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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um tvítyngi, máltöku ein- og tvítyngdra barna og tvítyngd börn í 
skólastarfi. Borin er saman máltaka eintyngdra barna annars vegar og tvítyngdra hins vegar. 
Máltökuferlið virðist vera að mestu leyti eins fyrir utan að það tekur tvítyngd börn lengri 
tíma að ná fullum málþroska. Varast ber að ætlast til að málþroski tvítyngdra og eintyngdra 
haldist í hendur því að á meðan eintyngdir þurfa að ná valdi á einu máli þurfa tvítyngdir að 
ná valdi á tveimur og skilja tungumálin að. Þar sem tvítyngd börn eru enn að ná tökum á 
tungumálunum sem þau eru að læra á meðan eintyngd börn eru búin að ná tökum á sínu 
eina eru þau tvítyngdu stundum ranglega álitin með málþroskaröskun. Það þarf þó ekki að 
vera tilfellið því taka verður tillit til þess að heildarkunnátta þeirra dreifist á tvö tungumál, 
ekki eitt. Tvítyngi virðist hafa fleiri kosti en ókosti og tvítyngdir standa eintyngdum jafnvel 
framar á nokkrum sviðum. Tvítyngdir hafa fleiri tækifæri til samskipta og tvö tungumál veita 
aðgang að tveimur menningarheimum. Einnig sýna rannsóknir að tvítyngd börn hafa 
yfirburði yfir eintyngdum þegar kemur að athyglisstjórnun og með þjálfun heilans vegna þess 
ná þau að viðhalda vitsmunalegri hæfni lengur fram á elliárin. Góð kunnátta í móðurmáli er 
undirstaða læsis, góðrar færni í seinna máli og eðlilegrar námsframvindu almennt. Í 
aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á að erlendum börnum sé kennd íslenska sem annað 
tungumál og að þau geti verið virkir samfélagsþegnar. Nýlegar rannsóknir sýna þó að 
erlendum börnum gangi verr og líði verr í skóla en íslenskum jafnöldrum þeirra. 

 

Abstract 

This essay is about bilingualism, language acquisition of monolingual and bilingual children 
and how bilingual children fare in school. We compare the language acquisition of 
monolingual children to the bilingual ones. The language acquisition process of monolingual 
and bilingual children seems to be alike aside from the rate where bilingual children need 
more time. One should not expect that language development of both mono- and bilingual 
children to go hand in hand because while monolinguals have to learn one language 
bilinguals have to learn two and be able to differentiate between them. If bilingual children 
are still trying to master both their languages while monolingual children have already 
mastered theirs the former group is often misdiagnosed with language development 
disorder. While that is rarely the case it should be taken into account that their knowledge of 
language spreads over two languages, not one. Bilingualism seems to have more pros than 
cons and bilinguals even have an advantage over monolinguals in some areas. Bilinguals 
have more opportunities to communicate and two languages give them access to two 
cultural worlds. Studies also show that bilingual children have an advantage over 
monolingual ones when it comes to attentional control and, with a trained mind because of 
that, they are able to sustain cognitive functions well into their old age. Knowledge of one's 
mother tongue is the building block of literacy, good skill in second language and normal 
learning process in general. In the Icelandic National Curriculum Guide it is emphasised to 
teach foreign children Icelandic as a second language so they can become active citizens. 
Nonetheless, recent studies have shown that foreign children fare and feel worse in school 
than their Icelandic counterparts. 



1 
 

Efnisyfirlit  

1. Inngangur  ............................................................................................................. 2 

2. Tvítyngi ................................................................................................................. 3 

2.1. Skilgreiningar á tvítyngi ........................................................................................... 4 

3. Máltaka barna og málþroski .................................................................................. 7 

3.1. Kenningar um máltöku  ........................................................................................... 7 

3.2. Máltaka eintyngdra barna  ...................................................................................... 9 

3.3. Máltaka tvítyngdra barna  ..................................................................................... 11 

3.3.1. Jafnhliða tvítyngi ............................................................................................ 12 

3.3.1.1. Aðskilnaður tungumálanna  .................................................................. 13 

3.3.2. Áunnið tvítyngi .................................................................................................. 15 

3.3.3. Málvíxl ............................................................................................................... 17 

3.4. Tvítyngi og málþroskaraskanir  .............................................................................. 18 

3.5. Samantekt .............................................................................................................. 21 

4. Áhrif tvítyngis  ...................................................................................................... 23 

4.1. Kostir tvítyngis  ...................................................................................................... 23 

4.1.1. Samskipta- og menningarlegir þættir  ................................................................. 23 

4.1.2. Vitsmunalegir þættir ........................................................................................... 24 

4.2. Ókostir tvítyngis  .................................................................................................... 26 

4.3. Samantekt  ............................................................................................................. 28 

5. Aðlögun að skóla og samfélagi  ............................................................................. 29 

5.1. Aðlögun að nýju samfélagi  ................................................................................... 29 

5.2. Stefnur í málefnum innflytjenda á Íslandi  ............................................................ 31 

5.2.1. Stefna Reykjavíkurborgar  ................................................................................... 31 

5.2.2. Stefna Akureyrarbæjar  ....................................................................................... 32 

5.2.3. Stefna Sambands sveitarfélaga á Austurlandi  .................................................... 33 

5.3. Viðhald móðurmáls  .............................................................................................. 34 

5.4.  Íslenska sem annað mál  ....................................................................................... 36 

5.4.1. Erlend börn í íslensku skólastarfi  ........................................................................ 38 

5.5. Samantekt  ............................................................................................................. 41 

6. Umræður  ............................................................................................................. 42 

7. Lokaorð  ............................................................................................................... 47 

Heimildir .............................................................................................................. 48 

 



2 
 

1. Inngangur 

Eitt tungumál mun leiða þig um einn gang ævilangt. Tvö tungumál munu 

ljúka upp öllum dyrum á leið þinni. 

       Frank Smith 

Þessi orð Franks Smith (Linguabyte, 2011) eiga vel við þá vitundarvakningu sem orðið hefur á 

þeim tækifærum sem það felur í sér að vera tvítyngdur. Að tala tvö tungumál reiprennandi 

gæti reynst framandi hugsun fyrir mörgum. Raunin er hins vegar sú að meirihluti jarðarbúa 

talar fleiri en eitt tungumál og mörg samfélög búa yfir aldalangri sögu sambúðar tveggja eða 

fleiri tungumála. Þar þykir ekkert sjálfsagðara en að tala eitt mál á heimilinu og annað þar 

fyrir utan eða að eiga sér jafnvel tvö eða fleiri móðurmál. Ekki eru þó allir sem búa við tví- 

eða fjöltyngi frá fæðingu heldur læra annað tungumál eftir máltöku móðurmálsins en ýmsar 

ástæður geta legið þar að baki. Fólksflutningar milli landa hafa færst í aukana síðustu áratugi 

og æ fleiri börn og fullorðnir standa nú frammi fyrir þeirri áskorun að læra nýtt tungumál í 

nýju landi. Í þessari ritgerð verður leitast við að svara nokkrum spurningum er varða hugtakið 

tvítyngi, máltöku ein- og tvítyngdra, kosti og ókosti þess að vera tvítyngdur og hvernig best 

sé að mæta tvítyngdum nemendum í skólastarfi. 

Ritgerðin skiptist í fjóra meginkafla eftir umræðuefni. Fyrsti meginkaflinn, annar kafli, fjallar 

um hugtakið tvítyngi og hvaða skilning fræðimenn og almenningur leggur í það en afar 

misjafnt er hvernig hugtakið er skilgreint. Næsti kafli, sá þriðji, fjallar um máltöku barna og 

málþroska. Litið er á kenningar frá tveimur ólíkum sjónarmiðum sem ná til máltöku fyrsta og 

annars máls. Þá er máltaka eintyngdra og tvítyngdra barna borin saman og tvær leiðir til 

tvítyngis skoðaðar. Að lokum er rætt um mögulegt samband tvítyngis og málþroskaraskana. Í 

fjórða kafla eru skoðuð áhrif tvítyngis á einstakling, þ.e. helstu kostir og gallar þess að vera 

tvítyngdur. Lokakaflinn fjallar um mismunandi stefnur samfélaga og bæjarfélaga um aðlögun 

innflytjenda. Einnig verður skoðað hvernig nálgast má kennslu í íslensku sem öðru máli og 

mikilvægi þess að hjálpa börnum að viðhalda móðurmáli sínu.   



3 
 

2.  Tvítyngi 

Tvítyngi er mun algengara en margir gera sér grein fyrir. Í heimi þar sem fólksflutningar milli 

landa færast sífellt í aukana finnst vart það land þar sem allir íbúar þess hafa sama 

móðurmálið. Fáar þjóðir hafa búið við jafn afmarkað málsamfélag og Íslendingar í gegnum 

tíðina en margar hafa aldalanga sögu af tví- eða fjöltyngi og mismunandi mállýskum 

(Steingrímur Þórðarson, 2001). Erfitt er að skilgreina hvað er sjálfstætt tungumál og hvað er 

mállýska en lifandi tungumál í heiminum í dag eru um 7.100 (SIL International, 2013) en sú 

talning ræðst auðvitað af skilgreiningu. Skilgreiningar á tungumálum og mállýskum eru ekki 

síður samfélagslegar og pólitískar en málfræðilegar. Þjóð sem skilgreinir sig sem marga 

þjóðflokka með mörg tungumál gæti fyrir öðrum verið aðeins ein þjóð með eitt tungumál 

sem skiptist í nokkrar mállýskur (Veritas Language Solutions, 2012). Lönd og landsvæði eru 

um 200 talsins en af því er hægt að draga þá ályktun að þeir sem eru tví- eða fjöltyngdir séu 

meirihluti jarðarbúa (Þórdís Gísladóttir, 2004: 153). 

Samfélög geta verið tvítyngd líkt og einstaklingar. Í tengslum við umræður um tvítyngi má 

stundum heyra hugtökin eintyngi, fjöltyngi og hálftyngi. Eintyngi merkir nokkurn veginn það 

sama og móðurmál en einstaklingurinn notar þá eitt tungumál, sitt móðurmál, og samfélag 

sem er eintyngt hefur aðeins eitt opinbert tungumál. Fjöltyngi merkir að einstaklingur notar 

þrjú eða fleiri tungumál en hefur ekki endilega sömu færni í þeim öllum og á samfélagslegt 

fjöltyngi við um það sama, þ.e. þrjú eða fleiri tungumál eru notuð í samfélaginu að staðaldri 

en af misstórum hópum. Hálftyngi er þó annars eðlis og á ekki við um samfélög. Sé talað um 

hálftyngi er átt við að einstaklingur hafi lært tvö eða fleiri tungumál á sama tíma en hafi ekki 

náð eðlilegri færni í hvorugu eða neinu tungumálanna (Sigurður Konráðsson, 2007: 138).  

Hugtakið hálftyngi kom fram á sjöunda áratugi síðustu aldar í tengslum við skrif Nils-Erik 

Hansegårds um erfiðleika barna í Norður-Svíþjóð sem höfðu finnsku að móðurmáli en þurftu 

að stunda allt nám sitt á sænsku. Mörg börn í Tornedalen í Svíþjóð, þar sem töluð er 

tornedalsfinnska, áttu samkvæmt Hansegård að öðlast ófullkomna þekkingu í tveimur 

málum. Þau lærðu ekkert mál til fulls í stað þess að læra eitt mál almennilega. Hugtakið var 

einungis sett fram sem tilgáta og átti að vera notað til að þrýsta á stjórnvöld að veita börnum 

sem höfðu annað tungumál en sænsku að móðurmáli kennslu á móðurmálinu fyrstu 

skólaárin eða þar til þau hefðu öðlast næga sænskukunnáttu til að geta nýtt sér kennslu á því 
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máli. Hugtakið var þess í stað fært yfir á öll börn innflytjenda og margir lögðu þann skilning í 

það að stórir hópar einstaklinga væru málfarslega heftir vegna tvítyngis. Slíkt málauppeldi 

átti jafnvel að hamla vitsmunaþroska, því málþroski tengist oft öðrum þroska. Þessi umræða 

olli því meira ógagni en gagni og ekki ólíklegt að viðhorf gagnvart tvítyngi á árunum á eftir 

hafi litast af þessu sjónarhorni, í það minnsta á Norðurlöndunum (Þórdís Gísladóttir, 2004: 

149). Í þessari ritgerð er hugtakið tvítyngi notað um þá sem tala a.m.k. tvö tungumál og er 

það þá í raun samheiti yfir tvítyngi og fjöltyngi. 

2.1. Skilgreiningar á tvítyngi 

Margar skilgreiningar eru á tvítyngi og spanna þær vítt svið. Samkvæmt Íslenskri orðabók 

(2002: 1625) er tvítyngi það „að vera jafnvígur á tvö tungumál“ og sá sem er tvítyngdur er 

tvímálga, með tvær tungur, falskur í tali eða „kann tvö tungumál jafnvel, á sér tvö 

‚móðurmál‘ sem barn eða frá barnsaldri.“  

Wei (2000: 6-7) telur upp 37 afbrigði eða heiti á því sem telja má til tvítyngis. Sá listi er 

eflaust ekki tæmandi en þar má nefna dulið tvítyngi (e. covert bilingual) sem felst í því að 

viðkomandi leynir kunnáttu sinni í öðru tungumáli vegna ákveðinnar afstöðu. Einnig er nefnt 

lágmarkstvítyngi (e. minimal bilingual) þar sem viðkomandi kann aðeins nokkur orð og 

orðasambönd í sínu öðru tungumáli, og „opið“ tvítyngi (e. receptive bilingual) þar sem 

viðkomandi skilur annað tungumál en móðurmál sitt í töluðu eða skrifuðu formi en er ekki 

endilega talandi eða skrifandi á málinu. Af þessu má sjá að skilgreiningar á tvítyngi eru 

margar mjög ólíkar og misjafnt hvaða skilning menn leggja í hugtakið. 

Þórdís Gísladóttir (2004: 146) telur að viðhorf almennings sé á þá leið að til að teljast 

tvítyngdur verði einstaklingur að tala bæði málin líkt og eintyngdur á hvoru máli, sem oftar 

en ekki krefst þess að viðkomandi læri tungumálin jafnhliða frá barnæsku. Þórdís flokkar 

algengustu skilgreiningar á tvítyngi í fernt eftir sjónarhorni fræðimanna: 

1. Upprunaviðmið: Til að teljast tvítyngdur þarf einstaklingur að læra bæði tungumálin 

jöfnum höndum frá barnæsku. 

2. Kunnáttuviðmið: Eins konar kvarði er notaður til að mæla tvítyngið og spannar hann 

allt frá upphafi málanáms og þar til einstaklingur er „fullnuma“ í nýja tungumálinu. 

Hver og einn er þá staðsettur á skalanum út frá færni viðkomandi hverju sinni. 
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3. Notkunarviðmið: Athugað er hvaða tungumál einstaklingur getur notað við ólíkar 

aðstæður samkvæmt kröfum samfélagsins. 

4. Viðhorfsviðmið: Mælikvarðinn er viðhorf eða sjálfsmynd einstaklings, þ.e. hvort 

viðkomandi skilgreini sig sem tvítyngdan eða er skilgreindur þannig af öðrum (Þórdís 

Gísladóttir, 2004: 146). 

Fyrsta skilgreiningin á tvítyngi, upprunaviðmiðið, er líklega sú elsta, í það minnsta á prenti, en 

hún birtist í riti Leonards Bloomfield Language árið 1933. Þar skilgreindi hann tvítyngi sem 

kunnáttu í tveimur tungumálum til jafns við innfædda (e. native-like control of two 

languages). Þessi skilgreining er kröfuhörð en rannsóknir hafa sýnt fram á að fólk á erfitt 

með að ná málkunnáttu til jafns við innfædda eftir að vissum aldri er náð. Kenning Noams 

Chomsky um hið svo kallaða „mikilvæga tímabil“ (e. Critical Period Hypothesis (CPH)) snýr að 

þessu. Hún kveður á um að dýr, að mönnum meðtöldum, séu erfðafræðilega forrituð til að 

ávinna sér vissa þekkingu og hæfileika á sérstökum tímapunkti í lífi sínu. Eftir þetta 

„mikilvæga tímabil“ er erfitt eða ómögulegt að ná þessum hæfileikum. Sé kenningunni beitt 

á tungumál þýðir það að börn sem ekki hafa aðgang að tungumáli í barnæsku munu eiga 

mjög erfitt með að læra tungumál sé það ekki innan ramma tímabilsins. Nú til dags hafna 

flestir tvítyngisfræðingar þessari skilgreiningu Bloomfields og álíta að ekki sé nauðsynlegt að 

hafa vald til jafns við innfædda eða að hafa lært málin í barnæsku til að teljast tvítyngdur 

(Lightbown og Spada, 2006: 17; Þórdís Gísladóttir, 2004: 147).  

