 
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lýsa uppbyggingu fallbeygingar í íslensku sem öðru máli út frá hug-
myndum Pienemans. 

Félagslega bylgjan (e. social turn) í annarsmálsfræðum er oftast 
rakin til tímamótagreina Firth og Wagner (1997; 2007) þar 
sem þeir kalla á endurskoðun áherslna fræðimanna samtímans á 
innri gerð tungumála og taka til skoðunar þá félagslegu umgjörð 
sem knýr framvindu málsins hjá málnemanum. Viðhorf Firth og 
Wagner var og er að tungumál og notkun þeirra séu í eðli sínu fé-
lagslegt fyrirbæri sem skýrir takmarkaðan árangur fyrri rannsókna 
til að skýra hvernig málkerfi virka og þróast án tilvísunar til félags-
legra þátta máltileinkunar. Upp úr þessum hugmyndum varð til 
nálgun sem kallast CA-SLA; aðferðir samtalsgreiningar (e. conversa-
tion analysis (CA)) eru notaðar til að skoða tileinkun annars máls 
(e. second language acquisition (SLA)) sem leggur áherslu á að skoða 
málleg samskipti manna á meðal. Grein Guðrúnar Theodórsdóttur 
og Sörens Eskildsen (í þessu riti) fjallar um þá máltileinkun sem á 
sér stað í samskiptum fólks. Rannsóknir í anda CA eru í eðli sínu 
emískar (e. emic); þar er innra sjórnarhorn notað til að skoða sam-
skipti milli málnema í íslensku og viðmælenda hans, þ.e. hvernig 
þeir skilja hvor annan. Máltileinkunarferlið er því rannsakað út 
frá einstaklingnum, málhafanum sjálfum. Rannsóknir Guðrúnar 
Theodórsdóttur og hennar teymis (Guðrún Theodórsdóttir 2018; 
Eskildsen og Guðrún Theodórsdóttir 2017; Guðrún Theodórsdóttir 
og Eskildsen í þessu riti) eru dæmigerðar fyrir slíka nálgun og 
eru sennilega einstakar á heimsvísu þar sem þær lýsa á nákvæman 
hátt raunverulegum og flóknum samskiptum milli málnema og 
íslenskra viðmælenda hans yfir langan tíma. 

Rannsóknir á hvernig tungumál þróast í félagslegu samhengi eru 
í miklum blóma. Hugmyndinni um tungumálaforða og notkun hans 
fylgir hugtakið fjöltyngi (e. multilingualism/plurilingualism) (Council of 
Europe a) fremur en t.d. tvítyngi og nær yfir öll þau tungumál sem 
málneminn lærir og nýtir til samskipta (í stað t.d. fyrsta máls M1 
og annars máls M2). Rannsóknir sem skoða tungumálaforða barna 
sem tala erfðarmál á Íslandi auk íslensku eru afar gróskumiklar enda 
er tungumálið undirstaða lestrar sem aftur hefur afgerandi áhrif á 
þá stefnu (e. trajectory) sem námsferill barna tekur og þar með líf og 
starf þess. Grein Renötu Emilsson Pésková (í þessu riti) fjallar um 
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fjöltyngd börn og viðhorf þeirra sjálfra, foreldra þeirra og kennara 
til fjöltyngis og hvernig fjöltyngið er metið og nýtt í lífi barnanna. 
Rannsóknin er byggð á viðamiklu doktorsverkefni Renötu (2021) 
sem hefur rutt brautina á Íslandi á sviði nútíma fjöltyngisrannsókna. 
Niðurstöðurnar lýsa því út frá sjónarmiði einstaklingsins (emísku) 
hvernig börnin sjálf, foreldrar þeirra og kennarar meta og reyna 
að nýta sér tungumálaforða barnanna en skólayfirvöld og opinber 
menntastefna endurspegla eldri viðhorf um að fjöltyngi sé frekar 
börnum til vansa eða hunsar algerlega að vísa til þess að börnin tali 
fleiri en eitt tungumál og þýðingu þess fyrir námið. 

