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Í þessari ritgerð mun ég fjalla um tvítyngi og hvernig hægt er 

að koma til móts við tvítyngd börn í skólum landsins. Ég mun 

leggja sérstaka áherslu á börn sem eru aðflutt til Íslands og 

hafa því annað móðurmál en íslensku. Ég mun einnig ræða 

hvernig það gagnast þeim að halda í móðurmál sitt samhliða 

því að læra íslensku. Ég mun fjalla um hvernig foreldrar og 

skólinn geti hjálpa til við að aðstoða þessa nemendur bæði 

með samvinnu og sitt í hvoru lagi. Í lokin fjalla ég um 

nokkrar aðferðir sem hægt er að nota í kennslu tvítyngdra 

barna svo að þau geti nýtt tungumál sitt samhliða því að læra 

íslensku. Markmiðið með ritgerðinni er að aðstoða kennara 

sem fá til sín erlenda nemendur að taka rétt á málum þannig 

að þau fái jafna kennslu á við aðra nemendur skólans.  
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1. Inngangur 

Í dag er meira um að fólk flytji á milli landa en fyrir nokkrum áratugum síðan og því 

verður umræðan um tvítyngi mikilvægari en áður. Ástæður fyrir fólksflutningum geta 

verið mjög misjafnar, fólk flytur til dæmis til annars lands tímabundið vegna náms 

eða atvinnu en fer svo aftur til síns heimalands að því loknu. Aðrir flýja heimaland sitt 

og flytja til frambúðar í annað land. Með auknum fólksflutningum geta komið upp 

ýmis vandamál. Má þá nefna menningarlegan ágreining og tungumálaörðugleika og 

því getur fylgt misskilningur. 

Með auknum fólksflutningum til landsins hefur hugtakið fjölmenning borið mikið 

á góma síðustu árin hér á Íslandi. Þegar mikið af fólki er samankomið frá mismunandi 

menningarheimum geta orðið árekstarar. Fjölmenning stuðlar að því að kynna ólíka 

menningarheima fyrir fólki og fá það til að virða og skilja mismunandi menningu. 

Þetta hefur í för með sér að hópur fólks með ólíkan menningarbakgrunn getur búið 

saman í sátt. Fólk óttast það sem það þekkir ekki en með því að virða ólíka menningu 

og skilja í hverju menningarmunur er fólginn minnka líkur á árekstrum sem annars 

gætu komið upp.  

Fólk þarf að huga að því að viðhalda móðurmálinu, þegar flutt er milli landa, til 

að geta haft samband við fjölskyldu sína, hvort sem er nær- eða fjarstadda, en það þarf 

líka að huga að tungumálinu sem talað er í því landi sem fólkið býr í. Viðhorf til þess 

að læra tungumál tiltekins lands sem flutt er til geta verið misjöfn en að jafnaði reynir 

fólk að leggja sig fram um að læra tungumálið. Í því felst að fólk getur betur tekið þátt 

í samfélaginu sem það býr í og aðlagast þannig betur að því. Á sama tíma fær það 

aukna reynslu og lærir meira um þá menningu sem ríkir í landinu. 

Fjölmenningarleg kennsla stuðlar að því  að kenna nemendum um menningu 

annarra nemenda í skólanum. Þessi tegund af kennslu einkennist af því að kenna 

nemendum umburðalyndi og þannig minnka kynþáttafordóma (Hernández, H, 2001, 

bls. 5-6). Börn læra um menningu hvers annars og þannig vaknar áhugar á 

menningunni og þau skilja í hverju hún felst. Með því að læra um aðra menningu 

kynnast nemendur líka öðrum tungumálum þó þeir læri ekkert þeirra að einhverju 
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ráði. 

Ég tel að það muni hafa jákvæð áhrif á einstaklinga að þeir geti talað fleiri 

tungumál en móðurmál sitt. Jákvæðu áhrifin af því að kunna fleiri en eitt tungumál 

eru margs konar. Fólk verður færara um að tjá sig, öðlast aukið sjálfsálit, er líklegra til 

að geta skilið aðra sem tala ekki sama tungumál og þeir verða víðsýnni (Baker, C., 

2000, bls. 2). Víðsýnin kemur yfirleitt vegna þess að þegar menn læra nýtt tungumál 

þá læra þeir líka um menninguna sem liggur að baki tungumálinu. Þetta getur gefið 

þeim nýja sýn á umheiminn og þeir læra að meta hann á annan hátt. Það eru því hægt 

að segja að því fleiri tungumál sem fólk lærir því meira lærir það um umheiminn og 

getur þá skilið hann betur. Það er einnig mikill kostur að geta rætt við fólk á 

móðurmáli þess í stað þess að grípa til þriðja tungumáls sem kannski hvorugt kann vel. 

Þetta getur leitt til ýmiss misskilnings og því mun betra að geta rætt saman á 

móðurmáli annars aðilans.  

Mér finnst að skólar ættu að taka virkan þátt í því að kenna nemendum sínum af 

erlendu bergi brotnu móðurmál sitt og aðstoða þá við viðhalda því eftir bestu getu. 

Einn helsti tilgangur þess að viðhalda móðurmálinu sem nemandinn notar er að hann 

geti haft samband við foreldra sína og nána ættinga. Talað er um að tungumálið sé 

líflína á milli ættingja og barna (Bergþóra Kristjánsdóttir, 1992, bls. 14). Í 29. grein 

Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna er einmitt sagt að börn eigi að þróa með sér 

virðingu fyrir ,,...menningarlegri arfleifð þess, tungu og gildismati, þjóðernislegum 

gildum þess lands sem það býr í og þess er það kann að vera upprunnið frá, og fyrir 

öðrum menningarháttum sem frábrugðnir eru menningu þess sjálfs” (Barnasáttmáli 

sameinuðu þjóðanna, 1989).  

Það er margt sem skólinn getur gert til að ýta undir að nemendur noti þau 

tungumál sem þeir kunna. Umræður og verkefni tengd tungumálum og 

tungumálanotkun eru dæmi um það hvernig skólinn getur tekið virkan þátt í því að 

viðhalda og jafnvel efla tungumálakunnáttu nemenda sinna. Skólar sem sérhæfa sig í 

því að taka á móti nýbúum er líklegir til að vera með fleiri nemendur sem eru frá 

sömu þjóð og nýbúarnir. Þeir geta þá stuðlað að því að nemendur sem eru frá sömu 

þjóð hittist og hafa samskipti í skólanum (Bergþóra Kristjánsdóttir, 1992, bls. 14). 
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Tilgangurinn er sá að reyna enn frekar að viðhalda móðurmálinu. Rannsóknir hafa 

sýnt að ef nemendur viðhalda ekki móðurmáli sínu hefur það neikvæð áhrif 

námsframvindu þeirra. Þannig eru þeir nemendur sem ekki viðhalda móðurmáli sínu 

slakari í námi en þeir nemendur sem viðhalda móðurmáli sínu og eru einnig að læra 

nýtt tungumál (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 12). Með þessu móti eru skólarnir að 

taka þátt í þeirri fjölmenningu sem er að myndast hér á Íslandi og stuðla frekar að því 

að verðandi þegnar þessa samfélags geti lifað saman í sátt. Með því að stuðla aukinni 

tungumálakunnáttu nemenda undirbúum við þá til að verða góðir samfélagsþegnar 

sem geta miðla af þekkingu sinni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007, bls. 9). Þessir 

nemendur standa líka vel að vígi þegar kemur að því að sækja um vinnu (Baker, C. 

2000, bls. 2). Þeir geta notað kunnáttu sína sem túlkar eða þýðendur á tungumálum 

sem fáir á Íslandi kunna, samhliða því að vinna vinnuna sína. 

Markmiðið með þessari ritgerð er að skýra hvað tvítyngi er og hvernig eigi að 

hjálpa kennurum að takast á við það að fá nemendur til sín sem eru tvítyngdir og 

sérstaklega þá sem eru ekki með íslensku sem móðurmál. Ég tel það vera mjög 

mikilvægt að rétt sé staðið að því að taka á móti nýbúum og með því að kynna sér 

hvernig eigi að standa að því þá mun reynsla þeirra verða betri og aðlögunum ganga 

betur fyrir sig. 