Annað viðmiðið er kennt við kunnáttu og samkvæmt því er tvítyngi skilgreint sem eins konar 

ferli þar sem málnotendur geta verið mislangt á veg komnir og færast fram á við eftir því sem 

kunnáttan eykst en geta einnig færst aftar á kvarðann sé tungumálinu ekki viðhaldið. Þórdís 

Gísladóttir hallast að þessu sjónarmiði og styður það með þeim rökum að málfar og 

málnotkun séu aldrei stöðugt ástand heldur síbreytilegt ferli, hvort sem um er að ræða 

eintyngi eða tvítyngi. Sem talandi fólk erum við sífellt að læra eitthvað nýtt og því sé varla 

hægt að tala um að við séum einhvern tímann fullnuma í tungumálum. Einar Haugen hélt því 

fram að einstaklingur væri tvítyngdur ef hann gæti myndað heilar merkingarbærar setningar 

á öðru máli en móðurmálinu. Sú skilgreining hans þýðir að allir sem hafa lært eitthvað 

smávegis í öðru tungumáli en sínu eigin séu tvítyngdir. Það verður hins vegar að teljast 

vafasamt að einstaklingur sem kann ekki annað en fáein orðasambönd á borð við „good 

morning,“ og „how do you do?“ sé tvítyngdur (Þórdís Gísladóttir, 2004: 147). 
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Samkvæmt notkunarviðmiðinu er einstaklingur tvítyngdur ef hann getur notað málin við þær 

aðstæður sem daglegt líf krefst af honum. Oft heyrist þá á framburði að viðkomandi hefur 

annað mál að móðurmáli. Síðasta viðmiðið snýst um það viðhorf sem einstaklingur hefur til 

sjálfs síns og sinnar málvitundar. Ef viðkomandi álítur sig tvítyngdan eða samfélagið telur 

hann það þá er hann tvítyngdur (Þórdís Gísladóttir, 2004: 148). Hvert viðmið hefur sína kosti 

og galla en kunnáttuviðmiðið er ef til vill hentugast, sérstaklega þegar átt er við tvítyngd 

börn. Viðmiðið gerir ráð fyrir því að málkunnátta sé síbreytilegt ferli og því geti einstaklingur 

talist tvítyngdur þó hann hafi ekki kunnáttu á við innfædda. Gengið er út frá þessari 

skilgreiningu í ritgerðinni, þ.e. að börn séu tvítyngd þó þau hafi ekki náð fullu valdi á báðum 

tungumálunum og að það sama eigi við um fullorðna.  
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3. Máltaka barna og málþroski 

Í þessum kafla verður fjallað um máltöku barna, eintyngdra og tvítyngdra. Kenningar þeirra 

Noams Chomsky og Levs Vygotsky um máltöku verða skoðaðar og kannað hvort máltaka 

tvítyngdra barna sé á einhvern hátt frábrugðin máltöku eintyngdra barna. Skoðaðar verða 

tvær helstu leiðir til tvítyngis, þ.e. jafnhliða tvítyngi og áunnið tvítyngi og að lokum rætt um 

mögulegt samband tvítyngis og málþroskaraskana. 

3.1. Kenningar um máltöku 

Fjölmargir fræðimenn hafa rannsakað máltöku barna og sett fram kenningar um efnið en 

áhugi á þessu sviði jókst til muna upp úr 1960. Fræðimenn eru þó ekki allir sammála um 

hvaða þættir það eru sem hafa mest áhrif á máltöku og málþroska barna en það sem þá 

greinir helst á um er hvort meðfæddir eiginleikar eða félagsleg áhrif spili stærra hlutverk 

(Aldís Guðmundsdóttir og Jörgen Pind, 1988: 482-483). Hér verða skoðaðar stuttlega tvær 

ólíkar kenningar um máltöku barna. Annars vegar eru það kenningar um meðfædda hæfni (e. 

nativist approach) þar sem málvísindamaðurinn Noam Chomsky hefur verið fremstur meðal 

jafningja, og hins vegar kenningar þeirra sem leggja stund á hugræna málfræði (e. cognitive 

approach) en þeirra á meðal var rússneski sálfræðingurinn Lev Vygotsky. 

Segja má að kenningar Noams Chomsky séu með áhrifameiri kenningum um máltöku barna 

sem fram hafa komið en aukinn áhuga á sviðinu má að mestu rekja til þeirra kenninga sem 

hann setti fram á sjötta áratugnum. Hann hefur um árabil rannsakað tungumál og málþroska 

barna og hefur sett fram kenningu um efnið sem oft er kölluð málmyndunarfræði (e. 

Universal Grammar (UG)). Megininntak kenningarinnar er að börn fæðist með svo kallað 

máltökutæki (e. language acquisition device (LAD)) og að málhæfileikinn og hvatinn til að 

læra tungumál sé mönnum áskapaður. Þannig geti börn lært móðurmál sitt með 

lágmarksáhrifum frá umhverfinu innan mikilvæga tímabilsins (e. critical period). Samkvæmt 

kenningunni er máltökutækið jafnvígt á öll tungumál en það hvaða mál börn læra að tala 

ræðst af umhverfinu. Heilinn vinnur úr því sem barnið heyrir í kringum sig og býr svo til 

reglur sem barnið yfirfærir á önnur orð sem notuð eru á sama hátt. Til dæmis alhæfa börn 

gjarnan veika beygingu yfir á öll sagnorð og segja „ég dettaði“ í stað „ég datt.“ Þau átta sig 

síðan á því sem mætti kalla undantekningar frá reglunum með tímanum. Chomsky taldi 

þessa alhæfingu skýra þá staðreynd að börn ná tökum á móðurmáli sínu á jafn stuttum tíma 
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og raun ber vitni eða á um tveimur og hálfu ári en frá eins og hálfs árs aldri til 4 ára aldurs 

læra börn mikilvægustu reglur móðurmáls síns (Aldís Guðmundsdóttir og Jörgen Pind, 1988: 

483; Whitehead, 2006: 52-53). 

Chomsky gerði greinarmun á málhæfni og málbeitingu í kenningum sínum. Málhæfni snýr að 

þekkingu talanda á sínu eigin tungumáli en málbeiting er hin raunverulega notkun 

tungumálsins. Hann sagði að nánast ómögulegt væri að ná fullkominni samsvörun þarna á 

milli þar sem ýmis atriði geti truflað málbeitingu, s.s. minnistruflanir, þreyta og lyf. Af þessum 

orsökum taldi Chomsky því afar erfitt að gera málbeitingu fullnægjandi skil og ætti því frekar 

að rannsaka málhæfnina (Aldís Guðmundsdóttir og Jörgen Pind, 1988: 484). 

Ekki eru allir fræðimenn sammála nálgun Chomskys og telja margir að umhverfið hafi 

umtalsvert meiri áhrif á máltöku barna en kemur fram í kenningum hans. Þeir sem leggja 

stund á hugræna málfræði (e. cognitive approach) vilja nálgast máltöku barna frá 

vitsmunalegu hliðinni en þeirra á meðal er rússneski sálfræðingurinn Lev Vygostky. Þeir sem 

aðhyllast þessar kenningar eru sammála Chomsky að því leyti að maðurinn fæðist á einhvern 

hátt tilbúinn til að læra tungumál en telja þó umhverfið, frjálsan vilja og almennan 

vitsmunalegan þroska spila mikilvægasta hlutverkið í málþroska barna. Þeir telja jafnframt að 

vitsmunalegur þroski og málþroski haldist í hendur þar sem ákveðinn vitsmunalegur þroski 

þurfi að hafa átt sér stað til að barn geti lært orð, meiningu þeirra og hvernig eigi að nota 

þau. Vygotsky lagði mikla áherslu á samband vitsmunalegs þroska og máls. Hann taldi að 

fyrstu tvö árin þróist þessi tvö ferli í sitthvoru lagi en þegar ákveðnum þroska hafi verið náð í 

hvoru tveggja sameinist ferlarnir og vinni saman sem geri okkur kleift að nota tungumálið til 

vitsmunalegra tjáskipta (e. rational speech) (Whitehead, 2006: 53, 75-76). 

Chomsky hefur í raun ekki sett fram kenningar um máltöku annars máls en aðrir fræðimenn 

hafa yfirfært kenningu hans um málmyndun og telja hana gefa bestu skýringuna á því 

hvernig annað mál lærist. Misjafnt er hversu mikil líkindi menn telja vera milli máltöku fyrsta 

og annars máls; sumir telja LAD og UG enn vera til staðar á sama hátt og við máltöku 

móðurmáls en aðrir telja hins vegar að þó þessi tæki séu til staðar sé eðli þeirra breytt vegna 

áhrifa fyrra málsins. Það eru þó misjafnar skoðanir á UG, bæði sem kenningu um máltöku 

fyrsta eða annars máls, og ekki eru allir sammála um getu hennar til að útskýra máltöku 

annars máls, sérstaklega þegar kemur að námi þeirra sem komnir eru af hinu mikilvæga 
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tímabili og eru þá að læra sitt annað tungumál eftir kynþroskaaldur (Lightbown og Spada, 

2006: 35-36). 

Til eru þónokkrar kenningar um máltöku annars máls sem taka mið af vitsmunalegu viðhorfi 

en ein af þeim er gagnvirknikenningin (e. the interaction hypothesis). Sú kenning leggur 

áherslu á það að samtöl og samskipti séu nauðsynleg forsenda þess að læra nýtt tungumál 

og að þörfin og þrýstingurinn á að gera sig skiljanlegan ýti undir framfarir. Þeir sem tala 

saman vinna þá í sameiningu að því að miðla upplýsingum sín á milli á skiljanlegan hátt hvort 

sem báðir eru að læra tungumálið eða annar er innfæddur og hinn er að læra. Þetta þarf ekki 

endilega að fela í sér einföldun á málinu því sá innfæddi getur athugað hvort hinn hafi skilið 

sig og umorðað efnið, hafi það ekki komist til skila, án þess að grípa til stikkorða og 

handabendinga. Þá getur sá sem er að læra beðið viðmælandann um að endurtaka 

setninguna eða ákveðin orð og útskýra hvað þau þýða. Sumir leggja mikla áherslu á að 

leiðréttingar eigi sér stað í samskiptum af þessu tagi því þeir telja að það leiði til skilvirkari 

árangurs (Lightbown og Spada, 2006: 43-44). 

3.2. Máltaka eintyngdra barna 

Manninum virðist vera eðlislægt að tileinka sér tungumál á unga aldri en hugtakið „máltaka“ 

er notað um það ferli þegar barn lærir móðurmál sitt í æsku. Barnið er þá að læra sitt fyrsta 

tungumál en margir leggja stund á nám annars máls síðar á lífsleiðinni. Nám annars máls er 

að miklu leyti ólíkt tileinkun móðurmáls í æsku, það krefst mikillar vinnu að læra annað 

tungumál og virðist verða erfiðara eftir því sem fólk eldist. Lítil börn ná hins vegar valdi á 

móðurmáli sínu að mestu sjálfkrafa á undraskömmum tíma. Flest börn eru orðin altalandi 

um 4-5 ára aldur þó þau eigi enn eftir að læra ýmsar reglur málsins og bæta við sig 

töluverðum orðaforða (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). 

Gjarnan er talað um ákveðinn markaldur í máltöku og er þá átt við tímabilið frá fæðingu og 

fram að kynþroska. Sigríður Sigurjónsdóttir (2001) segir að forsenda þess að máltaka barna 

fari eðlilega fram sé að þau heyri talað tungumál í umhverfi sínu á þessum aldri en einnig sé 

nauðsynlegt að þau eigi samskipti við annað fólk. Margir vilja því meina að læri barn ekkert 

tungumál innan markaldursins sé ekki hægt að segja að það eigi neitt móðurmál. Hún segir 

börn læra móðurmál sitt að mestu leyti sjálf án beinnar kennslu fullorðinna og virðast 

leiðréttingar hafa lítið að segja þar til barnið hefur öðlast ákveðinn þroska og skilning á 
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málfræðiatriðinu. Lightbown og Spada (2006: 1) bæta því við að öll heilbrigð börn virðast 

feta svipaða slóð í máltökunni, hvort sem um er að ræða íslensk börn, dönsk, ensk, taílensk 

o.s.frv. Þau gangi í gegnum ákveðin stig í máltökunni og með hverju stigi verði málþekking 

þeirra líkari þekkingu fullorðinna. 

Fyrstu hljóðin sem flokka mætti sem tal er hjal ungbarna. Til að byrja með þegar ungbörn 

hjala mynda þau stök sérhljóð og samhljóð. Þegar þau ná um sex mánaða aldri fara þau að 

mynda atkvæði en uppbygging þeirra er oftast samhljóð-sérhljóð. Þau endurtaka gjarnan 

heilu runurnar af sama atkvæðinu, t.d. dadada. Um tíu mánaða aldur fara börn að mynda 

fleiri gerðir atkvæða, sérhljóð-samhljóð og samhljóð-sérhljóð-samhljóð. Á þessu tímabili fara 

þau einnig að nota tvö sérhljóð í einni runu, t.d. babi. Á hjaltímabilinu nota börn ýmis hljóð 

sem ekki koma fram í móðurmáli þeirra. Með tímanum laga börn sig hins vegar að hljóðkerfi 

móðurmáls síns og þessi hljóð hverfa en eftir sitja þau hljóð sem þau heyra í málumhverfi 

sínu (Lightbown og Spada, 2006: 2; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). 

Í kringum eins árs aldurinn er hljóðkerfi barna að verða til og þau byrja að mynda orð. Þau 

hafa gert sér grein fyrir því að málhljóð gegna sérstöku hlutverki og hafa ákveðna merkingu. 

Fyrstu orð barna eru yfirleitt einföld að gerð og þjóna jafnvel hlutverki heilla setninga. Orð á 

þessu stigi máltökunnar gegna oftast þremur meginhlutverkum; að óska eftir ákveðinni 

athöfn, tjá tilfinningar eða nefna nöfn manna, dýra eða hluta í umhverfinu. Dæmi um þetta 

gæti verið að barn segi orðið bíll. Orðið getur táknað „réttu mér bílinn,“ „sjáðu bílinn“ eða 

„ég vil fara í bílinn.“ Oft má túlka merkingu orðsins af svipbrigðum barnsins, tónhæð, áherslu 

eða látbragði. Af þessu má ráða að vitsmunaþroskinn sé oft lengra á veg kominn en 

málþroskinn. Þetta stig varir yfirleitt til 18-24 mánaða aldurs (Aldís Guðmundsdóttir og 

Jörgen Pind, 1988: 496-498; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001).  

Á næsta stigi fer barnið að tengja saman tvö orð í setningar og ein af þeim fyrstu er oft allt-

bú (allt búið). Fljótlega getur það tengt hluti við sögnina, t.d. allt-bú mjólk (ég er búin/n með 

mjólkina). Þessar setningar eru oft sagðar í skeytastíl en hér má á sama hátt jafnan greina 

merkinguna af tónun eða látbragði. Á því næsta myndar barnið þriggja orða setningar þar 

sem orðaröðin er oft gerandi - athöfn - þolandi, t.d. pabbi lesa bók. Á þessu stigi fara 

beygingarendingar að koma fram sem og eiginlegar spurningar með spurnarorðum og börn 

byrja einnig að greina milli nútíðar og þátíðar. Þetta stig varir til um þriggja ára aldurs en þá 
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tekur við stig sem nefnist flókin setningarskipan. Setningarnar sem barnið myndar eru orðnar 

mun flóknari en tveggja og þriggja orða setningarnar en þær eru samt sem áður frábrugðnar 

setningum fullorðinna. Þau sleppa einstökum orðum og endingum og orðaröð er eitthvað á 

þessa leið: Ég skal sýna þér bolta sem ég fékk. Þetta stig varir til um 5-6 ára aldurs en barnið 

tekur miklum framförum á þessum tíma og einkennist tímabilið gjarnan af frumlegri 

málnotkun. Lokastig máltökunnar er nefnt fullorðinsskilningur og byrjar um það leyti sem 

skólaganga hefst. Börn hafa þá lært grundvallarreglur móðurmálsins en eiga þó eftir að taka 

miklum framförum í málhæfni, sem og í orðaforða og orðaskilningi. Málþroski er því alls ekki 

fullmótaður þegar skólaganga hefst og máltökunni lýkur ekki fyrr en á gelgjuskeiðinu. Efling 

orðaforðans er í sjálfu sér ekki hluti af máltökunni en við aukum við hann alla ævi (Aldís 

Guðmundsdóttir og Jörgen Pind, 1988: 496-498).  

3.3. Máltaka tvítyngdra barna 

Börn geta orðið tvítyngd á ýmsa vegu en oftast er talað um tvær leiðir. Annars vegar er talað 

um jafnhliða tvítyngi (e. simultaneous bilingualism) en þá lærir barn bæði málin samtímis frá 

upphafi. Hins vegar er talað um áunnið tvítyngi (e. successive bilingualism) en það er þegar 

öðru máli er bætt við þegar barnið er farið að tala móðurmál sitt, að einhverju eða öllu leyti 

(Þórdís Gísladóttir, 2004: 148). Hið síðarnefnda á gjarnan við um börn innflytjenda sem tala 

líklega móðurmál foreldra sinna að mestu leyti fyrstu árin. Þessi börn byrja svo að læra 

annað mál við upphaf skólagöngu, hvort sem það er í leikskóla eða grunnskóla (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2007: 102). Þeir sem aðhyllast kenningar málmyndunarfræðinnar (e. Universal 

Grammar) telja börn hafa sérstakan meðfæddan hæfileika til máltöku sem auðveldi þeim að 

læra móðurmálið við eðlilegar aðstæður. Af þessu leiðir að læri barn tvö eða fleiri mál 

samtímis fyrir um 11 til 12 ára aldur verða bæði eða öll málin móðurmál þess. Þetta er þó 

eingöngu mögulegt ef bæði tungumálin eru mikið notuð í umhverfi barnsins og nægileg 

innlögn fáist þaðan (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000b: 11).  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á máltöku eintyngdra og tvítyngdra barna og virðist flest 

benda til þess að hún fari að mestu eins fram hjá báðum hópum og að þeir nái svipaðri 

fullnaðarkunnáttu í tungumálunum. Elín Þöll Þórðardóttir (2007: 105-106) segir rannsóknir 

hafi sýnt að eintyngd börn hafa tilhneigingu til að læra atriði móðurmáls síns í ákveðinni röð 

og virðast tvítyngd börn halda þessari röð að mestu leyti í hvoru máli fyrir sig. Tvítyngd börn 
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virðast jafnframt halda málunum nokkuð aðskildum frá upphafi en eiga það þó til, líkt og 

fullorðnir sem læra annað mál, að blanda málunum saman. Elín bætir við að áður hafi það 

þótt benda til lélegs málþroska að börn rugluðu málunum saman en nú séu menn hins vegar 

á því að þetta sé eðlilegur hluti af málnotkun tvítyngdra, hvort sem það eru börn sem eru að 

læra málið eða fullorðnir. Það sem hins vegar skilji helst að máltöku ein- og tvítyngdra barna 

sé hraðinn en hann er háður ýmsum þáttum og er ekki endilega sambærilegur hjá þessum 

hópum á hvoru máli fyrir sig. 

