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Ágrip 

 
Í þessari ritgerð er greint frá tveimur hópum tvítyngdra barna. Annar hópurinn er 

tvítyngdur á erlendu tungumáli og íslensku, þ.e.a.s. börn af erlendum uppruna, það eru 

börn sem flust hafa til Íslands með foreldrum sínum og eiga annað móðurmál en 

íslensku og aðra heimamenningu. Hinn hópurinn er tvítyngdur á táknmál og íslensku 

eða svokölluð CODA börn en það eru heyrandi börn heyrnarlausra foreldra. Þau eiga 

einnig annað móðurmál en íslensku, þ.e. íslenska táknmálið og aðra heimamenningu, 

menningu heyrnarlausra. Þar sem tungumál, menning og nám eru órjúfanlega tengd 

verður hér fjallað um máltöku, ólíka menningarheima, nám þessara tvítyngdu barna í 

íslensku á leikskóla og sagt frá þeim atriðum sem þessi börn eiga sameiginleg, eins og 

t.d. það að lifa í tveim menningarheimum og að eiga annað móðurmál en íslensku. 

Einnig er greint frá því sem er ólíkt með þessum börnum, eins og uppbygging 

móðurmáls þeirra. Meginmarkmiðið er að vekja athygli á og veita innsýn í dvöl CODA 

barna á leikskóla og þarfir þeirra þar þegar kemur að aðlögun, foreldrasamvinnu og 

málörvun og bera þessa þætti saman við dvöl barna af erlendum uppruna, í þeim 

tilgangi að athuga hvort þessi börn falli undir sama hatt þegar að leikskóladvöl kemur. 

Við lestur heimilda kom í ljós að þegar í leikskóla er komið eru þarfir þessara barna þær 

sömu þegar litið er til aðlögunar þeirra að leikskólanum, málþroska og málörvunar 

þeirra. Það er því ljóst að þegar litið er til móttökuáætlana leikskóla fyrir börn af 

erlendum uppruna ætti að tilgreina Coda börn þar á meðal. 
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Inngangur  
 

Í dag hef ég starfað á leikskólum í tuttugu ár, þar af átján sem leikskólakennari. Fyrir 

tuttugu árum síðan var ekki mikið um börn af erlendum uppruna í leikskólum landsins 

og umræðan á þessum tíma um tvítyngi eða ólíka menningarheima var lítil sem engin. Í 

dag eru börn af erlendum uppruna stækkandi hópur í leikskólunum á Íslandi og með 

honum koma ný og spennandi verkefni, auk þess sem þessi börn auka mannlífsflóruna 

innan hans. Á þessum tuttugu árum hef ég einnig fengið að kynnast öðrum hópi 

tvítyngdra barna sem ekki hafa mikið verið í umræðunni hvorki þá né í dag. Það stafar 

af því að þegar talað er um tvítyngd börn sjá flestir fyrir sér að það séu börn sem hafa 

erlent móðurmál. En þessi hópur barna er tvítyngdur á íslensku annars vegar og íslenskt 

táknmál hins vegar. Þetta eru heyrandi börn heyrnarlausra foreldra eða CODA börn 

(e.Children of Deaf Adult) eins og ég mun tala um þau í ritgerðinni. CODA börn eru á 

margan hátt ólík öðrum heyrandi börnum þó heyrandi séu. Hjá heyrnarlausum 

foreldrum alast þau upp við móðurmál heyrnarlausra, táknmálið og tilheyra tveimur 

menningarheimum, þ.e. menningu heyrandi og menningu heyrnarlausra. Fyrst hafði ég 

ekki mikinn skilning á bakgrunni þessara CODA barna en eftir nám mitt í 

táknmálsfræði við Háskóla Íslands hef ég öðlast meiri þekkingu á stöðu þeirra, 

móðurmáli og sögu. 

 Ég ákvað að skrifa ritgerðina um þessi börn, því í starfi mínu sem 

leikskólakennari hafði ég tekið eftir því að CODA börnin voru oft í sömu aðstæðum og 

nýbúar, og virtust þessir tveir hópar barna eiga ýmislegt sameiginlegt fyrir utan að vera 

tvítyngd, eins og það að foreldrar þeirra áttu erfitt með að gera sig skiljanlega við 

starfsfólkið og starfsfólkið átti erfitt með að koma upplýsingum til þeirra. Einnig eiga 

þessir tveir hópar það sameiginlegt að heimamenning þeirra er ólík íslenskri 

meirihlutamenningu, svo eitthvað sé nefnt. Því tel ég fulla þörf á að íslenskt samfélag, 

og þar með talið íslenska skólakerfið, öðlist meiri skilning og þekkingu á þörfum 

CODA barna. Meginmarkmiðið með ritgerðinni er að vekja athygli á og veita innsýn í 

dvöl CODA barna og barna af erlendum uppruna á leikskóla, þar sem þau eru að læra 

íslenskuna sem sitt annað mál.  

Í ljósi reynslu minnar af því að vinna með þessum börnum, ákvað ég að leitast 

við að skoða hvað það væri sem CODA börn og börn af erlendum uppruna eiga 

sameiginlegt, hvað er ólíkt með þeim og hvernig er best fyrir leikskólana að kenna þeim 
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íslensku sem annað mál. Fá þessir tveir hópar barna sama stuðning og örvun þegar 

kemur að málörvun þeirra í leikskóla? Er talað um CODA börn í aðalnámsskrá leikskóla 

líkt og fjallað er um börn af erlendum uppruna þar? Á fjölmenningarvef Kópavogsbæjar 

og hjá Reykjarvíkurborg er fjallað um móttöku, aðlögun og málörvun barna af erlendum 

uppruna í leikskólum. Ættu CODA börn að falla þar undir þar sem þau eru tvítyngd og 

lifa í tveimur menningarheimum líkt og börn af erlendum uppruna? Til að fá svör við 

þessum spurningum var m.a leitað heimilda í rannsóknum á málþroska CODA barna og 

þær bornar saman við rannsóknir um málþroska anarra tvítyngdra barna. Einnig voru 

fjölmenningarvefir skoðaðir og leitað var til tveggja íslenskra leikskóla sem hafa 

reynslu hvor á sínu sviði. Annar þessara leikskóla er í Reykjavík og heitir Sólborg en 

hinn leikskólinn er í Kópavogi og heitir Efstihjalli. Leikskólinn Sólborg hefur þá 

sérstöðu að vinna með tvítyngd börn á táknmáli og íslensku en leikskólinn Efstihjalli 

vinnur mikið með börnum af erlendum uppruna. Tekið var viðtal við sérkennslufulltrúa 

þessara leikskóla en þær hafa báðar mikla reynslu af vinnu með þessum börnum. Þær 

heita Regína Rögnvaldsdóttir sem vinnur á leikskólanum Sólborg og Konný Hjaltadóttir 

sem vinnur á leikskólanum Efstahjalla. 

 Í fyrsta kafla er fjallað almennt um máltöku og máltöku táknmáls, mikilvægi 

móðurmáls og máltöku annars máls. Annar kafli lýsir tvítyngi, viðhorfum til tungumála 

og ólíkum menningarheimum. Þriðji kafli snýst um leikskólann, CODA barnið og 

barnið af erlendum uppruna í leikskólanum, aðlögun þeirra að honum, 

foreldrasamvinnu, kennslu íslensku sem annars máls á leikskóla og hugmyndir að 

málörvun.  
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1. Máltaka 
 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um máltöku barna. Árið 1957 setti t.a.m. 

atferlisfræðingurinn B.F. Skinner fram atferliskenninguna, en Skinner leit á tungumálið 

sem hvert annað atferli og að með umbun væri hægt að styrkja málatferlið. Samkvæmt 

þessari kenningu læra börn mál sitt með því að verða fyrir máláreiti. Atferlisfræðingar 

gera því ekki ráð fyrir neinum meðfæddum tungumálahæfileikum hjá börnum (Fromkin 

ofl. 2007:314). Noam Chomsky var á öndverðum meiði við Skinner, hann kom fram 

með kenningu um málkunnáttufræði um það bil tveimur árum á eftir kenningu Skinners. 