Grein Hönnu Ragnarsdóttur er á sömu nótum en hún skoðar 
málstefnu foreldra þegar kemur að því að ákveða hvaða tungumálum 
skuli haldið að börnum. Þar er lýst viðhorfum foreldra barna sem 
tala erfðarmál en niðurstöðurnar eiga líka erindi til íslenskumælandi 
foreldra fjöltyngdra barna. Málstefna hins opinbera og málstefna 
fjölskyldna þarfnast frekari rannsókna á Íslandi, ekki síður meðal 
foreldra þar sem báðir tala íslensku og eiga börn sem í síauknum 
mæli nota ensku með íslenskunni í daglegu lífi. Greinar Renötu 
og Hönnu lýsa afleiðingum nýs málumhverfis á Íslandi og eru því 
mikilvægar þegar kemur að endurskoðun mál- og menntastefnu sem 
endurspeglar raunveruleika íslensks málsamfélags. 

Hugtakið krosstynging (e. translanguaging) (Garcia 2009, 140) er 
notað um tungumálanotkun þegar málhafi notar það tungumál sem 
hentar hverju sinni í samskiptum við aðra. Þegar börn á skólaaldri 
eiga í hlut er krosstynging notuð til að skilja kennarann, kennsluna og 
námsefnið. Krosstynging sem skoðuð er út frá málnemanum og notar 
innra sjónarhorn og er þá emísk gerð af málvíxlum (e. code-switching). 
Flestir sem nota fleiri en eitt tungumál í dagsins önn grípa til þess 
tungumáls sem best á við hverju sinni til að greiða fyrir samskiptum 
(Garcia og Wei 2014). Þess má geta að innan Norðurlandanna hefur 
lengi verið fjallað um hvernig auka megi málskilning milli norrænu 
málanna með því að hver noti sitt „móðurmál“ í samskiptum, annað 
óvirkt (e. receptive) til hlustunar en hitt virkt (e. productive) til að koma 
frá sér hugmyndum (Frøshaug og Stende /Norræna ráðherranefndin 
2021; Auður Hauksdóttir í þessu riti). Margir Íslendingar tala um að 
nota einhvers konar sambland af norrænu málunum í samskiptum 
á Norðurlöndum sem fáir amast við. Það sem er í góðu lagi fyrir 
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norsku, sænsku og dönsku ætti að vera í lagi fyrir ensku, íslensku 
og pólsku. Samkvæmt þessari hugmyndafræði er það ekki markmið 
rannsókna lengur að skoða hvenær máltileinkun hefst og hvenær 
henni lýkur, heldur hvenær og hvernig málnemi verður málnotandi 
og eykur með því málfærni sína (sjá Cook 2012). 

Hugmyndin um superdiversity (Blommaert og Rampton, 2011; 
Vertovec 2007) hefur verið fyrirferðamikil í rannsóknum á fjöltyngi 
út frá samfélagslegum nálgunum. Fræðimenn á því sviði benda á að 
málleg samskipti séu flóknari en svo að hægt sé að skýra þau út frá 
viðhorfum um tungumál sem afmörkuð og sértæk fyrirbæri (e. dis-
crete and bounded), t.d. talar fólk á Íslandi ekki bara pólsku, íslensku 
og ensku í dagsins önn og hefur mismikið vald á hverju tungumáli, 
heldur tala konur við karla, ungir við aldna, undirmenn við yfirmenn 
í mismunandi tilgangi – allt þetta og fleira hefur áhrif á eðli þess 
máls sem er notað þvert á tungumál. Lýsandi kenningar verða að ná 
yfir allan fjölbreytileika tungumála, máltileinkunar og málnotkunar 
og ekki hvað síst það sem tungumálið segir um félagslega stöðu 
málhafans, tök (e. affordances), vald, eða félagslegt, menningarlegt og 
mállegt auðmagn (e. capital) (Bourdieu 1986). 

