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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um máltöku tvítyngdra barna, sem annars vegar eru tvítyngd á 

íslensku og erlent mál og hins vegar á íslensku og íslenskt táknmál. Tvítyngi (e. bilingualism) 

hefur verið skilgreint á marga ólíka vegu og er í ritgerðinni gengið út frá þeirri skilgreiningu 

að þeir séu tvítyngdir sem hafa lært tvö tungumál jöfnum höndum í uppvexti, helst fyrir 

fjögurra til sex ára aldurinn. Það er mikilvægt að einstaklingur noti bæði tungumálin reglulega 

til að um virkt tvítyngi sé að ræða. Mál barna er reglubundið frá upphafi og hvert stig 

málþroskans hefur sínar eigin reglur. Eftir því sem börn ganga í gegnum fleiri stig færast þau 

nær máli fullorðinna. Þó að heyrandi og heyrnarlaus börn gangi í gegnum svipuð stig í 

máltökunni þá er uppbygging raddmáls og táknmáls ólík. Kostir tvítyngis eru ótvíræðir en 

með tvítyngi fá börn m.a. innsýn í tvo menningarheima, öðlast fjölþætta hugsun og þroskaða 

málvitund. Einnig hefur komið í ljós að málkunnátta tvítyngdra er heldur meiri en 

málkunnátta eintyngdra þegar heildarkunnátta á báðum málunum er lögð til grundvallar.  

Það er lítið talað um tvítyngi í aðalnámskrá leikskóla og er víða unnið gott starf með 

tvítyngdum börnum á leikskólum í Reykjavík. Á leikskólanum Vesturborg og leikskólanum 

Sólborg dvelja mörg tvítyngd börn. Þó að leikskólarnir séu um margt líkir þá er tvítyngi 

barnanna ólíkt. Á Vesturborg hafa öll tvítyngdu börnin raddmál að móðurmáli en á Sólborg er 

stór hluti tvítyngdu barnanna með raddmál og táknmál að móðurmáli. Leikskólinn Sólborg 

hefur þó mikið forskot á leikskólann Vesturborg vegna þess að á Sólborg starfa bæði heyrandi 

og heyrnarlausir starfsmenn. Þannig er ekki bara stutt við móðurmál á heimilum barnanna 

sem dvelja á Sólborg heldur líka í skólanum. Þetta skiptir sköpum hve vel tvítyngdum börnum 

gengur á Sólborg. Á báðum leikskólunum er lögð áhersla á örvun og hvatningu í eðlilegu, 

afslöppuðu umhverfi. Starfsmenn leikskólanna gera sér grein fyrir að grundvallaratriði í 

málörvuninni er að styðja vel við málþroska í móðurmálinu á meðan máltaka í öðru máli á sér 

stað. Á Vesturborg er aðeins einn starfsmaður sem ber hitann og þungann af starfinu með 

tvítyngdu börnunum en á Sólborg er þjónusta við tvítyngd börn hluti af hugmyndafræði 

skólans og allt skólastarfið tekur mið af því. 
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Formáli  

Þegar ég útskrifaðist frá Kennaraháskóla Íslands vorið 1993 og fór að kenna fannst mér 

skemmtilegast að kenna ungum börnum; helst að byrja með 6 ára börn og halda áfram að 

kenna þeim næstu tvö til þrjú árin. Þannig æxlaðist það að næstu árin var ég umsjónarkennari 

í yngri bekkjum grunnskólans og var heilluð af öllu því sem ég þurfti að glíma við. Auðvitað 

var kennslan ekki alltaf dans á rósum og oft komu upp vandamál sem í fyrstu virtust 

óyfirstíganleg en með elju og dugnaði tókst að yfirvinna þau flest. Þegar fram í sótti langaði 

mig að mennta mig meira og sótti hin ýmsu námskeið sem tengdust kennslunni. Ég fór m.a. á 

nokkur námskeið í táknmáli á árinu 1996 en á þeim tíma voru fá tækifæri til frekari þjálfunar 

ef maður þekkti ekki einhvern sem kunni táknmál eða kannski skorti mig bara áræði til að 

mæta í Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra og byrja að æfa mig. Kunnátta mín 

í táknmáli hefur því legið í dvala en þegar kom að því að skrifa lokaritgerð í íslensku við 

Háskóla Íslands vorið 2009, 13 árum síðar, hvarflaði hugur minn til táknmálsins. Árið 2003 

og 2005 eignaðist ég tvö yndisleg börn og ákvað í framhaldi af því að klára BA nám mitt í 

íslensku en ég hafði verið að taka eitt og eitt námskeið í gegnum tíðina. Ég var í máltöku 

barna hjá henni Sigríði Sigurjónsdóttur (Siggu) og heillaðist ég af viðfangsefnum hennar. Eftir 

fleiri námskeið þessu tengd datt mér í hug hvort ég gæti ekki fléttað saman áhuga minn á 

máltöku, táknmáli og leikskóla barnanna minna sem sérhæfir sig í tvítyngi og úr varð 

eftirfarandi ritgerð. Ég vil að endingu þakka Siggu fyrir ómetanlega hjálp og jákvæðni, 

Sólveigu systur fyrir góð ráð og Þóri, manninum mínum, fyrir óbilandi trú á mér, endalausan 

yfirlestur og óþreytandi klapp á bakið á erfiðum tímum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

0. Inngangur  

Miðað við hversu flókið og margbrotið fyrirbæri tungumálið er þá er ótrúlegt að við sex ára 

aldur skuli flest börn hafa náð tökum á öllum helstu grundvallarþáttum þess, hvort sem þau 

læra eitt eða fleiri tungumál í einu, eru heyrandi eða heyrnarlaus. Í þessari ritgerð verður 

fjallað um máltöku tvítyngdra barna, sem annars vegar eru tvítyngd á íslensku og erlent mál 

og hins vegar á íslensku og íslenskt táknmál. Á leikskólanum Sólborg í Reykjavík eru nokkur 

heyrandi börn sem eiga heyrandi móður/föður og heyrnarlausa móður/föður og eru þau því 

tvítyngd á raddmál og táknmál. Á leikskólanum Vesturborg í Reykjavík eru mörg tvítyngd 

börn sem ýmist eiga foreldra sem tala íslensku og erlent mál eða foreldra sem báðir eiga erlent 

tungumál að móðurmáli. Til að bera saman hvernig hlúð er að og stutt við máltöku tvítyngdra 

barna í þessum leikskólum fór ég í heimsókn á báða leikskólana og spjallaði við það starfsfólk 

sem unnið hefur mest með tvítyngdu börnunum. Ótal spurningar vakna eins og: Er beitt sömu 

tækni við að kenna börnum á þessum leikskólum? Er til námsefni við hæfi? Kemur eitthvað 

fram í aðalnámskrá leikskóla um hvernig yfirvöld vilja að staðið sé að kennslu tvítyngdra 

barna? Eru menntaðir kennarar til staðar? Hvernig eru foreldrar virkjaðir til að auðvelda 

börnunum skólagönguna? Til að komast til botns í þessu er rétt að byrja á byrjuninni og sjá 

hvernig máltaka barna fer fram. Er máltaka eintyngdra og tvítyngdra alveg eins og hvernig er 

það með heyrnarlausa, er máltaka þeirra með sambærilegum hætti og heyrandi barna?  

Efnisskipan ritgerðarinnar er á eftirfarandi hátt: Í fyrsta kafla er fjallað almennt um 

máltöku barna og hve málhvöt manna er sterk, hvort sem þeir eru heyrandi eða heyrnarlausir. 

Farið er í þróun hljóðskynjunar hjá börnum, rætt um hvaða stig þau ganga í gegnum í 

máltökunni og hvaða frávik frá málkerfi fullorðinna eru algeng í máli og framburði barna. Í 

öðrum kafla er tvítyngi skilgreint og rætt um muninn á málskiptum og málviðbót. Fjallað er 

um virkt tvítyngi og hvort máltaka tvítyngdra barna er svipuð og máltaka eintyngdra. Í lok 

kaflans er rætt um málkunnáttu tvítyngdra og hvaða þættir hafa áhrif á máltöku tvítyngdra 

barna í samfélaginu. Í þriðja kafla er fjallað um máltöku heyrnarlausra og hvernig táknmál er 

uppbyggt. Einnig er gerð grein fyrir orðmyndun í táknmáli og íslensku og hvernig táknarinn 

notar rými og látbragð þegar hann táknar. Í fjórða kafla er fjallað um kosti tvítyngis og hvort 

yngsta stig skólakerfisins geri ráð fyrir kennslu tvítyngdra í námskrá sinni? Rýnt er í bækling 

um fjölmenningu í leikskólum og sagt frá heimsókn á tvo leikskóla í Reykjavík, Sólborg og 

Vesturborg, þar sem dvelja mörg börn sem eiga sér tvö mál að móðurmáli. Í lok kaflans er 

starf með tvítyngdum á þessum tveimur leikskólum borið saman. Í lok ritgerðarinnar eru 

niðurstöður dregnar fram. 
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1. Máltaka barna 

Rannsóknir á máltöku barna ná allt aftur til 7. aldar fyrir Krist en rannsóknir sem voru gerðar 

á þessum tíma væru sumar hverjar ekki leyfðar í dag. Egyptinn Pharaoh Psammetichus gerði 

t.d. tilraunir á börnum á þessum tíma og lét hann ala tvö börn upp í algjörri einangrun. Með 

þessu vildi hann kanna hvernig börn færu að því að læra málið og hvaða mál þau tileinkuðu 

sér ef þau ælust upp á eigin spýtur. Börnin ólust upp hjá gömlum fjárhirðahjónum og var 

skötuhjúunum bannað að tala við þau. Auðvitað reyndu börnin að hafa samskipti við 

kindurnar og hljóðin sem þau framkölluðu voru m.a. be sem er ekki skrýtið í þessu samhengi.
1
 

Til allrar hamingju hefur rannsóknum á máltöku fleygt fram frá þessum tíma og 

rannsakendur fundið leiðir til að rannsaka máltökuna á manneskjulegri og vonandi 

árangursríkari hátt. Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um máltöku barna. Árið 1957 setti  

atferlisfræðingurinn B.F. Skinner fram atferliskenninguna (e. behaviourism). Skinner leit á 

tungumál manna eins og hvert annað atferli og með umbun væri hægt að styrkja málatferlið. 