Í þessari ritgerð ætla ég að svara tveimur spurningum, annars vegar hvað tvítyngi 

er og hins vegar hvernig hægt er að koma til móts við tvítyngda nemendur í skólum 

landsins. Til að leita svara við þeim hef ég kynnt mér rannsóknir og annað efni sem 

skrifað hefur verið um málefnið. Auk þess tók ég viðtal við Nínu Magnúsdóttur 

deildarstjóra nýbúadeildar Austurbæjarskóla. Þá mun ég fjalla um mikilvægi þess að 

viðhalda móðurmáli þessara nemenda og að hjálpa þeim að læra íslensku. 
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2. Tvítyngi 

Settar hafa verið fram nokkrar skilgreiningar á tvítyngi. Í grunninn þýðir það að vera 

tvítyngdur að geta talað tvö tungumál. Þeir sem geta talað fleiri en tvö tungumál eru 

kallaðir fjöltyngdir. Skilgreiningarnar eru ólíkar að því leytinu til að misjafnt er talið 

hversu mikið þarf að kunna í máli til að geta talist tvítyngdur. Fyrstur manna til að 

skrifa um tvítyngi og reyna að skilgreina hvað tvítyngi væri var Leonard Bloomfield 

árið 1933. Hann skilgreindi tvítyngi sem kunnáttu í tveimur málum til jafns við 

innfædda (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 147). Þessi skilgreining er þó heldur þröng. 

Sú spurning kemur líka upp hve góðir innfæddir eru í sínu eigin tungumál og við hvað 

þar á að miða. Þegar tvítyngi hefur verið rætt eru nokkrar skilgreiningar sem verða 

hvað helst fyrir valinu til að styðjast við. Skilgreiningarnar fara eftir því hvernig menn 

líta á tvítyngi, það er hvert viðhorf fólks er til þess hvað þarf til að kalla einstakling 

tvítyngdan. Skilgreiningu Bloomfields um tvítyngi er hægt að flokka sem 

viðhorfsviðmið. Í þeirri skilgreiningu er gengið útfrá viðhorfum einstaklinganna 

sjálfra, þeir sjálfir eða aðrir í kringum þá skilgreina þá sem tvítyngda. Auk þessarar 

skilgreiningar notast menn gjarnan við þrjár aðrar skilgreiningar þegar rætt er um 

tvítyngi.  

Upprunaviðmið er önnur skilgreining á tvítyngi, samkvæmt henni teljast menn 

tvítyngdir ef þeir hafa lært tvö tungumál frá barnsaldri. Einstaklingar eru því einungis 

taldir vera tvítyngdir ef þeir hafa alist upp í umhverfi sem gerir þeim kleift að læra tvö 

tungumál í einu (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 146). Þetta geta verið einstaklingar sem 

eiga foreldra sem tala sitt hvort tungumálið eða þeir búa í landi þar sem móðurmálið 

er kennt jafnhliða öðru tungumáli. Sú spurning vaknar þó hvort að þessir einstaklingar 

séu þá með tvö móðurmál eða hvort að annað málið sé alltaf ríkjandi.  

Kunnáttuviðmið er heiti á annarri skilgreiningu tvítyngis, en þar eru einstaklingar 

taldir tvítyngdir ef þeir eru byrjaðir að læra annað tungumál en móðurmálið eða hafa 

náð valdi á öðru tungumáli (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 146). Hér eru menn því 

taldir tvítyngdir ef þeir kunna annað tungumál nokkuð vel eða eru rétt byrjaðir að læra 

það. Þeir eru settir á eins konar kvarða eftir því hvað þeir hafa lært mikið af seinna 



 9

málinu.  

Síðasta skilgreiningin á tvítyngi er notkunarviðmiðið, en þar er tvítyngi ákvarðað 

eftir því hver fær einstaklingurinn er um að nota tungumálið við mismunandi 

aðstæður (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 146). Hér er þá átt við það að einstaklingur 

getur talist vera tvítyngdur ef hann getur haldið uppi samræðum á sínu öðru tungumáli 

eða hann getur farið út í búð og keypt inn hjálparlaust. 

 

2.1 Gagnrýni mín á skilgreiningarnar á tvítyngi 

Ég ætla að byrja á því að ræða hvers vegna ég tel eina skilgreiningu betri á tvítyngi en 

aðrar. Gagnrýni mín á viðhorfsviðmiðið er aðallega sú að einstaklingar skilgreina sig 

sjálfir eða aðrir skilgreina þá. Þá getur hver einstaklingur fyrir sig skilgreint hvað 

hann telur sig vera, tvítyngdur eða ekki og ekki hægt að vita hvort einstaklingur sé 

tvítyngdur í raun ef hann á sjálfur að nota sína skilgreiningu við ákvörðunina. Ég velti 

því þá fyrir mér hvort að menn sem kunna bara nokkur orð í einu tungumáli geti talið 

sig vera tvítyngda. Þarf ekki að liggja eitthvað meira að baki kunnáttu áður en menn 

teljast vera tvítyngdir. Með þessu á ég við að menn verða að hafa lært eða eru að læra 

annað tungumál til að teljast vera tvítyngdir, en hafa ekki aðeins gripið nokkur orð úr 

einu tungumáli. 

Gagnrýni mín á upprunaviðmiðið er einna helst sú að hægt er að læra annað 

tungumál á ævinni og vera jafn fær í því og móðurmáli sínu. Þeir einstaklingar ættu 

því líka að vera kallaðir tvítyngdir. Áherslan á að læra tungumálið jafnhliða 

móðurmálinu vegur of þungt hér. Þessi skilgreining hefur kannski átt mjög vel við hér 

áður fyrr en nú eru menn á svo miklum faraldsfæti að þetta á ef til vill ekki við lengur. 

Þeir flytja til annarra landa og læra þjóðartungumálið. Það er ekki hægt að neita 

þessum einstaklingum um að vera kallaðir tvítyngdir því að þeir ólust ekki upp við 

málið en tala það þó til jafns við innfædda. Skilgreining upprunaviðmiðs er því of 

þröng fyrir þann síbreytilega heim sem við lifum í í dag.  

Gagnrýni mín á kunnáttuviðmiðið er einmitt öfug við upprunaviðmiðið þar sem 

skilgreiningin er of víð. Einstaklingur er talinn tvítyngdur ef hann getur talað annað 
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mál í dagslegum samskiptum. Þar eru einstaklingar taldir tvítyngdir ef þeir hafa lært 

nokkur orð í öðru máli. Það verður að vera einhver krafa um lágmarks kunnáttu á 

tungumáli til teljast tvítyngdur. Á meðan fólk er að læra tungumál er varla hægt að 

tala um það sem tvítyngt. Það hlýtur frekar að eiga við þegar fólk hefur lært 

tungumálið það vel að það getur tjáð sig í daglegum samskiptum.  

Ég tel skilgreininguna á notkunarviðmiðinu eiga einna best við. Ástæða þess er sú 

að ef einstaklingur getur tjáð sig á tveimur tungumálum í daglegum samskiptum er 

hægt að tala um hann sem tvítyngdan einstakling. Einstaklingar geta samt sem áður 

verið misvel talandi á tungumálinu en megin atriðið er að þeir geti notað tungumálið 

til að tjá sig. Þetta á vel við þegar börn eru að byrja að læra nýtt tungumál, þau læra 

fyrst nokkur orð sem hjálpa þeim í daglegu amstri, síðan fara þau að geta tjáð sig í 

setningum og það er þá sem þau geta talist vera tvítyngd. Ég mun því styðjast við 

skilgreiningu á notkunarviðmiðinu á tvítyngi í þessari ritgerð. 