Skoða á fjölbreytileika og þar með sjálfbærni tungumála í ná-
býli á sama hátt og sjálfbærni í náttúrunni. Nálgunin hefur verið 
kölluð málumhverfisstefna (e. ecological approach) og er upphaflega 
eignuð Haugen (1972). Umhverfiskenningin líkir tungumálum við 
náttúruna og rannsakar sambýli tungumála innbyrðis og í félags- 
og menningarlegu samhengi, þ.á m. hvernig málaðstæður verða 
til þess að þrengja að einu tungumáli meðan annað þenst út eftir 
settum lögmálum og allar breytingar, hvort sem er á málinu eða 
notkun þess, mynda kerfi eða umhverfi sem tungumálið lagar sig að 
(Kramsch og Steffensen 2008). Nábýli tungumála er oftast rannsakað 
út frá ytra (etísku) sjónarhorni, þ.e. út frá málhegðun einstaklinga 
og hópa utanfrá. Rannsóknir á nábýli íslensku sem erfðarmáls og 
ensku í Vesturheimi eru af þessum toga og gefa góða mynd af mál-
breytingum í íslensku í návígi við ensku (Birna Arnbjörnsdóttir, 
Höskuldur Þráinsson og Úlfar Bragason 2018) og Auður Hauksdóttir 
(í þessu riti) fjallar um stöðu dönsku á vestnorræna svæðinu á Íslandi, 
Grænlandi og í Færeyjum. 

Í tungumálanámi var lengi hefð fyrir því að rannsaka hvernig 
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málnemar nálgast námið. Segja má að hefðbundin próf séu af et-
ískum toga. Þetta er þó ekki algilt og síðari tíma rannsóknir hafa í 
auknum mæli skoðað máltileinkun út frá sjónarmiðum nemandans 
sjálfs. Grein Elínar Þórðardóttur fjallar um nábýli tungumála og 
áhrif þeirra á magn ílags fyrir nemendur sem tala líka erfðarmál 
auk íslensku. Hún spyr um viðhorf nemenda til tungumálanna og 
hvaða áhrif það geti haft á tileinkun íslensku þegar svo mikil enska 
sem raun ber vitni er í umhverfi barna sem eru nýflutt til Íslands og 
alast upp við að minnsta kosti þrjú tungumál: erfðarmálið, íslensku 
og ensku.

Flóknar kenningar um máltileinkun og málnotkun kalla þá 
á margslungnar rannsóknaraðferðir, bæði emískar og etískar. Og 
margar nálganir og rannsóknaraðferðir eru stundaðar samtímis í 
annarsmálsfræðum. Complexity Theory (Ellis og Larsen-Freeman 2006; 
Larsen-Freeman 2006) byggir á þeirri hugmyndafræði að aðeins með 
margskonar rannsóknum og rannsóknaraðferðum, á máltileinkun 
einstaklinga og hópa við ólíkar aðstæður, verði unnt að byggja upp 
þekkingu sem kemst nálægt því að lýsa máltileinkun og málnotkun 
þegar fleiri en eitt tungumál eiga í hlut. (Larsen-Freeman 2006). 