Samkvæmt þessari kenningu læra börn móðurmál sitt með því að verða fyrir máláreiti og 

þeim er umbunað ef þau gera rétt. Atferlisfræðingar gera sem sagt ekki ráð fyrir neinum 

meðfæddum tungumálahæfileikum hjá börnum. Börnin reyna að líkja eftir og samsama sig 

öðrum og þannig vilja atferlisfræðingar meina að málið lærist.
2
 Noam Chomsky var á 

öndverðum meiði við Skinner. Chomsky, sem kom fram með málkunnáttufræði, svaraði 

Skinner tveimur árum síðar og hélt því fram að börn kæmu ekki algerlega óundirbúin í 

heiminn fyrir máltökuna heldur hefðu þau ákveðna „hugmynd“ um hvernig mannlegt mál er 

uppbyggt. Þannig gerði hann ráð fyrir að þau málfræðiatriði sem eru sameiginleg öllum 

tungumálum í heiminum séu meðfædd og er þá talað um allsherjarmálfræði (UG).
3
 

Rannsóknir á heyrnarlausum börnum sýna að málhvöt manna er mjög sterk. Hver þjóð 

hefur sitt táknmál og eru þau ólík öðrum táknmálum alveg eins og raddmál þjóða eru ólík. Þar 

sem heyrnarlaus börn koma saman þróa þau sitt eigið táknmál ef þau hafa ekki þegar lært 

táknmál þjóðar sinnar. Þetta tilbúna táknmál lýtur sömu algildu lögmálunum og gilda um 

talað mál. Þau málfræðiatriði sem eru sameiginleg öllum tungumálum heimsins koma einnig 

fyrir þegar ný tungumál þróast, hvort sem þau eru töluð eða táknuð. Það að börn hafi 

líffræðilega áskapaða hæfileika til að læra mál auðveldar mönnum að útskýra hvers vegna 

börn geta lært flóknar málfræðireglur móðurmáls síns áður en þau læra ýmsa verklega þætti 

                                                           
1
 O´Grady og Dobrovolsky 1993:16 

2
 Fromkin o.fl. 2007:314 

3
 Sigríður Sigurjónsdóttir 2005:636-655 
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sem þau þurfa að nota í daglegu lífi, s.s. klæða sig, reima skó, o.s.frv.
4
 Þessu til stuðnings má 

nefna einstakt tilfelli, sérstakt táknmál, sem orðið hefur til síðustu 25 ár í Níkaragva. Fyrir 

1970 voru heyrnarlausir varla taldir mennskir af einræðisstjórninni í Níkaragva og máttu 

heyrnarlausir ekki safnast saman og tjá sig. Eftir að Sandinistar tóku við völdum í landinu 

komu þeir á fót skóla fyrir heyrnarlaus börn. Börnin höfðu öll myndað með sér frumstætt 

tjáskiptakerfi til að nota heima við en ekkert þeirra hafði samt þróað með sér tungumál sem 

þeir mynda sem alast upp í málsamfélagi. Á þessum 25 árum sem liðið hafa frá því skólinn 

var stofnaður hefur orðið til nýtt tungumál, níkaragvískt tungumál, við það að allt þetta 

heyrnarlausa fólk kom saman.
5
  

Rannsóknir sýna að börn læra ólík tungumál í mismunandi menningarheimum á mjög 

svipaðan hátt. Börn læra móðurmál sitt að mestu leyti sjálf án þess að fá leiðbeiningar um það 

frá fullorðnum. Fullorðnir einstaklingar kenna börnum ekki málfræðireglur heldur læra þau 

um leyndardóma tungumálsins smátt og smátt með því að eiga í samskiptum við fullorðna. 

Þau fylgja sínum eigin málfræðireglum og það er ekki fyrr en þau átta sig sjálf á því að reglur 

þeirra eru aðrar en reglur fullorðinna að þau geta breytt máli sínu í samræmi við nýjar reglur.
6
 

Ef reglur barna og fullorðinna eru eins þarf ekki að breyta neinu en ef reglurnar eru ólíkar má 

búast við að fullorðnir leiðrétti barnið. Barnið stendur þá frammi fyrir tveimur valkostum: Það 

getur endurskoðað kerfi sitt svo það gefi sömu útkomu og í máli fullorðinna eða sett upp nýja 

reglu fyrir þetta tilvik án þess að breyta kerfinu. Frálagið verður því rétt en í málfræði 

barnsins er komin undantekningarregla. Með tímanum geta svona undantekningarreglur 

hrannast upp en vegna þess að þær hafa ekki stuðning frá kerfinu hverfa þær að lokum og við 

stöndum uppi með málbreytingu.
7
  

Flest börn eru altalandi um fimm til sex ára aldurinn. Þau hafa þá í meginatriðum náð 

valdi á málkerfinu en eiga að sjálfsögðu eftir að auka við orðaforða sinn ásamt því að læra 

óregluleg atriði í málinu.
8
 Ef máltakan fer ekki fram fyrir fjögurra til sex ára aldurinn ná þau 

ekki fullkomnu valdi á móðurmáli sínu. Rannsóknir á börnum sem hafa alist upp án samneytis 

við aðra styðja fullyrðinguna um sérstakt næmiskeið í máli og það hafa rannsóknir á 

heyrnarlausum börnum líka gert. Heyrnarlaust fólk sem lærði bandarískt táknmál á aldrinum 

fimm til tólf ára hafði málfræði táknmálsins ekki eins vel á valdi sínu og fólk sem ólst upp við 

táknmál frá fæðingu. Heyrnarlaust fólk sem kynntist ekki táknmáli fyrr en eftir 

                                                           
4
 Sigríður Sigurjónsdóttir 2001 

5
 Hallgrímur Helgi Helgason. 2007 

6
 Sigríður Sigurjónsdóttir 2000:31 og Sigríður Sigurjónsdóttir 2005:637 

7
 Sigurður Konráðsson 1987:30 

8
 Sigríður Sigurjónsdóttir 2005:636 
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kynþroskaaldurinn átti í enn meiri erfiðleikum með málfræði táknmálsins. Þó að þetta fólk 

hefði notað táknmál í 30 ár þá voru erfiðleikar þess svo miklir að ekki var hægt að tala um að 

það hefði táknmál, né nokkuð annað mál, að móðurmáli. Rannsóknir á heyrandi 

einstaklingum sem ekki lærðu sitt fyrsta mál fyrr en eftir að þeir voru orðnir kynþroska sýna 

nákvæmlega það sama. Þeim tekst ekki að ná fullkomnu valdi á beygingum né þeim reglum 

sem gilda um setningagerð í móðurmálinu þó að þeir geti tileinkað sér orð málsins og 

merkingu þeirra. Þannig ná einstaklingar sem læra táknmál eða raddmál eftir að þeir eru 

orðnir kynþroska ekki sömu tökum á táknmálinu og þeir einstaklingar sem læra það á 

barnsaldri.
9
 Tímabilið frá fæðingu að kynþroska er því mjög mikilvægt fyrir máltöku barna 

hvort sem þau eru heyrandi eða heyrnarlaus og er þá talað um markaldur í máltöku eða 

máltökuskeið. 

 

 

1.1 Hljóðskynjun 

Það er í raun ótrúlegt afrek að börn skuli yfir höfuð ná valdi á móðurmáli sínu. Nýfædd börn 

hafa hæfileika til að ná valdi á hvað máli sem er og gera það að móðurmáli sínu. Við fæðingu 

byrja þau að vinna úr málhljóðum í umhverfinu en þau mynda yfirleitt sín fyrstu hljóð við 

fjögurra til sex mánaða aldurinn. Þróun hljóðskynjunar er frá hinu almenna til hins sérhæfða; 

fyrst skynja þau og mynda öll möguleg málhljóð, líka þau sem ekki tilheyra móðurmáli þeirra 

en smátt og smátt fækkar málhljóðunum og þau laga sig að hljóðkerfi móðurmáls síns. 

Rannsóknir hafa sýnt að talskynjun nýfæddra barna er flokkamiðuð alveg eins og hjá 

fullorðnum. Með flokkamiðaðri talskynjun er átt við að menn skynja mun mismunandi 

hljóðana en þeir skynja ekki mun á sama hljóðaninu, þó að sami munur sé á myndun 

hljóðanna í báðum tilfellum. Peter Eimas komst að því árið 1971 að einungis mánaðargömul 

börn greina mun á rödduðu /b/ og órödduðu /p/. Þau gera hins vegar ekki greinarmun á 

mismunandi afbrigðum raddaðs /b/ eða óraddaðs /p/ þó að hljóðeðlisfræðilegur munur þessara 

hljóðafbrigða sé hinn sami og þegar /b/ og /p/ eru mynduð. Börn hafa meðfædda hæfileika til 

að skynja mun fjöldamargra hljóðana. Ef greinarmunur er gerður á hljóðönum í móðurmáli 

barns þá heldur barnið áfram að nýta sér þessa meðfæddu aðgreiningu hljóða á fullorðinsaldri. 

Tökum sem dæmi hljóðin l og r. Nýfædd ungabörn greina á milli þessara tveggja hljóða og 

þar sem þau eru aðgreind í máli Íslendinga greina fullorðnir íslenskir einstaklingar muninn á 

þessum tveimur hljóðum. Það sést best á því að orðin lopi og ropi hafa mismunandi 

merkingu. Hins vegar greinir fullorðinn japanskur einstaklingur ekki mun á þessum hljóðum 
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vegna þess að í japönsku eru hljóðin l og r afbrigði sama hljóðansins og orðin lopi og ropi því 

mismunandi framburðarmyndir sama orðsins. Á aldrinum sex til tólf mánaða laga börn 

flokkamiðaða talskynjun sína að móðurmálinu og við eins árs aldurinn er hún orðin eins og 

hjá fullorðnum. Af þessu sést að móðurmál barna hefur strax á fyrsta ári mótandi áhrif á 

málkennd þeirra.
10

 Annars er aldur ekki góður mælikvarði á málþroska. Börn eru misfljót til 

máls en þau ganga engu að síður í gegnum svipuð stig. 

 

 

1.2 Hljóðmyndun – stig í máltökunni 

Mál barna er reglubundið frá upphafi og hvert stig málþroskans hefur sínar eigin reglur. 

Þannig ganga þau í gegnum ákveðin stig og með hverju stigi læra þau nýjar reglur. Eftir því 

sem þau fara í gegnum fleiri stig færast þau nær og nær máli fullorðinna þar til þau hafa lært 

sömu eða nær sömu reglur og fullorðnir. Máltakan er þannig skapandi reglubundið ferli. 

Fyrsta stigið í máltökunni er svokallað hjalstig en við fjögurra til sex mánaða aldurinn byrja 

börn að hjala. Þau hafa myndað ýmis hljóð fyrir þann tíma en það er ekki fyrr en þau koma á 

hjalstigið að þau fara að mynda stök sérhljóð og samhljóð. Smátt og smátt mynda þau 

atkvæði, yfirleitt af gerðinni samhljóð+sérhljóð, og endurtaka þau oft sömu rununa aftur og 

aftur. Við tíu mánaða aldurinn fara þau að mynda fleiri gerðir atkvæða þar sem koma fyrir 

sérhljóð+samhljóð eða sérhljóð+samhljóð+sérhljóð og getur hver runa innihaldið hin ýmsu 

sérhljóð og samhljóð. Eftir því sem líður á hjalstigið laga börn sig að hljóðkerfi móðurmálsins 

en fyrir þann tíma hafa þau myndað fleiri hljóð en notuð eru í móðurmálinu.  

Stundum er talað um að hljóðþróun í máltöku líkist stundaglasi. Í byrjun hjalstigsins hafa 

börnin mjög mörg hljóð á valdi sínu og miklu fleiri en þau þurfa að nota í móðurmáli sínu. 

Þegar líður á hjalstigið eru þau búin að sigta út þau hljóð sem ekki tilheyra móðurmáli þeirra 

og þegar þau fara að mynda orð þá eru hljóðin mjög fá í upphafi en eftir því sem líður á 

fjölgar hljóðunum í orðum þeirra. Rannsóknir sýna að það eru ákveðin tengsl á milli hljóða 

barns undir lok hjalstigsins og hljóða í fyrstu orðunum. Hljóð sem koma fyrir í fyrstu 

orðunum eru þau sömu og koma fyrir í hjali barnsins í lok hjalstigsins. Málfræðingurinn 

Roman Jakobson hélt því fram að börn lærðu ekki stök hljóð heldur næðu þau valdi á 

aðgreiningu margra hljóða í einu. Þannig læri þau smám saman aðgreinandi þætti hljóða. Þau 

læri t.d. fyrst andstæðuna p (varamælt munnhljóð)/m (varamælt nefhljóð) áður en þau læri 
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andstæðuna p (varamælt munnhljóð)/t (tannbergshljóð). Þannig læra þau hverja andstæðuna af 

annarri í ákveðinni röð og þess vegna koma ákveðin hljóð ekki fram fyrr en önnur eru lærð.
11

  

Um eins árs aldurinn fara börnin að endurtaka hljóðastrengi sem bera ákveðna merkingu 

og eru þau þá farin að mynda orð. Þegar börn hafa lært um 100 orð fara þau að setja tvö orð 

saman og eru þá komin á hið svokallaða tveggja orða stig í máltökunni. Þessum fyrstu 

setningum er oft líkt við símskeytamál því að í þeim koma yfirleitt aðeins fyrir nafnorð, 

sagnorð og lýsingarorð en flestum smáorðum og beygingum sem gegna málfræðilegu 

hlutverki er sleppt.
12

 

 

 