3.3.1.  Jafnhliða tvítyngi  

Þegar barn lærir tvö eða fleiri tungumál frá fæðingu, á sama tíma, er talað um jafnhliða 

tvítyngi (e. simultaneous bilingualism). Börnin heyra þá bæði tungumálin frá sínu nánasta 

umhverfi; foreldrum, öfum og ömmum, öðrum ættingjum eða í leikskólum. Annað hvort eru 

börnin hluti af meirihlutahópi sem talar það tungumál sem er ríkjandi í samfélaginu eða hluti 

af minnihlutahópi sem talar tungumál sem einungis lítill hluti samfélagsins notar. Dæmi um 

hið fyrrnefnda gæti verið íslenskt barn sem búsett er hér á landi og annað foreldri þess er af 

erlendum uppruna. Dæmi um hið síðarnefnda er íslenskt barn sem á íslenska foreldra en er 

búsett í landi, t.d. í Bandaríkjunum eða á Spáni, þar sem annað tungumál en íslenska er 

ríkjandi (Pence og Justice, 2008: 298-299).  

Sum börn sem læra tungumálin á sama tíma og tilheyra síðari hópnum, þ.e. búsett þar sem 

annað tungumál en móðurmál foreldranna ríkir, gætu átt í erfiðleikum með að viðhalda því 

máli sem minnihlutinn talar. Í tilfelli þýsk-íslenskrar fjölskyldu á Íslandi gæti barnið aðeins 

lært að tala á þýsku á heimilinu við fjölskyldumeðlimi og því sem viðkemur fjölskyldunni. Það 

þyrfti þó að kunna nóga íslensku til að nota í samfélaginu og í skólanum. Þá er líklegt að það 

tungumál sem er meira notað í samfélaginu yrði ofan á, í þessu tilfelli íslenskan, en þetta er 

algengt þegar börn byrja í grunnskóla. Ef fleiri þýskumælandi byggju í nágrenni við eða í 

samfélagi þýsk-íslensku fjölskyldunnar gæti það aukið líkurnar á að barnið sleppi ekki tökum 

á þýskunni þar sem það fengi fleiri tækifæri til að nota hana (Pence og Justice, 2008: 299). 

Hjá Harding og Riley kemur fram að mest af því sem við vitum um jafnhliða tvítyngi sé komið 

frá málfræðingum sem jafnframt séu foreldrar barnanna sem taka þátt í rannsóknunum. Þá 

halda foreldrarnir „máladagbók“ þar sem þeir skrá niður framfarir í málþroska barnsins frá 

upphafi. Harding og Riley telja þessa aðferð þó varla hávísindalega þar sem rannsakendur 
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séu foreldrar viðfangsefnisins og þar af leiðandi ekki hlutlausir. Þrátt fyrir það geti þessar 

rannsóknir nýst tvítyngdum fjölskyldum vel og þeim foreldrum sem velta því fyrir sér hvort 

þeir eigi að ala börn sín upp við tvítyngi. Þau börn sem voru rannsökuð á þennan hátt 

reyndust verða fullkomlega eðlilegir fullorðnir einstaklingar og sýndu engin merki þess að 

rannsakanir foreldra þeirra hefðu haft áhrif á þroska þeirra. Í öllum tilfellum var annað 

tungumál barnanna ráðandi en þau gátu þó skipt yfir í hitt tungumálið án vandkvæða þegar 

svo bar við. Dæmi um þetta er þegar eintyngd þýsk amma heimsótti dóttur sína, franska 

tengdasoninn og barnabarnið sitt sem bjuggu í Frakklandi. Barnabarnið, sem var þriggja ára, 

hafði lítið sagt á þýsku fram að þessu en þegar það áttaði sig á því að þýska amman skildi ekki 

þegar það talaði frönsku skipti það yfir í þýsku í staðinn og kom á óvart hversu langt á veg 

hún var komin án mikillar æfingar. Barnið hefur verið meðvitað um notkun beggja málanna 

þó það hafi haft meiri æfingu í öðru þeirra. (Harding og Riley, 1986: 46).  

3.3.1.1.  Aðskilnaður tungumálanna 

Þegar börn alast upp við jafnhliða tvítyngi getur tekið tíma fyrir þau að aðskilja tungumálin. 

Volterra og Taeschner settu fram lýsingu á því hvernig þessi aðskilnaður á sér stað í uppeldi 

þar sem tungumálunum er gert jafnhátt undir höfði. Þær stungu upp á að börn færu í 

gegnum þrjú aðalstig áður en tungumálin væru aðgreind til fulls (Harding og Riley, 1986: 51).  

Stig 1: Á fyrsta stigi er barnið aðeins með eitt orðasafn sem inniheldur orð sem það hefur 

lært á báðum tungumálum. Barnið hefur ekki enn gert sér grein fyrir jafngildi orða í málunum 

tveimur og gæti notað orð á fyrra málinu í annarri merkingu en sama orðið í seinna málinu. 

Dæmi um það er þegar sænsk-ensk stúlka notar sænska orðið stol fyrir sinn eigin stól en 

enska orðið chair fyrir alla aðra stóla. Einnig eru til dæmi um að börn noti sama orðið í 

báðum tungumálunum. Hjá sænsk-ensku stúlkunni væri það til dæmis að nota orðið stol 

þegar hún talar um stóla, hvort sem er á sænsku eða ensku. Stundum heyrist blöndun 

jafngildra orða hjá börnum, ensk-frönsk stúlka gæti sagt „tati“ á tímabili sem væri þá blanda 

af thank you og merci. Á þessu stigi gera börn ekki greinarmun á hljóðum heldur nota sama 

framburð í báðum málum. Það er ekki fyrr en lengra líður á málanámið að þau byrja að nota 

tvenns konar framburð (Harding og Riley, 1986: 51-52).  

Stig 2: Á öðru stigi er barnið komið með tvo mismunandi orðaforða en notar sömu 

grundvallarmálfræðireglurnar á bæði tungumálin. Ef sambærileg orð í tungumálunum eru 
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ólík er auðvelt fyrir barnið að greina mun þar á milli en ef orðin eru eins og munurinn er 

eingöngu framburður (t.d. er orange eins á ensku og frönsku en áherslan önnur, á fremsta 

atkvæði í ensku en á seinna atkvæði í frönsku) hikar það og þarf að hugsa sig um hvernig á að 

bera fram orðið á málinu sem það er að nota. Stundum vill barn nota orð sem er auðveldara 

að bera fram á öðru tungumálinu heldur en hinu. Á þessu stigi er barnið því gjarnt á að nota 

orð úr málinu sem því þykir auðveldara í setningum á hinu málinu. Einnig er barnið farið að 

geta þýtt setningar og orð á milli málanna. Það getur til dæmis kvatt á ensku (bye-bye) og 

útskýrt hvað það sagði á frönsku (au revoir). Á þessu stigi virðist barnið einungis notast við 

eitt málfræðikerfi og beitir því á bæði tungumálin en þetta sést best þegar tungumálin eru 

mjög ólík (Harding og Riley, 1986: 52). 

Stig 3: Nú eru tungumálin orðin aðskilin að fullu hjá barninu, bæði í orðaforða og málfræði. Á 

þessu stigi tengja börnin tungumálin við ákveðið fólk. Enskt-þýskt barn gæti haldið að allir 

feður tali þýsku og allar mæður ensku því það er það sem barnið þekkir. Í fyrsta lagi er barnið 

að kortleggja sinn félagslega heim og í öðru lagi er líklegt að það sé að finna leiðir til að 

auðvelda sér hvaða mál það eigi frekar að nota. Eigi að síður hverfur þessi tilhneiging til að 

auðkenna fólk þegar barnið er orðið öruggara í notkun málanna. Sum börn hafa tilhneigingu 

til að alhæfa til að auðvelda sér að halda tungumálunum aðskildum. Til dæmis gæti barn sem 

talar ensku og frönsku tekið eftir því að flest lýsingarorð í frönsku fara á eftir nafnorðinu. Til 

að auðvelda sér aðskilnað málanna gæti það haldið þessari reglu í frönsku en ákveðið að hafa 

öll lýsingarorð í ensku á undan nafnorðinu (Harding og Riley, 1986: 53).  

Harding og Riley setja jafnframt fram nokkrar athugasemdir í sambandi við þessi þrjú stig 

tungumálaaðskilnaðar hjá börnum: 

i) Í raun er mjög lítið vitað um ferlið um aðskilnað tungumálanna sem tvítyngd börn 

fara í gegnum. Það sem þó er vitað er að þau ná því á endanum og blöndun 

tungumálanna minnkar fljótt. 

ii) Ekki er hægt að staðsetja börn á þessi stig eftir aldri. Stigin eru einungis viðmið á 

samfellu tungumálanáms og breytilegt er hvenær börn færast á milli stiga. Það sem 

hefur áhrif á þroska barna í aðskilnaði tungumálanna er meðal annars aðgreining 

samhengis og manneskja, magn og gæði samskipta í hverju tungumáli og viðhorf 

foreldranna til tungumálablöndunar. 
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iii) Afskipti og blöndun er venjulega í lágmarki ef báðum tungumálunum er gert 

jafnhátt undir höfði og vettvangur notkunar þeirra er greinilega aðskilinn.  

iv) Vægi tungumálanna er aldrei alveg stöðugt. Þegar tvítyngd fjölskylda flytur frá 

einu landi til annars getur tungumálainnlögnin breyst gífurlega. Spænskt-þýskt barn 

sem er alið upp á Spáni er vant því að allt í kringum það sé á spænsku, nema það sem 

pabbi þess segir, en eftir að flutt er til Þýskalands er allt á þýsku nema það sem móðir 

þess segir. Í slíkum kringumstæðum má vænta þess að ríkjandi tungumálið skiptist frá 

spænsku yfir í þýsku. Í sumum tilfellum gæti barnið jafnvel misst niður annað 

tungumálið. Þetta ætti ekki að valda foreldrum áhyggjum heldur tekur það barnið 

smá tíma að koma jafnvægi aftur á málin, sérstaklega ef innlögnin er lítil á öðru 

þeirra. Einnig virðist annað málið vera ríkjandi hjá barninu ef það á auðveldara með 

að skilja málfræðireglurnar í öðru málinu heldur en hinu (Harding og Riley, 1986: 53-

54). 

Þó lítið sé vitað um tungumálaaðskilnað virðast flest börn ganga í gegnum þessi þrjú stig og 

beita ýmsum aðferðum við að greina mál sín í sundur. Börn fara í gegnum stigin mishratt og 

því erfitt að staðsetja þau á skalanum eftir aldri. Meðal þess sem hefur áhrif á aðskilnaðinn 

er innlögn tungumálanna en erfiðara getur verið að aðgreina þau ef innlögnin er ójöfn á milli 

mála.  

3.3.2.  Áunnið tvítyngi  

Börn jafnt og fullorðnir geta orðið tví- eða fjöltyngdir hvenær sem er á lífsleiðinni með því að 

bæta tungumáli eða -málum við málheim sinn. Áunnið tvítyngi (e. successive bilingualism) er 

líkt jafnhliða tvítyngi að því leyti að börn tileinka sér eitt eða tvö tungumál. Munurinn er hins 

vegar sá að þegar um áunnið tvítyngi er að ræða læra þau tungumálin hvort á eftir öðru og 

eru yfirleitt búin að ná góðum tökum á fyrra málinu áður en þau byrja á hinu. Aðallega eru 

tvær ástæður fyrir áunnu tvítyngi. Ein ástæðan er sú að foreldrar vilja halda einu tungumáli 

að barninu og bíða með að kynna hitt, leyfa þá barninu að ná fullum tökum á einu tungumáli 

áður en ráðist er í nám annars máls. Aðrar aðstæður sem leiða til áunnins tvítyngis er þegar 

foreldrar tala annað mál heima fyrir en það tungumál sem opinbert er í samfélaginu. Eðlilega 

lærir barnið mál foreldra sinna fyrst og það er ekki fyrr en hinn samfélagslegi hringur 

stækkar, það fer í leik- eða grunnskóla, að seinna tungumálið bætist við og lærist. Sama á við 



16 
 

ef fjölskylda flytur á annað tungumálasvæði með börn sín. Þá hefst nám á nýju tungumáli á 

nýju menningarsvæði sem getur verið algjörlega frábrugðið því sem þau þekkja fyrir (Harding 

og Riley, 1986: 62-63; Pence og Justice, 2008: 299-300).              

Það er algeng hugmynd að hæfnin til að læra tungumál minnki smám saman með aldrinum. 

Að mestu leyti er þessi hugmynd byggð á ógagnrýninni sýn á málanám barna - í raun verja 

börn ógrynni af tíma og fyrirhöfn í að öðlast fullt vald á tungumáli. Ef fullorðnir eyða 

jafnmiklum tíma í málanám og börn ná þeir sama valdi á tungumálinu, fyrir utan framburðinn 

í flestum tilfellum. Í mörgum tilvikum ná fullorðnir tungumálinu hraðar en lokaútkoman er 

ekki á pari við það sem börn ná. Samkvæmt kenningu Noams Chomsky, CPH, sem minnst 

hefur verið á hér á undan, er manneskjan forrituð til að nema tungumál áður en 

kynþroskaaldri er náð. Eftir að þeim aldri er náð byrjar heilinn að missa sveigjanleika sinn, 

mótast ekki jafn auðveldlega og áður og hæfni til að læra ný tungumál minnkar eftir því. Þó 

grafið hafi verulega undan þessari kenningu Chomskys þá miðast margar rannsóknir við hana 

samt sem áður. Sýnt hefur verið fram á það að fullorðnir geti greint mun á örlítið 

mismunandi hljóðum hraðar og betur en börn, ásamt því að framkalla þau betur 

hljóðfræðilega séð (Harding og Riley, 1986: 63; Hyltenstam og Abrahamsson, 2000: 161-162).  

Harding og Riley (1986: 63) kasta fram þeirri hugmynd að ef unglingar og fullorðnir hafa 

útlendan hreim eftir að hafa lært nýtt tungumál þá hafi það ekki endilega eitthvað með 

heilaþroska og mótunareiginleika heilans að gera. Þessu eru Lightbown og Spada (2006: 73) 

sammála og bæta því að það stafi frekar af þeirri þörf, hvort sem hún sé meðvituð eður ei, að 

sýna að þeir séu „öðruvísi,“ að koma með ákveðna yfirlýsingu og vernda einstaklings- og 

samfélagsvitund sína með því að halda í útlendan hreim sinn. Hjá Harding og Riley (1986: 62-

64) segir að þeim foreldrum sem horfi á börnin sín læra annað tungumál á nokkrum 

mánuðum í nýju samfélagi, á meðan þeir sjálfir eigi í mestu erfiðleikum með að læra málið, 

kunni að þykja þetta hæpið. En ef skoðuð séu námstækifæri barna og fullorðinna, út frá 

magni og gæðum, sjáist að börn hafi töluverða yfirburði. Þau segja ung börn læra tungumál 

vegna þess að samfélagið sé byggt upp á þann veg; það baði þau í tungumáli og þau geri lítið 

annað en að einbeita sér að því stóra verkefni sem máltakan er. Rannsóknir hafa sýnt að 

aldur sé ekki mælikvarði á tungumálanám heldur séu það hvati og tækifæri. Barn sem hafi 

jákvætt viðhorf gagnvart nýju samfélagi sem það býr í muni reyna að eignast vini og setja þar 

af leiðandi þá kröfu á sjálft sig að læra tungumálið og sé hvatinn því orðinn mikill. Finnist 
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barninu það vera útundan eða vera hafnað af samfélaginu sé lítill hvati fyrir það að læra 

tungumálið. Það takmarki því sjálft tækifæri sín til að stunda samskipti við aðra á nýja 

tungumálinu. Harding og Riley vilja því meina að hvatinn hafi sýnst vera mikilvægari en 

greind eða tungumálanæmi til að spá fyrir um hvort að einstaklingur nái tilætluðum árangri í 

tungumálanámi eða ekki (Harding og Riley, 1986: 62-64).  

3.3.3.  Málvíxl 

Málþroski tvítyngdra er áþekkur málþroska eintyngdra. Stærsti munurinn er ef til vill sá að 

tvítyngdir þurfa að gera greinarmun á málunum og hvenær má nota þau. Það kemur þó fyrir 

að tvítyngdir noti bæði málin í einu og stundi þannig það sem fræðimenn kalla málvíxl (e. 

code switching). Málvíxl er skilgreint sem notkun tveggja eða fleiri tungumálaafbrigða í sama 

samtalinu, án hljóðkerfislegrar aðlögunar frá öðru tungumálinu yfir í hitt (Myers-Scotton, 

2000: 142). Þetta þýðir að þeir sem eru tvítyngdir geta talað eitt tungumál í fyrstu og skipt 

svo yfir í annað í einu vetfangi og haldið framburði í hvoru máli fyrir sig.  

Þegar tvítyngdir sem tala sömu tungumál tala saman geta þeir skipt oft á milli tungumála í 

sama samtalinu. Þetta lítur út fyrir að vera mjög flókið og ruglandi fyrir utanaðkomandi aðila 

en í raun er farið eftir ákveðnum og afmörkuðum reglum. Málvíxl gefur mælandanum 

möguleika á að tjá sig betur og á kjarnyrtara máli þar sem hann hefur frelsi til að nota bæði 

tungumál sín og þar með allan sinn orðaforða. Að blanda málum hefur haft á sér neikvæðan 

stimpil og hefur oft verið álitin sönnun þess að mælandann skorti kunnáttu í öðru hvoru 

málinu eða báðum. Þessu hafa fjölmargir málfræðingar vísað á bug og í rannsókn hjá Harding 

og Riley (1986: 60) segir að engin gögn sanni að málvíxl hefti málþroska barna. 

Tvítyngisfræðingar hafa haldið því fram að málvíxl sé mikilvægur þáttur í málkunnáttu og 

málnotkun tvítyngdra og geti einnig verið hluti af málfarslegri sjálfsmynd þeirra (Harding og 

Riley, 1986: 57; Þórdís Gísladóttir, 2004: 153).  

Algengasta dæmið um notkun málvíxls er líklega þegar ræðumaður segir eitthvað á öðru 

málinu en finnur ekki rétta orðið sem á að koma næst eða það er ekki til orð á því tungumáli 

sem lýsir nægilega því sem átt er við. Dæmi: „Ég verð hjá my grandparents þessa helgi“ 

(Harding og Riley, 1986: 58). Ekki er til eitt orð í íslensku yfir grandparents og hér reynir 

mælandinn að nota eitt orð yfir afa sinn og ömmu. Setningin er í raun rétt, þ.e. veldur engum 

vandræðum í þýðingu, því afa og ömmu hefur verið skipt út fyrir my grandparents. Lengi vel 
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þótti málvíxl benda til slakrar kunnáttu í tungumálunum, það þykir hinsvegar afsannað og er 

nú talið merki um mikla kunnáttu í báðum málum að geta skipt vandræðalaust á milli þeirra í 

miðri setningu (Baker og Jones, 1998: 58; Harding og Riley, 1986: 60). 

