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Ágrip 

Lokaverkefni okkar er tvíþvætt, annars vegar handbókin Íslenska sem annað 

tungumál og hins vegar greinargerð. Handbókin er fræðsluefni ætlað starfsmönnum 

leikskóla og í henni koma fram ýmsar upplýsingar og leiðir um hvernig taka eigi á 

móti barni með annað móðurmál en íslensku ásamt því að gefa hugmyndir að góðu 

foreldrasamstarfi á milli starfsfólks og foreldra með erlendan uppruna. Markmið 

okkar með handbókinni er að hún nýtist börnum í leikskólum til málörvunar og 

starfsmönnum við kennslu barna. Greinargerðin er fræðileg dýpkun á efni 

handbókarinnar og lýsir framkvæmd hennar. Þar eru leidd rök fyrir því að handbókin 

sé góð leið til að efla þekkingu starfsfólks á viðfangsefninu og auka áhuga þeirra. 

 

Bæði handbókin og greinargerðin eru byggðar upp með markmiðum Aðalnámskrá 

leikskóla í huga.  

 

 

 

 



Formáli  

Íslenska sem annað tungumál er lokaverkefni til fullnaðar B.Ed.- gráðu í 

leikskólafræðum við Kennaraháskóla Íslands vorið 2008. Verkefnið er í tveimur 

hlutum, annarsvegar handbók fyrir starfsmenn og hinsvegar greinargerð. Við vonum 

að handbókin nýtist starfsmönnum leikskóla og öllum börnum til málörvunar og 

daglegs starfs.  

 

Leiðsögukennari okkar við gerð þessa lokaverkefnis var Hólmfríður Árnadóttir, 

aðjúnkt við Kennaraháskóla Íslands. Viljum við færa henni okkar bestu þakkir fyrir 

góða leiðsögn, yfirlestur og ábendingar við gerð handbókarinnar. Einnig viljum við 

þakka vinnufélögum okkar og fjölskyldum fyrir ómetanlegan stuðning og þolinmæði.  
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1. Inngangur  

Kveikjan að handbók okkar kom í gegnum starf okkar sem leiðbeinendur í leikskóla. 

Börnum með annað móðurmál en íslensku hefur fjölgað stöðugt í leikskólum og er 

mikilvægt fyrir þessi börn að unnið sé markvisst að aðlögun þeirra strax við upphaf 

leikskólagöngunnar. Það sem getur lagt grunn að skilningi, virðingu og 

umburðarlyndi fyrir öðrum er innsýn í menningu annarra þjóða. Innsýn þessi er ein af 

forsendum þess að geta átt farsæl samskipti og samvinnu við einstaklinga af öðru 

þjóðerni (Aðalnámskrá grunnskóla – Erlend tungumál, 1999:6). Öll börn á fyrstu 

árum sínum hafa gagn af því að hafa ríkt tungumála umhverfi og rannsóknir hafa leitt 

það í ljós að starfsfólk leikskóla gegnir gríðamiklu hlutverki í að vekja áhuga barna á 

fjölbreytileika tungumála og efla málþroska þeirra (Siraj-Blatchford og Clarke, 

2000:56).  

 

Greinagerð þessi skiptist þannig að fyrst er stutt lýsing á handbókinni og síðan 

markmið og rökstuðningur okkar fyrir vali viðfangsefnisins. Eftir það kemur kafli um 

fræðilega umfjöllun þar sem við tengjum fræðin við handbókina og að lokum er sagt 

frá því hverjum handbókin nýtist og hvernig.  

 

2. Stutt lýsing á handbókinni Íslenska sem annað 

tungumál 

Verkefni þetta er handbók sem ætluð er fyrir starfsfólk leikskóla til að vinna með 

börnum sem ekki hafa náð tökum á íslenskri tungu. Í henni eru leiðir að vinnu með 

börnum sem hjálpa þeim að komast inn í daglegt starf í leikskóla, ásamt því að öðlast 

félagsfærni og ýta undir málþroska. Bókin nýtist einnig öllum leikskólabörnum hvort 

sem þau eru íslenskumælandi eða ekki. Handbókin er auðveld til lestrar, handhæg og 

með henni fylgir greinargerð þar sem gert er grein fyrir mikilvægi innihalds 

handbókarinnar.  