Mismunandi fræðileg nálgun hefur mismunandi skírskotun til 
kennslu. Þannig dugar ein rannsóknaraðferð ekki til að skýra fjöl-
tyngi og ekki er nein ein kennsluaðferð til að kenna tungumál. Grein 
Brynhildar Önnu Ragnarsdóttur og Þórhildar Oddsdóttur í þessu 
riti fjallar um tengsl kennslufræðinálgana, námskráa og áhrifa þeirra 
á viðhorf nemenda og starfið í kennslustofunni og námsefnið. Athygli 
fræðimanna hefur í vaxandi mæli beinst að því hvernig kennslan 
stuðlar að því að auka magn ílags, enda eru fræðimenn sammála um 
að stærsti áhrifavaldurinn í því hversu góðri færni málneminn nær 
í tungumáli sé hve mikið hann heyrir málið og notar. Magn ílags 
hefur mikil áhrif á þá málfærni þegar nemendur bæta við sig tungu-
málum í skóla. Á Íslandi er þá talað um kennslu erlendra tungumála 
(sjá þó umræðu um ensku á Íslandi hér að ofan) og reynir þar mikið 
á kennsluna og námsefnið til að auka magn ílags sem oftast tak-
markast við kennslustundir eða nám þeim tengt. Þá reynir einnig 
meira á viðhorf nemandans, svo sem hvata hans eða tilgang námsins. 
Þetta á sérstaklega á þetta við um fullorðið fólk þar sem það lærir 
tungumál á annan og oft meðvitaðri hátt en börn. 
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Leitað hefur verið leiða til að komast til móts við þessar áskoranir 
og auka ílag og efla hvata í kennslu. Á Íslandi er löng hefð fyrir 
kennslu erlendra tungumála og í þessu riti eru greinar sem fjalla 
einmitt um viðhorf nemenda, magn ílags og hvata í máltileinkun í 
skóla.

Kenningar Dörnyeis (sjá t.d. 2009) um þátt hvata í tungumála-
námi, sérstaklega í kennslu, hafa haft mikil áhrif á annarsmáls-
fræði. Hann setur fram kerfi sem byggir á hugmyndum um hvers 
vegna nemendur leggja það á sig að læra tungumál út frá viðhorfum 
nemenda til sjálfs sín og hvað drífur þá áfram, til dæmis skólaverk-
efnin, væntingar foreldra eða notkun málsins í nútíð og framtíð. 
Rannsóknir Önnu Jeeves (2013) og Ásrúnar Jóhannsdóttur (2018; 
2022) um enskunám íslenskra barna í 4. bekk grunnskóla byggja að 
hluta á kenningum Dörnyeis.

Í könnun á áhuga nemenda við Háskóla Íslands á tungumála-
námi frá 2019 kom meðal annars í ljós að mikill meirihluti svarenda 
taldi mikilvægt að kunna erlend tungumál af ýmsum ástæðum en 
oftast vegna þess að þeir þurftu á þeim að halda í námi sínu við 
Háskóla Íslands og erlendis (Birna Arnbjörnsdóttir, Jón Ólafsson og 
Oddný Sverrisdóttir 2019). Aðrir vildu læra tungumál vegna sér-
stakra áhugamála svo sem að þeir vildu læra ítölsku því þeir voru 
óperuunnendur eða japönsku af því þeir lásu Manga sögur. Flestir 
svarenda vildu þó læra ensku vegna þess að hún var alltumlykjandi í 
námi þeirra við HÍ.

Ein vel þekkt leið til að auka magn ílags í kennslu er notkun 
sjónvarpsþátta, kvikmynda og annars skemmtiefnis á markmálinu 
sem auðvelt er að finna í gegnum stafræna miðla. Grein Hólmfríðar 
Garðarsdóttur í þessu riti fjallar einmitt um hvernig nota má kvik-
myndir til að auka ílag en einnig til að auka skilning á menningu og 
menningarbundnum viðhorfum þeirra sem tala markmálið. Á tím-
um mikilla ferðalaga til útlanda og auðveldu aðgengi að norrænum 
og evrópskum styrkjum hafa námsferðir til landa þar sem markmálið 
er talað aukist og má segja að þær séu nú almennt orðnar hluti af 
námi í erlendum tungumálum á Íslandi. Um gildi slíkra námsferða 
hefur sprottið upp sérstakt fræðasvið (sjá t.d. Isabelli-Garcia o.fl. 
2018). Grein Oddnýjar Sverrisdóttur fjallar um stuttar námsferðir 
til Þýskalands til að auka ílag í þýsku sem hafa skipt sköpum fyrir 
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málþjálfun fyrsta árs nemenda í þýsku við Mála- og menningardeild 
Háskóla Íslands. 