Til þess að átta sig betur á hvað málvíxl er getur verið gott að skilgreina hvað það er ekki. Oft 

fá einstaklingar lánað orð úr öðrum tungumálum en laga það þá að sínu eigin og gefa því 

beygingu og framburð á því máli. Dæmi: „Ég ætla að gúgla þetta.“ Á íslensku gæti þetta 

útlagst sem „ég ætla að glöggva mig betur á þessu með því að slá því upp í leitarvélinni 

Google.“ Þetta telst ekki sem málvíxl því orðið hefur verið lagað að íslenskum framburði og 

beygingarkerfi (Harding og Riley, 1986: 57).  

Það telst heldur ekki málvíxl ef einstaklingur talar við einn á öðru málinu en talar svo beint 

við annan á hinu málinu. Dæmi: „Goodbye, mom, I’m off to school,“ segir barn við enska 

móður sína. „Vertu blessaður, pabbi,“ segir barnið við íslenskan föður sinn. Í þessu dæmi er 

barnið einfaldlega að tala við foreldra sína á móðurmáli þeirra og skiptir eftir því hvort 

foreldrið það er að tala við (Harding og Riley, 1986: 58).  

Stundum er einnig talað um málblöndun (e. code mixing), sem ekki má rugla saman við 

málvíxl (e. code switching). Málblöndun er skilgreind á þann veg að bútum úr einu tungumáli 

er skotið inn meðan einstaklingur er í raun að tala annað mál. Erfitt getur verið að gera 

greinarmun á þessu tvennu en málblöndun einskorðast ekki við tvítyngda og gæti verið það 

sem í daglegu tali kallast „að sletta,“ t.d. þegar Íslendingur segir „þessi kvikmynd var osom.“ 

(Myers-Scotton, 2000: 143; Þórdís Gísladóttir, 2004: 154). 

3.4. Tvítyngi og málþroskaraskanir 

Fræðimenn hafa bent á að varast skuli að líta á tvítyngdan einstakling sem ígildi tveggja 

eintyngdra og að ekki sé raunhæft að gera sömu væntingar til málkunnáttu eintyngdra og 

tvítyngdra barna eða nota sömu viðmið til að meta málþroska þeirra. Við mat á málþroska 

tvítyngdra barna verður að taka tillit til þess að heildarkunnátta þeirra dreifist á tvö tungumál 

og er því tvöfalt meira fyrir þau að læra. Samhliða því að ná tökum á málfræði og bæta við 

orðaforða tungumálanna læra þau reglur um hvernig á að nota málin, þ.e. hvort málið má 

tala við hvaða aðstæður og hvenær má nota bæði málin og hvenær ekki. Á árum áður gerðu 

talmeinafræðingar, kennarar og aðrir gjarnan þau mistök að telja að tvítyngd börn hefðu 
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málþroskaröskun þar sem mælingar sýndu töluvert slakari kunnáttu miðað við jafnaldra 

þeirra. Í þessum aðstæðum var jafnframt aðeins annað málið metið þar sem mælingar fóru 

fram á móðurmáli þeirra sem framkvæmdu rannsóknina (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007: 106, 

109). Nýlegri rannsóknir á málþroska tvítyngdra barna hafa sýnt fram á að sé málþroskinn 

aðeins mældur á öðru málinu standi tvítyngd börn jafnöldrun sínum aðeins að baki en sé 

heildarkunnátta barns metin og bæði málin lögð saman standi tvítyngd börn eintyngdum 

jafnöldrum sínum jafnfætis (Elín Þöll Þórðardóttir, 2004: 6). 

Eðlilega gengur tvítyngdum börnum betur að tjá sig í umhverfi þar sem þau geta notað bæði 

málin og gripið til þeirra til skiptis. Það er því ekki skrítið að þessi börn eiga gjarnan í 

einhverjum erfiðleikum þar til þau hafa náð góðum tökum á báðum málunum, sérstaklega í 

aðstæðum þar sem umhverfið leyfir aðeins notkun annars málsins og gerir þeim þar af 

leiðandi aðeins kleift að nota hluta af heildarmálkunnáttu sinni. Dæmi um slíkt er þegar börn 

tala eitt mál heima fyrir en annað í skólanum og getur tvítyngi þeirra háð þeim að einhverju 

leyti án þess að um einhverskonar röskun sé að ræða. Erfiðleikar af þessu tagi minnka oftast 

með tímanum án þess að grípa þurfi inn í. Það getur þó verið erfitt að greina hvort erfiðleikar 

séu aðeins tímabundnir eða hvort inngrips sé þörf (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007: 109-110). 

Þóra Másdóttir (2000: 34-35) segir það ekki óalgengt að tvítyngdum börnum sé vísað til 

talmeinafræðinga vegna gruns foreldra eða annarra um seinkaðan málþroska. 

Talmeinafræðingurinn þurfi að hafa margt í huga til að skera úr um hvort um sé að ræða 

óeðlileg frávik í málþroska, t.d. verði hann að þekkja vel til málþroska tvítyngdra barna og í 

hverju eðlileg frávik séu fólgin. Ekki sé réttlætanlegt að nota stöðluð próf til að meta 

málþroska tvítyngdra barna líkt og eintyngdra nema í einstökum tilvikum. Því verði að notast 

við óhefðbundnar aðferðir til að greina hvort um sé að ræða óeðlileg frávik í málþroska. Þá 

verði talmeinafræðingur að kynna sér sögu barnsins með tilliti til þess hvaða tungumál eru 

töluð á heimilinu. Þóra segir jafnframt æskilegast að meta barnið á báðum málunum en 

eðlilega geti það verið snúið þar sem talmeinafræðingurinn tali líklega aðeins annað málið, 

það mál sem talað er í landinu sem barnið býr í. Í slíkum aðstæðum sé mikilvægt að fá 

upplýsingar frá foreldrum barnsins eða því foreldri sem tali móðurmál þess og geti verið gott 

að fá aðstoð túlks ef foreldrið er ekki vel talandi á máli samfélagsins. Talmeinafræðingurinn 

safni þá upplýsingum um málnotkun barnsins, tungumál þess og hvernig málörvun er háttað. 

Ef um seinkaðan málþroska er að ræða ættu svipuð frávik að koma fram á báðum 
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tungumálum en ef málþroski virðist vera eðlilegur á öðru tungumálinu ætti barnið að ná 

betri tökum á hinu málinu með tímanum sé stöðug og góð málörvun til staðar (Þóra 

Másdóttir, 2000: 34-35). 

Hafi verið úr því skorið að tvítyngt barn hafi seinkaðan málþroska segir Þóra Másdóttir 

æskilegt að það fái talþjálfun við hæfi. Þá komi gjarnan upp sú spurning hvort styrkja eigi 

móðurmálið áður en tekið sé til við að styrkja málið sem talað er í landinu sem barnið býr í. 

Hún segir rannsóknir hafa sýnt að tvítyngiskennsla, þ.e. kennsla á báðum tungumálunum, 

reynist tvítyngdum börnum með eðlilegan málþroska best en fræðimenn séu ekki sammála 

um hvernig eigi að haga kennslu tvítyngdra barna með málþroskaröskun. Vilji sumir halda því 

fram að byrja eigi á því að styrkja móðurmálið en aðrir telji að æskilegra sé að talþjálfunin 

fari fram á báðum málum samtímis en þannig sé hægt að nota móðurmálið til að efla 

meirihlutamálið (Þóra Másdóttir, 2000: 35).  

Þóra Másdóttir (2000: 35) bendir á að nokkrar rannsóknir styðji tvítyngiskennsluna en sýnt 

hafi verið fram á að börn sem læra orðaforða á tvítyngdan hátt hafi meiri samanlagðan 

orðaforða en eintyngd börn. Hins vegar séu einnig til rannsóknir sem sýna fram á sömu 

velgengni sé náminu öfugt farið, þ.e. að læra orðaforða fyrst á móðurmálinu en síðan á 

meirihlutamálinu. Elín Þöll Þórðardóttir (2004: 7) vitnar í eigin rannsókn þegar hún segir að 

sýnt hafi verið fram á meiri virkni tvítyngdrar talþjálfunar. Hún minnist einnig á að börnum 

með málþroskaraskanir sem ganga í tvítyngdan leikskóla virðist ekki vegna verr en álíka hópi 

sem gengur í leikskóla þar sem aðeins eitt tungumál er talað. Að lokum vitnar hún í 

rannsóknir sem sýna að villur í máli tvítyngdra barna með málþroskaraskanir séu ekki fleiri 

eða frábrugðnar þeim villum sem eintyngd börn á svipuðu málþroskastigi gera. 

Því miður er það sjaldnast raunin að talmeinafræðingar geti veitt tvítyngda talþjálfun þar 

sem það krefst þess að þeir tali bæði mál barnsins reiprennandi. Þóra Másdóttir (2000: 35) 

segir þó hægt að gera ýmislegt til að skapa rétta umhverfið, t.d. að virkja foreldra, systkini 

eða aðra nátengda barninu til að örva móðurmálið. Hægt sé að kenna þeim góðar aðferðir 

með því að fá þau til að vera viðstödd þjálfun sem þau geti svo fylgt eftir heima. Hún segir 

einnig mikilvægt að barnið upplifi virðingu og áhuga á móðurmáli sínu og menningu sem 

hvetji það enn frekar til að læra það eða halda því við. 
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Því hefur stundum verið haldið fram að tvítyngi hamli málþroska og valdi jafnvel 

málþroskaröskunum líkt og komið var að hér að framan. Hræðslan við tvítyngt uppeldi hefur 

verið lífseig og hefur foreldrum jafnvel verið ráðið frá því að ala börn sín upp við tvö 

tungumál. Þessa hræðslu má að einhverju leyti rekja til niðurstaðna rannsókna í kringum 

1960 sem bentu til þess að tvítyngdir hefðu lélegri málþroska og jafnvel lélegri 

vitsmunaþroska en eintyngdir. Var jafnvel litið svo á að menn gætu orðið málfarslega heftir 

vegna tvítyngis og var orðið hálftyngi notað í því samhengi. Líkt og kom fram í öðrum kafla 

var með hugtakinu átt við að tvítyngdir lærðu ekkert mál til hlítar heldur tvö mál aðeins að 

einhverju leyti. Þessar gömlu rannsóknir sýndu margar hverjar fram á námsörðugleika og 

slæmar niðurstöður gáfnaprófa hjá tvítyngdum. Þær hafa hins vegar fengið á sig þá gagnrýni 

að aðferðafræðin hafi ekki verið sem skyldi, þ.e. aðeins voru prófuð börn sem áttu í 

einhverskonar örðugleikum með námið og ekki voru notaðir viðmiðunarhópar til 

samanburðar. Í mörgum löndum var einnig tekið strangt á því að börn skiptu alveg um 

tungumál í skólanum og var þeim jafnvel refsað fyrir að nota hitt málið (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2004: 7; Þórdís Gísladóttir, 2004: 149-150).  

Með fleiri og betri rannsóknum og meiri þekkingu á áhrifum tvítyngis hefur viðhorf til 

tvítyngds uppeldis breyst. Ýmislegt sem áður var talið benda til erfiðleika þykir nú 

fullkomlega eðlilegt, líkt og það að blanda málum saman. Rannsóknir þar sem tengsl tvítyngis 

og málþroskaraskana eru skoðuð eru ekki ýkja margar en niðurstöður þeirra sem gerðar hafa 

verið sýna fram á að tvítyngi sem slíkt orsaki ekki málþroskaraskanir né stuðli að erfiðleikum 

barna með slíkar raskanir. Tvítyngd börn eru misfljót til máls og þau geta ruglað saman 

tungumálum í mislangan tíma. Í þessu samhengi er einnig vert að taka tillit til þess hversu 

flókið tungumálið er en íslenska þykir afar flókið beygingarmál og því ekki ólíklegt að tvítyngd 

börn séu dálítinn tíma að ná tökum á þeirri hlið málsins, í það minnsta börn hvers móðurmál 

hefur ekki sambærilegt beygingarkerfi. Það sem mestu skiptir er gott og hvetjandi 

málumhverfi sem veitir börnum tækifæri til að þjálfa bæði tungumálin (Elín Þöll Þórðardóttir, 

2004: 7; Þóra Másdóttir, 2000: 36). 

3.5. Samantekt 

Í þessum kafla hefur komið fram að Noam Chomsky setti fram kenningar um 1960 sem 

umbyltu málfræðiheiminum. Ekki eru þó allir sammála þeim kenningum og telja margir að 
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umhverfið hafi meiri áhrif á máltöku barna en hann setur fram í kenningu sinni um 

málmyndunarfræði (UG). Þar segir hann að hæfileikinn til að læra tungumál sé mönnum 

áskapaður. Lev Vygotsky og þeir sem aðhyllast hugræna málfræði eru sammála Chomsky að 

því leyti að maðurinn fæðist tilbúinn til að læra tungumál en telja þó umhverfið, frjálsan vilja 

og almennan vitsmunalegan þroska spila mikilvægasta hlutverkið í málþroska barns.  

Í kaflanum var einnig rakið að máltaka eintyngdra barna tekur fljótt af en flest börn eru orðin 

altalandi um 4-5 ára aldur þó enn eigi eftir að bætast við orðaforða og þau þurfi að læra 

reglur málsins til hlítar. Máltaka tvítyngdra barna er að miklu leyti lík máltöku eintyngdra þó 

hraðinn við máltökuna skilji hópana að. Oftast er talað um tvær leiðir til tvítyngis barna en 

þær eru jafnhliða tvítyngi og áunnið tvítyngi. Við jafnhliða tvítyngi lærast tungumálin á sama 

tíma og getur verið erfitt að skilja þau í sundur. Þegar átt er við áunnið tvítyngi lærast 

tungumálin hvort á eftir öðru. Tvítyngdir geta líka stundað málvíxl þar sem þeir tala eitt 

tungumál í fyrstu og skipta svo yfir í annað í einu vetfangi og haldið framburði í hvoru máli 

fyrir sig, allt innan sömu setningarinnar. Að síðustu var svo komið inn á það í kaflanum að 

tvítyngd börn voru áður fyrr oft ranglega talin með málþroskaröskun. Nú vita menn hins 

vegar að það tekur lengri tíma fyrir börn að ná tökum á tveimur tungumálum en einu og 

seinkun yfirleitt ekki talin vandamál nema fram komi raskanir á báðum málum.  
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4.  Áhrif tvítyngis 

Fræðimenn og aðrir eru almennt sammála um það að tvítyngi hafi í för með sér marga kosti 

og að tvítyngdir einstaklingar hafi jafnvel forskot á eintyngda á nokkrum sviðum. Þessir kostir 

snerta m.a. samskipti, menningu og vitsmunalega hæfni. Nokkrir ókostir eru einnig til staðar, 

þó þeir séu almennt taldir töluvert færri en kostirnir, og snúa þeir helst að mögulegum vanda 

tvítyngdra við að átta sig á því hvaða hópi þeir tilheyri. Hér verður litið á helstu áhrif 

tvítyngis, bæði kosti og ókosti. 

4.1. Kostir tvítyngis 

Fyrst verður litið á kosti tvítyngis en þá má nálgast út frá samskipta- og menningarlegum 

forsendum annars vegar og vitsmunalegum forsendum hins vegar.  

4.1.1.  Samskipta- og menningarlegir þættir 

Ekki er óalgengt að tvítyngd börn eigi foreldra sem tala sitthvort tungumálið. Tali barnið 

bæði tungumálin getur það tjáð sig við foreldra sína á þeirra móðurmáli og þannig stuðlað að 

nánara sambandi við þá þar sem okkar eðlilegustu samskipti fara fram á móðurmáli okkar. 

Misjafnt er hversu vel menn geta tjáð tilfinningar sínar á öðru máli en móðurmáli sínu og því 

geta foreldri og barn eðlilega átt betra samband tali þau sama tungumálið. Á sama tíma eru 

foreldrarnir að miðla bakgrunni sínum og menningu til barnsins, hvort á sínu tungumálinu. 

Að tala bæði tungumál foreldra sinna gefur barninu ekki aðeins tækifæri til að eiga sem 

eðlilegust samskipti við þá heldur einnig við ættingja foreldranna. Þetta gefur börnum enn 

meiri tækifæri til að kynnast ólíkri menningu og hefðum en jafnframt að miðla arfleifð 

tungumála sinna til annarra í samfélaginu. Tali barn aðeins annað tungumál foreldra sinna, 

t.a.m. móðurinnar, er ekki líklegt að það nái mikilli tengingu við ættingja sína í föðurætt eða 

þeirra sögu og menningu. Barn getur einnig verið í þeim aðstæðum að eitt tungumál sé talað 

heima við en annað mál í samfélaginu. Þá á barnið í samskiptum við foreldra sína á einu 

tungumáli en vini sína og aðra í samfélaginu á öðru máli. Hér er að sama skapi mikilvægt að 

barnið sé vel talandi á báðum málum (Baker og Jones, 1998: 6; Þórdís Gísladóttir, 2004: 151). 

Tvítyngdir hafa tækifæri til samskipta við fleira fólk en eintyngdir, bæði í þeirra nánasta 

umhverfi og í alheimssamfélaginu. Ferðist tvítyngdir til annarra landa getur góð þekking á 

tungumálinu hjálpað til við að mynda ný sambönd. Steingrímur Þórðarson telur tvítyngda 
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varðveita ákveðinn lykil að annars konar menningu og mannlegum samskiptum (Steingrímur 

Þórðarson, 2001). Þeir hafi tækifæri til að mynda sambönd við fólk af öðrum þjóðernum og 

geti jafnvel brúað bil milli samfélaga og minnihlutahópa þar sem tungumálaörðugleikar geta 

verið til staðar. En ásamt því að geta miðlað málum milli hópa sem tala sitthvort tungumálið 

eru tvítyngdir sagðir hafa dýpri skilning á eðli tungumála og næmari lesskilning. Þeir eru 

einnig taldir þolinmóðari og skilningsríkari en eintyngdir í samskiptum við þá sem ekki hafa 

góða kunnáttu í tungumáli þeirra (Baker og Jones, 1998: 7; Steingrímur Þórðarson, 2001). 