1.3 Frávik í máli og framburði barna 

Margir halda að börn læri málið með því að endurtaka það sem fullorðnir segja en það er ekki 

rétt. Eins og fram kom í kafla 1 læra þau málið að mestu leyti sjálf. Þau fylgja eigin reglum og 

verða sjálf að átta sig á því að þær eru rangar til að geta breytt máli sínu.
13

 Þau geta yfirleitt 

ekki endurtekið orð og setningar sem ekki falla að málkerfi þeirra. Fyrstu þátíðarmyndir 

íslenskra barna enda yfirleitt á –aði enda fær langstærsti og reglulegasti flokkur íslenskra 

sagna þessa þátíðarendingu. Þegar börn eru á þessu stigi skeyta þau –aði á allar sagnir í máli 

sínu og segja t.d.  ég dettaði í stað ég datt. Í máli barna gildir þá aðeins ein regla um 

þátíðarbeygingu. Þó að fullorðnir segi: Þú átt að segja: ég datt þá breyta börnin ekki þessari 

reglu fyrr en þau hafa áttað sig á henni sjálf.
14

  

Ýmis frávik frá máli fullorðinna koma fram í máli ungra barna. Til að mynda er algengt 

að þau felli burt hljóð, t.d. með því að segja ba, ba í stað bra, bra. Annað frávik sem oft 

kemur fram hjá ungum málnotendum er þegar þau skipta einu hljóði út fyrir annað og er þá 

oft um lík hljóð að ræða sem eiga marga aðgreinandi þætti sameiginlega. Þetta á t.d. við um 

hljóðin r og l sem eru mjög skyld hljóðkerfisfræðilega og segir barn sem er með þess háttar 

frávik t.d. lóla í stað róla. Enn annað frávik eru ýmsar samlaganir en þær koma t.d. fyrir í 

íslensku í samhljóðaklasa þar sem m,n,r,l,s,ð er fyrra hljóð en p,t,k seinna hljóðið. Fyrra 

hljóðið í klasanum er samlagað því seinna og út kemur aðblástur. Þannig er orðið bolti oft 

borið fram botti og orðið lampi er borið fram lappi.
15
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Hljóðin „s“ og „r“ vefjast mest fyrir íslenskum börnum og er það sama niðurstaða og 

fengist hefur í erlendum framburðarrannsóknum.
16

 Þó að ýmissa framburðarfrávika gæti í 

máli barna þá virðast börn oft vita hver rétt framburðarmynd orða er. Barn sem heitir Sigga 

gæti orðið mjög pirrað ef einhver segði við það: Komdu Þigga mín þó að barnið segi alltaf 

sjálft Þigga. Þannig kunna þau réttar framburðarmyndir þó að þau ráði ekki við að mynda 

þær.
17

 Eins og áður sagði geta reglur barna verið aðrar en reglur fullorðinna á ákveðnu stigi 

málþroskans en frávikin eru samt alltaf reglubundin. Til dæmis þegar einu hljóði er skipt út 

fyrir annað í eðlilegri máltöku þá er um líkt hljóð að ræða sem á marga aðgreinandi þætti 

sameiginlega .
18

  

Sem betur fer læra flestöll börn móðurmál sitt sama hvernig þeim er sinnt en það hefur 

sýnt sig að þau börn sem mikið er talað við verða að jafnaði betri málnotendur en þau börn 

sem lítið er talað við.
19

 Grundavallaratriði móðurmálsins læra börnin að mestu leyti sjálf en 

það hvort þau verða „góðir“ eða „slæmir“ málnotendur fer eftir málfyrirmyndum þeirra í 

æsku. Við fjögurra ára aldurinn hafa flest íslensk börn náð góðum tökum á framburði en þó er 

rétt að hafa í huga að sum börn sem eru að ganga í gegnum eðlilega máltöku eru lengur en 

önnur að tileinka sér móðurmál sitt. Þau börn sem ekki hafa náð framburði málsins við 

fjögurra ára aldurinn eru hins vegar langflest búin að ná honum við sex ára aldurinn.
20

 

Niðurstöður rannsóknar Ingibjargar Símonardóttur (1986) benda til þess að þau börn sem ekki 

eru búin að ná góðum tökum á framburði við sex ára aldurinn eigi eftir að eiga í erfiðleikum 

með að læra að lesa. Framfarirnar eru gífurlegar á aldrinum fjögurra til sex ára og þessi tími 

virðist oft vega mjög þungt hvort vel eða illa tekst til við áframhaldandi lestrarnám barnsins. 

Ýmislegt bendir til þess að finna megi þætti í máli fjögurra ára barna sem gefa vísbendingar 

um hvernig máltaka þeirra muni ganga. Ef við gætum kortlagt þessi börn við fjögurra ára 

aldurinn væri hægt að sinna þeim miklu betur þegar kemur að skólanámi.
21

  

Þar sem rannsóknir sýna að börn læra tungumál í ólíkum menningarheimum á mjög 

svipaðan hátt væri fróðlegt að vita hvort tvítyngd börn, þ.e. börn sem alast upp við tvö 

tungumál, læra bæði tungumálin á sama hátt. En til að komast til botns í því verðum við fyrst 

að skoða hvað tvítyngi er. 
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2. Tvítyngi  

Meirihluti jarðarbúa eru tvítyngdir, þ.e. eiga tvö tungumál sem móðurmál. Tvítyngi og jafnvel 

fjöltyngi er hið almenna á mörgum stöðum í heiminum, m.a. í Afríku og Asíu.
22

 Af því leiðir 

að eintyngdir eru í reynd orðinn minnihlutahópur á heimsvísu. Ísland hefur um aldir verið 

mjög einsleitt samfélag en á síðustu árum hefur tvítyngi á meðal barna aukist mjög mikið á 

örskömmum tíma.
23

 

Tvítyngi (e. bilingualism) hefur verið skilgreint á marga vegu og greinir menn á um hina 

einu réttu skilgreiningu. Sumir segja að tvítyngi eigi bara við um þá einstaklinga sem alast 

upp við tvö tungumál frá unga aldri og er yfirleitt miðað við að einstaklingarnir kynnist 

tungumálunum fyrir þriggja ára aldurinn. Þá er gerður greinarmunur á þeim einstaklingum 

sem alast upp við tvö tungumál samtímis og þeim sem læra fyrst eitt mál áður en þeir læra 

annað mál. Aðrir telja að tvítyngi eigi við um alla þá sem nota tvö mál að einhverju leyti í 

daglegu lífi, s.s. íslensku heima fyrir og ensku í vinnunni.
 24

 Skipta má skilgreiningum á 

tvítyngi í fjóra hópa eftir því hvaða sjónarmið fræðimenn aðhyllast:
 25

 

1. Upprunaviðmið: Í þennan flokk falla þeir sem hafa lært tvö tungumál jöfnum höndum 

í uppvexti.  

2. Kunnáttuviðmið: Í þennan flokk falla þeir sem skilgreina tvítyngi á eins konar kvarða. 

Hér geta verið einstaklingar sem eru nýbyrjaðir að tala mál og aðrir sem hafa náð mjög 

góðum tökum á málinu og tala það næstum eins og innfæddir. Einstaklingurinn er 

þannig staðsettur á einhverju ákveðnum stað á kvarðanum á hverjum tíma. 

3. Notkunarviðmið: Í þennan flokk falla þeir sem skoða hvaða tungumál einstaklingurinn 

er fær um að nota við ólíkar aðstæður. Samkvæmt þessu er einstaklingur tvítyngdur ef 

hann getur notað eitt tungumál við ákveðnar aðstæður og annað við einhverjar aðrar 

aðstæður. Yfirleitt heyrist þó á mæli viðkomandi að annað mál hafi verið fyrsta málið 

eða ríkjandi mál einstaklingsins.   

4. Viðhorfsviðmið: Í þennan flokk falla þeir sem skilgreina sjálfa sig sem tvítyngda eða 

þeir eru skilgreindir sem tvítyngdir af öðrum í samfélaginu. Þeir sem aðhyllast þessa 

skilgreiningu ganga annað hvort út frá sjálfsmynd hins tvítyngda eða því hvort aðrir 

skilgreina viðkomandi sem tvítyngdan. 
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Þó að grófskipta megi skilgreiningum á tvítyngi á þennan hátt megum við ekki gleyma 

því að enn aðrir skoða tvítyngi út frá heilastarfseminni og benda á að rannsóknir bendi til að 

tungumál sem lærð eru snemma á lífsleiðinni séu geymd eða staðsett á öðrum stað í heilanum 

en tungumál sem lærð eru seint á lífsleiðinni. Heilastarfsemi þeirra einstaklinga sem læra tvö 

tungumál samtímis frá upphafi er því ólík heilastarfsemi einstaklinga sem læra snemma eitt 

tungumál og bæta svo við sig öðru tungumáli seinna á lífsleiðinni. Rannsóknir sem byggjast á 

segulómun sýna að þeir einstaklingar sem tileinka sér tvö tungumál í æsku geyma 

móðurmálin á sama stað innan Broca-svæðisins í vinstra heilahveli. Einstaklingar sem eiga 

eitt móðurmál og læra annað mál síðar á lífsleiðinni geyma málin á ólíkum stöðum innan 

Broca-svæðisins í vinstra heilahveli.
26

 Í þessari ritgerð verður gengið út frá viðmiði eitt, 

upprunaviðmiði, þegar fjallað er um tvítyngi. 

Af þessu sést að tvítyngdir eru afar misleitur hópur, allt frá því að einstaklingurinn er 

nokkurn veginn jafnvígur á bæði málin og notar þau að staðaldri yfir í það að hann notar 

annað málið við vissar kringumstæður en hitt við aðrar. Þannig má líkja tvítyngi við róf eða 

kvarða sem nær allt frá góðri kunnáttu í einu máli og lítillar kunnáttu í öðru máli yfir í það að 

einstaklingurinn hafi mjög góð tök á tveimur málum. Algengt er að kunnátta í tveimur málum 

sé ekki hnífjöfn og getur málkunnáttan litast af aðstæðum. Einstaklingur sem talar jöfnum 

höndum tvö mál yfir daginn er líklegri til að nota hvort málið sem er hvar sem er en 

einstaklingur sem talar t.d. eitt mál í leikskólanum og annað mál heima er líklegri til að hólfa 

málin niður, þ.e. málið sem hann talar á leikskólanum talar hann ekki heima og öfugt. Það að 

eitt mál sé ráðandi hjá einstaklingi getur breyst á örskömmum tíma. Einstaklingur sem lærir 

nýtt mál í skólanum getur hætt að nota móðurmál sitt eins mikið og áður og þetta nýja mál 

getur jafnvel tekið yfir í samskiptum hans við aðra. Móðurmálið sem einstaklingurinn lærði 

fyrst verður ekki endilega það mál sem hann notar mest þegar fram líða stundir.
27

 En hver er 

þá munurinn á því að bæta við sig öðru máli á eftir hinu eða læra tvö mál samtímis? 

 

 

2.1 Málskipti – málviðbót 

Þegar máltaka annars máls hefst á eftir máltöku hins málsins og undirstöðu barna í 

móðurmálinu er ekki viðhaldið hefur það neikvæð áhrif á málþroska. Það hefur síðan neikvæð 

áhrif á þróun læsis sem aftur leiðir til erfiðleika í námi. Barnið þarf að byrja á máltökuferlinu 

upp á nýtt og því er hætta á að það verði hugsanlega einhver truflun á málþroskanum. Á 

meðan einstaklingurinn er að tileinka sér færni í nýja málinu eru eintyngdir einstaklingar að 
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dýpka færni sína í móðurmálinu. Þegar sá tvítyngdi hefur lært nýja málið þannig að hann geti 

skilið það sem fram fer í kringum hann er hann orðinn á eftir í málþroskanum og á erfitt með 

að ná jafnöldrum sínum. Það er mjög mikilvægt að geta notað öll málsnið tungumálsins við 

mismunandi aðstæður og smátt og smátt lærir tvítyngdi einstaklingurinn það. Hann notar eitt 

málsnið á heimilinu, annað í skólanum, það þriðja á leikvellinum, o.s.frv. Einnig er mikill 

munur á talmáli og ritmáli og þarf tvítyngdi einstaklingurinn að ná jafn góðum tökum á þessu 

og eintyngdi einstaklingurinn. Fræðimenn telja að það taki fimm til sjö ár að læra skólamál en 

einungis um tvö ár eða skemur að læra talmál, en þetta er að sjálfsögðu einstaklingsbundið. 

