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Ágrip 

Menningarleg fjölbreytni hefur aukist mikið í íslensku samfélagi á undanförnum árum. 

Samfara þessari þróun hefur tvítyngi í íslenskum skólum aukist og mikilvægi þess að efla 

íslenskukunnáttu nemenda með annað móðurmál en íslensku. Færni tvítyngdra 

nemenda í íslensku er forsenda þess að þeir geti aflað sér menntunnar í íslensku 

skólakerfi og verði virkir þátttakendur í íslensku samfélagi. Skilyrði og tilhögun 

íslenskukennslu tvítyngdra nemenda skiptir því miklu fyrir horfur þeirra í íslensku 

skólakerfi og framtíð í íslensku samfélagi.  

 Markmið rannsóknarinnar var að kanna skilyrði og tilhögun íslenskukennslu 

tvítyngdra nemenda í tíu grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Tíu kennarar í 

jafnmörgum grunnskólum í fjórum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu tóku þátt í 

rannsókninni. Með einni undantekningu höfðu kennararnir umsjón með 

íslenskukennslu tvítyngdra nemenda í sínum skóla. Margir viðmælendanna höfðu lokið 

framhaldsmenntun á sviði menntavísinda og starfsreynsla þeirra var á bilinu fimm til 43 

ár. Reynsla þeirra af kennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku var á bilinu 

eitt til 24 ár.  

 Tekin voru hálfopin einstaklingsviðtöl við kennarana tíu. Viðtalsrammanum var 

skipt í fjóra þætti sem tengdust  skólanum, kennslunni, samstarfi kennara og aðlögun 

nemenda. Í hverjum þætti voru fimm til sex spurningar. Auk þess voru allir 

viðmælendurnir spurðir þriggja upphafsspurninga um bakgrunn þeirra. Í lok viðtalsins 

voru viðmælendurnir beðnir um að ræða um það sem þeim finndist vel gert og mætti 

bæta í tengslum við málaflokkinn almennt í íslensku samfélagi.  

 Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru að þrennskonar skipulag er í 

íslenskukennslu tvítyngdra nemenda í grunnskólunum tíu. Í fyrsta lagi fer kennsla 

tvítyngdra nemenda fram í móttökudeild þar sem erlendir nemendur fá markvissa 

kennslu í íslensku og aðstoð við aðlögun í að minnsta kosti eitt ár áður en þeir taka 

fullan þátt í skólastarfi inni í almennum bekk. Í öðru lagi er íslenskukennslan hluti af 

sérkennslu skólans. Í þriðja lagi er íslenskukennsla tvítyngdra nemenda á ábyrgð eins 

kennara sem sinnir kennslunni samhliða umsjónarkennslu þegar hann hefur lausar 

stundir í stundatöflunni. Kennslan fer yfirleitt fram í hóp en það eru aldrei fleiri en sjö 

nemendur í hverjum hóp í skólunum tíu. Ef þörf krefur fá nemendurnir 



5 

einstaklingskennslu.  Áhersla er lögð á kennslu grunnorðaforða en eftir því sem 

nemendurnir eru eldri því meira tengist íslenskukennslan námsefni nemenda. Samstarf 

milli umsjónarkennara tvítyngdra nemenda og þeirra kennara sem kenna þeim íslensku 

sem annað mál er með tvennskonar hætti. Annarsvegar er samstarfið reglulegt í formi 

funda en hins vegar á samstarfið sér stað í óformlegum aðstæðum og ekki með 

reglulegu millibili.  

 Helstu samskiptaleiðir viðmælenda við foreldra eru í gegnum tölvupóst eða í 

viðtölum. Túlkar eru alltaf kallaðir til í viðtölum ef þörf er á því. Almennt er ekki boðið 

upp á móðurmálskennslu fyrir tvítyngda nemendur á skólatíma heldur sækja 

nemendurnir móðurmálskennslu í tungumálaskólum um helgar. Það er á ábyrgð 

foreldra að börnin þeirra sæki nám í tungumálaskólunum. 

 Móttaka tvítyngdra nemenda er misjöfn í skólunum tíu og ekki er alltaf farið 

eftir móttökuáætlun. Viðmælendur hafa það samt sem áður sameiginlegt að boða 

foreldra og nemendur í móttökuviðtal áður en nemendurnir hefja nám í skólanum. 

Umhverfi skólanna er ekki hannað með erlenda nemendur í huga nema að því leyti að 

sjónrænar stoðir eru í kennslustofum. Almennt taka tvítyngdir nemendur jafnmikinn 

þátt í tómstundum utan skólatíma og aðrir nemendur í skólunum tíu en það er algengt 

að ungir tvítyngdir nemendur taki minni þátt í frístundastarfi að loknum skóladegi. 

 Í heild varpa niðurstöðurnar ljósi á skilyrði og fyrirkomulag íslenskukennslu 

tvítyngdra nemenda í tíu grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Ályktanir út frá 

niðurstöðunum eiga því við þessa skóla. Í ljósi niðurstaðnanna og mikilvægi 

viðfangsefnisins væri áhugavert að gera aðra rannsókn til að athuga hversu vel 

niðurstöðurnar eiga við aðra grunnskóla.Hægt er að nýta inntak og niðurstöður 

þessarar rannsóknar til þess að skoða skilyrði og tilhögun íslenskukennslu tvítyngdra 

nemenda á öllu landinu en nota þá annarskonar rannsóknaraðferðir. Jafnframt væri 

áhugavert að skoða einstaka þætti rannsóknarinnar betur.  
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Abstract 

Teaching Icelandic to bilingual students in ten comprehensive schools in the capital 

area. 

In recent years cultural multiplicity has increased in Icelandic society. Along with this 

development, bilingualism in Icelandic schools and the importance of strengthening 

Icelandic skills for students with Icelandic as a second language, has increased as well. 

Bilingual students’ competence in Icelandic language is a great precondition so they can 

be educated in an Icelandic school system and can become active participants in 

Icelandic society. Therefore conditions and teaching arrangements in Icelandic for 

bilingual students are of great importance for the students’ success in Icelandic schools 

and their future in Icelandic society.  

 The purpose of this study was to look into conditions and teaching 

arrangements in Icelandic for bilingual students in ten comprehensive schools in the 

capital area. The research question was: How are the conditions and teaching 

arrangements in teaching Icelandic to bilingual students in ten comprehensive schools 

in the capital area? Ten teachers in ten comprehensive schools in four municipalities in 

the capital area participated in the research. With one exception, all the teachers were 

in charge of teaching Icelandic to bilingual students in their school. Many of the 

participants had finished graduate degrees in the field of education and their working 

experience varied from five to 43 years. Their experience in teaching Icelandic to 

bilingual students varied from one to 24 years. 

The teachers were interviewed individually by using a semi-structured interview 

approach. The questions in the interview were divided into four categories concerning 

the school, the teaching, the teachers’ cooperation and the students adjustment to the 

school. Each category had five to six questions. The participants were also asked three 

initial questions about their background. At the end of the interview the participants 

were asked to discuss what they thought was done well concerning the field of bilingual 

students in Icelandic society, and what could be done better. 

The main research results show that there are three types of teaching 

arrangements in teaching Icelandic to bilingual students in the participants’ schools. 

First there is a reception center were foreign students get systematic teaching in 
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Icelandic and help in adjusting to the school system for at least one year before they 

fully participate in regular classes. Secondly the Icelandic teaching for bilingual students 

is part of the special education in the schools. Thirdly the Icelandic teaching for 

bilingual students is the responsibility of one teacher who attends to it when he has 

free periods in his timetable. The teaching usually takes part in a group but the 

maximum student number in each group is seven. The students get private teaching if 

necessary. Great emphasis is on vocabulary instruction, but when students are older 

the Icelandic teaching is more curriculum based. The cooperation between bilingual 

students class teachers and the teachers who teach them Icelandic as a second 

language is of two kinds. On the one hand the cooperation is in the form of regular 

meetings but on the other hand the cooperation is irregular and takes place in informal 

circumstances.  

The participants contact the students parents mainly by emails or during parent-

teacher interviews. Translators are always available for the interviews if necessary. In 

general bilingual students do not receive teaching in their native language during 

school hours but they go to language school during the weekends were they receive 

teaching in their native language. It is the parents’ responsibility that their children go 

to these language schools. 

The reception of bilingual students differ between the ten schools and they do not 

always follow a specific reception program. However, what the participants do have in 

common is that they call the parents and the students in for a reception interview 

before the students start school. The school environment is not designed with the 

needs of foreign students in mind, except for the visual supports in the classrooms. In 

general bilingual students in the ten schools participate in after school leisure activities 

at the same rate as other students, but it is common that young bilingual students are 

less involved in the after school centers.  

Overall the results reveal the conditions and teaching arrangements in Icelandic 

teaching for bilingual students in ten comprehensive schools in the capital area. 

Therefore the assumptions from the results concern these schools. In view of the 

results and the importance of the issue it would be interesting to do another research 

to examine how well the results apply to other comprehensive schools. It is possible to 

use the content and the results of this research to examine the conditions and teaching 

arrangements in Icelandic as a second language in the whole country by using different 

research methods. It would also be interesting to observe better single factors from the 

research. 



8 

Efnisyfirlit 

Formáli ............................................................................................................................. 3 

Ágrip ................................................................................................................................. 4 

Abstract ............................................................................................................................ 6 

Efnisyfirlit ......................................................................................................................... 8 

1 Inngangur ................................................................................................................. 11 

2 Fræðilegur bakgrunnur ............................................................................................. 13 

2.1 Tvítyngi ......................................................................................................................... 13 

2.1.1 Hugtakið tvítyngi.................................................................................................... 13 

2.1.2 Móðurmál og tvítyngi ............................................................................................ 15 

2.1.3 Kenningar um máltöku annars máls ...................................................................... 17 

2.1.4 Máltaka tvítyngdra barna ...................................................................................... 18 

2.1.5 Máltaka annars máls ............................................................................................. 22 

2.2 Tvítyngi og skólastarf .................................................................................................... 25 

2.2.1 Tvítyngdir nemendur ............................................................................................. 25 

2.2.2 Árangur tvítyngdra nemenda ................................................................................ 28 

2.2.3 Kennsla tvítyngdra nemenda ................................................................................. 30 

2.3 Tvítyngi í grunnskólum ................................................................................................. 35 

2.3.1 Lög og reglugerðir .................................................................................................. 35 

2.3.2 Tvítyngi í íslenskum grunnskólum ......................................................................... 36 

2.3.3 Móttaka erlendra nemenda .................................................................................. 39 

3 Rannsókn ................................................................................................................. 41 

3.1 Markmið rannsóknar .................................................................................................... 41 

3.2 Eigindleg aðferðafræði ................................................................................................. 41 

3.3 Einstaklingsviðtöl .......................................................................................................... 42 

3.4 Undirbúningur .............................................................................................................. 42 

3.5 Val á viðmælendum ...................................................................................................... 43 

3.6 Viðmælendurnir ............................................................................................................ 44 

3.6.1 Andrea ................................................................................................................... 44 



9 

3.6.2 Björg ....................................................................................................................... 44 

3.6.3 Dagný ..................................................................................................................... 45 

3.6.4 Jónína ..................................................................................................................... 45 

3.6.5 Kolfinna .................................................................................................................. 46 

3.6.6 Lára ........................................................................................................................ 46 

3.6.7 Rósa ........................................................................................................................ 47 

3.6.8 Salka ....................................................................................................................... 47 

3.6.9 Tanja ....................................................................................................................... 48 

3.6.10 Þóra ........................................................................................................................ 48 

3.7 Samantekt ..................................................................................................................... 49 

3.8 Öflun gagna ................................................................................................................... 49 

3.9 Gagnagreining ............................................................................................................... 50 

3.10 Siðferðislegir þættir ...................................................................................................... 50 

3.11 Gæði rannsóknar........................................................................................................... 51 

4 Niðurstöður .............................................................................................................. 52 

4.1 Íslenskukennsla tvítyngdra nemenda ........................................................................... 52 

4.1.1 Fyrirkomulag .......................................................................................................... 52 

4.1.2 Áherslur í kennslunni ............................................................................................. 59 

4.1.3 Samantekt .............................................................................................................. 70 

4.2 Samstarf ........................................................................................................................ 71 

4.3 Samantekt ..................................................................................................................... 76 

4.4 Móðurmálskennsla ....................................................................................................... 77 

4.5 Samantekt ..................................................................................................................... 79 

4.6 Móttaka tvítyngdra nemenda ....................................................................................... 79 

4.7 Samantekt ..................................................................................................................... 84 

5 Umræða ................................................................................................................... 85 

5.1 Íslenskukennsla tvítyngdra nemenda ........................................................................... 86 

5.1.1 Fyrirkomulag .......................................................................................................... 87 

5.1.2 Áherslur í kennslunni ............................................................................................. 89 

5.2 Samstarf ........................................................................................................................ 91 

5.3 Móðurmálskennsla ....................................................................................................... 92 

5.4 Móttaka tvítyngdra nemenda ....................................................................................... 94 

5.5 Rannsóknarspurningunni svarað .................................................................................. 95 



10 

6 Niðurlag ................................................................................................................... 97 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 98 

 



11 

1 Inngangur  

Íslenskt samfélag verður stöðugt fjölmenningarlegra. Samkvæmt tölum Hagstofu 

Íslands voru 29.192 innflytjendur á landinu öllu árið 2015 (Hagstofa Íslands, 2015a). 

Elstu tölur Hagstofunnar um fjölda innflytjenda eru frá árinu 1996 en þá voru þeir 

aðeins 5.357 (Hagstofa Íslands, 2015b). Það hefur því orðið mikil fjölgun innflytjenda 

hér á landi síðustu tvo áratugi. Fjölgun fólks af ólíkum uppruna leiðir af sér 

menningarlegan fjölbreytileika og aukið tvítyngi. Þessi fjölbreytni er sýnileg í öllu 

samfélaginu meðal annars í skólakerfinu (Fríða B. Jónsdóttir, 2014, bls. 7).  

 Þegar rætt er um tvítyngi í daglegu tali er yfirleitt átt við að manneskja tali tvö 

tungumál (Baker og Jones, 1998, bls. 2). Til þess að hægt sé að ná góðu valdi á tveimur 

tungumálum þurfa málin að vera notuð reglulega í daglegu lífi. Jafnframt þarf örvun úr 

málumhverfinu sem stuðlar að þróun málþroska og málnotkunar í báðum tungumálum 

að vera til staðar (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000).  

 Í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 kemur fram að mikilvægt sé að efla 

íslenskukunnáttu nemenda með annað móðurmál en íslensku. Færni tvítyngdra 

nemenda í íslensku er forsenda þess að þeir verði virkir þátttakendur í íslensku 

samfélagi og geti aflað sér menntunnar í íslensku skólakerfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 106). Jafnframt er lögð áhersla á það í íslensku 

menntakerfi að fólk sé meðvitað um mikilvægi móðurmáls í máltöku annars máls og 

kveða grunnskólalögin á um að stuðlað sé að virku tvítyngi nemenda sem hafa annað 

móðurmál en íslensku (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) 

 Lesskilningur nemenda með annað móðurmál en íslensku er lakari heldur en 

eintyngdra jafnaldra þeirra (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2013, bls. 60). Það er því mikilvægt að kennarar og fagfólk grunnskólanna 

skapi tvítyngdum nemendum fjölbreytt tækifæri til þess að þróa færni sína í íslensku á 

hverjum degi. Jafnframt þurfa kennarar að huga að viðhorfum sínum og væntingum til 

tvítyngdra nemenda og hafa trú á eigin getu í kennslu fjölbreyttra nemendahópa. Á 

þann hátt er líklegra að fullnægjandi árangur náist í námi tvítyngdra nemenda (Fríða B. 

Jónsdóttir, 2014, bls. 9).  

 Það er ekki einfalt verk að skipuleggja kennslu tvítyngdra nemenda og að mörgu 

að hyggja í því sambandi. Málnotkun og málkunnátta nemenda er mjög fjölbreytt og því 
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mikilvægt að huga að stöðu hvers og eins áður en útgangspunktar kennslunnar eru 

ákvarðaðir (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 104).  

 Íslenskukunnátta tvítyngdra nemenda verður ekki efld nema með góðum og 

markvissum stuðning í íslensku. Í íslenskum grunnskólalögum kemur fram að nemendur 

með annað móðurmál en íslensku eiga rétt á kennslu í íslensku sem öðru tungumáli 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Það er þó engin ein aðferð eða skipulag í kennslu 

annars máls sem hentar öllum skólum og öllum nemendum. Skólar þurfa að skipuleggja 

kennsluna miðað við þær aðstæður og þau skilyrði sem eru til staðar hverju sinni. Þrátt 

fyrir stuðning í öðru máli þurfa tvítyngdir nemendur einnig að fá tækifæri til þess að 

taka þátt í bekkjarstarfi með öðrum nemendum og því er ekki góð leið að halda 

tvítyngdum nemendum algjörlega aðskyldum frá almennu skólastarfi (Coelho, 1998, 

bls. 82-83). 

 Nemendum með annað móðurmál en íslensku hefur fjölgað mikið í íslenskum 

grunnskólum og því hefur að sama skapi þeim nemendum sem fá stuðning vegna 

íslenskunáms í grunnskólum fjölgað. Nemendur sem fá slíkan stuðning hefur fjölgað um 

64,6% síðastliðin fimm ár (Hagstofa Íslands, 2016). Það er misjafnt eftir grunnskólum 

hversu mikill stuðningurinn er en oftast er miðað við tvær kennslustundir á viku 

(Norden, e.d.). 

 Í þessari rannsókn eru skilyrði og tilhögun íslenskukennslu tvítyngdra nemenda í 

tíu grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu könnuð. Reynt er að svara eftirfarandi 

spurningu í rannsókninni: Hver eru skilyrði og áherslur í tilhögun íslenskukennslu 

tvítyngdra nemenda í tíu grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu? 

 Verkið skiptist í fræðilegan hluta, umfjöllun um aðferðafræði rannsóknarinnar 

og einkenni hennar, niðurstöðukafla þar sem helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru 

settar fram og umræðukafla þar sem fjallað er um niðurstöðurnar í tengslum við 

fræðilega hluta verksins. Í niðurlagi ritgerðarinnar eru settar fram vangaveltur um 

niðurstöðurnar ásamt tillögum af frekari rannsóknum á þessu viðfangsefni. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

 

2.1 Tvítyngi 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtakið tvítyngi (e. bilingualism) og hvernig það hefur 

verið skilgreint. Fjallað verður um tvítyngihæfni og hvaða þættir hafa áhrif á hana ásamt 

þeim forsendum sem fólk hefur til þess að tileinka sér tvö tungumál. Einnig verður 

fjallað stuttlega um hlutverk móðurmáls í máltöku annars máls og mikilvægi virks 

tvítyngis. Máltaka tvítyngdra barna hefur lengi verið fræðimönnum hugleikin og því 

verður farið yfir helstu kenningar sem tengjast því sviði. Flestar rannsóknir á máltöku 

tvítyngdra barna beinast að mjög ungum börnum sem heyra tvö tungumál frá fæðingu. 

Það er þó hægt að læra annað tungumál hvenær sem er á lífsleiðinni en máltakan er þá 

ekki með sama móti og hjá þeim sem heyra tvö tungumál frá fæðingu. Umfjöllunin um 

máltöku tvítyngdra barna skiptist því í tvennt þ.e. máltaka barna sem heyra tvö 

tungumál frá fæðingu og máltaka barna sem heyra annað mál að loknu máltökuskeiði.   

2.1.1 Hugtakið tvítyngi 

Í daglegu tali þegar rætt er um tvítyngi er iðulega átt við að manneskja tali tvö 

tungumál. Í langan tíma hafa fræðimenn sett fram skilgreiningar á tvítyngi en þeim ber 

ekki saman um hvernig best sé að skilgreina það. Í bók sinni sem kom út árið 1933 

skilgreindi Leonard Bloomfield tvítyngi sem fullkomið vald á tveimur tungumálum 

þannig að ekki væri hægt að greina tvítyngda frá innfæddum (Baker og Jones, 1998, bls. 

2 og 4). Síðan þá hafa verið settar fram ólíkar skilgreiningar á tvítyngi.  

 Tvítyngi hefur margar ólíkar hliðar og því er erfitt að skilgreina það í nokkrum 

orðum. Sumir geta talað tvö tungumál en nota yfirleitt annað tungumálið. Af því leiðir 

að þrátt fyrir að geta notað bæði tungumálin og gera það reglulega þá hafa sumir 

takmarkaða færni og dýpt í öðru hvoru málinu. Það hversu mikið eða oft fólk notar 

bæði málin segir ekki alltaf til um færni þeirra í málunum. Færni fólks í tungumálunum 

getur verið misjöfn eftir því hvaða þættir eiga í hlut eins og tal, hlustun, lestur og ritun. 

Sem dæmi geta sumir talað tungumál reiprennandi en nota aftur á móti annað mál 

þegar kemur að því að lesa og skrifa. Mjög fáir eru nákvæmlega jafnvígir í báðum 
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málunum. Annað tungumálanna er alltaf sterkara og þróaðara heldur en hitt og kallast 

það ríkjandi  mál (e. dominant language). Einnig eru fáir tvítyngdir einstaklingar sem 

búa yfir sömu færni í öðru hvoru máli sínu og eintyngdir hafa í sínu móðurmáli. 

Ástæðan fyrir því er sú að tvítyngdir einstaklingar skipta á milli tungumála sinna eftir 

tilgangi samræðna og þeim aðstæðum sem þeir eru í. Færni tvítyngdra í tungumálinu 

getur þar af leiðandi verið breytileg eftir aðstæðum og kringumstæðum (Baker og 

Jones, 1998, bls. 3). Það er því ljóst að tvítyngdir einstaklingar eru afar fjölbreyttur 

hópur sem hefur mismikið vald og reynslu af tveimur tungumálum. Í raun má líkja 

tvítyngihæfni við róf sem spannar tungumálakunnáttu manna frá góðri færni í einu máli 

yfir í mjög góða færni í tveimur málum og allt þar á milli (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, 

bls. 103).  

 Ástæðurnar fyrir því að einstaklingar eru tvítyngdir geta verið ólíkar. 

Einstaklingar geta sóst eftir því að eigin frumkvæði að vera tvítyngdir eða þeir þurfa að 

verða tvítyngdir til þess að geta tekið virkan þátt í samfélaginu. Ef það mál sem er 

ríkjandi hjá tvítyngdum er það tungumál sem talað er í samfélaginu þá er oft talað um 

að einstaklingar séu tvítyngdir að eigin vild (e. elective bilinguals). Dæmi um þetta er ef 

Íslendingur ákveður að læra kínversku á Íslandi. Tvítyngið er val þar sem hann getur átt 

öll samskipti annarsstaðar í samfélaginu á sínu ríkjandi tungumáli. Aftur á móti ef 

kínverskur einstaklingur flytur til Íslands og verður að læra íslensku til þess að gera sig 

skiljanlegan og eiga í samskiptum í landinu þá er tvítyngið orðið nauðsyn en ekki val 

(Pearson, 2009, bls. 380-381).   

 Það eru margir þættir sem hafa áhrif á það hvernig tvítyngi þróast og hvernig 

staða einstaklinga er í hvoru máli fyrir sig. Einn af þessum þáttum er undir hvaða 

kringumstæðum og í hvaða aðstæðum tungumálið er oftast notað. Tungumálið sem er 

notað heima þjónar fyrst og fremst samskiptalegum þörfum og er oft einungis kunnátta 

í talmáli. Það tungumál sem lært er í skólanum er formlegra og krefst hæfni einstaklinga 

sem tengjast  skilningi, tjáningu, lestri og ritun (Pearson, 2009, bls. 318).  

 Þegar einstaklingar hafa takmarkaðan skilning á öðru málinu en eru færir í hinu 

málinu og nota það til þess að tjá sig er talað um óvirkt tvítyngi (e. passive bilinguals). 

Aftur á móti þegar einstaklingar eru jafnvígir í báðum málum er talað um stöðugt 

tvítyngi (e. balanced bilinguals) (Buckley, 2003, bls. 155). Þegar talað er um stöðugt 

tvítyngi er yfirleitt átt við að tvítyngdir einstaklingar ná aldurstengdum 

málþroskaviðmiðum í báðum tungumálunum. Þetta á við um minnihluta tvítyngdra 

einstaklinga þar sem það er mjög sjaldgæft að fólk geti verið jafnfært í talmáli, lestri og 

ritun á tveimur málum í öllum aðstæðum. Auk þess standa tungumál ekki í stað yfir 
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langan tíma og er því stöðugt tvítyngi yfirleitt tímabundið ástand (Baker og Jones, 1998, 

bls. 12).  

 Það eru einnig til tvítyngdir einstaklingar sem eru jafnvígir í talmáli beggja 

tungumálanna en hafa ríkjandi mál þegar kemur að því að lesa og skrifa. Þrátt fyrir að 

vera jafnvígir í talmáli beggja tungumála þá getur orðaforði þeirra verið skiptur á milli 

málanna. Sem dæmi þá hefur vísindamaður breiðan orðaforða á öðru máli sem tengist 

hans fagi en aftur á móti orðaforði sem tengist heimilinu eða öðrum áhugamálum er 

aðgengilegri fyrir vísindamanninn á hans móðurmáli. Þetta á einnig við um þá sem velja 

tvítyngi af fúsum og frjálsum vilja. Þá er öðru málinu bætt við það fyrsta (Pearson, 2009, 

bls. 383). Það sama á við um börn nýrra innflytjenda sem tala tungumál foreldra sinna 

fyrstu æviárin en hefja ekki máltöku annars máls fyrr en við upphaf leik- eða 

grunnskólagöngu. Þau tala yfirleitt móðurmál sitt heima fyrir en annað málið í 

skólanum. Það eru því yfirgnæfandi líkur á því að börnin tali um það sem gerist heima 

fyrir á móðurmálinu en það sem gerist í skólanum á hinu málinu málinu. Orðaforði 

þeirra skiptist á milli tungumálanna eftir því í hvaða aðstæðum börnin nota þau mest í 

(Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 103).  

 Tvítyngi felur í sér marga kosti og gefur fólki möguleika á fjölbreyttum 

tækifærum. Sem dæmi hefur tvítyngi jákvæð áhrif á samskiptafærni, gefur fólki innsýn 

inn í tvo ólíka menningarheima auk þess sem tvítyngi verður sífellt eftirsóknarverðara í 

hnattvæddum heimi. Tvítyngi getur haft ókosti í för með sér sem fræðimenn hafa tengt 

einna helst við sjálfsmynd einstaklinga. Sum tvítyngd börn eiga í erfiðleikum með að 

skilgreina þjóðerni sitt og óttast að tilheyra hvorugum hópnum. Einnig eru dæmi um að 

fólk af fyrstu eða annarri kynslóð innflytjenda vilji losna undan arfleið móðurmálsins og 

samlagast algjörlega þeirri menningu og því tungumáli sem er ríkjandi í samfélaginu. 

Auk þessara persónulegu þátta hefur það komið fyrir að tvítyngi sé ranglega tengt við 

talgalla og tungumálaörðugleika hjá börnum (Baker og Jones, 1998, bls. 6-9). 

2.1.2 Móðurmál og tvítyngi 

Þegar innflytjandi lærir annað mál, ekki síst þegar um barn undir tíu ára aldri er að 

ræða, þá bitnar það oft á áframhaldandi þróun í móðurmálinu. Það er því mjög 

mikilvægt að áhersla sé lögð á að rækta og viðhalda móðurmálinu þrátt fyrir að máltaka 

annars máls eigi sér stað (Pearson, 2009, bls. 383). Þótt börn nái ákveðinni 

grundvallarfærni í móðurmáli sínu áður en máltaka annars máls hefst þá eiga þau margt 

eftir ólært í ýmsum þáttum móðurmálsins. Í rauninni er móðurmál aldrei fulllært og 

eiga því öll tvítyngd börn það sameiginlegt að þau læra málin tvö að einhverju leyti 
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samhliða sama hvenær tvítyngisskeið þeirra hefst (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 

108). Skilyrði þess að börn nái góðum tökum á báðum tungumálunum er að málin séu 

notuð reglulega í daglegu lífi barnanna og þau hljóti þá örvun úr málumhverfinu sem 

stuðlar að þróun málþroska og málnotkunar í báðum tungumálunum (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2000).  

Þrátt fyrir að móðurmál barna sé þeim tamara við upphaf leik- eða 

grunnskólagöngu, sem oftast er raunin hjá börnum nýrra innflytjenda, þá er það ekki 

algilt að það verði þeirra ríkjandi mál í framtíðinni. Þetta gerist vegna þess að börnin 

nýta annað málið meira í daglegum samskiptum og þörfin fyrir leikni í öðru málinu 

verður sífellt meiri eftir því sem þau taka virkari þátt og aðlagast betur samfélaginu. 

Margir hafa þó góð tök á móðurmálinu alla ævi þrátt fyrir að flytja til staða þar sem fá 

tækifæri bjóðast til þess að þjálfa og halda móðurmálskunnáttunni við (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2007, bls. 104).  

Það er mjög mikilvægt að börn haldi áfram að viðhalda kunnáttu sinni í 

móðurmálinu samhliða máltöku þeirra í öðru máli. Rannsóknir í Bretlandi og 

Bandaríkjunum hafa leitt í ljós að þeir nemendur sem viðhalda móðurmáli sínu 

samhliða máltöku annars máls þannig að þeir ná aldurstengdum viðmiðum í málinu ná 

betri árangri heldur en þeir nemendur sem hætta þróun móðurmáls síns þegar þeir 

hefja máltöku annars máls. Þeir ná jafnvel betri árangri í námi á öðru máli heldur en 

eintyngdir jafnaldrar þeirra sem hafa lært málið frá fæðingu. Það kemur fyrir að 

foreldrar og kennarar hvetji börn til þess að tala eingöngu annað málið í þeirri von að 

þau muni á þann hátt efla færni sína í öðru máli. Ef foreldrar kunna ekki annað málið 

jafn vel og þeir kunna móðurmál sitt þá ber sú þjálfun ekki tilsettan árangur. Foreldrar 

hjálpa börnunum meira með því að leggja áherslu á að kenna þeim móðurmálið með 

formlegum og óformlegum hætti (Coelho, 2012, bls. 63-64). 

Í íslensku skólakerfi er lögð áhersla á að fólk sé meðvitað um mikilvægi móðurmáls í 

máltöku annars máls. Í grunnskólalögum er talað um að kennsla í íslenskum 

grunnskólum eigi að stuðla að virku tvítyngi nemenda sem hafa annað móðurmál en 

íslensku (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Með virku tvítyngi er átt við að börn með 

annað móðurmál en það sem er ríkjandi í samfélaginu öðlist færni til þess að viðhalda 

og efla móðurmál sitt um leið og þau efla kunnáttu sína í ríkjandi máli (Fríða B. 

Jónsdóttir, 2014, bls. 12).  
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2.1.3 Kenningar um máltöku annars máls 

Tvítyngd börn virðast yfirleitt ganga í gegnum svipað ferli í máltöku sinni á tveimur 

málum eins og eintyngdir á sínu móðurmáli (Pearson, 2009, bls. 392). Því hafa 

fræðimenn lengi fengist við rannsóknir og velt fyrir sér hvernig tvítyngdir einstaklingar 

þróa tungumálin sín og hvort það hafi áhrif á málþroska barna að læra tvö tungumál á 

sama tíma (Genesee og Nicoladis, 2009, bls. 324). Á fyrri hluta tuttugustu aldar snerust 

meirihluti þeirra rannsókna sem fjölluðu um tvítyngi um það hvort og þá hvaða 

neikvæðu áhrif tvítyngi hefði á hæfni og vitsmunaþroska einstaklinga. Það viðhorf var 

ríkjandi að tvítyngi væri slæmt og orsök slaks námsárangurs barna. Á seinni hluta 

tuttugustu aldar og allt fram til dagsins í dag er sjónum yfirleitt beint að því hvaða 

jákvæðu áhrif tvítyngi hefur á hæfni einstaklinga (Hakuta, 1986, bls 15).   

Það hefur lengi verið umdeilt hvort tvítyngd börn byrji með eitt sameiginlegt 

málkerfi sem inniheldur einkenni beggja tungumála sem síðan þróast smám saman út í 

tvö málkerfi eða hvort börn séu með tvö málkerfi frá upphafi og byggi bæði málin frá 

grunni óháð hvort öðru (e. ground up) (Pearson, 2009, bls. 387). Rannsóknir á þessu ná 

meira en hundrað ár aftur í tímann (Houwer, 2009, bls. 10). Tveir fræðimenn ruddu þó 

veginn þegar kemur að því að leita svara við þessum spurningum. Annar þessara 

fræðimanna var Frakkinn Jules Ronjat. Hann gaf út dagbók árið 1913 þar sem hann 

hafði skrásett máltöku Louis sonar síns í frönsku og þýsku. Ronjat var frönskumælandi 

en konan hans þýskumælandi og þau bjuggu í Frakklandi þar sem töluð var franska. Á 

dagbókarfærslunum má glöggt sjá að Louis tók hröðum framförum í báðum málum og 

ruglaði þeim sjaldan saman. Ronjat taldi ástæðuna fyrir þessum góða árangri vera að 

foreldrarnir töluðu alltaf sitt móðurmál við hann en rugluðu þeim ekki saman  (Genesee 

og Nicoladis, 2009, bls. 324).  

Þessi röksemdafærsla var svo dregin í efa árið 1949 með útkomu dagbókar ameríska 

fræðimannsins Werner Leopolds. Hann skrifaði dagbók um máltöku dóttur sinnar, 

Hildegard, í ensku og þýsku. Leopold tók fram að hann og konan hans lögðu áherslu á 

að tala sitt móðurmál við barnið eins og Ronjat og konan hans höfðu gert með son sinn. 

Samt sem áður komst Leopold að því að dóttir hans átti það til að nota orð úr báðum 

tungumálunum í sömu setningu líkt og um eitt tungumál væri að ræða. Á þessum 

tveimur dagbókum má sjá að Ronjat taldi tvítyngd börn þróa með sér tvö aðskilin 

málkerfi en Leopold taldi tvítyngd börn ganga í gegnum eintyngt upphafsstig þar sem 

þau þróa tungumálin tvö í einu málkerfi (Genesee og Nicoladis, 2009, bls. 324).  

Virginia Volterra og Traute Taeschner voru meðal þeirra fyrstu sem settu fram 

kenningu sem styður niðurstöður dagbókar Leopolds. Þeir töldu að tvítyngd börn byrji 
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máltöku sína með einu sameiginlegu málkerfi fyrir bæði tungumálin (e. unitary 

language system) sem síðar þróast út í tvö málkerfi í þremur stigum. Á fyrsta stigi í 

máltökunni er málkerfið algjörlega sameiginlegt og geymir orð og málfræðireglur úr 

báðum tungumálunum. Á öðru stigi fara orðin að skiptast smám saman á milli tveggja 

orðasafna en málfræðikerfið er ennþá sameiginlegt fyrir bæði málin. Á þriðja og 

lokastiginu verður málfræði tungumálanna aðskilin og börnin hafa tvö aðskilin málkerfi 

líkt og tvítyngdir fullorðnir einstaklingar. Þetta ferli á sér stað fyrir þriggja ára aldur 

(Genesee, Paradis og Crago, 2004, bls. 66-67).  