Ásamt því að eiga sér tvö tungumál búa tvítyngdir við gott aðgengi að tveimur reynslu- og 

menningarheimum og geta öðlast ákveðið víðsýni sem Steingrímur telur ekki á færi 

eintyngdra (Steingrímur Þórðarson, 2001). Eintyngdir geta upplifað mismunandi menningu 

gegnum kunningja sem hafa aðrar hefðir en tala sama tungumál og þeir sjálfir eða með því 

að ferðast. En vegna þess að þá skortir tungumálið upplifa þeir menninguna aðeins sem 

áhorfendur. Tungumálið spilar stóran þátt í hverri menningu og það að vera virkur 

þátttakandi í menningu samfélags krefst kunnáttu í málinu. Hverju tungumáli fylgja ákveðnar 

hefðir, hegðun, sagnir, kveðjur, trúarathafnir, bókmenntir, tónlist, ákveðin heimssýn o.s.frv. 

Tvítyngi veitir einstaklingi þó ekki sjálfkrafa tvo menningarheima en það gefur kost á þeim. 

Að tala fleiri en eitt tungumál getur einnig veitt ákveðin atvinnutækifæri þar sem 

fjölþjóðlegum fyrirtækjum sem sjá um inn- og útflutning varnings milli landa fjölgar sífellt. 

Þar má teljast líklegt að tvítyngdir hafi í einhverjum tilfellum forskot á eintyngda hvað 

atvinnu varðar (Baker og Jones, 1998: 7). 

4.1.2.  Vitsmunalegir þættir 

Ellen Bialystok (2009: 5) og fleiri fræðimenn hafa rannsakað áhrif tvítyngis á heilann og 

vitsmunalega þætti. Hún hefur m.a. komist að því að bæði tungumál tvítyngdra virðast alltaf 

vera virk þó umhverfið krefjist aðeins notkunar annars þeirra. Þetta krefst sífelldrar íhlutunar 

framkvæmdakerfisins (e. executive control system) vegna kröfu um athyglisstjórnun, þ.e. 

heili þess tvítyngda þarf stöðugt að meta hvort tungumálið eigi að nota. Fræðimenn hafa því 

sett fram þá kenningu að vegna mikillar virkni framkvæmdakerfisins sé það virkara í 

tvítyngdum en öðrum og ættu þeir því að standa sig betur í verkefnum sem snúa að 

framkvæmdastjórnun en helstu verkefni kerfisins eru hömlun, breyting á hugsunarhætti og 

að uppfæra upplýsingar í vinnsluminni. Fyrri rannsóknir Bialystok höfðu sýnt að tvítyngd börn 
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stóðu sig betur í prófum sem sneru að sambandi tungumáls og táknkerfa en eintyngd börn 

en báðir hóparnir stóðu sig álíka vel í prófum sem snertu kunnáttu á málfræði. Þannig gekk 

bæði eintyngdum og tvítyngdum börnum jafn vel að taka eftir málfræðivillum, t.d. „apples 

growed on trees,“ en tvítyngd börn samþykktu frekar setningar á borð við „apples grow on 

noses“ sem málfræðilega réttar en þau eintyngdu, þó fullyrðingin sjálf væri ekki rétt. Þetta 

krefst þess að barnið líti fram hjá þeirri staðreynd að fullyrðingin sé röng og einbeiti sér að 

málfræðinni en þar kemur athyglisstjórnun til sögunnar. 

Bialystok (2009: 5-6) bendir á nýrri rannsóknir þar sem frekar hafa verið rannsakaðir 

yfirburðir tvítyngdra barna þegar kemur að athyglisstjórnun. Þær sýndu fram á það að 

tvítyngd börn þróa fyrr með sér hæfileikann til að leysa þrautir sem innihalda ósamræmi og 

misvísandi bendingar en eintyngdir. Dæmi um þetta er þraut sem snýr að flokkun spjalda, 

hönnuð af Zelazo og félögum. Á spjöldunum eru myndir í ákveðnum lit, t.d. grænn bátur eða 

rauð önd. Í fyrstu umferð eiga börn að flokka spjöldin eftir lit en síðan eiga þau að flokka þau 

eftir myndum þar sem allir bátarnir fara í sama flokk o.s.frv. Algengt er að börn haldi áfram 

að flokka spjöldin eftir fyrri fyrirmælunum fram til 4 eða 5 ára aldurs, jafnvel þó þau geti 

endursagt hver seinni fyrirmælin voru. Tvítyngd börn reyndust vera yngri en eintyngd þegar 

þau gátu leyst þessa þraut. Bialystok bendir jafnramt á að fleiri rannsóknir hafi sýnt fram á að 

þessi aukna virkni framkvæmdastýringar eigi ekki aðeins við um börn heldur einnig unglinga, 

fullorðna og aldna tvítyngda einstaklinga. 

Út frá þessum upplýsingum hafa fræðimenn getið sér til um að aukin virkni 

athyglisstjórnunar og þar með þjálfun heilans geti hjálpað til við að viðhalda vitsmunalegri 

hæfni þegar komið er fram á gamals aldur og ákveðnir sjúkdómar herja á. Bialystok (2011: 

232-233) segir frá rannsókn sem gerð var á einstaklingum með Alzheimer-sjúkdóminn, annar 

helmingurinn var eintyngdur en hinn tvítyngdur. Bakgrunnsupplýsinga var aflað og kom í ljós 

að meðallengd formlegrar menntunar eintyngdra voru 12,4 ár en tvítyngdir höfðu að 

meðaltali gengið í skóla í 10,8 ár. Þessi munur ætti að hafa áhrif til hins betra á viðhald 

vitsmunalegrar hæfni eintyngdra miðað við tvítyngdra. Sú var hins vegar ekki raunin en 

eintyngdir reyndust að meðaltali hafa verið 71,4 ára þegar einkenni sjúkdómsins komu fram 

á meðan tvítyngdir voru að meðaltali 75,5 ára. Önnur álíka rannsókn var framkvæmd af 

Craig, Bialystok og Freedman árið 2010 og fengust úr henni svipaðar niðurstöður en þar var 

aldursmunurinn jafnvel meiri eða 5,1 ár. Bialystok telur því nær óhætt að fullyrða að það að 
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vera tvítyngdur stærri hluta ævi sinnar og allt sem það hefur í för með sér fyrir heilann hægi 

á einkennum heilahrörnunarsjúkdóma á borð við Alzheimer. Samanburður á heilaskönnun 

fjörutíu einstaklinga með Alzheimer, þar sem hlutfall ein- og tvítyngdra var jafnt, sýndi 

jafnframt að þó sjúklingarnir virtust í svipuðu vitsmunalegu ástandi (e. cognitive status) þá 

höfðu heilar tvítyngdu einstaklinganna rýrnað töluvert meira en þeirra eintyngdu. 

Sjúkdómurinn var því lengra á veg kominn hjá tvítyngdum en þeir héldu vitsmunalegri virkni 

lengur en eintyngdir á sama stigi sjúkdómsins (Bialystok, 2011: 232-233). 

4.2. Ókostir tvítyngis 

Þó kostir tvítyngis séu margir og vegi þungt þá eru einnig nokkur atriði til staðar sem kalla 

mætti ókosti. Í gegnum tíðina hefur tvítyngi þó ranglega verið tengt við ýmis vandamál, t.d. 

málþroskaraskanir, eins og áður var komið að í þriðja kafla, eða lágt sjálfsálit. Baker og Jones 

(1998: 8) benda á að slæmt gengi í skóla sé einnig stundum tengt við tvítyngi. Gangi 

eintyngdu barni illa í skóla telji foreldrar þess líklega að um of lítinn áhuga og hvatningu eða 

greindartakmörkun sé að kenna, eða efist um gæði kennslunnar og telji skólann sjálfan bera 

ábyrgðina. Foreldrar tvítyngds barns hugsi að öllum líkindum að sömu hlutir beri ábyrgð á 

stöðunni en bæti einnig við að tvítyngi barnsins eigi hlut í máli. Baker og Jones benda þó á að 

það þyki sannað að tvítyngi eitt og sér beri ekki ábyrgð á erfiðleikum í námi frekar en 

málþroskaröskunum. Að ala barnið sitt upp við tvítyngi getur hins vegar reynst erfiðara en að 

segja það. Búi fjölskylda í fjöltyngdu samfélagi geta börn lært tvö, þrjú eða jafnvel fleiri 

tungumál á nokkuð náttúrulegan hátt og án vandkvæða en það getur verið þrautin þyngri að 

ala upp tví- eða fjöltyngt barn í eintyngdu umhverfi. Hins vegar vegur hinn persónulegi, 

vitsmunalegi, félagslegi og menningarlegi ávinningur sem barnið öðlast svo þungt að hæpið 

er að líta á tímabundnar áskoranir foreldra þeirra sem ókost við tvítyngi (Baker og Jones, 

1998: 8).  

En hverjir eru hinir raunverulegu ókostir tvítyngis? Orðaforði tvítyngdra hefur töluvert verið 

rannsakaður og komið hefur í ljós að tvítyngdir búa yfirleitt yfir minni orðaforða en 

eintyngdir. Þessi munur hefur mikið verið ræddur í sambandi við athuganir á tvítyngdum 

börnum sem oftast reynast hafa minni orðaforða en eintyngdir jafnaldrar þeirra en stærð 

orðaforða er gjarnan ákveðinn mælikvarði og þykir gefa merki um skilning á tungumálinu. 

Sambærilegar athuganir á fullorðnum snúa yfirleitt ekki að orðaforðanum sjálfum heldur 
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aðgangi að orðaforða eða endurheimt orða (e. lexical retrieval). Í ljós hefur komið að 

fullorðnum tvítyngdum einstaklingum gengur að jafnaði hægar að nefna orð fyrir hluti sem 

þeir sjá og fá lægri útkomu í orðfimiprófum (e. verbal fluency) en eintyngdir. Þeir virðast 

einnig eiga erfiðara með að greina orð í hávaða og lenda oftar í því að vita hvað þeir ætli að 

segja en koma ekki orðum að því (e. tip of the tongue experience). Ekki er þó alveg ljóst hvers 

vegna tvítyngdum gengur hægar að endurheimta orð en Bialystok telur að ein skýringin gæti 

verið sú að þeir þurfi sífellt að velja á milli tungumála, tvítyngdir hafi tvö orð fyrir hvert 

fyrirbæri og þurfi því að velja hvort á að nota við hverjar aðstæður. Önnur skýring gæti verið 

sú að tvítyngdir nota bæði tungumálin minna en eintyngdir nota sitt eina tungumál en 

þannig öðlast þeir minni æfingu sem gæti haft áhrif á tímann sem það tekur heilann að 

endurheimta orð og þar með orðfimi. Þriðja skýringin snýr að því á hvaða aldri viðkomandi 

lærði tungumálið (e. age of acquisition) en kenningin er á þá leið að því síðar á lífsleiðinni 

sem við lærum tungumál því lengri tíma taki endurheimt orða á því tungumáli (Bialystok, 

2009: 4-5). 

Baker og Jones (1998: 8) benda á annað vandamál sem tvítyngdir glíma gjarnan við en það er 

efi þeirra um hvaða hópi þeir tilheyri. Þau segja vandamál við samsömun ekki óalgeng hjá 

tvítyngdum, bæði börnum og fullorðnum. Sem dæmi um slíkt má nefna barn sem á íslenska 

móður en danskan föður og talar bæði íslensku og dönsku. Barnið gæti þá velt fyrir sér hvort 

það sé íslenskt, danskt eða íslenskt-danskt. Búi fjölskyldan í öðru hvoru landinu, t.d. 

Danmörku, getur verið að barnið líti frekar á sig sem Dana en hafi samviskubit yfir því að 

finnast það ekki tengjast landi móður sinnar. Flytji fjölskyldan til annars lands, t.d. til Spánar 

vegna starfs eða annars, getur það tekið sinn tíma að samsama sig menningu og tungumáli í 

nýju landi, bæði fyrir barnið og foreldrana. Þetta er þó mjög persónubundið því sumir eru 

fljótari að ná tökum á nýjum aðstæðum en aðrir. Öll tilheyrum við þó mörgum hópum og 

gegnum ýmsum hlutverkum. Kona getur verið allt í senn dóttir, móðir, eiginkona, kristin, 

atvinnukona í fótbolta, lögfræðinemi o.s.frv. Þessir hópar og hlutverk geta verið breytileg og 

það að tala fleiri en eitt tungumál þarf ekki endilega að leiða til þess að viðkomandi finnist 

hann utanveltu heldur geti það orðið til þess að hann samsami sig jafnvel fleiri hópum (Baker 

og Jones, 1998: 8). 

Ekki upplifa þó allir tvítyngdir vandamál við samsömun. Barni íslensku móðurinnar og danska 

föðurins sem bjuggu í Danmörku og fluttu til Spánar getur fundist það vera í fyrsta lagi 
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danskt, í öðru lagi íslenskt en telur sig þó ekki Spánverja þó það hafi lært spænsku, lifi og 

hrærist í spænsku samfélagi og noti spænskuna daglega við leik og störf. Það er þó misjafnt 

hvernig innflytjendur takast á við nýtt samfélag; sumir taka því opnum örmum að fá tækifæri 

til að samsama sig nýjum hópi, aðrir vilja halda sem fastast í sitt móðumál og þá siði sem því 

fylgja og enn aðrir vilja líkjast innfæddum sem mest og samsama sig þeim með því að losa sig 

við móðurmálið og það sem því fylgir. Það er því hægt að eiga sér tvö tungumál án þess að 

eiga erfitt með að samsama sig ákveðnum hópum en hins vegar er hætta á því að finnast 

maður aldrei tilheyra einum eða öðrum hópi. Vandræði við samsömun eru því ekki 

óhjákvæmileg afleiðing tungumála en þau geta vissulega átt sinn þátt í því að einstaklingum 

finnist þeir vera utangátta (Baker og Jones, 1998: 8-9). 

4.3. Samantekt 

Í þessum kafla hefur komið fram að helstu kostir tvítyngis snúa m.a. að samskiptum, 

menningu og vitsmunalegri hæfni. Tvítyngi getur styrkt samband barns og foreldris, sem og 

ættingja. Ásamt því að eiga sér tvö tungumál hafa tvítyngdir gott aðgengi að tveimur reynslu- 

og menningarheimum og geta því öðlast víðsýni sem ekki er á færi eintyngdra. Rannsóknir 

hafa sýnt að tvítyngdir viðhalda vitsmunalegri hæfni lengur fram á elliárin en eintyngdir, 

jafnvel þegar sjúkdómar á borð við Alzheimer herja á. Kostir tvítyngis vega þungt en þó eru til 

staðar atriði sem kalla mætti ókosti. Orðaforði tvítyngdra virðist vera minni en hjá 

eintyngdum ásamt því að endurheimt orða er hægari. Ein skýringin á því gæti verið sú að 

tvítyngdir þurfa sífellt að velja á milli mála en önnur skýringin er á þá leið að þeir nota bæði 

tungumálin sín minna en eintyngdir sitt eina mál. Annað vandamál sem tvítyngdir glíma 

gjarnan við er efi um hvaða hópi þeir tilheyri. Þó er misjafnt hvernig innflytjendur takast á við 

nýtt samfélag og hver tekur á því eftir sínu höfði. 
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5. Aðlögun að skóla og samfélagi 

Til Íslands flytjast margar erlendar fjölskyldur sem þurfa að aðlagast nýju samfélagi. Meðal 

þess sem þær fjölskyldur þurfa að kljást við er að læra tungumálið sem leiðir til þess að börn 

og foreldrar þeirra verða tvítyngd. Þessar fjölskyldur reiða sig á hjálp samfélagsins og skóla 

við að fóta sig í starfi og námi. Hér verður fjallað um þrjár leiðir aðlögunar að nýju samfélagi 

og stefnur í málum innflytjenda á ólíkum landshornum á Íslandi. Einnig verður dregið fram 

mikilvægi þess að hjálpa börnum að viðhalda móðurmáli sínu samhliða kennslu í öðru máli 

og stuttlega fjallað um hvernig nálgast megi kennslu í íslensku sem öðru máli. Er hér átt við 

börn sem læra sitt annað tungumál þegar þau hafa náð einhverri færni í móðurmáli sínu, þ.e. 

áunnið tvítyngi, eða börn af íslenskum uppruna sem hafa dvalist erlendis til lengri tíma. 

5.1. Aðlögun að nýju samfélagi 

Oftast er talað um þrjár meginleiðir við aðlögun innflytjenda að nýju samfélagi og þeirri 

menningu sem þar er fyrir. Í fyrsta lagi er talað um samlögun (e. assimilation) en þá laga 

minnihlutahópar sig að meirihlutanum, annað hvort sjálfviljugir eða nauðbeygðir. Þeir segja 

skilið við sína upprunalegu menningu og tungumál og aðlagast, bæði félagslega og 

menningarlega, þeim íbúum sem tilheyra meirihlutanum. Samlögun þýðir því að menning 

minnihlutahópa hverfur og þeir missa sérkenni sín. Í öðru lagi getur átt sér stað samþætting 

(e. integration). Í henni felst að þjóðernisminnihlutar halda sinni menningu, tungu og 

sérkennum en tileinka sér jafnframt menningu meirihlutans. Minnihlutahópurinn hefur þá á 

valdi sínu tvö tungumál, tvenns konar siði, gildismat og samskiptahæfni. Samþætting krefst 

aðlögunar beggja hópa, minnihlutans og meirihlutans, en sá stærri verður að geta viðurkennt 

sérkenni og sérþarfir þess minni. Samþætting felur í sér að minnihlutinn tekur þátt á öllum 

sviðum samfélagsins; vinnumarkaði, stjórnmálum og efnahagslífi, enda hefur hann öll sömu 

réttindi og aðrir íbúar samfélagsins. Í þriðja lagi er talað um aðskilnað (e. segregation) sem 

vísar til þess þegar minnihlutahópar eru aðgreindir frá meirihlutanum á skýran hátt. 