Fyrir utan námsdvöl í viðkomandi málsamfélagi er tæpast nokkuð 
sem hefur aukið aðgengi nemenda að tungumáli betur en stafrænir 
miðlar og sýndarheimar (e. virtual reality, VR). Tungumálaöpp eins og 
Duolingo og fleiri hafa skotið upp kollinum og auka færni nemenda, 
sérstaklega í málfræði og orðaforða, en eiga erfiðara með aðra þætti 
máltileinkunar, svo sem flæði. Icelandic Online er gagnvirkt netnám-
skeið sem byggir á hugmyndafræði annarsmálsfræða um nám full-
orðinna sem vilja læra íslensku. Þar hafa hundruð þúsunda málnema 
fengið tækifæri til tungumálanáms þar sem kennslan er skipulögð í 
samræmi við ákveðin markmið (e. curated). Þá er kerfið notað til að 
kenna færeysku og finnlandssænsku á netinu og nú síðast íslensku 
fyrir börn sem eru að læra að lesa um leið og þau bæta íslensku við 
tungumálforða sinn. Þessi námskeið byggja á þekktum og viður-
kenndum kenningum annarsmálsfræðinnar (Birna Arnbjörnsdóttir 
2021; Birna Arnbjörnsdóttir, Kolbrún Friðriksdóttir og Branislav 
Bédi 2020). Branislav Bédi (2020) rannsakaði raunveruleg yrt og óyrt 
atriði í skýringarbeiðnum meðal Íslendinga (e. clarifications requests, 
CRs). Niðurstöðurnar voru notaðar til að kenna sýndarspjallverum (e. 
embodied conversational agents) í tölvuleik raunsæja og fjölþætta hegðun en 
með því gátu nemendur Icelandic Online www. .com (IOL) æft sam-
skipti við sýndarverur á íslensku. 

Rannsóknir Kolbrúnar Friðriskdóttur beinast að hegðun og við-
horfum málnema til fjarnáms á netinu. Í grein sinni í þessu riti lýsir 
Kolbrún hegðun nemenda sem læra íslensku á netnámskeiðinu (e. 
LMOOC) Icelandic Online gegnum rakningarkerfi IOL en Kolbrún 
spyr líka nemendur um viðhorf þeirra til námsins. Hún kallar eftir 
nýjum viðmiðum í mati á brottfalli í netnámskeiðum og að það sé 
minna en almennt hafi verið talið. Niðurstöður Kolbrúnar benda til 
þess að brottfall sé mest í upphafi og við lok námskeiðs. Þá má spyrja 
hvort þeir nemendur hafi yfirleitt ætlað sér að taka námskeiðið og að 
þeir sem hætta undir lokin telji sig hafa lært nóg á svipaðan hátt og 
fæstir nemendur lesa allar bækur sínar spjaldanna á milli. Þorri nem-
enda, aðrir en þeir sem hætta í byrjun og blálokin, stunda námið á 
námskeiðum IOL. Þá má segja að rannsóknarniðurstöður Kolbrúnar 
séu fyrsti vísir að nokkurs konar gátlista yfir hvað virkar (söguþráður, 
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fjöldi æfinga, markviss kennsla) í þróun netnámskeiða (LMOOCS). 
Grein Branislavs Bédi og Kelsey Page Hopkins í þessu riti fjallar um 
netnám barna og viðhorf foreldra þeirra til fjarnámsins en þau unnu 
yfirlit yfir stafrænt efni sem aðgengilegt er og styður við máltöku 
ungra fjöltyngdra barna sem eru að læra íslensku.