Vegna þessarar vitneskju hafa fræðimenn bent á að þegar börn skipta um málumhverfi og 

byrja í nýjum skóla sé mikilvægt að viðhalda þeirri þekkingu sem einstaklingurinn hefur í 

móðurmáli sínu. Ef einstaklingur hefur ekki náð góðri lestrarfærni í móðurmáli fyrir flutning 

til nýs lands er mikilvægt að lestrarkennsla fari fram á móðurmálinu. Einnig er mikilvægt að 

halda áfram að kenna honum aðrar námsgreinar svo að þær glutrist ekki niður. Þannig er 

seinna málinu bætt við smám saman og stuðlað að málviðbót en ekki málskiptum. Eftir því 

sem undirstaðan í móðurmálinu er traustari þeim mun skemmri tíma tekur það nemandann að 

ná góðri málfærni í seinna málinu. Tæknin að lesa og læra færist á milli tungumála og því þarf 

enginn sem flyst á milli landa að læra að lesa upp á nýtt svo fremi sem nýja tungumálið er 

ritað með sama ritkerfi og móðurmálið. Markmið tvítyngiskennslu er að bæta við nýju máli en 

jafnframt að halda áfram að þróa móðurmálið og þannig stuðla að málviðbót en málviðbót er 

forsenda virks tvítyngis.
28

  

 

 

2.2 Virkt tvítyngi 

Þegar einstaklingur lærir tvö tungumál fyrir ellefu til tólf ára aldurinn verða bæði tungumálin 

móðurmál hans. Þó dugir ekki eingöngu að læra þau því hann verður að nota þau reglulega. 

Einnig verður hann að fá nægilegt innlegg úr málumhverfinu til að tungumálin þroskist á 

eðlilegan hátt. Þegar þetta er raunin tölum við um virkt tvítyngi. Einstaklingurinn fær þannig 

innsæi í tvo menningarheima og skilur betur eðli tungumála og áhrif menningar á viðhorf og 

hegðun fólks. Þetta er ómetanleg auðlind því það er alveg sama hvernig við reynum að kenna 

tungumál síðar á lífsleiðinni, þessa mál- og menningarfærni fá einungis tvítyngdir 

einstaklingar. Góð málfærni felur líka í sér að viðkomandi einstaklingur getur notað öll 

málsnið tungumálsins og þá málhegðun sem þeim fylgir.
29

 Virkt tvítyngi er þannig jákvætt 

fyrir barnið og þar með samfélagið í heild. Ef hins vegar eitt mál kemur í stað annars máls 

                                                           
28

 Birna Arnbjörnsdóttir 2000:11-12 
29

 Birna Arnbjörnsdóttir 2000:11 
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(málskipti), á viðkvæmum aldri, er hætta á að það hafi neikvæð áhrif á náms- og 

vitsmunaþroska einstaklingsins. Þessi áhrif geta leitt til þess að einstaklingurinn nær aldrei 

góðum tökum á lestri og flosni upp úr námi af þeim sökum.
30

 Afleiðingarnar geta verið 

hörmulegar, ekki eingöngu fyrir barnið sjálft, heldur líka fyrir samfélagið. Ef einstaklingurinn 

flosnar upp úr skóla er allt eins líklegt að hann fái ekki eins góða vinnu og hefði hann gengið 

menntaveginn. Einnig er líklegt að sá sem ekki hefur góð tök á tungumáli landsins sem hann 

býr í geti ekki tekið fullan þátt í samfélaginu. Því er það hagur alls samfélagsins að vel takist 

til þegar einstaklingur flyst á milli landa og þarf að læra nýtt tungumál og því er mikilvægt að 

skoða hvernig máltaka tvítyngdra fer fram hvort sem þeir læra bæði málin samtímis eða eitt 

mál á eftir öðru. 

 

 

2.3 Máltaka tvítyngdra  

Þegar rætt er um máltöku annars máls er átt við að einstaklingur hafi þegar lært móðurmál sitt 

en bæti við sig nýju máli vegna þess til dæmis að hann flytur til nýs lands. Máltaka tvítyngdra 

á hins vegar við þá sem læra tvö mál samtímis fyrir þriggja ára aldur sbr. upprunaviðmið í 

kafla 2 og verður gengið út frá þeirri skilgreiningu í þessum kafla.
31

 Rannsóknir hafa leitt í 

ljós að eintyngd og tvítyngd börn læra tungumál á svipaðan hátt, þ.e. málfræðiatriði lærast í 

nokkurn veginn sömu röð en hraðinn er háður ýmsum þáttum og er oft ekki sambærilegur hjá 

þessum hópum á hvoru máli fyrir sig. Munurinn felst einnig í því að málin tvö virðast ekki 

alveg aðskilin að öllu leyti. Tvítyngd börn taka stundum orð úr öðru málinu og setja það yfir í 

hitt málið um leið og þau tala en þessi samblöndun virðist samt alveg reglubundin. Lengi var 

því haldið fram að þess konar blöndun væri málvilla og þótti benda til þess að börnin rugluðu 

saman málunum. Nú er blöndun málanna hins vegar talin eðlilegur hluti af málnotkun 

tvítyngds fólks.
32

 Um báða hópana gildir að það sem stuðlar að bestum málþroska er örvun og 

hvatning í eðlilegu, afslöppuðu og hvetjandi umhverfi.
 33

 

Rannsóknir benda til að þegar einstaklingur lærir eitt mál á eftir öðru þá sé máltaka þess 

máls frábrugðin máltöku móðurmálsins. Auðvitað á máltaka fyrsta og annars máls margt 

sameiginlegt eins og það að þeir sem læra annað tungumál fara í gegnum stig í máltökunni 

líkt og þeir sem læra fyrsta tungumálið þó að stigin séu ekki nákvæmlega þau sömu. Það er þó 

alveg ljóst að þeir einstaklingar sem læra annað tungumál á eftir móðurmálinu yfirfæra 
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kunnáttu úr móðurmálinu þegar þeir tileinka sér nýja tungumálið. Þeir beita sömu 

málfræðireglum og þurfa að læra nýjar ef þær eru ekki þær sömu og í móðurmálinu. Einnig 

kemur hreimur oft upp um einstaklinga sem læra seinna málið ekki á sama tíma og 

móðurmálið. Að ná hljóðum í seinna máli og verða eins og innfæddur getur tekið langan tíma 

og ekki víst að það náist nokkurn tíma.   

 

 

2.4 Málkunnátta tvítyngdra 

 Málkunnátta tvítyngdra er heldur meiri en málkunnátta eintyngdra jafnaldra þegar 

heildarkunnátta í báðum málunum er lögð til grundvallar. Rannsóknir á orðaforða tvítyngdra 

barna sýna að þau bæta mun hægar við sig nýjum orðum á hvoru máli um sig en eintyngd 

börn sem tala sömu mál. Þetta kemur ekki á óvart þar sem tvítyngdu einstaklingarnir eru að 

læra tvö mál samtímis. Ef sameiginlegur orðaforði þeirra í báðum málum samanlagt er 

skoðaður kemur hins vegar í ljós að hann er oft meiri en orðaforði eintyngdra jafnaldra.
34

 

Fyrir 1960 þóttu rannsóknir sýna að tvítyngdir einstaklingar stæðu sig verr á greindarprófum 

og öðrum slíkum prófum en eintyngdir en nýlegar rannsóknir sýna hins vegar að tvítyngdir 

einstaklingar koma jafnvel betur út en eintyngdir í sumum prófþáttum ef prófað er á báðum 

málunum og er orðaforðinn þar engin undantekning.
35

 Það hefur komið í ljós að tvítyngd börn 

nálgast eintyngd börn í setningafræðikunnáttu þegar horft er á hvort mál fyrir sig. Þessar 

niðurstöður hafa stutt það sjónarmið að setningafræðikunnátta sé að einhverju leyti meðfædd, 

ólíkt orðaforða, en um þetta eru fræðimenn samt alls ekki á eitt sáttir. Rannsóknir hafa sýnt að 

tvítyngdir einstaklingar, hvort sem þeir tala raddmál eða táknmál, skilja fyrr að það eru 

tilviljanakennd tengsl á milli hlutarins sjálfs, merkingar (=táknmyndar), og orðsins 

(=táknmiðs) sem hluturinn vísar til enda læra þeir fljótt að tungumál hafa mismunandi orð yfir 

sömu merkinguna.
36

 Þessi tilviljanakenndu tengsl eiga sér þó undantekningar. Sum táknin í 

íslenska táknmálinu eru fyrirsegjanleg, t.d. þegar hendur eru settar að munninum þá getum við 

leitt líkur að því að það merki að borða. Sama gildir um tungumálið, það eru til hljóðgervingar 

sem gefa til kynna um hvað er rætt, s.s. uss og voff.
37

 

Margir þættir hafa áhrif á hvernig tvítyngdu barni reiðir af. Það skiptir t.d. miklu máli 

hvaða viðhorf þjóðfélagið hefur til tungumálanna og hvaða stöðu innan samfélagsins 

einstaklingurinn er í. Aldur barna og viðhorf þeirra til tungumálanna vegur mjög þungt í námi 
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þeirra.
38

 Margar rannsóknir sýna að geta fólks til að læra annað mál eykst eftir því sem 

kunnátta í fyrsta málinu er meiri. Þess vegna er því haldið fram að sterkur grunnur í fyrsta 

máli barnsins og áframhaldandi örvun þess máls auki getu barna til að tileinka sér annað mál. 

Því er mikilvægt að kunnátta beggja málanna styrkist samhliða og að þau styðji hvort við 

annað.
39

 Grunnur að góðum tökum á nýju máli felst í því að styrkja móðurmálið sem mest 

heima fyrir til að auka líkur á því að einstaklingurinn nái tökum á nýja málinu hratt og 

örugglega. Mikilvægt er að örva bæði málin samtímis til að börnin geti notað alla þá 

málkunnáttu sem þau búa yfir við nám sitt. Málkunnáttan er aðalverkfæri barnanna og 

mikilvægt að þau fái að nota öll þau verkfæri sem þau ráða yfir.
40

 

 

 

3. Máltaka heyrnarlausra 

Árið 1880 var heyrnarlausum börnum víðast hvar bannað að tala táknmál og einstaklingum 

bent á að læra að tala og lesa af vörum. Tímarnir hafa sem betur fer breyst og skilningur fólks 

á mikilvægi táknmálsins aukist.
41

 Heyrnarlaus börn sem eiga heyrnarlausa foreldra læra 

sjálfkrafa táknmál alveg eins og þegar heyrandi börn alast upp hjá heyrandi foreldrum þá læra 

þau raddmál. Eins og áður hefur komið fram er máltaka barna alls staðar svipuð, þ.e. þau 

ganga í gegnum ákveðin stig í málþroskanum og á það einnig við um máltöku heyrnarlausra 

sem eru að læra táknmál. Fyrst babbla þau og mynda hljóð líkt og heyrandi börn en hjalið 

þróast ekki eins og hjá heyrandi börnum.
42

 Hjal heyrandi barna er kerfisbundið og það gengur 

í gegnum nokkur stig á hjalskeiðinu en það gildir ekki um hjal heyrnarlausra. Það er 

tilviljanakennt og heyrnarlaus börn endurtaka yfirleitt ekki sömu atkvæðin aftur og aftur eins 

og heyrandi börn. Handahreyfingar heyrandi og heyrnarlausra barna eru líka ólíkar. Hjá 

heyrandi börnum eru þær tilviljanakenndar en hjá heyrnarlausum börnum sem alast upp við 

táknmál eru hendurnar fyrst notaðar til að hjala og síðar til að mynda tákn sem þau endurtaka í 

sífellu.
43

  

Þegar hjalstiginu lýkur fara þau að mynda stök tákn líkt og börn heyrandi foreldra mynda 

stök orð og líkist þetta stig símskeytamáli. Þau mynda þarnæst heilu setningarnar með táknum 

á sama tíma og heyrandi börn byrja að mynda setningar. Þegar heyrandi börn ná tónfalli 
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setninga geta heyrnarlaus börn ekki notað þá aðferð. Þau deyja hins vegar ekki ráðalaus og 

nota andlitið til að gefa tónfall til kynna. Til dæmis er augabrúnum lyft upp til að tákna 

spurningu. Við tveggja ára aldurinn þegar heyrandi börn rugla oft saman fornöfnunum ég og 

þú gera heyrnarlaus börn slíkt hið sama. Heyrnarlaus börn tákna fornafnið ég með því að 

benda á sjálf sig og þau tákna fornafnið þú með því að benda á viðmælandann og gildir þessi 

regla í táknmálum um allan heim. Þau líta þannig á bendingar sem málfræðilega formdeild en 

ekki einungis sem handabendingar.
44

  

Táknmál og raddmál eru oft notuð hlið við hlið. Þeir sem læra íslenskt táknmál sem 

annað mál og kunna íslensku fyrir setja oft tákn fyrir hvert íslenskt orð sem þeir vilja segja. 