Fræðimaðurinn Fred Genesse setti fram kenningu um tvöfalt málkerfi (e. dual 

language system hypothesis) hjá tvítyngdum börnum. Samkvæmt þessari kenningu 

þróa tvítyngd börn sem læra tvö tungumál samtímis tvö aðskilin málkerfi þ.e. tvö 

orðasöfn og tvö málfræðikerfi allt frá upphafi máltökunnar en hafa ekki fyrst eitt 

sameiginlegt málkerfi sem síðar þróast út í tvö (Genesee, Paradis og Crago, 2004, bls. 

67). 

Þessar tvær kenningar gefa ólíkar myndir af því hvernig tvítyngd börn nota 

tungumálin sín og hvaða þroskastig þau fara í gegnum í því sambandi. Ef tvítyngd börn 

hefðu eitt sameiginlegt málkerfi sem innihéldi orðaforða og málfræði beggja tungumála 

til að byrja með þá væri við því að búast að málþroski tvítyngdra barna væri töluvert 

frábrugðinn málþroska eintyngdra barna. Flestar nýlegar rannsóknir sýna að svo er ekki 

og styðja því kenninguna um tvö aðskilin málkerfi (Genesee, Paradis og Crago, 2004, 

bls. 67-68) en margir telja þó einnig að einhverskonar samspil eigi sér stað milli 

málanna (Döpke, 1996, bls. 1). 

 Rannsóknir á máltöku og þróun máls hjá tvítyngdum börnum hafa aukist mjög á 

síðastliðnum áratugum. Samhliða auknum rannsóknum þá hefur fjölbreytni 

rannsakenda með tilliti til bakgrunns og þjóðernis einnig aukist. Fyrr á tímum voru 

fræðimenn á þessu sviði aðallega af Vestur - Evrópskum uppruna. Það hefur breyst og 

nú eru fræðimennirnir af ólíkum þjóðernum og rannsaka tvítyngi í ólíkum heimsálfum. 

Þessi fjölbreytileiki á fræðasviði tvítyngis verður til þess að hægt verður von bráðar að 

greina þá þætti sem tengjast máltöku tvítyngdra barna sem menning hefur áhrif á og 

einnig þá þætti sem eru almennari og birtast hjá öllum tvítyngdum börnum óháð 

bakgrunni þeirra (Houwer, 2009, bls. 13).  

2.1.4 Máltaka tvítyngdra barna  

Tungumálið er grundvöllur fyrir því að fólk geti átt í samskiptum og tjáð hugsanir sínar. 

Foreldrar eru hugfangnir af því hversu fljótt börn læra að tala og álíta það mikilvæg 
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tímamót þegar börnin þeirra segja fyrsta orðið sitt. Það sem skilur þó foreldra 

eintyngdra barna frá foreldrum tvítyngdra barna er að þeir spyrja yfirleitt ekki hvað þeir 

þurfi að gera til þess að börnin þeirra læri tungumál (Galles, 2010). Tileinkun 

móðurmáls er náttúrulegt ferli sem gerist án þess að fólk sé sérstaklega meðvitað um 

það (Mittal, 2015). Margir foreldrar tvítyngdra barna hræðast að tvö tungumál lærist 

ekki jafn auðveldlega og eitt og geti valdið tungumálaerfiðleikum hjá börnunum. 

Foreldrar tvítyngdra barna huga þar af leiðandi mikið að því hvernig best sé að tryggja 

að börnin þeirra læri tungumálin tvö með árangursríkum hætti (Galles, 2010).  

 Sökum þess að tvítyngi er oft talið óæskilegt þá hafa fræðimenn lengið fengist 

við rannsóknir á því hvernig máltaka tvítyngdra barna er frábrugðin máltöku eintyngdra 

barna. Í því sambandi er ljóst að augljósi munurinn er fjöldi þeirra tungumála sem 

eintyngdir og tvítyngdir tala. Ef munurinn á ein- og tvítyngdum væri þó einungis 

tengdur fjölda tungumálanna sem þeir tala þá væri sami munur á þeim sem læra eitt og 

tvö tungumál og þeirra sem læra tvö og þrjú tungumál. Raunin er hins vegar sú að 

þegar farið er frá því að læra eitt tungumál yfir í það að læra tvö tungumál á sama tíma 

þá hefur það áhrif á það hvernig heilinn tekst á við tileinkun tungumálsins. Þegar þriðja 

málinu er bætt við felur það ekki í sér jafn afgerandi mun á því hvernig heilinn tekst á 

við máltökuna. Það er þó lítið vitað um máltöku þrítyngdra barna (e. trilinguals) (Galles, 

2010).  

 Máltaka tvítyngdra er því ekki ósvipuð máltöku eintyngdra. Munurinn felst einna 

helst í hraða máltökunnar og málin virðast ekki aðskilin að öllu leyti. Einnig er munur á 

þeim villum sem einkenna eðlilega máltöku ein- og tvítyngdra barna og tvítyngd börn 

eiga það til að blanda málunum tveimur saman í sömu setningunni (e. code-mixing). 

Blöndun af þessu tagi telst vera eðlilegur hluti af málþroska tvítyngdra barna (Genesee, 

Paradis og Crago, 2004, bls. 77). Ástæður fyrir því að börn blanda stundum 

tungumálunum saman geta verið margvíslegar. Ein af ástæðunum fyrir því er sú að 

börnin þurfa að fylla í eyðurnar vegna þess að þau vantar orð á því máli sem þau eiga 

samræður á. Rannsóknir hafa sýnt að ung tvítyngd börn blanda meira saman þegar þau 

nota það tungumál sem þau eru minna fær í vegna þess að þau vantar orð (Lanvers, 

2001). Það ber þó að hafa í huga að það er einstaklingsmunur á því hversu mikið og oft 

börn blanda málunum tveimur saman (Genesee, Paradis og Crago, 2004, bls. 92).  

 Flestar rannsóknir á máltöku tvítyngdra barna beinast að börnum sem heyra tvö 

tungumál töluð frá fæðingu. Ástæðan fyrir því er líklega sú að sá hópur barna er 

afmarkaðri heldur en aðrir hópar tvítyngdra barna (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 

106). Á ensku hefur þessi hópur fengið heitið Bilingual first language acquisition (BFLA). 
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Heitið vísar til þess að börnin eru að læra tvö tungumál frá upphafi þ.e. hafa tvö fyrstu 

mál. Aftur á móti eru einnig börn sem heyra ekki tvö tungumál frá fæðingu en mjög 

fljótlega á lífsleiðinni eða í kringum upphaf leik- eða grunnskólagöngu (Houwer, 2009, 

bls. 4). Það sem greinir þau samt sem áður frá börnum sem læra tvö tungumál frá 

fæðingu er að þau hefja máltöku annars máls eftir að hinni formlegu máltöku 

móðurmáls líkur eða í kringum fjögurra til sex ára aldur (Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 

135). Þá breytist málumhverfið að því leyti að þau fara að heyra reglulega annað mál en 

móðurmál þeirra og oft í mun meira mæli. Á ensku hefur þetta verið nefnt early second 

language aqcuisition (ESLA). Líkt og í máltöku eintyngdra barna þá hafa þessi 

máltökuform það sameiginlegt að börnin læra málin með óformlegum hætti í gegnum 

áreiti og örvun frá umhverfinu (Houwer, 2009, bls 4). Þriðji hópur tvítyngdra 

einstaklinga lærir annað málið í bernsku eða síðar á lífsleiðinni (e. second language 

acquisition) (Pearson, 2009, bls. 381). Í þessum kafla mun umfjöllunin miðast við börn 

sem læra tvö mál frá fæðingu. 

 Rannsóknir benda til þess að tvítyngd börn sem læra tvö tungumál frá fæðingu 

komist ekki seinna en eintyngd börn á ákveðin þroskastig í máltökunni t.d. að byrja að 

babbla og segja sín fyrstu orð og orðasambönd. Tvítyngd börn hafa sömu getu til þess 

að tileinka sér málkerfi tveggja tungumála á sama tíma og eintyngd börn hafa til þess að 

tileinka sér málkerfi eins tungumáls. Rannsóknir á tvítyngdum börnum eru þó oftast 

smáar í sniðum og fá börn eru til athugunar hverju sinni. Það er því yfirleitt ekki hægt 

að alhæfa um niðurstöður rannsóknanna. Ef um marktækar rannsóknir væri að ræða þá 

þyrftu þýðin að vera stærri og börnin að vera skoðuð í tvö eða þrjú ár. Slíkar rannsóknir 

eru ekki til á tvítyngdum börnum (Genesee, Paradis og Crago, 2004, bls. 77-78). 

Rannsóknir á máltöku eintyngdra barna eru oft hafðar sem gróft viðmið við rannsóknir 

á tvítyngdum börnum þar sem margt er líkt í máltöku þessara hópa og máltaka 

eintyngdra hefur verið skoðuð mjög ítarlega (Nicoladis og Genesee, 1997). 

 Rannsóknir á máltöku eintyngdra annars vegar og tvítyngdra hins vegar hafa 

beinst einna helst að málfræði og orðaforða. Flestar rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

því hvernig þróun málfræði er hjá tvítyngdum börnum byggjast á litlum úrtökum. Það er 

erfitt að hafa hópana stærri þar sem þetta eru ekki einsleitir einstaklingar. Tvítyngd 

börn fá mismikla örvun við ólíkar aðstæður í hvoru tungumáli fyrir sig sem hefur áhrif á 

þróun tungumálanna sem getur því skekkt niðurstöður rannsóknanna. Þær rannsóknir 

sem hafa verið gerðar gefa þó ágæta mynd af því hvernig þróun málfræði í tveimur 

tungumálum í einu getur gengið fyrir sig en ekki er hægt að alhæfa um öll tvítyngd börn 

út frá þessum rannsóknum (Genesee, Paradis og Crago, 2004, bls. 77-78).  
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Meðal rannsókna um þetta efni er rannsókn Paradis, Nicoladis og Genesee frá árinu 

2000. Þau rannsökuðu mun á þróun málfræði hjá 15 tvítyngdum frönsk - enskum 

börnum á aldrinum tveggja til fjögurra ára. Franska og enska eru mjög ólík tungumál 

með tilliti til málfræði í setningum. Einn afgerandi munur er þegar kemur að neitunum í 

setningum. Í frönsku kemur neitunin pas fyrir aftan aðalsögnina í setningum. Dæmi um 

setningu af þessu tagi er Le bébé ne boit pas le lait. Aftur á móti í ensku kemur neitunin 

not á milli aðalsagna og hjálparsagna á borð við do, can eða is og hljómar þá setningin 

svona The baby does not drink milk. Í rannsókninni var kannað hvort börnin notuðu 

annað neitunarformið fyrir bæði tungumálin. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að það var 

tilviljun hvort börnin yfirfærðu neitunarformið á bæði tungumálin en engar 

vísbendingar um það að börnin hefðu sameiginlegt málkerfi þar sem þessum 

málfræðireglum væri blandað saman. Það styður kenningu Fred Genesee um tvö 

aðskilin málkerfi. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að tvítyngd börn geta 

gengið í gegnum sömu stig á sama tíma og eintyngd börn í málþroska sínum með tilliti 

til málfræði. Það má þó ekki gleyma því að tvítyngd börn líkt og eintyngd eru jafn 

mismunandi og þau eru mörg og því eru sum börn fljótari en önnur að tileinka sér 

tungumál og öfugt. Samskonar rannsóknir á málfræði tvítyngdra barna hafa verið 

gerðar og þær renna stoðum undir þær kenningar að tvítyngd börn geta gengið í 

gegnum sömu þroskastig í þróun málfræði og hljóðkerfisvitundar og eintyngd börn 

(Genesee, Paradis og Crago, 2004, bls. 70 og 73).  

Það hafa verið gerðar mjög margar yfirgripsmiklar rannsóknir á muninum á stærð 

orðaforða hjá eintyngdum og tvítyngdum börnum m.a. í þeim tilgangi að kanna hvort 

eðlileg þróun máls eigi sér stað (Genesee, Paradis og Crago, 2004, bls. 79). Tvítyngd 

börn segja sitt fyrsta orð á sama aldri og eintyngd og aðrir mikilvægir þættir í þróun 

orðaforða barna eru einnig áþekkir hjá eintyngdum og tvítyngdum (Pearson, Fernández 

og Oller, 1993). Niðurstöður rannsókna hafa bent til þess að tvítyngd börn bæta hægar 

við sig orðum á hvoru máli fyrir sig en eintyngd börn gera sem eru að læra sömu mál. 

Það er að vissu leyti skiljanlegt þar sem tvítyngd börn deila tíma sínum á milli málanna 

tveggja. Aftur á móti er samanlagður orðaforði þeirra í báðum málum oftast meiri en 

eintyngdra jafnaldra þeirra (Pearson, Fernández, Lewedag og Oller, 1997). Sumir 

fræðimenn draga þó í efa að það sé einungis tvítyngið sem hefur áhrif á það að 

orðaforði tvítyngdra þróast hægar en eintyngdra á máltökuskeiði (Houwer, Bornstein 

og Putnick, 2014). Málþroskapróf sem lögð eru fyrir tvítyngd börn og beinast einungis 

að öðru málinu gefa aðeins mynd af hluta af heildarmálkunnáttu barnanna og fæst því 

ekki rétt mynd af málkunnáttu þeirra. Réttmætt mat á málkunnáttu tvítyngdra barna 
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þarf  alltaf að beinast að kunnáttu þeirra í báðum tungumálunum (Pert og Letts, 2003). 

Það er þó lítið af rannsóknum sem segja til um hversu mikil færni í hvoru máli sé 

æskileg og sáralitlar upplýsingar eru til um gildi þeirra matsaðferða sem nú eru notaðar 

(Gutiérrez- Clellen og Kreiter, 2003).  

Þegar málfræðitileinkun og orðaforði tvítyngdra barna er skoðaður með hliðsjón af 

kenningum um málþroska þá hafa nýlegar rannsóknir leitt í ljós að almennt eru tvítyngd 

börn á eftir jafnöldrum sínum í skilningi, tjáningu, setningafræði og orðaforða þegar 

sjónum er beint að öðru málinu (Thordardottir, Rothenberg, Rivard og Naves, 2006). 

Aldur, tími, áhugi barnanna á tvítyngi og virðingarstaða málanna hafa einnig áhrif á 

þróun málþroska barnanna (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 107). 

2.1.5 Máltaka annars máls  

Munurinn á máltöku tvítyngdra barna í frumbernsku og bernsku felst í því að fyrri 

hópurinn lærir annað málið samhliða máltöku í móðurmáli eða á leikskólaárunum en 

seinni hópurinn lærir annað málið eftir að hafa öðlast ákveðinn grunn í móðurmáli sínu 

annaðhvort í bernsku eða á fullorðinsárum (Paradis, 2009, bls. 387). Einn helsti munur á 

máltöku tveggja tungumála frá fæðingu og máltöku annars máls er að máltaka annars 

máls getur átt sér stað hvenær sem er á æviskeiðinu ólíkt máltöku móðurmáls sem á 

sér stað í frumbernsku (Tabors, 1997, bls. 12). Þegar um börn er að ræða sem læra 

annað mál eftir að máltöku í frumbernsku lýkur þá tala þau yfirleitt móðurmál sitt 

heima en hitt málið í skólanum. Oftast er móðurmál þeirra ekki ríkjandi tungumál í 

samfélaginu og tilheyrir því ákveðnum tungumála minnihlutahóp (Paradis, 2009, bls. 

388).  

 Það sem aðgreinir tvítyngd börn sem læra tvö tungumál frá fæðingu og börn 

sem læra annað mál eftir að hafa hafið máltöku á móðurmáli er einna helst sú ólíka 

þekking sem þau hafa á tungumálum. Börn sem læra annað mál í bernsku eða á miðju 

máltökuskeiði hafa ákveðna vitneskju um tungumál og tilgang þeirra. Þau vita hvað 

samskipti ganga út á og hvernig málkerfi og málnotkun er við hæfi í þeirra nánasta 

umhverfi. Þessi börn þurfa því ekki að átta sig á hvað tungumál er heldur frekar að gera 

sér grein fyrir hver einkenni nýja málsins eru. Vitsmunaþroski og vitsmunaleg krafa eru 

þættir sem hafa áhrif á það hversu vel börnum gengur að tileinka sér annað mál í 

bernsku. Því eldri sem börn eru þegar þau hefja máltöku annars máls því meiri 

vitsmunaþroska hafa þau og eru því betur í stakk búin til þess að takast á við krefjandi 

viðfangsefni tengd tungumálunum sem reyna á vitsmuni þeirra (Tabors, 1997, bls. 12).  
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 Það sem einnig skilur þá að sem læra annað mál og þá sem læra móðurmál er að 

tileinkun móðurmáls er tiltölulega áreynslulaust ferli (Tabors, 1997, bls. 12). Áhrifa 

móðurmálsins gætir oft sterkt í öðru málinu og geta jafnvel endst ævilangt . 

Framburður er þó talinn einn af þeim þáttum sem er erfiðast að ná góðum tökum á 

þegar máltaka annars máls hefst seinna en í frumbernsku (Hopp og Schmidt, 2013). 

Börn sem eru á svokölluðu næmiskeiði eru líklegri til þess að ná fullkomnum tökum á 

báðum tungumálunum heldur en þeir sem hefja máltöku annars máls síðar á lífsleiðinni 

(Hyltenstam og Abrahamsson, 2000). Næmiskeið barna til að tileinka sér tungumál er 

frá fæðingu og fram til 11-12 ára aldurs þ.e. í kringum kynþroskaaldurinn. Ef 

máltileinkun hefst eftir þann aldur á fólk erfitt með að ná fullkominni málfærni 

innfæddra og þá sérstaklega í tengslum við framburð (Birna Arnbjörnsdóttir, 2009). 

 Það er mun meiri einstaklingsmunur á færni í máltöku annars máls heldur en í 

máltöku móðurmáls. Þessi mikli einstaklingsmunur er til staðar jafnvel þótt börn fái 

nánast sömu örvun og kennslu í öðru máli (Fillmore, 1983, bls. 158). Þessi 

einstaklingsmunur stafar af því að börnin komast í snertingu við annað málið á 

mismunandi aldri og hafa eitt tungumál fyrir sem þau hafa þróað að vissu leyti ólíkt því 

þegar um máltöku móðurmáls er að ræða. Auk þess eru bæði innri og ytri þættir sem 

hafa áhrif á máltöku annars máls. Dæmi um innri áhrifaþætti af þessu tagi eru hvati, 

hæfni, persónuleiki, formgerð móðurmáls og aldur. Ytri áhrif eru t.d. félagsleg staða og 

magn og gæði þeirrar örvunar sem börnin fá í öðru máli (Paradis, 2009, bls. 394-395). 

 Hvatinn (e. motivation) og viðhorfið sem fólk hefur til þess að kynna sér 

menningu nýs lands og læra annað tungumál hefur áhrif á máltöku annars máls 

(Dörnyei og Skehan, 2003, bls. 613). Lítill hvati er þó yfirleitt ekki áhyggjuefni þegar um 

tileinkun annars máls er að ræða hjá ungum börnum. Þau hafa áhuga á því að 

samlagast samfélaginu með því að læra tungumálið sem er ríkjandi þar (Paradis, bls. 

395).  

 Rannsóknir hafa leitt í ljós að tungumálahæfni (e. language aptitude) og hvati til 

þess að læra tungumál eru tveir af þeim þáttum sem hafa hvað mest áhrif á mun á 

færni ungmenna og fullorðinna einstaklinga í öðru máli (Dörnyei og Skehan, 2003, bls. 

622). Með tungumálahæfni er átt við að einstaklingar hafa sérstakan hæfileika til þess 

að læra tungumál og er þessi hæfileiki breytilegur milli fólks (Dörnyei og Skehan, 2003, 

bls. 590). Rannsókn Harley og Hart (1997) leiddi í ljós að sterk tengsl voru milli árangurs 

í öðru máli og tungumálahæfni þeirra nemenda sem hófu tileinkun annars máls á 

unglingsaldri. Einnig var samband milli árangurs í öðru máli og minnis hjá nemendum 

sem hófu tileinkun annars máls við upphaf grunnskóla. 
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 Persónueinkenni (e. personality characteristics) fólks hafa einnig áhrif á tileinkun 

annars máls. Ef fólk er opið og félagslynt þá er líklegra að það fari út meðal fólks og eigi 

í samskiptum við þá sem eiga annað málið að móðurmáli. Rannsóknir á þessum þætti 

hafa þó sýnt töluvert blandaðar niðurstöður (Dörnyei og Skehan, 2003, bls. 604-605). 

Rannsókn Fillmore (1983) leiddi í ljós að þau börn sem náðu hvað mestum árangri í 

öðru máli höfðu það sameiginlegt að búa yfir ákveðnum persónueinkennum. Í 

rannsókninni tóku 48 börn þátt og skiptust þau börn sem náðu bestum árangri í tvo 

hópa eftir persónueinkennum. Annar hópurinn hafði það sameiginlegt að vera opinn, 

félagslyndur og sækjast í félagsskap annarra sem töluðu annað málið. Í hinum hópnum 

voru börnin feimin og ekki félagslynd en það vóg á móti að þau höfðu mikla 

vitsmunalega burði til þess að fylgjast með kennaranum í kennslustundum. Það voru því 

mjög ólík persónueinkenni sem skiluðu sama árangri með tilliti til árangurs í öðru máli 

(Paradis, 2009, bls. 396). 

 Formgerð (e. language typology) móðurmáls annars vegar og annars máls 

hinsvegar skiptir máli þegar kemur að hraða þróunar og endanlegum árangri í öðru 

máli. Svo virðist sem börnum gangi betur að tileinka sér annað mál ef formgerð 

móðurmáls og annars máls eru áþekk (Paradis, 2009, bls. 396-397). Rannsókn Flege og 

Fletcher (1992) styður þessa kenningu. Í þeirri rannsókn voru til athugunar fullorðnir 

kínverskir og spænskir einstaklingar sem allir höfðu hafið máltöku annars máls sem í 

þessu tilviki var enska í kringum fimm til átta ára aldur. Kínverjarnir höfðu meiri 

erlendan hreim heldur en spænsku einstaklingarnir þrátt fyrir að hafa lært annað málið 

í jafnlangan tíma.  

 Krashen, Long og Scarcella (1979) héldu því fram eftir að hafa skoðað 

niðurstöður fjölda rannsókna á þessu efni að því yngri sem börn eru þegar þau hefja 

máltöku annars máls því betra en því eldri sem börnin eru því hraðar bæta þau við 

færni sína. Þegar börn eru á bernskuskeiði þegar þau hefja máltöku annars máls er 

líklegra að þau öðlist betri tungumálafærni í öðru máli heldur en þeir sem byrja að læra 

annað mál á fullorðinsaldri. Rannsókn Sigríðar Ólafsdóttur frá árinu 2015 leiddi í ljós 

sambærilegar niðurstöður. Þar kom fram að því eldri sem nemendur voru þegar þeir 

fluttu til landsins því fljótari voru þeir að bæta við orðaforða sinn og lesskilning. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við þá kenningu Cummins (2001) að færni í móðurmálinu 

getur veitt trygga undirstöðu til þess að tileinka sér annað mál.  

 Félagsleg staða fjölskyldunnar (e. socio-economic status) hefur einnig áhrif á 

árangur í máltöku annars máls. Félagsleg staða er yfirleitt mæld með því að kanna 

menntunarstig foreldra eða laun foreldra. Félagsleg staða er þó sjaldan álitin 
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grundvöllur þess munar sem er á árangri fólks í tileinkun annars máls en hún virðist 

samt sem áður skipta máli (Paradis, 2009, bls. 398).  

 Ílag og það samhengi sem annað mál er lært í (e. quality and context of input) 

hefur áhrif á máltöku annars máls (Paradis, 2009, bls. 398). Fræðimenn hafa lengi 

skoðað áhrif þessara þátta á máltöku annars máls út frá ólíkum sjónarhornum. 

Rannsókn Jia og Aaronson frá árinu 2003 leiddi í ljós að því meiri málörvun í öðru máli 

sem börnin í rannsókninni fengu því líklegra var að börnin öðluðust meiri færni í öðru 

máli og það yrði fyrr ríkjandi mál hjá þeim en hjá eldri börnum. Þau börn sem fengu 

meiri örvun í  móðurmálinu héldu því sem ríkjandi máli en náðu ekki jafngóðum tökum 

á öðru málinu. Niðurstöður rannsóknar Elínar Þórðardóttur frá árinu 2011 styðja þessa 

kenningu. Í rannsókn hennar kom fram að sterk tengsl voru milli þeirra örvunar sem 

börnin fengu í báðum málum þ.e. móðurmáli og öðru máli og þeirrar færni sem þau 

höfðu í málunum. Tengslin voru þó mismunandi eftir því hvort um var að ræða 

orðaforða sem börn nota lítið en skilja þegar þau lesa eða heyra hann (e. receptive 

vocabulary) eða orðaforða sem þau nota mikið í daglegu tali (e. expressive vocabulary). 

Þau börn sem höfðu fengið jafnmikla örvun í báðum tungumálum voru á við eintyngda í 

þeim orðaforða sem þau skilja en þau þurftu meiri örvun í öðru máli til þess að vera á 

pari við eintyngda í orðaforða sem tengist tjáningu. Þessar niðurstöður eru ólíkar 

mörgum niðurstöðum fyrri rannsókna. Það getur þó stafað af þeim góðu aðstæðum 

sem eru til staðar fyrir máltöku annars máls í Montreal þar sem rannsóknin var gerð og 

einnig af skyldleika þeirra tungumála sem um var að ræða í rannsókninni sem voru 

enska og franska (Thordardóttir, 2011). 

2.2 Tvítyngi og skólastarf 

Í þessum kafla verður fjallað um tvítyngda nemendur í grunnskólum. Fjallað verður um 

námsárangur nemenda með annað móðurmál en það sem ríkir í skólaumhverfinu. Í því 

sambandi er aðallega miðað við niðurstöður PISA rannsóknarinnar síðastliðin ár sem 

framkvæmd er í öllum OECD löndunum og víðar. Jafnframt verður fjallað um kennslu 

tvítyngdra nemenda og hvaða þætti þarf að hafa í huga í þeim efnum. 

2.2.1 Tvítyngdir nemendur 

Sökum þess hversu breytt svið tvítyngi spannar standa kennarar frammi fyrir mikilli 

áskorun þegar skipuleggja á kennslu tvítyngdra nemenda. Mikill munur er á málnotkun 

og málkunnáttu nemenda og því þurfa kennarar að skoða stöðu hvers og eins áður en 

kennsla þeirra er skipulögð (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 104). Til þess að það sé 
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hægt þurfa kennarar að hafa þekkingu á tvítyngi og þeim áskorunum og hindrunum 

sem felast í máltöku nýs tungumáls. Ef kennarar búa yfir þekkingu á tvítyngi og kennslu 

tvítyngdra nemenda eiga þeir auðveldara með að skapa árangursríkt námsumhverfi 

fyrir alla nemendur. Þar sem kennarar stýra því sem fram fer inni í þeirra skólastofu eru 

þeir lykilaðilar þegar kemur að því að skapa góð tækifæri til náms fyrir tvítyngda 

nemendur (Palmer og Martínez, 2013). 

 Flest öll þau fræði og bókmenntir sem fjalla um kennslu tvítyngdra nemenda 

einblína á það sem þessi nemendahópur þarf öðruvísi en eintyngdir jafnaldrar þeirra og 

hvernig kennarar geta uppfyllt þessar þarfir. Þetta efni er gefið út til þess að styðja við 

kennara sem eru illa undirbúnir fyrir kennslu tvítyngdra nemenda og þurfa aðstoð við 

það. Mikið af þessu útgefna efni er gott og gefur kennurum ágæta hugmynd um hvernig 

þeir geta hugað að þeim nemendahóp sem er með annað móðurmál en það sem ríkir í 

skólaumhverfinu. Þrátt fyrir það er efninu miðlað með þeim hætti að það fær ekki 

kennara til þess að endurskoða viðhorf sín til tvítyngikennslu. Eitt af þessum viðhorfum 

er að eintyngi sé eðlilegra (e. norm) en tvítyngi og það þurfi að styðja við nám 

tvítyngdra nemenda þangað til þeir hafa náð aldurstengdum viðmiðum í öðru máli. 

Almennt viðhorf kennara er að meginmarkmiðið með kennslu tvítyngdra nemenda er 

að nemendur nái góðu valdi á öðru máli. Meginmarkmið þess efnis sem hefur verið 

gefið út fyrir kennara sem kenna tvítyngdum nemendum er að miðla aðferðum og 

verkefnum sem stuðla bæði að því að nemendur þrói málfærni sína í öðru máli ásamt 

því að þeir tileinki sér innihald námsefnisins á sama hraða og eintyngdir jafnaldrar 

þeirra. Námið fer fram á því tungumáli sem er ríkjandi í skólaumhverfinu en það er 

sjaldgæft að móðurmálskunnátta tvítyngdu nemendanna sé metin og nýtt til þess að 

styðja við nám nemendanna. Áhersla er lögð á uppbyggingu annars tungumálsins og 

hvernig hægt er að þróa og þjálfa þá þætti hjá tvítyngdum nemendum. Jafnramt er 

eintyngi kennaranna yfirleitt ekki álitið vandamál heldur einungis tvítyngi nemendanna 

(Palmer og Martínez, 2013).  

 Ýmsar leiðir hafa verið lagðar til við skipulag kennslu tvítyngdra nemenda í þeim 

tilgangi að aðstoða kennara og veita þeim hugmyndir þar sem þá virðist marga skorta 

þekkingu á þessum málaflokk. Einkennandi fyrir tilhögun kennslu tvítyngdra nemenda 

er að einblínt er á það sem aðgreinir tvítyngda frá eintyngdum og þær þarfir sem þarf 

að uppfylla hjá þessum nemendum þannig að þeir geti tekið virkan þátt í skólastarfinu 

inni í almennum bekkjum. Palmer og Martínez (2013) halda því fram að stöðug áhersla 

á þarfir tvítyngdra í kennslu ýti undir það viðhorf að eintyngi sé eðlilegra en tvítyngi en 

dregur athyglina frá þeim þáttum sem fela í sér mikla áskorun í menntun þessara 
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nemenda. Þessir þættir snúa ekki allir að nemendunum sjálfum heldur einnig þeirri 

hugmyndafræði sem tengist tungumálum og umræðu í skólum og þjóðfélögum að 

eintyngi sé eðlilegra en tvítyngi. Almennt hafa tvítyngdir nemendur sömu þarfir og 

eintyngdir og búa yfir sömu hæfni. Það sem aðgreinir þá er að þeir hafa meiri 

möguleika á því að stunda vinnu og nám á tveimur eða jafnvel fleiri tungumálum 

(Palmer og Martínez, 2013). Talið er að eitt af hverjum fimm börnum í Bandaríkjunum 

alist upp á heimilum þar sem talað er annað mál en enska. Sökum þessarar miklu 

aukningar á tvítyngi þurfa kennarar að mæta þörfum þessa nemendahóps sem hefur 

aðrar þarfir þegar horft er til tungumáls og menningar heldur en eintyngdir nemendur. 

Kennarar þurfa að undirbúa nemendur og þjálfa þá í því að takast á við þær félagslegu 

áskoranir sem felast í því að læra annað mál ásamt því að efla kunnáttu þeirra í öðru 

máli þannig að þeir geti haft gagn af náminu (Almaguer og Esquierdo, 2013).   

 Þeir nemendur sem hafa annað móðurmál en það sem ríkir í skólaumhverfinu 

þurfa að hafa meira fyrir náminu heldur en eintyngdir jafnaldrar þeirra þar sem þeir eru 

að læra nýtt tungumál og ná markmiðum námsefnisins á sama tíma. Skólayfirvöld hafa 

mörg hver reynt að styðja við þennan nemendahóp með því að veita þeim aukinn 

stuðning í öðru máli. Þeir nemendur sem flytja til nýs lands á skólaaldri fá yfirleitt 

stuðning í þann tíma sem þeir þurfa en börn af annarri kynslóð innflytjenda fá oft ekki 

sérstakan stuðning í öðru máli þrátt fyrir að hafa mikla þörf fyrir hann. Þeir eru taldir 

hafa öðlast góða færni í málinu t.d. með þátttöku í samfélaginu og skólastarfi á leikskóla 

(Coelho, 2012, bls. 14). 

 Flestir nemendur með annað móðurmál en það sem ríkir í skólasamfélaginu og 

nemendur af annarri kynslóð innflytjenda þurfa markvissa og vel skipulagða kennslu í 

öðru máli. Þeir þurfa að fá kennslu sem tekur mið af stöðu þeirra í málinu en sem 

heldur þeim samt sem áður á sama hraða í náminu og jafnaldrar þeirra (Coelho, 2012, 

bls 14). 

 Það er munur á tungumáli sem fólk þarf að hafa á valdi sínu í samskiptum og 

daglegu tali og því tungumáli sem það þarf að búa yfir til þess að geta tekist á við 

krefjandi viðfangsefni sem reyna á vitsmunalega hæfni. Skólakerfið hefur það að 

markmiði að mennta tvítyngda nemendur sem geta talað tvö tungumál og aflað sér 

þekkingar og stundað nám á báðum tungumálunum (Almaguer og Esquierdo, 2013). 

 Oft geta börn talað reiprennandi annað málið eftir eitt til tvö ár í nýja landinu. 

Það er þó ekki þar með sagt að þau hafi fræðilegt mál (e. academic language) á valdi 

sínu (Coelho, 2012, bls. 57). Fræðilegt mál er mismunandi eftir námsgreinum og er 

mikilvægt að nemendur nái góðum tökum á því til þess að eiga auðveldara með að 
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takast á við krefjandi viðfangsefni og fara í áframhaldandi nám. Það tekur nemendur 

fimm ár að ná tökum á fræðilegu máli annars máls (Cummins, 2000, bls. 53-54). Færni 

nemenda í fræðilegu tungumáli er metin með jöfnu millibili með prófum og könnunum. 

Hvernig slíkt mat er uppbyggt og hvernig niðurstöður eru túlkaðar hafa umtalsverð áhrif 

á möguleika tvítyngds fólks í samfélaginu sem það býr í. Það á sérstaklega við um 

innflytjendur. Því betri tökum sem þeir ná á talmáli og fræðilegu máli annars málsins því 

betur aðalagast þeir nýja samfélaginu og fá fjölbreyttari atvinnutækifæri síðar meir 

(Cummins, 2000, bls. 53).  

 Það er algengt að börn og ungmenni sem hafa náð góðum tökum á talmáli 

annars máls séu metin þannig að þau hafi öðlast gott vald á tungumálinu og fá þar af 

leiðandi ekki áframhaldandi stuðning í öðru máli og sitja allar kennslustundir í 

almennum bekkjum. Það leiðir af sér að tungumál nemendanna stendur í stað ef 

kennararnir taka ekki mið af getu þessara nemenda og huga að leiðum sem stuðla að 

þróun málsins hjá þeim. Nemendur geta lært talmál annars málsins með daglegum 

samskiptum og þátttöku í samfélaginu en til þess að öðlast ákveðna dýpt og færni í 

tungumálinu þurfa þeir markvissa kennslu í tungumálinu (Coelho, 2012, bls. 58).   