 

2.2 Jafnhliða og áunnið tvítyngi 

Það er talað um að hægt sé að verða tvítyngdur með ýmsum hætti. Menn eru gjarnan 

flokkaðir í tvo hópa hvað varðar tvítyngi, annars vegar þá sem hafa lært tvö tungumál 

frá fæðingu og kallast það jafnhliða tvítyngi. Í hinum hópunum eru svo þeir sem læra 

annað mál síðar á lífsleiðinni og er þá talað áunnið tvítyngi (Þórdís Gísladóttir, 2004, 

bls. 148-150; Bergþóra Kristjánsdóttir, 1992, bls. 14). Íslenskir nemendur geta yfirleitt 

flokkast í seinni hópinn þar sem þeir læra ensku og dönsku í skólum (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Erlend tungumál, 2007, bls. 2). Þar ná sumir hverjir að tileinka sér 

tungumálin það vel að þeir tala þau jafnvel og móðurmál sitt. Umhverfið hefur einnig 

áhrif þar sem mikið af sjónvarpsefni er á ensku.  

Fyrri hópurinn er sjaldgæfari á Íslandi en fer þó stækkandi. Samkvæmt 

upplýsingum frá Hagstofu Íslands hefur orðið fjölgun á erlendum ríkisborgurum sem 

setjast að á Íslandi. Árið 2000 voru innan við eitt prósent íbúa á Íslandi innflytjendur 

en sú tala hefur hækkað í rúmlega tvö prósent. Ástæða fjölgunar innflytjenda er margs 

konar en einna helst sú að heimurinn í kringum okkur fer minnkandi og hjónaböndum 
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fólks af ólíku þjóðerni fjölgar. Þetta veldur því að nemendur geta alist upp við tvö 

tungumál, móðurmál föðurs og móðurmál móður. Það er mikil vinna að viðhalda 

tungumálunum. Börn fá ekki tækifæri til að nota bæði tungumálin til jafns þegar þau 

fara í skóla. Þá verður það hlutverk skólans að reyna að viðhalda og örva nemandann 

til þess að tala bæði tungumálin.  

Börn sem hafa annað tungumál sitt táknmál eru líka talin tvítyngd. Þau eru þá 

talin vera jafnhliða tvítyngd vegna þess að þau alast upp hjá foreldi eða foreldrum sem 

nota táknmál. Það fer ekki mikið fyrir umræðu um börn sem tala sjálf íslensku en alast 

upp hjá heyrnalausu foreldri eða foreldrum. Þessi börn teljast vera tvítyngd þar sem 

þau hafa náð valdi á tveimur tungumálum. Þau standa frammi fyrir sama vanda og 

margir af skólafélögum þeirra sem eru tvítyngdir, það er að hinir nemendurnir skilja 

ekki annað mál þeirra. Það er því alveg jafn mikilvægt að samnemendur fái að 

kynnast þeirra heimi og þeirri menningu sem skapast innan samfélags heyrnalausra 

sem og annarra menningarheima.   

Nemendurnir sem fjallað verður um hér á eftir teljast flestir vera með áunnið 

tvítyngi þar sem að þeir kunna móðurmál sitt þegar þeir koma hingað til lands en læra 

svo íslensku í skólanum. Hér á eftir verður fjallað um þessa nemendur sem nýbúa. 

 

2.3 Tvítyngd eða margtyngd börn 

Hér að ofan hef ég talað um tvítyngd börn en mörg hver erum við margtyngd eða 

fjöltyngd. Við lærum þrjú mál í grunnskóla, það er móðurmálið, ensku og síðar 

dönsku (Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál, 2007, bls.2). Þegar nemendur 

hafa lokið við 10. bekk eru þeir margir talandi á öllum þessum tungumálum og geta 

því talist vera fjöltyngdir. Munurinn á því að vera fjöltyngdur og vera tvítyngdur 

liggur einna helst í því að þegar nemendur eru orðnir fjöltyngdir hallast þeir yfirleitt 

að einu eða tveimur málum og nota þau meira en hin tungumálin (Saunders, G., 1988, 

bls 34). Á Íslandi er það helst enskan sem verður ofan á hjá langflestum nemendum. 

Þeir nota hana og móðurmálið meira en til dæmis dönskuna. Margtyngd börn eru líka 

betur í stakk búin til að læra fleiri tungumál þar sem þau hafa fleiri tungumál til að 
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tengja við nýja tungumálið sem þau eru að læra (Baker, C., 2000, bls. 2). Það sést best 

á því ef börn eru að læra skyld mál, þá geta þau lært nýja tungumálið með tengingum 

því orðin hljóma svipað. 

 Þegar talað er um tvítyngi er oft átt við margtyngi en til að auðvelda fyrir 

lesendum er orðið tvítyngi notað yfir bæði. Munurinn er ekki ýkja mikill og það efni 

sem rætt er um hér á eftir gildir allt fyrir bæði tvítyngd og margtyngd börn.  

 

2.4 Tvítyngd eða margtyngd börn í skóla 

Það getur verið jákvætt að vera fjöltyngdur í skóla. Nemendur sem hafa lært mörg 

tungumál öðlast viðsýni. Ástæða þess er einna helst sú að þeir hafa þá kynnst annarri 

menningu en þeirra eigin og eru því opnari fyrir eigin samfélagi sem og annarra og á 

það líka við um ólíka menningu. Þessir nemendur taka því meira tillit til samnemenda 

sinna (Baker, C., 2000, bls. 2; Hernández, H., 2001, bls.6-7). 

Oft byrja tvítyngd íslensk börn í skólum sem eintyngd börn. Þau læra svo erlend 

tungumál og verða að lokum tvítyngd. Önnur börn koma í íslenska grunnskóla og 

kunna ekki stakt orð í íslensku. Þegar þau koma í skólann standa þau oft frammi fyrir 

því að skilja ekki neitt. Þeim finnst jafnvel umhverfið skrýtið og vita ekki hvað þau 

eiga að gera eða til hvers er ætlast af þeim. Þeim finnst oft að þau séu ein í stórum 

bekk, vilja ekki tjá sig þar sem þau vita að enginn skilur þau (Bergþóra Kristjánsdóttir, 

1992, bls 15). Þau eru því oft misskilin og getur það orðið til þess að reynsla þeirra af 

skólanum verður ekki jákvæð og þau gefast jafnvel upp á náminu.  

Hér á eftir verður því fjallað um hvernig hægt er með ýmsum aðgerðum að koma 

í veg fyrir að nýbúum líði illa í skólanum. Nýbúa er hægt að kalla tvítyngda því að 

þeir eru að læra íslensku samhliða því að viðhalda móðurmáli sínu. Þó að þeir geti 

ekki tjáð sig mikið í fyrstu er skilningurinn fljótur að koma og því eru skilin milli 

nýbúa sem er eintyngdur og tvítyngdur fremur óljós. Til einföldunar eru því allir 

nýbúar taldir vera tvítyngdir. 
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3. Skólastarf með tvítyngdum börnum 

Það að vinna með tvítyngdum börnum er ummargt ólíkt því að vinna með börnum 

sem eru eintyngd. Til að tvítyngd börn geti fengið jafn mikið úr skólastarfinu og 

eintyngd börn verða þau að fá örvun í móðurmáli sínu. Til að það geti gerst verður að 

kenna þeim á annan hátt en þeim sem eru eintyngd. Það verður að leggja áherslu á 

móðurmálið þeirra þannig að þau noti það í skólanum ásamt íslenskunni. Nemendur 

eru hæfari til að leysa vandamál í skóla ef þau eru tvítyngd en ef þau væru eintyngd. 

Þau geta hugsað um hugtakið eða vandamálið á fleiri en einn hátt og þetta gefur þeim 

ákveðið forskot miðað við aðra nemendur sem eru ekki tvítyngdir (Souto-Manning, 

2006, bls. 573).  