Minnihlutinn getur valið þetta sjálfur eða meirihlutinn dregið þessa línu á milli. Sé 

aðskilnaðurinn sjálfviljugur halda hóparnir sig út af fyrir sig og viðhalda eigin siðum án mikilla 

áhrifa frá meirihlutanum. Minnihlutahópar eru þó oft þvingaðir til aðskilnaðar og búa þá á 

afmörkuðum landsvæðum. Við þessar aðstæður er minnihlutinn oftar en ekki kúgaður af 

meirihlutanum í pólitískum, efnahagslegum eða félagslegum skilningi. Þessar aðstæður leiða 
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oft af því að fólk úr minnihlutanum þykir minna virði en meirihlutinn og því þykir óhagkvæmt 

að blanda menningarheimunum saman (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2000: 96-97). 

Menntastefnur taka mið af þeim hefðum og viðhorfum sem ríkja í samfélaginu og á það 

einnig við um þá hluta sem snúa að menntun nýbúa, og þar með þeirra barna sem eiga 

annað móðurmál en það sem talað er í landinu og eru því á leið að verða tvítyngd. 

Menntastefnur eru því afar ólíkar á milli landa og jafnvel milli skóla innan sömu landamæra 

og misjafnt hvort stuðlað sé að málsviðbót (e. additive bilingualism) eða málskiptum (e. 

subtractive bilingualism). Málsviðbót þýðir að markmálinu, þ.e. nýja málinu sem á að læra, er 

bætt við samhliða áframhaldandi styrkingu móðurmálsins en með málskiptum er stefnt að 

því að móðurmálið víki fyrir markmálinu (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000b: 14; Cummins, 2001). 

Samkvæmt Steingrími Þórðarsyni (2001) birtast opinberar stefnur stjórnvalda með ýmsu 

móti og geti þær verið allt frá viðamiklum stuðningi við minnihlutamál til fjandsamlegrar 

andstöðu við tungumál tiltekins hluta þegnanna. Víðast hvar virðist þó ríkja einhverskonar 

mild afskiptaleysisstefna. Sumar þjóðir skilgreini sig sem tví- eða fjöltyngdar en flestir hinna 

tvítyngdu lifi og hrærist í samfélögum þar sem er aðeins eitt opinbert tungumál. Þá segir 

Steingrímur að sá mælikvarði sem hvað skýrast gefi til kynna afstöðu stjórnvalda til tvítyngis 

þegna sé það hvernig komið er til móts við þarfir tvítyngdra barna í skólum. 

Samkvæmt Elsu Sigríði Jónsdóttur (2000: 97-98) hefur á Vesturlöndum lengstum verið stefnt 

að samlögun innflytjenda, sem áttu þá að tileinka sér tungumál, siði og venjur meirihlutans 

sem hraðast. Á Norðurlöndunum hafi áherslur breyst hægt og bítandi og sé stefnumótunin 

nú byggð á hugmyndinni um samþættingu. Hún segir Ísland öldum saman hafa verið fremur 

einangrað frá öðrum þjóðum og megi því ætla að menningin hafi verið tiltölulega einsleit. 

Fjölbreytni hafi hins vegar aukist smám saman samhliða miklum tæknibreytingum, 

framförum og auknum samskiptum við aðrar þjóðir. Til að byrja með var þorri innflytjenda 

frá Norður-Evrópu og Norður-Ameríku en siðir þeirra og venjur voru ekki svo ýkja fjarri því 

sem þekktist á Íslandi. Á síðustu áratugum 20. aldarinnar fór að koma hingað fólk frá 

svæðum þar sem tungumál og menningar- og trúarleg gildi voru afar ólík því sem hér 

þekktist. Elsa Sigríður bætir því við að innflytjendur hafi á margan hátt auðgað íslenskt 

þjóðfélag, m.a. með framandi matarmenningu og tónlist. Athygli skal vakin á því að grein Elsu 

Sigríðar er frá árinu 2000 og hefur mikið breyst í þessum málum síðan þá, vafalaust til hins 

betra. Fjölbreytni íslensks mannlífs heldur áfram að aukast þegar komið er fram á 21. öldina.  
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5.2. Stefnur í málefnum innflytjenda á Íslandi 

Hér verður hugað að því hvernig málefnum innflytjenda er háttað hér á landi með því að líta 

á stefnur Reykjavíkurborgar, Akureyrarbæjar og Sambands sveitarfélaga á Austurlandi til að 

fá nokkuð breiða mynd af stöðunni. 

5.2.1. Stefna Reykjavíkurborgar 

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur gaf út árið 2000 tillögur starfshóps um stefnu í málefnum barna 

með íslensku sem annað tungumál í grunnskólum Reykjavíkur. Þar segir að í ljósi mikillar 

fjölgunar barna með íslensku að öðru máli í skólum skuli stefna að fjölmenningarlegri 

kennslu í grunnskólum. Kennslan skuli beinast jafnt að íslenskum börnum sem erlendum og 

sé henni m.a. ætlað að koma í veg fyrir fordóma og auðvelda aðlögun og samkennd. 

Starfshópurinn setti jafnframt fram sex leiðarljós fyrir grunnskóla Reykjavíkurborgar til að 

vinna eftir en meðal þeirra var að draga úr fordómum gagnvart útlendingum, að börn af 

erlendum uppruna skuli hafa jafnan aðgang að skólakerfinu líkt og önnur börn, að 

útlendingum skuli standa til boða íslenskunám við hæfi og að borgarbúar nýti menningarlega 

fjölbreytni samfélagsins til góða. Til að gera kerfið sem skilvirkast lagði starfshópurinn til 

stofnun móðurskóla í kennslu á íslensku sem öðru máli þar sem þróa mætti aðferðir í 

fjölmenningarlegri kennslu (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2000: 7). Austurbæjarskóli gegnir 

nú þessu hlutverki móðurskóla en þar eru 20% nemenda af þrjátíu mismunandi þjóðernum. 

Þar er markmið kennslunnar að nemendur læri að virða fjölbreytileikann og áhersla lögð á að 

nýta hann á jákvæðan hátt (Austurbæjarskóli, 2011). 

Árið 2008 gaf Reykjavíkurborg út handbók um móttöku innflytjenda í grunnskóla Reykjavíkur 

og er þar farið nokkuð ítarlega í gegnum fimm skref við móttöku nýrra nemenda, allt frá 

fyrstu skólaheimsókn til áframhaldandi samstarfs heimilis og skóla. Þar er meðal annars 

útlistað hvaða gögn skólastjórnendur og kennarar þurfi að hafa við hendina og miðla til 

foreldra í móttökuviðtali. Þegar ákveðið hefur verið hver verður umsjónarkennari 

nemandans skal hann fá öll nauðsynleg gögn í hendurnar og jafnframt undirbúa bekkinn fyrir 

komu nýja nemandans með því að kynna nafn hans, móðurmál og gefa nemendum innsýn í 

upprunamenningu hans. Reykjavíkurborg vill meina að slík fræðsla stuðli að virðingu og 

áhuga og auðveldi nýja nemandanum að aðlagast. Einnig er minnst á að athuga möguleikann 
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á því hvort foreldrar úr bekknum hafi áhuga á að verða vinafjölskylda nýja nemandans og 

fjölskyldu hans ef þess yrði óskað (Reykjavíkurborg, 2008: 4-5, 8). 

Í bæklingnum er settur fram listi yfir grunnupplýsingar um skólastarfið og umgjörð þess sem 

miðla þarf til foreldra. Tekið er fram að hver og einn umsjónarkennari verði að meta hversu 

miklum upplýsingum er komið á framfæri í einu en æskilegast sé að þær komist til skila eins 

fljótt og kostur er. Meðal þessa eru upplýsingar um þjónustu sem stendur nemendum til 

boða, hvað þurfi að kaupa áður en skólagangan hefst, hvernig skóladagurinn fari fram, 

hvernig skuli tilkynna forföll eða frí, kennsluhættir, námsmat, skólareglur, helstu 

samskiptaleiðir kennara og foreldra o.s.frv. Reykjavíkurborg gerir sér grein fyrir því að eflaust 

þyki fjölskyldum margt framandi við íslenskt samfélag og íslenska skóla og að fyrstu árin 

gætu nemendur þurft mikinn stuðning. Einnig væri gott ef kennari hvetti foreldra til að 

viðhalda móðurmáli nemandans, veitti fræðslu um mikilvægi þess og benti á bjargir sem 

foreldrar gætu nýtt sér (Reykjavíkurborg, 2008: 11-12). 

5.2.2. Stefna Akureyrarbæjar 

Í Fjölmenningarstefnu Akureyrarbæjar (2010) segir að framtíðarsýn bæjarins sé sú að 

samfélagið muni einkennast af víðsýni, virðingu og samkennd og að litið verði á bakgrunn 

íbúa sem auðlind. Þá segir jafnframt að samfélagið muni taka vel á móti nýjum íbúum og 

styðja þá en vænti þess einnig á móti að allir virði menningu og siði þess samfélags sem þeir 

búa í. Meginstefna Akureyrarbæjar í málefnum innflytjenda, þ.e. þeirra sem tala annað 

móðurmál en íslensku, er að nýir íbúar skynji að þeir séu velkomnir, að veita öllum jöfn 

tækifæri og að allir verði virkir þátttakendur í samfélaginu. Hvað fræðslumál varðar vill 

Akureyrarbær taka vel á móti innflytjendum þegar þeir hefja nám og gera þeim aðlögun að 

íslensku skólakerfi sem þægilegasta. Að þessu væri m.a. hægt að stuðla með föstum 

vinnureglum um móttöku innflytjenda og góðu aðgengi að túlkum og leiðbeiningum um 

hvernig skuli nota þá og hvar þá sé að finna. Einnig segir Akureyrarbær mikilvægt að 

foreldrar og forráðamenn barnsins séu upplýstir um starfsemi skólans og íslenska skólakerfið 

og jafnframt að kennarar séu meðvitaðir um að þörf sé á að senda skilaboð heim á fleiri 

tungumálum en íslensku. Veita þyrfti börnum og foreldrum þeirra upplýsingar um siði, venjur 

og náttúrufar á Íslandi, t.d. um nestisvenjur, sérstaka daga líkt og öskudag, hefðir í kringum 

afmæli, foreldraviðtöl o.s.frv. Þetta mætti t.d. gera með upplýsingabæklingum á ýmsum 
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tungumálum að fyrirmynd þeirra sem Reykjavíkurborg hefur látið útbúa. Gott aðgengi að 

upplýsingum af þessu tagi gæti hjálpað innflytjendum að aðlagast íslensku samfélagi 

(Fjölmenningarstefna Akureyrarbæjar, 2010: 1-4).  

Akureyrarbær telur einnig mikilvægt að skólinn þjóni sem brú barnsins inn í samfélagið en að 

því megi m.a. stuðla með því að úthluta hverjum nýjum nemanda tengilið sem hefur 

eftirfylgni með honum fyrstu tvö árin í skólanum. Til að þjóna þessu hlutverki væri æskilegt 

að ráðgjöf um kennslu innflytjenda sé aðgengileg, t.d. í gegnum miðstöðvar eða 

móttökudeildir í einum grunnskóla og einum leikskóla á svæðinu. Akureyrarbær vill í gegnum 

skólana móta jákvætt viðhorf til fjölmenningar, m.a. með námsefni og fræðslu um fordóma 

og neikvæðar afleiðingar þeirra. Hann vill stefna að því að virkja nemendur til þátttöku í 

íslensku samfélagi með áherslu á íslenskukennslu og læsi en allir nemendur eiga rétt á námi í 

íslensku sem öðru máli. Þá skulu nemendur einnig hafa tækifæri til að viðhalda móðurmáli 

sínu með móðurmálskennslu eftir því sem tök eru á og fá stuðning við að efla sjálfsmynd sína 

(Fjölmenningarstefna Akureyrarbæjar, 2010: 4-6).  

5.2.3.  Stefna Sambands sveitarfélaga á Austurlandi 

Árið 2009 setti Samband sveitarfélaga á Austurlandi (SSA) fram stefnu í málefnum nýrra íbúa 

en meðal þeirra eru innflytjendur. Stefnt er að því að á Austurlandi njóti allir íbúar virðingar 

sem einstaklingar og búi við jöfn tækifæri til að nýta hæfileika sína og starfsorku. Hagsmunir 

innflytjenda skulu samþættir í alla stefnumótun, stjórnsýslu og þjónustu sveitarfélaganna og 

vinna skal að því að öllum nýjum íbúum finnist þeir vera velkomnir og búi við öryggi í 

samfélaginu. Sambandið vill leita leiða til að efla þátttöku og virkni nýrra íbúa í samfélaginu, 

m.a. með því að veita þeim upplýsingar um þjónustu og réttindi þeirra og skyldur (Samband 

sveitarfélaga á Austurlandi, 2009: 1-2). 

Hvað skólamál varðar setur SSA þau markmið að stuðlað skuli að jákvæðri aðlögun barna og 

unglinga og þroskavænleg uppeldisskilyrði þeirra tryggð. Öll börn í leik- og grunnskóla skulu 

fá markvissa íslenskukennslu og stefnt er að því að efla menntun starfsfólks á sviði 

fjölmenningarkennslu. Þá þurfi upplýsingaflæði til foreldra að vera gott en æskilegt er að það 

fari fram á tungumáli þeirra. Skólar skulu jafnframt stefna að því að hafa helstu upplýsingar 

um starfshætti skólans aðgengilegar á tungumálum allra nemenda. Að lokum er tekið fram 

að líta skuli á komu nemenda af erlendum uppruna sem viðfangsefni skólasamfélagsins í 
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heild þar sem allir kennarar og starfsfólk eru íslenskukennarar (Samband sveitarfélaga á 

Austurlandi, 2009: 5). 

5.3. Viðhald móðurmáls 

Móðurmálið er mikilvægur hluti af sjálfsmynd hvers og eins og móðurmálsmissir getur haft 

djúpstæðar tilfinningalegar afleiðingar í för með sér. Cummins bendir á að börn geti misst 

niður móðurmál sitt á aðeins 2-3 árum sé því ekki haldið nægilega við en hraðinn fer eftir því 

hversu mikið málið er notað í umhverfi barnsins. Þetta hefur óhjákvæmilega í för með sér 

skerta samskiptahæfni við foreldra sem og vini og ættingja í heimalandinu sem aftur getur 

leitt til þess að barninu finnist það vera utanveltu í eigin menningu (Cummins, 2001; Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2007: 118).  

Í íslenskuhluta aðalnámskrá grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2007: 20) segir að 

mikilvægt sé að nemendur með annað móðurmál en íslensku viðhaldi móðurmáli sínu og að 

stuðla skuli að virku tvítyngi þeirra þar sem góð kunnátta í móðurmáli sé undirstaða læsis, 

góðrar færni í seinna máli og eðlilegrar námsframvindu almennt. Þar segir einnig að gæta 

þurfi að því að taka tillit til kunnáttu þessara nemenda á eigin móðurmáli og ekki megi 

einblína eingöngu á færni þeirra í íslensku. Í 29. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

(1989) segir að menntun barns skuli m.a. beinast að því að móta með því virðingu fyrir 

foreldrum þess, menningarlegri arfleifð þess, tungu og þjóðernislegum gildum þess lands 

sem það býr í en jafnframt þess lands sem það kann að vera upprunnið frá. Í 30. grein sama 

sáttmála segir að í ríkjum þar sem minnihlutahópar hafi myndast skuli barni sem tilheyri 

slíkum hópi ekki meinað að njóta eigin menningar, játa og iðka eigin trú og nota eigið 

tungumál í samfélagi með öðrum hópum. 

Í raun má því segja að það að styðja ekki viðhald móðurmáls barna sé brot á réttindum þeirra 

til menntunar við hæfi en Elsa Sigríður Jónsdóttir vitnar í Skutnabb-Kangas sem telur að það 

séu sjálfsögð mannréttindi barna að fá tækifæri til að ná fullum tökum á sínu fyrsta máli og 

vera stolt af tungu sinni og menningu. Cummins bendir á að þar að auki komi 

móðurmálsmissir ekki aðeins niður á barninu sjálfu og fjölskyldu þess, heldur á samfélaginu 

öllu. Vill hann meina að á tímum hnattvæðingar ætti hvert samfélag að taka því fagnandi að 

hafa fjöltyngi og fjölmenningu innanborðs sem getur veitt því forskot í félags- og 

efnahagslegum erindum á heimsvísu. Það sé því mikilvægt verkefni fyrir ráðamenn og 
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skólastjórnendur að skapa stefnu þar sem réttindi allra íbúa eru virt og menningar- og 

tungumálaauðlindir eru nýttar til fulls (Cummins, 2001; Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2000: 100). 

Ekki er mælt með því að kennsla nýs máls stefni að því að fyrsta málið víki fyrir markmálinu, 

heldur því að kunnátta beggja mála styrkist samhliða og að þau styðji hvort annað. 

Rannsóknir benda sterklega til þess að góður grunnur í móðurmáli barns og áframhaldandi 

örvun þess máls séu undirstaða þess að barnið nái góðum tökum á nýju tungumáli. Virkt 

tvítyngi, þ.e. þegar bæði málin eru ræktuð og notuð, hafi jákvæð áhrif á námsframvindu og 

vitsmunaþroska á meðan málskipti, þegar móðurmálinu er skipt út fyrir nýja málið, hafi 

neikvæð áhrif (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008: 18; Elín Þöll Þórðardóttir, 2007: 118-119; Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2000: 98).  

Elsa Sigríður Jónsdóttir (2000: 103) segir börn afar næm á umhverfi sitt og að þau verði fyrir 

miklum áhrifum af skoðunum og viðhorfum fólksins í kringum þau, ekki síst 

skólastarfsmönnum og skólafélögum. Elín Þöll Þórðardóttir (2007: 121-122) bendir jafnframt 

á að skynji börn að móðurmál þeirra og menning njóti ekki jafn mikillar virðingar og annarra 

sé hætt við að þau upplifi ákveðna höfnun og að áhugi þeirra á máli sínu og menningu 

minnki. Minnkandi áhugi hindri áframhaldandi þroska á móðurmálinu og notkun þess til 

stuðnings á námi markmálsins. Cummins (2001) bendir á að bæði foreldrar og kennarar geti 

stuðlað að og nært áhuga barna á móðurmáli sínu. Foreldrar geti myndað sterka stefnu um 

notkun móðurmálsins heima við og skapað börnum sínum ýmis tækifæri til að nota málið, 

t.d. með sögustundum. Hann segir einnig gott að víkka notkunarsvið barnsins á tungumálinu. 