Chomsky hélt því fram að börn kæmu ekki óundirbúin í heiminn fyrir máltökuna heldur 

hefðu þau einhverja hugmynd um hvernig mál væru uppbyggð. Þannig gerði hann ráð 

fyrir að þau málfræðiatriði sem öll tungumál heimsins eiga sameiginleg væru meðfædd 

(Sigríður Sigurjónsdóttir 2005:636-655). Þessi kenning samrýmist vel niðurstöðum 

rannsókna á máltöku barna. Ung börn virðast hafa ákveðna hugmynd um hvernig 

mannleg mál eru uppbyggð og máltaka þeirra er á ýmsan hátt fyrirsjáanleg. Þrátt fyrir 

það er samneyti við annað fólk börnum afar mikilvægt á máltökuskeiðinu og 

nauðsynleg forsenda þess að þau nái tökum á móðurmálinu. Að hlusta á fólk tala saman, 

taka þátt í samræðum og fylgjast með öðru fólki eiga samskipti eru þættir sem kenna 

barninu orðaforða málsins og reglur þess (Sigríður Sigurjónsdóttir 2001). Hafa verður 

einnig í huga að tungumálið er ekki eingöngu tæki til samskipta heldur skiptir það 

lykilmáli í þroska barna, sérstaklega þeim vitsmunaþroska sem er undirstaða læsis og 

óhlutlægrar hugsunar, skilgreiningu hugtaka og greiningu orða eftir því hvaða hlutverki 

þau gegna í setningu (Birna Arnbjörnsdóttir 2008:18). 

Fyrstu árin í lífi barnsins er talið mikilvægasta skeiðið í máltökunni þó svo 

máltökuskeiðið sé talið mun lengra. Á fyrstu mánuðum nýfædds barns koma 

hljóðmyndun, hjal og hljóðgrunnur fram með vaxandi styrk. Á sama tíma hlusta börnin 

eftir röddum foreldra sinna og átta sig á undirstöðuatriðum móðurmáls síns (Ingibjörg 

Georgsdóttir 2008:14). Þess vegna má ekki gleyma því að samskipti við annað fólk eru 

börnum nauðsynleg til þess að ná góðu valdi á málinu, börn læra ekki móðurmál sitt án 

samskipta við annað fólk. Í frumbernsku er lagður grunnur að málþroska barna og er því 

mikilvægt að málörvun og málleg samskipti gangi eins og rauður þráður í gegnum allt 

uppeldið (Ásta Sigurbjörnsdóttir 2000:58-61).  

Móðurmál heyrnarlausra og þess vegna CODA barna er táknmál, það er þeirra 

fjölskyldumál, það mál sem notað er heima fyrir og það tungumál sem þau læra fyrst. 
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Táknmál er gjörólíkt raddmálinu að uppbyggingu og hugsun. Notkun smáorða og 

samtenginga er t.d yfirleitt óþörf í táknmálum og orðaröðun er einnig ólík orðaröðun í 

raddmálum. Táknarinn notar einnig látbragð og rými til að koma meiningum sínum á 

framfæri og þess vegna getur orðaröðun í táknmálum verið frjálsari en í raddmálum. 

Margir halda að táknmálið endurspegli raddmál viðkomandi lands en það er alrangt, því 

táknmálið er numið með sjón en raddmálið með heyrn (Gunnar Salvarsson 1995:53).  

Samkvæmt fjölda erlendra rannsókna á máltöku heyrnarlausra barna sem alast 

upp í táknmálsumhverfi kom í ljós að þau stóðu jafnfætis börnum sem alast upp við 

raddmál hvað máltöku varðar. Fyrstu táknin koma á svipuðum tíma og fyrstu orðin 

(Masataka 2000:3). Einnig hafa rannsóknir sem gerðar hafa verið á málþróun barna á 

fyrsta æviári, bæði meðal þeirra sem alast upp við táknmál og þeirra sem alast upp við 

raddmál, sýnt fram á nákvæmlega sama málþroska og málþróun hjá þeim í tjáningu og 

skilningi. Það sem er mikilvægast við málþróunina er að samskiptin fari sem eðlilegast 

fram en ekki hvort þau fari fram á táknmáli eða raddmáli. (Valgerður Stefánsdóttir 

2005:10). Þetta þýðir að ef CODA börnin alast upp í lifandi táknmálsumhverfi er 

máltaka þeirra með svipuðum hætti og heyrandi barna og þau læra málið áreynslulaust. 

(Gunnar Salvarsson 1995:52-53). 

 

 

 

 

1.1. Móðurmál og mikilvægi þess 
 

Móðurmál er það mál sem börn læra fyrst á lífsleiðinni. Þau læra það af foreldrum 

sínum eða öðrum sem annast þau og tala það heima hjá sér að staðaldri. Þetta mál er kennt 

við móður þó það sé ekki nauðsynlega mál móðurinnar sem barnið lærir fyrst og ekki er 

víst að þetta sé það  tungumál sem barnið verður sterkast í á lífsleiðinni (Elín Þöll 

Þórðardóttir 2007: 103-104). Þá má heldur ekki gleyma því að barn getur átt tvö 

móðurmál, þ.e. ef foreldrar þess eiga hvort sitt móðurmálið. Kanadíski fræðimaðurinn 

Jim Cummins (2003:6) hefur sett fram þá kenningu að áhrif tvítyngis á vitsmunaþroska 

fari eftir færni einstaklingsins til að tala bæði tungumálin. Hann er talsmaður þess að 

kennsla móðurmáls í skólum hjálpi nemendum ekki eingöngu við móðurmálið heldur 
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einnig með tungumál viðkomandi samfélags, sé það eitthvað annað. Hann telur að fái 

þau ekki móðurmálskennslu rýri það verulega möguleika þeirra á menntun.  

 Samkvæmt Cummins er því best ef börn af erlendum uppruna og CODA börn 

búsett á Íslandi fái móðurmálskennslu í leikskólanum auk kennslu í íslensku. Það sem 

kemur fram í grein eftir þær Katrínu Einarsdóttur og Valdísi Jónsdóttur (2004:14-16) 

styður við þetta, því þar kemur fram að börn heyrnarlausra foreldra þyrftu eins og önnur 

tvítyngd börn að ná góðri grunnfærni í móðurmáli sínu táknmálinu til að íslenskan geti 

þróast eðlilega. Samkvæmt þeim væri því best fyrir CODA börn að fá 

móðurmálskennslu, þ.e.a.s. táknmálskennslu, í leikskólanum. Í viðtali við 

sérkennslufulltrúana á Sólborg og Efstahjalla kom fram að lögð var áhersla á mikilvægi 

móðurmáls í viðtölum við foreldra barnanna á þessum leikskólum (Regína 

Rögnvaldsdóttir og Konný Hjaltadóttir 2012). Það er nefnilega vissulega margt sem 

bendir til  þess að ef börn fá ekki kennslu í öðru máli sínu í gegnum fyrsta mál, lendi 

þau í miklum erfiðleikum með að ná góðum tökum á öðru máli (Grosjean 2001:168). 

Einnig er það lykillinn að farsælum samskiptum og tengslum barnanna við foreldra sína 

að þau viðhaldi móðurmáli sínu. Þegar máltaka annars máls hefst á eftir máltöku fyrsta 

málsins hjá börnum sem ekki hafa góða undirstöðu í móðurmáli og móðurmáli er ekki 

viðhaldið, hefur það einnig neikvæð áhrif á þróun málþroska (Birna Arnbjörnsdóttir 

2000:11).  