Kennslan er þó ekki það eina sem er ólíkt því þessir nemendur hafa líka ólíkan 

bakgrunn. Þessi bakgrunnur gefur því nemendum færi á að vera með ólíkar áherslur í 

náminu vegna þess hvaðan þeir eru. Þannig eru asískir nemendur yfirleitt með meiri 

grunn í stærðfræði en samnemendur þeirra hér á Íslandi og þetta gerir þeim kleift að 

taka stærðfræðinámið hraðar en samnemendur þeirra og þannig sýnt hvað þeir geta 

(Norén, E., 2008, bls. 33). Þetta eykur sjálfsálit þessara nemenda jafnframt því að þeir 

verða öruggari í námi sínu. Þegar þeim gengur vel á einum vettvangi eflir það þau til 

að standa sig vel á öðrum. Þetta verður til þess að þau eru að standa sig betur í 

náminu.   

 

3.1 Viðtal við Nínu Magnúsdóttur 

Ég tók viðtal við Nínu Magnúsdóttur, deildarstjóra nýbúadeildar Austurbæjarskóla, 

því að ég hafði heyrt góðar sögur af því starfi sem þar fer fram. Ég lagði fyrir hana 

nokkrar spurningar sem ég hafði áhuga að fá svör við. Ég byrjaði á því að spyrja hana 

hvað þau gerðu þegar nýjir nemendur af erlendum uppruna vilja byrja í skólanum. Það 

fyrsta sem spurt er um, er hvort að fjölskyldan búi í hverfinu sem skólinn er í. Ef þau 

eru ekki búsett í hverfinu fer það eftir aldri barnsins hvort það sé tekið inn. Þau börn 

sem eru á yngsta stigi er bent á að fara í þeirra hverfiskóla en börn sem eru eldri eru 
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yfirleitt tekin inn. Þegar barn er tekið inn í skólann er margt sem þarf að huga að því 

að skiptir máli í hvaða bekk það fari og hvaða námsgreinar það eru sett í. Nína byrjar 

á því að bóka móttökuviðtala við foreldra og barn eins fljótt og hægt er og bókar túlk 

ef hún telur þörf á því. Því næst lætur hún foreldra fylla út eyðublað með þeim 

upplýsingum sem skólinn þarf. Næst athugar hún árganginn sem nýbúinn mun fara í, 

skoðar bekkina, fjöldann í bekknum, hvað margir nýbúar eru fyrir í bekknum og hvort 

það séu einhverjir af sama uppruna. Þeir sem eru af sama uppruna eru yfirleitt ekki 

hafðir saman í bekk því það getur hindrað þá í að nota íslensku í skólastofunni.  

 Þegar hún hefur fundið rétta bekkinn fer hún og talar við umsjónakennara 

bekksins og lætur hann vita af nýbúanum. Hún biður hann að vera viðstaddan 

móttökuviðtalinu ef auðið er til að kynnast nýja nemandanum og foreldrunum. Nína 

og umsjónakennarinn ræða hvaða hóp nýbúinn ætti að fara í í bekknum og hvaða 

námsgreinar hann ætti að taka og svo líka hvaða tíma hann ætti að sitja inn með 

bekknum og svo hvaða tíma hann ætti að vera í nýbúadeildinni. Umsjónakennarinn 

undirbýr svo bekkinn fyrir koma nýbúans með því að segja þeim hvaðan hann er og 

hvaða tungumál hann talar. Þegar Nína hefur lokið undirbúningsvinnunni með 

umsjónakennaranum býr hún til stundatöflu fyrir nemandann.  

Nýbúar eru alltaf hafðir í stærðfræði með bekknum sínum og í nýbúadeild þegar 

íslenska er kennd. Aðara námsgreinar eru svo valdar eftir getu nemandans, en oft eru 

hemilsfræði, myndmennt og textíl greinar þar sem nýbúar eru hafðir saman með 

bekknum sínu. 

 Í móttökuviðtalinu fer hún svo yfir öll þau atriði sem foreldrar þurfa að vita.Nína 

byrjar að því að útskýrir fyrir þeim skóladagatalið, hvenær er frí, hvað er gert fyrir hin 

ýmsu helgidaga og hvers vegna. Hún lætur foreldra vita að skólinn er með 

kristinfræðslu en að þetta sé bara fræðsla. Hún fer yfir þau gögn sem nemendur þurfa 

þegar þeir eru að byrja í skólanum, til dæmis stílabækur og blýanta. Þegar öll atriði 

eru komin á hreint fer hún í göngutúr með þeim um skólann og sýnir nýja 

nemandanum hvaða stofur hann mun vera í. Henni finnst gott að kynna nemandann 

fyrir bekknum ef hægt er þannig að þegar nýbúinn byrjar í skólanum er hann búinn að 

sjá bekkinn sinn áður. Nemandinn byrjar svo í skólanum einum til tveimur dögum 
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eftir móttökuviðtalið. 

 Eins og sést á þessu er heilmikið kerfi sem fer í gang þegar nýbúi byrjar í 

skólanum og þetta kerfi er haft svona til að styðja bæði nýja nemandann og einnig 

foreldrana þannig að allir viti hvað þeir eru að ganga að. 

 Í framhaldi af þessari umræðu spurði ég hana um þær kennsluaðferðir sem 

notaðar eru í skólanum með nýbúum. Í skólanum var fyrir nokkrum árum kynning á 

kennsluaðferð sem heitir CLIM (Cooperative learning in multicultural groups). 

Kennarar hafa flestir verið á námskeiði um hvernig eigi að nota þessa aðferð en hún 

snýst um að allir eru góðir í einhverju og samhjálp. Notuð eru opin hópverkefni þar 

sem nemendur fá öll sitt hlutverk innan hópsins, hópstjóri, ritari, gagnasafnari og 

önnur hlutverkin sem eiga við hverju sinni, og þau leysa verkefnin með því að ræða 

þau og nota rökstuðning við niðurstöðurnar. Hér skiptir máli að allir vinni saman og 

enginn er búinn fyrr en allir eru búnir. Ef einhver getur ekki leyst hlutverk sitt sem 

skildi er það í hlut hópsins að vinna saman að því að leysa það. 

 Aðrar aðferðir sem notaðar eru í Austurbæjarskóla eru fjölmenningarlegar 

kennsluaðferðir. Í þeim felast að kennarar eru meðvitaðir um nýbúana í bekknum 

sínum. Þegar þeir eru að fjalla um efni taka þeir lykilorð úr efninu og setja það á 

töfluna og taka saman stuttan útdrátt úr efninu sem þeir voru að tala um og segja hann 

hægt yfir bekkinn þannig að nýbúinn geti náð innhaldi efnisins. Kennarinn er að 

hugsa um nýbúann á þann hátt að hann geti komi efninu til skila til hans með því að 

tala yfir bekkinn. Þessi aðferð hjálpar ekki síður samnemendunum sem fá þá 

hnitmiðaða umfjöllum um efnið í lokinn. 

 Í Austurbæjarskóla hefur verið lagt mikil áhersla á að kenna íslensku samtímis 

öðrum námsgreinum. Þá fá nýbúar tækifæri til að læra íslensku á sama tíma og þeir 

eru að læra aðra námsgreinar. Þeir læra íslenskuheitin á ýmsum hugtökum og heitum 

því þeir eru að vinna með þau í tímanum. Þetta hefur reynst mjög vel og nemendur 

hafa talað um að þetta hafi verið góð leið til að læra íslenskuna. Þeir fá líka 

hugtakalista til að hjálpa sér enn frekar við að læra íslenskuna. Þá eru þau með hugtök 

og heiti á sínu móðurmáli og íslensku. 

 Starfið sem er inn á nýbúadeildinni er svo miðað að því að nemendur læri 
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íslenskuna sem fyrst. Notaðar eru myndir og myndasögur til að kenna nemendum 

fyrstu orðin. Orðaveggur er líka notaður þar sem skrifuð eru niður nokkur orð og þau 

svo endurtekin daglega í eina viku. Samlestur er líka mikið notaður til að nemendur 

geti síðan rætt um efnið eftir að búið er að lesa. Á meðan á samlestrinum stendur 

getur kennarinn svo tekið lykilorð úr textanum og sett á töfluna þannig að umræða 

verður hnitmiðaðri. Í samlestrinum eru ævintýri mikið notuð vegna endurtekninganna 

í þeim. Unnið er markvist að því að fá þau fyrst til að tala og sjá orðin með myndum. 