 Börn eru mjög fljót að glata kunnáttu sinni í móðurmálinu ef því er ekki haldið 

markvisst við. Áherslur foreldranna á eflingu móðurmálsins og hversu mikið 

móðurmálið er notað í umhverfi barnanna utan skóla skiptir lykilmáli í þessu samhengi. 

Til þess að koma í veg fyrir að börn glati móðurmáli sínu þurfa foreldrar að tala mikið 

við börnin sín á móðurmálinu og ýta undir fjölbreytta notkun þess. Einnig geta kennarar 

ýtt undir áhuga og hvata nemenda sinna til þess að nota móðurmálið með því að gera 

þeim grein fyrir mikilvægi þess að kunna fleiri en eitt tungumál og útskýra þá kosti sem 

því fylgja (Cummins, 2001). Jafnframt geta þeir beitt kennsluaðferðum sem ýta undir að 

tvítyngdir nemendur nýta móðurmál sitt sem tæki til náms (Cummins, Mirza og Stille, 

2012). Kennarar þurfa að viðurkenna bakgrunn og menningu nemenda sinna en ýta ekki 

undir að þeir skilji við hluta af sínu sjálfi þegar þeir ganga inn í skólastofuna. Það hefur 

áhrif á virkni og þátttöku nemenda í skólastarfinu (Cummins, 2001). 

2.2.2 Árangur tvítyngdra nemenda 

Í PISA rannsókninni sem framkvæmd er þriðja hvert ár í OECD löndunum og víðar 

kemur fram að tvítyngdir nemendur sýna lakari námsárangur en eintyngdir jafnaldrar 

þeirra. Könnuninni er ætlað að meta námsárangur hjá 15 ára nemendum í stærðfræði, 

náttúrufræði og læsi. Könnunin metur ekki einungis hversu vel nemendur geta beitt 

grundvallarþekkingu í þessum þáttum heldur einnig hversu vel þeir geta beitt þekkingu 
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sinni við óþekktar aðstæður (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2013, bls 9). Í könnuninni ná innflytjendur lakari árangri heldur en innfæddir 

jafnaldrar þeirra (OECD, 2015, bls. 2). Innflytjendur er hópur fólks sem yfirgefur 

heimaland sitt vegna þess að það gerir sér vonir um betri framtíð fyrir sig og börnin sín í 

öðru landi. Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að fólk yfirgefur heimaland sitt og 

þær geta verið breytilegar eftir löndum og milli ára. Algengar ástæður þess að fólk segir 

skilið við heimaland sitt eru slæmar félagslegar og efnahagslegar aðstæður, 

stríðsástand, takmarkmað aðgengi að menntun, stjórnmálalegar eða trúarlegar ofsóknir 

eða önnur mannréttindabrot (Coelho, 2012, bls. 5).   

 Hlutfall nemenda í OECD löndunum sem eru með innflytjenda bakgrunn jókst úr 

9% í 12% á árunum 2003 til 2012. Á þessu tímabili hefur árangur nemenda með 

innflytjendabakgrunn í PISA könnuninni verið lakari heldur en árangur innfæddra 

jafnaldra þeirra sem búa við sambærilegar félagslegar aðstæður. Stigafjöldi þeirra í PISA 

könnunni hefur minnkað um tíu stig á þessu níu ára tímabili (OECD, 2014, bls. 12).   

 Börn innflytjenda hafa annað móðurmál en það sem er ríkjandi í samfélaginu og 

búa í umhverfi sem er oft og tíðum mjög frábrugðið menningarheimi samfélagsins í 

kring. Sum þessara barna hafa ekki upplifað þá reynslu sem felst í því að gerast 

innflytjandi í öðru landi en þau upplifa samt sem áður það krefjandi verkefni að læra 

nýtt tungumál og kynnast nýrri menningu þegar þau hefja nám í leik- eða grunnskóla 

(Coelho, 2012, bls. 13).  

 Niðurstöður PISA sýna að þeir nemendur sem eru af annarri kynslóð 

innflytjenda standa aðeins betur að vígi heldur en innflytjendur af fyrstu kynslóð 

innflytjenda en árangur nemenda er mjög misjafn eftir löndum (OECD, 2015, bls 2). Þeir 

sem hafa stundað nám í landinu í innan við ár og hafa takmarkaða kunnáttu í 

tungumálinu eru þó undanskyldir þátttöku í könnuninni (Almar M. Halldórsson, Ragnar 

F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013, bls. 60).  

 Meirihluti þeirra nemenda sem hafa dvalist einungis í stutta stund í nýju landi 

geta ekki talað né lesið það tungumál sem er ríkjandi í skólasamfélaginu. í kringum 63% 

af fyrstu kynslóð innflytjenda og 38% af annarri kynslóð innflytjenda í þátttökulöndum 

PISA tala annað mál heima heldur en það mál sem PISA könnunin fór fram á. Í 

Tékklandi, Finnlandi, Ísrael, Slóveníu, Svíþjóð og á Íslandi tala 8 af hverjum 10 

nemendum af fyrstu kynslóð innflytjenda annað mál heima en það tungumál sem 

könnunin fór fram á (OECD, 2015, bls. 10).  

 Niðurstöður PISA sýna að árangur innflytjenda í námi hefur sterk tengsl við það 

sem einkennir skólakerfið í landinu sem þeir flytjast til. Sum skólakerfi í þátttökulöndum 
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PISA tekst betur en öðrum að efla færni og hæfni nemenda með ólíkan menningarlegan 

og vitsmunalegan bakgrunn. Sem dæmi stóðu albanskir nemendur sem höfðu flust til 

Grikklands sig betur í stærðfræðihluta PISA heldur en albanskir nemendur sem fluttust 

til Montenegro. Af sama skapi fengu arabískir nemendur í Hollandi í kringum 100 

stigum hærra á stærðfræðihluta PISA heldur en arabískir nemendur sem höfðu sest að í 

Qatar. Þessar niðurstöður fengust eftir að búið var að stjórna fyrir áhrifum félagsstöðu 

nemenda. Áhugi nemendanna og sú aðstoð sem þeir fá frá foreldrum sínum hafa þó 

einnig áhrif á frammistöðu þeirra (OECD, 2015, bls. 2-4).  

 Nemendur með innflytjenda bakgrunn hafa oft háleit og metnaðarfull markmið 

fyrir framtíð sína. Ef markmiðin sem þessir nemendur setja sér eru raunhæf er líklegra 

að þeir leggi harðar að sér og nýti betur þau menntunartækifæri sem þeim gefast. 

Niðurstöður PISA könnunarinnar frá árinu 2012 leiddu í ljós að þrátt fyrir að margir 

nemendur með innflytjenda bakgrunn þurfi að takast á við mjög krefjandi viðfangsefni 

og leggja hart að sér til þess að ná árangri í skóla þá ná margir þessum markmiðum. Þeir 

sigrast á þeim hindrunum sem tengjast bakgrunni þeirra, ná góðum árangri í 

menntakerfinu og leggja mikið af mörkum til samfélags síns (OECD, 2015, bls. 18). 

2.2.3 Kennsla tvítyngdra nemenda 

Í Norður-Ameríku og Evrópu hefur fjölbreytileiki nemenda með tilliti til tungumála, 

menningar, kynþátta og trúarbragða lengi verið krefjandi verkefni hjá skólayfirvöldum. 

Reglur og stefnur í þessum efnum eru mjög mismunandi milli landa og jafnvel innan 

landa (Cummins, 2001). Mörgum kennurum þykir erfitt að skipuleggja kennslu 

nemendahópa þar sem nemendurnir hafa mjög fjölbreyttan menningarlegan bakgrunn. 

Nemendurnir eru ekki einungis ólíkir með tilliti til hæfni og þekkingar sem þeir búa yfir 

heldur einnig eru þær aðferðir sem þeir beita til þess að leysa viðfangsefnin ólíkar. Eigi 

að síður eru flestir þeirrar skoðunar að menningarlegur fjölbreytileiki hefur marga kosti 

í skólastarfinu. Samt sem áður eru skólar misvel í stakk búnir til þess að taka á móti 

þessum nemendum. Í niðurstöðum PISA könnunarinnar frá árinu 2012 kom fram að 

skólastjórar þeirra skóla sem eru verr í stakk búnir til þess að takast á við kennslu 

nemenda af erlendu bergi brotnu eru líklegri til þess að álíta menningarlegan 

fjölbreytileika sem hindrun í námi (OECD, 2015, bls. 16). Í rannsókn Guðlaugar 

Ólafsdóttur, Hönnu Ragnarsdóttur og Barkar Hansen (2012) kom fram að það sem 

einkennir farsælt fjölmenningarlegt skólastarf er að hafa skýra stefnu og framtíðarsýn. 

Kennsluhættir þurfa að einkennast af samvinnu, samræðu og virkni nemenda ásamt 

umfangsmikilli kennslu í öðru máli.  
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 Til þess að tryggja að árangur náist í kennslu innflytjenda þarf að undirbúa 

kennara vel. Kennsla í fjölmenningarlegum kennsluháttum og þróun máls er mikilvæg 

fyrir kennara og skólastjórnendur og þarf að efla hana. Jafnframt þurfa kennarar að fá 

markvissa þjálfun í því hvernig þeir geta komið til móts við hvern og einn nemanda og 

aðlagað kennslu sína að fjölbreytileika nemendahópsins (OECD, 2015, bls. 16).  

  Oft gerir fagfólk þau mistök að horfa á tvítyngda nemendur sem einsleitan hóp 

sem er mjög varhugavert þar sem tvítyngdir nemendur hafa ólíkan bakgrunn, hæfni og 

reynslu líkt og aðrir nemendur. Kennarar gegna mikilvægu hlutverki í aðlögun 

tvítyngdra nemenda en til þess að hún sé árangursrík þurfa þeir að kynna sér vel 

aðstæður og reynslu nemendanna (Edwards, 1998, bls. 9). Þrátt fyrir að tvítyngdir 

nemendur hafi góð tök á því tungumáli sem er ríkjandi í skólaumhverfinu þá eru þeir 

samt sem áður ólíkir eintyngdum nemendum með tilliti til reynslu þeirra af 

tungumálum og menningu. Kennarar þurfa að skilja hvað tvítyngi felur í sér og hafa 

þekkingu á þeim þáttum sem geta haft áhrif á námsárangur þessa nemendahóps. Auk 

þess þurfa kennarar að skilja hvað felst í þróun læsis hjá tvítyngdum nemendum og 

hvaða þættir hafa áhrif á þá þróun. Kennarar þurfa að skilja tengsl milli tungumála 

nemenda og hvað það þýðir að vera tvítyngdur, læs á tvö tungumál og að tilheyra 

tveimur menningarheimum (Brisk og Harrington, 2000, bls. 1-2).  

  Tvítyngdir nemendur þurfa skipulagða kennslu í öðru málinu. Þeir nemendur 

sem eru settir inn í almenna bekki of fljótt án áframhaldandi stuðnings í öðru máli eiga 

á hættu að falla aftur úr í náminu. Þrátt fyrir stuðning í öðru máli þurfa tvítyngdir 

nemendur einnig að fá tækifæri til þess að taka þátt í bekkjarstarfi með öðrum 

nemendum og því er ekki góð leið að halda tvítyngdum nemendum algjörlega 

aðskyldum frá almennu skólastarfi. Þeir þurfa að fá tækifæri til þess að eiga samskipti 

við innfædda og þá nemendur sem hafa náð góðum tökum á öðru málinu. Tvítyngdir 

nemendur geta tekið fullan þátt í mörgum námsgreinum ef kennarar eru meðvitaðir um 

þarfir þeirra og skipuleggja námsumhverfið þannig að þeir efli kunnáttu sína á sama 

tíma og færni sína í öðru máli (Coelho, 1998, bls. 81 og 83).  

    Í ýmsum kenningum er fjallað um það hvernig best sé að kenna nemendum 

annað mál. Í flestum þeirra er lögð áhersla á mikilvægi þess að nemendur komist í 

snertingu við fjölbreytt námsefni. Þegar nemendurnir hafa öðlast ákveðna tilfinningu 

fyrir tungumálinu er hægt að hafa beina kennslu í öðru málinu. Fyrst er notkun annars 

máls einungis bundin aðstæðum innan skólastofunnar en smám saman fara 

nemendurnir að nota það einnig utan skóla en það getur þó tekið langan tíma. Um leið 

og nemendur eru komnir á það stig að nota annað málið utan skóla þarf að tengja 
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tungumálakennsluna daglegu lífi. Bein kennsla í öðru máli fyrir börn er mikilvæg þar 

sem kröfur eru gerðar til nemenda að þeir stundi hefðbundið nám í ýmsum 

námsgreinum á öðru málinu. Það þarf að taka mið af stöðu nemenda í móðurmáli sínu 

þegar kennsla þeirra í öðru máli er skipulögð ásamt því að huga að því hvaða möguleika 

nemendur hafa til þess að þróa málið heima fyrir (Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 137). 

 Það eru ýmis atriði sem greina nám í öðru máli frá námi í móðurmáli. Þegar börn 

læra móðurmál læra þau fyrst talmál og síðan ritmál þegar þau hefja skólagöngu sína. 

Þegar börn læra annað mál læra þau þessi tvö form tungumálsins á sama tíma. Talmál 

skiptist í hlustun og framburð og þurfa nemendur að læra bæði formlegt og óformlegt 

talað mál. Þessi tvö form talmálsins lærast með tímanum. Það þarf að leggja ríka 

áherslu á talað mál í kennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku og virkja 

nemendur í samtölum. Á þann hátt þjálfast nemendur bæði í því að skilja og tala. Einnig 

þarf að þjálfa frásagnarhæfni nemenda án þess að þeir hafi áhyggjur af því að einhver 

taki af þeim orðið (Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 146). 

 Líkt og talmálið skiptist ritmálið í tvennt þ.e. ritun og lestur. Þar sem flestir hefja 

nám í ritmáli við upphaf grunnskóla standa margir nemendur sem læra annað mál 

jafnfætis jafnöldrum sínum í færni í ritmáli. Færni nemenda og grunnur í móðurmáli 

hefur mikil áhrif á árangur þeirra í talmáli og ritmáli annars máls. Ef nemendur eru læsir 

á móðurmáli sínu gengur þeim betur að ná tökum á því að lesa texta á öðru máli. Það er 

þó þeim skilyrðum háð að táknkerfi tungumálanna séu sambærileg (Sigurður 

Konráðsson, 2007, bls. 146). 

 Það er ekki til ein ákveðin aðferð eða skipulag í kennslu annars máls sem hentar 

öllum skólum og öllum nemendum. Sumir skólar setja saman kennarateymi sem bera 

ábyrgð á og skipuleggja kennslu í öðru máli fyrir þá nemendur sem það þurfa. Þær leiðir 

sem farnar eru í þessum efnum eru þó mjög misjafnar eftir skólum, nemendum og 

aðstæðum. Móttökudeildir (e. reception centres), markviss kennsla í öðru máli (e. 

withdrawal program), stuðningur inni í bekk (e. supported intergration), tvítyngisnám 

(e. bilingual education) og kennsluráðgjafi sem sinnir málefnum í kennslu tvítyngdra 

nemenda (e. resource teacher) eru meðal þeirra úrræða sem hafa verið þróuð til þess 

að tryggja árangur tvítyngdra nemenda í námi og færni í öðru máli (Coelho, 1998, bls. 

82). 

 Nám í móttökudeildum er sérstaklega hugsað fyrir nemendur með annað 

móðurmál en það sem ríkir í skólaumhverfinu. Á sumum stöðum þjóna aðeins ein eða 

tvær deildir mjög stóru svæði og því þurfa nemendur að fara í skóla þar sem 

móttökudeildin er en ekki í hverfisskóla þeirra. Annarsstaðar eru móttökudeildir í öllum 
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skólum. Það eru kostir og gallar við móttökudeildir af þessu tagi. Skipulagið í 

móttökudeildunum er ekki alltaf eins og hefðbundna skólastarfið sem gerir það að 

verkum að nemendurnir þurfa að ganga í gegnum tvöfalt aðlögunarferli þ.e. fyrst í 

móttökudeildinni og svo í bekknum. Auk þess fara nemendur á mis við góð tækifæri til 

að efla kunnáttu sína í öðru máli ef þeir eru aðskildir frá jafnöldrum sínum sem tala 

annað mál. Það er þó mikilvægt að nemendur fái einnig að taka þátt í skólastarfi með 

sínum jafnöldrum utan móttökudeildarinnar í þeim greinum sem hægt er til dæmis í 

list- og verkgreinum og íþróttum. Ef nemendur þurfa að fara í móttökudeildir utan síns 

hverfis dregur það úr líkum á því að þeir eignist vini og geti átt í samskiptum við þá sem 

búa nálægt þeim. Einnig hafa sumir skólar minni metnað til þess að gera viðeigandi 

ráðstafanir í almennu skólastarfi þannig að það mæti betur þörfum tvítyngdra nemenda 

ef móttökudeild er til staðar í skólanum. Kennarar þurfa að gera sér grein fyrir því að 

þegar þeir taka á móti tvítyngdum nemendum úr móttökudeildum er starfinu langt frá 

því að vera lokið. Þá er komið að þeim að þróa færni þeirra í öðru máli. Sumir foreldrar 

og nemendur hafa áhyggjur af því að með veru í móttökudeild munu nemendurnir fara 

aftur úr jafnöldrum sínum í náminu. Móttökudeildir eru mjög góðar að því leyti að þær 

koma vel til móts við þarfir hvers og eins nemanda ekki síst þeirra sem hafa misst úr 

skóla í lengri eða skemmri tíma í heimalandi sínu (Coelho, 1998, bls. 82-83). 

 Í sumum skólum er sér námsgrein sem er kennsla í öðru tungumáli. Þá fara 

nemendur hluta úr degi til kennara sem sér um kennslu í öðru tungumáli. Þar sem þessi 

kennsla er í boði fá nemendur á unglingastigi oft að velja hana frekar heldur en að vera í 

móðurmálskennslu með jafnöldrum sínum. Í sumum skólum eru einnig samskonar 

kennsla í boði í námsgreinum á borð við náttúruvísindi og sögu svo nemendur geti 

haldið áfram að þróa þekkingu sína í þessum greinum. Kennari í skipulagi af þessu tagi 

hefur tækifæri til þess að aðstoða nemendur og finna námsefni sem hentar bakgrunni 

og þörfum þeirra. Efnið er í samræmi við námskrána og eru kennarar í öðru tungumáli í 

nánu samstarfi við umsjónarkennarana. Það er misjafnt hvort kennslan fari fram í hópi 

nemenda á sama stigi í öðru máli sem leiðir af sér að nemendur eru á misjöfnum aldri 

eða hvort nemendur eru á mismunandi stigi í öðru máli en allir á sama aldri. Það er 

meira krefjandi fyrir kennarann ef nemendur hafa mismunandi getu í tungumálinu en 

það gefur nemendum fjölbreyttari tækifæri til þess að þróa færni sína. Einnig er 

einfaldara fyrir kennara að nemendur séu á svipuðum aldri. Kennsla í öðru máli sem er 

byggð upp með þessum hætti hentar vel fyrstu tvö árin í máltileinkun annars máls en 

síðan þurfa umsjónarkennarar að viðhalda færninni sem þeir öðlast í kennslunni 

(Coelho, 1998, bls. 83-84). 
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 Þegar stuðningur við nemendur með annað móðurmál en það sem er ríkjandi í 

skólanum fer fram inni í bekk eru þeir með eintyngdum nemendum eða þeim sem hafa 

náð tökum á öðru máli. Tungumál lærast best með því að nota þau og því er mikilvægt 

að nemendur taki þátt í almennu skólastarfi og eigi samskipti við jafnaldra sína. Hin 

almenna skólastofa býður upp á fjölbreytt tækifæri sem nýtast nemendum með annað 

móðurmál en það sem ríkir í skólastofunni, eflir þekkingu þeirra og tungumálafærni. 

Kennari í öðru máli og umsjónarkennarar þurfa að vinna náið saman þegar um skipulag 

af þessu tagi er að ræða og reyna að skapa lærdómstækifæri fyrir tvítyngdu 

nemendurna þannig að námið nýtist þeim sem best inni í bekknum (Coelho, 1998, bls. 

84-85). 

 Sama hversu gott kennsluskipulagið er fyrir tvítyngda nemendur er kennsla sem 

fer fram á öðru máli en móðurmáli nemenda ekki jafn árangursrík og kennsla sem fer 

fram á móðurmáli þeirra. Það er þó ekki hægt að bjóða nemendum upp á kennslu í 

móðurmáli þeirra í samfélagi þar sem nám og félagsleg samskipti fara fram á öðru máli. 

Með því fara nemendur á mis við ýmis tækifæri sem bjóðast þeim sem tala annað 

málið. Tilgangur tvítyngisnáms er misjafn. Í sumum tilvikum er markmiðið eingöngu að 

tryggja þróun í námi og máli þangað til nemendur eru færir um að stunda alfarið nám á 

öðru málinu. Í öðrum tilvikum er markmiðið að viðhalda færni í móðurmálinu og stuðla 

að virku tvítyngi nemenda. Einnig er til tvítyngisnám sem hefur það að markmiði að 

stuðla að tvítyngi hjá öllum bæði hjá ein- og tvítyngdum. Kostur tvítyngisnáms sem 

stuðlar að virku tvítyngi nemenda er að það gefur nemendum möguleika á að ná 

aldurstengdum hæfniviðmiðum í námi. Jafnframt styður áframhaldandi þróun 

móðurmáls við þróun vitsmuna- og tilfinningaþroska nemenda. Í hinu fullkomna 

skólastarfi væri tvítyngisnám fyrir alla nemendur með annað móðurmál en það sem er 

ríkjandi í skólaumhverfinu. Það er þó einungis hægt í þeim skólum þar sem er mikill 

fjöldi tvítyngdra nemenda með sama móðurmálið (Coelho, 1998, bls. 85-87).  

 Kennsluráðgjafar í málefnum tvítyngdra nemenda nýtast einnig vel. Þessir 

kennarar styðja við kennara í þeim skólum þar sem eru of fáir tvítyngdir nemendur eða 

aldursbilið of breitt til þess að hægt sé að útbúa kennsluskipulag sérstaklega fyrir þessa 

nemendur innan skólans. Kennararnir vinna annaðhvort í einum skóla eða fara á milli 

nokkurra skóla og eru þá í beinu samstarfi við kennara tvítyngdra nemenda eða vinna 

með og aðstoða nemendurna. Þessir kennarar koma með hugmyndir að úrræðum, 

verkefnum og aðlögun námsefnis þannig að tvítyngdir nemendur nýti sér námið ásamt 

því að leiða umræður milli kennara um kennslu tvítyngdra nemenda (Coelho, 1998, bls. 

87). 
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2.3 Tvítyngi í grunnskólum 

Í þessum kafla verður fjallað um tvítyngi í íslenskum grunnskólum. Farið verður yfir 

helstu ákvæði í íslenskum lögum og aðalnámskrá um kennslu nemenda með annað 

móðurmál en íslensku. Einnig verður fjallað um fjölda tvítyngdra nemenda í íslenskum 

grunnskólum á landinu öllu og námsárangur þessara nemenda miðað við eintyngda 

jafnaldra þeirra. Jafnframt verður fjallað um hvernig staðið er að móttöku erlendra 

nemenda í íslenskum grunnskólum. 

2.3.1 Lög og reglugerðir 

Í íslenskum grunnskólalögum og í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 er hugað 

sérstaklega að nemendum sem hafa annað móðurmál en íslensku og þeim réttindum 

sem þessi nemendahópur hefur. Í 16. grein íslenskra grunnskólalaga er fjallað um 

nemendur með annað móðurmál en íslensku með tilliti til móttöku þessara nemenda 

og hvernig eigi að standa að henni. Þar kemur fram að skólar eiga að fylgja svokallaðri 

móttökuáætlun sem annaðhvort skólar eða sveitafélög útfæra. Móttökuáætlun fyrir 

nemendur með annað móðurmál en íslensku á að taka mið af bakgrunni, 

tungumálafærni og færni nemendanna á öðrum námsviðum. Það þarf að tryggja að 

nemendur og foreldrar þeirra fái ráðgjöf og greiðan aðgang að upplýsingum um 

skólastarfið. Tekið er fram í lögunum að nemendur með annað móðurmál en íslensku 

eiga rétt á kennslu í íslensku sem öðru máli. Með því er stefnt að virku tvítyngi þessara 

nemenda og að þeir geti stundað nám í grunnskólum og tekið virkan þátt í íslensku 

samfélagi. Auk þess heimila lögin að kunnátta í móðurmáli nemenda með annað 

móðurmál en íslensku sé metin sem hluti af skyldunámi og komi þá í stað skyldunáms í 

erlendu tungumáli (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

 Íslenskuhluta aðalnámskrárinnar er skipt í þrennt, a) íslensku, b) íslensku fyrir þá 

sem hafa íslensku sem annað mál eða hafa dvalið lengi erlendis þannig að þeir hafa ekki 

nægilegt vald á íslensku og c) íslenskt táknmál heyrnaskertra og heyrnalausra. Í 

kaflanum um nemendur sem hafa íslensku sem annað tungumál er fjallað um þann 

margbreytileika sem einkennir þennan nemendahóp. Sumir nemendur hafa móðurmál 

sem er af sömu ætt og íslenskan en aðrir hafa óskyld tungumál að móðurmáli og jafnvel 

annað leturkerfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 96 og 106). 

 Fjölskyldurnar eru einnig jafn mismunandi og þær eru margar. Sumir foreldrar 

tala sama móðurmál og barnið, aðrir foreldrar tala ekki sama móðurmál og svo eru 

tilfelli þar sem annað foreldrið hefur íslensku að móðurmáli en hitt ekki. Allt eru þetta 

þættir sem hafa áhrif á samband milli heimila og skóla. Það er mikilvægt að foreldrar 
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séu hvattir til þess að styðja við íslenskunám barna sinna en á sama tíma að þeir rækti 

og þrói móðurmál sitt. Fjölskyldurnar þurfa að skapa virðingu fyrir báðum 

tungumálunum og styrkja og rækta móðurmál barnanna. Það stuðlar að virku tvítyngi 

þessara nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 106). 

 Meginforsenda þess að nemendur bæti íslenskukunnáttu sína er að þeir geti 

tekið virkan þátt í íslensku samfélagi og geti stundað nám í íslensku menntakerfi. Hér er 

því um mikilvægt viðfangsefni að ræða. Í aðalnámskránni eru sett fram hæfniviðmið í 

íslensku sem annað tungumál. Hæfniviðmiðunum er skipt í þrjá flokka lestur, 

bókmenntir og ritun. Viðmiðin eru ekki aldurstengd þar sem nemendur með annað 

móðurmál en íslensku hefja nám í íslenskum grunnskólum á mjög misjöfnum aldri. 

Viðmiðin eru sett fram í þremur stigum og miðast við þá hæfni í íslensku sem nemendur 

eiga að kunna skil á við lok hvers stigs. Þessi stig eru a) byrjendur í námi, b) lengra 

komnir og c) lengst komnir. Nemendur geta verið staddir á einhverju þessara stiga óháð 

aldri. Nemendurnir þurfa að þróa með sér læsi líkt og aðrir nemendur og fá þann 

stuðning sem þeir þurfa til þess að fylgja jafnöldrum sínum í öðrum námsgreinum. Í 

aðalnámskránni er einnig tekið fram að það sé mikilvægt að nemendum með annað 

móðurmál en íslensku sé boðin kennsla í eigin máli þar sem þeir fá þjálfun í málnotkun 

og kennslu í bókmenntum, máli og menningu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 107). 

2.3.2 Tvítyngi í íslenskum grunnskólum 

Samkvæmt tölum hagstofunnar voru 3.275 nemendur með annað móðurmál en 

íslensku á landinu öllu árið 2014 (Hagstofa Íslands, 2015c). Af þeim stunda 2.043 

nemendur nám í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu (Hagstofa Íslands, 2015d). Elstu 

tölur á heimasíðu Hagstofunnar um fjölda nemenda með annað móðurmál en íslensku 

eru frá árinu 1997 en þá voru nemendurnir aðeins 197 á höfuðborgarsvæðinu 

(Hagstofa Íslands, 2015e). Samkvæmt niðurstöðum PISA rannsóknarinnar frá árinu 2012 

hefur fjöldi nemenda af fyrstu kynslóð innflytjenda rúmlega fjórfaldast á árunum milli 

2000 og 2012. Hlutfall þeirra nemenda sem tala annað tungumál en íslensku á heimilinu 

hefur tvöfaldast á þessu sama tímabili. Það er því ljóst að það hefur orðið mikil fjölgun á 

nemendum sem hafa annað móðurmál en íslensku á undanförnum árum.  

 Á Íslandi er það mismunandi eftir grunnskólum hvernig kennsla í íslensku sem 

öðru máli er skipulögð en nú eru einungis starfræktar þrjár móttökudeildir í þremur 

grunnskólum í Reykjavík (Norden, e.d.). Nemendum með annað móðurmál en íslensku 

hefur fjölgað mikið og að sama skapi þeim nemendum sem fá stuðning vegna 
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íslenskunáms í grunnskólum. Nemendur sem fá slíkan stuðning hefur fjölgað um 64,6% 

síðastliðin fimm ár (Hagstofa Íslands, 2016). Nemendur með annað móðurmál en 

íslensku eiga rétt á því að fá stuðning vegna íslenskunáms en það er misjafnt eftir 

skólum hversu mikill hann er en oftast er miðað við tvær kennslustundir á viku (Norden, 

e.d.). 

 Árangur nemenda með annað móðurmál en íslensku í íslenskum grunnskólum 

er lakari heldur en árangur eintyngdra jafnaldra þeirra. Á Íslandi fellur lesskilningur hjá 

innflytjendum um 47 stig á 12 árum eða sem nemur heilu skólaári samkvæmt viðmiði 

OECD. Þetta er mikil lækkun en meðaltal innfæddra lækkar á þessum sama tíma um 20 

stig. Á þessu má sjá að á sama tíma og erlendum nemendum fjölgar mjög ört þá hrakar 

lesskilningi þeirra hlutfallslega meira samanborið við jafnaldra þeirra. Árið 2000 þegar 

innflytjendur voru færri hér á landi munaði aðeins einu stigi á meðaltali innflytjenda og 

heildarmeðaltali Íslands í PISA könnuninni. Þetta bil hefur breikkað og munaði fimm 

stigum í PISA könnuninni árið 2012. Fjölgun innflytjenda og verri staða lesskilnings hjá 

þeim vegur samtals fjögur stig á þessu tólf ára tímabili. Það er tölfræðilega marktæk 

breyting (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013, bls. 

61).  

 Niðurstöður doktorsrannsóknar Sigríðar Ólafsdóttur frá árinu 2015 sýna einnig 

fram á slaka stöðu tvítyngdra nemenda. Orðaforði og lesskilningur 90 tvítyngdra barna í 

4. - 8. bekk var mældur þrisvar sinnum á þriggja ára tímbili. Auk þess var lesfimi könnuð 

hjá þessum sama hóp en einungis hjá nemendum í 4. og 6. bekk og ritun hjá nemendum 

í 6. og 8. bekk. Samanburðarhópur með íslenskum eintyngdum börnum var prófaður 

samhliða. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að tvítyngdu nemendurnir í 4. bekk 

voru lægri en eintyngdu nemendurnir á öllum orðaforðaprófunum og bilið milli 

hópanna stækkaði á tímabilinu. Eintyngdu og tvítyngdu nemendurnir sýndu óstöðugar 

framfarir í lesskilningi og bilið milli hópanna hélst óbreytt. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu einnig í ljós að staða orðaforða hjá nemendum í 4. bekk spáði fyrir um stöðu og 

framfarir í lesskilningi bæði hjá eintyngdu og tvítyngdu þátttakendunum. Þau börn sem 

höfðu fjölbreyttari orðaforða bættu lesskilning sinn hraðar heldur en þau börn sem 

voru með veikari orðaforða við upphaf rannsóknarinnar. Í rannsókninni kom einnig í ljós 

að komualdur og uppruni móðurmáls tvítyngdra nemenda eru mikilvægir áhrifaþættir 

þegar horft er til orðaforða og lesskilningshæfni (Sigríður Ólafsdóttir, 2015). 

 Í rannsókn Silverman, Proctor, Harring, Hartranft, Doyle og Zelinke (2015) var 

tungumálafærni og lesskilningur kannaður meðal 386 ein- og tvítyngdra barna í 2. - 5. 

bekk. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að breidd orðaforða við upphaf 
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rannsóknarinnar hafði áhrif á þróun lesskilningshæfni þeirra á rannsóknartímabilinu. 

Dýpt orðaforða þeirra og færni í setningaskipan hafði áhrif á hvernig staða þeirra í 

lesskilningi var við lok rannsóknartímans. Ólíkt niðurstöðum Sigríðar þá var ekki 

marktækur munur á frammistöðu ein- og tvítyngdra nemenda í þessari rannsókn. Það 

gæti þó stafað af því að þýði tvítyngdu nemendanna var einsleitt með tilliti móðurmáls 

þeirra. Tvítyngdu nemendurnir voru allir spænsk - enskir. Rannsókn Cremer og 

Schoonen (2013) leiddi hins vegar í ljós að þrátt fyrir jafna stöðu ein- og tvítyngdra 

nemenda rannsóknarinnar í umskráningu þá stóðu eintyngdir nemendur betur að vígi í 

les- og orðskilningi. Einstaklingsmunur í lesskilningi stafar af misjöfnum orðskilningi 

þeirra og hversu fljótir þeir eru að kalla fram skilning á orðunum. 

 Viðhorf og þekking kennara á kennslu nemenda með íslensku sem annað 

tungumál hefur verið töluvert skoðuð hér á landi. Rannsókn Rósu Guðbjartsdóttur og 

Hönnu Ragnarsdóttur (2010) leiddi í ljós að kennarar sem kenna nemendum með 

innflytjenda bakgrunn telja að faglegur undirbúningur sé grundvallarþáttur í kennslu 

þessa nemendahóps og kennsla þeirra sé ólík annarri kennslu sérstaklega með tilliti til 

íslenskukennslu. Jafnframt leiddu niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að efla þurfi 

samskipti heimila og skóla með því að fela foreldrum nemenda af erlendum uppruna 

meiri ábyrgð og gefa þeim aukin tækifæri til þess að kynnast íslenskri skólamenningu. Í 

rannsókn Kristínar Aðalsteinsdóttur, Guðmundar Engilbertssonar og Ragnheiðar 

Gunnbjörnsdóttur frá árinu 2007 var staða á kennslu innflytjenda á Íslandi borin saman 

við stöðuna í Noregi og Manitoba í Kanada. Í rannsókninni kom í ljós að viðhorf 

kennaranna sem tóku þátt í rannsókninni í Manitoba var frábrugðið viðhorfi 

kennaranna í Noregi og á Íslandi. Auk þess var skilningur kennaranna í Manitoba á 

fjölmenningarlegri kennslu meiri en hinna kennaranna. Flestir íslensku og norsku 

kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni virtust ekki hafa öðlast þennan skilning og eru 

ekki nægilega vel undir það búnir að mæta þörfum nemenda af erlendu bergi brotnu. 