Það mál sem þá er talað er ekki íslenskt táknmál heldur kallast það táknuð íslenska. Táknuð 

íslenska er ekki „alvöru“ tungumál og lýtur ekki þeim reglum sem gilda um tungumál (sbr. 

umfjöllun um UG í kafla 1) en það er auðveldara að læra hana og geta börn því lært hana fyrr 

en táknmál. Í táknuðu íslenskunni er stundum notuð blanda af málfræði táknmálsins og 

íslenskunnar eða þess táknmáls sem við á. Heyrnarlausir nota gjarnan þetta mál þegar þeir tala 

við heyrandi.
45

  

 

 

3.1 Uppbygging táknmála 

Uppbygging táknmála er mjög ólík uppbyggingu raddmála, t.d. íslensku. Notkun smáorða og 

samtenginga er yfirleitt óþörf í táknmálum og orðaröðin er einnig ólík. Það er hins vegar 

almennt álitið að vegna þess að táknarinn getur notað rýmið og líkamann til að koma því sem 

hann vill segja á framfæri geti orðaröð í táknmálum verið frjálsari en í raddmálum. Auðvelt er 

að tileinka sér nokkrar reglur. Ein er sú að tími er settur fremst í setningu og önnur er sú að 

spurnarliðir eða spurnarfornöfn koma gjarnan aftast. Tíminn er settur fremst vegna þess að 

táknmál hafa ekki tíðbeygðar sagnir. Þannig þarf alltaf að gefa upp viðmiðunartíma fremst í 

setningu og ræðst það sem sagt er út frá þeim tíma. Ef skipt er um tíð þarf að gefa upp nýjan 

viðmiðunartíma. Þema setningarinnar stendur gjarnan fremst í setningu. Þó þessar reglur séu 

algengar í táknmálum eru þær ekki algildar.
46

 

Hvert tákn í táknmálum er sett saman úr fimm einingum: handformi, hreyfingu, 

myndunarstað, afstöðu og munnhreyfingu. Til að út komi heilt tákn þurfa allar einingarnar að 

vera til staðar. Líkt og hljóðön (e. phoneme) í talmálum þá eru þessar einingar minnstu 

                                                           
44

 Fromkin o.fl. 2007:341-342 
45

 Rannveig Sverrisdóttir 2005:18 
46

 Rannveig Sverrisdóttir 2005:17 



18 
 

merkingargreinandi einingar táknmálsins. Fjöldi eininganna er takmarkaður en 

samsetningarnar eru óteljandi.
47

  

Heyrandi börn sem alast upp hjá heyrnarlausum foreldrum þurfa bæði að læra táknmál og 

talmál. Rannsóknir hafa sýnt að þau læra bæði málin á sama hátt og heyrandi tvítyngdir 

einstaklingar. Bæði málin eru lærð samtímis og sýna þessi börn yfirleitt ekki seinkun í 

málþroskanum. Börn sem alast upp hjá einu heyrandi foreldri og einu heyrnarlausu foreldri 

verða tvítyngd á mjög svipaðan hátt og börn sem alast upp við tvö raddmál. Þau eiga ekki í 

neinum erfiðleikum með að skipta frá raddmáli yfir í táknmál. Táknin virðast koma fyrr fram 

en orðin en þegar líður á máltökuna er ekki hægt að greina neinn mun. Skýringin gæti verið sú 

að heyrnarlausir foreldrar eru líklegri til að setja tákn fyrir hjal táknmálsins en heyrandi 

foreldrar fyrir hjal raddmálsins. Heyrandi foreldrar setja síður orð fyrir hjal raddmálsins nema 

hjalið hljómi líkt og eitthvað orð í raddmálinu (sbr. ba,ba=pabbi) en heyrnalausir foreldrar 

reyna að tákna miklu meira af hjali barna sinna á táknmáli.
48

 Heyrnarlaus börn sem alast upp 

hjá heyrandi foreldrum og læra ekki táknmál frá byrjun máltökunnar geta hins vegar átt í 

miklum erfiðleikum við að öðlast færni í táknmálinu. Eins og fram kom í kafla 1 er viljinn til 

að læra mál samt svo sterkur að þessi börn þróa með sér sitt eigið táknmál til að koma 

hugsunum sínum og löngunum á framfæri.
 49

  

Ef við berum heyrnarlaus börn sem alast upp hjá heyrnarlausum foreldrum saman við 

heyrnarlaus börn sem alast upp hjá heyrandi foreldrum kemur í ljós að þessir hópar læra málið 

á ólíkan hátt. Heyrnarlausu börnin sem alast upp hjá heyrnarlausum foreldrum læra táknmálið 

á svipaðan hátt og heyrandi börn læra raddmál; þau ganga í gegnum svipuð stig og þau en það 

sama gildir ekki um heyrnarlaus börn sem alast upp hjá heyrandi foreldrum. Heyrnarlaus börn 

heyrnarlausra foreldra þar sem allir á heimilinu eiga táknmál að móðurmáli standa því miklu 

betur að vígi en heyrnarlaus börn heyrandi foreldra þar sem táknmálið er ekki móðurmál allra 

á heimilinu.
50

  

 

 

3.2 Orðmyndun í táknmáli og íslensku 

Í íslensku er oft talað um lærða og virka orðmyndun. Lærð orðmyndun er þegar samfélag 

ákveður hvaða orð í íslensku eigi að nota yfir ákveðin erlend orð. Virk orðmyndun er þegar 

orð verður til vegna þess að þörf er fyrir það á ákveðnum stað og tíma. Stundum er á sama 
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hátt talað um að orðasafnið í táknmálum sé tvískipt; frosið orðasafn og virkt orðasafn. Tákn úr 

frosna orðasafninu eru geymd í orðasafninu og grunnmynd þeirra er nokkuð skýr og auðvelt 

að skrá þessi tákn í orðabók. Virka orðasafnið, sem sumir vilja kalla frjóa orðasafnið, gegnir 

miklu mikilvægara hlutverki í allri orðmyndun í táknmálinu. Það inniheldur ákveðin mengi 

þeirra eininga sem þarf til að mynda tákn. Þegar táknara vantar orð leitar hann í mengin 

(hreyfingu, handform, myndunarstað, afstöðu og munnhreyfingar) og býr til tákn með 

merkingu sem hann vantar. Það er hægt að setja þættina úr þessum mengjum saman á ýmsa 

vegu og verður orðaforðinn því mjög oft til á staðnum. Stór hluti af þessum virka eða frjóa 

orðaforða eru sagnir eða umsagnarliðir sem við köllum próformasagnir eða sagnliði. 

Handform táknsins er staðgengill nafnorðs s.s. persónu, hlutar, dýrs o.s.frv. og er valið eftir 

útliti þess sem talað er um. Handformin í þessum sagnliðum kallast próform. Þau vísa til 

einhvers sem áður hefur verið nefnt á sama hátt og fornöfn gera. Aðrir hlutar sagnliðarins eru 

líka valdir að einhverju leyti út frá raunverulegum aðstæðum. Raunverulegt rými og 

raunverulegar áttir skipta miklu máli. Þegar táknari ætlar til dæmis að tákna að bíll ók upp 

brekku hreyfir hann táknið sem hann myndar áfram og upp á við. Þessir sagnliðir eru mjög 

algengir í orðanotkun táknmálstalandi fólks og eru mjög algeng leið til orðmyndunar. 
51

  

 

 

3.3 Rými og látbragð táknara 

Rými er nauðsynlegt einstaklingi sem talar táknmál en skiptir heyrandi mann ekki miklu máli. 

Táknmál eru sjónræn mál og hafa allt aðra uppbyggingu en þau mál sem við erum vön að fást 

við. Það er t.d. minna um beygingar orða þó málfræði sé til staðar en hún er annars eðlis. Má í 

því sambandi nefna áttbeygingu sagna. Með áttbeygingu er átt við að sagnir beygist í átt að 

þeim sem á í hlut. Tökum sem dæmi sögnina að heimsækja. Ef það á að heimsækja einhvern 

þá byrjar sögnin hjá frumlaginu og endar hjá andlagi; fingur snúa allan tímann að andlagi. Ef 

merkingin er að þú heimsækir mig snúa fingurgómar að táknara og hreyfing er í átt til táknara. 

Afstaða í rýminu er nóg til að gera grein fyrir frumlagi og andlagi setningar. Sögnin þarf að 

beygjast í rétta átt til að hún sé málfræðilega rétt. Stundum eru þessar áttbeygingarsagnir 

kallaðar venslasagnir. Rýmið fyrir framan táknarann svo og líkami táknara frá höfði til mittis 

eru þannig myndunarstaðir tákna. Raunverulegar áttir og staðsetningar skipta yfirleitt máli en 

þó ekki alltaf.
52

 

Látbragð gegnir mikilvægu hlutverki í táknmálum. Munnhreyfingar eru oft hluti af 

táknmáli og gegna augu og augabrúnir líka mikilvægu hlutverki og eru oft hluti af 
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setningafræðinni. Munur á fullyrðingasetningu og spurnarsetningu felst oft einungis í ólíku 

látbragði. Í fullyrðingasetningum  fylgja oft höfuðhreyfingar niður á við en augabrúnum er 

gjarnan lyft upp á við í spurnarsetningum. Augabrúnum er einungis lyft upp í já/nei-

spurningum (sbr. Er Jón að fara út?) en ef um hv-spurningar (sbr. Hver er að fara út?) er að 

ræða eru augabrúnir hnykklaðar og augun pírð.
53

  

 

 

4. Kostir tvítyngis   

Í undanfarandi köflum höfum við rætt um það hvernig máltaka fer fram hjá eintyngdum og 

tvítyngdum einstaklingum hvort sem þeir tala raddmál eða táknmál. En hverjir eru kostir 

tvítyngis? Lengi fram eftir 20. öldinni var tvítyngi talið hindra eðlilegan málþroska og jafnvel 

vitsmunaþroska og námsframvindu og það var ekki fyrr en á sjöunda áratugnum sem Peal og 

Lambert (1962)
54

 sýndu fyrstir fram á kosti þess að hafa gott vald á fleiri en einu tungumáli. 