 

3. Markmið og rökstuðningur 

Áhugi okkar á því að gera handbók tengda tvítyngi vaknaði í gegnum starf okkar í 

leikskóla og er hún hugsuð sem viðbót við kennsluefni í leikskóla. Okkur finnst 



mikilvægt að kynna starfsfólki leikskóla mismunandi leiðir til vinnu með börnum sem 

hafa annað móðurmál en íslensku. Í ljósi reynslu okkar sem leiðbeinendur í leikskóla 

teljum við að efni sem þetta geti hentað starfsmönnum leikskóla mjög vel. Markmið 

okkar með handbókinni er að auðvelda starfsfólki að fá hugmyndir og leiðbeiningar 

um ýmsa þætti tengda því að fá barn í leikskólann með annað móðurmál en íslensku. 

Mikilvægt er að notaðar séu fjölbreyttar aðferðir til að barnið öðlist sjálfsöryggi í 

leikskólanum og fannst okkur vera brýn þörf fyrir handbók af þessu tagi.  

 

4. Fræðileg umfjöllun 

Það að geta skilið og gert öðrum skiljanlegt það sem manni býr í brjósti eru réttindi 

hvers manns. Þegar barn getur ekki tjáð sig og gert sig skiljanlegt getur það verið 

erfitt fyrir það sjálft. Á undanförnum árum hefur börnum af erlendum uppruna fjölgað 

á Íslandi og í skýrslu frá Reykjavíkurborg kemur fram að haustið 2007 voru börn af 

erlendum uppruna í leikskólum Reykjavíkurborgar alls 706. En haustið 1998 voru 272 

börn af erlendum uppruna í leikskólum Reykjavíkurborgar (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

2000:98; Stefna og starfsáætlun Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar, 2008:fylgiskjal 

7).  

 

Þeir fræðimenn sem fjalla um menntun eru flestir sammála um að góður og traustur 

grunnur lagður á fyrsta skólastiginu, leikskólanum, gefi barninu það öryggi og 

sjálfstraust sem það þarf til að þroskast og menntast (Hanna Ragnarsdóttir, 2002:55).  

 

4.1. Tvítyngi 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að tungumálið er mikilvægasta leið okkar til 

boðskipta. Því ber að leggja áherslu á málrækt og er best að flétta henni inn í sem 

flesta þætti leikskólastarfsins (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:20). Mikilvægir þættir 

sem spila inn í menntun barna er að þau nái góðum tökum á móðurmáli sínu ásamt því 

að þau nái að þroskast og dafna sem einstaklingar þar sem sérkenni þeirra og 

fjölskyldna þeirra er virt og viðurkennt af umhverfinu, öðrum börnum og fullorðnum. 

Þau börn sem ekki öðlast öryggi og sjálfstraust á fyrsta skólastiginu flytja með sér 

óöryggi yfir á næsta skólastig (Hanna Ragnarsdóttir, 2002:55). 

 



Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að máltaka eintyngdra og tvítyngdra barna er 

mjög svipuð. Þau læra tungumálin á svipaðan hátt og læra málfræðiatriðin nokkurn 

veginn í sömu röð. Sá munur sem er á milli máltöku eintyngdra og tvítyngdra barna 

felst einkum í hraða máltökunnar og að málin tvö virðast ekki vera alveg aðskilin að 

öllu leiti. Einnig er munur á þeim villum sem einkenna máltöku eintyngdra og 

tvítyngdra barna (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007:105-106). Aðrar rannsóknir hafa leitt í 

ljós að tvítyngi hjá börnum getur haft góð áhrif á bæði málfar nemenda og vitrænan 

þroska og auk þess sem þau hafa yfirburði fram yfir eintyngd börn á uppbyggingu og 

hlutverki tungumálsins (Elsa Sigríður Jónsdóttir,2000:101-102). 

 

4.2. Foreldrasamstarf 

Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi og velferð barna sinna en leikskólanum ber þó að 

veita foreldrum stuðning í uppeldi barna. Það er mjög mikilvægt að náið samstarf og 

gagnkvæmt traust skapist á milli heimils og leikskóla þar sem það er lykilatriðið fyrir 

velgengni barna. Þetta lykilatriði skiptir ekki einungis máli fyrir nám barnanna heldur 

einnig fyrir velferð þeirra alla ævi. Ef foreldrar taka þátt í leikskólastarfi barns eykur 

það væntingar til starfsmanna, eflir sjálfstraust foreldra, hvetur börn og skilar sér í 

bættum námsárangri þeirra (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:30; Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir,2006:32). Þetta er ekki síst nauðsynlegt þegar 

um börn frá öðrum menningarsvæðum er að ræða sem oft hafa ekki tök á íslenskri 

tungu.  