Kennararnir í öllum þremur löndunum höfðu það sameiginlegt að hafa ekki hlotið 

formlega kennslu um fjölmenningu eða fjölmenningarlega menntun í kennaranámi 

sínu.  

 Í könnun sem 70% allra grunnskóla á landinu tóku þátt í árið 2009 kom fram að 

almennt eru kennarar á Íslandi ánægðir með störf sín og skóla sinna í tengslum við 

kennslu nemenda með annað tungumál en íslensku. Þeir telja þó að þörf sé á meiri 

fræðslu og þjálfun í kennslu tvítyngdra nemenda. Skólar leggja mikla áherslu á móttöku 

erlendra nemenda og jákvætt viðhorf ríkir meðal kennara gagnvart móðurmáli 

nemenda. Kennararnir töldu þó að algengara væri að nemendur með annað tungumál 
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en íslensku yrðu fyrir fordómum eða væru afskiptir innan skólanna heldur en aðrir 

nemendur. Kennararnir álitu aftur á móti að nemendur með íslensku sem annað 

tungumál væru jafnlíklegir og aðrir nemendur að verða fyrir einelti eða höfnun (Hulda 

Karen Daníelsdóttir, Ari Klængur Jónsson og Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir, 2010, bls. 

10). 

2.3.3 Móttaka erlendra nemenda 

Í Reykjavík er fjöldi nemenda með annað móðurmál en íslensku mismunandi eftir 

hverfum. Það er í samræmi við skýrslu OECD (2015, bls. 8) þar sem kemur fram að 

innflytjendur safnast oft saman í ákveðin hverfi og börn af erlendu bergi brotnu lenda 

þar af leiðandi oft í sömu skólunum. Í sumum löndum er nemendum með innflytjenda 

bakgrunn safnað saman í sömu skólana. Niðurstöður PISA sýna að innflytjendur sem 

stunda nám í skólum þar sem hutfall innflytjenda er hátt gengur verr í náminu heldur en 

þeim innflytjendum sem stunda nám í skólum þar sem ekki eru margir innflytjendur 

(OECD, 2015, bls. 8). Ef tölur Hagstofunnar eru skoðaðar út frá fjölda innflytjenda í 

hverfum á höfuðborgarsvæðinu má glöggt sjá að sum hverfi hafa töluvert fleiri 

innflytjendur en önnur. Í Efra Breiðholti var hlutfall innflytjenda 26,1% af 

heildaríbúafjölda hverfisins árið 2015 (Hagstofa Íslands, 2015f). Í Fossvoginum aftur á 

móti var hlutfall innflytjenda af heildaríbúafjölda hverfisins árið 2015 mun lægra eða 

einungis 4,6%. Í báðum tilvikum er um að ræða innflytjendur af fyrstu og annarri 

kynslóð (Hagstofa Íslands, 2015g). Það má því ætla að innflytjendur í Reykjavík búi oft í 

sömu hverfunum og því eru sumir skólar með hærra hlutfall af tvítyngdum nemendum 

en aðrir. 

 Samkvæmt íslenskum grunnskólalögunum eiga skólar að fara eftir 

móttökuáætlun skóla eða sveitarfélags þegar þeir taka á móti nemendum sem eru að 

hefja skólagöngu, skipta um skóla eða að hefja nám hér á landi. Móttökuáætlun 

nemenda með annað móðurmál en íslensku á að taka mið af bakgrunni, 

tungumálafærni og færni þeirra á öðrum sviðum. Það þarf að gæta að því að foreldrar 

nemendanna fái ráðgjöf og upplýsingar um íslenskt grunnskólastarf. Einnig eiga 

nemendur rétt á kennslu í íslensku sem öðru máli og með því stuðlað að virku tvítyngi 

þessara nemenda (Lög um grunnskóla 91/2008). 

 Það er mikilvægt að í móttöku erlendra nemenda sé hugað að foreldrasamstarfi. 

Foreldrar sem eiga rætur í ólíkri menningu geta átt það til að vera óöruggir gagnvart 

íslenskri skólamenningu og námi barna sinna. Það er því mikilvægt að skólar komi til 

móts við þarfir foreldra og finni hentugar leiðir til samskipta við þá. Í því sambandi er 
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túlkaþjónusta góð og skilvirk leið til þess að tryggja að foreldrar fái þær upplýsingar sem 

þeir þurfa. Í sumum skólum eru tvítyngdir starfsmenn sem hægt er að nýta ef upp koma 

aðstæður þar sem þörf er á túlk með stuttum fyrirvara. Mikilvægt er að börnin séu ekki 

nýtt sem túlkar fyrir foreldra sína. Einnig er mikilvægt að skólinn stuðli að góðri aðlögun 

erlendra fjölskylda og tengi saman fjölskyldur nemenda (Fríða B. Jónsdóttir, 2014, bls. 

13-19).  
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3 Rannsókn 

Í þessum kafla verður sagt frá skipulagi og framkvæmd rannsóknarinnar. Fyrst er fjallað 

um aðferðafræðina sem rannsóknin byggist á og þá aðferð sem notuð var við 

gagnaöflun. Því næst er fjallað um hvernig val á viðmælendunum fór fram ásamt stuttri 

lýsingu á viðmælendunum. Í lok kaflans er farið yfir hvernig staðið var að greiningu 

gagnanna, þá siðferðislegu þætti sem tengjast rannsókninni ásamt því að fjalla um 

takmarkanir hennar. 

3.1 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að svara eftirfarandi spurningu: Hver eru skilyrði og 

áherslur í tilhögun íslenskukennslu tvítyngdra nemenda í tíu grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu? Eigindleg aðferð var notuð til að afla gagna í rannsókninni. Tíu 

kennarar í jafnmörgum grunnskólum í fjórum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu 

tóku þátt í rannsókninni. Tekin voru hálfopin einstaklingsviðtöl við kennarana tíu. 

Viðtalsrammanum var skipt í fjóra þætti sem tengdust  skólanum, kennslunni, samstarfi 

kennara og aðlögun nemenda. Í hverjum þætti voru fimm til sex spurningar. Auk þess 

voru allir viðmælendurnir spurðir þriggja upphafsspurninga um bakgrunn þeirra. Í lok 

viðtalsins voru viðmælendurnir beðnir um að ræða um það sem þeim finndist vel gert 

og mætti bæta í tengslum við málaflokkinn almennt í íslensku samfélagi. 

3.2 Eigindleg aðferðafræði 

Við öflun gagna í rannsókninni var notast við eigindlega aðferð. Aðferðafræðin lýtur að 

þeirri hugmyndafræði að rannsakendur setji sig í spor viðmælenda sinna, ræði við þá í 

eigin persónu og fylgist með þeim í þeirra eðlilega umhverfi og aðstæðum. Eigindleg 

aðferðafræði byggir á túlkunarfræði þar sem hlutverk rannsakanda er að túlka þann 

veruleika sem skoðaður er. Í eigindlegri aðferðafræði er ekki reynt að greina orsök og 

afleiðingu þess sem er athugað heldur er reynt að skilja hvað fólk túlkar sem rétt og 

rangt í ákveðnum aðstæðum (Lichtman 2013, bls. 17-20).  

Þegar horft er til túlkunar á gögnunum er rannsakandinn í lykilhlutverki. 

Rannsakandinn ákveður hvaða gögnum á að safna og stýrir í raun ferðinni í allri 

gagnaöflun. Allar upplýsingar fara í gegnum augu og eyru rannskandans og verða fyrir 
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áhrifum af hans reynslu og skoðunum. Í eigindlegri aðferðafræði reynir því mjög á 

hlutleysi rannsakenda (Lichtman, 2013, bls. 21).  

3.3 Einstaklingsviðtöl 

Í einstaklingsviðtölum  á rannsakandi samtal við þátttakendur sína. Þrátt fyrir að vera 

samtal þá stýrir rannsakandinn áherslum í samtalinu og framvindu þess. Það má í raun 

líkja einstaklingsviðtölum við samtal sem hefur ákveðinn tilgang. Einstaklingsviðtöl geta 

verið allt frá því að vera fullkomlega stöðluð yfir í það að vera alveg opin og án neinna 

ramma. Þrátt fyrir að vera mismunandi uppbyggð hafa öll viðtöl það að markmiði að fá 

fram upplýsingar hjá viðmælendum um inntak rannsóknarinnar (Lichtman, 2013, bls. 

189).  

 Í rannsókninni var notast við hálfstöðluð viðtöl. Í rannsóknum þar sem gögnum 

er safnað með hálfstöðluðum viðtölum spyr rannsakandi alla viðmælendur sína sömu 

spurninganna. Rannsakandinn þarf þó ekki að spyrja alla viðmælendur spurninganna í 

sömu röð og getur hagað framvindu viðtalsins og spurningunum eftir svörum 

viðmælendanna. Það var ákveðið að fara þessa leið til þess að tryggja að sömu 

upplýsingum væri safnað frá öllum viðmælendum og minni hætta væri á því að það 

gleymdist að bera upp mikilvægar spurningar (Lichtman, 2013, bls. 191).  

 Ákveðið var að nota einstaklingsviðtöl sem gagnaöflunaraðferð í rannsókninni 

þar sem rannsakandi taldi það vera góða leið til þess að fá innsýn inn í skilyrði til 

íslenskukennslu tvítyngdra nemenda í skólum viðmælendanna.  

3.4 Undirbúningur 

Áður en hafist var handa við gagnaöflun voru samdar spurningar til að nota í 

einstaklingsviðtölunum. Áherslur og spurningar úr könnuninni Nemendur með íslensku 

sem annað tungumál í grunnskólum - upplifun fagfólks voru hafðar til hliðsjónar við 

gerð viðtalsrammans. Könnunin er frá árinu 2010 og var henni ætlað að safna 

upplýsingum um það starf sem unnið er í skólum í tengslum við kennslu nemenda sem 

læra íslensku sem annað tungumál (Hulda Karen Daníelsdóttir, Ari Klængur Jónsson og 

Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir, 2010, bls. 10). Viðtalsrammanum var skipt í fjóra þætti 

sem tengdust  skólanum, kennslunni, samstarfi kennara og aðlögun nemenda. Í 

hverjum þætti voru fimm til sex spurningar. Auk þess voru allir viðmælendur spurðir 

þriggja upphafsspurninga sem tengdust bakgrunni þeirra. Í lok viðtalsins voru 

viðmælendur beðnir um að ræða um það sem þeim finndist annarsvegar vel gert og 

hinsvegar það sem mætti bæta í tengslum við málaflokkinn almennt í íslensku 
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samfélagi. Spurningarnar voru allar opnar en stundum var ekki hjá því komist að spyrja 

nánar út í svör viðmælenda með lokuðum spurningum. Það var gert til þess að tryggja 

réttan skilning á svörum viðmælenda. Spurningarnar voru ekki allar bornar upp í sömu 

röð heldur réðu svör viðmælendanna röð þeirra.  

 Spurningarnar tengdust allar tvítyngdum nemendum. Ekki var gerður 

greinarmunur í spurningunum á kennslu nemenda af fyrstu og annarri kynslóð 

innflytjenda, þeim nemendum sem eiga annað foreldri sem er íslenskt eða snúbúum. Ef 

munur var á kennslu eða skipulagi skólastarfsins á grundvelli þessara þátta tóku 

viðmælendurnir það sérstaklega fram í svörum sínum.  

3.5 Val á viðmælendum 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna skilyrði og tilhögun íslenskukennslu fyrir 

tvítyngda nemendur í tíu grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Reynt var að fá 

viðmælendur sem hafa umsjón með íslenskukennslu fyrir tvítyngda nemendur í þeim 

grunnskólum sem haft var samband við. Gerð var krafa um að viðmælendurnir væru 

kennaramenntaðir eða hefðu annarskonar menntun á sviði uppeldis- og menntunar. 

Ekki var gerð krafa um aldur eða starfsreynslu viðmælenda. 

Í upphafi rannsóknarinnar var ákveðið að viðmælendurnir yrðu að minnsta kosti tíu 

eða eins margir og hægt væri að fá innan þess tímaramma sem miðað var við að færi í 

öflun gagnanna. Í eigindlegri aðferðafræði er kafað djúpt í fáa þætti í stað þess að skoða 

yfirborð margra þátta. Þátttakendur í eigindlegum rannsóknum eru því oft fáir 

(Lichtman 2013, bls. 22). Það var ákveðið að viðmælendur rannsóknarinnar kenndu í tíu 

mismunandi skólum á höfuðborgarsvæðinu til þess að fá breiða mynd af þeim 

skilyrðum sem eru til staðar í íslenskukennslu tvítyngdra nemenda. 

Sendur var tölvupóstur til skólastjórnenda, sérkennslustjóra og þess kennara sem 

titlaður er sem umsjónarmaður nýbúavers eða mótttökudeildar ef við átti til að fá 

viðmælendur til þátttöku í rannsókninni. Tölvupósturinn var sendur á svo marga aðila til 

þess að auka líkurnar á viðbrögðum við fyrirspurninni. Ef engin svör bárust innan fimm 

daga var send ein ítrekun. Upplýsinga um netföng skólastjórnenda og kennara var aflað 

á heimasíðum grunnskólanna. Tölvupóstur var sendur í 36 grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu og af þeim samþykktu tíu grunnskólar að taka þátt. Rannsakandi 

fékk ýmist neikvæð eða engin svör frá öðrum skólum. 

Í tölvupóstinum var greint frá tilgangi rannsóknarinnar og óskað eftir þátttöku 

skólans. Skólastjórnendur höfðu samband við kennara og beindu rannsakanda til þeirra 

ef jákvæð svör bárust. Í nokkrum tilfellum þar sem tölvupósturinn var einnig sendur til 
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sérkennslustjóra, sérkennara og kennara sem hafa umsjón með móttökudeild fóru 

samskiptin fram beint á milli rannsakanda og kennara en ekki með milligöngu 

skólastjórnenda. 

3.6 Viðmælendurnir 

Viðmælendur rannsóknarinnar eru tíu kvenkyns kennarar sem kenna í tíu grunnskólum 

sem tilheyra fjórum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Viðmælendunum voru gefin 

dulnefni til þess að ekki væri hægt að rekja svör þeirra. 

3.6.1 Andrea 

Andrea er grunnskólakennari. Hennar sérsvið í náminu voru íslenska og enska. Andrea 

hefur kennt í 17 ár. Hún hefur umsjón með nýbúaveri sem starfrækt er í skólanum þar 

sem hún kennir. Nýbúaverið er hluti af sérkennslu skólans og er hún eini kennarinn þar. 

Hún hefur starfað við kennslu tvítyngdra nemenda í 12 ár. Áhugi Andreu á kennslu 

tvítyngdra nemenda kviknaði meðal annars vegna þess að henni finnst gaman að vinna 

með litlum nemendahópum og þá sérstaklega í tengslum við sérkennslu.  

Andrea hefur starfað í skólanum sem hún kennir við síðan í haust. Skólinn er fyrir 

nemendur í 1.-10. bekk. Það eru rúmlega 400 nemendur í skólanum en af þeim eru í 

kringum 100 nemendur með annað móðurmál en íslensku. Andrea segir að pólska og 

filippeyska séu algengustu tungumál nemenda.  

Andrea segir að viðhorf kennara og starfsfólks skólans til kennslu tvítyngdra 

nemenda sé gott. Sumum þykir þetta erfitt og tímafrekt en allir gera eins vel og þeir 

geta. 

3.6.2 Björg 

Björg er grunnskólakennari. Árið 2007 fór hún í námsleyfi og lagði áherslu á 

fjölmenningu í náminu. Björg hefur kennt í 33 ár. Björg segir að það hafi verið hálfgerð 

tilviljun að hún leiddist út í kennslu tvítyngdra nemenda. Þegar hún sótti um námsleyfi 

var hvatt til þess að kennarar sæktu sér nám í fjölmenningu og því gerði hún það til þess 

að eiga meiri líkur á því að fá námsleyfið. Hún heillaðist af málaflokknum í kjölfarið.   

 Björg hefur umsjón með íslenskukennslu tvítyngdra nemenda í skólanum sem 

hún kennir í ásamt því að sjá ein um kennsluna. Í skólanum sem Björg kennir í eru 287 

nemendur í 7. - 10. bekk. Björg segir að hún telji að það séu í kringum 20 nemendur 

með annað móðurmál en íslensku í skólanum. Kennslan sem tvítyngdir nemendur fá í 
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íslensku nefnist íslenska sem annað mál. Björg segir að viðhorf kennaranna í skólanum 

til kennslu tvítyngdra nemenda sé gott. 

3.6.3 Dagný 

Dagný er grunnskólakennari. Auk þess lauk hún framhaldsprófi í Montessori fræðum og 

er langt komin með meistaranám í lestrarfræðum við Háskóla Íslands. Dagný hefur 

kennt í 20 ár. Dagný segir hún hafi lengi haft áhuga á kennslu tvítyngdra nemenda. 

Fljótlega eftir að hún byrjaði að kenna í skólanum sem hún kennir í núna var hún beðin 

um að taka þátt í því að stofna nýbúadeild í skólanum. Þá komu nemendur hvaðanæva 

að og voru í námi í nýbúadeildinni í ákveðinn tíma. Síðan lagðist deildin af en Dagný hélt 

áfram að hafa umsjón með kennslu tvítyngdra nemenda í skólanum. Dagný er 

deildarstjóri sérkennslu og hefur umsjón með íslenskukennslu tvítyngdra nemenda. 

Kennslan er hluti af sérkennslu skólans en það eru bæði menntaðir sérkennarar og 

almennir grunnskólakennarar sem starfa við sérkennslu í skólanum.  

 Í skólanum sem Dagný kennir í eru tæplega 400 nemendur í 1. - 7. bekk. Það eru 

í kringum 30 nemendur í skólanum sem eiga  báða foreldra sem eru erlendir. Dagný 

segir að það séu mun fleiri nemendur sem eiga annað foreldri sem er erlent. Þessir 30 

nemendur eru þeir sem þurfa mikla aðstoð í íslensku. Dagný segir að það séu margir 

spænsku- og pólskumælandi nemendur í skólanum en annars séu tungumál nemenda 

mjög fjölbreytt.  

 Dagný segir að viðhorf kennara til kennslu tvítyngdra nemenda sé gott. Hún 

segir að það sé komin töluverð reynsla innan skólans í kennslu þessa nemendahóps og 

því geta kennarar leitað ráðgjafar hjá hver öðrum. 

3.6.4 Jónína 

Jónína útskrifaðist sem grunnskólakennari árið 1986. Núna er hún að ljúka 

meistaranámi í kennslufræðum. Jónína hefur kennt í 30 ár. Jónína er að stíga sín fyrstu 

skref í kennslu tvítyngdra nemenda. Hún hefur haft umsjón með íslenskukennslu 

tvítyngdra nemenda í skólanum síðan í haust en jafnframt hefur hún umsjón með bekk.  

 Í skólanum sem Jónína kennir í eru 634 nemendur í 1. - 10. bekk. Jónína segir að 

hún viti ekki hvað eru margir nemendur í skólanum með annað móðurmál en íslensku 

en telur að þeir séu í kringum 40. Þeir fá þó ekki allir stuðning í íslensku heldur aðeins 

þeir nemendur sem komu mjög illa út á málkönnunarprófinu Milli mála. Jónína segir að 

pólska sé algengasta móðurmál nemenda af þeim sem hafa annað móðurmál en 

íslensku í skólanum. 
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 Jónína segir að það sé mikil þörf á aukinni fræðslu og námskeiðum um kennslu 

tvítyngdra nemenda. Hún segir að kennurum í skólanum sem hún kennir í finnist 

kennsla tvítyngdra nemenda vera byrði. Jónína segir að það hafi verið illa staðið að 

kennslu tvítyngdra nemenda í skólanum undanfarin ár. 

3.6.5 Kolfinna 

Kolfinna útskrifaðist sem grunnskólakennari árið 1989. Árið 2000 útskrifaðist hún með 

MA í uppeldis- og menntunarfræðum með áherslu á kennslu nýbúa. Kolfinna hefur 

kennt í 25 ár. Kolfinna segir að áhugi sinn á kennslu tvítyngdra nemenda hafi hafist 

þegar hún fékk það verkefni að kenna nemendum íslensku sem voru flóttamenn frá 

Kosovo fyrir mörgum árum síðan. Kolfinna kennir tvítyngdum nemendum íslensku í 

skólanum sem hún kennir í en kennslan er hluti af sérkennslu skólans og kallast 

nýbúakennsla. Sérkennslustjóri skólans hefur umsjón með kennslunni.  

 Það eru 500 nemendur í 1. - 10. bekk í skólanum sem Kolfinna kennir í. Af þeim 

eru í kringum 20 nemendur sem þurfa mikla aðstoð í íslensku. Þessir nemendur komu 

mjög illa út á málkönnunarprófinu Milli mála. Kolfinna segir að pólska sé algengasta 

móðurmál þeirra nemenda sem hafa annað móðurmál en íslensku í skólanum.  

 Kolfinna segir að viðhorf kennara í skólanum til kennslu tvítyngdra nemenda sé 

gott en flestum finnst þetta vera álag. 

3.6.6 Lára 

Lára er þroskaþjálfi og með meistaragráðu í sérkennslu. Lára hefur kennt í 12 ár í 

grunnskólum en þar á undan starfaði hún í leikskólum. Áhugi Láru á kennslu tvítyngdra 

nemenda kviknaði þegar hún þurfti að kenna einhverfri stúlku frá Bandaríkjunum 

íslensku. Einnig var hún áhugasöm um tvítyngi þegar hún flutti með sín eigin börn til 

útlanda.  

 Lára kennir tvítyngdum nemendum íslensku ásamt öðrum sem tilheyra 

stoðteymi skólans. Íslenskukennsla tvítyngdra nemenda í skólanum er kölluð 

nýbúakennsla. Í skólanum sem Lára kennir í eru 13 nemendur sem hafa annað 

móðurmál en íslensku. Þessir nemendur eiga allir foreldra sem eru báðir erlendir. Það 

eru mun fleiri nemendur í skólanum sem eiga annað foreldri sem er erlent og einnig 

kennir hún íslenskum nemendum sem hafa búið lengi erlendis og þurfa aðstoð í 

íslensku. Lára segir að flestir þessara 13 nemenda hafi tælensku að móðurmáli. Einnig 

eru margir nemendur frá Póllandi og Litháen.  
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 Lára segir að viðhorf til kennslu tvítyngdra nemenda sé mjög gott. Hún segir að 

allir kennarar í skólanum reyni að gera sitt besta þegar kemur að kennslu tvítyngdra 

nemenda en þeir upplifi sig oft verkfæralausa.  

3.6.7 Rósa 

Rósa er þroskaþjálfi og grunnskólakennari. Auk þess er hún að ljúka meistaranámi í 

sérkennslufræðum við Háskóla Íslands. Rósa hefur kennt síðan 2001 eða í 14 ár. Rósa 

segir að það hafi ekki verið nein sérstök ástæða fyrir því að hún leiddist út í kennslu 

tvítyngdra nemenda. Íslenskukennsla tvítyngdra nemenda er hluti af sérkennslu skólans 

og því telur hún það vera sitt hlutverk sem sérkennari að taka það verkefni að sér. Rósa 

hefur þriggja ára reynslu í kennslu tvítyngdra nemenda en hún segir að hún hafi góðan 

stuðning sérkennara í skólanum sem hafa mikla reynslu í kennslu þessa nemendahóps.  

 Í skólanum sem Rósa kennir í eru 496 nemendur í 1.- 7. bekk en hún veit ekki 

nákvæmlega hversu margir af þeim eru með annað móðurmál en íslensku. Rósa segir 

að íslenskukennslan sé bæði fyrir tvítyngda nemendur og íslenska nemendur sem hafa 

búið lengi erlendis og þurfa aðstoð í íslensku. Rósa segir að móðurmál nemenda séu 

mjög fjölbreytt en það sé ekki eitt tungumál sem er áberandi algengast.  

 Rósa segir að viðhorf kennara skólans til kennslu tvítyngdra nemenda sé gott og 

allir sem koma að kennslu þessa nemendahóps geri eins vel og þeir geta. Hún segir að 

það sé mikil þekking til staðar meðal sérkennara skólans í kennslu tvítyngdra nemenda. 

Það sé alltaf hægt að leita til þeirra ef það koma upp vandamál. 

3.6.8 Salka 

Salka útskrifaðist sem grunnskólakennari árið 1992. Sérsvið hennar í náminu var 

íslenska. Hún lauk einnig diplómanámi í íslensku og stundar nú nám í mannfræði 

samhliða kennslunni. Sérsvið hennar í mannfræðináminu eru innflytjendur og 

flóttamenn.  

 Salka er deildarstjóri móttökudeildar fyrir erlenda nemendur. Salka starfar 

einnig sem kennsluráðgjafi og fer í skóla sveitarfélagsins og ráðleggur kennurum í 

tengslum við kennslu tvítyngdra nemenda ef þeir óska eftir því.  

Það eru rúmlega 500 nemendur 1. - 10. bekk í skólanum sem Salka kennir í. Af þeim 

eru 36 nemendur með annað móðurmál en íslensku og er pólska algengasta 

móðurmálið meðal þeirra. 

Salka segir að kennurum í skólanum sem hún kennir í finnist kennsla tvítyngdra 

nemenda vera erfið en þeim þyki mjög gott að njóta stuðnings móttökudeildarinnar og 
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fá hjá þeim ráð varðandi kennslu þessara nemenda. Kennurunum finnst þeir ekki hafa 

nægilega mikla menntun í þessum málaflokki. Sölku finnst eins og það sé ennþá 

pínulítið viðnám meðal kennara gagnvart fjölgun erlendra nemenda.  

3.6.9 Tanja 

Tanja er grunnskólakennari. Hennar sérsvið í náminu voru enska og stærðfræði. Tanja 

hefur kennt í grunnskóla í fimm ár. Tanja er umsjónarkennari í 4. bekk en hefur ekki 

umsjón með íslenskukennslu tvítyngdra nemenda. Hún hefur kennt mörgum 

tvítyngdum nemendum og hefur því reynslu á því sviði.  

 Tanja segir að hún hafi ekki meiri áhuga á kennslu tvítyngdra nemenda heldur 

en annarri kennslu. Hún segir jafnframt að það séu margir tvítyngdir nemendur í 

skólanum og því þurfi hún stöðugt að vera að huga að því hvernig best sé að koma til 

móts við þá inni í bekknum.  

Sérkennslustjóri skólans hefur umsjón með skipulagi íslenskukennslu tvítyngdra 

nemenda. Kennarar í sérkennsluteymi skólans sjá um kennslu þessara nemenda en þeir 

eru bæði almennir grunnskólakennarar og sérkennarar. 

 Það eru 200 nemendur í 1. - 10. bekk í skólanum sem Tanja kennir í. Af þeim eru 

rúmlega 50 nemendur tvítyngdir. Fjórðungur nemenda skólans eru því tvítyngdir. Einnig 

er starfrækt Alþjóðadeild í skólanum þar sem öll kennslan fer fram á ensku. Tanja segir 

að það sé ekkert eitt móðurmál algengara en annað. Nemendur tala mjög fjölbreytt 

mál.  

 Tanja segir að viðhorf kennara í skólanum til kennslu tvítyngdra nemenda sé 

gott en það hafi ekki allir þekkinguna sem þarf til þess að koma til móts við þessa 

nemendur. Tanja segir að það þyrfti að hafa fleiri námskeið fyrir kennara um kennslu 

tvítyngdra nemenda en jafnframt þurfi að auka kennslu í þessum málaflokki í 

kennaranáminu. 

3.6.10 Þóra 

Þóra er grunnskólakennari með meistaragráðu í sérkennslu. Þóra útskrifaðist árið 1972 

og hefur því kennt í 43 ár. Áhugi hennar á kennslu tvítyngdra nemenda kviknaði þegar 

tvítyngdum nemendum fjölgaði mikið í skólanum sem hún kennir í. Íslenskukennsla 

tvítyngdra nemenda er hluti af sérkennslu skólans og er það því hennar hlutverk sem 

verkefnastjóri sérkennslu í skólanum að taka að sér þessa kennslu. Íslenskukennsla 

tvítyngdra nemenda í skólanum er kölluð íslenska 2.  
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Það eru 505 nemendur í 1. - 6. bekk í skólanum sem Þóra kennir í og af þeim eru 70 

nemendur með annað móðurmál en íslensku. Eftir að þessir 70 nemendur tóku 

málkönnunarprófið Milli mála kom í ljós að 32 nemendur eru ekki að nýta sér 

skólavistina samkvæmt skilgreiningu prófins. Þeir nemendur sem þurfa því aðstoð í 

íslensku og fá hana eru á bilinu 30 til 40. Þóra segir að Pólverjar séu flestir af þeim 

nemendum sem hafa annað móðurmál en íslensku. Einnig eru Víetnamar fjölmennir 

innan skólans.  

Þóra segir að kennarar í skólanum sem hún kennir í séu almennt jákvæðir gagnvart 

kennslu tvítyngdra nemenda en finnst erfitt að koma til móts við þá. Kennurunum 

finnst þeir vanmáttugir í starfi.  

3.7 Samantekt 

Viðmælendur rannsóknarinnar eru tíu. Þeir eru allir menntaðir grunnskólakennarar 

nema einn sem er þroskaþjálfi. Margir viðmælendanna hafa lokið framhaldsmenntun á 

sviði menntavísinda. Viðmælendurnir hafa það sameiginlegt að vera kvenkyns og kenna 

í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Grunnskólarnir hafa annaðhvort sex, sjö eða tíu 

bekkjardeildir. Starfsreynsla þeirra er á breiðu bili eða fimm til 43 ár. Reynsla þeirra af 

kennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku er misjöfn en hún spannar eitt til 

24 ár. Skólarnir sem viðmælendurnir kenna í eru misjafnir að stærð og skilyrði til 

kennslu tvítyngdra nemenda eru misjöfn. Fjöldi nemenda með annað móðurmál en 

íslensku er breytilegur eftir skólum og tungumálin sem þeir tala eru mjög fjölbreytt. Í 

þeim skóla þar sem nemendur með annað móðurmál en íslensku eru flestir eru þeir í 

kringum 100 en 13 þar sem þeir eru fæstir. Viðhorf viðmælenda til kennslu tvítyngdra 

nemenda er gott og þeir hafa áhuga á starfi sínu. 

3.8 Öflun gagna 

Viðtölin fóru fram á tímabilinu 1. október 2015 til 11. desember 2015. Haft var 

samband við viðmælendur og þeir beðnir um að nefna þann tíma sem hentaði þeim 

best fyrir viðtalið. Viðtölin fóru ýmist fram í kennslustofum, fundarherbergjum, 

námsveri eða móttökudeild viðkomandi skóla. Aðeins einn viðmælandi óskaði eftir því 

að viðtalið færi fram á Menntavísindasviði Háskóla Íslands í Stakkahlíð. Það viðtal fór 

fram inni í hljóðupptökuveri skólans. Níu af þeim tíu viðmælendum sem tóku þátt í 

rannsókninni hafa umsjón með sérstakri íslenskukennslu fyrir nemendur með annað 

móðurmál en íslensku. Flestir kenna þó einnig nokkrar kennslustundir inni í almennum 

bekkjum nema þeir sem eru sérkennarar að mennt. Í einum skóla tókst ekki að fá tíma 
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með sérkennslustjóra sem hefur umsjón með íslensku tvítyngdra nemenda í skólanum. 

Kennarinn sem tók þátt fyrir hönd hans er vel að sér í öllum málum er varða 

íslenskukennslu fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku og hafði greinilega 

kynnt sér ýmsar hliðar íslenskukennslunnar áður en viðtalið hófst. Kennarinn er 

almennur umsjónarkennari og eru margir nemendur með annað móðurmál en íslensku 

í umsjónarbekknum hans.  

 Áhersla var lögð á afslappað andrúmsloft og þægilegt umhverfi meðan á 

viðtölunum stóð. Iðulega var byrjað á því að brydda upp á hversdagslegri umræðu um 

daginn og veginn í smá stund áður en viðtalið hófst til þess að kynnast aðeins 

viðmælandanum. Viðtölin vörðu allt frá 30 til 60 mínútum en viðmælendur voru beðnir 

um í tölvupósti að gera ráð fyrir 40 mínútum í viðtalið. Allir viðmælendurnir höfðu gert 

ráð fyrir rúmum tíma í viðtalið og lenti því enginn í tímaþröng við að svara 

spurningunum. 

3.9 Gagnagreining 

Öll viðtölin voru hljóðrituð með munnlegu samþykki viðmælenda. Að viðtölunum 

loknum voru þau afrituð í tölvu. Hlustað var á hvert viðtal tvisvar sinnum. Í fyrsta skiptið 

voru orð viðmælenda skráð með nákvæmum hætti en í seinna skiptið var hlustað á 

upptökuna og orð viðmælenda lesin um leið. Með þeim hætti var tryggt að öll gögn 

væru rétt skráð. Öllum viðmælendum var gefið dulnefni og ef upplýsingar komu fram í 

svörum viðmælenda sem gáfu vísbendingar um hvaða skóli eða viðmælandi átti í hlut 

var þeim upplýsingum samstundis eytt eða nöfnum breytt. Eftir að öll viðtölin höfðu 

verið skráð í tölvu var hljóðupptökunum eytt. 

 Eftir að viðtölin höfðu verið skráð nákvæmlega niður las rannsakandi hvert og 

eitt viðtal vandlega yfir. Því næst las rannsakandi viðtölin aftur yfir og skráði 

athugasemdir við þau svör sem tengdust rannsóknarspurningunni. Við þriðja yfirlestur 

skráði rannsakandi athugasemdir við þá þætti í svörum viðmælenda sem hægt væri að 

flokka sem þemu. Þemun voru íslenskukennsla, samstarf, móðurmálskennsla og 

móttaka erlendra nemenda. Á þennan hátt fengust áhugaverð og greinandi gögn um 

skilyrði og áherslur í tilhögun íslenskukennslu tvítyngdra nemenda í þeim tíu 

grunnskólum sem tóku þátt. 

3.10 Siðferðislegir þættir 

Það er mikilvægt að hugað sé að siðferðislegum þáttum þegar um eigindlegar 

rannsóknir er að ræða. Öllum viðmælendum var gerð grein fyrir bæði í tölvupósti og í 
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viðtalinu sjálfu að fyllstu nafnleyndar þátttakenda og skóla þeirra yrði gætt við 

úrvinnslu gagnanna og ekki væri hægt að rekja svör viðmælenda með neinum hætti. 

Viðmælendur gáfu munnlegt samþykki fyrir því að viðtölin væru tekin upp. Öllum 

viðmælendum var gerð grein fyrir því að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem er í 

viðtalinu og beðið um að stöðva upptökuna. Jafnframt var viðmælendum sagt að þeir 

gætu sleppt því að svara einstökum spurningum ef þeir kærðu sig ekki um að svara. 