Þá er óhjákvæmilegt að minnast á þátt ensku sem alþjóðlegs máls/
viðbótarmáls eða ensku sem samskiptamáls í auknu fjöltyngi meðal 
þjóða, þar á meðal Íslendinga. Almennt hefur verið talað um eina 
þjóðtungu (þar til íslenskt táknmál var viðurkennt sem opinbert 
mál) á Íslandi og Íslendingar taldir eintyngdir en læra svo erlend 
tungumál. En enskan ryður sér til rúms í daglegum málathöfnum í 
raunheimum (sjá t.d. rannsóknir Birnu Arnbjörnsdóttur og Hafdísar 
Ingvarsdóttur 2018) og í stafrænum heimi (Sigríður Sigurjónsdóttir 
2020; Íris Edda Nowenstein og Sigríður Sigurjónsdóttir 2021; Ásrún 
Jóhannsdóttir 2021). Þessir íslensku fræðimenn benda á að enska 
sækir í sig veðrið og að hlutur hennar vaxi stöðugt í tungumála-
forða sífellt yngri Íslendinga og því tímabært að endurskoða mál- og 
menntastefnu í samræmi við þær breytingar (Birna Arnbjörnsdóttir 
2007). 

Rannsóknir Ásrúnar Jóhannsdóttur (2018; 2022), Guðmundar 
Edgarssonar (2018), og Önnu Jeeves (2013) eiga það sameiginlegt að 
skoða stöðu enskufærni og enskukennslu á Íslandi á einn eða annan 
hátt. Rannsóknir þeirra koma í beinu framhaldi af umfangsmiklum 
rannsóknum Birnu Arnbjörnsdóttur og Hafdísar Ingvarsdóttur á 
breyttri stöðu ensku á Íslandi (2018). Ásrún rannsakaði enskufærni 
fjórðubekkinga á Íslandi og komst að því að formleg enskukennsla 
virtist lítil áhrif hafa á málfærni þeirra sem mátti frekar rekja til 
þátta utan skólans (Ásrún Jóhannsdóttir 2018, 2022). Rannsóknir 
Guðmundar Edgarssonar (2018) beindust að enskum orðaforða og 
lesskilningi nemenda á ensku á síðasta ári framhaldsskóla og komst 
hann að því að þrátt fyrir allt að tólf ára enskunám í skóla hafa flestir 
þátttakendur í rannsóknum hans ekki þann orðaforða og lesskilning 
sem krafist er af flestum háskólum sem nota ensku sem kennslumál 
(e. English as medium of instruction) (EMI)). Rannsókn Guðmundar lýsir 
því misgengi sem virðist vera milli hefðbundinnar kennslu ensku 
sem erlends máls (e. English as a foreign language (EFL)) og þeirrar 
enskufærni sem krafist er í háskólanámi (sjá líka Hyland 2022). 
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Sama má segja um niðurstöður rannsókna Önnu Jeeves á viðhorfum 
nemenda til ensku en þar kemur fram að margir nemendur telja þá 
ensku sem þeir læra í skóla litlu bæta við enskuna sem þau læra utan 
hans (2013 og í þessu riti). Þetta misgengi tengist kenningum um 
hvenær einstaklingur hefur náð valdi á tungumáli og í framhaldi af 
því hvenær hann hættir að vera málnemi (EFL) og verður málnotandi 
(EMI) eins og áður er lýst. 

Á undanförnum árum hefur kennsla og notkun tungumála í 
sérstökum tilgangi aukist (e. language for specific purposes), svo sem 
akademískrar ensku eða sænsku fyrir lækna. Þar undir mætti líka 
nefna ensku í fræðastarfi og útgáfu (Hafdís Ingvarsdóttir og Birna 
Arnbjörnsdóttir 2013). Áherslan er að skoða og skilgreina fagtengdan 
texta (e. genre/ discipline based text). Hvati nemandans til námsins 
er styrktur með því að miða kennsluna að sérstökum og oft afar 
mismunandi þörfum nemenda og kennara/fræðimanna. Markmið 
kennslu er að kenna nemendum það mál sem nýtist þeim strax í 
daglegu lífi, starfi eða námi (Hyland 2022). CLIL (e. content and lang-
uage integrated learning) aðferðin sameinar tungumálanám öðru námi 
og þá læra til dæmis menntaskólanemar sálfræði á ensku en aðrar 
greinar á öðrum tungumálum (Coyle et al 2010; Hemmi og Banegas 
2021). Þessi kennslunálgun er lítið notuð á Íslandi en þess má þó 
geta að námskrá í íslensku sem öðru máli frá 1999 byggði á þessari 
aðferð (Aðalnámskrá 1999). Nálguninni er einnig beitt í kennslu aka-
demískrar ensku við Háskóla Íslands.