Þegar þeim áfanga hefur verið náð er farið í málfræði með þeim og ritaða íslensku. 

 Í lokinn spurði ég hana um líðan nemandans og foreldra þeirra. Henni fannst 

foreldrar vera mjög þakklátir skólanum fremur en nokkuð annað. Sjálf hafði hún 

aldrei lent í neinum vanda með foreldra og það starf sem fram fer í skólanum. 

Nemendunum líður oftast mjög vel í skólanum, þeir hitta samlanda sína í frímínútum 

og aðlagast yfirleitt mjög fljótt umhverfinu. Það eina sem nýbúar eru hræddir við eru 

að þeir séu hafðir útundan vegna þess að þeir tala ekki nógu góða íslensku. 

Menningalegur munur er talinn vera góður í Austurbæjarskóla. Það er rætt mikið um 

menningu og aðra trú í skólanum og nemendum er kennt að það sé í lagi að vera 

öðruvísi. Þannig geta allir fengið að blómstra á eigum forsendum (Nína Magnúsdóttir, 

viðtal).  

3.2 Menningarlegur munur 

Mikið af þeim erfiðleikum sem innflytjendur standa frammi fyrir er menningarlegur 

munur. Í því felst að í landinu er talað annað tungumál en þeirra móðurmál, þar eru 

aðrar venjur og siðir, hugsunarháttur fólks er ólíkur þeirra og þeir hafa jafnvel aðra trú. 

Þegar nemendur frá öðrum löndum koma hingað og fara í skóla standa þeir frammi 

fyrir öllu þessu en auk þess þurfa þeir að kljást við það að læra allt það nýja sem fyrir 

þá er lagt. Þetta getur oft verið erfitt og því þurfa þessir nemendur á góðum stuðningi 

að halda. Þá er einmitt gott fyrir skólann að kynna þá fyrir öllu því sem þeir þurfa að 

vita er varðar skólakerfið okkar (Nína Magnúsdóttir, viðtal). Gott er að þeir fái 

kynningu og að hún sé á því máli sem þau skilja. Það sem veldur nýbúum mestum 

vanda er tungumálið. Sumir nemendur eru ekki færir um að tjá sig á neinn annan hátt 
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en á móðurmáli sínu þegar þeir koma hingað og svo gæti verið að enginn skilji það 

tungumál í skólanum.  

 Á Íslandi er kristin trú og hún er hluti af skólastarfinu samkvæmt lögum. Í 2.grein 

grunnskólalaga kemur fram að starf grunnskólans skal mótast af kristinni arfleið 

íslenskrar menningu (Lög um grunnskóla, 2008). Þegar nemendur koma hingað sem 

ekki eru kristnir þurfa þeir að aðlagast þessari trú. Það getur haft vandamál í för með 

sér. Þeir lenda til dæmis í vanda þegar það er jólaball í skólanum og allir taka þátt í að 

kveikja á aðventukertunum. Skólinn og foreldrar þurfa að ræða um hvað skuli gera í 

slíkum tilfellum. Þá kemur upp sú spurningar hvort að nemendur eigi að taka þátt í 

atburðinum eða fá eitthvað annað að gera. Foreldrar hafa sjaldan neitt á móti því að 

börnin þeirra taki þátt í hinum ýmsu helgiatburðum en það verður fyrst og fremst að 

virða óskir þeirra og leysa málin í samstarfi við þá. Skólinn þarf að kynna fyrir 

foreldrum að skólinn muni aldrei þrýsta kristinni trú upp á nemendur sína heldur er 

þetta fyrst og fremst fræðsla (Nína Magnúsdóttir, viðtal). Þessir nemendur geta því 

tekið þátt í öll starfinu og þannig kynnst menningasamfélagi Íslendinga.  

  

3.2.1 Val foreldra um tvítyngi 

Foreldrar barna sem gætu orðið tvítyngd þurfa að taka afstöðu til hvort þeir vilji að 

börnin þeirra verið tvítyngd. Mikilvægt er að foreldrar geri sér grein fyrir því að 

tvítyngi er ekki málhamlandi og börn þeirra njóta góðs af því að kunna tvö tungumál 

fremur en eitt. Foreldrar er stundum hvattir til að kenna barni sína aðeins annað 

tungumálið og þá sérstaklega máli sem talað er í landinu. Þeim er bent á að ef þau geri 

það ekki geti barnið lent í málörðuleikum og þurft sérkennslu (Saunders, G., 1988, bls. 

34; Souto-Manning, M., 2006, bls. 561). Tvítyngi stuðlar þó á engan hátt að óeðlilegri 

seinkun í málþroska þó að börn sem eru jafnhliða tvítyngd séu stundum lengi að byrja 

að tala. 

Það sem er einna mikilvægast er að foreldrar tali við börnin sín á því tungumálinu 

sem er þeim sjálfum tamast (Þóra Másdóttir, 2000, bls.36-37). Foreldrar sem hafa 

mismunandi móðurmál ættu því helst að tala sitt hvort tungumálið við barnið og er 
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það í raun betra en ef foreldri talar bjagað mál við það. Foreldrar þurfa því að vera 

upplýstir um gildi þess að barnið læri bæði móðurmál foreldra sinna, sérstaklega til 

þess að þau geti síðar haft samskipti við ættingja sína (Saunders, G., 1988, bls. 32). 

Með því að læra móðurmál foreldra sinna er barnið líka að læra menningu sem fylgir 

því máli sem það myndi jafnvel ekki kynnast ef það kynni ekki tungumálið. 

 Foreldrar ættu að hvetja barn sitt til að nota bæði tungumálin. Það er hægt að gera 

með því að hrósa því þegar það notar tungumálið eða ýta undir að barnið segi hvað 

hlutir heita á báðum tungumálunum (Baker, C., 2000, bls. 26). Það sem þarf til að 

barn haldi tvítyngi sínu eftir að það fer í skóla er að foreldrar eru ákveðnir í því að 

viðhalda tungumálunum hjá barninu. Foreldrar ættu þó ekki að hafa áhyggjur þó að 

börnin tali annað tungumálið meira en hitt þar sem það er fullkomlega eðlilegt 

(Saunders, G., 1988, bls. 33-34). Foreldrar eiga þess í stað að hvetja barnið til að tala 

bæði tungumálin heima fyrir, fara með þau á ólíka staði þannig að þau komi inn 

nýjum orðum í orðaforða þeirra. Samræður um ólík málefni geta líka verið góður 

kostur til að viðhalda móðurmálinu og læra meira í því (Baker, C., 2000, bls. 15).   

   

3.2.2 Viðhorf til skólans og annarra nemenda 

Þegar nemendur byrja í nýjum skóla eru mikið að gerast hjá þeim. Þeir eru spenntir, 

hræddir og allt þar á milli (Ingibjörg Hafstað, 1994, bls 23). Börn sem koma frá 

mismunandi löndum hafa mismunandi reynslu af skólakerfinu. Sum hafa góða reynslu 

en önnur slæma. Til að þeim líði vel í nýjum skóla er mikilvægt að vel sé tekið á móti 

þeim og þá er það skólinn sjálfur sem þarf að gera það. Hann þarf að kynna sér fyrri 

hagi nemandans (Reykjavíkurborg, 2008, bls. 12-14; Nína Magnúsdóttir, viðtal). 

Skólinn þarf svo að koma til móts við nemandann þannig að honum líði vel í 

skólanum.   

Þegar nýir nemendur koma inn í bekkinn eru þeir kynntir fyrir samnemendum 

sínum. Oft eru búið að ræða við þá áður og útskýrt fyrir þeim að það sé nýr eða nýir 

nemendur að koma í bekkinn. Til að tryggja að samnemendur taki vel á móti nýju 

nemendum þurfa þeir að hafa fengið fræðslu um þá áður en þeir koma. Þeir þurfa að 
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vita að þessir nemendur eru alveg eins og þeir að öllu leiti öðru en því að þeir tala 

ekki íslensku eða mjög litla. Það þarf að segja þeim að þeir gætu hagað sér öðruvísi en 

þeir en að það sé í lagi og jafnvel skemmtilegt fyrir þá að kynnast því (Nína 

Magnúsdóttir, viðtal). Öll kynningin þarf að vera jákvæð og ýta undir að 

samnemendurnir taki vel á móti nýju nemendunum. Nemendur sem eru fræddir um 

komu nýnema eru líklegri til að hafa jákvæð viðhorf til nemandans frekar en ef það er 

ekki gert. 

