
iii

Útdráttur 
 
Eftirfarandi verkefni er unnið sem lokaverkefni til B.Ed.-prófs við kennaradeild 
Háskólans á Akureyri á vormisseri 2002. Tilgangurinn er að kanna aðstæður 
tvítyngdra barna í leikskólum á Akureyri. 
 Í verkefninu er byrjað á að skilgreina helstu hugtök sem tengjast tvítyngi. Því 
næst er fjallað um máltöku tvítyngdra barna, tvítyngikennslu í leikskólum, 
fjölskylduaðstæður tvítyngdra og félagslega þætti tvítyngis. 
 Til þess að fá innsýn í stöðu tvítyngdra leikskólabarna eru lagalegar forsendur 
fyrir tvítyngikennslu skoðaðar auk þess sem kannað er hvernig stefnumótun í þessum 
málum er háttað í Reykjavík og nágrannalöndunum.     

Í seinni hluta verkefnisins er fjallað um tvær rannsóknir sem gerðar voru í 
leikskólum á Akureyri fyrri hluta ársins 2002. Önnur rannsóknin segir til um fjölda 
tvítyngdra barna í leikskólum Akureyrarbæjar og það starf sem þar er unnið í þeirra 
þágu. Í hinni rannsókninni er kafað dýpra og leitað eftir sjónarmiðum starfsmanna 
annars vegar og foreldra hins vegar á aðstæðum tvítyngdra barna í leikskólum. 

Helstu niðurstöður verkefnisins eru þær að 4% barna í leikskólum á Akureyri 
eru tvítyngd eða fjöltyngd og eru tungumálin sem þau tala auk íslensku 15 talsins. 
Algengast var að börnin ættu erlenda móður og íslenskan föður. Í flestum 
leikskólunum er ekkert starf í gangi vegna tvítyngis barna og aðeins er unnið 
markvisst að þessum málum í einum leikskóla.  

Í viðtölum við foreldra koma fram mismunandi viðhorf til hlutverks 
leikskólans í uppeldi og menntun tvítyngdra barna auk þess sem væntingar 
foreldranna virðast mismiklar. Í máli leikskólakennaranna kemur fram að í 
leikskólunum er lögð ólík áhersla á þarfir þessara barna og starfið þar af leiðandi 
mismunandi.     

Mikilvægt er að vekja athygli starfsfólks leikskóla og yfirvalda á nauðsyn þess 
að marka stefnu í málefnum tvítyngdra barna til þess að réttur þessara barna sé virtur. 
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Abstract 
 

The following assignment is a B.Ed. -thesis at the faculty of education of the 
University of Akureyri, spring 2002. Its main purpose is to observe the circumstances 
of bilingual children in preschools in Akureyri. 
 We begin by viewing the primary concepts of bilingualism. Furthermore we 
assess the language acquisition of bilingual children, bilingual education in 
preschools, family bilingualism and the social aspects of bilingualism. 
 To gain insight in bilingual children’s situation, the legal premises for 
bilingual education are examined along with the bilingual policy formulation in 
Reykjavík and Iceland’s neighboring countries. 
 In the second part of this assignment we report two studies that were carried 
out in preschools in Akureyri in spring 2002. The first study covers the number of 
bilingual children in preschools in Akureyri and their circumstances. The second one 
deals with how preschool staff and parents see children’s bilingualism and preschool 
curriculum in that correlation. 
 The conclusion of this study is that 4% of preschool children in Akureyri are 
bilingual or multilingual, and they speak 15 languages other than Icelandic. Most of 
the children have a foreign mother and an Icelandic father. Almost none of the 
preschools forms its curriculum to suit bilingual children and only one preschool has 
formed a policy and carries it out in its curriculum. 
 Interviews with parents reveal different sentiments and expectations towards 
the preschools role in the care and education of bilingual children. Interviews with 
preschool teachers reveal different emphasis on the needs of bilingual children and 
therefore differentiation in curriculum emphasis. 
 Consequently it is important to stress the necessity of policy formulation 
regarding bilingual children to ensure the acknowledgement of their rights. 
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