Enginn þátttakandi hætti þátttöku eða neitaði að svara spurningum. 

 Þess var vandlega gætt að gögnin kæmust aldrei í annarra manna hendur og 

hljóðupptökunum úr viðtölunum var eytt jafnóðum og þau höfðu verið afrituð í tölvu. 

Jafnframt  var þess gætt að afrita svör viðmælenda þannig að ekki væri hægt að rekja 

svör viðmælenda. Í rannsókninni var viðkvæmum persónuupplýsingum ekki safnað og 

því var talið óþarfi að tilkynna hana til Persónuverndar. 

3.11 Gæði rannsóknar  

Ekki er hægt að alhæfa um skilyrði og áherslur í tilhögun íslenskukennslu tvítyngdra 

nemenda í íslenskum grunnskólum almennt út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Rannsóknin gefur aðeins innsýn í störf tíu kennara og skóla þeirra og varpar ljósi á 

viðhorf kennaranna til kennslu tvítyngdra nemenda. 

 Reynt var að hafa ekki áhrif á svör viðmælenda og spyrja opinna spurninga. Í 

einstaka tilfellum var nauðsynlegt að spyrja lokaðra spurninga til þess að tryggja að 

skilningur á svari viðmælenda væri réttur. Við úrvinnslu gagnanna var alfarið farið eftir 

svörum viðmælenda en ekki reynt að túlka það sem þeir hefðu verið að hugsa eða átt 

við með tilteknum svörum.  

 Allir þátttakendur rannsóknarinnar nema einn höfðu umsjón með 

íslenskukennslu fyrir tvítyngda nemendur í skólanum. Sá kennari er umsjónarkennari og 

kennir mörgum nemendum með annað móðurmál en íslensku. Kennarinn hafði kynnt 

sér vel fyrirkomulag íslenskukennslu fyrir tvítyngda nemendur í skólanum.   
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Kaflinn skiptist í fjóra 

undirkafla þar sem farið er yfir svör viðmælenda. Jafnframt er stutt samantekt eftir 

hvern undirkafla þar sem meginniðurstöður kaflans eru dregnar saman. 

4.1 Íslenskukennsla tvítyngdra nemenda 

Allir viðmælendurnir sögðu frá því hvernig tilhögun og helstu áherslur í íslenskukennslu 

fyrir tvítyngda nemendur í skólanum þeirra eru. Skólarnir tilheyra fjórum 

sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins. Fjöldi íbúa í hverju sveitarfélagi er mismunandi 

eða á bilinu 122.460 íbúar í því fjölmennasta og 14.717 íbúar í því fámennasta.  

4.1.1 Fyrirkomulag 

Salka er deildarstjóri móttökudeildar sem starfrækt er í skólanum hennar. Salka segir að 

kennsla í móttökudeildinni sé aðallega ætluð nemendum sveitarfélagsins sem eru í 5. - 

10. bekk og flytja til landsins með enga íslenskukunnáttu. Tvítyngdir nemendur í 1. - 4. 

bekk sem þurfa aðstoð í íslensku fara beint út í almenna bekki en fá aðstoð í íslensku 

samkvæmt úthlutunarreglum sveitarfélagsins. Í skólanum sem Salka kennir í fá þessir 

nemendur íslenskukennslu í móttökudeildinni. Móttökudeildin hefur ákveðnar 

kennslustofur til umráða þar sem öll kennslan fer fram. 

 Móttökudeildin er safndeild fyrir öll hverfi sveitarfélagsins. Erlendir nemendur í 

5. - 7. bekk úr öllum hverfum sveitarfélagsins koma þangað og stunda nám í 

móttökudeildinni í að minnsta kosti einn vetur áður en þeir hefja nám í sínum 

hverfisskóla. Foreldrar nemendanna hafa val um hvort þeir fari fyrsta árið í 

móttökudeildina eða fari beint í sinn heimaskóla. 

Almennt vill fólk að þau komi hingað. Það vill að þau fái mikla aðstoð fyrst. 

Við erum líka með sex kennara hérna sem tala níu tungumál, þannig að við 

getum oft bjargað okkur og það skiptir máli fyrir þau að geta verið með 

þessa brúarsmíð á milli málanna. Þau náttúrulega fá þessa aðlögun hægt í 

fyrstu, og kannski eru þau þá ekki hrædd. Við höfum alveg verið að fá 

krakka sem eru nötrandi þegar þau koma en þau eru mjög fljót að finna 

öryggi og svona.  
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 Í lok tímabilsins í móttökudeildinni er staða hvers og eins nemanda metin og ef 

kennarar telja að nemendur þurfi lengri tíma í móttökudeildinni þá fá þeir lengri tíma. 

Salka segir að nemendurnir í móttökudeildinni tilheyri bekk í skólanum þar sem 

móttökudeildin er. Þeir eru með sínum bekk í list- og verkgreinum, ensku, stærðfræði 

og þeim námsgreinum sem talið er að þeir hafi getu og gagn af þrátt fyrir slaka 

íslenskukunnáttu. 

Svo eftir því sem þeim fer fram þá fara þau bara alltaf meira og meira út í 

umsjónarbekkinn sinn og eru þá kannski, segjum, þetta er ekkert svona „þú 

ert hér í eitt ár og svo ertu bara farinn“ heldur er það bara metið og síðan 

kannski á öðru ári, þú veist, þú byrjar kannski í 15 tímum hjá okkur, á öðru 

ári ertu kannski kominn í átta og síðan á þriðja ári þá ertu kannski kominn í 

þrjá eða fjóra eða eitthvað og þá til dæmis kemur þú og færð aðstoð fyrir 

bóklegan tíma t.d. barnið er að fara í samfélagsfræði, erfiður orðaforði, og 

þá fær það aðstoð þannig að það er forunnin orðaforðinn og svona áður en 

það fer svo út í tímann. 

 Salka segir að nemendahópurinn í móttökudeildinni sé mjög fjölbreyttur og því 

þarf kennslan að miðast við hvern og einn nemanda. Nemendum er yfirleitt kennt í 

litlum hópum nema aðstæður séu þannig að nemandinn hafi þörf á einstaklingskennslu. 

Hóparnir samanstanda af nemendum á svipuðum aldri og á svipuðu stigi í íslensku. 

Nemendur eru síðan færðir um hóp ef þeir taka miklum framförum og færðir í hóp með 

nemendum sem eru á svipuðu reki. Nemendur eru með sjónrænar stundatöflur en 

Salka segir að eldri nemendum finnist það óþarfi. Móttökudeildin er ríkulega útbúin af 

sjónrænum stoðum sem hægt er að notast við í kennslunni. Í móttökudeildinni starfa 

sex kennarar að Sölku meðtalinni. Kennararnir eru bæði sérkennarar og almennir 

grunnskólakennarar. Hver kennari hefur umsjón með þremur til fjórum nemendum.  

 Andrea hefur umsjón með nýbúaveri í skólanum sem hún starfar í. Nýbúaverið 

er hluti af sérkennslu skólans og er hún eini kennarinn þar. Nýbúaverið hefur 

kennslustofu til umráða og fer öll íslenskukennslan fyrir tvítyngda nemendur þar fram. 

Andrea tekur nemendur út úr bekknum sínum og fer kennslan fram í litlum hópum. 

Hámarksfjöldi í hverjum hóp eru sjö nemendur. Hversu marga tíma hver nemandi fær 

er misjafnt. 
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Ég er með krakka sem er alveg nýr og hann er að koma tíu tíma á viku til 

mín, annan sem er að koma sex tíma og annan fjóra tíma. Það er mjög 

misjafnt, fer bara eftir því hvað þau eru búin að vera lengi og hver þörfin er. 

Andrea segir að þeir nemendur sem þurfa á einstaklingskennslu í íslensku að halda 

fái hana en hún þyrfti að vera meiri. Andrea tekur nemendur aldrei úr list- og 

verkgreinum. Hún reynir að taka nemendur alltaf út þegar þau eru í tíma hjá 

umsjónarkennara sínum. 

Í skólanum sem Rósa kennir í er ekki til staðar eitt ákveðið kerfi eða skipulag fyrir 

tvítyngda nemendur. Íslenskukennsla tvítyngdra nemenda er hluti af sérkennslu skólans 

og nefnist nýbúakennsla. Sérkennarar skólans skipta á milli sín nýbúakennslunni. 

Nemendurnir koma að meðaltali tvisvar til þrisvar í viku til Rósu og annarra sérkennara 

sem sjá um íslenskukennslu tvítyngdra nemenda. Ef nemendur eru mjög illa staddir í 

íslensku fá þeir fleiri tíma í íslensku og sér þá einn sérkennari um íslenskennslu þeirra 

nemanda þannig að betri yfirsýn yfir stöðu og framfarir náist. Það er alltaf reynt að 

vinna með tvítyngdum nemendum í litlum hópum en ef aðstæður eru þannig að 

nemendur þurfa á einstaklingskennslu að halda fá þeir hana. 

Ég er til dæmis með nemanda núna sem er tvítyngdur. Mamma hans er 

dönsk og pabbi íslenskur og hann hefur búið úti í Noregi í fjögur ár og ég er 

með hann í einkatímum. Hann fær bara tvisvar, þrisvar í viku einkatíma. 

 Kennslan fer ekki alltaf fram á sama stað heldur bæði í námsverinu og í þeim 

kennslustofum sem eru lausar hverju sinni. Sérkennararnir reyna að taka nemendur 

alltaf út úr kennslustundum í íslensku en aldrei list- og verkgreinum. 

 Í skólanum sem Kolfinna kennir í heldur deildarstjóri sérkennslu utan um 

kennslu tvítyngdra nemenda en Kolfinna sér um alla kennsluna. Kolfinna kennir 

nemendum alltaf í hópum nema í einstaka tilfellum þegar nemendur þurfa 

einstaklingskennslu sökum mjög slakrar stöðu. Nemendum er raðað eftir aldri í hópana. 

Það er ekki kennslustofa til staðar í skólanum sem hugsuð er fyrir kennslu tvítyngdra 

nemenda heldur fer kennslan fram í námsveri eða lausum kennslustofum. Kolfinna 

hefur þrjár kennslustundir á viku til kennslu tvítyngdra nemenda og er þeim skipt á milli 

nemenda. Kolfinna hefur umsjón með bekk 23 kennslustundir á viku. Hún tekur 

nemendur út úr kennslustundum þegar þeir eru hjá umsjónarkennara sínum en aldrei 

þegar þeir eru í list- og verkgreinum.  
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Enda eru það tímar sem þeim vegnar oft vel í. Þá fá þau að gera með 

höndunum og svona. Það er líka svona félagslega. Þau geta spjallað saman í 

handavinnu og þau geta spjallað saman í smíði og myndmennt og kannski í 

heimilisfræði líka. Þau hlusta á innlagnir og svo geta þau verið í þessum 

samskiptum. 

Í skólanum sem Lára kennir í fá tvítyngdir nemendur íslenskukennslu í ákveðinn 

tíma. Lára ásamt öðrum í stoðteyminu sjá um kennsluna. Þegar nemendurnir hafa náð 

ágætum tökum á íslenskunni fá þeir ekki lengur þennan stuðning. Það fer eftir stöðu 

hvers og eins nemanda í íslensku hversu margar kennslustundir þeir fá. Lára segir að 

yfirleitt fái hver nemandi eina til tvær kennslustundir í íslensku á viku. Nemendurnir eru 

allar aðrar kennslustundir með sínum bekk. 

Þau eiga bara sinn bekk og svo ef það vill þannig til að þau tala bara 

eiginlega enga íslensku þá reyni ég og aðrir í stoðteyminu að vera svolítið 

mikið með þeim svona fyrstu vikurnar og þá bara frestum við öðrum 

verkefnum í smá stund. En svo eru þau svolítið sett í djúpu laugina, greyin, 

þau eru bara allan daginn í sínum bekk einhvern veginn og þurfa bara að 

bjarga sér sko. Og ég veit ekki, ég er ekki viss um að það sé endilega alltaf 

slæmt. 

Lára segir að stundum fái nemendur aftur kennslu í íslensku í ákveðinn tíma sem 

hafa lokið sínu tímabili ef umsjónarkennari þeirra telur að þörf sé á að skerpa vissa 

þætti. Lára hefur kennslustofu til umráða fyrir íslenskukennslu tvítyngdra nemenda og 

fer kennslan yfirleitt fram þar. Lára kennir nemendum alltaf í hópum en eins og er 

kennir hún einum nemanda einstaklingslega.  

Dagný er deildarstjóri sérkennslu og hefur umsjón með íslenskukennslu tvítyngdra 

nemenda í skólanum sem hún kennir í. Dagný segir að mikil þekking sé til staðar í 

skólanum á kennslu tvítyngdra nemenda en ekki sé til fjármagn til þess að veita þeim 

þann stuðning sem þeir þurfa. Nemendurnir eru teknir úr kennslustundum hjá 

umsjónarkennara en aldrei úr list- og verkgreinum. Þeir eru heldur ekki teknir út ef þeir 

eru að vinna að verkefnum hjá umsjónarkennara þar sem þeir eru að þjálfa tjáningu eða 

aðra hæfni í tungumálinu. 

Þá ertu ekki að taka þau til þess að pína þau til þess að tjá sig um eitthvað 

þegar þau geta gert það í eðlilegum aðstæðum. Þannig að ég hef svolítið 

verið með þau núna í svona félagsfærni og spilum og bara svona 
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hlutverkaleikjum og ýmsu svoleiðis og svo náttúrulega eru þau stundum að 

vinna í bókunum, þá styð ég þau við það. 

Dagný segir að nemendum sé alltaf kennt í hóp en það er misjafnt hvort 

nemendurnir í hópunum séu á sama aldri eða ekki. 

Þóra er verkefnastjóri sérkennslu í skólanum sem hún kennir í. Hún ásamt öðrum 

kennurum í sérkennsluteymi skólans sjá um íslenskukennslu tvítyngdra nemenda í 

skólanum. Auk þess er kennslustundum í íslensku fyrir tvítyngda nemendur dreift á þá 

kennara skólans sem hafa lausa tíma í stundatöflunni. Það er gert til til þess að auka 

stuðning í íslensku fyrir tvítyngdu nemendurna. Þóra segir að skólinn fái fjármagn sem 

nemur fjórðungi úr stöðugildi fyrir 30 nemendur sem þurfa mikla íslenskukennslu. 

Skólinn fær úthlutað fjármagni fyrir kennslu tvítyngdra nemenda sem nemur 10 

kennslustundum á viku. 

Þessir krakkar yfirtaka svolítið bara almenna sérkennslu eða þar að segja 

þeir eiga bara rétt á því eins og aðrir en þeir eru orðnir fjölmennastir þar og 

þannig náum við að hjálpa þeim og það er auðvitað á kostnað einhverra 

annarra. 

Jafnframt er til staðar svokölluð smiðja í skólanum sem ætluð er fyrir nemendur 

sem ná ekki að fóta sig í náminu og glíma við hegðunarvandamál. Mikið af tvítyngdum 

nemendum sækja þessar smiðjur og fá þá aðstoð við heimanám, lestur og þjálfun í 

íslensku. Það eru tvær til fjórar kennslustundir í smiðju á hverjum degi.  

Tvítyngdum nemendum er skipt í þrjá hópa og er miðað við að nemendur séu á 

svipuðum aldri og á svipuðu stigi í íslensku. Kennararnir skipta á milli sín hópunum eftir 

því sem við á. Þeir kennarar sem hafa tvo tíma á viku til þess að kenna tvítyngdum 

nemendum fá þá þann hóp sem þarf meiri aðstoð. Nemendunum er alltaf kennt í 

hópum en kennarar hafa ákveðið að hámarksfjöldi í hóp séu sex nemendur.  

Þóra segir að ef þörf krefur þá sé nemendum kennt einstaklingslega. Einnig hafa 

kennararnir sett saman svokallaðan bráðahóp þar sem eru þrír nemendur sem eru 

nýbyrjaðir í skólanum og hafa enga undirstöðu í íslensku. Sérkennsluteymið hefur 

fengið leiðsögn frá kennsluráðgjafa á vegum sveitarfélagsins við að skipuleggja kennslu 

tvítyngdra nemenda. Kennsluráðgjafinn kom með þá hugmynd að skipta nemendunum 

upp í núverandi hópa. Það er ekki ein kennslustofa sem er sérstaklega ætluð fyrir 

kennslu tvítyngdra nemenda heldur er notast við þær kennslustofur sem eru lausar 
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hverju sinni og námsverið. Þóra segir að nemendur séu ekki teknir út úr ákveðnum 

tímum en reynt er að taka þá út úr kennslustundum í íslensku.  

 Jónína hefur ein umsjón með kennslu tvítyngdra nemenda í skólanum sem hún 

kennir í. Auk þess hefur hún umsjón með bekk. Jónína segir að tvítyngdir nemendur fái 

fjórar til sex kennslustundir á viku í stuðning í íslensku. Í þessum hóp eru aðeins þeir 

nemendur sem hafa komið mjög illa út á prófinu Milli mála og þurfa umtalsverða 

aðstoð í íslensku. 

Jónína segir að hún reyni að taka nemendur alltaf út úr þeim kennslustundum þar 

sem þeir eru hjá umsjónarkennara sínum en það er ekki alltaf hægt. Jónína kennir 

nemendum alltaf í hópum en aldrei fleiri en þremur í einu. Jónína telur kennslu 

tvítyngdra nemenda ekki vera fullnægjandi. Henni finnst að hana vanti fordæmi og hún 

hafi ekki nægilega þekkingu á þessu sviði.  

Ég ætla að vera bara rosalega dómhörð. Mér finnst ég ekki vera að standa 

mig þar. Ég er með svo fáa tíma, alltof mörg börn. Ég er algjör græningi. Er 

að byrja í þessu. Það er ekkert fordæmi sem ég get gengið inn í og já, ég er 

bara ekki að standa mig, það er bara (hikar) maður verður líka að segja það 

sem er satt (hlær). 

Björg hefur umsjón með íslenskukennslu tvítyngdra nemenda í skólanum sem hún 

kennir í ásamt því að sjá alfarið um kennsluna. Það eru ekki margir tvítyngdir nemendur 

í skólanum sem þurfa á kennslu í íslensku að halda. Tvítyngdir nemendur mega velja 

íslensku sem annað mál í staðinn fyrir aðrar valgreinar í skólanum. Einnig fara tvítyngdir 

nemendur ekki í dönsku heldur eru í íslensku hjá Björgu og sinna heimavinnu. Í þessum 

kennslustundum segist Björg leggja áherslu á yfirferð þátta sem gætu farið framhjá 

tvítyngdum nemendum eins og ef það er frí framundan eða uppbrot af einhverju tagi í 

skólastarfinu. Undanfarið hafa ekki verið margir nemendur sem hafa þurft kennslu í 

íslensku sem öðru máli og því hefur Björg unnið einstaklingslega með þá nemendur sem 

þurfa á aðstoðinni að halda. Nú hafa nýlega bæst við tveir nemendur sem þurfa kennslu 

í íslensku sem öðru máli og eru þeir þá orðnir þrír nemendurnir sem Björg vinnur með í 

valinu. Hún segir að núna ætli hún að vinna með þessa nemendur í hóp. 

Nemendur sem eru nýfluttir til landsins og hafa annað móðurmál en íslensku taka 

þátt í öllu skólastarfi inni í bekk en ekki samfélagsfræði og náttúrufræði til að byrja 

með. Þá vinnur Björg með þá einstaklingslega. Björg segir að þegar nemendur eru 

nýkomnir og skilji lítið í íslensku þreytast þeir á því að vera inni í bekk þar sem allt fer 

fram á íslensku. 



58 

Þessi sem að kom í fyrra, hann kom sem sagt í mars, hann er ekki búinn að 

vera ár, hann er í íslensku á sama tíma og krakkarnir en hann er bara svo 

þreyttur að vera í tímanum, það er svo mikið áreiti, þannig að hann hefur 

bara farið út. Kosið það sjálfur að vera annarsstaðar að vinna í íslensku og 

þar eru sem sagt kennararnir, þær eru tvær sem hann getur kallað í, og þær 

líta eftir honum, sjá hvað hann er að gera og svona. En svo hjá mér er það 

þannig að hann velur íslensku sem annað mál í staðin fyrir val. 

 Kennsla tvítyngdra nemenda fer alltaf fram í sömu kennslustofunni. Sú 

kennslustofa er ekki sérstaklega útbúin með þarfir tvítyngdra nemenda í huga. Kennslan 

í íslensku valinu fer fram í kennslustofu sem er útbúin fyrir nemanda með sérþarfir. 

Kennslustofan er ríkulega útbúin af sjónrænum stoðum sem gagnast einnig tvítyngdum 

nemendum.  

Sérkennslustjóri skólans sem Tanja kennir í hefur umsjón með skipulagi 

íslenskukennslu tvítyngdra nemenda. Kennarar í sérkennsluteymi skólans sjá um 

kennslu þessara nemenda en þeir eru bæði almennir grunnskólakennarar og 

sérkennarar. Tanja er umsjónarkennari í 4. bekk. Það eru margir tvítyngdir nemendur í 

skólanum sem hún kennir í og hefur hún því mikla reynslu af kennslu þessa 

nemendahóps. Tvítyngdir nemendur sem hefja nám í skólanum fara beint inn í sinn 

umsjónarbekk og taka þátt í öllum kennslustundum með þeim.  

Ég held að það sé ekkert verra að börnin fari beint inn í bekk af því að það 

eru sumir með nýbúadeildir þar sem þau eru í ákveðinn tíma, kannski í einn 

til þrjá mánuði eitthvað svoleiðis, og svo eru þau tekin inn í bekkinn. Mér 

finnst alveg jafn gott að þau séu tekin bara beint inn í bekkinn og aðlöguð 

þar inn og séu þá með sínum jafnöldrum þannig að það sé ekki aðgreining 

að vera þarna í einhverju lokuðu rými og eigi síðan að fara að kynnast 

hinum krökkunum. 

Nemendurnir eru teknir út úr bekkjartímum og þeim kennd íslenska í hópum. Miðað 

er við að nemendur séu ekki fleiri en fjórir saman í hóp. Það eru margir tvítyngdir 

nemendur í hverjum árgangi og því er reynt eftir fremsta megni að hafa nemendur á 

svipuðum aldri saman í hóp þrátt fyrir að þeir séu ekki á nákvæmlega sama stigi í 

íslenskunni. Kennarar í sérkennsluteymi skólans skipta á milli sín hópunum. Yfirleitt er 

það þannig að kennararnir hafa sinn umsjónarhóp þannig að nemendurnir þekkja þann 

kennara vel sem tekur þá út úr tímum. Einnig fá nemendur einstaklingskennslu í 
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íslensku ef þeir þurfa og þá er aðallega lögð áhersla á lestur og lesskilning. Tanja segir 

að reynt sé að taka nemendur út úr kennslustundum hjá umsjónarkennara en aldrei í 

list- og verkgreinum. Nemendur eru teknir út tvær til þrjár kennslustundir á viku eftir 

því hversu mikla aðstoð þeir þurfa. 

4.1.2 Áherslur í kennslunni 

Lára segist leggja áherslu á að tvítyngdir nemendur nái tökum á grunnorðaforða í 

íslensku.  Þegar um er að ræða tvítyngda nemendur sem hafa ekki verið í leikskóla hér á 

landi þá fer Lára yfir orðaforða sem jafnaldrar þeirra hafa verið að leika sér með sem 

lítil börn. Dæmi um þess háttar orðaforða er t.d. orðaforði sem tengist líkamanum og 

umhverfinu.  

 Lára notar fjölbreyttar kennsluaðferðir og reynir að hafa verkefnin áþreifanleg 

og setja nemendur í aðstæður þar sem þeir þurfa að nota orðaforðann sem þeir hafa 

lært. Hún bakar, gerir eðlisfræðitilraunir, fer í gönguferðir og búðarferðir í hverfinu með 

nemendum. Einnig gerir Lára ýmis verkefni sem tengjast uppbyggingu setninga í 

íslensku.  

Mér finnst eiginlega best ef þau fara héðan út og segjast ekki hafa lært 

neitt, þau voru að leika sér allan tímann. Þannig að ég er ekki með neinar 

námsbækur. Við erum að hoppa, príla upp á borð og gera. Svona 

áþreifanlegt og svolítið skemmtilegt, fíflagang. Við erum að gera 

skuggaleikhús núna með tveimur litlum sem eru í 2. bekk. 

 Lára segir að sér finnist mikilvægt að efla tilfinningaþroska nemenda. Hún fer 

yfir orð sem nemendur geta notað til þess að lýsa tilfinningum sínum og hvernig þeim 

eða bekkjarfélögum þeirra líður. Jafnframt segir Lára að það sé mikilvægt að fjalla um 

svipbrigði og ýmsar skráðar og óskráðar reglur í íslensku samfélagi.  

Af því að það er líka pínu svona menningarkennsla með tælensku börnin. Til 

dæmis eru sum þeirra alin upp við það að það er mjög ókurteist að horfa í 

augun á fólki en okkur Íslendingum þykir óþægilegt ef þau gera það ekki 

þannig maður þarf að taka ýmislegt með í þetta. 

 Lára segir að á mið- og unglingastigi í skólanum sé boðið upp á heimanámsval 

fyrir alla nemendur. Tvítyngdir nemendur hafa því kost á því að fá aðstoð við heimanám 

ef þeir vilja.  
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 Lára segir að hún noti aðallega námsmat sem hún býr til sjálf. Til hliðsjónar 

hefur hún einnig leiðsagnarmat sem hún fékk sent frá skóladeild Akureyrar. Í lok vetrar 

skoðar Lára hvaða þáttum í íslenskunni nemendur hafa náð góðum tökum á og hvað 

þeir eiga eftir að læra. Þegar þeir hafa náð tökum á þessum þáttum geta þeir tekið þátt 

í meira og minna öllum kennslustundum inni í bekknum. Lára segir að þrátt fyrir að 

nemendurnir hafi ekki öðlast flókinn orðaforða eftir veruna í nýbúakennslunni séu þeir 

samt sem áður nokkurn veginn færir um að bjarga sér og fylgjast með því sem fram fer 

inni í bekknum. Lára leggur ekki málkönnunarprófið Milli mála fyrir nemendur sína.  

 Dagný segir að hún reyni að hafa íslenskukennsluna stigskipta þannig að fyrst fer 

hún vel yfir grunnorðaforðann sem er mikið notaður í daglegu tali og í skólanum og 

síðan smám saman færist kennslan yfir í það að vera stuðningur við námsefni nemenda. 

Ef nemendur hafa ákveðinn grunn í íslensku er íslenskukennslan sem þeir fá meira í 

formi stuðnings við námið. 

Sko ef þau eru nýkomin og kunna enga íslensku þá er kannski bara verið að 

kenna þeim svona á sitt nánasta umhverfi, eitthvað sem þau geta bara strax 

farið að nota. Ekki einhver orð sem þau fara ekki að nota strax heldur bara 

svona að byggja utan um þeirra nánasta umhverfi, skólaumhverfið, 

fjölskylduna og allt þetta. Svo stækkar maður bara hringinn smám saman og 

svo fer þetta út í námsbækurnar.  

 Dagný segir að hún leggi áherslu á að hafa kennsluna áþreifanlega og setja 

nemendur í aðstæður þar sem þeir þurfa að nota orðaforðann sem þeir eru að læra. 

Hún fer með nemendum í hlutverkaleiki þannig að orðaforðakennslan verði hlutbundin. 

Dagný segir að hún hugi einnig að áhuga nemenda í kennslunni.  

 Skólinn sem Dagný kennir í hefur þá stefnu að leggja nemendum ekki fyrir neitt 

heimanám nema heimalestur. Sumir kennarar hafa þá reglu að tvítyngdu nemendurnir 

lesa fyrst fyrir þá í skólanum og síðan fara þeir heim og lesa sama texta fyrir foreldra 

sína. Þá hafa nemendurnir heyrt réttan framburð og eiga þá auðveldara með að lesa 

fyrir foreldra sína. Dagný segir að hún viti ekki hvort það sé skortur á námsgögnum fyrir 

tvítyngda nemendur en persónulega telur hún betra að hafa það til hliðsjónar og 

viðmiðunar en ekki til þess að fara eftir í einu og öllu. Kennslan þarf að vera lifandi. 

  Dagný segir að allt námsmat í skólanum sé einstaklingsnámsmat og ekki séu 

gefnar einkunnir í tölum. Einungis er notast við umsagnir og einkunnir í formi bókstafa. 

Þetta námsmat á jafnt við um tvítyngda nemendur og eintyngda. Dagný leggur 

málkönnunarprófið Milli mála fyrir nemendur sem eiga báða foreldra sem eru erlendir. 
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Á prófinu sér Dagný hversu vel nemendurnir standa í íslensku og hvort þeir þurfi 

stuðning í íslensku. Dagný segir að það taki því varla að leggja fyrir prófið því það fæst 

ekki fjármagn frá sveitarfélaginu til þess að koma til móts við alla þá nemendur sem 

þurfa á því að halda samkvæmt niðurstöðum prófsins.  

 Dagný segir að það þurfi að auka stuðning við tvítyngda nemendur þannig að 

þeir hafi gagn af því að fara strax inn í bekk. Einnig segir Dagný að félagslegur 

stuðningur við fjölskyldur nemenda sé mikilvægur til þess að þeir aðlagist fljótt íslensku 

samfélagi. Dagný segir að eins og staðan er í dag þá séu tvítyngdir nemendur að vissu 

leyti stoppaðir af og fá ekki að njóta hæfileika sinna. Þessir nemendur fá ekki þann 

stuðning sem þeir þurfa í skólakerfinu.  

 Tanja segir að í íslenskukennslu tvítyngdra nemenda í skólanum sé lögð áhersla 

á að fara yfir og dýpka skilning nemenda á því efni sem nemendur eru að vinna að inni í 

bekknum þeirra. Erfið orð sem koma fyrir í sögum sem nemendurnir eiga að lesa eru 

tekin fyrir og lesskilningur þeirra dýpkaður með þeim hætti.  

Það er verið að reyna að dýpka kennsluna í þessum tímum þar sem þau fara 

út úr tíma en í kennslunni sjálfri þá náttúrulega eru þessi börn bara með 

sínum árgangi, sínum jafnöldrum, og þá er bara frekar komið að borðinu og 

þeim er hjálpað áfram með svona skilning, ef það er eitthvað þar, en annars 

eru þau ansi fljót að ná þessu.  

 Tanja segir að kennararnir reyni að blanda saman námsbókum og leikjum í 

kennslunni. Tæknin er nýtt eins mikið og hægt er. Þá er aðallega notast við spjaldtölvur 

þar sem nemendur vinna verkefni og eru í leikjum sem reyna á orðaforða. Jafnframt eru 

myndir mikið notaðar til þess að nemendur eigi auðveldara með að skilja orðin. Tanja 

segir að það sé ekki skortur á námsgögnum fyrir tvítyngda nemendur en það vanti betra 

upplýsingaflæði í tengslum við það hvert kennarar eiga að leita til þess að finna 

námsefni fyrir tvítyngd börn.  

 Það er einstaklingsnámsmat fyrir tvítyngda nemendur í skólanum. Nemendurnir 

fá aðlöguð eða einfölduð verkefni ef þeir eru ekki komnir á það stig að geta gert sömu 

verkefni og hinir. Reynt er eftir fremsta megni að láta nemendur þó vinna að sama 

markmiði og jafnaldrar þeirra. Tanja segir að sérkennari skólans sjái um að leggja 

málkönnunarprófið Milli mála fyrir alla tvítyngda nemendur skólans. Tanja segir að 

prófið sé lagt fyrir á um það bil tveggja ára fresti og þá er hægt að skoða hvaða þætti 

þarf að fara betur yfir og hvaða framfarir hafa átt sér stað hjá þessum nemendum. 
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 Það er ekki formleg heimanámsaðstoð í skólanum. Tanja segir að kennararnir 

taki tillit til þeirra tvítyngdu nemenda sem ekki fá aðstoð heima og biðji þá um að koma 

til sín ef þá vantar aðstoð.  

Sem sagt þau fá heimavinnuna, koma til mín deginum eftir ef það er 

eitthvað sem þau eru í vafa með eða skilja ekki nógu vel og ég finn bara 

tíma til þess að setjast niður með þeim í því. En við erum ekki með sér 

heimanámsaðstoð. Við vorum með það á tímabili en það var enginn sem 

sótti í það eða neitt svoleiðis. 

 Tanja segir að sín tilfinning sé að það sé betra að nemendur aðlagist beint inn í 

bekk í stað þess að vera kennt í aðskildum deildum til að byrja með. Tanja segir að það 

vanti meira fjármagn fyrir kennslu tvítyngdra nemenda. Hún segir að nemendur þurfi að 

fá fleiri tíma í íslensku á viku sérstaklega þeir nemendur sem eru nýkomnir til landsins.  

 Þóra segir að áherslur í íslenskukennslu tvítyngdra nemenda séu mismunandi 

eftir aldri þeirra. Hún vinnur markvisst með orðaforða og málskilning yngri nemenda 

með óformlegum hætti. Þegar um eldri nemendur er að ræða er kennslan tengd efni 

námsbókanna. Jafnframt undirbýr Þóra nemendurna undir námsefnið sem tekið er fyrir 

í bekknum þannig að þeir eigi auðveldara með að fylgjast með í kennslustundum. Einnig 

segir Þóra að hún leggi áherslu á að kenna nemendum að nýta sér hjálpargögn á borð 

við hljóðspólur og tölvur.  

Við höfum sett bara inn fartölvur og þau fá bara að nota google translate og 

það hefur hjálpað þessum elstu og líka krökkum sem eru búin að búa 

kannski í sex eða sjö ár í Svíþjóð, Danmörku og eru að koma heim, 

foreldrarnir hafa verið í námi, þau bara ná þessu ekkert alveg, íslenskunni, 

en þau eru mjög fljót ef þau fá þessa hjálp. Þá er bara orðabókin við hliðina 

á þeim. 

 Þóra segir að sér finnist ekki skortur á námsgögnum fyrir tvítyngda nemendur en 

hún lendi stundum í vandræðum þegar hún þarf að einfalda námsefnið. Jafnframt 

finnst henni námsefnið ekki nægilega aðgengilegt. Fyrir yngstu nemendurna hefur 

skólinn útbúið lyklakippur með plöstuðum myndum af því sem nauðsynlegt er fyrir 

nemendur að vita hvernig eigi að segja ef þeir hafa engan grunn í íslensku. 

 Þóra segir að námsmatið sé misjafnt eftir stöðu nemenda. Málkönnunarprófið 

Milli mála er notað til þess að meta stöðu þeirra tvítyngdu nemenda sem kennararnir 

telja að þurfi aðstoð í íslensku. Þóra segir að fyrirlögn prófsins taki of langan tíma og 
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margir þættir þess séu of þungir. Þóra segir að kennararnir sem hafa umsjón með 

tvítyngdu nemendahópunum notist við fjölbreytt námsmat sem þeir hafa annaðhvort 

útbúið sjálfir eða fengið frá utanaðkomandi aðilum.  