Í grein Birnu Arnbjörnsdóttur er rannsóknum á nýrri nálgun í 
kennslu akademískrar ensku lýst. Bent er á að á Íslandi eru margar 
„enskur“ eða mismunandi afbrigði ensku á einhvers konar ás frá 
óformlegu talmáli til ensku í fræðastarfi og vísað er í mikilvægi 
þess að átta sig á mismunandi tungumálum og afbrigðum og til 
hvers megi nota þau. Íslensk ungmenni læra aðallega talmáls-
ensku utan skólans sem er síðan styrkt enn frekar í skólastarfinu. 
Talmálsenskan nýtist þeim ekki vel þegar þau koma í háskólanám 
og þurfa að vinna með enska akademíska texta (Hyland 2022; Birna 
Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir 2018; Hafdís Ingvarsdóttir 
og Ásrún Jóhannsdóttir 2018; Guðmundur Edgarsson 2018; Anna 
Jeeves 2018; 2013). Málsnið akademísks starfs þarf að kenna sérstak-
lega en í grein sinni í þessu riti lýsir Birna Arnbjörnsdóttir niður-
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stöðum rannsókna á nýrri nálgun Námsbrautar í ensku í kennslu 
ensku sem akademísks máls. 

Að lokum er grein orðaforðasérfræðingsins Averil Coxhead sem 
margir þekkja af skólaorðalistum (e. Academic Wordlist 2000). Hún 
fjallar í sinni grein um orðaforða íslenskra enskukennara og kemst 
að því að þeir eru vel að sér í ensku, líka akademískri ensku. Of fáar 
rannsóknir aðrar en verk Hafdísar Ingvarsdóttur (sjá t.d. 2018) eru til 
um viðhorf og fagkunnáttu tungumálakenna og hvernig menntun 
þeirra nýtist í starfi og er það áskorun annarsmálsfræðinga að bæta 
úr því.

Það er von ritstjóra að greinarnar í þessu sérriti gefi góða mynd 
af stöðu rannsókna í annarsmálsfræðum á Íslandi og verði til þess 
að hvetja fleiri til að leggja þessa víðfeðmu og skemmtilegu fræði-
grein fyrir sig. Ljóst er að framlag annarsmálsfræða til hagnýtra 
málvísinda, svo sem kennslu, þýðinga og stafrænna miðla, er mikil-
vægt burtséð frá því hvaða nálgun er valin. Með nægilega mörgum 
og mismunandi rannsóknarverkefnum verður væntanlega unnt 
að auka þekkingu og skilning á fjöltyngi í sinni víðustu mynd. Í 
nokkur ár hefur verið boðið upp á meistaranám í annarsmálsfræðum 
í sameiginlegri umsjón Mála- og menningardeildar og Íslensku- og 
menningardeildar sem vonandi á eftir að styrkjast, enda fjölgar 
fræðimönnum á sviði annarsmálsfræða eins og greinarnar hér bera 
vitni um. Mikilvægi annarsmáls-/fjöltyngisfræða eykst eftir því sem 
hnattvæðing nær til fleiri málsamfélaga og stafræn samskipti verða 
algengari með samfarandi nábýli tungumála og fjöltyngis einstakl-
inga og hópa. Það er löngu orðið ljóst að ein kennsluaðferð dugar 
ekki til að kenna tungumál og ein rannsóknaraðferð dugar ekki til 
að svara ósvöruðum spurningum um fjöltyngi, því er af nægu að 
taka fyrir áhugasama fræðimenn. 
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