Langtímarannsóknir á góðri námsframvindu þúsunda nemenda um allan heim sýna að 

tvítyngd börn sem njóta kennslu á tveimur tungumálum standa mjög vel að vígi og koma vel 

út í samanburði við eintyngda nemendur. Nærtækt dæmi hér á landi er Landakotsskóli í 

Reykjavík en í honum eru um 40% nemenda tvítyngdir og kemur hann iðulega mjög vel út úr 

samræmdum prófum, bæði í íslensku og stærðfræði.
55

 Erfið staða tvítyngdra barna í námi er 

ekki eingöngu vegna tungumálaörðugleika heldur tengist hún einnig þeim úrræðum sem  

nemendur, foreldrar og skólakerfið ráða yfir og nýtt eru til menntunar tvítyngdra barna. Hér 

skiptir miklu hvaða aðgang einstaklingurinn hefur að nýja málinu, bæði í skóla og heima; fær 

einstaklingurinn lestrarkennslu á móðurmáli sínu og hvernig tekst einstaklingnum að læra 

aðrar námsgreinar á meðan hann er að tileinka sér nýtt tungumál? Ef reynt er að halda í bæði 

tungumálin eru eftirfarandi kostir tvítyngis ótvíræðir:
56

 

 

 Móðurmálsfærni í tveimur eða fleiri tungumálum 

 Innsýn í tvo menningarheima 

 Skilningur á tengslum máls og menningar með tilliti til  

- málhegðunar 

- viðhorfa til annarra menningarheima 

 Gott innsæi í eðli tungumála, sem auðveldar tungumálanám almennt, 
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 Fjölþætt hugsun (e. divergent thinking) 

 Vitsmunalegur sveigjanleiki 

 Þroskuð málvitund  

 

Það er hlutverk menntakerfis nútímans að sjá til þess að málþroski barna sem sækja 

menntun á öðru máli en móðurmálinu truflist ekki og þannig sé stuðlað að málviðbót en ekki 

málskiptum (sbr. umfjöllun í kafla 2.1). Einnig er mikilvægt að sú menntun sem börn hafa 

þegar fengið glatist ekki á meðan þau læra nýja málið. Viðhorf innflytjenda til móðurmálsins 

og menningar skiptir miklu máli. Ef viðhorfið er jákvætt eykur það líkur á að innflytjendur 

læri nýja málið. Einnig skiptir miklu máli að þeir sem eru fyrir í landinu séu jákvæðir og skapi 

einstaklingunum umhverfi sem eflir þá í að viðhalda móðurmáli sínu en jafnframt hvetur þá til 

að læra nýtt tungumál.
57

  

 

 

4.1 Aðalnámskrá leikskóla 

Ef við skoðum aðalnámskrá leikskóla frá 1999 er ekki minnst einu orði á tvítyngi. Á þeim tíu 

árum sem liðin eru frá því þessi námskrá var samin hefur margt breyst í þjóðfélaginu. 

Tvítyngdum einstaklingum hefur fjölgað og í mörgum leikskólum eru þeir fjölmargir. Á 

blaðsíðu 15 í námskránni er fjallað um börn með sérþarfir, s.s börn með heyrnarskerðingu eða 

heyrnarlaus börn og er þar einnig fjallað um börn frá öðrum menningarsvæðum og hversu 

mikilvægt það sé að styðja vel við bakið á þeim. Auðvitað þurfa þessir einstaklingar á 

sérstakri aðstoð að halda en við þurfum að breyta því sjónarmiði að um fötlun sé að ræða þó 

að einstaklingur falli ekki inn í hið venjulega umhverfi á leikskólanum. Aðalnámskrá 

leikskóla er í endurskoðun og er stefnt að útgáfu nýrrar námskrár árið 2010. Drög eiga að 

liggja fyrir 1. júní 2009 og verður spennandi að sjá hvort tvítyngdum börnum verði gert hærra 

undir höfði en í fyrri námskrá. Einnig er fróðlegt að sjá hver staða táknmáls verður í þessari 

nýju námskrá.  

Eitt er víst að allir eru einstakir og hafa mismunandi hæfileika og geta þannig auðgað 

samfélagið hver á sinn hátt. Við verðum að muna að börn læra í gegnum leik og er mikilvægt 

að umhverfi barnanna ásamt barnahópnum og kennurum hvetji þau til dáða. Grunnurinn að 

öllu leikskólastarfi er að börnunum finnist þau vera hluti af heild og að allir hafi eitthvað til 

málanna að leggja.
58

 Ýmsar nýjungar hafa á síðustu árum stuðlað að betri menntun tvítyngdra 
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barna og það er alveg ljóst að þeim mun betri sem undirstaðan er í fyrra málinu þeim mun 

auðveldara er það fyrir barnið að læra seinna málið.  

 

 
4.2 Fjölmenning í leikskólum 

Á vefsvæði Reykjavíkurborgar, http://www.rvk.is/DesktopDefault.aspx/tabid-2712/, er að 

finna bækling sem heitir „Fjölmenning í leikskólum – enginn eins en allir með“  og fjallar 

hann um fjölmenningu í leikskólum. Í honum er að finna ýmsar hugmyndir fyrir 

leikskólakennara sem nýtast þeim í starfi með tvítyngdum börnum allt frá fyrsta viðtali við 

barn og foreldra til ýmissa leikja sem eiga að styrkja fjölbreyttan nemendahóp í leikskólum. 

Þegar einstaklingar þurfa að tileinka sér nýtt tungumál geta margir þættir haft áhrif á ferlið. 

Fyrst ber að nefna persónuleika einstaklingsins; er hann með mikið sjálfstraust eða lítið, er 

hann félagslyndur eða kýs hann frekar að vera með sjálfum sér? Aðrir þættir sem skipta miklu 

máli eru félagslegar aðstæður einstaklingsins, hefur einstaklingurinn náð slökum, góðum eða 

mjög góðum tökum á móðurmáli sínu og hver er menningarlegur bakgrunnur fjölskyldunnar. 

Til að hlúa að öllum þessum þáttum er nauðsynlegt að vera í góðu sambandi við foreldra og fá 

upplýsingar um allt sem snertir barnið. Mikilvægt er að hafa í huga að máltaka barna sem eru 

að tileinka sér tvö tungumál í einu getur tekið langan tíma eða stuttan; það fer allt eftir 

einstaklingnum sem á í hlut og þeim aðstæðum sem hann býr við.  

Í bæklingnum kemur fram að vegna þess hve margt getur valdið því að barn nái seint 

tökum á nýju tungumáli sé mikilvægt að allir sem koma að uppeldi barnsins styðji það með 

öllum ráðum. Málörvun, bæði á nýja og gamla málinu, þarf að vera nægileg og hlúa þarf að 

andlegri líðan barnsins og félagslegum aðstæðum fjölskyldunnar til að málið þroskist á 

eðlilegan hátt. Mikilvægast er að gera sér grein fyrir því að allir eru einstakir og allir eiga sér 

bakgrunn sem er einstakur. Einnig er gott að hafa í huga að hefðir í málörvun barna eru ekki 

eins hjá öllum sem og samskipti barna og fullorðinna almennt.  

Leikskólinn þarf að bjóða öllum gott og hvetjandi málumhverfi þar sem börnin fá 

tækifæri til að nota tungumálið í eins miklum mæli og þau þurfa. Barn lærir nýtt tungumál af 

öllu því sem það heyrir og sér í leikskólanum og í samskiptum við kennara og börn í almennu 

starfi og því er mikilvægt að það fái tækifæri til að segja frá, hlusta, gera grein fyrir 

hugmyndum og hugsunum sínum alveg eins og aðrir. Því er nauðsynlegt að skapa þær 

aðstæður að börn og/eða kennarar geti rætt saman og skipst á skoðunum í stórum og smáum 

hópum. Barn sem fær næga hvatningu þorir kannski að segja frá af eigin frumkvæði en barn 

sem fær litla sem enga hvatningu hefur sig kannski ekki í að segja frá. Það krefst sjálfsöryggis 
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að þora að tjá sig á nýju máli og því er mjög mikilvægt að skapa aðstæður þar sem öllum líður 

vel og finna fyrir öryggi og vellíðan. Það er alltaf viss hætta á að þeim börnum sem eru hljóð 

sé ekki gefinn nægur gaumur og skiptir þá ekki máli hvort þau eru tvítyngd eður ei.  

Börn eiga skilið að fá að vera þau sjálf í leikskólanum og eiga að vera stolt af 

menningararfi sínum og útliti. Það er nauðsynlegt að viðurkenna sérhvern sem mikilvægan 

hlekk í starfi leikskólans og þá skiptir ekki máli hvort foreldrar barnsins eru af erlendu bergi 

brotnir eða ekki.
59

 Þessi bæklingur styður svo sannarlega við bakið á leikskólakennurum sem 

vinna með tvítyngd börn og gefur þeim góðar hugmyndir um hvernig styðja eigi við bakið á 

tvítyngdum einstaklingum.  

Í viðræðum við Jóhönnu Ósk Ólafsdóttur, leiðbeinanda og nemanda á þroskþjálfabraut 

KHÍ, sem vinnur á Vesturborg kom einmitt fram að hún nýtir sér mjög mikið þær hugmyndir 

sem er að finna í bæklingnum, bæði hvað varðar ýmsan fróðleik sem og hugmyndir að 

leikjum og starfi með börnunum. Hún hefur haft yfirumsjón með kennslu tvítyngdra barna í 

leikskólanum og sinnt þeim í hvívetna og því fékk ég að spjalla við hana um starfið með 

tvítyngdum börnum í leikskólanum.  

 

 

4.3 Starf með tvítyngdum börnum á leikskólanum Vesturborg 

Á Vesturborg í Reykjavík eru 72 börn og af þeim eru 13 tvítyngd. Töluð eru 12 tungumál á 

leikskólanum. Tveir starfsmenn eru af erlendum uppruna og talar annar þeirra ágæta íslensku. 

Þegar vitað er að tvítyngt barn er að byrja í leikskólanum þar sem báðir foreldrar eru af 

erlendu bergi brotnir fer ákveðið ferli í gang. Foreldrar eru boðaðir í viðtal á leikskólann og 

mælir Jóhanna með að túlkur sé alltaf til staðar og hefur leikskólinn frumkvæði að því að 

útvega hann. Því miður gerist það þó, í undantekningartilfellum, að viðtal eigi sér stað án 

túlks. Jóhönnu finnst mikilvægt að hafa túlkinn vegna þess að þó að foreldrar segist skilja og 

tala einhverja íslensku er ekki vitað hversu mikið þeir skilja í raun og veru. Með veru túlksins 

í viðtalinu er alveg tryggt að foreldrar skilji allt sem þar fer fram. Strax í byrjun er ákveðið 

hvaða starfsmaður verður tengiliður barnsins og foreldranna og það er alltaf sami 

starfsmaðurinn sem fylgir barninu í gegnum aðlögunina og er hann eins konar „klettur“ í lífi 

barnsins og foreldranna. Í þeim tilvikum þar sem annað foreldrið er af erlendu bergi brotið en 

hitt er íslenskt hefur ekki þótt ástæða til að hafa túlk í viðtalinu heldur hefur íslenska foreldrið 

þýtt jafnóðum fyrir hitt. Í þessu viðtali, sem og öðru sem snertir leikskólagöngu barna, vilja 

foreldrarnir fá sömu þjónustu og foreldrar annarra barna; hvorki meiri né minni. Þeir vilja 
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ekki að þeir séu spurðir út í eitthvað sem aðrir eru ekki spurðir um og þeir vilja hvorki fá fleiri 

né færri spurningar en aðrir.  Jóhanna kynnir sér alltaf trúarbrögð krakkanna, ekki til að miðla 

því til annarra, heldur til að hún viti um grunnatriðin í trúarbrögðum þeirra, t.d. hvaða hátíðir 

eru í heiðri hafðar.  

Það er nauðsynlegt að fá góðar upplýsingar í upphafi leikskólagöngunnar og mikilvægt 

að foreldrar upplifi sig ekki eins og í yfirheyrslu. Hingað til hefur ekkert viðtal farið fram á 

heimili barnanna og finnst Jóhönnu nauðsynlegt að endurskoða það. Í sumum tilvikum er það 

góður ísbrjótur að viðtalið fari fram á heimili barnsins og þá er nauðsynlegt að hafa myndavél 

meðferðis og taka myndir af ýmsu í lífi barnsins ef foreldrar leyfa. Sérstaklega á þetta við um 

þau börn sem kunna lítið sem ekkert í íslensku og því væru myndir góður umræðupunktur 

fyrir barn og kennara. Barnið gæti sagt frá á sínu tungumáli og kennarinn sagt frá hvað 

hlutirnir eða það sem fyrir augu ber heitir á íslensku. Stundum hefur leikskólinn beðið um 

myndir að heiman til að styrkja tvítyngdu börnin í máltökunni.  