Með því að styrkja móðurmál nemenda samhliða öðru málinu alla skólagönguna 

mun ávinningurinn verða velgengni í námi, framfarir á vitsmunalegum sviðum og það 

sem jafnvel er verðmætast, sjálfsmynd þeirra og sjálfstraust eykst. Foreldrar sjá oft ekki 

mikilvægi þess að börn þeirra njóti móðurmálskennslu. Þeir telja þau jafnvel vera vel 

talandi á móðurmálinu og því skuli áherslan lögð á seinna málið, þar sem námið í 

skólanum fer yfirleitt fram á því (Carder 2007:98-99,116). Ef færni í móðurmálinu nær 

ekki að þróast er hætta á að barninu reynist erfitt að tileinka sér orðaforða og hæfni í 

seinna málinu. Ef barnið lærir ekki móðurmálið er jafnframt hætta á því að það muni 

eiga í erfiðleikum með að eiga samskipti við foreldrana þegar það eldist. Það er því 

ávallt best fyrir foreldra barnsins sem er læra sitt annað mál, að tala móðurmál sitt við 

það (Alþjóðasetur 2012).  
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1.2. Máltaka annars máls 
 

Annað mál sitt lærir barn yfirleitt utan heimilis og nokkru síðar en móðurmálið, fyrst 

lærir barnið annað mál á leikskóla og síðar í grunnskóla. Að tileinka sér nýtt tungumál 

er stórt verkefni fyrir ung börn og margir þættir geta haft áhrif á það ferli. Þar má nefna 

persónuleika og sjálfstraust barnsins, félagslegar aðstæður, móðurmál og 

menningarlegan bakgrunn fjölskyldunnar. Ekki er hægt að meta stöðu og framfarir 

barns sem er að tileinka sér annað tungumál á sama hátt og þegar um máltöku 

móðurmáls er að ræða. Einnig er mikilvægt að hafa í huga að máltaka barns sem er að 

tileinka sér tvö eða fleiri tungumál í einu getur tekið lengri tíma. Börn alast líka upp við 

mismunandi heimamenningu sem einnig hefur áhrif á máltöku þeirra á nýja 

tungumálinu. (Kolbrún Vigfúsdóttir 2004:6). Það er ekki nóg að fylgjast með máltöku 

eins tungumáls þegar verið er að meta málþroska tvítyngds barns, því það gefur 

takmarkaðar upplýsingar um málþroska þess. Börn byrja að læra annað tungumál eða 

viðbótarmál á ýmsum aldri og hafa því mismikla kunnáttu í fyrsta málinu, móðurmáli 

sínu,  þegar að þessu kemur (Elín Þöll Þórðardóttir 2007:108).  

 Þóra Másdóttir skiptir máltöku barna á öðru máli í stig í grein sinni, Tvítyngi og 

frávik í málþroska. Á fyrsta stiginu notar barnið móðurmál sitt í samskiptum við aðra, 

þótt viðkomandi tali ekki móðurmál barnsins, en þetta getur orðið til þess að barnið 

gefst upp á því að að reyna að tala. Næsta tímabil er svokallað hljóða tímabil, en þá er 

barnið að hlusta á nýja tungumálið og soga það í sig, en þetta tímabil getur varað frá 

nokkrum vikum upp í mánuði. Á þriðja stiginu er hinn svokallaði skeytastíll allsráðandi, 

en þá tjáir barnið sig í mjög stuttu máli og notar þá oft aðeins óbeygð nafnorð, sagnorð 

og smáorð til að tjá hugsun sína eða langanir. Þetta er svipað og gerist við máltöku 

fyrsta máls, þá byrjar barnið á eins orða setningum en bætir svo smátt og smátt við 

orðum og lengir setningarnar. Eftir að barnið hefur gengið í gegnum öll þessi stig getur 

það tjáð sig svo vel skiljist. Hins vegar er margt enn ólært, s.s. að fínpússa málið, nota 

málfræðibeygingar og bæta við orðaforðann. Máltaka barna sem læra annað mál á eftir 

móðurmálinu tekur því lengri tíma en ef málin eru lærð samtímis (Þóra Másdóttir 

2000:33-34).  

 Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á tvítyngi benda ekki til þess að það orsaki 

málröskun. Þvert á móti hafa þær sýnt fram á að tvítyngd  börn eru til að mynda fljótari 

að tileinka sér ný orð. Þegar upp er staðið og allar forsendur eru í lagi þá kemur barnið 

sterkara út málfarslega (Elín Þöll Þórðardóttir 2004:5-7). Þannig virðist tvítyngi ekki 
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draga úr, heldur stuðla að betri vitrænum þroska og málþroska. Besta leiðin til að kenna 

börnum annað mál sitt er  tvítyngiskennsla, þar sem kennt er jöfnum höndum á 

móðurmálinu og nýja málinu (Birna Arnbjörnsdóttir 2001:2). Það gefur hinsvegar auga 

leið að erfitt er að koma við móðurmálskennslu í leikskólum á Íslandi þar sem 

hugsanlega eru fá börn sem tala sama mál. Því skiptir miklu máli að heimamál og 

heimamenning barnsins sé virt og viðurkennd í leikskólanum því þá aukast líkur á því 

að barnið haldi áfram að nota móðurmálið og þróa það áfram. Með því styrkist einnig 

grunnurinn í íslenskunáminu sem er aftur forsenda þess að barnið nái viðlíka árangri í 

skólanámi og önnur börn (Fríða B. Jónsdóttir, Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa 

Sigríður Jónsdóttir 2005:6). 

Þegar færni og framfarir barns sem er að læra annað tungumál er metið, er 

mikilvægt að skoða alla þroskaþætti. Barn sem talar ekki málið sem er alls ráðandi í 

leikskólanum hefur ekki sömu möguleika og önnur börn til þess að efla alla þroskaþætti, 

því málþroskinn er samofinn annarri færni eins og áður hefur komið fram. 

Vitsmunaþroski getur t.d. tafist umtalsvert þar til barnið hefur náð færni í íslensku, 

einnig hefur það áhrif á tilfinninga- og félagsþroska barna þegar þau geta ekki skilið það 

sem fram fer eða tjáð sig um það. Barn sem hefur ekki áhuga eða getu til þess að leika 

sér við önnur börn, er feimið eða óframfærið, getur auk þess orðið tímabundið á eftir í 

líkamlegum þroska. Því er nauðsynlegt fyrir kennara að fylgjast vel með færni barnsins 

á öllum þessum sviðum, þar sem allir þroskaþættir eru tengdir og háðir hver öðrum 

(Fríða Bjarney Jónsdóttir og Anna Margrét Þorláksdóttir, án árs).  

Nýlega fór fram rannsókn hér á landi á málhæfni barna sem alast upp við tvítyngi 

íslensks táknmáls og íslensks raddmáls (Valdís I Jónsdóttir og Shh 2006-2009). Á 

meðal þátttakenda í þessari rannsókn voru CODA börn. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda til þess að CODA börn hafi minni málvitund og málþekkingu en 

heyrandi jafnaldrar þeirra. Það þýðir að þessi börn náðu ekki að gera sig jafn skiljanlega 

hnitmiðað á raddmáli og heyrandi börn á sama aldri. Í rannsókninni kom einnig fram að 

það væri margt sem benti til þess að um málröskun væri að ræða hjá CODA börnunum 

en ekki seinkun á málþroska. Það sem CODA börnunum vantar er að geta tjáð það sem 

þau vita. Í rannsókninni kom t.d. í ljós að þau gátu ekki svarað spurningum eins og t.d.: 

„Til hvers er stóll?“ Svarið á raddmáli er: Til þess að sitja á. Eða „Hvað er pollur?“ 

Svarið á raddmáli er: Það er vatn sem kemur frá rigningu. Það er ekki á færi CODA 

barna að útskýra þessa hluti á raddmáli. Þau vita þetta en kunna ekki að segja frá. Því 

þarf að fræða foreldra þeirra um mikilvægi þess að útskýra svona hluti fyrir barninu á 
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táknmáli. Rannsóknin á CODA börnunum, þar sem bæði var skoðaður málþroski á 

táknmáli og talmáli sýndi að CODA börnin gátu heldur ekki útskýrt þessa hluti á 

táknmáli. (Valdís I. Jónsdóttir og Shh 2006-2009). 