Þetta sé m.a. hægt með leikhópum þar sem barnið hitti önnur börn sem tala sama tungumál, 

með því að heimsækja upprunalandið o.s.frv. Þá spili kennarar hér stórt hlutverk líkt og 

foreldrar en mikilvægt sé að þeir sendi skýr skilaboð til nemandans um hversu verðmætt það 

er að kunna mörg tungumál og að þau vinni ákveðið afrek með því að tileinka sér nýtt mál. 

Kennarar geti í gegnum námið stuðlað að aukinni tungumálavitund nemenda með því að 

sýna fram á hinar jákvæðu hliðar fjöltyngis og fjölmenningar. Cummins kemur einnig með þá 

hugmynd að gera tungumálin lifandi í skólastofunni með því að hafa eitt orð til umræðu á 

hverjum degi. Í hverri kennslustund kemur nemandi þá með þýðingarmikið orð úr móðurmáli 

sínu sem allir í bekknum, ásamt kennaranum, læra og ræða svo merkingu þess (Cummins, 

2001). 
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Cummins (2001) segir að í gegnum móðurmálskennslu læri börn ekki aðeins tungumálið sjálft 

í þröngum skilningi heldur einnig hugtök og vitsmunalega leikni sem skipti miklu máli fyrir 

þróun markmálsins. Hann segir ýmsa leikni sem lærist í gegnum móðurmálið flytjast milli 

tungumála, t.d. það að kunna á klukku; hugtakið og kunnáttan er til staðar svo aðeins þarf að 

læra ný orð og heiti til að geta veitt upplýsingar um tímann á nýja tungumálinu. Sigurður 

Konráðsson (2007: 146) bendir jafnframt á að hæfileikinn að lesa flytjist einnig á milli 

tungumála svo fremi sem táknkerfið sé það sama; ef nemandi hefur lært að lesa á 

móðurmáli sínu verður auðveldara fyrir hann að læra að lesa á nýju tungumáli. 

Cummins (2001) vill meina að færni barns á móðurmálinu geti spáð fyrir um gengi þess við 

að læra annað tungumál en sterkur grunnur í móðurmáli virðist hjálpa börnum að þróa með 

sér lestrargetu á öðru tungumáli. Segir hann að skipti barn um tungumál áður en það hafi 

náð góðri færni í lestri á móðurmáli sínu sé oft heppilegra að lestrarkennslan fari áfram fram 

á móðurmálinu. Sumir kennarar og foreldrar hafi áhyggjur af því að kennsla í og á 

móðurmálinu taki tíma frá markmálinu sem leiði til þess að það taki barnið lengri tíma að ná 

tökum á því. Rannsóknir hafi hins vegar sýnt fram á það að sé vel staðið að tvítyngiskennslu, 

þ.e. þegar kennslu er skipt á milli tungumálanna, þá auki hún lestrarkunnáttu og þekkingu á 

móðurmálinu án þess að það komi niður á þróun markmálsins (Cummins, 2001).  

Ekki liggur ljóst fyrir hvers vegna tvítyngdum börnum sem hafa gott vald á móðurmáli sínu 

gengur betur að læra nýtt mál en þeim börnum sem tapa færni í sínu fyrsta máli. Birna 

Arnbjörnsdóttir bendir á tvo mögulega áhrifavalda; annars vegar hugsanlega truflun á 

málþroska við málskiptin, þegar móðurmálið er látið víkja fyrir markmálinu, og hins vegar 

áhrif þess að málfærni takmarkast við talmál en færni er minni í skólamáli, sem leiðir til 

erfiðleika í lestri og námi. Birna bendir jafnframt á að rannsóknir Cummins og fleiri hafi sýnt 

fram á meiri fylgni milli móðurmálsþroska og lestrargetu í seinna máli en kunnáttu í seinna 

máli og lestrargetu á því máli (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008: 18).  

5.4. Íslenska sem annað mál 

Nemendum í íslenskum grunnskólum með annað móðurmál en íslensku hefur fjölgað 

verulega síðustu tíu árin. Samkvæmt tölum Hagstofunnar (2013) voru grunnskólanemendur 

með erlent móðurmál 1.266 talsins árið 2002 en voru orðnir 2.663 árið 2012. Fjöldi þessara 

nemenda hefur því meira en tvöfaldast á síðustu tíu árum. Tölur frá árinu 2012 sýndu að stór 



37 
 

hluti þessara barna hefur pólsku að móðurmáli eða 850 nemendur. Næst stærsti hlutinn 

talar filippseysk mál eða 253 nemendur og 204 hafa ensku að móðurmáli. Í ljósi þessara 

breytinga, aukinnar fjölmenningar, og þar með breyttra samfélagsaðstæðna, hafa fjölmörg 

sveitarfélög, bæjarfélög og skólar markað sér stefnu um fræðslu nýbúa og fjölmenningarlega 

kennslu líkt og fjallað var um hér að framan.  

Í tillögum íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu frá árinu 2008 er áhyggjum lýst yfir því 

að útlendingar hér á landi fái ekki næga hvatningu til að læra íslensku og að Íslendingar hafi 

margir hverjir litla þolinmæði til að hlusta á íslensku með erlendum hreim. Þeim hætti jafnvel 

til að skipta yfir í ensku um leið og þeir heyri erlend einkenni í máli sem efli ekki viðleitni 

útlendinga til að læra íslensku. Nefndin setur fram það markmið að íslenska verði áfram 

aðalsamskiptamálið í fjölþjóðlegu samfélagi á Íslandi en til að svo geti orðið telur hún 

mikilvægt að þeim útlendingum sem setjast hér að séu búnar þær aðstæður að þeir geti náð 

tökum á íslensku og orðið virkir þátttakendur í íslensku samfélagi á íslensku. Settar eru fram 

nokkrar forsendur þess að markmiðið geti náðst. Meðal þeirra er að traust fræðileg þekking 

á tileinkun og kennslu í íslensku sem öðru máli þurfi að vera fyrir hendi, ásamt einkennum og 

tilbrigðum eftir uppruna þeirra sem hana tala. Þá þurfi kennsla í íslensku sem öðru máli að 

vera vönduð og fjölbreytt, sem og kennsluefnið, og miðast við þarfir ólíkra hópa. Nefndin 

telur jafnframt að kennslan þurfi að vera ódýr, jafnvel endurgjaldslaus, aðgengileg og að 

hvatningin til að læra málið þurfi að vera til staðar í samfélaginu (Menntamálaráðuneyti, 

2008: 79-81). 

Í íslenskuhluta aðalnámskrár grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2007: 20) er ekki aðeins 

fjallað um íslensku sem móðurmál heldur einnig um íslensku sem annað tungumál. Íslenska 

sem annað tungumál er námsgrein fyrir nemendur sem hafa ekki nægilegt vald á íslensku til 

að geta stundað nám í íslenskum skólum til jafns við aðra nemendur, hvort sem nemendur 

eru íslenskir eða af erlendum uppruna. Í aðalnámskrá segir að nám í greininni miði að því að 

nemendur geti fylgt jafnöldrum sínum eftir í öllu námi eftir því sem kostur er. Þetta þýði að 

samþætting sé nauðsynleg og íslenska sem annað tungumál verði að tengjast öllum 

námsgreinum. 

Málanám er mikilvægt fyrir innflytjendur svo þeir geti verið virkir þátttakendur í nýju 

samfélagi. Í aðalnámskrá frá 2011 sem inniheldur nýjan greinasviðshluta segir í íslenskukafla 
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að það sé eitt af brýnustu verkum skólakerfisins að efla og bæta íslenskukunnáttu nemenda 

sem hafa annað mál en íslensku að móðurmáli. Þar sem hæfni í íslensku er meginforsenda 

virkrar þátttöku í samfélagi lýðræðis og jafnréttis verða þessir nemendur að geta lagt stund á 

almennt nám í íslenskum skólum. Segir þar jafnframt að um krefjandi verk sé að ræða og 

mikilvægt að heimili og skólar styðji saman við bakið á þessum börnum. Í nýjum 

greinasviðshluta þykir einnig ástæða til að minnast á börn sem hafa íslensku að móðurmáli 

en hafa dvalið í útlöndum meirihluta ævinnar. Þar sem skólamál þeirra og málið í 

samfélaginu hefur verið annað en íslenskan sem notuð hefur verið heima fyrir þarf að fylgjast 

með því hvort þessi börn þurfi aðstoð (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013: 106).    

Í íslenskuhluta aðalnámskrár segir að íslenska sem annað tungumál sé lykillinn að íslensku 

skólastarfi, íslensku samfélagi og virku tvítyngi. Menntamálaráðuneytið telur æskilegt að 

erlendir nemendur viðhaldi móðurmáli sínu með námi í heimaskóla eða í fjarnámi og stefnt 

skuli að virku tvítyngi þessara nemenda. Í námsgreininni felst meira en tungumálakennsla. Í 

henni fara markmið þar sem leitast er við að þjálfa nemendur í íslensku máli og 

menningarfærni, viðhalda og þróa þekkingargrunn og læsi, örva námsgetu og námstækni og 

stuðla að félagslegri vellíðan nemandans. Þar segir einnig að mikilvægt sé að huga að því að 

nemendur með annað móðurmál en íslensku geti fylgt jafnöldrum sínum í öllum 

námsgreinum. Með því að gæta að öllum þáttum þroska barnsins séu minni líkur á að 

nemandi verði á eftir í náminu meðan hann leitast við að læra íslenskt mál og öðlast 

menningarfærni (Menntamálaráðuneytið, 2007: 21).  

5.4.1. Erlend börn í íslensku skólastarfi 

Í grein Elsu Sigríðar Jónsdóttur (2000: 101) segir að tvenns konar misskilningur sé algengur 

varðandi nemendur sem eru tvítyngdir. Fyrri misskilningurinn er sá að þeir nemendur sem 

ekki hafa fullkomið vald á talmáli meirihlutans eru álitnir treggáfaðir og síður færir um 

rökhugsun. Seinni misskilningurinn felst í því að gera ráð fyrir að þeir nemendur, sem tala 

tungumál meirihlutans, hafi náð fullkomnu valdi á öllum þáttum tungumálsins. Gangi þessum 

börnum illa í skóla er málerfiðleikum ekki kennt um heldur eru þau álitin vera illa gefin og 

komið fram við þau samkvæmt því.  

Þetta rímar vel við það sem Lightbown og Spada (2006: 25) skrifa í sinni bók en þær benda á 

rannsóknir sem segja að börn sem byrja í skóla án viðeigandi þekkingar á málinu, miðað við 
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aldur, séu oft misgreind með málþroskaröskun eða aðrar raskanir en fjallað var um samband 

tvítyngis og málþroskaraskana í þriðja kafla. Þau börn sem helst eru misgreind eru 

innflytjendabörn sem tala annað tungumál heima fyrir, börn sem tala tungumál minnihlutans 

í landinu og börn sem tala aðra tegund af tungumálinu en skólamálið. Þær segja jafnframt að 

meiri kunnátta í öðrum málum en þeim sem notuð eru í skólanum sé oft túlkuð sem lítil 

kunnátta í tungumálum almennt.  

Erfitt getur verið fyrir innflytjendur að aðlagast lífi á nýjum stað. Börn innflytjenda standa 

frammi fyrir því ærna verkefni að byrja að stunda nám í skóla þar sem annað tungumál ríkir. 

Rannsóknir undanfarinna ára hafa sýnt slakari frammistöðu og verri líðan nemenda af 

erlendum uppruna. Árið 2006 voru innflytjendur í fyrsta skipti nógu margir á Íslandi til að 

hægt væri að bera saman meðaltöl um frammistöðu þeirra við frammistöðu innlendra 

jafnaldra í PISA-rannsókninni. Árin 2006 og 2009 sýndu niðurstöðurnar að frammistaða 

innflytjenda er marktækt slakari en innlendra jafnaldra þeirra og mikill munur á færni í öllum 

greinum. Í niðurstöðunum kom einnig fram að börnum sem komu ung til landsins vegnaði 

betur en þeim sem komu eldri. Í öðrum rannsóknum kom fram að unglingar sem alast upp á 

heimilum þar sem töluð eru önnur mál en íslenska líður verr í skóla en íslenskum jafnöldrum, 

félagsleg tengsl þeirra eru slök og þeir eru líklegri til að verða fyrir einelti. Einnig komu fram 

sterkar vísbendingar um að þeir tækju síður þátt í skipulögðum tómstundum en hinir íslensku 

unglingar (Guðlaug Ólafsdóttir, Hanna Ragnarsdóttir og Börkur Hansen, 2012: 30-31). 

Ingibjörg Hafstað (1994: 22) segir að þegar kennsla nýbúa sem verða tvítyngdir sé skipulögð 

þurfi einkum að hafa eftirfarandi þætti í huga: aðstæður og bakgrunn nemandans, hvernig 

staðið sé að móttöku, samstarf við heimilið og undirbúning bekkjarins. Guðlaug Ólafsdóttir 

o.fl. (2012: 32) bæta því við að vinna verði að því með öllum nemendum að þróa jákvæða 

afstöðu til fólks af mismunandi uppruna, kyni og menningu. Ingibjörg segir jafnframt að þá sé 

hægt að fræða þá um föðurland nýbúans, menningu og siði og gera verkefni tengd þeirri 

þjóð og jafnvel nágrannaþjóðunum. Einnig geti reynst gagnlegt að biðja nemendur um að 

setja sig í spor þeirra sem eru „utangátta,“ þ.e.a.s. þeirra sem koma inn í nýtt samfélag og 

vita ekki hvernig þeir eiga að fóta sig. Þetta geti hjálpað nýbúanum við að finnast hann vera 

velkominn í nýjan menningarheim (Ingibjörg Hafstað, 1994: 25). 
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Samstarf kennara og foreldra er ekki síður mikilvægt fyrir líðan nýbúans en Guðlaug 

Ólafsdóttir o.fl. (2012: 33) benda á að rannsóknir sýni að í sumum tilvikum séu skólar helsti 

tengiliður fjölskyldna innflytjenda við nýja samfélagið og því mikilvægt að þeir sinni því 

hlutverki gaumgæfilega. Ingibjörg Hafstað segir kennarann þurfa að veita foreldrunum 

innsýn í íslenskt skólastarf, t.d. benda þeim á helstu áherslur í skólakerfinu, uppbyggingu 

þess, mismunandi námsgreinar, samstarf heimilis og skóla o.fl. Einnig þurfi kennarinn að fá 

upplýsingar frá foreldrunum um sérstakan bakgrunn barnsins, væntingar þeirra til skólans, 

um tungumál þeirra, trúarbrögð og menningu. Þá geti foreldrarnir líka borið fram óskir um 

að tillit sé tekið til menningarbundinna sérkenna. Hún segir jafnframt áríðandi að foreldrarnir 

finni fyrir því að skólinn taki tillit til sjónarmiða þeirra og sjái að það sé ekki ætlun skólans að 

taka fram fyrir hendurnar á þeim (Ingibjörg Hafstað, 1994: 26). Mikilvægt sé að ganga út frá 

því að allir foreldrar hafi áhuga á menntun barna sinna þó að þeir hafi mismikla þekkingu á 

því hvernig skólastarf fari fram (Guðlaug Ólafsdóttir o.fl., 2012: 33). Líkt og fjallað var um hér 

að framan virðist það vera stefna bæjar- og sveitarfélaga á Íslandi að taka vel á móti 

innflytjendum og aðstoða þá við að fóta sig í samfélaginu en partur af því er að tryggja gott 

samstarf þeirra við skóla þar sem gagnkvæm virðing ríkir. 

Birna Arnbjörnsdóttir segir að áður en hafist sé handa við undirbúning kennslu í íslensku sem 

öðru máli sé brýnt að huga að því að námið sé heildstætt og samvirkt eða það sem kallast 

samvinnunám. Þemakennsla geti sett námsefnið í víðara samhengi og aukið skilning og 

samvinnunám veiti meiri möguleika til tjáskipta og fleiri tækifæri til umræðna og útskýringa 

frá hópnum. Hún segir einnig mikilvægt að námið örvi náms- og vitsmunaþroska og að í 

hverri námsáætlun skuli vera markmið og verkefni sem lúti að örvun gagnrýninnar hugsunar, 

námstækni og námsþroska. Þar að auki verði kennsla í öðrum námsgreinum að fela í sér 

kennslu í íslensku (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000a: 18).  

Þar sem tvítyngdir nemendur fást við sama námsefni og jafnaldrar þeirra segir Birna að hafa 

þurfi í huga að efnistökin séu í samræmi við málfærni þeirra og að á sama tíma fái þeir 

þjálfun í nýja tungumálinu. Þessi efnistök krefjist mikillar samvinnu milli kennara og í raun 

verði þeir allir að vera íslenskukennarar. Hafa verði í huga að kennsla í íslensku sem öðru 

máli sé í eðli sínu einstaklingsbundin vegna ólíkra þarfa nemenda og þegar nemandi af 

erlendum uppruna komi í skólann þurfi að meta kunnáttu hans í íslensku, stöðu í lestri og í 

námi almennt. Eftir það sé best að setja upp einstaklingsnámskrá fyrir nemandann þar sem 
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komi skýrt fram á hvað þurfi að leggja áherslu í náminu svo að hann geti staðið jafnfætis 

íslenskum jafnöldrum sínum (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000a: 7, 17). Rannsóknir hafa sýnt að 

það skólastarf sem gefið hefur af sér þá nemendur af erlendum uppruna sem hafa náð 

góðum árangri í námi einkennist af gagnkvæmri virðingu og stuðli að lýðræðislegum 

vinnubrögðum með virkum samræðum milli nemenda og kennara (Guðlaug Ólafsdóttir o.fl., 

2012: 33).  