Þegar börnin hafa aðlagast leikskólanum hefst hin eiginlega vinna við að örva þau í leik 

og starfi og ýta undir máltöku þeirra á öðru tungumáli (íslenskunni). Allt starfið með 

krökkunum ýtir undir þroska almennt og á það jafnt við um málþroska eins og annan þroska. 

Hverju tvítyngdu barni fylgir peningastyrkur sem ætlað er að standa straum af kostnaði við 

kennslu þess. Þessi styrkur er mestur hjá yngstu börnunum en því miður fylgir enginn styrkur 

börnum sem komin eru á fimmta ár eða eru eldri. Jóhönnu finnst þetta miður og finnst eldri 

börnin ekki síður en þau yngri þurfa á þjálfun að halda til að auka málþroska sinn.  

Þegar komið er inn á leikskólann Vesturborg er ekki mikið í umhverfinu sem gefur til 

kynna að inni á deildunum séu tvítyngd börn. Að vísu hanga uppi myndir af fánum þeirra 

þjóða sem börnin koma frá og fyrir neðan þá stendur góðan daginn á því tungumáli sem 

fáninn er frá. Einnig er inni á einni deildinni heimskort þar sem búið er að tengja mynd af 

barni við landið sem það sækir uppruna sinn til. Þar mætti einnig setja upp myndir af 

eintyngdu börnunum og tengja þau við Ísland því alltaf er verið að tala um leikskóla án 

aðgreiningar. Auðvitað er frábært að sjá þetta en það mætti gera miklu meira eins og t.d. að 

hengja upp sjálfsmyndir af krökkunum þar sem einkenni hvers og eins koma skýrt fram.  

Jóhanna telur að það skipti öllu máli að hafa allt sjónrænt því það auðveldi ekki bara 

tvítyngdu börnunum að fóta sig í nýju umhverfi heldur líka hinum og þar með starfsfólkinu. 

Einnig hafa þau á leikskólanum unnið mikið með tákn með tali (sbr. kafla 3) og það hjálpar 

tvítyngdu börnunum mikið og þeim eintyngdu finnst þetta mjög skemmtilegt. Þannig græða 

allir á tákni með tali. Þegar krakkarnir eru í vali ná þau í myndir sem standa fyrir hvað þau 

ætla að velja. Ef þau ætla að púsla er mynd af púsluspili og ef þau ætla að perla er mynd af 
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perlum o.s.frv. Í fataklefanum eru myndir af þeim fötum sem þau eiga að fara í þegar þau fara 

út. Hún á einnig möppu með myndum af hádegismatnum og þannig getur hún útskýrt fyrir 

foreldrum tvítyngdu barnanna hvað var í matinn þann daginn ef þau spyrja. 

Jóhanna vinnur oftast með nokkur börn í einu og telur mikilvægt að blanda saman 

eintyngdum og tvítyngdum. Hún vinnur ekki nema í undantekningartilvikum með eitt barn í 

einu. Hún notar mikið persónubrúður í samveru þar sem hver brúða er einstök alveg eins og 

krakkarnir og getur brúðan lent í einhverju ákveðnu atviki sem börnin þurfa síðan að hjálpast 

að við að leysa. Í hópastarfi spila þau mikið og ýta spilin undir máltöku þeirra. Í einu þeirra, 

sprengjuspilinu, sitja þau í hring og kennarinn dregur mynd af t.d. sundlaug og svo gengur 

sprengjan á milli þeirra og þau eiga að nefna eitthvað sem tengist orðinu sundlaug. Það sem er 

líka svo skemmtilegt við þetta spil er að í spenningnum nefna tvítyngdu börnin oft orð á sínu 

eigin tungumáli. Það orð kemur þá fyrst upp í hugann og Jóhanna reynir ekki að láta þau 

útskýra hvað þau eiga við heldur hrósar þeim fyrir dugnaðinn. Það hefur líka sýnt sig að 

tvítyngdu börnin eru mjög góð í þessu spili og síst lakari en þau eintyngdu.  

Leikskólinn leggur sig fram um að bjóða upp á gott og hvetjandi umhverfi og skapa góðar 

aðstæður þar sem barn getur tjáð sig óhrætt. Hvers konar samvinnuleikir eru áberandi í 

leikskólastarfinu og er heimiliskrókurinn mikið notaður í þeim. Jóhanna hefur nýtt sér 

vefbæklinginn Fjölmenning í leikskólum og segir hann þarfaþing fyrir alla sem vinna með 

tvítyngdum börnum. Stundum biður hún krakkana um að segja orð á sínu móðurmáli en hún 

segir að þau eigi í miklum erfiðleikum með það; þau ráði ekki við að móta hugsanir sínar á 

því tungumáli sem þau eru beðin um á þessum aldri. Þau segja stundum gjörið þið svo vel í 

matartímanum á sínu móðurmáli en þau eiga jafnvel erfitt með það. 

Jóhanna hefur unnið með tvítyngdum börnum um nokkurt skeið og henni finnst vinnan 

verða markvissari eftir því sem tíminn líður. Í fyrstu fannst henni hún vera dálítið ein en með 

aukinni vitundarvakningu um tvítyngi hefur það breyst. Henni finnst að hún mætti vera 

duglegri að miðla upplýsingum til annars starfsfólks, bæði til að vinnan verði markvissari og 

líka til að hún verði ekki ein í þessari vinnu og einungis sé unnið með tvítyngdu börnunum 

þegar hún er á leikskólanum. Það gefur auga leið að þeim mun fleiri sem vinna markvisst að 

þessum málaflokki í leikskólanum þeim mun betur gengur starfið og þá græða börnin. Nú 

hefur verið komið á samstarfi leikskóla í vesturbænum undir stjórn Hrefnu Bjarkar í 

Vesturgarði sem er þjónustumiðstöð Vesturbæjar og ætla sérkennarar, stuðningsfulltrúar o.fl. 

að hittast og bera saman bækur sínar. Þeir hafa fundað tvisvar sinnum en fleiri fundir eru á 

döfinni.  
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Foreldrasamtarf tvítyngdra barna hefur ekki verið mikið á leikskólanum. Foreldrar hafa 

ekki verið nýttir til að efla tengslin á milli heimilis og skóla og það væri hægt að nýta krafta 

þeirra í miklu meira mæli en gert er, t.d. í hvers kyns þemavinnu. Kennararnir ræddu í haust 

um að hafa alþjóðlegan dag þar sem áhersla yrði á þjóðlegan mat hvers lands þar sem 

foreldrarnir kæmu með mat á hlaðborð. Það hefur ekki enn orðið af þessu en veturinn er ekki 

búinn og alltaf kemur nýr vetur eftir þennan. Kennararnir hafa fengið lánaða geisladiska frá 

foreldrum með tónlist frá hinum ýmsu löndum og hefur það reynst vel. Tvítyngdu börnin eru 

oft óróleg í hvíld og í samveru og róast oft ef þau heyra texta á sínu eigin móðurmáli. Einnig 

hafa eintyngdu börnin gaman af að heyra þessa tónlist. 

Í heildina er unnið mikið og markvisst starf á leikskólanum, bæði í þágu eintyngdra og 

tvítyngdra, en betur má ef duga skal. Jóhanna vildi gjarnan vinna meira í þágu krakkanna en 

fjármagn er af skornum skammti. Hún óttast einnig að í þeim efnahagsþrengingum, sem nú 

ríða yfir, minnki fjármagnið enn meira og það komi fyrst niður á þeim sem þurfa í raun mest á 

því að halda. Það sem skiptir mestu er að örva málþroska barnanna í móðurmáli þeirra og þar 

er hlutverk foreldra mikilvægt eins og komið hefur fram. Ef kunnátta barnanna er góð í 

móðurmálinu og stutt er við áframhaldandi málþroska á því máli (sbr. kafla 2.1) reynist þeim 

auðveldara að ná valdi á öðru tungumáli. Jóhanna telur þetta grundavallaratriði í máltökunni 

og forsendu þess að vel gangi.
60

 Því er mikilvægt að styðja vel við bakið á foreldrum 

tvítyngdra barna en einnig væri gott að efla kennslu á móðurmáli tvítyngdra barna í 

leikskólum landsins. Það er dýrt en myndi skila sér margfalt þegar fram í sækti.  

 

 

4.4 Starf með heyrnarlausum börnum og heyrandi tvítyngdum börnum sem tala 

íslensku og íslenskt táknmál á leikskólanum Sólborg 

 Þegar komið er á leikskólann Sólborg finnur maður strax að þetta er stór vinnustaður; það eru 

átta stöðugildi umfram „venjulegan leikskóla“. Ég heimsótti Sólborg vegna þess að ég vildi fá 

innsýn í heim táknmálsins og hvernig unnið er með tvítyngd börn sem hafa táknmál sem 

annað mál. Ég fékk að spjalla við Jónínu Konráðsdóttur leikskólastjóra og Regínu 

Rögnvaldsdóttur leikskólasérkennara og sérkennsluráðgjafa, og tóku þær mér opnum örmum. 

Þær nota hvert tækifæri til að kynna leikskólann og það frábæra starf sem þar er unnið. Einnig 

vilja þær veg táknmálsins sem mestan.  

Í leikskólanum er gert ráð fyrir 71 barni (sem er svipað og á Vesturborg þar sem eru 72 

börn) en 12 af þeim eru með umtalsverðar fatlanir og eru að meðaltali þrjú börn á hverri stofu 
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sem þurfa á sérúrræðum að halda. Allir þessir einstaklingar fá stuðning yfir daginn; allt frá 

fjórum upp í átta tíma á dag. Að auki eru á leikskólanum fjölmörg tvítyngd börn. Það eru 

fimm heyrandi börn sem eiga foreldra af erlendum uppruna, annað eða bæði, og sjö 

heyrnarlaus börn sem eiga heyrnarlausa foreldra, annað eða bæði. Einnig eru á leikskólanum 

svokölluð CODA börn en það eru heyrandi börn sem eiga heyrnarlausa foreldra. Af þessari 

upptalningu sést að fjölbreytileikinn og fjölmenningin er mjög mikil á Sólborg en ég ætla að 

einbeita mér að umfjöllun um CODA börnin. Tvítyngdu börnin fá styrk frá Reykjavíkurborg 

en það gildir ekki um CODA börnin, því miður, þó að þau séu líka tvítyngd. Starfsmennirnir 

láta það þó ekki aftra sér við að hlúa að þeim sem mest þeir mega enda hafa sveitafélög utan 

Reykjavíkur sótt um að fá inngöngu á Sólborg fyrir skjólstæðinga sína. 

Þegar tvítyngt barn er væntanlegt í leikskólann, hvort sem það talar raddmál eða táknmál, 

er það boðað í viðtal eins og öll önnur börn. Leikskólinn býður alltaf upp á túlka í viðtalinu þó 

að margir starfsmenn tali t.d. táknmál. Líkt og Jóhönnu á Vesturborg finnst þeim á Sólborg 

það vera réttur beggja að hafa túlk með í viðtalinu. Ákveðinn starfsmaður er sérstakur 

tengiliður við nýja barnið og foreldrar geta ávallt leitað til hans. Starfsmenn á Sólborg hafa 

tekið upp á þeirri nýbreytni að bjóða upp á túlkaþjónustu á því tímabili þegar barnið er að 

aðlagast leikskólanum. Bæði börn og foreldrar kunna að meta þessa þjónustu og veitir hún 

þeim mikið öryggi. Túlkurinn túlkar fyrir heyrnarlausa foreldra allt sem fram fer: hvað 

krakkarnir segja sín á milli, hvað gerist í samveru, vali, hádegismat, hvíld, öll svipbrigði og 

tónhæð þeirra sem tala o.s.frv. Þetta hefur gefið mjög góða raun og þó að þetta kosti peninga 

þá er þeim vel varið og hefur góð áhrif á áframhaldandi skólagöngu barnsins. 