Það má ætla, að vegna þess að heyrnarlaus móðir getur ekki heyrt þau hljóð sem 

barn hennar myndar, hvorki grát, babl, hlátur né orð, geti hún ekki örvað það. Þá er hætt 

við að eðlileg máltaka raddmálsins hjá barninu raskist og það nái ekki að byggja upp 

hljóðkerfisvitundina á sama hátt og barn heyrandi foreldra (Katrín Einarsdóttir og 

Valdís I Jónsdóttir 2004). Sérkennslufulltrúi Sólborgar sagði að reynsla starfsfólks þar 

hefði sýnt að CODA börnin þurftu oft stuðning á máltökuskeiði íslenskunnar. Því sótti 

leikskólinn um styrk fyrir þróunarverkefnið Snemmtæk íhlutun fyrir heyrandi börn 

heyrnarlausra. Þróunar-verkefnið var unnið veturinn 2003-2004 þar sem skoðað var 

gildi snemmtækar íhlutunar fyrir CODA börn (Gildi snemmtækrar íhlutunar fyrir 

heyrandi börn heyrnarlausra foreldra 2003-2004). Þar kom m.a í ljós að flest barnanna 

reyndust með tímabundna seinkun í málþroska, eða allt frá sex mánaða upp í 12 mánaða 

seinkun (:26), en það þykir eðlilegt þegar um tvítyngd börn er að ræða (:3). Verkefnið 

sýndi að um fimm ára aldur virtust þau vera að ná sér á strik og nálgast jafnaldra sína í 

málþroska (:14). Börnin áttu erfitt með að fylgja munnlegum fyrirmælum í fyrstu en 

þegar líða tók á tímabilið sem verkefnið tók, gekk þeim betur (:26). Þau áttu mun 

auðveldara með að vinna sjónræn verkefni en önnur börn sem kemur ekki á óvart þar 

sem þau eru vön að nota sjónina meira en önnur heyrandi börn (Gildi snemmtækrar 

íhlutunar fyrir heyrandi börn heyrnarlausra foreldra 2003-2004).  
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2. Tvítyngi 
 

Menning Íslendinga miðar við eintyngi, við kennum útlendingum íslensku og við 

kennum heyrnarlausum íslensku. Menning barns af erlendum uppruna og heyrandi 

barns heyrnarlausra foreldra miðar hins vegar við tvítyngi vegna þess að þau lifa í 

tvítyngdu umhverfi og því er ekki hjálp í því að þröngva þeim til eintyngis (Elín Þöll 

Þórðardóttir 2007:122). Í heiminum er meirihluti manna tvítyngdur, það þýðir að 

meirihluti heimsins hefur fleiri en eitt móðurmál eða notar að staðaldri tvö eða fleiri 

tungumál (Grosjean 2001:1). Aðstæður sem liggja að baki tvítyngi geta verið 

margvíslegar, t.d. ef foreldrar barns hafa ólík móðurmál og þau velja að kenna barninu 

bæði málin. Þegar fólk flytur á milli landa eins og fjölmargir Íslendingar hafa gert í 

auknum mæli undanfarin ár, þá er líklegt að börnin þurfi að læra nýtt tungumál og nota 

það daglega, en við þær aðstæður eru allar líkur á að barnið verði tvítyngt. Að vera 

tvítyngdur felur í sér að að tilheyra tveimur samfélögum og því getur barnið séð 

heiminn frá tveimum sjónarhornum sem er kostur. Ókosturinn er aftur á móti sá að 

barnið getur lent á milli þessara tveggja samfélaga og því finnist sem það tilheyri 

hvorugu (Grosjean 2001:269-271). Að vera tvítyngdur tengist einnig þáttum eins og 

skóla, vináttu, hugsun og sjálfsmynd (Baker 2000:1). Eitt er víst að aðstæður sem 

tvítyngd börn þurfa svo að vel takist til eru alveg þær sömu og eintyngd börn, þ.e. þau 

þurfa fyrst og fremst á örvun og hvatningu að halda í máltöku sinni.  

Hægt er að lýsa tvítyngishæfni sem rófi þar sem kunnátta í einu máli er á öðrum 

endanum og góð kunnátta í tveimur málum á hinum, þar á milli spannar kvarðinn allt 

rófið (Elín Þöll Þórðardóttir 2007:103). 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 orðum á hvoru máli fyrir sig en eintyngd börn sem tala sömu mál. En sé hins vegar 

sameiginlegur orðaforði þeirra í báðum málunum skoðaður samanlagt kemur í ljós að 

hann er oft meiri en orðaforði eintyngdra jafnaldra (Elín Þöll Þórðardóttir 2007:106). 

Tvítyngi er samt í raun ómælanlegt því tvítyngdir eru eins misjafnir og þeir eru margir 

og þeir hafa lært málin á misjafnan hátt. 

Þegar kemur að kennslu þessara barna þarf kennarinn að gera sér grein fyrir að 

menntun þeirra felst ekki eingöngu í tungumálakennslu heldur felur góð 

tvítyngiskennsla m.a. í sér viðhald á móðurmáli, greiðum aðgangi að markmáli 
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(íslensku í þessu tilviki) og menningu og aðlögun skólastarfs að fjölmenningarlegum 

nemendahópi (Birna Arnbjörnsdóttir 2000:14). 

 

 

 

 

2.1. Viðhorf til tungmála 
 

Þrátt fyrir að tvítyngdir séu yfir helmingur íbúa heimsins virðist sem staða þeirra sé 

almennt lakari og minna metin en eintyngdra. Þannig hafa eintyngdir oft meiri völd og 

staða þeirra er sterkari í þjóðfélaginu (Baker 2000:172). Ljóst er af rannsóknum að 

farsælast er að læra annað mál í gegnum fyrsta mál, en á hinn bóginn virðist veik 

félagsleg staða minnihlutamáls draga úr möguleikum barna á að ná færni í því máli 

(Katrín Einarsdóttir og Valdís I Jónsdóttir 2004). Táknmál er minnihlutamál í hvaða 

þjóðfélagi sem er og er staða þess veik hér á landi, sem kemur m.a. til af því að 

táknmálið var ekki viðurkennt af Alþingi sem fyrsta mál heyrnarlausra fyrr en á síðasta 

ári, eða þann 27. maí 2011 (Lög nr 61/2011 um stöðu íslenskrar tungu og íslensks 

táknmáls 7. Júní.). Vegna þessa fengu heyrnarlausir foreldrar CODA barna ekki kennslu 

á táknmáli og því eru CODA börnin oft að fá blöndu af brotnu talmáli og táknmáli frá 

foreldrum sínum (Valdís I Jónsdóttir og shh 2006-2009). Má því ætla að CODA börn 

eigi erfitt með að ná færni í táknmálinu og þar af leiðandi í öðru máli sínu, þ.e. 

íslenskunni.  