5.5. Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um stefnur landa fyrir móttöku tvítyngdra sem velta á þeim 

viðhorfum og hefðum sem ríkja í samfélaginu. Á Vestur- og Norðurlöndum hafa áherslur 

breyst með aukinni fjölbreytni og er stefnumótunin nú byggð á samþættingu. Stefnur 

Reykjavíkurborgar, Akureyrarbæjar og Sambands sveitarfélaga á Austurlandi í málefnum 

innflytjenda bera allar að sama brunni en þó með mismunandi áherslum. Allar stefna þær að 

því að innflytjendum finnist þeir velkomnir og geti tekið virkan þátt í samfélaginu. Um leið er 

viðhald móðurmáls í nýju landi afar mikilvægt því góður grunnur í móðurmáli er undirstaða 

þess að ná góðum tökum á nýju tungumáli en oft hafa tvítyngd börn verið álitin treggáfuð ef 

þau hafa ekki náð fullkomnu valdi á máli meirihlutans. Í kaflanum var þess einnig getið að 

erlendum nemendum hafi fjölgað mikið síðastliðinn áratug og hefur aðalnámskrá grunnskóla 

tekið mið af því. Við móttöku nýrra nemenda í skóla þarf að undirbúa vel komu þeirra í 

samvinnu við foreldra en rannsóknir á Íslandi sýna að erlend börn fá slakari einkunnir og líður 

verr í skólanum en íslenskum jafnöldrum þeirra.  
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6. Umræður 

Erfitt er að skilgreina hugtakið tvítyngi og hvað í því felst að vera tvítyngdur. Þetta stafar 

meðal annars af því að ekki eru alltaf skýrar línur milli þess hvað er tungumál og hvað er 

mállýska, líkt og komið var að í öðrum kafla. Þá er einnig misjafnt hvaða færni er talin þurfa 

til að teljast tvítyngdur. Þórdís Gísladóttir (2004: 146) hefur tekið saman helstu sjónarmiðin í 

þessum málum og skiptir þeim í fjögur viðmið. Í fyrsta lagi talar hún um það viðmið sem 

almenningur hallast helst að, upprunaviðmiðið, en í því felst að viðkomandi verði að læra 

bæði tungumálin jafnhliða frá barnæsku og hafa kunnáttu til jafns við innfædda til að teljast 

tvítyngdur. Þetta viðmið er helst til strangt þar sem fáir finnast sem falla undir það og margir 

hafa náð góðum tökum á tungumáli þó þeir hafi ekki lært það samhliða móðurmáli sínu frá 

fæðingu. Annað viðmið Þórdísar er kunnáttuviðmiðið sem setur einskonar mælikvarða á 

tvítyngi sem nær frá upphafi málanáms og þar til einstaklingur hefur náð fullu valdi á málinu. 

Í sambandi við þetta viðmið má setja fram þá spurningu hvort einstaklingur geti talist 

„örlítið“ tvítyngdur, „hálf“ tvítyngdur eða „algerlega“ tvítyngdur. Ætla má að slíkir 

mælikvarðar geti valdið ruglingi og óþægindum hjá málanemanum sem getur haft stöðugar 

áhyggjur af því „hversu“ tvítyngdur hann sé. Á hinn bóginn er þetta viðmið ekki jafn hart og 

það fyrsta og einstaklingur getur talist tvítyngdur þó hann hafi ekki náð fullkomnu valdi á 

málinu.  

Þriðja viðmiðið kallar Þórdís notkunarviðmið en samkvæmt því er einstaklingur tvítyngdur ef 

hann getur notað málin við þær aðstæður sem hann lendir í í daglegu lífi. Þetta viðmið 

verður að teljast vafasamt þar sem afar misjafnt getur verið hversu mikillar notkunar hvors 

máls daglegt líf krefst. Fjórða og síðasta viðmiðið er viðhorfsviðmið og snýst um það viðhorf 

sem einstaklingur hefur til sjálfs síns eða hvernig samfélagið flokkar hann. Ef viðkomandi 

álítur sig tvítyngdan eða samfélagið telur hann það, þá er hann tvítyngdur. Þetta viðmið veitir 

einstaklingnum vissulega frelsi til að túlka málkunnáttu sína eftir eigin höfði hvort sem 

samfélagið er honum sammála eða ekki. Það getur hins vegar verið notað til mismununar í 

þeim samfélögum þar sem minnihlutamál eru ef til vill ekki viðurkennd. Hvert viðmið hefur 

sína kosti og galla en ef til vill er kunnáttuviðmiðið hentugast þar sem ekki er gerð krafa um 

þekkingu á við innfædda og gert er ráð fyrir því að málkunnátta sé síbreytilegt ferli og 

ómögulegt sé að verða „fullnuma“ í tungumáli líkt og Þórdís bendir á (Þórdís Gísladóttir, 

2004: 146). 



43 
 

Settar hafa verið fram fjölmargar kenningar um máltöku barna en áhugi á þessu sviði jókst til 

muna upp úr 1960 sem að mörgu leyti má rekja til Noams Chomsky og þeirra kenninga sem 

hann setti fram á þeim tíma eins og sagt var frá í þriðja kafla. Megininntak kenninga 

Chomskys snýst um það að maðurinn hafi áskapaða hæfileika til að læra tungumál. Þetta 

taldi hann útskýra það að börn geti lært móðurmál sitt með lágmarks innlögn úr umhverfinu. 

Kenning Chomskys hefur verið yfirfærð á máltöku annars máls en menn eru þó ekki sammála 

um getu hennar til að útskýra það hvernig annað mál lærist. Það má velta því fyrir sér hvort 

kenning Chomskys sé einfaldlega úrelt en nú til dags eru menn almennt sammála um þátt 

umhverfisins og samskipta í máltöku og málanámi og falla þær kenningar sem leggja áherslu 

á þetta undir hugræna málfræði en þær ná bæði til máltöku eintyngdra og tvítyngdra. Þeir 

sem aðhyllast þessar kenningar telja umhverfið, frjálsan vilja og almennan vitsmunalegan 

þroska spila mikilvægasta hlutverkið í málþroska barna. Hugræn málfræði gerir þó ráð fyrir 

því að maðurinn fæðist á einhvern hátt tilbúinn til að læra mál en telur þessa eiginleika ekki 

spila jafn stórt hlutverk og Chomsky gerði ráð fyrir. Það verður að teljast líklegt að máltaka 

byggist að einhverju leyti á ásköpuðum hæfileikum en þó hlýtur umhverfið að spila stóran 

þátt þar sem samskipti eru afar stór hluti af því að læra og nota tungumál.  

Rannsóknir hafa sýnt að máltaka ein- og tvítyngdra barna fer fram á áþekkan hátt líkt og Elín 

Þöll Þórðardóttir (2007: 105) bendir á. Báðir hóparnir virðast læra málfræðiatriði í svipaðri 

röð og ná svipaðri fullnaðarkunnáttu í málunum. Það sem helst skilur hópana að er hraði 

máltökunnar sem er háður ýmsum þáttum og ekki endilega sambærilegur hjá þessum 

hópum á hvoru máli fyrir sig. Börn sem læra tvö tungumál jafnhliða eða byrja að læra annað 

tungumál áður en þau hafa náð fullum tökum á móðurmáli sínu verða eðlilega á eftir 

jafnöldrum sínum sem aðeins læra eitt tungumál þar sem tveimur tungumálum fylgja tvö 

málfræðikerfi, tvö orð fyrir hvern hlut, mismunandi hefðir, talsmáti o.s.frv. Það skal því 

engan undra að tvítyngd börn virðast þurfa lengri tíma til máltöku þar sem þeim færist 

töluvert meira í fang. 

Í þriðja kafla kom fram að tvær leiðir eru til tvítyngis; jafnhliða tvítyngi, þar sem bæði 

tungumálin lærast samhliða frá fæðingu, og áunnið tvítyngi þar sem öðru máli er bætt við 

þegar viðkomandi hefur lært móðurmál sitt að einhverju eða öllu leyti (Þórdís Gísladóttir, 

2004: 148). Þegar börn læra tvö tungumál samtímis frá fæðingu ganga þau í gegnum ákveðin 

stig til að aðskilja tungumálin hvort frá öðru. Áður en aðskilnaði er náð blanda börn 



44 
 

tungumálunum stundum saman eða alhæfa reglur frá öðru málinu yfir á hitt. Ekki er hægt að 

staðsetja börn eftir aldri á þessu ferli en það er afar einstaklingsbundið hvenær aðskilnaði er 

náð (Harding og Riley, 1986: 51-54). Það mætti telja líklegt að áunnið tvítyngi sé algengara á 

Íslandi en jafnhliða tvítyngi og að meirihluti tvítyngdra nemenda í íslenskum skólum hafi lært 

íslensku á eftir móðurmáli sínu. 

Eins og kom fram í þriðja kafla þurfa tvítyngdir sífellt að gera greinarmun á málunum og 

hvenær má nota þau. Þó kemur fyrir að þeir noti bæði málin í einu og er það kallað málvíxl. 

Myers-Scotton (2000: 142) skilgreinir málvíxl sem notkun tveggja eða fleiri 

tungumálaafbrigða í sama samtalinu, án hljóðkerfislegrar aðlögunar frá öðru tungumálinu 

yfir í hitt. Þetta var áður talið merki um skort á kunnáttu á öðru eða báðum tungumálunum 

en þykir nú eðlilegur hluti af málnotkun tvítyngdra. Velta má fyrir sér ástæðum þess að 

tvítyngdir stundi málvíxl. Að stærstum hluta snýst það líklega um orðaforða, þ.e. viðkomandi 

kemur fyrst í hug orð af öðru tungumálinu en notar það í setningu sem hann segir á hinu 

málinu. Þá getur einnig verið að tvítyngdir noti málvíxl til að skreyta mál sitt og til að skapa 

sína málfarslegu sjálfsmynd. 

Áður fyrr voru tvítyngd börn oft ranglega talin með málþroskaraskanir þar sem mælingar 

sýndu slakari kunnáttu þeirra miðað við jafnaldra. Mælingar voru hins vegar nánast 

undantekningarlaust framkvæmdar á móðurmáli rannsakenda og náðu því aðeins til annars 

máls barnsins og þar með aðeins hluta af kunnáttu þess (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007: 106, 

109). Með nýrri rannsóknum og aukinni þekkingu á máltöku og málþroska tvítyngdra barna 

hefur þetta viðhorf breyst. Menn eru meðvitaðri um að það tekur tvítyngd börn lengur að ná 

góðum tökum á báðum málum en það tekur eintyngda að ná tökum á sínu eina máli og að 

marktækari niðurstöður fáist með því að mæla á báðum málum barnsins. Ef niðurstöður sýna 

slakari árangur í öðru málinu er líklegt að sá munur muni jafnast út með tímanum og engar 

áhyggjur þurfi að hafa (Elín Þöll Þórðardóttir, 2004: 6). Sé tvítyngt barn hins vegar með 

málþroskaröskun ætti röskunin að koma fram á báðum málum (Þóra Másdóttir, 2000: 35). 

Menn eru almennt sammála um það að tvítyngi feli í sér fleiri kosti en ókosti en líkt og fjallað 

var um í fjórða kafla getur tvítyngi opnað ýmsar samfélags- og menningarlegar dyr sem alla 

jafna eru luktar fyrir eintyngdum. Að kunna tvö tungumál gefur tvítyngdum innsýn í tvo 

menningarheima og veitir þeim fleiri tækifæri til samskipta í þeirra nánasta umhverfi og í 
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alheimssamfélaginu. Það getur jafnvel gefið fleiri atvinnumöguleika þar sem 

tungumálakunnátta verður sífellt verðmætari með stofnun fleiri alþjóðlegra fyrirtækja (Baker 

og Jones, 1998: 6-7). Þá hafa rannsóknir sýnt að vegna aukinnar þjálfunar heilans haldi 

tvítyngdir einstaklingar vitsmunalegri virkni lengur en eintyngdir þegar 

heilahrörnunarsjúkdómar á borð við Alzheimer herja á (Bialystok, 2011: 233). Eitt helsta 

vandamálið sem tvítyngdir glíma gjarnan við eru efasemdir um hvaða hópi eða hópum þeir 

tilheyri (Baker og Jones, 1998: 8). Það hlýtur þó að fara eftir uppeldi og umhverfi hvort 

tvítyngdir upplifi þennan efa. Sé tvítyngdur einstaklingur hluti af minnihlutahópi skiptir 

viðhorf samfélagsins til hópsins líklega máli. Ef samfélagið viðurkennir hópinn og menningu 

hans getur viðkomandi glaður samsamað sig honum en ef litið er niður á minnihlutahópinn 

gæti einstaklingurinn velt því fyrir sér hvort óæskilegt sé að tilheyra honum. Þetta er meðal 

þess sem mögulega gæti skapað vandamál við samsömun.  

Erfitt getur verið fyrir innflytjendur að aðlagast nýju samfélagi og þeirri menningu sem þar 

er. Oftast er talað um þrjár leiðir til aðlögunar (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2000: 96) sem fjallað 

var um í fimmta kafla. Tvær þessara leiða, samlögun og aðskilnaður, geta brotið á rétti 

innflytjendanna til að lifa sómasamlegu lífi. Í fyrri leiðinni, samlögun, laga innflytjendur sig að 

meirihlutanum, annað hvort sjálfviljugir eða nauðbeygðir. Öllu máli skiptir hvort þeir geri það 

sjálfir eða samfélagið kúgi þá til þess að hverfa frá menningu sinni og móðurmáli. Ef 

innflytjandi ákveður sjálfur að segja skilið við bakgrunn sinn er lítið hægt að gera í því en það 

yrði vissulega mikill missir fyrir sjálfsvitund einstaklingsins að vera neitað um svo stóran hlut 

af sjálfum sér. Samfélagið yrði þá líka af fjölmenningu sem er svo mikilvæg í nútíma 

þjóðfélagi með auknum tengslum milli landa og þegna þeirra. Aðskilnaður er leið sem vísar til 

þess þegar minnihlutahópar eru aðgreindir frá meirihlutanum á skýran hátt. Líkt og með 

samlögun skiptir máli hvort að samfélagið eða minnihlutahópurinn velji þessa leið. Dragi 

samfélagið þessa línu er minnihlutinn látinn halda sig út af fyrir sig og í flestum tilvikum 

kúgaður af meirihlutanum í pólitískum tilgangi. Sú leið sem er þó líklega heppilegust í 

aðlögun að nýju samfélagi er samþætting, sem felur í sér að minnihlutahópar og 

innflytjendur halda sinni menningu og tungumálum en tileinka sér jafnframt menningu 

meirihlutans. Þetta krefst aðlögunar beggja hópa og báðir njóta góðs af. Minnihlutinn verður 

fyrr hluti af samfélaginu og virkur þegn á meðan meirihlutinn fær tækifæri til að stækka 

heimsmynd sína með því að kynnast öðrum menningarheimum og siðum.  
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Stefnur Íslendinga í málefnum innflytjenda fá svip sinn frá samþættingu en í þeim stefnum 

sem skoðaðar voru í fimmta kafla eru lagðar áherslur á að einstaklingurinn fái að njóta sín og 

að samfélagið beri virðingu fyrir innflytjendum, hvaðan sem þeir koma. Þessi sjónarmið skína 

í gegn í aðalnámskrá grunnskóla þar sem erlendum nemendum er tryggð kennsla í íslensku 

sem öðru tungumáli. Markmiðið er að þeir geti fylgt íslenskum jafnöldrum sínum eftir í leik 

og námi. Þessu er reynt að ná með því að samþætta íslenskunám með öðrum námsgreinum 

(Menntamálaráðuneytið, 2007: 21). Eitthvað virðist þó vanta upp á framkvæmd á þessum 

markmiðum þar sem niðurstöður úr PISA-rannsóknunum 2006 og 2009 sem Guðlaug 

Ólafsdóttir o.fl. (2012: 30-31) sögðu frá sýndu að frammistaða innflytjenda er marktækt 

slakari en íslenskra jafnaldra þeirra og mikill munur var á færni í öllum greinum. Jafnframt 

sýndu aðrar rannsóknir að líðan þessara nemenda er verri en hjá þeim íslensku í skólanum. 

Líklegt er að það hafi áhrif á félagsleg tengsl þeirra sem líka eru slök og taka þeir þá síður þátt 

í tómstundum sem aftur hefur áhrif á tækifæri þeirra til að læra íslensku og ná þannig betri 

árangri í leik og starfi. Augljóst er að standa þarf betur að móttöku og samþættingu erlendra 

nemenda í íslenskt skólastarf þrátt fyrir góðan vilja í stefnulýsingum bæjaryfirvalda og 

stjórnvalda. Vonandi er að með þessari vitneskju geri kennarar sér betur grein fyrir því að 

nemendur sem búsettir hafa verið erlendis þurfa meira aðhald en þeir innlendu, að minnsta 

kosti þar til að þeir ná nógu góðum tökum á málinu til að standa á eigin fótum, bæði í leik og 

námi.  
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7. Lokaorð 

Heimurinn hefur breyst mikið á síðastliðinni hálfri öld. Viðhorf almennings til fjölmenningar 

hefur breyst vegna mikilla fólksflutninga á milli landa og víða búa menn nú við meiri nálægð 

við aðra menningu og tungumál en áður hefur þekkst. Erfitt getur verið fyrir börn og foreldra 

þeirra að þurfa að flytja til nýs lands og takast á við líf í vinnu og skóla. Sem betur fer eru 

íslensk bæjarfélög og skólar með stefnur og áætlanir til að taka á móti innflytjendum og 

bjóða þá velkomna í íslenskt samfélag. Þó að rannsóknir hafi sýnt að eitthvað vanti upp á 

framkvæmd þessara stefna er vonandi að erlendum nemendum finnist þeir vera velkomnir 

hér á landi og að skólar og kennarar haldi áfram að þróa aðferðir til að aðstoða þessa 

nemendur. Þá er óskandi að rannsóknir sem sýni fram á vanlíðan og -getu erlendra nemenda 

í grunnskólum landsins heyri til undantekninga þegar fram líða stundir og að þeir nái að fóta 

sig jafn vel í skólastarfi og íslenskir nemendur.  

Tvítyngi virðist sífellt verðmætara í minnkandi heimi þar sem samgöngur og samskipti hafa 

bæst til muna. Margir læra erlend mál í skóla en slíkt nám jafnast aldrei á við það að kunna 

tvö tungumál reiprennandi og að geta skipt á milli þeirra eftir því sem við á. Þó máltaka 

tvítyngdra barna taki lengri tíma en hjá eintyngdum og sé litið á kosti þess og galla að vera 

tvítyngdur virðist tvítyngi veita fleiri tækifæri en takmarkanir. Þrátt fyrir þá erfiðleika sem 

geta mætt tvítyngdum börnum ætti tvítyngt uppeldi, sé það fyrir hendi, að vera eftirsótt 

þegar upp er staðið.  
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