CODA börnin þurfa lengri aðlögun en önnur börn. Þegar þau koma á leikskólann eru sum 

þeirra að koma inn í heyrandi heim í fyrsta skipti síðan þau fæddust. Þó að þau heyri hafa þau 

búið við mikla þögn vegna þess að foreldrar þeirra eru heyrnarlausir. Okkur finnst t.d. 

sjálfsagt að bregðast við ef við heyrum óvænt eitthvað hljóð en CODA barn sem sér að 

foreldrar sínir bregðast ekki við hljóðinu finnst rökrétt að gera eins. Vegna þess að þau hafa 

ekki lært að hlusta þarf að kenna þeim það sérstaklega. Tala þarf beint við þessi börn; þau 

taka ekki fyrirmæli til sín ef talað er yfir hópinn. Augnsamband þarf að vera gott og 

starfsmenn þurfa að tryggja það að barnið hafi náð því sem sagt er við það. 

Leikskólinn er í nánu samstarfi við Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra og 

flytja starfsmenn frá þeim fyrirlestra fyrir foreldra. Þeir hjá Samskiptamiðstöðinni eru 

óþreytandi við að kynna mál og menningu heyrnarlausra og nota hvert tækifæri til þess. Á 

degi íslenskrar tungu (16. nóv.) flytja þeir gjarnan leikrit eða segja sögur fyrir öll börn 

leikskólans. Á degi heyrnarlausra (26. sept.) koma starfsmenn frá Samskiptamiðstöðinni og 
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segja sögur á táknmáli. Mjög jákvætt viðhorf ríkir gagnvart táknmálinu í leikskólanum og allir 

vilja kynnast menningu heyrnarlausra.  

Þegar börnin hafa aðlagast leikskólanum hefst hin eiginlega vinna við að örva þau í leik 

og starfi og ýta undir máltöku þeirra á öðru tungumáli, íslenskunni eða íslenska táknmálinu. 

Börnin læra af samskiptum við aðra, bæði börn og fullorðna og byggist allt starfið á mikilli 

samvinnu ólíkra einstaklinga. Heyrandi einstaklingur lærir af heyrnarlausum og öfugt og þeir 

sem tala annað tungumál en íslensku eða íslenskt táknmál geta miðlað af sínum 

menningarheimi. Heyrandi börn læra heilmikinn orðaforða af þeim sem kunna táknmál hvort 

sem þau eru af erlendu bergi brotin eða ekki. Það er leitast við að styðja við og örva 

móðurmál barnsins um leið og það lærir nýtt mál. Blöndun er mikil á leikskólanum og 

samvinna mikil á milli barna og starfsmanna á öllum deildum. Í sögustund þegar ólíkir 

einstaklingar eru samankomnir er sagan sögð á íslensku og táknmáli en stundum eru 

heyrnarlausir teknir sér og sagan sögð eingöngu á táknmáli. Það er reynt að vinna sem mest í 

blönduðum hópum en auðvitað kemur fyrir að þjálfa þurfi einstök atriði og eru þá búnir til 

minni hópar til þess.  Allt starfið með krökkunum ýtir undir þroska almennt og á það jafnt við 

um málþroska eins og annan þroska. Líkt og á Vesturborg býður leikskólinn upp á gott og 

hvetjandi umhverfi þar sem barn getur óhrætt tjáð tilfinningar sínar og verið það sjálft.
61

  

 

 

4.5 Er unnið á ólíkan hátt með tvítyngd börn á leikskóla þar sem annað tungumálið er 

erlent mál en á leikskóla þar sem annað tungumálið er táknmál heyrnarlausra? 

Af framansögðu sést að vinna á leikskólunum tveimur til að örva málþroska er í grunninn með 

svipuðum hætti. Hópastarf er áberandi og útgangspunktur í allri vinnunni er að sérhver 

einstaklingur sé sérstakur og hafi eitthvað til málanna að leggja. En þó að 

grunnhugmyndafræði leikskólanna sé lík þá er ýmislegt sem greinir þá að.  

 

Líkir þættir: 

 Á báðum leikskólunum eru mörg tvítyngd börn og fylgja styrkir með yngri börnunum. 

Styrkur fylgir þó hvorki elstu tvítyngdu börnunum né CODA börnunum. 

 Á báðum leikskólunum er veitt túlkaþjónusta í fyrsta viðtali foreldra tvítyngdra barna. 

 Á báðum leikskólunum er ákveðinn starfsmaður sem er tengiliður barnsins, foreldra 

þess og leikskólans. 

 Á báðum leikskólunum er litið á félagslegan bakgrunn fjölskyldnanna. 
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 Á báðum leikskólunum gera starfsmenn sér grein fyrir mikilvægi þess að styrkja 

áframhaldandi málþroska í móðurmálinu því þá reynist máltaka barnanna á nýja 

tungumálinu mun auðveldari. 

 Á báðum leikskólunum er markvisst unnið að því að persónuleiki hvers og eins fái að 

þroskast og njóta sín og lögð er áhersla á að skapa umhverfi þar sem barnið á auðvelt 

með að tjá sig. 

 

Ólíkir þættir: 

 Öll tvítyngd börn á Vesturborg eru með talmál að móðurmáli en stór hluti tvítyngdu 

barnanna á Sólborg er með táknmál að móðurmáli. 

 Á Sólborg fer kennsla fram á tveimur tungumálum, þ.e. íslensku og íslensku táknmáli. 

Kennsla á Vesturborg fer öll fram á íslensku. 

 Á Sólborg eru starfsmenn sem tala táknmál, sumir sem hafa það að móðurmáli og 

aðrir sem hafa lært það síðar á lífsleiðinni. 

 Á Sólborg er þjónusta við tvítyngd börn og börn með sérþarfir hluti af hugmyndafræði 

skólans og allt skólastarfið tekur mið af því. 

 Á Vesturborg eru málefni tvítyngdra barna mest á hendi eins starfsmanns sem ber 

hitann og þungan af þessu starfi. Þessi mál eru því viðbót við almennt starf á 

leikskólanum en ekki í kjarna þess. 

 Á Sólborg eru átta fleiri stöðugildi en á Vesturborg. Eðli málsins samkvæmt gefur 

þetta starfsmönnum tækifæri til að vinna nánar með þeim börnum sem þess þurfa með. 

 Á Sólborg er túlkur með foreldrum og barni í skólaaðlöguninni. Þannig gefst 

foreldrum tækifæri til að kynnast nánar öllu því sem fram fer á leikskólanum og fá 

útskýringu á öllu því sem fyrir augu ber. 

 

 

Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um tvítyngi (e. bilingualism), bæði tvítyngi þeirra sem hafa 

tvö raddmál sem móðurmál en líka þeirra sem hafa raddmál og táknmál sem móðurmál.  

Meirhluti jarðarbúa er tvítyngdur en tvítyngi hefur verið skilgreint á marga ólíka vegu. Í 

ritgerðinni var gengið út frá skilgreiningunni um að þeir séu tvítyngdir sem hafa lært tvö 

tungumál jöfnum höndum í uppvexti, helst fyrir fjögurra til sex ára aldurinn. Ef málið lærist 

eftir kynþroska nást yfirleitt ekki fullkomin tök á málkerfinu. Þegar einstaklingur lærir tvö 

tungumál fyrir ellefu til tólf ára aldurinn verða bæði tungumálin móðurmál hans. En það er 
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ekki nóg að hafa lært mál, einstaklingurinn verður að nota bæði tungumálin reglulega til að 

um virkt tvítyngi sé að ræða.  

Málhvöt manna er mjög sterk og allir sem eru heilbrigðir og alast upp í samfélagi 

tileinka sér tungumál hvort sem þeir eru heyrandi eða heyrnarlausir. Heyrandi börn sem alast 

upp hjá heyrnarlausum foreldrum þurfa bæði að læra táknmál og raddmál og eru því tvítyngd. 

Börn læra málið að mestu leyti sjálf án þess að fá leiðbeiningar frá fullorðnum en þau börn 

sem mikið er talað við verða að jafnaði betri málnotendur en þau börn sem lítið er talað við. 

Mál barna er reglubundið frá upphafi og ganga þau í gegnum ákveðin stig í máltökunni. Hvert 

stig málþroskans hefur sínar eigin reglur og börnin breyta þeim ekki fyrr en þau hafa sjálf 

áttað sig á að þær eru öðruvísi en reglur fullorðinna.  

Heyrnalaus börn sem fæðast hjá heyrnarlausum foreldrum læra sjálfkrafa táknmál 

alveg eins og þegar heyrandi börn alast upp hjá heyrandi foreldrum og ganga þau í gegnum 

ákveðin stig í máltökunni. Ýmis frávik frá máli fullorðinna koma fram í máli barnanna en 

smátt og smátt ná þau tökum á málinu og við fimm til sex ára aldurinn eru flest börn altalandi, 

líka þau sem hafa alist upp við tvö tungumál frá unga aldri. Þó að heyrandi og heyrnarlaus 

börn gangi í gegnum svipuð stig í máltökunni þá er uppbygging raddmála og táknmála ólík. 

Notkun smáorða og samtenginga er yfirleitt óþörf í táknmálum og orðaröðin er einnig ólík. 

Táknarinn notar látbragð og rými til að koma meiningum sínum á framfæri og því getur 

orðaröð í táknmálum verið frjálsari en í raddmálum. Heyrandi börn sem læra bæði táknmál og 

raddmál læra tungumálin  á sama hátt og tvítyngdir einstaklingar sem læra tvö raddmál. Þau 

læra bæði málin samtímis og sýna ekki seinkun í málþroska. 

Kostir tvítyngis eru ótvíræðir. Tvítyngdir einstaklingar öðlast móðurmálsfærni í 

tveimur málum. Þeir fá innsýn í tvo menningarheima og gott innsæi í eðli tungumála. 

Málvitund þeirra verður þroskaðri og skilningur á tengslum máls og menningar með tilliti til 

málhegðunar og viðhorfa til annarra menningarheima verður meiri. Einnig hefur komið í ljós 

að málkunnátta tvítyngdra er heldur meiri en málkunnátta eintyngdra þegar heildarkunnátta á 

báðum málunum er lögð til grundvallar. 

Í aðalnámskrá leikskóla frá árinu 1999 er lítið getið um tvítyngi en árið 2010 er 

væntanleg ný námskrá og bindur undirrituð vonir við að tvítyngdum verði gert hærra undir 

höfði í þeirri námskrá. Þó að lítið sé talað um tvítyngda í núverandi námskrá er unnið mjög 

gott starf með tvítyngdum á leikskólum í Reykjavík eins og sást þegar tveir þeirra voru 

heimsóttir. Á leikskólanum Vesturborg og leikskólanum Sólborg dvelja mörg tvítyngd börn. 

Þó að leikskólarnir séu um margt líkir þá er tvítyngi barnanna ólíkt. Á Vesturborg hafa öll 

tvítyngdu börnin raddmál að móðurmáli en á Sólborg er stór hluti tvítyngdu barnanna með 
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raddmál og táknmál að móðurmáli. Starfsmenn beggja leikskólanna leggja sig alla fram um að 

örva og hvetja börnin í eðlilegu, afslöppuðu og hvetjandi umhverfi. Starfsmennirnir eru mjög 

meðvitaðir um að grundvallaratriði í máltökunni er að styðja vel við málþroska í móðurmálinu 

á meðan máltaka í öðru máli á sér stað og reyna þeir að mæta þessum þörfum eftir bestu getu. 

Leikskólinn Sólborg hefur þó mikið forskot á leikskólann Vesturborg vegna þess að á Sólborg 

starfa bæði heyrandi og heyrnarlausir starfsmenn. Þannig er ekki bara stutt við móðurmál 

barnanna á heimilum barnanna sem dvelja á Sólborg heldur líka í skólanum. Þetta skiptir 

sköpum hve vel tvítyngdum börnum gengur á Sólborg. Af framansögðu sést að við erum 

líklega komin lengra í réttindabaráttu heyrnarlausra en fólks sem er af erlendu bergi brotið. 

Mikilvægt er að hafa í huga að máltaka barna sem eru að tileinka sér tvö tungumál í einu getur 

tekið langan tíma eða stuttan; það fer allt eftir einstaklingunum sem eiga í hlut og þeim 

aðstæðum sem þeir búa við. 
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