 Vonandi munu breytingar verða á viðhorfi og virðingu gagnvart táknmáli og 

menningu heyrnarlausra í kjölfar viðurkenningu Alþingis á táknmálinu sem móðurmáli 

þeirra. Þessi lög ættu að tryggja frekari aðgang heyrnarlausra að samfélaginu í gegnum 

túlkun og táknmálsviðbót t.d. á heimasíðum og í sjónvarpi. Allar almennar upplýsingar 

ættu nú að verða aðgengilegri auk þess sem réttur málhafanna til túlkunar verður 

sterkari. Einnig má ætla að viðhorf til málsins verði almennt jákvæðari, sem er 

mikilvægt því rannsóknir hafa sýnt að viðhorf til tungumála geta haft margvísleg áhrif, 

t.d. á tungumálanám, bæði hvað varðar fyrsta mál og annað mál og um leið á sjálfsmynd 

einstaklings (Rannveig Sverrisdóttir 2011). Viðhorf innan leikskóla og öll 

leikskólamenningin hefur einnig heilmikið að segja fyrir sjálfsmynd barnanna sem eru 

að læra nýtt mál þar.  
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2.2. Ólíkir menningarheimar 
 

Hugtakið menning vísar til lífshátta hópa eða þjóða og felur í sér þau tæki og aðferðir 

sem fólk notar til þess að komast af í viðkomandi umhverfi (Elsa Sigríður Jónsdóttir. 

2007:332). Móðurmál er ákaflega mikilvægur þáttur í menningu allra þjóða og þar sem 

tungumál er aldrei ótengt umhverfi er athugun á tungumáli jafnframt greining á 

menningu (Sigurður Konráðsson 2007:135). Norski fræðimaðurinn Anne Höjgard 

(1999:206-221) segir að sjálfsmynd barna byggi á þeirri menningu sem þau tilheyra og 

málinu sem þau tala. Þess vegna er mikilvægt að börnin upplifi sig þannig að þau 

tilheyri menningu upprunaþjóðar sinnar og séu jafnframt hluti af þeirri menningu sem 

þau lifa í, að þau séu þannig hluti af tveimur menningarheimum.  

CODA börn tilheyra tveimur menningarheimum líkt og börn af erlendum 

uppruna, þ.e. menningarheimi foreldra sinna þar sem táknmál er talað og heyrandi heimi 

samfélagsins þar sem íslenska er töluð. Sá menningarheimur sem heyrnarlausir tilheyra 

felur í sér auk táknmálsins, ýmsar hegðunarreglur, sem ekki eru til staðar í heimi 

raddmála. Þar má t.d. nefna augnsamband, en í heimi heyrnarlausra er það mjög 

mikilvægt og þykir mikil ókurteisi að líta undan meðan viðmælandi er að tala, því eins 

og áður hefur komið fram nema heyrnarlausir málið í gegnum sjónina. Hreinskilni er 

annað sem einkennir menningu heyrnarlausra, þ.e. að tala hreint út og vera ekki að fara í 

kringum hlutina eins og oft er gert í heimi heyrandi. Það getur því skapast misskilningur 

milli þessara tveggja heima og barn gerir sér ekki alltaf grein fyrir að sumar 

samskiptareglur eiga ekki við í heimi heyrnarlausra og öfugt. Sagnahefð er stór partur í 

menningu heyrnarlausra, sögur sem ganga mann af manni líkt og munnmælasögur 

gerðu í heimi heyrandi fyrr á öldum og það að vera góður sögumaður þykir góður kostur 

(Parasnis 1996:274). Það kemur af því táknmálið býr ekki yfir ritmáli og því skipti 

sköpum að muna sögurnar og kunna að segja frá þeim á skemmtilegan hátt. Nafnatákn 

er líka stór þáttur í menningu heyrnarlausra, notkunarreglur nafnatáknanna virka að 

mörgu leyti eins og skírnarnöfn nema þau eru tákn. Engin ein leið er réttari en önnur við 

val á nafnatákni og fer fólk ólíkar leiðir í vali sínu á þeim. Nafnatákn eiga það 

sameiginlegt að munnhreyfing skírnarnafns eða gælunafns einstaklings fylgir alltaf með 

tákninu. Einnig er alltaf byrjað á að stafa skírnarnafn einstaklings þegar hann er kynntur 

í fyrsta sinn. (Soffía Ámundadóttir 2009) . 
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3. Leikskólinn 
 

Í nýrri aðalnámskrá leikskóla er talað um grunnþætti menntunar, en þetta eru sex þættir 

sem eru hafðir sem leiðarljós við námskrágerðina. Einn af þessum grunnþáttum er læsi. 

Læsi er ekki nýtt orð, en hér er orðið meira félagslegt í eðli sínu en að öllu jöfnu 

(Aðalnámskrá leikskóla 2011:9). Þegar talað er t.d. um læsi í leikskóla er ekki eingöngu 

verið að tala um færni í að lesa og skrifa, heldur einnig um þá færni eða læsi sem þarf til 

að kynna sér t.d. ólíka siði og menningu (Aðalnámskrá leikskóla 2011:11). Þessu er 

Birna Arnbjörnsdóttir (2000:13) sammála, því hún segir að menningarfærni ætti að vera 

hluti af námi tvítyngdra barna. Menningarfærni barna getur m.a. falist í þeim lærdómi 

sem leynist í barnabók, en þar geta þau t.d. kynnst sögupersónum sem búa í framandi 

landi og haga sér á óviðeigandi eða viðeigandi hátt. Með bókinni getur kennarinn bent á 

ýmsa þætti til að fræða barnið um ólík þjóðerni, ólíka siði og menningu. Þegar CODA 

barn og barn af erlendum uppruna upplifa að leikskólinn endurspeglar fjölmenningarlegt 

samfélag og þau finna að það sem þau kunna skiptir máli getur það haft heilmikið að 

segja fyrir sjálfsmynd þeirra. Þannig verður lærdómurinn gagnvirkur, þ.e. börnin læra 

öll hvert af öðru. Það skiptir mjög miklu máli að barnið finni að móðurmál þess þyki 

mikilvægur hluti af kunnáttu þess og gilt framlag sem barnið ætti að vera stolt af (Elín 

Þöll Þórðardóttir 2001:121). 

 Leikskólinn er fyrsta stig skólakerfisins og upphaf formlegrar menntunar 

einstaklinga. Í Aðalnámsskrá leikskóla 2011 er ekki mikið talað um kennslu íslensku 

sem annars máls, en þó koma þar fram ýmis leiðarljós sem eiga að vísa leikskólum 

veginn í mótun leikskólastarfs. Eftirfarandi leiðarljós námsskrárinnar eiga vel við þegar 

talað er um tvítyngiskennslu í leikskóla (Aðalnámsskrá leikskóla 2011:23-24): 

 

• Leikskólastarf skal byggja á jafnrétti, virðingu fyrir margbreytileika 

mannlífsins og öðrum menningarheimum.  

• Virða skal rétt allra sem þar dvelja, óháð kynferði, bakgrunni, aðstæðum eða 

getu og leitast við að koma til móts við þarfir allra. 

• Í leikskóla þarf að finna fjölbreyttar leiðir til samstarfs við fjölskyldur og 

leita margvíslegra leiða til að koma á framfæri upplýsingum um starfshætti 

og starf leikskólans. 

• Starfshættir leikskóla eiga að stuðla að því að börn læri að bera virðingu og 

umhyggju fyrir öðru fólki, þrói með sér samkennd, tillitssemi og vináttu. 
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• Í leikskóla á að stuðla að því að börn þrói með sér jákvæða sjálfsmynd með 

því að virða sérstöðu og sjónarmið hvers einstaklings. 

• Í leikskóla á að að byggja á reynsluheimi barna og skapa þeim merkingabæra 

reynslu. 

 

Þegar þessir punktar eru skoðaðir má sjá að CODA börn falla að þeim á sama hátt og 

börn af erlendum uppruna. Þannig hafa þau sömu þörf fyrir að leikskólinn beri virðingu 

fyrir móðurmáli þeirra, táknmálinu, og ólíkum menningarheimi þ.e. menningu 

heyrnarlausra. Einnig þarf leikskólinn að finna fjölbreyttar leiðir til samstarfs við 

fjölskyldur þeirra og leita margvíslegra leiða til að koma upplýsingum um starfshætti 

leikskólans á framfæri.  