 Annað sem er mikilvægt er að nýi nemandinn sé tekinn inn í hópinn. Það að tala 

ekki sama tungumálið má ekki vera hindrun í samskiptum milli nemenda. Íslensku 

nemendurnir geta líka hjálpa nýju nemendunum í að læra íslensku með því að tala 

saman og nota látbragð eða teikna. Með þessu móti líður nýju nemendunum betur og 

þeir ná að aðlagast betur. Það versta er ef börnin eru höfð útundan. Þá er mjög líklegt 

að þau endist ekki í skólanum vegna vanlíðunar. Nemendur tala um það að það sem 

þeir eru hræddastir við er ekki að einhver skilji þá ekki heldur að þeir séu hafðir 

útundan (Nína Magnúsdóttir, viðtal).  

  

3.3 Greining tvítyngdra barna 

Þegar greina á hvort tvítyngd börn eigi við einhverja málörðugleika að stríða 

verður að taka tillit til þess hversu fær þau eru í tungumálinu og hvað þau hafa lært 

það lengi. Málþroski tvítyngdra barna er sjaldan jafn þróaður og eintyngdra barna. Því 

er ekki æskilegt að setja sömu aldursviðmið fyrir þessa hópa. Málþroskapróf þar sem 

bæði málin eru metin jafnt er góður mælikvarði. Þetta getur þó haft einhver 

vandkvæði í för með sér þar sem erfitt getur verið að meta tungumálin til jafns við 

hvert annað (Elín Þöll Þórðardóttir, 2004, bls. 5-6). Oft kemur upp sú staða að 

tvítyngd börn eru send til talmeinafræðings eða sérkennara vegna þess að kennari  

telur þau ekki hafa sama skilning á námsefninu og jafnaldarar þeirra. Raunin er þó sú 

að oft er um mistúlkun að ræða. Kennarar túlka skort á málskilningi nemenda sinna 

sem skort á skilningi á námsefninu. (Birna Arnbjörnsdóttir, 1997, 29-30; Norén, E., 

2008, bls. 40). Þetta getur verið mjög slæmt fyrir nemandann, bæði hvað varðar 
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sjálfstraust hans og einnig samskipti hans við samnemendur sína. Því er mikilvægt að 

kennarar læri og geri sér grein fyrir hvernig eigi að greina nemendur með mál- eða 

námsörðugleika ef þeir eru tvítyngdir.  

Það ætti ekki að leggja stöðluð málþroskapróf fyrir nemendur sem eru ekki búnir 

að ná nógu góðum tökum á íslensku (Þóra Másdóttir, 2000, bls 34-35). Ástæðan er sú 

að staðlaða prófið getur ekki að mælt réttan málþroska nemandans. Nemandinn getur 

verið með málþroska á við aðra eintyngda nemendur en það kemur ekki fram á 

prófinu þar sem aðeins eru könnuð tök barnsins á öðru tungumáli þess en ekki báðum.  

Nemendur sem hafa náð ágætum tökum á íslensku eru metnir öðruvísi en þeir 

sem hafa ekki náð neinum tökum á tungumálinu. Í þessu tilfelli er hægt að leggja fyrir 

þá stöðluð próf (Þóra Másdóttir, 2000, bls. 34-35). Hér ber þó að hafa í huga að þessi 

börn eru tvítyngd og ef prófin sýna að um einhverja málþroskaröskun er að ræða eigi 

að meta barnið aftur og nota þá próf þar sem bæði málin eru metin. Niðurstöður 

beggja prófa eru þá metnar og þá er fyrst hægt að ræða það hvort nemandi eigi við 

einhverja örðugleika að glíma og þá hvað eigi að gera. 
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4. Hugmyndir að starfi með tvítyngdum börnum 

Hér á eftir koma nokkrar hugmyndir að því starfi sem hægt er að vinna með börnum 

sem eru nýnemar og verða tvítyngd. Þessir nemendur verða þó ekki tvítyngdir ef ekki 

er lögð áhersla á að þeir noti bæði málin. Sveigjanleiki í starfi skiptir einnig miklu 

máli til að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 

7). Þess vegna er mikilvægt að vera í samstarfi við foreldra ef skólinn getur ekki 

boðið upp á einhvers konar kennslu á móðurmáli þeirra. Foreldrar geta þá hjálpað 

börnum sínum með því að kenna þeim hin ýmsu hugtök á tungumáli þeirra og skólinn 

kennir þeim þau á íslensku. 

 Í skólastarfi með nýbúum er mikilvægt að unnið sé að því að þeir viðhaldi 

tungumáli sínu ásamt því að læra íslensku. Kennsluaðferð þar sem nemendur læra 

íslensku á sama tíma og þeir eru að læra aðrar námsgreinar er mjög góð leið til að 

kenna íslensku. Nemendur geta þá einnig á sama tíma notað þeirra móðurmál með því 

að segja hugtökin og heitin á sínu tungumáli. Þessi aðferð hefur reynst vel þar sem 

tvítyngiskennslu er ekki viðkomið. Þeir læra hugtök og heiti hluta á íslensku með 

myndum og umræðum. Nemendur fá þá tækifæri til að læra hugtök á mjög lifandi hátt 

þar sem þeir sjá hlutina, koma við þá, vinna með þá og tala um þá. Kennslan er löguð 

að þörfum og kunnáttu nemandans þannig að hann geti fylgst með (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 15-16). Þessi aðferð hefur reynst vel í nokkrum skólum 

landsins sem hafa það að stefnu að kenna íslensku samtímis öðrum námsgreinum 

(Nína Magnúsdóttir, viðtal). 

Í bekkjastofunni getur kennarinn tekið saman útdrátt úr því sem hann var að segja 

yfir bekkinn og reynt þannig að koma efninu til skila til nemandans. Kennarinn talar 

hægt við nýbúana og nota þau orð sem þeir hafa lært. Þannig fá þau þjálfun í að hlusta 

og læra ný orð af samhengi orðanna hjá kennaranum. 

Næst læra þau í litlum skrefum að setja saman setningar. Þá er farið yfir hin ýmsu 

málfræðiatriði með þeim. Þau læra hvernig sum orð stýra falli annarra orða sem á eftir 

koma. Mikilvægt er að nýbúar geri sér grein fyrir hvernig málið er uppbyggt þannig 

að þau nái betri tökum á því. Gott er að fylgja þessum nemum vel eftir og þannig sjá 
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hvaða framförum þau taka. Þeir nemendur sem ekki taka nægum framförum þurfa þá 

líklega meiri aðstoð utan bekkjastofunnar.   

Myndir eru gagnlegar við að læra nýtt tungumál. Kennari og nemandi skoða 

myndirnar saman og ræða um það sem þeir sjá á myndunum. Nemandinn tjáir sig um 

myndirnar með þeim orðum sem hann kann. Kennarinn leggur svo til ný orð til að 

bæta við orðaforða nemandans. Einnig er gott að fara yfir íslensku hljóðin þar sem 

þau er oft öðruvísi en málhljóð annarra tungumála. Að lesa einfaldan texta ýtir undir 

skilning því að þegar búið er að lesa textann er hægt að tala um efni hans og þannig fá 

þjálfun í lestri og tali.   

 
Reynsla annarra þjóða hefur sýnt að með stuðningi í móðurmáli, 
virðingu fyrir menningu allra og kennsluaðferðum sem leitast við 
að þróa málþroska og vitsmunaþroska og viðhalda framvindu í 
námsgreinum, læsi, félagslegri aðlögun má tryggja rétt tvítyngdra 
barna til náms til jafns við önnur íslenska börn.  
 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 1998, bls. 17). 

