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Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed. prófs við Kennaradeild Háskólans á 
Akureyri. Í ritgerðinni er fjallað um málþroska og fjölmenningu, hvernig málið þróast 
og mikilvæga þætti sem því tengjast hjá börnum af erlendum uppruna. 
Rannsóknarspurning ritgerðar er: Hvernig er unnið að málörvun tvítyngdra, 
fjöltyngdra og barna innflytjenda í leikskólum á Akureyri? 
 Í fyrri hluta fræðilega kafla ritgerðar er fjallað um og skoðað hvað erlendar 
sem innlendar rannsóknir segja um uppbyggingu tungumáls, þróun þess og helstu 
kennismiði um máltöku og félagstengsl. Einnig eru skilgreind hugtökin fjölmenning, 
tvítyngi, fjöltyngi og innflytjendur og skoðað hvað sérfræðingar segja um styrkleika 
og veikleika þess að hafa tvö eða fleiri móðurmál. 
 Í síðari hluta fræðilega kafla ritgerðar er rýnt í hvað íslenskar 
menntarannsóknir og þróunarverkefni hafa að segja um stöðu barna af erlendum 
uppruna varðandi móttöku og eftirfylgni í íslensku skólakerfi. Þær hafa sýnt að margt 
þarf að bæta og efla svo hægt sé að segja að börn af erlendum uppruna fái öll sömu 
aðstoð og eftirfylgni. Sömuleiðis er komið inn á mikilvæga þætti sem hafa verður í 
huga í farsælu starfi með fjölmenningarlegum barnahóp innan leikskóla.  
 Í síðari hluta ritgerðar er umfjöllun um aðdraganda rannsóknarinnar. Með 
rannsókninni voru höfundar meðal annars að leita svara við hvort og hvernig unnið 
væri markvisst og sérstaklega með þennan barnahóp, hvernig málörvunarvinnan færi 
fram og hvaða starfsmenn innan leikskólans hefðu umsjón með málörvuninni. 
Spurningarlisti var sendur í alla þrettán leikskóla Akureyrarbæjar þar af svöruðu tólf 
leikskólar. Helstu niðurstöður rannsóknar eru að unnið er markvisst að málörvun í 
öllum leikskólunum sem tóku þátt í rannsókninni, í flestum tilfellum eru það 
leikskólakennarar sem hafa umsjón með málörvuninni og algengast er að hún fari 
fram í hóp með öllum börnum leikskólans sem þurfa auka málörvun.  
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Summary 
 
The following essay is our final assignment for B.Ed. degree at the Teacher 
Department at the University in Akureyri. The essay covers language acquisition and 
multi-culture, how the language develops and important aspects connected to it with 
children of foreign origin. The theses of the essay is: How is language stimulus of 
multilingual children and children of immigrants performed in kindergartens in 
Akureyri? 

In the first part of the theoretical part of the essay we talk about and look at 
what foreign and Icelandic researches say about the structure of a language, its 
development and the most prominent theorists on language acquisition and social 
connections. The concepts multi-culture, bilingual, multilingual and immigrants are 
considered and explained and looked at what specialists say about strength and 
weakness of having two or more mother-tongues. 

In the latter part of the theoretical part of the essay the focus is on what 
Icelandic educational researches and developmental projects have to say about the 
position of children of foreign origin concerning school beginning and also how they 
are monitored through their school time. Some of those researches have shown that 
many aspects need to be improved and strengthened so it can be said that children of 
foreign origin all have the same assistance and follow-up. Other important aspects are 
also covered that have to be considered in a prosperous work in a multi-cultural 
children’s group in kindergarten. 

In the latter part of the essay the focus is on the reason for this research. By 
doing the research the authors were, amongst others, looking for answers to whether 
and how constructive work with these children is carried out, how the language 
stimulus was carried out and which employees performed that work. A questionnaire 
was sent to thirteen kindergartens in Akureyri and twelve of them answered. The most 
important findings of the research were that all kindergartens in Akureyri, 
participating in the research, are carrying out a constructive work in stimulating 
language acquisition. In most cases the kindergarten teachers supervise the language 
stimulus and it is most common that it takes place in a group with all the children of 
the kindergarten who need more language stimulus. 
 