 Á fjölmenningarvef Kópavogsbæjar (samfélag fyrir alla 2001) kemur fram 

stefna Kópavogs í málefnum barna af erlendum uppruna og þar segir að stuðla eigi að 

því að tungumál barnsins verði sýnilegt og heyranlegt í leikskólanum. Það er t.d. hægt 

að gera með því að hafa orð dagsins úr móðurmáli tvítyngda barnsins eða tákn dagsins í 

tilfelli CODA barnsins á vegg í leikskólanum. Einnig er gott að skoða bækur tengda 

heimamenningu þeirrra og t.d. fána frá heimalandi barnsins. Í tilfelli CODA barnsins er  

hægt að finna nafnatákn á starfsfólk og börn, en nafnatákn er hluti af menningu 

heyrnarlausra eins og áður sagði. 

 

 

 

 

3.1. CODA barn og barn af erlendum uppruna í leikskólanum 
 

Þegar barn af erlendum uppruna eða CODA barn bætist í hópinn í leikskólanum, 

er mikilvægt að leikskólakennarinn líti á komu þess sem kærkomið viðfangsefni, því 

afstaða leikskólakennarans til fjölbreytileikans hefur áhrif á nám og líðan barnsins og 

best er að hann líti á ólíka menningu barnanna sem góðan kost til þess að auðga starfið. 

(Hanna Ragnarsdóttir 2002:28).  

Þar sem hverju barni er mikilvægt að hafa gott vald á móðurmálinu, þarf að setja 

fram skýr markmið og leiðir um það hvernig best sé að styðja við máltöku barna sem 

eru að læra íslensku sem sitt annað mál meðfram því að viðhalda móðurmáli sínu. Það 

sem virðist há CODA börnum í leikskóla er hversu erfitt þau eiga með hlustun og virðist 
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sá þáttur þarfnast örvunar. Þar sem táknmál móðurmál CODA barnsins er numið með 

sjón en ekki heyrn þarf CODA barn ávallt á augnsambandi að halda til að hlusta. Sökum 

heyrnarleysis foreldranna hafa þau oft á tíðum ekki lært að hlusta, því þó þau hafi 

eðlilega heyrn hafa þau búið við þögn. Oft sýna þessi börn ýmis hegðunareinkenni sem 

hafa verið misgreind sem athyglisbrestur eða ADHD, en það verður vegna þess að barn 

sem hlustar ekki getur ekki setið rólegt í hóp. Ástæðan fyrir því er sú að það gerir sér 

ekki grein fyrir til hvers er ætlast af því. Fyrirmæli kennarans fara framhjá barninu því 

það „heyrir“ þau ekki þar sem það er vant að „hlusta“ með augunum. Kennarinn þarf að 

muna að horfa í augu þeirra til að þau ,,heyri“ fyrirmælin. Vandamálið er bara að þau 

hafa aldrei lært að hlusta að gagni. Einnig stafar þessi hegðun þeirra oft af því misræmi 

sem er á milli ólíkra menningarheima táknmálsins og raddmálsins (Regína 

Rögnvaldsdóttir 2012). Það kemur ekki á óvart að CODA börn eigi erfitt með hlustun 

þar sem hún var ekki örvuð heima fyrir, en barn af erlendum uppruna virðist eiga við 

sama vandamál að stríða. Þó að hljóð séu erlenda barninu ekki ókunn að sama skapi og 

CODA barninu er íslenskan þeim það. Það barn er órólegt í samverustund líkt og 

CODA barnið því barn sem skilur ekki situr ekki rólegt (Konný Hjaltadóttir 2012).  

CODA barn upplifir sig oft sem heyrnarlaust, það heyrir ekki þegar talað er yfir 

hóp barna því það tekur fyrirmælin ekki til sín. Það er vegna þess að CODA barn hefur 

lært móðurmál sitt, táknmálið í gegnum sjónina eins og áður sagði. Það heyrir því ekki 

nema horft sé í augun á því (Regína Rögnvaldsdóttir 2012). Því er ekki eins farið hjá 

barni af erlendum uppruna, það barn nam sitt móðurmál með heyrn, en ástæðan fyrir því 

að það barn tekur ekki fyrirmæli sem gefin eru barnahópnum til sín, er líklega sú að það 

þekkir ekki þetta nýja tungumál (Konný Hjaltadóttir 2012). Þær kjöraðstæður sem eru á 

leikskólanum Sólborg þar sem sumir kennaranna eru tvítyngdir á raddmál og táknmál 

og aðrir eiga táknmál að móðurmáli, eru því miður yfirleitt ekki til staðar fyrir erlendu 

tvítyngdu börnin á leikskólum landsins. Þrátt fyrir það er hægt að fara ýmsar leiðir til að 

hjálpa börnunum sem eru að læra íslensku og aðlagast ókunnri menningu, t.d. með því 

að sýna móðurmáli og menningu barnsins áhuga og virðingu.  

Annað sem einkennir CODA börnin og þá sérstaklega í byrjun leikskóladvalar er 

að þau „pikka“ mikið í börn og starfsfólk þegar þau vantar athygli, það kemur af því að 

heima fyrir gengur ekki að nota tal til að ná athygli foreldranna og því þarf barnið að 

pikka í þá og heldur því svo áfram á leikskólanum, en það minnkar mikið með tímanum 

þegar barnið lærir á viðbrögð kennarans, það er að segja þegar það lærir að kennarinn 

bregst við tali þeirra (Regína Rögnvaldsdóttir 2012). Þegar barn af erlendum uppruna 
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þarf að ná athygli kennarans og þá sérstaklega í byrjun leikskóladvalar notar það oftast 

bendingar til að gera sig skiljanlegt, tekur í hönd kennarans og leiðir hann að þeim stað 

sem þeir vilja fara (Konný Hjaltadóttir 2012). CODA börn eru oft hávaðasamari í 

kennslustundum en önnur börn, en það stafar af því að heyrnarlausir foreldrar þeirra 

hafa ekki getað sett takmörk á hávaða þeirra af þeirri augljósu ástæðu að þau heyra ekki 

hvenær hávaðinn verður of mikill (Regína Rögnvaldsdóttir 2012).  

Vert er þó að hafa í huga að þó reynsla CODA barna og barna af erlendum 

uppruna og upplifun sé lík að mörgu leyti eru þau eru fyrst og fremst börn, jafnfjölbreytt 

og þau eru mörg. 

 

 

 

 

3.2. Aðlögun 
 

Til að aðlögun barna að nýju umhverfi gangi sem best fyrir sig er gott að hafa í huga 

hver bakgrunnur barnanna er og hvaða menningarheimi þau tilheyra fyrir utan íslenska 

menningu. Einnig þarf aðlögunin að vera gagnkvæm, þ.e. kennarinn þarf að aðlaga sig 

að erlenda barninu eða CODA barninu, þörfum þess og menningu og barnið og foreldrar 

þurfa einnig að laga sig að nýjum skóla og nýrri menningu (Hanna Ragnarsdóttir 

2004:148). Þrátt fyrir að barn af erlendum uppruna sé að meðtaka íslenskt samfélag og 

íslenska tungu í fyrsta sinn þýðir það ekki að það komi til landsins eins og óskrifað blað, 

ómótað og mállaust. Þessi börn þurfa að finna að þau séu metin af verðleikum en ekki 

einblínt á það sem þau kunna ekki í nýja landinu (Hanna Ragnarsdóttir 2007:265). Þótt 

CODA barn sé ekki að meðtaka íslenskt samfélag í fyrsta sinn stendur það samt sem 

áður ekki jafnfætis öðrum börnum í leikskólanum, vegna þess að bæði heimamenning 

þeirra og móðurmál þeirra er svo ólíkt meirihlutamenningunni og íslenskunni. 