 

Markmiðið með foreldrasamstarfi er að veita foreldrum upplýsingar um starfsemi 

leikskólans, þroska barnsins, stöðu þess, stuðla að þáttöku foreldra í starfi leikskólans, 

rækta samvinnu og samskipti leikskóla og heimila, skapa umræðuvettvang fyrir 

skoðanaskipti um uppeldi barna. Hver fjölskylda er einstök og hafa þær mismunandi 

viðhorf og fara ólíkar leiðir til að tengja saman menningu og tungumál á heimilinu og 

í samfélaginu. Starfsmenn verða því að taka tillit til bakgrunns fjölskyldna og vinna 

með þeim til að ná að skilja þeirra menningu og mállegan bakgrunn. Starfsmenn verða 

að vera vakandi fyrir væntingum foreldra til barna sinna og hvaða markmiðum 

foreldrar vilja að börn sín nái (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:30;Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir,2006:34).  

 



 

4.3. Leiðir  

Aðalnámskrá leikskóla er stefnumótandi leiðarvísir um uppeldisstörf á leikskólum og 

er fyrir starfsmenn leikskóla. Hún á að mynda sveigjanlegan starfsramma um starfið á 

leikskólum og á sérhver leikskóli að gera sína eigin skólanámskrá með markmið 

Aðalnámskrárinnar í huga (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:8).  

 

Í þessum kafla útskýrum við fræðin á bak við leiðir okkar og styðjumst við 

Aðalnámskrá leikskóla og heimasíðuna Fjölmenning í leikskólum sem gerð var af 

Reykjavíkurborg.  

 

4.3.1. Umhverfi  

Mikilvægt er að menningarlegur margbreytileiki endurspeglist í umhverfi leikskólans 

og ber leikskólum að taka tillit til sérhvers barns þar sem þau búa við mismunandi 

uppeldisskilyrði og eru oft af ólíku bergi brotin. Starfsmenn verða að efla tilfinningu 

barna fyrir því að þau tilheyri samfélaginu og séu hluti af því. Allt leikefni leikskólans 

þarf að skoða með það í huga hvaða skilaboð felast í því, svo sem myndir, bækur, spil, 

tónlist, púsl og fleira (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:27, Fríða Bjarney Jónsdóttir og 

Anna Margrét Þorláksdóttir, 2008).  

 

4.3.2. Vettvangsferðir 

Börn eru að eðlisfari forvitin og eftirtektarsöm og fá þau snemma áhuga á nánasta 

umhverfi sínu og því sem þar fer fram. Mikilvægt er að efla áhuga þeirra og víkka 

sjóndeildarhring með skoðunarferðum um nágrenni leikskólans og með margvíslegum 

heimsóknum í þjónustu-og menningarstofnanir. Vel skipulagðar vettvangsferðir þar 

sem unnið er markvisst með ný orð sem tengjast því sem við sjáum og gerum er 

mikilvægur hlekkur í íslenskukennslu barna sem hafa annað móðurmál en íslenskuna. 

Í þessum ferðum fá börnin aukna tilfinningu fyrir samfélaginu og menningu þess 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:27-28; Fríða Bjarney Jónsdóttir og Anna Margrét 

Þorláksdóttir, 2008).  

 



4.3.3.Tákn með tali 

Tákn með tali er góð leið til tjáskipta fyrir öll börn ásamt því sem hún örvar málvitund 

og málskilning þeirra. Takmarkið með tákn með tali er að börnin nái að þróa með sér 

skiljanlegt talmál með hjálp látbrigða og samræmdum táknum (Eyrún 

Gísladóttir,1985:6-8; Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal,2005:6-7).  

 

4.3.4. Persónubrúður 

Persónubrúður hjálpa börnum að tjá tilfinningar sínar og hugmyndir ásamt því að 

þroska samúð þeirra með fólki sem eru frábrugðin þeim í útliti. Samskiptafærni barna 

eflist við notkun brúðanna ásamt því að efla málþroska þeirra. Persónubrúður eru 

einnig góð leið til að vinna gegn fordómum í börnum (Hanna Ragnarsdóttir, 2003). 