 

4.1 Kennsla í þeirra móðurmáli 

Hér á Íslandi er ekki hægt að bjóða nemendum af erlendum uppruna kennslu á þeirra 

móðurmáli. Það sem skólinn getur gert í staðinn er að vinna með þessum nemendum 

og foreldrum þeirra. Það gera þeir með því að biðja foreldranna að kenna barninu hin 

ýmsu hugtök sem það lærir í skólanum á móðurmáli sínu. Hér er ekki bara verið að 

hjálpa nemandanum að ná betri tökum á málinu heldur líka efninu (Norén, E., 2008, 

bls. 30). Þetta hefur í för með sér að nemandinn getur tjáð sig um efnið á báðum 

tungumálunum og þannig dýpkað skilning sinn á efninu.   

Þegar skóli fær til sín nemanda frá öðru landi getur hann undirbúið sig með því að 

finna efni á því máli sem nemandinn kemur frá. Þannig getur hann boðið upp á 

hugtakalista yfir hin ýmsu hugtök sem nemandinn þarf að læra sem getur þá hjálpað 

honum að skilja efnið betur og tileinkað sér það frekar (Nína Magnúsdóttir, viðtal).  

Tvítyngdir nemendur geta kennt samnemendum sínum orð úr eigin móðurmáli. 
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Við það styrkist þekking þeirra á eigin tungumáli og samnemendur þeirra læra 

eitthvað í nýju tungumáli. Þessi aðferð getur hjálpað öllum nemendum bekksins að ná 

saman. Nemendur muna ekki allt samstundis og þurfa að ræða saman um nýju orðin 

sem þeir lærðu og spyrja tvítyngda nemandann hvernig orðin eru borin fram og hvað 

þau þýða. Það að hjálpast að og læra nýja hluti er skemmtilegur hluti af náminu og 

gerir nemendum léttara fyrir. Það hjálpar líka bekkjarfélögum að setja sig í spor 

nýbúans sem er að læra nýtt tungumál. 

  

4.2 Tvítyngi og stærðfræðikennsla 

Stærðfræði er alþjóðlegt tungumál sem allir geta skilið hvaðan sem þeir koma. Hún er 

tæki sem hægt er að nota til að miðla upplýsingum og nauðsynleg til að takast á við 

daglegt líf (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007, bls.5). Stærðfræðin getur því verið góð 

leið til að koma nýjum nemendum inn í námið. Hér þurfa nemendur ekki að reiða sig 

á tungumálið og geta notað þá þekkingu sem þeir hafa nú þegar tileinkað sér. Þegar 

nýnemar koma í skólann getur verið gott að taka þá úr kennslustundum þar sem 

íslenska er kennd og þá fá þeir sérkennslu. Í stærðfræðitímum eiga þeir að fá að vinna 

með bekkjarfélögunum (Nína Magnúsdóttir, viðtal). Ástæðan er sú að nemendur geta 

fikrað sig áfram með tölur þó þeir skilji ekki hvað er sagt. Þeir hafa líka einhverja 

reynslu af stærðfræði og geta nýtt hana til að leysa verkefnin (Norén, E., 2008, bls. 

33). 

 Í stærðfræði er þó líka mikið af íslensku, bæði í þrautadæmum og umræðu um ný 

hugtök. Það sem skólinn getur gert er að útbúa hugtakalista yfir þau hugtök sem 

nýneminn er að læra á móðurmáli hans og á íslensku (Nína Magnúsdóttir, viðtal). 

Kennarinn getur svo farið yfir þessi hugtök og lært hvað þau heita á hinu tungumálinu. 

Þegar umræður verða í kennslustundinni um hugtökin getur nýneminn reynt að tjá sig 

vitandi að kennarinn skilur hvaða hugtök hann er að tala um ef hann man þau ekki á 

íslensku.  

Sú aðferð, að kenna á tveimur tungumálum, hefur reynst vel í Svíþjóð þó að 

þarna þarf kennarinn sjálfur að vera tvítyngdur. Þetta form hvetur nemendur frekar til 
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að taka þátt í umræðum um stærðfræðileg hugtök (Norén, E., 2008, bls.34-35). Þó að 

við getum ekki boðið upp á þannig kennslu hér á Íslandi geta kennarar læra hugtökin 

á tungumáli nýbúans þannig að hann sé líklegri til að taka þátt í umræðunum. 

 Nýnemar á Íslandi koma úr ýmsum áttum og því er reynsla þeirra ólík. Það hefur 

einnig áhrif á stærðfræði og skilning nemenda á henni. Til að börn geti leyst dæmin er 

mikilvægt að þau séu úr reynsluheimi þeirra. Þau dæmi sem ekki eru úr reynsluheimi 

þeirra geta verið þannig að nemandinn geti ekki leyst dæmið vegna þess að það er oft 

fjarlægt honum og hann skilur ekki hvað er átt við eða beðið er um. Þetta kemur einna 

helst fyrir ef dæmi eru þýdd yfir á tungumál nýnemans. Dæmi gæti verið með tilvísun 

í eitthvað sem nemandi veit ekki hvað er. Þá er það ekki lengur stærðfræðin sem 

liggur ekki fyrir nemandanum heldur viðfangsefnið í dæminu (Hirigoyen, H., 1997, 

bls. 168; Norén, E. 2008, bls 39-40). Dæmi verða einnig að höfða til nemendanna. 

Það er ekki nóg að þau skilji dæmin, heldur verður líka að tengja þau við daglegt líf 

þeirra. Þannig fá þau meiri áhuga á að leysa dæmin. 

 

4.3 Nemendur nota bæði tungumálin sem þeir tala 

Besta leiðin til að virkja nemendur til að nota þau tungumál sem þeir kunna er að 

leyfa þeim að nota þau eins mikið og þeir geta. Það er mikilvægt að hvetja börn til að 

nota tungumálin sín í skólanum jafnt sem heima hjá sér. Samnemendur sem tala sama 

tungumál eru hvattir til að tala saman í frítímanum í skólanum (Bergþóra 

Kristjánsdóttir, 1992, bls. 14; Nína Magnúsdóttir, viðtal). Þegar nemendur eru í 

kennslustundum ættu þeir að reyna að nota íslensku og fá þannig þjálfun í henni á 

þeim tímum.  

 Kennarinn getur hvatt nemendur til að hafa skrifleg samskipti við aðra sem tala 

móðurmál þeirra. Þá er hægt að finna fyrir þá pennavini eða að hvetja þá til að tala við 

gömlu vini sína á netin. Með þessu móti viðhalda þeir tungumálinu á tvennan hátt, 

bæði munnlega og skriflega. Þeir sem ekki hafa lært að skrifa á móðurmáli sínu ættu 

að reyna að skrifa bréf til heimalandsins og fá foreldrana til hjálpa sér að skrifa bréfin.  

 Önnur leið til að virkja börn í móðurmáli sínu er að leyfa þeim að taka bækur á 
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bókasafninu sem eru skrifaðar á móðurmáli þeirra (Owens, K., 2008, bls. 15). Skólinn 

getur þá annað hvort pantað bækur frá öðrum skólum til að nemendur geti fengið 

lánað eða keypt inn nokkrar bækur. Svo er líka hægt að benda nemendum á að fara á 

bókasafn í bænum og reyna að finna þar bækur á móðurmáli þeirra.  

 

4.4 Verkefni sem leggja áherslu á tungumálin 

Að skipuleggja hópverkefni er góð leið til að koma nemendum saman og leyfa öllum 

að fá að njóta sín. Gott er að nemendur fái ákveðin hlutverk í hópnum þannig að allir 

skipti máli og að allir verði að taka þátt. Getuminni nemendur geta þá lært af þeim 

sem betri eru og þeir sem eru betri geta dýpkað skilning sinn á efninu vegna þess að 

þeir eru að útskýra efnið (Nína Magnúsdóttir, viðtal). 