Til að skapa góð samskipti milli foreldra og barna þarf leikskólastarfsfólk strax 

við upphaf leikskólagöngu að leggja allt kapp á að koma á góðum samskiptum við 

foreldra barnsins og fjölskyldu. Leikskólinn þarf að afla upplýsinga um heimamenningu 

barnsins, helstu siði og venjur fjölskyldunnar og hvaða væntingar foreldrar hafa til 

leikskólans. Foreldrar þurfa að sama skapi að fá upplýsingar um leikskólann, starfsfólk 

og þá uppeldisstefnu sem unnið er eftir. Innflytjendur eru misvel á vegi staddir í 
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íslensku, sumir skilja lítið sem ekkert og í þeim tilfellum eiga þeir rétt á túlkaþjónustu. 

Heyrnarlausir foreldrar CODA barna hafa ekki möguleika á að tala íslensku og því er 

túlkaþjónusta þeim nauðsynleg. Á fjölmenningarvef Kópavogsbæjar kemur fram að 

erlendir foreldrar eiga rétt á túlkaþjónustu, en ekki er minnst á rétt heyrnarlausa foreldra 

CODA barna á túlkaþjónustu þó þeir eigi annað móðurmál líkt og erlendu foreldrarnir 

(samfélag fyrir alla 2001). 

 Mikilvægt er að huga strax í leikskóla að traustum grunni barnsins til að 

fyrirbyggja fordóma og erfiðleika í samskiptum seinna meir, um leið og verið er að auka 

sjálfstraust og þroska einstaklingsins. Það er mikils virði að íslensku börnin kynnist 

þeim erlendu, sem og CODA börnum, og komist þannig í kynni við mismunandi 

tungumál þeirra og siði (Hanna Ragnarsdóttir 2002:7). Með því læra þau að bera 

virðingu fyrir menningu og siðum ólíkra landa. Leikskólinn hefur þarna mikilvægu 

hlutverki að gegna við að sá fræjum umburðalyndis hjá komandi kynslóðum. 

 

 

 

 

3.3. Foreldrasamvinna 
 

Við upphaf leikskólagöngunnar er lagður hornsteinn að samstarfi foreldra og leikskóla. 

Þá gefst foreldrum tækifæri til að kynnast starfsháttum, hugmyndafræði og námskrá 

leikskólans og starfsfólk leikskólans fær upplýsingar um barnið og aðstæður þess. Á 

þessum gagnkvæmu upplýsingum byggjast fyrstu skref barnsins á leikskólanum. 

Leikskólastarfið byggist á alhliða velferð barnsins og er því samofið lífi þess jafnt innan 

skólans sem utan (Aðalnámskrá leikskóla 2011:33). 

 Starfsmenn leikskólans þurfa að vera vakandi t.d. fyrir framförum í tali hjá 

börnunum, því ef illa gengur getur það verið vísbending um að foreldrar þess hafi ekki 

haldið við notkun móðurmálsins, heldur farið að tala íslensku heima í þeirri trú að það 

sé betra fyrir barnið. Þetta getur orsakað óöryggi og torveldað barninu að tjá sig. Þá er 

mikilvægt að leikskólinn grípi inní og gera foreldrum ljóst mikilvægi þess að tala 

móðurmálið við barnið og að það skili sér í því að barninu gangi betur í leikskólanum. 

Það getur verið mjög menningartengt hvernig foreldrar líta á hlutverk sitt sem 

uppalendur og einnig hvernig þeir líta á leikskólann sem uppeldis eða menntastofnun 
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(Hanna Ragnarsdóttir 2002:74). Það getur t.d. verið erfitt að sannfæra foreldra um að 

barn læri best í gegnum leikinn, þegar lögð er t.d. mest áhersla á skrift og læsi í 

leikskóla heimalands þeirra. Margir innflytjendur hafa auk þess enga hugmynd um til 

hvers er ætlast af þeim þegar barnið byrjar í leikskóla. Í sumum samfélögum þykir t.d. 

alls ekki við hæfi að foreldrarnir taki á einhvern hátt þátt í starfi skólans. Auk þess eru 

leikskólar eins og við þekkjum þá ekki til staðar allstaðar í heiminum og viðhorf til 

uppeldis barna er einnig ólíkt eftir menningarheimum (Hanna Ragnarsdóttir 2002:74). 

Gott samstarf getur því verið lykilatriði fyrir velferð barnsins á leikskólanum. Það er 

fyrst og fremst á ábyrgð starfsfólksins hvernig til tekst með samskiptin við foreldra 

barna af erlendum uppruna og CODA barna, t.d. er það alltaf á ábyrgð leikskólans að 

hafa frumkvæði að foreldrasamskiptum (Fríða B. Jónsdóttir, Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir 2005:6).  Í þessu sambandi er nauðsynlegt að 

sýna þolinmæði og skilning.  

 Gott upplýsingastreymi milli leikskólans og heimilisins er mikilvægt. Góð 

heimasíða gæti sinnt því, þar kæmu fram allar upplýsingar á þeim tungumálum sem 

fjölskyldur leikskólabarnanna nota og þar á meðal táknmálstengill fyrir heyrnarlausu 

foreldranna. Guðrún Pétursdóttir (2003:151) bendir á í handbók sinni um 

fjölmenningarkennslu að leikskólakennarar hafi stundum á orði að erfitt sé að virkja 

erlendu foreldrana til þátttöku í leikskólastarfinu. Það getur því haft jákvæð áhrif á 

foreldrasamvinnu ef grunnupplýsingar um leikskólastarfið séu til á mismunandi 

tungumálum þ.á.m. táknmáli. 
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3.4. Að kenna íslensku sem annað mál í leikskóla 
 

Tvítyngd börn fá íslenskukennslu í leikskóla eftir bestu getu starfsfólks, þó íslenska sé 

ekki námsgrein í leikskóla í sama skilningi og í grunnskóla eða framhaldsskóla. Því 

reynir mjög á starfsfólk leikskólans að skipuleggja starfið með því móti að máltaka, 

málörvun og færni í íslensku verði eðlilegur hluti af námi barna. Að kenna íslensku sem 

annað mál krefst góðrar þekkingar kennarans á íslensku en einnig þekkingar á máli og 

menningu barnsins sem hann kennir, því málþroskinn er mikilvægur þroskaþáttur sem 

leikskólakennaranum ber að sinna. Hann er samofinn öðrum þroskaþáttum barnsins og 

örvun hans felst í fjölbreyttu starfi í gegnum leik, því í gegnum leikinn lærir barnið best. 

(Elsa Sigríður Jónsdóttir 2000:103). Væntingar kennarans geta einnig ráðið miklu um 

hversu góðum árangri barn af erlendum uppruna eða CODA barn nær, þ.e. að væntingar 

hans séu ekki of miklar né of litlar. Á fjölmenningarvef leikskólasvið 

Reykjarvíkurborgar kemur fram að allt í leikskólanum, allt leikefni og öll verkefni ættu 

að henta vel til þess að örva málþroska. Kennarar þurfa hins vegar að þekkja þær 

aðferðir sem eru líklegar til árangurs. Það skiptir einnig máli að velja verkefni við hæfi 

og ekki síður að athuga hvaða forsendur barnið hefur til þess að læra íslensku (Fríða B. 