Við erum með náttúrulega, sko, lestrarskimun og svo stafakönnun og svo 

prófum við þau í lestri. Við gerum það alveg eins í þessum hóp, það fer bara 

eftir því hvað kennarinn vill og kemst yfir. Svo höfum við verið að nota 

svona stöðupróf, eitt frá Akureyri sem kona bara gaukaði að okkur. Og fyrr 

vorum við með 12, 14 þætti sem við lögðum áherslu á sem algjöra 

undirstöðu. Það var eins og t.d. kunna þau vikudagana? Kunna þau að telja 

upp á 100? Kunna þau nöfn á litum? Svo bara lituðum við það eða þau 

gerðu það sjálf eftir því hverju þau náðu árangri í og við útskrifuðum þau 

svo með það að þau kynnu stafrófið og eitthvað svona. 

Í bekkjunum einfalda kennararnir prófin fyrir nemendur ef þess þarf eða láta þá taka 

einungis hluta af prófunum. Nemendurnir fara í samræmd próf eins og aðrir. 

 Þóra segir að það þurfi að auka samstarf milli kennara í skólum sem kenna 

tvítyngdum nemendum. Jafnframt segir hún að það þurfi að auka samstarf við heimili 

nemenda og ýta undir að foreldrar þeirra læri íslensku til þess að góður árangur náist í 

námi nemendanna. Þóra segir að íslenskukennsla foreldranna þurfi ekki að vera 

fjármögnuð af sveitarfélagi eða Menntamálaráðuneytinu heldur geta ýmis 

félagasamtök komið þar inn í.   

 Andrea segir að markmiðið í nýbúaverinu sé að aðstoða þá sem eru styst á veg 

komnir í íslensku en það er hvorki fjármagn né tími til þess að sinna öllum tvítyngdum 

nemendum í skólanum sem á þurfa að halda.  

 Andrea segir að hún tengi íslenskukennsluna við námsefni nemenda þegar um 

nemendur á mið- og unglingastigi er að ræða. Íslenskukennslan er óformlegri þegar um 

nemendur á yngsta stigi er að ræða. Andrea segir að hún leggi ríka áherslu á tjáningu 

með öllum nemendum og reyni að fá þá til þess að nota orðaforðann sem þeir eru að 

læra. Andrea segir að tjáningu sé oft ábótavant hjá tvítyngdum nemendum. Þeir þora 

ekki að tjá sig mikið inni í bekknum og grípa þá frekar til enskunnar ef þeir þurfa að tjá 

sig. Þetta á sérstaklega við um eldri nemendur.  

Það er einmitt það sem þessa krakka vantar svolítið inni í bekk. Þau fá alveg 

fullt af orðaforða og skrifa niður eins og hinir en það sest ekki af því þau fá 

ekki að nota hann. Svo ef þau eiga sjálf að skrifa frá sér þá hafa þau kannski 
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mörg hver ekki forsendur til þess að vera að skrifa eitthvað frá sér. Þannig 

að ég reyni mjög mikið að nota þennan orðaforða. Þannig að ég sem sagt 

legg mikla áherslu á að þau noti tungumálið. Það á ekki að vera þögn inni í 

þessari stofu.  

Andrea segir að hún leggi mikla áherslu á orðaforðakennslu og reynir að gera hana 

myndræna og áþreifanlega. Andrea segir að hún kenni ekki málfræðina beint heldur 

flétti hana inn í verkefnin sem nemendur vinna hverju sinni. Andrea segir að það sé 

mikilvægt að halda áfram að styðja við íslenskukennslu tvítyngdra nemenda þótt þeir 

hafi náð tökum á talmáli íslenskunnar.  

Það sem er nauðsynlegt líka er að þegar þau eru komin aðeins lengra að það 

sé ekki bara hætt á miðri leið. Vegna þess að þó þau geti talað, það blekkir 

svolítið, vegna þess að þau hafa ekki þennan dýpri orðaforða sem börn hafa 

þegar þau koma í skólann. Orðaforða sem við erum ekkert að nota oft en 

hin hafa samt sem áður. Þau hafa oft bara svona yfirborðsorðaforða sem 

blekkir oft svo mikið. 

Andrea segir að sér finnist ekki skorta beint námsefni en það mætti vera meiri 

fjölbreytni í efninu. Andrea segir að hún finni hitt og þetta efni eftir því hvað hentar 

hverju sinni. Hún segir að hún nýti mjög mikið efni í kennslunni sem kallast 

Sögugrunnur. Sögugrunnurinn er kassi sem er fullur af orðum og litríkum myndum sem 

hægt er að vinna fjölbreytt og skemmtileg verkefni í tengslum við. Andrea segir að sér 

finnist einna helst vanta verkefni til þess að leggja inn náttúrufræðiorðaforða.  

Andrea segir að námsmat tvítyngdra nemenda sem hún kennir sé frábrugðið 

námsmati annarra nemenda. Ástæðan fyrir því er sú að hún er að prófa aðra hluti hjá 

tvítyngdum nemendum heldur en hjá nemendum sem hafa íslensku að móðurmáli. 

Andrea og umsjónarkennarar nemendanna hjálpast að við að aðlaga verkefnin þannig 

að nemendurnir geti tekið þátt í kennslunni inni í bekknum.  

Andrea segir að tvítyngdum nemendum sé ekki boðið upp á aðstoð við heimanám. 

Hún segir að hún gæti að því að senda nemendur aldrei heim með verkefni sem hún 

telur þá ekki geta ráðið við sjálfa. Ef hún veit að foreldrar nemendanna geta aðstoðað 

þá við heimanámið þá hefur hún verkefnin aðeins erfiðari. Hún telur heimavinnu eiga 

að vera skemmtilega, jákvæða og styrkjandi viðfangsefni. Andrea segir að það þurfi að 

leggja meiri áherslu á að kenna erlendum innflytjendum og foreldrum tvítyngdra 

nemenda íslensku. 
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 Kolfinna segir að hún leggi áherslu á orðaforðakennslu. Kennsluna byggir hún 

bæði á Orð af orði og ýmsu efni sem hún fékk frá skólaþróunardeild Akureyrar. 

Jafnframt segir Kolfinna að hún leggi mikið af lesskilningsverkefnum fyrir nemendur 

sem ráða við þess háttar verkefni. Kolfinna segir að tvítyngdir nemendur eigi í 

erfiðleikum með að tileinka sér efni námsefnisins á íslensku. Stefna skólans er að 

tvítyngdir nemendur eiga að læra með jafnöldrum sínum í öllum kennslustundum. 

Kolfinna segir að mikill tími fari í það að aðstoða þá við námsefnið og dýpka skilning 

þeirra á efninu.  

 Kolfinna segir að hún nýti ekki mikið af leikjum í kennslunni. Hún notar aðallega 

bækur, eyðufyllingar og verkefni í vinnubókum.  

Svo höfum við líka stundum leyft þeim að horfa á bút úr mynd. Nú þegar 

maður er komin með skjávarpa þá er það hægt. Þá sýni ég þeim bara 

örlítinn bút og læt þau tala um það. Þá notar maður myndir sem er ekkert 

tal. Þá þurfa þau að segja, samtölin trufla, þá fara þau að reyna að skilja 

það. 

 Kolfinna segir að hún nýti mikið af sérkennsluefni í kennslu tvítyngdra nemenda. 

Hún segir að sér finnist nóg til af efni fyrir þá nemendur sem eru alveg nýjir og hafa 

engan grunn í íslensku. Annað á við þegar nemendurnir eru komnir vel af stað í 

íslenskunni. Þá finnst Kolfinnu hún verða uppiskroppa með verkfæri. Henni finnst vanta 

einskonar millistig í námsefni fyrir tvítyngda nemendur.    

 Kolfinna kvartar undan því að hún hafi of fáa tíma til umráða fyrir kennslu 

tvítyngdra nemenda. Hún segir að það þyrfti að vera að minnsta kosti ein kennslustund 

á dag fyrir tvítyngda nemendur í íslenskukennslu ef góður árangur eigi að nást.   

 Kolfinna segir að námsmat tvítyngdra nemenda sé með sama hætti og námsmat 

annarra nemenda. Kolfinna segir að það hafi komið fyrir að hún hafi búið til próf en 

reglan er sú að nemendurnir taka sömu próf og aðrir.  

Sko ef maður fer að aðlaga eða lækka þá er maður svolítið búin að loka á 

möguleikana þeirra af því að þá eru þau komin með stjörnumerkt próf sem 

þýðir að það er eitthvað lægra og þá ertu svolítið búin að loka á einhverja 

möguleika fyrir þeim seinna meir „já þú ert bara með stjörnumerkt próf“, 

„já þú ert ekkert alveg svona fullgildur nemandi“.  
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 Kolfinna segir að það sé boðið upp á heimanámsaðstoð á vegum skólans en hún 

fari fram í þjónustumiðstöð hverfisins. Heimanámsaðstoðin er fyrir alla nemendur 

skólans. Kolfinna segir að tvítyngdu nemendurnir nýti sér ekki þessa aðstoð nægilega 

vel.  

 Það eru ekki nemendur í skólanum hennar Rósu sem hafa engan grunn í 

íslensku. Þeir tvítyngdu nemendur sem hún kennir hafa verið í leikskóla hér á landi og 

hafa því ákveðna tilfinningu fyrir tungumálinu. Sú máltilfinning er þó mjög misjöfn eftir 

nemendum. 

 Rósa hefur ekki þurft sér námsefni fyrir nemendur sína. Hún leggur 

megináherslu á málörvun og orðaforða. Hún reynir að gera kennsluna lifandi og 

skemmtilega og notar til þess leiki, spil, Bingó og ýmiskonar hlutbundna vinnu. Rósa 

leggur inn orðaforða, fjallar um hann og fer svo í leiki þar sem reynir á skilning og 

notkun nemenda á orðaforðanum. Einnig segir Rósa að hún fái námsefni hjá 

umsjónarkennurum nemendanna og vinni í því með nemendum. Einnig fer hún yfir það 

efni sem nemendur hafa verið að gera inni í bekknum eða eiga eftir að fara í. 

Sérkennararnir skipta á milli sín nemendunum eftir því hvaða veikleika þarf að vinna 

með hjá þeim. Einn sérkennarinn sér t.d. um lestur tvítyngdra nemenda ef þeir eiga í 

erfiðleikum með hann en Rósa hefur haft umsjón með því að efla orðaforða tvítyngdra 

nemenda. Einnig hefur hún kennt hóp af tvítyngdum nemendum sem áttu í erfiðleikum 

með að læra íslenska stafrófið og hún lagði því áherslu á verkefni í tengslum við 

bókstafina í íslenskukennslu þeirra. Rósa segir að öll sérkennsla skólans sé í nokkurs 

konar námskeiðisformi. Kennararnir vinna markvisst með nemendur í sex vikur og 

kanna svo framfarir og stöðu nemenda að því tímabili loknu.  

Við leggjum alltaf ofur áherslu á að ég er stuðningur, sem sagt, ég er að taka 

svona eitthvað alveg afmarkað en það er alveg fullt sem gerist inni í bekk og 

kennarinn ber ábyrgð á þessum nemanda. Það er bara svoleiðis. Þau læra 

líka svo mikið af því að vera inni í bekknum sínum. Ef þú ert með góðan 

kennara þá er náttúrulega bara alveg fullt að gerast inni í bekknum. 

 Rósa segir að hún telji að nemendur fái þá aðstoð sem þeir þurfa á að halda. 

Samt sem áður segir Rósa að nemendurnir geta komið aftur til hennar ef þörf er á því 

eftir að þeir hætta í aukatímunum hjá henni. Rósa miðar við að nemendur hætti að fá 

stuðning í íslensku þegar hún telur að þeir geti fylgst með og skilið mest allt sem fram 

fer inni í bekknum.  
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 Rósa segir að þeir tvítyngdu nemendur sem hún hefur haft umsjón með ráða að 

mestu við námsefni bekkjarins og hafa því fengið sama námsmat og aðrir. Próf eru 

aðlöguð ef þörf er á því. Rósa segir að hún meti orðaforða nemenda og hvaða 

orðaforða þeir hafa náð tökum á eftir að hafa verið um tíma í hóp hjá henni.  

 Rósa segir að það sé ekki boðið upp á heimanámsaðstoð fyrir tvítyngda 

nemendur í skólanum. Rauði krossinn í sveitarfélaginu býður upp á heimanámsaðstoð 

fyrir alla nemendur í sveitarfélaginu á bókasafni bæjarins. Rósa segir að tvítyngdir 

nemendur í skólanum hennar nýti sér þessa aðstoð töluvert.  

  Björg segir að þegar nemendur eru komnir á unglingastig þegar þeir flytja 

hingað til lands sé ekki hægt að leggja alfarið áherslu á íslenskukennslu til þess að þeir 

geti lært efni námsgreinanna á sama hraða og jafnaldrar þeirra. Þeir nemendur sem 

hefja nám í íslensku á unglingastigi hafa ekki þann tíma í grunnskóla sem þarf til þess að 

ná tökum á fræðilegu máli svo nám í námsgreinunum gagnist þeim. Það er mikilvægt að 

þeir staðni ekki og fari ekki aftur úr jafnöldrum sínum í námsefninu svo þeir geti farið í 

nám í framhaldsskóla á sama tíma og jafnaldrar þeirra. Björg segir að í þeim tilfellum 

þar sem nemendur koma alveg nýjir frá öðru landi og kunna enga íslensku þarf að meta 

nemendur hverju sinni en best sé að kenna nemendum á ensku ef þeir hafa kunnáttu í 

henni.  

 Nemendurnir eru til að byrja með í flestum kennslustundum hjá Björgu þar sem 

hún fer yfir námsefnið með þeim á ensku ef þeir hafa vald á henni eða á einfaldaðri 

íslensku. Smám saman geta þeir farið meira út í bekkinn sinn eða tekið þátt með aðstoð 

hjálpargagna á borð við spjaldtölvur og orðabækur.   

 Björg leggur áherslu á að efla tjáningu hjá tvítyngdum nemendum en segir að 

skortur sé á námsgögnum til þess að nýta í æfingum af því tagi í skólanum. Fram að 

þessu hefur hún aðeins verið með einn nemanda í íslensku vali. Nú hafa tveir nemendur 

bæst við og þá segir Björg að tækifæri sé að vinna með þessa nemendur í hóp.  

Og svo mundi ég vilja bara fara að drífa mig með þau út í samfélagið, láta 

þau svona redda sér, kaupa eitthvað og panta. Það væri mjög gaman. Ég 

hugsa að ég geri það svolítið núna í desember. Förum svolítið meira bara 

niður í bæ, kíkjum eitthvað, á kaffihús, einhver söfn og svona en ég er 

ekkert rosalega upptekin að klína Ísland endilega á þau. Mér finnst oft svo 

voðalega mikil áhersla að þau viti eitthvað um Ísland. 



68 

 Björg segir að hún leggi áherslu á að hafa kennsluna áþreifanlega og láta 

nemendur bjarga sér á íslensku í raunverulegum aðstæðum. Hún notar mikið af spilum 

og leikjum í kennslunni. 

 Björg segir að það sé of lítið til af einfölduðu námsefni fyrir tvítyngda nemendur. 

Einfaldað námsefni af því tagi væri einnig hægt að nota í kennslu nemenda með 

námserfiðleika. Björg segir að það sé skortur á smáforritum á íslensku fyrir spjaldtölvur 

sem hægt er að nýta í kennslu tvítyngdra nemenda. Björg segir að námsmat tvítyngdra 

nemenda sé með sama hætti og annarra nemenda í skólanum. Björg segir að hún hafi 

ekki lagt málkönnunarprófið Milli mála fyrir nemendur sína en hafi áhuga á því að prófa 

það. Björg segir að framhaldsskólar sinni ekki þörfum tvítyngdra nemenda nægilega vel. 

Það vantar brú milli grunn- og framhaldsskóla í tengslum við kennslu tvítyngdra 

nemenda.  

 Jónína telur sig vanta þekkingu og fordæmi í kennslu tvítyngdra nemenda.  

Á mínum 30 ára kennsluferli hef ég aldrei fengið eitt orð um hvernig ég eigi 

að nálgast erlend börn eða tvítyngd börn eða erfið börn eða agaferli. Þetta 

er allt í rauninni sjálflært. 

 Jónína segir að hún leggi mikla áherslu á að efla móðurmál nemenda ásamt því 

að dýpka kunnáttu þeirra í íslensku. Með því að leggja áherslu á móðurmál nemenda 

styrkir hún tengsl heimila og skóla og virkjar foreldra nemendanna í námi barna sinna. 

Jónína dýpkar þekkingu nemenda í grunnorðaforða íslenskunnar og síðan fara 

nemendurnir heim og foreldarnir fara yfir sama orðaforða á þeirra móðurmáli með 

nemendunum.   

Sem sagt ef það veit ekki hvað bolli er eða glas þá geta þau ekki yfirfært 

það. Og það er það sem ég hef verið að gera með þessum krökkum. Það er 

bara að fara í hljóðin á íslensku stöfunum og hljóðin á þeirra stöfum og svo 

bara nýti ég teiknifærni mína og teikna myndir og svo fer bókin heim.  

Jónína notar ekki mikið af spilum og leikjum í kennslunni en hún hefur prófað það 

undanfarið og sér að það vekur áhuga nemendanna. Hún segir að hún ætli að nýta það 

meira framvegis. 

Jónína segir að það vanti námsefni fyrir tvítyngda nemendur. Hún segir að kennarar 

búi til ýmislegt en haldi ekki utan um það eða miðli því til annarra. Jónína segir að í 2. og 

3. bekk hafa kennararnir útbúið poka með myndum sem nemendur sem ekki geta tjáð 
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sig neitt á íslensku nota fyrstu dagana til þess að gera sig skiljanlega. Nemendurnir nýta 

sér flestir þessa poka ef þeir þurfa þess.  

Jónína lætur nemendurna gera æfingar inni á nams.is og skólavefnum. Jónína segir 

að fram til þessa hafi hún aðallega verið að þjálfa íslensku málhljóðin með nemendum 

og kanna almenna stöðu þeirra í íslensku með því að fara yfir bókstafina og orðaforða 

og fleira. Enn sem komið er kennir Jónína aðeins nemendum á miðstigi og yngsta stigi.  

Jónína segir að málkönnunarprófið Milli mála sé lagt fyrir í skólanum en hún hafi 

ekki réttindi á það. Hún segir að þeir kennarar sem leggja prófið fyrir nemendurna 

finnist það of þungt. Jónína segir að hún sé ekki búin að ákveða hvernig hún ætli að 

hafa námsmat þeirra tvítyngdu nemenda sem hún kennir. 

 Jónína segir að skólinn bjóði tvítyngdum nemendum ekki upp á 

heimanámsaðstoð. Þroskaþjálfi skólans er með heimanámsaðstoð fyrir nokkra 

nemendur sem á þurfa að halda og þar á meðal eru tvítyngdir nemendur. Nemendur 

geta sótt aðstoð við heimanám í þjónustumiðstöð hverfisins einu sinni í viku en Jónína 

segir að það gangi ekki vel að fá tvítyngda nemendur til þess að fara þangað.  

 Jónína segir að það þurfi að auka fjármagn í kennslu tvítyngdra nemenda og 

fjölga þeim kennslustundum í íslensku sem tvítyngdir nemendur fá. Hún telur það hafa 

verið mistök að leggja niður nýbúadeildir. 

Salka segir að í skólanum sé lögð áhersla á fjölmenningarlega kennsluhætti. Salka 

segir að hún leggi áherslu á orðaforðakennslu og þá sérstaklega grunnorðafoða til að 

byrja með. Smám saman tengir hún íslenskukennsluna meira við námsefnið. Hún notar 

fjölbreytt efni í kennslunni og segir að kennarar í skólanum hennar séu duglegir að 

útbúa aðlagað námsefni fyrir þennan nemendahóp. 

 Salka segir að hún leggi mikla áherslu á að íslenskukennsla tvítyngdra nemenda 

sé fjölbreytt og áþreifanleg. Hún notar spil og leiki og nýtir útikennslu þegar tækifæri 

gefst. Einnig leggur hún áherslu á að setja nemendur í aðstæður þar sem þeir þurfa að 

nota tungumálið eða upplifa það sem þeir hafa verið að læra. Hún fer til dæmis með 

nemendur í matvörubúðir ef þeir hafa verið að læra um mat og eldar með þeim matinn. 

Hún reynir að gera efnið myndrænt þannig að það festist betur í minni nemenda. Einnig 

segir Salka að móttökudeildin leggi áherslu á að fjalla um íslenska menningu ásamt því 

að nemendurnir fá að segja frá sinni menningu og hefðum. Stafróf nemenda, einföld 

orð og setningar á móðurmáli nemenda er sýnilegt í móttökudeildinni.  

 Salka segir að það sé ekki sérstakur skortur á námsgögnum fyrir tvítyngda 

nemendur. Samt sem áður segir Salka að það væri vel þegið að fá meira af efni. 
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Kennararnir í skólanum búa til mikið af námsefni fyrir tvítyngda nemendur sem hún 

nýtir mikið í kennslunni. Einnig einfalda kennararnir í móttökudeildinni námsefni 

bekkjarins þannig að tvítyngdu nemendurnir skilji efnið. Þá er textinn einfaldaður eða 

styttur, lykilhugtök dregin út eða efnið gert meira myndrænt.  

  Salka segir að námsmat tvítyngdra nemenda í móttökudeildinni fari eftir því á 

hvaða stigi nemendur eru í íslensku. Salka segir að hún leggi ekki próf fyrir nemendur 

heldur sé um að ræða símat og gátlista sem hægt er að merkja við eftir því hvaða þættir 

það eru sem nemendur ná tökum á. 

 Einnig segir Salka að stundum fái kennararnir í móttökudeildinni prófin fyrir 

fram og hafa þá tök á því að umorða spurningarnar áður en nemendurnir koma og 

þreyta prófin. Eins og er segir Salka að hún leggi ekki fyrir málkönnunarprófið Milli mála 

en hún hafi áhuga á því að skoða það. Salka tók það fram að hún vissi ekki hvort það 

væri byrjað að selja pófið til grunnskóla.  

 Salka segir að það sé heimanámsaðstoð í skólanum fyrir alla nemendur. Einnig 

er skólinn í samstarfi við Rauða krossinn sem stendur fyrir heimanámsaðstoð á 

bókasafni bæjarins. Salka segir að nemendur séu ekki duglegir að sækja þá aðstoð.  

 Salka telur að starfið í móttökudeildinni sé mjög árangursríkt og gagnist 

nemendum vel í áframhaldandi námi. Salka segir að það eigi ekki einungis við um 

móttökudeildina í hennar skóla heldur allsstaðar þar sem um er að ræða jafn gott og 

sterkt utanumhald fyrir tvítyngda nemendur. 

4.1.3 Samantekt 

Tilhögun íslenskukennslu tvítyngdra nemenda í þeim tíu skólum sem um ræðir í 

rannsókninni er með þrennskonar hætti. Í fyrsta lagi fer kennslan fram í móttökudeild. 

Móttökudeildin er safndeild fyrir allt sveitarfélagið og fá tvítyngdir nemendur í 5. - 10. 

bekk íslenskukennslu í heilt ár áður en þeir taka fullan þátt í starfinu inni í bekk. Í 

móttökudeildinni starfa sex kennarar. Í öðru lagi er íslenskukennsla tvítyngdra nemenda 

hluti af sérkennslu skólans. Það fer eftir viðmiðunarreglum sveitarfélaganna hversu 

margar kennslustundir nemendurnir fá. Þegar nemendurnir hafa náð ákveðnu stigi í 

íslensku fá þeir ekki lengur stuðning. Kennarar í stoðteymum skólanna bera ábyrgð á og 

kenna nemendunum. Í þriðja lagi er íslenskukennsla fyrir tvítyngda nemendur á ábyrgð 

eins kennara sem kennir nemendunum þegar hann hefur lausar stundir í töflunni sinni. 

Viðmælendur eru sammála um að íslenskukennsla tvítyngdra nemenda þyrfti að vera 

meiri í þeim skólum þar sem ekki er starfrækt móttökudeild.  
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 Tvítyngdum nemendum er yfirleitt kennt í hóp en ef þörf krefur fá þeir 

einstaklingskennslu. Það er mismunandi hvernig nemendum er raðað í hópana en 

annarsvegar er um að ræða aldursskiptingu og hins vegar stöðu í íslensku. Í hópunum 

eru þrír til sjö nemendur. Almennt finnst viðmælendum ekki skortur á námsgögnum 

fyrir tvítyngda nemendur en þeir eru ekki bundnir mikið við þau í kennslunni. Það 

myndi samt sem áður minnka álag og vinnu kennara ef upplýsingaflæði milli þeirra 

kennara sem kenna tvítyngdum nemendum væri meira og til væri meira af einfölduðu 

námsefni. Í flestum tilvikum hafa viðmælendur kennslustofu til umráða fyrir kennslu 

tvítyngdra nemenda en þær eru almennt ekki útbúnar sérstaklega með þarfir tvítyngdra 

nemenda í huga.  

Mikil áhersla er lögð á hlutbundna, áþreifanlega vinnu í íslenskukennslu tvítyngdra 

nemenda og þeir fengnir til þess að nota þann orðaforða sem þeir hafa lært. 

Viðmælendurnir byrja yfirleitt á því að kenna nemendunum grunnorðaforða í íslensku 

en tengja síðan kennsluna meira við námsefni nemenda. 

Almennt er ekki heimanámsaðstoð í boði fyrir tvítyngda nemendur í þeim skólum 

sem viðmælendur kenna í. Kennarar huga þó að þeim þætti og koma til móts við þarfir 

nemendanna í tengslum við heimanám með mismunandi hætti. Í sumum tilvikum býður 

Rauði Kross sveitarfélagsins eða þjónustumiðstöð hverfisins upp á heimanámsaðstoð 

fyrir nemendur sveitarfélagsins en þá fer aðstoðin fram utan skólans. Tvítyngdir 

nemendur eru ekki duglegir við að sækja sér slíka aðstoð.  

 Almennt er námsmat tvítyngdra nemenda einstaklingsmiðað í skólunum tíu en 

málkönnunarprófið Milli mála er mikið notað til þess að kanna stöðu nemendanna í 

íslensku.  

4.2 Samstarf  

Allir viðmælendurnir sögðu stuttlega frá því hvernig samstarfi við umsjónarkennara 

tvítyngdra nemenda væri háttað. Tanja lýsti samstarfi sínu við þá kennara sem kenna 

tvítyngdu nemendunum hennar íslensku.  

 Andrea segir að hún reyni að hafa gott samstarf við umsjónarkennara 

nemendanna og sé oft í sambandi við þá. Hún útbýr verkefni í samráði við 

umsjónarkennarana sem nemendurnir geta leyst ef þeir ráða ekki við þau viðfangsefni 

sem bekkurinn á að gera. Andrea segir að tími nemendanna í skólanum sé dýrmætur og 

því er mikilvægt að kennarar sjái til þess að hann sé nýttur vel.  

 Andrea segir að þar sem hún sé tiltölulega nýbyrjuð að kenna í skólanum hafi 

hún ekki haft mikil samskipti við foreldra enn sem komið er. Andrea segir að hún hafi 
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almennt þá reglu í samskiptum við foreldra tvítyngdra nemenda að hringja og tala mjög 

einfalda íslensku en senda ekki tölvupóst. Í öllum foreldraviðtölum þar sem eru 

foreldrar sem hvorki skilja né tala íslensku eru hafðir túlkar með. Einstaka sinnum 

kemur það fyrir að skólinn þarf að kalla til símatúlk. 

Skólinn er stofnun og foreldrum finnst kannski bara svolítið óþægilegt að fá 

svona formlegt bréf frá þessari stofnun og þeir skilja kannski ekkert það sem 

stendur og svona. Það gæti virkað meira svona frústrerandi fyrir fólk.  

 Lára segir að samstarf sitt við umsjónarkennara nemendanna sé mjög gott. Hún 

gefur umsjónarkennurunum ráð og hugmyndir um hvernig þeir geta komið til móts við 

nemendurna inni í bekk.  

 Lára segir að samskipti við foreldra tvítyngdra nemenda séu svipuð og við aðra 

foreldra fyrir utan það að túlkur er yfirleitt viðstaddur öll viðtöl. Lára segir að 

foreldrarnir skilja oft ekki hvað stendur í tölvupóstunum frá skólanum og því kemur það 

oft fyrir að nemendurnir koma með póstinn útprentaðan og vilja vita hvað stendur í 

honum og þýða það svo fyrir foreldra sína. Lára segir að flestir kennarar í skólanum 

senda tölvupósta á ensku til þeirra foreldra sem það þurfa.  

 Lára segir að hún vildi hafa meiri tíma fyrir foreldrasamstarf. Hún segir að ef 

heimilin eru ekki hvetjandi og sýni ekki námi barna sinna áhuga sé erfitt að draga fram 

metnaðinn í nemendunum.  

 Rósa segir að hún sé í mjög virku og góðu sambandi við umsjónarkennara 

tvítyngdu nemendanna. Rósa segir að umsjónarkennararnir komi oft með ábendingar 

um það sem þarf að efla hjá nemendunum og saman finni þau sniðugar leiðir og 

verkefni til þess að þjálfa þessa þætti. Rósa segir að kennslan byggi á virku samstarfi á 

milli umsjónarkennaranna og sérkennaranna. Rósa segir að sérkennarar og 

umsjónarkennarar nemendanna haldi alltaf fundi áður en stuðningurinn hefst og síðan 

reglulega meðan á honum stendur til þess að meta framfarir og stöðu nemenda. Rósa 

segir að skólamenningin einkennist af því að allir kennararnir vinna saman og 

nemendurnir eru á ábyrgð allra. 

 Rósa segir að foreldrasamstarf tvítyngdra nemenda sé skipulagt eftir þörfum 

hverju sinni. Ef það þurfa að vera ör og markviss samskipti þá er komið til móts við þær 

þarfir. Rósa segir að það sé alltaf hafður túlkur með á fundum ef foreldrarnir skilja 

takmarkaða íslensku. Rósa segir að hún sendi oftar tölvupóst til erlendra foreldra 

heldur en að hringja í þá. Rósa segir samt sem áður að foreldrar tvítyngdra nemenda 
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svari sjaldnar tölvupósti og mæti sjaldnar á uppákomur á vegum skólans heldur en aðrir 

foreldrar.  

  Salka segir að það sé mjög gott og vel skipulagt samstarf milli umsjónarkennara 

nemenda og kennaranna í móttökudeildinni. Salka segir að það séu reglulegir fundir 

með umsjónarkennurum nemendanna í móttökudeildinni og umsjónarkennaranna en 

einnig eru yfirleitt óformlegir örfundir á hverjum degi. Umsjónarkennarar nemendanna 

í móttökudeildinni fylgjast sérstaklega vel með því að félagsleg aðlögun tvítyngdu 

nemendanna sé góð t.d. að þeim sé boðið í afmæli og aðrar uppákomur sem bekkurinn 

heldur. 

 Salka segir að móttökudeildin leggi áherslu á þétt foreldrasamstarf. Venjan er að 

hafa samband við foreldra á viku eða hálfsmánaðar fresti. Foreldrar eru 

missamvinnuþýðir og koma margir hverjir úr samfélögum þar sem skólakerfið er mjög 

ólíkt því sem gerist og gengur hér á landi. Það tekur þá svolítinn tíma að kynnast kerfinu 

og komast inn í það. Salka segir að hún leggi áherslu á það við foreldra að þeir geti 

komið í heimsókn í skólann hvenær sem er eða fylgst með kennslustundum ef þeir hafa 

áhuga á því. Salka segir að það séu alltaf kallaðir til túlkar ef þörf er á því en hún telur 

að það þyrfti að bæta þekkingu fagfólks á því hvernig það nýtir túlka og tekur viðtöl á 

jafningjagrunni.  

Sérstaklega ef það eru einhver vandamál þá að það sé ekki eitt foreldri  

hérna og svo koma einhverjir átta sérfræðingar. Ég held að fólk sé ekki að 

reyna að setja neinn á kné eða neitt svoleiðis. Þetta er bara hugsunarleysi. 

Þannig að þarna finnst mér að bæði kennarar og sérfræðingar í skólunum 

vanti bara hreinlega þekkingu eða þjálfun í þessu.  

 Kolfinna segir að það séu ekki fastir fundir með umsjónarkennurum tvítyngdu 

nemendanna. Hún segir yfirleitt umsjónarkennurum nemendanna undan og ofan af 

framförum og stöðu nemendanna í framhjáhlaupi á göngum skólans. Kolfinna segir að 

hún láti umsjónarkennaranna vita þegar hún ætlar að taka nemendurna út og fær þá 

upplýsingar um hvaða verkefni þeir eru að vinna að inni í bekknum. 

 Kolfinna segir að umsjónarkennarar tvítyngdu nemendanna sjái alfarið um 

samskipti við foreldrana en hún miðli til umsjónarkennaranna hvaða þætti hún vill að 

komi fram á fundunum t.d. að foreldrar efli móðurmál barna sinna og að þeir hvetji 

börnin sín til þess að horfa á íslenskar teiknimyndir eða bíómyndir með íslenskum texta. 

Í öllum viðtölum þar sem eru foreldrar sem hvorki skilja né tala íslensku eru kallaðir til 

túlkar. 
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 Jónína segir að samstarfið milli sín og umsjónarkennara tvítyngdra nemenda sé 

ágætt. Jónína segir að hún viti hvaða námsefni nemendurnir eru að vinna í og 

umsjónarkennararnir vita hvaða þætti Jónína leggur áherslu á í kennslu sinni. Jónína 

segir að umsjónarkennararnir séu mjög jákvæðir og hvetjandi í tengslum við 

íslenskukennsluna. Jónína segir að samstarfið þurfi samt sem áður að vera mun 

markvissara.  

 Jónína segir að það séu haldnir reglulegir teymisfundir með foreldrum 

tvítyngdra nemenda. Jónína situr alla þessa fundi ásamt umsjónarkennurum 

nemendanna og öðrum fagaðilum ef það á við. Auk þess er alltaf túlkur með á 

teymisfundunum. Jónína segir að hún hringi yfirleitt ekki eða sendi tölvupóst til 

erlendra foreldra þar sem þeir skilja oftast mjög takmarkaða íslensku. 

 Björg segir að skólinn sem hún kennir í sé lítill og því auðvelt að hitta á 

umsjónarkennara nemendanna á göngum skólans og spjalla við þá um kennsluna. Hún 

segir þó að umsjónarkennararnir hafi lítið frumkvæði að því að ræða um mál tvítyngdu 

nemendanna og það sé yfirleitt hún sem komi til þeirra. Umsjónarkennararnir eru allir 

mjög jákvæðir og taka því vel þegar hún setur nemendurna inn í bekkina til þeirra þrátt 

fyrir að þeir séu ekki farnir að skilja mikla íslensku. Björg segir að það þurfi að dreifa 

betur ábyrgðinni á milli umsjónarkennara og hennar sjálfrar á kennslu tvítyngdra 

nemenda svo hún standi ekki ein með alla ábyrgðina. Björg segir að vegna þess hversu 

lítil afskipti umsjónarkennararnir hafa af tvítyngdu nemendunum sem eru hjá henni 

eiga þeir til að gleymast þegar bekkurinn fer í stuttar ferðir eða ef uppbrot verður í 

skóladeginum.  