 

4.3.5. Leikir  

Leikir eru góð leið til þess að stuðla að málörvun barna og eru þeir partur af ferli 

barns til að læra nýtt tungumál. Í leiknum fá börnin tækifæri til að notast við 

tungumálið á skemmtilegan hátt án þess að finnast þau vera tilneydd til að nota málið. 

Í leikjum notar barnið tungumálið á sínum eigin forsendum (Aðalnámskrá 

leikskóla,1999:20; Clarke, 2000:43).  

 

4.3.6. Myndlist 

Öll börn hafa ríka þörf fyrir að tjá sig í gegnum myndsköpun og eflir skapandi 

myndmótun sjálfstraust barnsins (Aðalnámsskrá leikskóla, 1999:22). Hvetjandi er að 

biðja börnin um að segja frá verkum sínum og eykur það málþroska þeirra ásamt 

samskiptahæfni.  

 

4.3.7. Söngvar/vísur 

Söngur hefur reynst mörgum vel í tungumálakennslu. Rímið og hrynjandi hjálpa 

börnum að tileinka sér framburð málsins, hljóðfall og ný hugtök. Oft nást hljóð í söng 

sem erfitt er að ná með öðrum hætti. Börn læra orð og heilar setningar úr textunum 



sem nýtast í öðru samhengi (Ingibjörg Hafstað, 1994:47-48; Siraj-Blatchford og 

Clarke, 2000:52). 

 

4.3.8. Sögur 

Bækur auka orðaforða og skilning barna á tungumálinu og eru þær ómissandi í 

leikskólastarfinu, til málörvunar, fróðleiks og reynslu. Í leikskóla ber að leggja ríka 

áherslu á að lesa fyrir börn efni sem hæfir aldri þeirra og þroska. Gott er að tala við 

börn út frá bókunum því þannig læra þau tungumálið. Starfsmenn verða að tala beint 

við börnin og hafa samtölin einföld. Skapa þarf andrúmsloft og aðstæður sem hvetja 

börnin til að tjá sig á íslensku og hvetja þau til samræðna við önnur börn sem og 

fullorðna (Siraj –Blatsford og Clarke, 2000: 43-44, 58; Aðalnámskrá leikskóla, 

1999:20-21).  

 

4.3.9. Myndir 

Líta má á myndir sem tæki sem auðveldar starfsfólki og börnum að nota málið þar 

sem þær vekja gjarnan þörf hjá börnum til að tjá sig . Sjónrænt dagskipulag er hentugt 

til að auka skilning barnanna á því sem sagt er. Einnig eru myndir af börnunum 

sjálfum, vinum og vandamönnum við leik og störf góðar til að vekja samræður 

(Ingibjörg Hafstað, 1994:42).  

 

5. Hverjum nýtist handbókin Íslenska sem annað tungumál? 

Handbókin er fyrst og fremst ætluð starfsfólki leikskóla  sem vilja auka þekkingu sína 

á vinnu með börnum með fleiri en eitt tungumál. Foreldrar og börn geta einnig notið 

góðs af bókinni ef starfsfólkið nær að nýta efni hennar á markvissan hátt. Bókin nýtist 

einnig þeim íslensku börnum sem fyrir eru á deildinni, þó börnin séu eingöngu 

íslenskumælandi. Sérstaklega þar sem leiðirnar eru ætlaðar öllum börnum þar sem 

þær eru málfarslega örvandi fyrir börn, ásamt því að styrkja félagsfærni þeirra.  

 



6. Lokaorð 

Íslenska sem annað tungumál er handbók sem við teljum að starfsmenn leikskóla geti 

notfært sér í vinnu með börnum. Grunnur að málþroska barna er lagður í 

leikskólanum og því getur skipt sköpum fyrir framtíðarhorfur barna að þar eigi sér 

stað hnitmiðað og vel ígrundað starf. Vinnan við gerð handbókarinnar var mjög 

skemmtileg og lærdómsrík. Með handbókinni viljum við gera þessi málefni 

aðgengilegri fyrir alla leikskóla og er það von okkar að á hverri deild verði handbók 

sem starfsmenn geta gripið í við hvert tækifæri.  
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