Jónsdóttir, Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, án árs). Ekki þarf að búa til sérstakar 

málörvunaraðstæður eða málörvunarhópa heldur tryggja að barnið læri í leik og starfi, í 

samskiptum við önnur börn og fullorðna. Þegar rætt var við sérkennslufulltrúann á 

Sólborg kom þó fram að gott er að vinna með CODA barn eitt og sér, því þannig næst 

betri einbeiting barnsins og þjálfun hlustunar gengur þannig betur fyrir sig, en einnig er 

stundum gott að vera í hóp þar sem börnin læra af hvert öðru (Regína Rögnvaldsdóttir 

2012). Sérkennslustjórinn á leikskólanum Efstahjalla sagði einnig að gott væri að geta 

unnið með börn af erlendum uppruna í fámennum hóp auk hópavinnunnar (Konný 

Hjaltadóttir 2012). Auk þessa er starfsfólk þessa tveggja leikskóla meðvitað um gildi 

málörvunar við daglegar venjur eins og við matarborðið og í forstofu.  

Í viðtölum við sérkennslufulltrúana kom fram að mjög vel er staðið að málörvun 

þessara barna á þessum leikskólum og er fræðsla og kynning á því sem CODA börn og 

börn af erlendum uppruna þarfnast til staðar fyrir allt starfsfólk leikskólanna. Það kom 

einnig í ljós að nálgun leikskólanna að málörvunarþættinum var í grunninn sú sama á 

báðum leikskólunum (Konný Hjaltadóttir og Regnína Rögvaldsdóttir 2012). 
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3.5. Hugmyndir að málörvun 
 

Það fjölbreytta starf sem unnið er í leikskólum við daglegar athafnir, skipulagt starf 

ásamt leiknum, skapar góð tækifæri til málörvunar. Mikilvægt er að leikskólakennarinn 

nýti allar aðstæður sem skapast í daglegum venjubundnum athöfnum og gefi sér góðan 

tíma til að ræða við börnin og efli þannig málþroska þeirra (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 

2000:23-24). Ennfremur kemur fram í grein Önnu Þorbjargar (2000:23-24) að samtöl 

séu áhrifamikil leið til að kenna barni málið. Þess vegna er nauðsynlegt að kennarinn 

grípi hvert tækifæri sem gefst til samræðna við barnið. Þegar barnið sýnir áhuga á 

málinu, þarf að svara áhuga þess með því að gefa sér tíma til að nýta augnablikið þegar 

þau vilja og eru tilbúin til þess.  

Skoðanaskipti og samræður eru lykilatriði. Leikskólakennarinn þarf að vera 

opinn fyrir því að örva börnin til að skiptast á skoðunum, leita svara og hafa orð á þeim 

(Anna Þorbjörg Ingólfssdóttir 2000:24-25). Í daglega starfinu í leikskólanum gefast 

margar stundir sem henta vel til umræðna. Í forstofunni gefast tækifæri til að setja orð á 

athafnir, t.d. að ræða heiti fatnaðar og lita. Matartíminn er líka góð stund til að ræða 

saman, kannski um snjóinn úti eða matinn og áhöldin sem við notum til að borða með. Í 

ljósi rannsókna á málþroska CODA barna þar sem kom í ljós að hlustun var ábótavant, 

er kjörið að nota tækifærið við daglegar athafnir til að hlusta á umhverfishljóð eins og 

t.d. fuglinn úti, vindinn gnauða, grát barns eða hlátur. Einnig er hægt að nota ýmsa 

hljóðgjafa eins og bjöllur og hristur til að örva hlustun barnsins. Á sama hátt er gott að 

æfa hlustun barns af erlendum uppruna, því barn af erlendum uppruna þarf einnig að 

læra ný hljóð sem tilheyra íslenskunni en það skiptir þó máli frá hvaða landi barnið 

kemur hversu ólík tungumálin eru hvernig máltakan gengur. Íslenskan hljómar t.d. ekki 

eins framandi í eyrum dansks barns og tælensks barns, enda uppbygging tungumálanna 

þar gjörólík.  

 Sjónrænt skipulag hentar mjög vel bæði til að auka öryggistilfinningu þessara 

barna, þ.e. til þess að þau viti til hvers er ætlast af þeim þá og þá stundina og hvað 

hópurinn ætlar að taka sér fyrir hendur næst, er t.d. verið að fara í útiveru eða er 

hópavinna næst á dagskrá. Sjónrænt skipulag þýðir að notaðar eru myndir til að 

auðvelda barninu að átta sig á t.d dagskipulagi eða hvaða útifötum á að klæðast þann 

daginn, þannig verða líka hugtök og heiti sýnileg og öðlast merkingu, þess vegna er 

sjónrænt skipulag gott sem málörvun þar sem barnið sér t.d. mynd af mat og heyrir 

orðið matur eða matartími eða horfir á mynd af húfu og heyrir orðið húfa.  
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 Lottó, bæði mynda-og hljóðalottó, hentar einnig vel til málörvunnar barna sem 

eru að læra sitt annað mál. Í myndalottói læra þau að tengja orð við mynd en í 

hljóðalottói læra þau að tengja hljóð við orð og mynd. Þannig geta þau séð t.d. kisu, 

heyrt orðið kisa og heyrt hvernig kisan mjálmar. Börn læra líka frekar með því að 

framkvæma (e. Learning by doing) samkvæmt kenningu heimspekingsins og 

menntafrömuðarins Johns Dewey (Gunnar Ragnarsson 2000. 14-16.) Það er að segja, 

barn lærir til að mynda fyrr orðið gaffall ef það fær að handfjatla gaffal um leið og það 

leggur á borð. Því er gott fyrir barnið að fá að hjálpa til og taka þátt í því sem verið er að 

gera eins og t.d. að leggja á borð eða ganga frá þvotti og heyra kennarann setja orð á 

hluti og athafnir. 
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Lokaorð 
 

Ég tel mikilvægt að vekja athygli á þessum hópi tvítyngdra barna sem ekki hefur mikið 

verið rætt um í samfélaginu, þ.e. CODA börnum. Við vinnslu ritgerðarinnar kom í ljós 

að auðvelt var að nálgast efni um fjölmenningu og um börn af erlendum uppruna. Mikið 

hefur verið lagt í móttökuáætlanir fyrir þessi börn og heilmikið efni hefur verið ritað um 

aðlögun þeirra að samfélaginu og um fjölmenningu almennt. Ekki var jafn auðvelt að 

finna efni um CODA börn, sérstaklega ekki á íslensku. Ritgerðarvinnslan leiddi í ljós að 

það sem er ólíkt með börnum af erlendum uppruna og CODA börnum er í 

meginatriðum það að CODA barn elst upp við táknmál en barn af erlendum uppruna við 

raddmál.  

Það er þó ljóst af því sem fram hefur komið í þessari ritgerð að þessir tveir hópar 

barna eiga meira sameiginlegt en ekki þegar kemur að málþroska, að búa í tveimur 

menningarheimum eða aðlögun á leikskóla og þörfum þeirra þar. Það er því mikilvægt 

að skólar og sveitarfélög átti sig á því að tvítyngd börn eru ekki einungis börn sem eiga 

erlent mál að móðurmáli heldur falla íslensk heyrandi börn líka innan þessa hóps, þ.e. 

börn heyrnarlausra foreldra eða CODA börn. Það getur skipt sköpum fyrir þessi börn að 

á leikskólanum, þar sem grunnurinn er lagður, eigi sér stað vel upplýst og ígrundað 

starf. Góð tvítyngd kennsla allra þessara barna felur í sér m.a. viðhald á móðurmáli, 

greiðum aðgangi að markmáli (íslensku í þessu tilviki) og menningu. Fræðsla er 

lykilorðið í þessu sambandi; fræðsla til foreldra CODA barna um hvernig sé best staðið 

að málþroska þeirra og fræðsla til skóla og kennara um þarfir þeirra í skólakerfinu. 

Aukin fræðsla eykur virðingu, skilning og víðsýni fólks í fjölmenningarsamfélagi og 

stuðlar þannig að betra samfélagi. 
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