
Útdráttur

Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed.-prófs við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Í 
ritgerð þessari er fjallað um máltöku fyrsta og annars máls barna, málþroska og þróun hans 
hjá börnum og einnig mikilvæga þætti sem því tengjast hjá börnum af erlendum uppruna. 
Fjallað er um kenningar um máltöku og málþroska ólíkra fræðimanna til að varpa ljósi á 
hvernig máltöku barna er háttað og hvernig hún þróast. Þeir fræðimenn sem settu 
kenningarnar fram eru ekki á sama máli hvernig sú þróun er. Oft er talað um að það tungumál 
sem barn læri fyrst sé móðurmál þess og benda rannsóknir á tvítyngi til þess að það sé á færi 
allra barna sé þeim búið gott umhverfi til þess. Skilgreiningar á hugtökunum móðurmál og 
tvítyngi eru mjög á reiki en þeim verður gerð nokkur skil. Þessi hugtök gegna stóru hlutverki í 
umræðunni um íslensku sem annað tungumál, því er afar mikilvægt að þekkja til þeirra og 
vita á hvaða hátt þau eru notuð í umræðunni. Einnig er fjallað um hugtökin málskipti og 
málblöndun, að blanda málunum saman en áður fyrr var það talið óeðlilegt á meðal barna, 
sem lærðu tvö mál samtímis eða hvort á eftir öðru. Hins vegar er það talin eðlilegur hlutur í 
málnotkun tvítyngdra í dag og sýni fram á leikni þeirra í meðferð málanna. Þar á eftir er 
samfélag og skóli meðal umfjöllunarefna, þar sem fjallað er um fjölmenningarlegt samfélag, 
fjölmenningu í grunnskólum og fjölmenningarlega kennslu. Komið er inn á ýmsa þætti svo 
sem kennslu tvítyngdra barna, félagslega þætti tvítyngis og stefnumótun íslenskra stjórnvalda 
í málum sem þessum. Að lokum er fjallað um hlutverk og markmið móttökudeilda og einnig 
er fjallað um samstarf kennara og foreldra barna af erlendum uppruna.

Abstract

The following essay is a final assignment for Be.Ed.-degree at the Teacher Department at the 
University in Akureyri. This essay covers both first and second language acquisition with 
children, language development with children and how the language develops and also 
important aspects connected to it with children of foreign origin. I will cover the different 
language acquisition theories that have been put forward to explain the development, and 
different stages, of language acquisition. The scholars who have put forward these theories are 
not in agreement as to how that process takes place. Often is talked about first language which 
children acquire is there mother tongue and studies on bilingualism indicate that everybody 
can be bilingual, if the circumstances in the environment offers it. The terms mother tongue
and bilingualism are fluid but they will be defined. These terms are grate function in the 
discussion about Icelandic as a second language, thus, it´s very important to be familiar with 
them and to know in which way they are used. I also cover about the terms code-switching
and code-mixing, before it was unnatural to code mix the languages among children, who 
learned languages simultaneous or sequential. However it´s considered normal thing in 
bilingual acquisition today and show their skills in both in both languages. Following I cover 
multiculturalism in society, multiculturalism in schools and multicultural education. Matters 
like bilingual education, social factor concern bilingualism and Icelandic government 
strategies are covered. Finally I cover function and goals of the department in schools who 
receive children of foreign origin and also collaboration between teachers and children 
parents of foreign origin.