 Björg segir að það komi oft fyrir að foreldrar tvítyngdra nemenda opna ekki 

tölvupóstinn sinn og nemendurnir missa þar af leiðandi af hinu og þessu sem gerist í 

skólanum. Björg segir að kennarar í skólanum hafa brugðið á það ráð að tengja google 

translate við tölvupóstinn. Kennararnir skrifa á íslensku eða ensku og þegar foreldrarnir 

opna póstinn þýðist hann sjálfkrafa yfir á það tungumál sem þeir tala. Það eru alltaf 

hafðir túlkar með í viðtölum við þá foreldra sem hvorki skilja né tala íslensku. Björg 

segir að það þurfi að auka það að fá túlka til þess að skrifa tölvupósta og annað á 

tungumáli foreldra eða að lesa yfir ritgerðir sem nemendur hafa skrifað á sínu 

móðurmáli.  

 Björg segir að samskipti við foreldra tvítyngdra nemenda séu minni en við 

foreldra annarra nemenda. Þegar nemendurnir eru nýkomnir þá er haldið mjög þétt 

utan um þá í að minnsta kosti eitt ár og haldnir reglulegir fundir með foreldrum. Að því 
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loknu er samstarfið eins og við aðra foreldra. Björg segir að það sé algengt að þeir mæti 

ekki á uppákomur á vegum skólans og hafi almennt lítil samskipti við skólann.  

 Þóra segir að það sé ekki tími fyrir öflugt samstarf milli sérkennara og 

umsjónarkennara í tengslum við kennslu tvítyngdra nemenda. Hún segir að sá tími sem 

ráðstafað er fyrir kennslu tvítyngdra nemenda sé of lítill og því situr samstarfið á 

hakanum. Þessi málaflokkur víkur fyrir öðrum þáttum í skólastarfinu. Einnig segir Þóra 

að kennarar séu almennt mjög þreyttir að lokinni kennslu þegar samstarf af þessu tagi 

þarf að eiga sér stað. Samstarf sérkennara skólans er þó mjög gott.  

 Þóra segir að skólinn leggi áherslu á virkt foreldrasamstarf þar sem áhugi 

foreldra á því að aðlagast íslensku samfélagi og læra íslenskt mál hefur mikil áhrif á 

metnað og áhuga barna þeirra að læra íslensku. Þóra segir að skólinn hiki ekki við það 

að panta túlka þegar þörf er á því. Það á bæði við um opna kynningarfundi þar sem allir 

foreldrar mæta á og foreldraviðtöl. Þóra segir að það þurfi að leggja áherslu á að kenna 

erlendum foreldrum íslensku. 

Við höfum verið að panta túlk fyrir fólk sem er búið að vera nærri 20 ár 

hérna. Það er ennþá þannig og ég hefði viljað setja mörk bara, þrjú ár, 

fjögur ár, þá fáið þið ókeypis túlk en eftir það borgið þið túlkinn sjálf. Það 

verður að vera eitthvað svona og svo í milli tíðinni að bjóða þeim upp á að 

læra íslensku. 

 Dagný segir að hún sitji reglulega samstarfsfundi með umsjónarkennurum 

tvítyngdra nemenda. Einnig er mjög algengt að það séu haldnir óformlegir fundir á 

göngum skólans eða þegar kennarar hittast. Dagný segir samstarf milli 

umsjónarkennara og kennaranna sem sjá um kennslu tvítyngdra nemenda sé með 

margvíslegum hætti. 

 Dagný segir að foreldrasamstarf tvítyngdra nemenda sé með svipuðum hætti og 

samstarf við aðra foreldra. Kennarar skólans reyna að koma til móts við foreldrana 

meðal annars með því að senda tölvupóst á ensku ef þeir skilja ekki íslensku. Einn 

kennari notar google translate til þess að þýða einfaldar setningar yfir á pólsku. Dagný 

segir að sumir foreldrar kæri sig ekki um að hafa túlka í foreldraviðtölunum.  

Einu sinni var ég með kínverska fjölskyldu og þau vildu ekki túlk af því að 

það var bara of mikið nærsamfélag. Maður verður líka að virða það. Þú vilt 

ekkert að allir viti allt um þig eða eitthvað svoleiðis. Hann var með svona 

tölvu, kínverska tölvu, svo sló ég bara inn á ensku, þá birtust einhverjir 
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kínverskir stafir og svo bara ýttum við tölvunni fram og til baka. Svo skrifaði 

hann eitthvað á kínversku og þá komu spurningarnar á ensku. 

Dagný segir að yfirleitt mæti tvítyngdir foreldrar jafnmikið og aðrir foreldrar á fundi 

og uppákomur í skólanum.  

  Tanja segir að sá kennari sem sér um íslenskukennslu tvítyngdu nemendanna 

sem hún kennir sé í góðu samstarfi við sig. Tanja segir að hún upplýsi kennarann um 

hvaða verkefni nemendurnir eru að vinna að inni í bekknum og kemur með tillögur að 

því hvað væri sniðugt að dýpka í íslenskutímunum. Einnig ber kennarinn ýmis önnur 

verkefni sem hann leggur fyrir undir Tönju og upplýsir hana síðan um það hvernig 

nemendunum gekk að leysa þau. 

 Tanja segir að samstarf við foreldra tvítyngdra nemenda sé með sama hætti og 

samstarf annarra foreldra. Hún segir að samskiptin fari oft fram á ensku en í stærri 

viðtölum og á fundum um nemendur þá séu alltaf túlkar fengnir til þess að vera 

viðstaddir ef foreldrar skilja ekki íslensku.  

4.3 Samantekt 

Samstarf milli umsjónarkennara og kennara tvítyngdra nemenda er með tvennskonar 

hætti. Annarsvegar er um að ræða reglulega fundi en hins vegar eiga samskipti milli 

kennaranna sér stað í óformlegum aðstæðum og ekki með reglulegu millibili. 

 Helstu samskiptaleiðir við foreldra eru í gegnum tölvupóst eða viðtöl. Túlkar eru 

alltaf kallaðir til ef þörf er á því. Það er erfiðara að hringja þar sem oft koma upp 

tungumálaerfiðleikar í símanum. Stundum er gripið til símatúlka ef það liggur á að koma 

upplýsingum áleiðis til foreldra. Kennarar laga oft tölvupóstsamskipti að þörfum 

foreldra t.d. með því að skrifa á ensku eða þýða tölvupóstana á móðurmál þeirra með 

aðstoð tækninnar. Yfirleitt svara foreldrar ekki tölvupóstum og stundum kemur það 

fyrir að nemendur koma með tölvupóstana útprentaða og biðja kennarana um að 

útskýra hvað stendur svo þeir geti sagt foreldrum sínum frá því. Kennarar sem kenna 

tvítyngdum nemendum íslensku hafa yfirleitt bein samskipti við foreldra þeirra. 

Samstarf við foreldra tvítyngdra nemenda er ekki frábrugðið samstarfi við aðra foreldra 

nema að því leyti að það er oft markvissara og meira fyrsta árið sem nemendurnir eru 

við nám í skólanum.  
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4.4 Móðurmálskennsla 

Allir viðmælendurnir voru spurðir að því hvort nemendur fengju móðurmálskennslu á 

skólatíma.  

 Andrea segir að tvítyngdir nemendur fari yfirleitt í kennslu í sínu móðurmáli í 

tungumálaskólum um helgar. Einu sinni í viku kemur pólskur kennari í skólann og kennir 

nemendum sem hafa pólsku að móðurmáli í eina kennslustund. Andrea segir að það sé 

yfirleitt full kennslustofa og nemendur fái þar kennslu í móðurmáli sínu með 

fjölbreyttum hætti.  

 Lára segir að tvítyngdum nemendum sé boðið að sleppa kennslu í þriðja máli á 

unglingastigi og taka sitt móðurmál sem þriðja mál. Það er ekki boðið upp á kennslu í 

móðurmáli nemenda í skólanum en þeir geta sótt kennslu á sínum móðurmáli í 

tungumálaskólum um helgar.  

 Rósa segir að það sé ekki boðið upp á móðurmálskennslu í skólanum sem hún 

kennir í. Tvítyngdir nemendur mega sleppa dönsku og fá þá kennslu í sínu móðurmáli 

utan skólatíma.  

En það er auðvitað pínu erfitt líka þegar þetta er svona sitthvort. Ég vann í 

skóla þar sem var mjög mikið af Pólverjum og þá var pólskukennsla en þá 

var náttúrulega bara hópur. Þetta er bara mjög mismunandi hvaðan þau 

koma. 

 Salka segir að skólinn sinni ekki móðurmálskennslu nemenda eins og hann ætti 

að gera. Sveitarfélagið býður nemendum kennslu utan skólatíma í sænsku, norsku og 

pólsku. Salka segir að skólinn þurfi að styðja enn betur við móðurmál nemenda þar sem 

árangur í íslenskunni byggir á stöðu þeirra í móðurmálinu. Salka segir að það sé 

áberandi að yngri nemendur hafi slakari grunn í sínu móðurmáli heldur en eldri 

nemendur og bæta hægar við íslenskukunnáttu sína.  

Þetta fylgist rosalega að og við finnum mikið á litlu krökkunum sem eru að 

koma tveggja, þriggja ára og eru að koma hérna upp í 1. bekk núna, jafnvel 

fædd hérna að þau hafa miklu takmarkaðri grunn í sínu eigin móðurmáli. 

Þau eiga yfirleitt öll við einhvern málvanda að stríða og móðurmálið er of 

veikt til þess að byggja svona mikið ofan á það. 

Salka segir foreldrum tvítyngdra nemenda að þjálfa börn sín í móðurmál þeirra. Hún 

hvetur foreldra til þess að nýta netið til þess að halda áfram að læra tungumálið sitt og 
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lesa og horfa á sjónvarp á móðurmáli sínu. Salka segir að skólinn leggi sitt af mörkum 

við að rækta móðurmál nemenda með því að panta bækur á móðurmáli þeirra. 

Tanja segir að nemendur fái ekki kennslu í sínu móðurmáli á skólatíma. Hún segir að 

nemendurnir verði að sækja kennslu í sínu móðurmáli í tungumálaskólum utan 

skólatíma. Tanja segir að hún og allir kennararnir í skólanum ítreki við foreldra 

tvítyngdra nemenda að efla móðurmál þeirra. Foreldrum er sagt frá starfsemi 

tungumálaskólanna og þeim gefnir bæklingar um þá. 

 Kolfinna segir að nemendur fái ekki kennslu í sínu móðurmáli á skólatíma. Hún 

segir að móðurmálskennsla sé alfarið á ábyrgð foreldra nemendanna. Kolfinna segir að 

það væri sniðugt að halda úti kennslu í móðurmáli nemenda á netinu til þess að auka 

það að nemendurnir sækji móðurmálskennslu. Kolfinna segir að hún leggi áherslu á það 

við foreldra tvítyngdra nemenda að efla móðurmál sitt við börnin. Kolfinna segir að hún 

hvetji þá eindregið til þess að lesa fyrir nemendurna á móðurmáli þeirra og kenna þeim 

að lesa á þeirra móðurmáli. 

Það er alveg hræðilegt þegar ég er að sjá það gerast að krakkarnir tala lítið 

móðurmál og hálfa íslensku þá verður þetta aldrei neitt raunverulegt 

tungumál sem þau hafa. Þau verða svona hálftyngd og varla það. 

Jónína segir að það sé ekki móðurmálskennsla fyrir tvítyngda nemendur í skólanum 

sem hún kennir í. Hún segir jafnframt að það sé mjög misjafnt í hve miklum mæli 

nemendurnir sækja sér móðurmálskennslu utan skólatíma. Jónína segir að hún hvetji 

foreldra eindregið til þess að skrá börnin í móðurmálskennslu í tungumálaskólum.  

 Björg segir að það sé ekki boðið upp á kennslu í móðurmáli nemenda á 

skólatíma en hún leggi ríka áherslu á það við foreldra að fara með börnin í 

tungumálaskóla um helgar. Einnig segir hún foreldrum að tala alltaf þeirra móðurmál 

við börnin og rækta móðurmálið heima með fjölbreyttum hætti. Björg telur að almennt 

séu foreldrar meðvitaðir um mikilvægi þess að börnin rækti móðurmál sitt samhliða 

máltöku í öðru máli og þeir fái bæklinga og kynningar á því í móttökuviðtölunum. 

 Þóra segir að það sé ekki boðið upp á kennslu í móðurmáli nemenda í skólanum. 

Þóra segir að kennarar í skólanum séu duglegir að finna efni á móðurmáli foreldranna til 

þess að auðvelda upplýsingaflæði og tryggja að þeir fái nauðsynlegar upplýsingar frá 

skólanum. 

Dagný segir að nemendur fái ekki kennslu í sínu móðurmáli í skólanum. Hún segir þó 

að flestir tvítyngdir nemendur sæki kennslu í sínu móðurmáli utan skólatíma og þá 
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aðallega um helgar. Jafnframt ítrekar hún við foreldra tvítyngdra nemenda að það sé 

mikilvægt að viðhalda móðurmálinu. Dagný segir að skólinn útvegi bækur á móðurmáli 

nemenda en það þyrfti að vera meira til af efni á móðurmáli nemenda.  

4.5 Samantekt 

Móðurmálskennsla nemenda fer fram utan skólatíma í tungumálaskólum. Í einum skóla 

af þeim tíu sem viðmælendur starfa við er boðið upp á eina kennslustund í viku í pólsku 

á skólatíma. Móðurmálskennsla er á ábyrgð foreldra tvítyngdra nemenda en 

viðmælendurnir hvetja foreldra til þess að efla móðurmálið heima fyrir með 

fjölbreyttum hætti og ítreka mikilvægi þess og tilgang. Skólarnir ýta undir styrkingu 

móðurmálsins með því að panta bækur á móðurmáli nemenda og afhenda foreldrum 

kynningarefni um starfsemi skólans á þeirra móðurmáli.  

4.6 Móttaka tvítyngdra nemenda 

Allir viðmælendurnir lýstu eftir bestu getu hvernig staðið er að móttöku tvítyngdra 

nemenda í skólunum þeirra.  

 Andrea segir að nemendurnir byrji á því að fara í móttökuviðtal ásamt foreldrum 

sínum þar sem kennararnir fá allar bakgrunnsupplýsingar um þá. Því næst fara 

nemendurnir inn í sinn bekk en eru jafnframt nokkrum sinnum í viku í nýbúaverinu.  

Ég myndi helst vilja að þau kæmu miklu meira hingað og það væru fleiri 

kennarar hér. Þannig að við gætum tekið á móti þeim og komið þeim 

svolítið vel af stað í þessum grunnorðaforða til að byrja með. Ég myndi helst 

vilja sjá það en það eru ekki peningar til þess, það er bara þannig. 

 Andrea segir að það sé misjafnt hvernig kennarar í skólanum standi að 

félagslegri aðlögun tvítyngdra nemenda. Á fyrstu dögunum á hverju hausti skipuleggja 

kennararnir fjölbreytt hópefli og hristi bekkina saman sem Andrea telur að geri 

tvítyngdum nemendum gott. 

 Andrea segir að umhverfi skólans sé ekki hannað sérstaklega með þarfir 

tvítyngdra nemenda í huga. Það þarf meira af myndrænum merkingum á ganga skólans 

og meira af sjónrænum stoðum inni í kennslustofunum. Það myndi aðstoða tvítyngda 

nemendur sem skilja litla íslensku.  
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 Lára segir að móttaka nýrra nemenda heppnist alltaf vel hvort sem um er að 

ræða erlenda nemendur eða ekki. Nemendur skólans eru yfirleitt mjög virkir í 

móttökuferlinu. 

 Lára segir að nemendur á unglingastigi í skólanum sem hún kennir í taki virkan 

þátt í öllum tómstundum fyrir utan skóla. Aftur á móti taka tvítyngdir nemendur á 

yngsta stigi skólans minni þátt í frístundinni að lokinni kennslu. Lára segir að það sé 

mjög misjafnt meðal yngri nemenda hvort þeir taki þátt í tómstundum utan skóla. 

Skólinn hvetur foreldra tvítyngdra nemenda til þess að skrá þá í frístundina til þess að 

lengja þann tíma dagsins sem þeir eru í íslensku málumhverfi. 

 Lára segir að umhverfi skólans sé ekki sérstaklega hannað með erlenda 

nemendur í huga. Hún segir þó að skólinn sé mjög hefðbundinn og því ætti það ekki að 

vera mjög erfitt fyrir nemendurna að læra á umhverfið ef þeir hafa verið í skóla 

annarsstaðar. Í yngri bekkjunum nota kennarar mikið af sjónrænum stoðum en Lára 

segir að hún þurfi að minna kennara á miðstiginu á að bæta við myndrænum 

merkingum í kennslustofurnar.  

 Rósa segir að þar sem hún hafi ekki kennt nemendum sem hafa engan grunn í 

íslensku viti hún lítið um hvernig aðlögun þessara nemenda fer fram. Rósa nefnir þó að 

námsráðgjafinn taki viðtöl við alla nemendur sem eru nýjir í skólanum eftir tvær til þrjár 

vikur og kanni hvernig þeim líður og þess háttar. Rósa segir að skólinn sé ekki hannaður 

sérstaklega með erlenda nemendur í huga en kennararnir hafa mikið af sjónrænum 

stoðum í kennslustofum sínum. Í öllum bekkjum eru sjónrænar stundaskrár. Rósa segir 

að það sé minna af sjónrænum stoðum í eldri bekkjunum.  

 Rósa segir jafnframt að eldri tvítyngdu nemendurnir séu óöruggari bæði 

félagslega og námslega. Hún telur að ástæðan fyrir því sé sú að nemendurnir hafa ekki 

sömu reynslu og jafnaldrar þeirra og tilheyra öðrum menningarheimi. Þeir nemendur 

sem hún kennir og eiga báða foreldra sem eru erlendir horfa nánast aldrei á íslenskt 

sjónvarp eða fylgjast með því sem fram fer í íslensku samfélagi.  

  Salka segir að skólinn fari eftir móttökuáætlun þegar hann tekur á móti 

erlendum nemendum. Salka segir að nemendurnir í skólanum séu virkjaðir í 

móttökuferlinu og umsjónarkennarar nemendanna útnefna nokkra nemendur til þess 

að fylgja erlendu nemendunum í frímínútum fyrstu dagana og vera einskonar 

stuðningur í aðlöguninni. 

Krakkarnir í skólanum eru náttúrulega líka bara orðin mjög vön því að það 

byrji erlent barn í bekknum. Þetta er bara hlutverk sem þeim finnst sjálfsagt 
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og svo höfum við líka boðið þeim að koma til okkar og þau, kannski sem 

aðstoðarmenn, ekki síst þau börn sem eru kannski með smá 

hegðunarvanda, námsvanda eða eitthvað. Þau eru oft mjög góðir 

aðstoðarmenn.  

 Salka segir að umhverfi skólans sé hannað með erlenda nemendur í huga. Hún 

segir að allir kennarar hafi sjónrænar stundatöflur í kennslustofunum og móðurmál 

nemenda er áberandi inni í kennslustofunum. Salka segir að á yngsta stiginu séu 

sjónrænar stoðir mjög mikið notaðar en það minnki eftir því sem nemendur verða eldri.  

 Tanja segir að hún viti ekki hvernig á að standa að móttöku erlendra nemenda í 

skólanum. Hún segir að móttökuáætlun eigi að vera til staðar en hún hafi ekki séð hana. 

Það er engin svona föst „nú ert þú að fara að taka á móti nýjum nemanda 

sem kemur frá þessu landi, gjörðu svo vel hérna er áætlunin hvernig þú átt 

að fara að því“. Það er ekki þannig. Og þetta er meira svona maður á mann, 

þú veist, „gerðu þetta svona og dú, dú, dú,“. Eitthvað svona. 

 Tanja segir að foreldrar nemendanna séu boðaðir á fund og þeim kynnt það 

starf sem fer fram í skólanum ásamt félags- og tómstundum sem í boði eru utan skóla. 

Það er misjafnt hvort nemendurnir eru með í viðtölunum en oftast koma þeir með í 

fyrsta viðtalið.  

 Tanja segir að það sé áberandi að tvítyngdum börnum sé treyst fyrr en 

íslenskum börnum að fara ein heim og sjá um sig sjálf eftir skóla. Það gæti verið ein af 

ástæðunum fyrir því að það er algengt að tvítyngd börn séu ekki skráð í síðdegisgæslu 

eftir skóla. Tanja telur að það sé allur gangur á því hvort tvítyngdir nemendur taki þátt í 

tómstundum utan skóla. 

  Tanja segir að skólinn sé hannaður með erlenda nemendur í huga að því leyti að 

kennarar eru með sjónrænar stoðir inni í kennslustofunum. Allir kennarar eru með 

sjónrænar stundatöflur en það mætti bæta við myndrænum merkingum og hafa 

setningar og orð á móðurmáli nemenda meira áberandi. Tanja leggur áherslu á að 

nemendur læri íslensku og noti hana. Hún hvetur samt sem áður þá nemendur sem tala 

sama tungumál til þess að hjálpast að og útskýra fyrir hver öðrum á sínu móðurmáli ef 

það ýtir undir skilning þeirra. Það getur verið styrkur fyrir nemendur þegar þeir eru að 

aðlagast skólaumhverfinu.  

  Kolfinna segir að það sé örugglega móttökuáætlun í skólanum. Kolfinna segir að 

skólinn sé með starfsáætlun og móttökuáætlunin hljóti að vera hluti af henni. Það er 
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lögð mikil áhersla á að erlendir nemendur séu búnir að fá allar sprautur áður en þeir 

byrja í skólanum. Hún segir þó að það hafi ekki verið farið nægilega vel eftir því 

undanfarið.  

 Kolfinna segir að umhverfi skólans sé hannað með tvítyngda nemendur í huga 

að því leyti að kennarar hengja sjónrænar stundatöflur upp á vegg. Það eru ekki 

myndrænar merkingar á veggjum skólans þannig að Kolfinna segir að hún hafi tekið það 

að sér að fylgja nemendunum á helstu staði skólans fyrst um sinn t.d. á salerni, í matsal 

og íþróttahús. Kennararnir eru misjafnlega duglegir við að hengja upp og nýta 

sjónrænar stoðir í kennslustofunum.  

 Jónína segir að skólinn sé að vinna að gerð móttökuáætlunar. Fram að þessu 

hefur móttaka tvítyngdra nemenda yfirleitt falist í því að nemendur og foreldrar eru 

boðaðir á fund, þeim sýndur skólinn og skólastarfið kynnt. Skólinn er ekki hannaður 

með erlenda nemendur í huga.  

  Björg segir að þegar erlendir nemendur byrja í skólanum fara þeir fyrst í 

móttökuviðtal þar sem þeir fá allar helstu upplýsingar um skólastarfið. Björg segir að 

hún mæli með því við foreldra að nemendurnir séu fyrst hálfan daginn í skólanum en 

lengi síðan daginn smám saman. Nemendurnir í bekknum sýna þeim skólann og 

aðstoða þá við að rata fyrst um sinn. Björg segir að það sé ekki mikið af sjónrænum 

stoðum inni í kennslustofunum.  

 Björg segir að tvítyngdir nemendur í skólanum hennar taki jafnmikinn þátt í 

félags- og tómstundum og aðrir nemendur. Jafnframt tekur hún fram að það sé betra 

þegar nemendur af erlendu bergi brotnu dreifast í mismunandi hverfi en safnist ekki 

allir saman í sama hverfið eða skólann. Þá reynir meira á þá að samlagast og þeir halda 

sig minna í sér hópum.  

 Þóra segir að skólinn fari eftir móttökuáætlun þegar tekið er á móti erlendum 

nemendum. Yfirleitt eru tekin tvö móttökuviðtöl með túlkum því fólk á erfitt með að 

meðtaka allar upplýsingarnar í einu. Í fyrsta viðtalinu fjallar umsjónarkennarinn um allt 

það helsta sem nemendurnir þurfa að hafa meðferðis í skólann og fer yfir 

skóladagatalið og stundaskránna. Í öðru viðtalinu er farið yfir skólareglurnar og hvað er 

til siðs í íslenskum grunnskólum og ýmislegt ítrekað í tengslum við nesti og aðbúnað. 

Þóra segir að það sé gott að láta nokkrar vikur líða á milli viðtalanna því þá er hægt að 

sjá hvað foreldrarnir skildu ekki í fyrsta viðtalinu og hvað þarf að fara betur yfir. Í 

viðtölunum er einnig ákveðið hvernig skólinn hefur samband við foreldrana, hvort þeir 

hafi aðgang að tölvu og lesi íslensku eða ensku og jafningjastuðningur ákveðinn.  
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 Skólinn býður foreldrum upp á vinafjölskyldur. Umsjónarkennarinn sendir 

tölvupóst til foreldra bekkjarins þar sem hann óskar eftir vinafjölskyldum og útskýrir út 

á hvað það gengur. Yfirleitt eru það fleiri en einn sem bjóða sig fram í þetta hlutverk. 

Íslenska vinafjölskyldan hefur það hlutverk að upplýsa erlendu fjölskylduna um 

fyrirkomulag og hefðir í tengslum við viðburði á vegum skólans eða utan hans ásamt því 

að vera til staðar ef spurningar vakna hjá foreldrum. Íslensku vinafjölskyldurnar draga 

úr líkum á því að tvítyngdir nemendur missi af eða taki minni þátt í viðburðum eða 

uppákomum innan skólans jafnt sem utan hans sökum slakrar íslenskukunnáttu 

foreldra þeirra. Foreldrafélag skólans er einnig með deild þar sem eru foreldrar 

tvítyngdra barna. Þóra segir að það sé mikilvægt að ná til foreldra tvítyngdra nemenda 

til þess að árangur náist í námi þeirra.  

 Þóra segir að það sé lögð mikil áhersla á sjónrænar stoðir í kennslustofum. Þóra 

segir að sérkennararnir hafi útbúið viðmið um hvaða sjónrænu stoðir eiga að vera inni í 

hverri stofu og síðan er fylgst með því hvort þessum viðmiðum sé ekki framfylgt. Þóra 

segir að sjónrænar stoðir hjálpi tvítyngdum nemendum mjög mikið. Yngstu 

nemendurnir sem eru nýkomnir til landsins og tala enga íslensku fá lítil myndaspjöld til 

þess að aðstoða sig við að gera sig skiljanlega fyrstu dagana. Einnig segir Þóra að 

nemendur sem eru frá sama landi hjálpast mikið að við að skilja og leita til hvers annars 

ef þeir lenda í vandræðum. 

 Dagný segir að skólinn fari eftir móttökuáætlun þegar tekið er á móti erlendum 

nemendum. Fyrst eru foreldrar og nemendur boðaðir í viðtal og þeir kynntir fyrir 

kennaranum og bekknum. Í fyrsta viðtalinu er alltaf túlkur viðstaddur í þeim tilfellum 

þar sem foreldrarnir skilja ekki íslensku.  

 Dagný segir að það sé misjafnt hvernig kennararnir í skólanum huga að 

félagslegri aðlögun nemendanna. Yfirleitt er þó bekkurinn virkjaður í móttökuferlinu og 

nemendurnir aðstoða tvítyngdu nemendurna við að kynnast umhverfinu. Einnig segir 

Dagný að kennarar tengja stundum nemendur í skólanum saman sem tala sama 

tungumál. Það getur verið öryggi fyrir suma nemendur. Jafnframt ef það kemur 

eitthvað upp á þá nýta kennarar stundum innanhúss túlka t.d. ef stuðningsfulltrúar eða 

annað starfsfólk talar tungumál nemenda.  

 Í skólanum sem Dagný kennir í er foreldrum tvítyngdra nemenda boðið að fá 

vinafjölskyldu. Yfirleitt vill fólk fá slík tengsl. Vinafjölskyldurnar eru ekki síður gagnlegar 

fyrir foreldra en nemendur. Skólinn útvegar foreldrum bækling sem foreldrafélag 

skólans gefur út  og setur upp. Í bæklingnum eru upplýsingar um helstu viðburði 

skólársins og er hann gefinn út á flestöllum tungumálum sem töluð eru í skólanum.  
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 Dagný segir að umhverfi skólans sé ekki hannað sérstaklega með erlenda 

nemendur í huga og misjafnt sé hvort kennarar hafa sjónrænar stundatöflur í 

kennslustofum sínum.  

4.7 Samantekt 

Móttökuáætlanir eru ekki til staðar í öllum skólunum sem viðmælendur kenna í eða 

viðmælendur vita ekki um tilvist þeirra. Áhersla er lögð á að boða foreldra og nemendur 

í móttökuviðtöl þegar erlendir nemendur hefja skólagöngu sína í nýjum skóla. Í 

viðtalinu er þeim sagt frá skipulagi skólastarfsins. Það er misjafnt eftir skólum hvernig 

samstarfi við foreldra er háttað að móttökuviðtali loknu en reynt er að hafa samstarfið 

þétt fyrsta árið. Boðið er upp á íslenskar vinafjölskyldur sem hafa það hlutverk að veita 

erlendum foreldrum upplýsingar og með því auðvelda aðlögun þeirra að samfélaginu og 

skólastarfinu.  

Umhverfi skólanna er almennt ekki hannað með þarfir erlendra nemenda í huga 

nema að því leyti að sjónrænar stoðir eru í kennslustofunum. Annarsvegar eru 

sjónrænu stoðirnar alfarið á ábyrgð kennaranna og þeir ráða hvaða stoðir og hversu 

mikið af þeim er inni í kennslustofunum þeirra. Hins vegar setur sérkennsluteymi 

skólans viðmið um það hvaða sjónrænu stoðir eiga að vera til staðar og fylgjast með því 

hvort viðmiðunum sé fylgt eftir.  

  Almennt taka tvítyngdir nemendur jafnmikinn þátt í tómstundum utan 

skólatíma og aðrir nemendur. Aftur á móti er algengt að ungir tvítyngdir nemendur 

sæki minna frístundastarf að loknum skóladegi heldur en aðrir nemendur á sama aldri. 
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna skilyrði og tilhögun íslenskukennslu tvítyngdra 

nemenda í tíu grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Tekin voru hálfopin 

einstaklingsviðtöl við tíu kennara í tíu grunnskólum sem tilheyra fjórum sveitarfélögum 

höfuðborgarsvæðisins.   

 Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru að þrennskonar skipulag er í 

íslenskukennslu tvítyngdra nemenda í þeim skólum sem viðmælendur rannsóknarinnar 

kenna í. Í fyrsta lagi fer kennsla tvítyngdra nemenda fram í móttökudeild þar sem 

erlendir nemendur fá markvissa kennslu í íslensku og aðstoð við aðlögun í að minnsta 

kosti eitt ár áður en þeir taka fullan þátt í skólastarfi inni í almennum bekk. Í öðru lagi er 

íslenskukennslan hluti af sérkennslu skólans og kennarar á vegum hennar sjá um 

kennsluna. Í þriðja lagi er íslenskukennsla tvítyngdra nemenda á ábyrgð eins kennara 

sem sinnir kennslunni samhliða umsjónarkennslu þegar hann hefur lausar stundir í 

töflunni. Kennslan fer yfirleitt fram í hóp en það eru aldrei fleiri en sjö nemendur í 

hverjum hóp. Ef þörf krefur fá nemendurnir einstaklingskennslu.  Áhersla er lögð á 

kennslu grunnorðaforða en eftir því sem nemendurnir eru eldri því meira tengist 

íslenskukennslan námsefni nemenda. Samstarf milli umsjónarkennara tvítyngdra 

nemenda og þeirra kennara sem kenna þeim íslensku sem annað mál er með 

tvennskonar hætti. Annarsvegar er samstarfið reglulegt í formi funda en hins vegar á 

samstarfið sér stað í óformlegum aðstæðum og ekki með reglulegu millibili.  

 Helstu samskiptaleiðir viðmælenda við foreldra eru í gegnum tölvupóst eða í 

viðtölum og eru túlkar alltaf kallaðir til ef þörf krefur. Almennt er ekki boðið upp á 

móðurmálskennslu fyrir tvítyngda nemendur á skólatíma heldur sækja nemendurnir 

móðurmálskennslu í tungumálaskólum um helgar. Það er á ábyrgð foreldra að börnin 

þeirra sæki nám í tungumálaskólunum. 

 Móttaka tvítyngdra nemenda er misjöfn milli skóla viðmælenda og ekki er alltaf 

farið eftir móttökuáætlun. Yfirleitt er lögð áhersla á að boða nemendur og foreldra í 

viðtal áður en nemendurnir hefja nám í skólanum. Umhverfi skólanna er almennt ekki 

hannað með erlenda nemendur í huga nema að því leyti að sjónrænar stoðir eru í 

kennslustofum. Almennt taka tvítyngdir nemendur jafnmikinn þátt í tómstundum utan 
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skólatíma og aðrir nemendur en það er algengt að ungir tvítyngdir nemendur taki minni 

þátt í frístundastarfi að loknum skóladegi. 

5.1 Íslenskukennsla tvítyngdra nemenda  

Á svörum viðmælenda má glöggt sjá að þeir skilgreina tvítyngi með misjöfnum hætti. 

Sumir viðmælendanna telja tvítyngi einungis eiga við þá sem eiga annað foreldri erlent 

en hitt íslenskt. Aðrir tala um tvítyngda nemendur hvort sem þeir kunna nánast enga 

íslensku eða hafa búið hér síðan þeir fæddust og hafa því ágætan grunn í málinu. Sumir 

viðmælandanna nota sitthvort heitið yfir nemendurna eftir því hver bakgrunnur þeirra 

er. Þá nemendur sem eiga báða foreldra sem eru erlendir kalla þeir nemendur með 

annað móðurmál en íslensku en þeir nemendur sem eiga annað foreldri erlent eða hafa 

búið hér á landi frá fæðingu skilgreina þeir sem tvítyngda nemendur.  

 Í kjölfar aukinna rannsókna á tvítyngi hefur viðhorf til þess breyst og er sjónum 

nú yfirleitt beint að jákvæðum áhrifum tvítyngis á hæfni einstaklinga (Hakuta, 1986, bls. 

15). Sem dæmi hefur tvítyngi jákvæð áhrif á samskiptafærni, gefur fólki innsýn í tvo 

ólíka menningarheima auk þess sem tvítyngi verður sífellt eftirsóknarverðara í 

hnattvæddum heimi (Baker og Jones, bls. 6-9). Þetta kemur fram í viðhorfum 

viðmælenda rannsóknarinnar en þeir eru allir mjög jákvæðir gagnvart kennslu 

tvítyngdra nemenda og álíta tvítyngi vera kost fremur en hindrun. Viðhorf viðmælenda 

rannsóknarinnar eru einnig í samræmi við fyrri rannsóknir á sambærilegu efni hér á 

landi. Viðmælendurnir telja að auka þurfi áherslu á fjölmenningarlega kennslu í 

kennaranáminu á Íslandi. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Rósu 

Guðbjartsdóttur og Hönnu Ragnarsdóttur (2010) sem leiddi í ljós að kennarar sem 

kenna nemendum með innflytjenda bakgrunn telja að faglegur undirbúningur sé 

grundvallarþáttur í kennslu þessa nemendahóps.  