Það eru margar leiðir til að blanda tungumálum inn í kennslu. Ein þeirra væri að 

nemendur myndu setja sig í spor hvers annars. Þannig myndi einn hópurinn fjalla um 

hvernig það er að flytja til Íslands og hinir hóparnir um það hvernig væri að flytja til 

landa nýbúanna (Ingibjörg Hafstað, 1994, bls. 14). Mikilvægt er að einn nýbúanna sé í 

hópnum sem er að fjallar um það að koma til Íslands. Þannig fær hann mikilvægt 

hlutverk í hópnum sem eflir sjálfstraust hans. Markmiðið með þessu verkefni er að 

efla andann í bekknum og gefa nýnemum færi á að skýra stöðu sína. Þeir geta komið 

með mikilvæg innlegg í hópavinnuna. 

Söguaðferðin er góð leið til að kynna nýja hluti fyrir nemendum. Notaðar eru 

spurningar til að leiða nemendur áfram í verkefninu. Byrjað er á því að byggja upp 

söguþráð og síðan er búið til svið í kringum verkefnið. Kennarinn ákveður að eitthvað 

óvænt gerist í sögu nemendanna og nemendur þurfa að finna út úr því hvernig eigi að 

leysa vandann (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls. 152-153). Verkefnið gæti verið á þá 

leið að land er valið. Nemendur kynna sér land og menningu og kennarinn varpar 

fram spurningum. Því næst búa nemendur til líkan af landinu og nokkra af íbúum 

landsins. Kennarinn lætur nemendur vita að það hafi átt sé stað náttúruhamfarir, sem 

valdar eru eftir því hvaða land varð fyrir valinu. Nemendur eiga síðan að taka 

ákvörðun um hvað íbúar landsins geti gert til að bjarga sér úr vandanum. Svona 
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verkefni bjóða upp á að nýnemar komi með sínar reynslusögur eða sögur sem þeir 

hafa heyrt að heiman sem foreldrar eða afar og ömmur hafa lent í.  

Leikir er önnur kennsluaðferð sem getur verið mjög skemmtileg en líka mjög 

gagnleg við kennslu. Þetta eru einfaldir leikir sem stuðla að því að nýbúinn geti lært 

ný orð með því að vinna með hlutina. Myndaveiðimann er leikur sem gott er að nota 

til að auka orðaforða nýbúa. Notuð eru spjöld með myndum og þau sett í bunka. Síðan 

eru 5 spil dregin, og leikmenn spyrja um þær myndir sem þeir hafa (Ingibjörg Hafstað, 

1994, bls. 49). Þessi leikur getur nýst vel í náttúrufærði eða líffræði þar sem nýbúar 

geta læra heiti á dýrum og líffærum ef þau hafa mynd af þeim. Þau geta svo einnig 

sagt heitið á móðurmáli sínu. Nemendur geta þá funduð út hvort að heiti á einhverju 

sé svipað í báðum tungumálunum. Þetta getur verið skemmtileg leið til að fá 

nemendur að vinna saman og leika.   
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5. Samantekt 

Skilgreingarnar á tvítyngi eru margar en sú sem ég hef stuðst við hér er mest lýsandi 

yfir hvað það er að vera tvítyngdur. Þeir sem geta tjáð sig á tveimur tungumálum í 

daglegum samskiptum eru taldir vera tvítyngdir. Það getur verið slungið að vita 

hvenær menn geta talið sig vera tvítyngda, en þeir sem eru að læra nýtt tungumál og 

nota það eru taldir vera tvítyngdir. Þegar nemendur frá öðrum löndum koma hingað til 

lands í skóla hafa þeir yfirleitt bara vald á eigin móðurmáli. Þeir byrja þó fljótt að læra 

íslensku og teljast því vera tvítyngdir fljótlega eftir komuna.  

 Ýmis vandamál geta komið upp þegar fólk flytur milli landa. Yfirleitt er þá um 

menningarmun að ræða. Hann getur falist í því að menn tala ólík tungumál, hafa 

ólíkar venjur og koma úr ólíku umhverfi. Það sem skólinn getur gert er að fræða 

nemendur sína um ólíka menningarheima og fræða nýbúa um íslenska menningu. 

Þetta hefur í för með sér að nemendur verða víðsýnni og líkur á kynþáttafordómum 

minnka. 

Nýbúar sem byrja í íslenskum skólum þurfa að fá leiðsögn um skólann. Með því 

að kynna þeim skólann, starfið hans og einnig hvað er ætlast til af þeim hjálpar það 

nýbúum að aðlagast nýju umhverfi. Þau fá aðstoð í að læra íslensku, vinna með öðrum 

nýbúum að sameiginlegu markmiði að læra íslensku. Með bekkjarfélögum sínum 

vinna þau svo hin ýmsu hópverkefni sem efla þau í að tjá sig. Nýbúar ættu einnig að 

fá tækifæri til að nota bæði tungumálin í skólanum þannig að þau geti viðhaldi báðum 

tungumálunum og ýtt undir mikilvægi þess að vera tvítyngdur. 

 Kennsla nýbúa er ólík kennslu annarra íslenskra nemenda. Það kemur af því að 

kenna verður þeim íslensku og á sama tíma að viðhalda þeirra móðurmáli. Þær 

kennsluaðferðir sem hafa skilað árangri eru þær sem ýta undir að nýbúar nota 

móðurmál sitt samhliða því að nota íslenskuna. Kostir þess að viðhalda móðurmáli 

nýbúans eru þeir að nýbúinn getur þá haldið áfram að vera í sambandi við aðra 

fjölskyldumeðlimi, þeir fá dýpri skilning á námsefninu með því að vinna með það á 

tveimur tungumálum og það opnar fyrir þau ýmsa möguleika í framtíðinni að kunna 

fleiri en eitt tungumál.    
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6. Lokaorð og hugleiðingar 

Breytingar í umhverfi okkar hafa verið miklar undanfarna áratugi. Breytingar í 

skólakerfinu verða því að fylgja. Mér finnst þessi ritgerð einmitt sýna það hvernig við 

breytumst með breyttu umhverfi. Með komu nýbúa hingað til lands verður skólinn að 

taka öðruvísi á kennslu en ef aðeins um íslenska nemendur væri að ræða í skólanum. 

Þær hugmyndir sem ég kom með hér að ofan eru aðeins dæmi um hvað hægt er að 

gera. Þetta er ekki bara gagnlegt fyrir nemendur sem eru nýbúar heldur eru þessar 

kennsluaðferðir líka gagnlegar samnemendum þeirra. Þeir læra líka mikið af því, 

verða umburðalyndari gagnvart öðrum og sjá heiminn í öðru ljósi en ef þeir hefðu 

ekki kynnst nemendum frá öðrum löndum.  

Mér fannst athyglisvert að læra um kennsluaðferðir sem notaðar eru til að kenna 

nýbúum íslensku og hvernig á að taka á móti nýnemum sem eru nýbúar. Í viðtalinu 

við Nínu Magnúsdóttur, deildarstjóra nýbúadeildar Austurbæjarskóla, komst ég að því 

að það er heilt kerfi sem tekur á móti nýbúum og hjálpar þeim þegar þeir koma. 

Samvinna þarf að vera til staðar til að nemendur geti aðlagast og þá skiptir svo miklu 

að skólinn reyni að hafa samband við foreldra og efla samvinnu. Ég lærði mikið á 

viðtalinu við Nínu Magnúsdóttur því hún hefur haft svo mikla reynslu á þessu sviði og 

mér fannst frábært hvað unnið er gott starf í Austurbæjarskóla. 

Að lokum langar mig að segja að þessi ritgerð mun hjálpa mér því að ég mun geta 

valið hvort ég el börnin mín upp sem eintyngd eða tvítyngd, þar sem ég er gift manni 

af erlendu bergi brotnu. Ég sé ekkert því til fyrirstöðu að reyna mitt besta til að börnin 

mín verði jafnhliða tvítyngd. Eins og hefur komið hér fram áður þá eru tvítyngd börn 

betur sett í skóla en eintyngd vegna þess að þau geta nýtt bæði tungumálin og því ég 

tel það muni einungis hjálpa þeim í lífinu.  
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