 Viðmælendur grunnskólanna tíu sem tóku þátt í rannsókninni eru almennt 

ánægðir með störf sín og skóla sinna í tengslum við kennslu tvítyngdra nemenda. Það 

kemur þó fyrir að þeir finna fyrir óöryggi í tengslum við kennslu þessara nemenda og 

finnst þeir ekki hafa nægilega þekkingu á málefnum tvítyngdra nemenda. Þetta er í 

samræmi við rannsókn sem framkvæmd var á landinu öllu árið 2009. Niðurstöður 

þeirrar rannsóknar leiddu í ljós að almennt eru kennarar á Íslandi ánægðir með störf sín 

og skóla sinna í tengslum við kennslu tvítyngdra nemenda en þeir telja þó að þörf sé á 

meiri fræðslu og þjálfun í kennslu þessa nemendahóps (Hulda Karen Daníelsdóttir, Ari 

Klængur Jónsson og Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir, 2010, bls. 10). Áhugavert er að sjá 

að viðhorf kennaranna tíu til kennslu tvítyngdra nemenda eru svipuð og kennaranna 
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sem tóku þátt í rannsókninni frá árinu 2009. Mikilvægt er þó að hafa í huga að þessi 

rannsókn lýsir aðeins viðhorfum tíu kennara í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu en 

rannsóknin frá árinu 2009 var framkvæmd á landinu öllu í 122 grunnskólum (Hulda 

Karen Daníelsdóttir, Ari Klængur Jónsson og Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir, 2010, bls. 

10). 

5.1.1 Fyrirkomulag 

Þeir nemendur sem hafa annað móðurmál en það sem notað er í skólaumhverfinu 

þurfa að hafa meira fyrir náminu heldur en eintyngdir jafnaldrar þeirra og skólayfirvöld 

þurfa því að styðja við þennan nemendahóp með því að veita þeim stuðning í öðru máli 

(Coelho, 2012, bls. 14). Samkvæmt íslenskum grunnskólalögum eiga nemendur með 

annað móðurmál en íslensku rétt á kennslu í íslensku sem öðru tungumáli (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Í skólum viðmælenda rannsóknarinnar fá tvítyngdir nemendur 

stuðning í íslensku og aðstoð við námið. Það er þó misjafnt hversu margar 

kennslustundir skólarnir hafa aflögu í þessa kennslu.   

 Skipulag stuðningsins er með þrennskonar hætti. Í fyrsta lagi fer kennslan fram í 

móttökudeild og fá allir nemendur sveitarfélagsins sem eru í  5. - 10. bekk kennslu í 

deildinni í að minnsta kosti eitt ár áður en þeir taka þátt í öllu skólastarfi inni í 

almennum bekk. Það er mikilvægt að nemendur í móttökudeildum fái að taka þátt í 

hluta af skólastarfinu með sínum jafnöldrum utan móttökudeildarinnar (Coelho, 1998, 

bls. 83). Í móttökudeildinni sem um ræðir í rannsókninni tilheyra nemendurnir einum 

heimabekk sem þeir eru með í öllum verklegum greinum og öðrum kennslustundum 

sem kennararnir telja að þeir hafi gagn af þrátt fyrir takmarkaða íslenskukunnáttu. 

Sumir foreldrar og nemendur hafa áhyggjur af því að með veru í móttökudeild munu 

nemendur dragast aftur úr jafnöldrum sínum í náminu (Coelho, 1998, bls. 83) en 

viðmælendur telja að foreldrar séu yfirleitt mjög jákvæðir gagnvart verunni í 

móttökudeildinni og vilja að börnin sín fari fyrst þangað áður en þau fara í almenna 

bekki. Viðmælendur rannsóknarinnar eru þó ekki allir á sama máli um það hvort það sé 

farsælt að hafa móttökudeildir fyrir erlenda nemendur. Sumum finnst mikil aðgreining 

felast í skipulagi af þessu tagi en aðrir vilja fleiri móttökudeildir á höfuðborgarsvæðið. 

Sá kennari sem starfar í móttökudeildinni sem um ræðir í rannsókninni telur að slíkt 

fyrirkomulag beri mestan árangur í kennslu tvítyngdra nemenda. 

 Í öðru lagi er íslenskukennsla tvítyngdra nemenda hluti af sérkennslu skólanna 

og úthlutun kennslustunda til nemenda fer eftir viðmiðunarreglum sveitarfélaganna. 

Það er athyglisvert að kennsla tvítyngdra nemenda sé hluti af sérkennslu en að vissu 
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leyti rangt ef horft er til skilgreiningar íslenskra grunnskólalaga á nemendum með 

sérþarfir. Í 17. grein laganna segir að nemendur með sérþarfir séu:  

Nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, 

tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga 

um málefni [fatlaðs fólks], nemendur með leshömlun, langveikir nemendur 

og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á sérstökum 

stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008).  

Í þessari skilgreiningu eru nemendur með annað móðurmál en íslensku ekki nefndir. Í 

könnun Huldu Karenar Daníelsdóttur, Ara Klængs Jónssonar og Hilmu Hólmfríðar 

Sigurðardóttur (2010, bls. 75) er einnig bent á þetta en svo virðist sem lítið hafi breyst í 

skipulagi íslenskukennslu tvítyngdra nemenda frá því sú könnun var gerð. Ástæðan fyrir 

því er eflaust skortur á fjármagni til þessa málaflokks.  

 Í þriðja lagi er íslenskukennsla fyrir tvítyngda nemendur á ábyrgð eins kennara 

sem kennir nemendunum þegar hann hefur lausar stundir í töflunni sinni. Þær 

kennslustundir sem nemendurnir fá eru að sögn viðmælenda á bilinu ein til tíu 

kennslustundir á viku. Aðstaða kennslunnar er svipuð í skólunum tíu en kennslan fer 

yfirleitt fram í sömu kennslustofunni sem ekki er útbúin sérstaklega með þarfir 

tvítyngdra nemenda í huga t.d. með tilliti til sjónrænna stoða. Viðmælendur kvarta 

undan skorti á aðstöðu fyrir kennslu tvítyngdra nemenda en oft fer kennslan fram innan 

um aðra kennslu í námsveri skólanna. Í móttökudeildinni er mikið af sjónrænum 

stoðum og rýmið býður upp á fjölbreytta vinnu. 

 Viðmælendurnir tíu í rannsókninni kenna í fjórum sveitarfélögum á 

höfuðborgarsvæðinu. Skólar í fámennari sveitarfélögum hafa fleiri kennslustundir til 

kennslu tvítyngdra nemenda heldur en fjölmennari skólar í stærri sveitarfélögum. 

Einnig virðast þær lausnir sem stjórnendur og kennarar finna til þess að auka stuðning 

við tvítyngda nemendur hafa áhrif á hversu margar kennslustundir nemendurnir fá. 

Þessi aukni stuðningur felst einna helst í því að allar kennslustundir fyrir utan almenna 

bekkjarkennslu þar sem er svigrúm til þess að auka fjölda nemenda eru nýttar. Þær 

leiðir sem skólarnir fara í skipulagningu kennslu þessara nemenda eru ólíkar og 

aðstæður nýttar misvel. Einn viðmælandi talar um að tvítyngdir nemendur í skólanum 

sem hann kennir í fá íslenskukennslu og aðstoð við heimanám í svokölluðum smiðjum 

fyrir nemendur með hegðunarerfiðleika. Það eru ekki margir nemendur í smiðjunum og 

því getur kennarinn skipt tíma sínum á milli nemendanna og komið til móts við ólíkar 
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þarfir þeirra. Einnig er algengt í skólum viðmælenda að nemendur sleppi 

kennslustundum í dönsku og fái kennslu í íslensku í staðinn eða aðstoð við námið.  

 Viðmælendurnir vita að hin almenna skólastofa býður upp á fjölbreytt tækifæri 

sem nýtast tvítyngdum nemendum og eflir þekkingu þeirra og tungumálafærni (Coelho, 

1998, bls. 85). Þeir taka því ekki tvítyngdu nemendurna úr þeim kennslustundum þar 

sem nemendurnir eru að þjálfa tjáningu og annað sem gagnast þeim. Þetta á einkum 

við kennslu í list- og verkgreinum en viðmælendurnir taka ekki nemendur út úr þeim 

þeim kennslustundum. Tungumál lærast best með því að nota þau og því er mikilvægt 

að nemendur taki þátt í almennu skólastarfi og eigi samskipti við jafnaldra sína (Coelho, 

1998, bls. 84-85). 

 Margir nemendur af annarri kynslóð innflytjenda sem fæðast í landi þar sem 

annað mál en þeirra móðurmál er talað fá oft ekki aukalegan stuðning í öðru máli í 

skóla (Coelho, 2012, 14). Þetta er í samræmi við svör viðmælenda. Almennt hafa 

skólarnir sem viðmælendur rannsóknarinnar kenna í aðeins fjármagn fyrir stuðning við 

þá tvítyngdu nemendur sem standa verst að vígi í íslensku eða þá sem eru nýfluttir 

hingað til lands og hafa enga íslenskukunnáttu. Þeir tvítyngdu nemendur sem fæðst 

hafa hér á landi og hafa verið í leikskóla hér fá því sjaldan stuðning í íslensku. 

Viðmælendur nefna að sökum þess þá breikkar bilið milli færni þeirra í íslensku og færni 

eintyngdra jafnaldra þeirra stöðugt með aldrinum. Þetta gæti mögulega verið ein af 

ástæðum þess að tvítyngdir nemendur standa almennt verr að vígi í námi heldur en 

eintyngdir jafnaldrar þeirra (OECD, 2015, bls. 2).   

 Viðmælendurnir kenna tvítyngdum nemendum alltaf í hóp nema nauðsynlegt sé 

að kenna nemendum einstaklingslega. Það getur reynst erfitt að raða nemendum í 

hópana þar sem meiri einstaklingsmunur er á færni í máltöku annars máls en í máltöku 

móðurmáls. Mikill einstaklingsmunur er til staðar jafnvel þótt börn fái nánast sömu 

örvun og kennslu í öðru máli (Fillmore, 1983, bls. 158). Viðmælendur raða nemendum í 

hópana annaðhvort eftir aldri, stöðu í íslensku eða eftir báðum þessum þáttum. Yfirleitt 

er staða nemendanna í íslensku mæld með málkönnunarprófinu Milli mála en jafnframt 

huga viðmælendur að þeim stigskiptu viðmiðum sem sett eru fram í aðalnámskránni í 

tengslum við íslenskunnáttu nemenda með annað móðurmál en íslensku (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 108). 

5.1.2 Áherslur í kennslunni 

Tvítyngdu nemendurnir sem viðmælendur rannsóknarinnar kenna eru mjög fjölbreyttir 

með tilliti til móðurmáls og stöðu þeirra í íslensku. Viðmælendur nefndu að það væri 
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mjög sjaldgæft að tvítyngdir nemendur þeirra næðu aldurstengdum viðmiðum í 

íslensku og kæmu flestir mjög illa út á málkönnunarprófinu Milli mála sem ætlað er fyrir 

nemendur með íslensku sem annað mál. Prófið Milli mála gefur þó ekki réttmætt mat á 

heildarmálkunnáttu tvítyngdra nemenda. Réttmætt mat af þessu tagi þarf alltaf að 

beinast að kunnáttu nemendanna í báðum tungumálunum (Pert og Letts, 2003). Mjög 

misjafnt var milli viðmælenda hvort eða hvernig þeir mátu málkunnáttu tvítyngdra 

nemenda. Þeir höfðu til dæmis ekki allir aðgang að málkönnunarprófinu Milli mála. Auk 

þess var enginn viðmælandi sem kannaði stöðu nemenda í móðurmáli þeirra með 

formlegum hætti. Tímaskortur og fjármagn hefur þar áhrif en einnig er hugsanlegt að 

þekking á mikilvægi og tilgangi þessara þátta sé ábótavant meðal fagfólks sem sér um 

kennslu tvítyngdra nemenda. 

 Almennt eru tvítyngd börn á eftir jafnöldrum sínum í skilningi, tjáningu, 

setningafræði og orðaforða þegar sjónum er beint að öðru málinu (Thordardottir, 

Rothenberg, Rivard og Naves, 2006). Viðmælendur hafa þessa þætti til hliðsjónar þegar 

þeir skipuleggja kennslu tvítyngdra nemenda. Þeir leggja samt sem áður megináherslu á 

kennslu grunnorðaforða en eftir því sem nemendurnir eru eldri eða ná betri tökum á 

íslenskunni tengist kennslan meira efni námsins og stuðningi við það.   

 Viðmælendurnir eru meðvitaðir um mikilvægi þess að nemendur þeirra nái 

tökum á fræðilegu máli námsgreinanna. Fræðilegt mál er mismunandi eftir 

námsgreinum (Cummins, 2000, bls. 53) og töluðu viðmælendurnir um að ef nemendur 

koma á unglingsaldri til landsins með enga íslenskukunnáttu fá þeir einstaklingskennslu 

í námsgreinum sem innihalda mikið af fræðilegu máli eins og náttúrufræði og 

samfélagsfræði. Viðmælendur telja að það vanti verkefni fyrir tvítyngda nemendur sem 

hafa það að markmiði að leggja inn náttúrufræðiorðaforða og því lenda þeir oft í 

vandræðum þegar þeir þurfa að kenna slíkan orðaforða. Viðmælendur nefndu 

jafnframt að þegar nemendur flytja hingað til lands á unglingsaldri með enga 

íslenskukunnáttu þurfi að haga kennslu þeirra með öðrum hætti en ef um unga 

nemendur er að ræða. Þeir þurfa að fá markvissa kennslu í efni námsgreinanna svo þeir 

fari ekki aftur úr jafnöldrum sínum en á sama tíma þurfa þeir að læra íslensku til þess að 

geta tekið virkan þátt í samfélaginu. Viðmælendur telja að lítil samfella sé milli grunn- 

og framhaldsskóla og fáir framhaldsskólar bjóði upp á kennslu í íslensku sem öðru 

tungumáli. Á þennan hátt hafa nemendur með annað móðurmál en íslensku færri 

framhaldsskóla að velja úr en aðrir nemendur sökum slakrar stöðu í íslensku máli. Það 

er að vissu leyti mismunun. 
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 Viðmælendurnir leggja áherslu á hlutbundna vinnu til þess að auka skilning en 

eru ekki einskorðaðir við hefðbundin námsgögn. Viðmælendurnir leggja einnig ríka 

áherslu á tjáningu og láta nemendur prófa sig áfram með þann orðaforða sem þeir eru 

að læra. Það er mikilvægt að tvítyngdir nemendur fái að prófa sig áfram með 

tungumálið í raunverulegum aðstæðum (Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 146) og því 

leggja viðmælendur áherslu á að fara með nemendurna út í samfélagið og láta þá nota 

íslenskuna. Viðmælendurnir kenna ekki málfræði með beinum hætti en tengja hana inn 

í verkefnin smám saman.  

 Í aðalnámskránni er hæfniviðmiðum í íslensku sem annað tungumál skipt í 

lestur, bókmenntir og ritun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 107). 

Viðmælendur í rannsókninni voru ekki spurðir beint út í þessa þrjá þætti en enginn 

þeirra talaði sérstaklega um það hvernig ritunarkennsla nemenda færi fram. Áherslan í 

kennslunni er fyrst og fremst á tjáningu og orðaforða.  

 Almennt er ekki heimanámsaðstoð í boði fyrir tvítyngda nemendur í þeim 

skólum sem viðmælendur kenna í. Kennarar huga þó að þeim þætti og koma til móts 

við þarfir nemendanna í tengslum við heimanám með mismunandi hætti. Einnig er 

algengt að Rauði Kross sveitarfélagsins eða þjónustumiðstöð hverfisins bjóði upp á 

heimanámsaðstoð fyrir nemendur sveitarfélagsins utan skólans.  

 Kennarar þurfa að þjálfa nemendur í því að takast á við þær félagslegu áskoranir 

sem felast í því að læra annað mál ásamt því að efla kunnáttu þeirra í öðru máli 

(Almaguer og Esquierdo, 2013). Viðmælendurnir leggja megináherslu á að efla kunnáttu 

nemenda í íslensku og aðstoða þá við námsefnið þannig að þeir dragist ekki aftur úr 

jafnöldrum sínum en félags- og menningarlegir þættir fara oft forgörðum sökum 

tímaskorts. 

5.2  Samstarf 

Samstarf umsjónarkennara tvítyngdra nemenda og þeirra kennara sem kenna þeim 

íslensku sem annað tungumál er með tvennskonar hætti í skólum viðmælenda 

rannsóknarinnar. Annarsvegar reglulegir fundir þar sem farið er yfir stöðu nemenda en 

hinsvegar samstarf sem fer fram þegar kennurum hentar og oft í óformlegum 

aðstæðum til dæmis á göngum skólans.  

 Allir viðmælendur rannsóknarinnar nema einn hafa umsjón með íslenskukennslu 

tvítyngdra nemenda eða kenna þeim íslensku sem annað mál. Viðmælendum finnst 

umsjónarkennarar tvítyngdra nemenda vera jákvæðir gagnvart kennslu þeirra en eru 

oft óöruggir og leita mikið til þeirra í sambandi við þarfir tvítyngdra nemenda. Kennarar 



92 

annars tungumáls og umsjónarkennarar þurfa að vinna náið saman til þess að hægt sé 

að skapa góð lærdómstækifæri fyrir tvítyngda nemendur svo námið nýtist þeim sem 

best (Coelho, 1998, bls. 85). Þetta er ekki raunin í öllum skólum viðmælenda. 

Umsjónarkennarar fela ábyrgðina að mestu leyti í hendur viðmælenda og telja sig ekki 

hafa næga þekkingu og reynslu í kennslu tvítyngdra nemenda.  

 Viðmælendur nefna að það þurfi að auka upplýsingaflæði milli kennara í 

mismunandi skólum sem kenna tvítyngdum nemendum svo það séu ekki allir að finna 

upp hjólið. Það er samt sem áður gott samstarf við stofnanir utan skólans sem sinna 

málefnum tvítyngdra nemenda. Kennarar tvítyngdra nemenda geta leitað til 

þjónustumiðstöðva hverfisins, kennsluráðgjafa eða fræðslusviðs sveitarfélagsins ef þá 

vantar aðstoð við kennslu tvítyngdra nemenda og segja viðmælendurnir að það hafi 

gefið góða raun.  

 Samskipti við foreldra tvítyngdra nemenda fara að sögn viðmælenda að mestu 

fram í gegnum tölvupóst eða formleg viðtöl. Viðmælendum finnst erfitt að hringja í 

foreldrana þar sem það er algengt að þeir skilji litla íslensku eða eigi erfitt með að tjá sig 

á íslensku. Foreldrar þurfa að fá tryggan aðgang að upplýsingum um skólastarfið 

samkvæmt íslenskum lögum um grunnskóla (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Viðmælendur beita ýmsum leiðum til þess að uppfylla þetta lagaákvæði en algengast er 

að þeir notfæri sér túlkaþjónustu í viðtölum. Viðmælendur grípa einnig oft til enskunnar 

í daglegum samskiptum við þá foreldra sem skilja hana eða nýta sér þýðingarforrit á 

vefnum til þess að miðla efni til foreldra á þeirra móðurmáli. Einnig hafa sum 

foreldrafélög skólanna tekið virkan þátt í samskiptum við foreldra tvítyngdra nemenda 

og útbúið efni um skólastarfið á móðurmáli foreldra. 

5.3 Móðurmálskennsla 

Tileinkun annars máls getur bitnað á áframhaldandi þróun í móðurmáli sérstaklega ef 

um er að ræða börn undir tíu ára aldri og því er mikilvægt að rækta móðurmálið 

samhliða tileinkun annars máls (Pearson, 2009, bls. 383). Í aðalnámskrá grunnskóla er 

einnig lögð áhersla á þetta. Þar segir að það þurfi að hvetja foreldra tvítyngdra 

nemenda til þess að skapa virðingu fyrir báðum tungumálunum og styrkja og rækta 

móðurmál barnanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 107). 

Viðmælendurnir hvetja foreldra eindregið til þess að rækta móðurmál sitt við börnin sín 

en segja jafnframt að viðhorf foreldra til íslenskunáms komi fram í metnaði nemenda 

og hvata til þess að læra íslensku. Viðmælendur telja að það þurfi að ýta meira undir 

íslenskukennslu eldri innflytjenda og foreldra tvítyngdra nemenda þannig að þeir geti 
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tekið meiri þátt í námi barna sinna. Ef foreldrar sýna námi barna sinna áhuga og skilning 

er líklegra að börnin hrífist með og þau leggi sig fram. 

  Almennt er ekki boðið upp á kennslu í móðurmáli nemenda á skólatíma. 

Viðmælendur segja ástæðuna fyrir því vera að fjölbreytni þeirra tungumála sem 

nemendur tala sé of mikil þannig að erfitt sé að halda úti móðurmálskennslu fyrir svo 

marga hópa. Í einum skóla er fjöldi nemenda sem hafa pólsku að móðurmáli það mikill 

að hægt er að halda úti móðurmálskennslu í pólsku í eina kennslustund á viku fyrir 

pólskumælandi nemendur. Viðmælendur segja að flestir nemendur með annað 

móðurmál en íslensku fari í tungumálaskóla um helgar og fá þar kennslu í sínu 

móðurmáli.  

 Það er mikilvægt að meta stöðu nemenda í móðurmáli þegar kennsla þeirra í 

öðru máli er skipulögð þar sem færni nemenda í móðurmáli hefur mikil áhrif á árangur 

þeirra í talmáli og ritmáli annars máls (Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 146). Enginn 

viðmælendanna skoðar sérstaklega stöðu nemenda í móðurmáli þeirra en þeir eru 

flestir meðvitaðir um hversu mikla örvun þeir fá í móðurmáli sínu utan skóla. Einn 

viðmælandi leggur sérstaka áherslu á tengsl íslensku og móðurmáls nemenda. Hann 

leggur inn orðaforða á íslensku og vinnur verkefni með nemendum í tengslum við hann 

og sendir svo nemendur með orðalista heim þar sem foreldrar eiga að fara yfir orðin 

með nemendum á þeirra móðurmáli. Með þeim hætti er ýtt undir brú milli 

tungumálanna. 

 Viðmælendur leyfa tvítyngdum nemendum að velja íslensku sem annað mál í 

staðinn fyrir aðra valgrein. Jafnframt fá þeir kennslu í íslensku þegar jafnaldrar þeirra 

leggja stund á dönsku. Þetta er í samræmi við íslensk grunnskólalög en þau heimila að 

kunnátta í móðurmáli nemenda með annað móðurmál en íslensku sé metin sem hluti af 

skyldunámi og komi þá í stað skyldunáms í erlendu tungumáli (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008).  

 Kennarar geta beitt kennsluaðferðum sem ýta undir að tvítyngdir nemendur 

nýta móðurmál sitt sem tæki til náms og gera þeim grein fyrir kostum tvítyngisins 

(Cummins, Mirza og Stille, 2012). Þetta gera viðmælendur í rannsókninni. Þeir ýta undir 

að nemendur sem eru komnir á unglingsaldur þegar þeir flytja hingað til lands nýti sér 

móðurmálið í náminu. Þeir hvetja nemendurna til þess að leita sér upplýsinga og lesa 

sér til um viðfangsefni násmefnisins á sínu móðurmáli og útvega þeim veforðabækur 

þannig að þeir geta stuðst við móðurmál sitt í kennslustundum til þess að auka skilning. 

Jafnframt hvetja kennararnir í rannsókninni nemendur sem tala sama móðurmál til þess 
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að hjálpast að við að skilja íslensku með því að útskýra fyrir hver öðrum á sínu 

móðurmáli.  

 Skólarnir sem viðmælendur rannsóknarinnar kenna í ýta undir 

móðurmálskunnáttu nemenda með því að bjóða upp á bækur á móðurmáli nemenda. 

Viðmælendur eru sammála um að auka þurfi móðurmálskennslu nemenda á skólatíma 

en þeir ýta undir móðurmál nemenda eins og þeir geta. Tímaskortur er helsta ástæða 

þess að þeir geta ekki gert eins mikið af því og þeir vildu. 

5.4 Móttaka tvítyngdra nemenda 

Móttaka tvítyngdra nemenda í þeim skólum sem viðmælendur kenna í er með 

misjöfnum hætti. Í íslenskum grunnskólalögum er kveðið á um að skólar eiga að fara 

eftir móttökuáætlun sem annað hvort skólar eða sveitarfélög útfæra þegar þeir taka á 

móti nemendum með annað móðurmál en íslensku (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Það eru ekki móttökuáætlanir til staðar í öllum skólunum sem viðmælendur 

rannsóknarinnar kenna í eða þeir vita ekki um tilvist þeirra. Í þeim skólum þar sem eru 

móttökuáætlanir er fjöldi tvítyngdra nemenda mikill og því eflaust komin reynsla á 

móttöku erlendra nemenda í skólann. Skólarnir fá móttökuáætlun sem sveitarfélagið 

hefur útbúð og aðlaga það að aðstæðum hjá sér. Allir viðmælendurnir hafa það þó 

sameiginlegt að þeir taka foreldra og nemendur í viðtal áður en þeir byrja í skólanum og 

kynna fyrir þeim skólastarfið. Það er í samræmi við íslensk grunnskólalög þar sem tekið 

er fram að foreldrar og nemendur þurfa að fá tryggan aðgang að upplýsingum um 

skólastarfið (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Hversu mikil samskiptin eru að 

móttökuviðtalinu loknu er misjafnt eftir skólum. Íslenskar vinafjölskyldur eru nýttar til 

þess að styðja við aðlögun erlendra fjölskyldna. Stuðningurinn er fyrst og fremst 

hugsaður sem stuðningur fyrir nemendurna þannig að þeir missi ekki af neinu í 

skólastarfinu sökum takmarkaðrar íslenskukunnáttu foreldra þeirra.  

 Í skýrslu OECD (2015, bls. 8) kemur fram að innflytjendur safnast oft saman í 

ákveðin hverfi og börn af erlendu bergi brotnu lenda þar af leiðandi oft í sömu 

skólunum. Eins og kom fram í kafla 3.5 er fjöldi tvítyngdra nemenda í skólunum sem 

viðmælendur kenna í mjög misjafn eða á bilinu 13 til 100 nemendur. Mögulega getur 

þessi mikli munur þó stafað af mismunandi skilgreiningu viðmælenda á því hvað felst í 

hugtakinu tvítyngi. Almennt finnst viðmælendum tvítyngdir nemendur ekki halda sig 

sérstaklega saman eða blandast illa hópnum. Einn viðmælandi nefndi samt sem áður að 

það væri betra að dreifa tvítyngdum nemendum í mismunandi skóla og hverfi en ekki 
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safna þeim saman á einn stað. Á þann hátt er líklegra að nemendurnir kynnist 

íslenskum nemendum og aðlagist samfélaginu fyrr. 

 Viðmælendur telja að tvítyngdir nemendur taki jafnmikinn þátt í tómstundum 

utan skóla og íslenskir nemendur. Aftur á móti segja viðmælendur að tvítyngd börn taki 

minni þátt í frístundastarfi eftir skóla heldur en íslenskir jafnaldrar þeirra. Sá tími sem 

tvítyngd börn eyða í málumhverfi hvors tungumáls skiptir máli fyrir þróun orðaforða 

þeirra (Pearson, Fernández og Oller, 1993). Ef nemendur taka ekki þátt í frístundastarfi 

að loknum skóladegi minnkar verulega sá tími sem þeir verja í íslensku málumhverfi þar 

sem flestir tvítyngdir nemendur tala annað mál en íslensku heima hjá sér. Viðmælendur 

hvetja því foreldra tvítyngdra nemenda eindregið til þess að skrá börnin sín í frístundina 

að minnsta kosti hluta úr degi til þess að auka þann tíma sem börnin eru í íslensku 

málumhverfi. 

5.5 Rannsóknarspurningunni svarað 

Rannsóknarspurningin sem reynt var að svara í þessari rannsókn er: Hver eru skilyrði og 

áherslur í tilhögun íslenskukennslu tvítyngdra nemenda í tíu grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu?   

 Viðmælendurnir kenna í tíu grunnskólum sem tilheyra fjórum sveitarfélögum á 

höfuðborgarsvæðinu. Skilyrði til íslenskukennslu tvítyngdra nemenda í þessum tíu 

grunnskólum eru ólík og virðist stærð sveitarfélaganna skipta máli í þessu sambandi. Því 

fjölmennari sem sveitarfélögin eru því minna fjármagn hafa skólarnir til kennslu í 

þessum málaflokki. Svo virðist sem fámennari sveitarfélög hafi meira svigrúm til að 

úthluta kennslustundum í íslensku fyrir tvítyngda nemendur en almennt fá tvítyngdir 

nemendur sem ekki eru í móttökudeild eina til tíu kennslustundir í viku í stuðning í 

íslensku.  

 Í þeim skólum sem viðmælendur kenna í er tilhögun íslenskukennslunnar með 

þrennum hætti. Í fyrsta lagi er um að ræða móttökudeild sem ætluð er nemendum 

sveitarfélagsins sem eru í 5. - 10. bekk og hafa ekki neinn grunn í íslensku. Í öðru lagi er 

íslenskukennslan hluti af sérkennslu skólanna og í þriðja lagi ber einn kennari ábyrgð á 

kennslunni og sinnir henni samhliða umsjónarkennslu. Í öllum tilvikum er einn kennari 

sem heldur utan um skipulag kennslunnar en oftast eru fleiri en einn kennari sem sjá 

um kennsluna. 

 Þrátt fyrir mismunandi tilhögun íslenskukennslu tvítyngdra nemenda eru 

megináherslur viðmælenda í rannsókninni þær sömu. Orðaforðakennsla og hlutbundin 

vinna eru meðal þeirra þátta sem viðmælendur leggja ríka áherslu á. Eftir því sem 
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nemendur eru eldri því meiri áhersla er lögð á íslenskukennslu í gegnum námsefnið til 

að koma í veg fyrir að þeir dragist aftur úr jafnöldrum sínum í náminu.  

 Samstarf milli umsjónarkennara tvítyngdra nemenda og viðmælenda 

rannsóknarinnar er annarsvegar reglulegt og markvisst og hins vegar óformlegt og fer 

fram þegar það hentar kennurum best. Viðmælendur eru þó sammála um að það þurfi 

að bæta samstarfið og deila betur ábyrgðinni á kennslu tvítyngdra nemenda. 

Viðmælendur leggja áherslu á gott samstarf við foreldra en mismunandi er hversu 

markvisst það er. Samskiptin fara yfirleitt fram í gegnum tölvupóst eða með viðtölum. 

Túlkaþjónusta er alltaf í boði þega þörf er á því. 

 Móðurmálskennsla nemenda fer ekki fram á skólatíma þegar fjölbreytileiki 

móðurmála nemenda er mikill. Flestir foreldrar senda börnin sín í tungumálaskóla um 

helgar ásamt því að efla móðurmál sitt við börnin heima fyrir.  

 Það er misjafnt hversu upplýstir viðmælendur eru um móttöku erlendra 

nemenda. Svo virðist sem móttökuáætlanir séu ekki nýttar sem skyldi og þörf er á því 

að ítreka mikilvægi þeirra. Viðmælendur leggja allir áherslu á að fá foreldra og 

nemendur í upphafsviðtöl en misjafnt er hvernig áframhaldandi aðlögun á sér stað. 

Skólarnir eru ekki hannaðir með erlenda nemendur í huga nema að því leyti að 

sjónrænar stoðir eru inni í kennslustofum umsjónarkennara. Yfirleitt fer það eftir áhuga 

og þekkingu kennara hversu mikla áherslu þeir leggja á sjónrænar stoðir í umhverfinu. 

 Viðmælendurnir í rannsókninni voru tíu og kenna þeir í fjórum sveitarfélögum á 

höfuðborgarsvæðinu. Svör þeirra lýsa því ekki almennum skilyrðum og tilhögun 

íslenskukennslu tvítyngdra nemenda á Íslandi heldur aðeins í skólunum sem þeir kenna 

í. Skólarnir eru mismunandi að stærð og fjölda tvítyngdra nemenda sem stunda þar 

nám. Niðurstöðurnar gefa því mynd af því hvernig skilyrði og tilhögun íslenskukennslu 

tvítyngdra nemenda eru í tíu ólíkum skólum á höfuðborgarsvæðinu. Jafnframt hafa 

viðmælendur rannsóknarinnar fjölbreyttan bakgrunn, menntun og kennslureynslu og 

gefa því mynd af mismunandi undirbúningi og reynslu þeirra sem sjá um kennslu 

tvítyngdra nemenda í ólíkum skólum.  

 Viðmælendurnir eru mjög áhugasamir og vilja gera sitt besta til þess að styðja 

við nám tvítyngdra nemenda. Þeir eru meðvitaðir um þarfir tvítyngdra nemenda og 

leggja áherslu á að búa til góðan grunn í íslensku máli hjá nemendum og með því stuðla 

að velgengni þeirra í áframhaldandi námi í íslensku skólakerfi.  
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6 Niðurlag 

Það hefur verið mjög áhugavert og lærdómsríkt að gera þessa rannsókn. Niðurstöður 

hennar varpa ljósi á skilyrði og tilhögun íslenskukennslu tvítyngdra nemenda í tíu 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður rannsóknarinnar vekja margar 

spurningar og áhugavert væri að gera áframhaldandi rannsóknir á efninu. Hægt væri að 

nýta niðurstöður þessarar rannsóknar til þess að skoða skilyrði og áherslur í tilhögun 

íslenskukennslu tvítyngdra nemenda á landinu öllu en nota þá annarskonar 

rannsóknaraðferðir. Í rannsókn af því tagi væri áhugavert að kanna mun á skilyrðum og 

tilhögun íslenskukennslu tvítyngdra nemenda með tilliti til búsetu nemenda og annarra 

bakgrunnsþátta. Jafnframt væri áhugavert að skoða einstaka þætti rannsóknarinnar 

betur. Dæmi um það væri að kanna hvort munur er á námsárangri tvítyngdra nemenda 

sem hafa fengið stuðning í móttökudeildum og námsárangri tvítyngdra nemenda sem 

hafa ekki hlotið þess háttar stuðning. Í því sambandi væri hægt að kanna brottfall 

tvítyngdra nemenda úr framhaldsskólum á grundvelli þess hvernig og hversu mikinn 

stuðning í íslensku þeir fengu í grunnskóla. Einnig væri athyglisvert að kanna þátttöku 

tvítyngdra nemenda í frístunda- og tómstundastarfi samanborið við  eintyngda 

nemendur. 

 Verkefnið hefur aukið skilning og áhuga minn á kennslu tvítyngdra nemenda og 

gefið mér aukna innsýn í þær áskoranir og viðfangsefni sem felast í kennslu þessa 

fjölbreytta nemendahóps. Sú þekking sem ég aflaði mér við að vinna þetta verkefni 

mun nýtast mér vel í starfi á sviði menntamála og ég vona að niðurstöður 

rannsóknarinnar geti einnig komið öðrum að gagni. 
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