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Ágrip 

Ísland og íslenskt samfélag einkennast í síauknu mæli af svokallaðri 

fjölmenningu. Hér á landi búa fjölmörg tvítyngd börn, sem oft falla að einhverju 
leyti utan við ríkjandi venjur, t.d. í menntakerfinu. Þó væri auðveldlega hægt að 
styðja þessi börn til betri menntunar, ef byrjað væri nógu snemma. Virðing, 
áhugi og tækifæri fullorðinna að leyfa börnunum að spreyta sig í að læra 
tungumálin sín geta hjálpað heilmikið. Hér fer á eftir greinagerð með verkefninu 

Hvað ertu að segja?. Það er verkefni fyrir tvítyngd börn sem hafa íslensku og 
pólsku að móðurmálum. Verkefnið sýnir í máli og myndum grunn orðaforða hjá 
börnum bæði á íslensku og pólsku. Verkefnið er tilvalið til að setja inná leikskóla 
þar sem tvítyngd börn eru að stíga sín fyrstu skref. Hægt er að setja verkefnið í 
möppu en þetta eru laus blöð þar sem prentað er öðru megin á blaðsíðuna og svo 

plastað. Verkefnið skiptist í 11 kafla með svohljóðandi flokkum: fjölskylda, 
gæludýr, dýr, föt, útiföt, grænmeti, ávextir, ökutæki, litir, leikföng og eldhús. Í 
hverjum kafla eru svo nokkrir algengir hlutir og eru tveir til fjórir hlutir á hverri 
blaðsíðu. Við myndirnar eru heiti fyrirbæranna á íslensku og pólsku auk þess sem 
framburður pólska orðsins er hljóðritaður eins nákvæmlega og hægt er með 

íslenskum bókstöfum . Orðin eru í lóðréttri röð. Starfsmenn leikskóla eða aðrir 
umönnunaraðilar tvítyngdra pólsk/íslenskra barna, sem kunna ekki pólsku, geta 
lesið framburðinn í þriðju línunni og fengið betri tilfinningu fyrir framburði 
barnsins. Ritháttur pólskunnar er oft gjörólíkur framburði, og því er mikilvægt að 
upplýsingar sem þessar komi fram. Meðfylgjandi er einnig minnislykill með 11 

skrám þar sem heyra má hljóðbrot af orðunum sem eru á blaðsíðunum bæði á 
íslensku og pólsku. Hægt er að nota verkefnið bæði í skipulögðum tímum en auk 
þess dags daglega í skólastarfinu. Starfsmenn fá þá meiri skilning á barninu og 
barninu gengur betur að gera sig skiljanlegt. Greinargerðin kemur inná mikilvægi 
þess að börn séu frá upphafi samfélagslega meðtekin á báðum sínum 

tungumálum og hvers vegna það er barninu fyrir bestu að læra móðurmálin sín 
frá unga aldri, alla tíð. 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Myndaskrá 

Mynd 1. Ísjakalíkan (Anna Guðrún Júlíusdóttir, 2006, bls 34) 
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Formáli 

Að eiga lítinn gullmola sem fær að kynnast tveimur menningarheimum í gegnum 

tungumálin sín hefur opnað augu mín fyrir veröld tvítyngdra barna. Vil ég þakka 

fjölskyldu minni fyrir hvatninguna í gegnum námið. Einnig vil ég þakka 

leiðbeinanda mínum Höllu Jónsdóttur aðjunkt, við menntavísindasvið Háskóla 

Íslands, fyrir stuðning og ábendingar í gegnum þetta ferli. Síðast en ekki síst 
Hörpu Rún Kristjánsdóttur fyrir yfirlestur. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/skolinn/sidareglur) og 
fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til 
annarra eða fyrra eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni 
eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti 
en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með 

undirskrift minni. 

Ásahreppur, 11. janúar 2018 
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1. Inngangur  

Í heiminum í dag eru mörg börn sem alast upp við fleiri en eitt tungumál og er 

Ísland engin undantekning. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands (2016) 
voru í desember 2.410 börn eða 12,6% af leikskólabörnum á Íslandi með erlent 
móðurmál. Það er sama prósentu tala og árið áður en ef litið er þrjú ár aftur í 
desember 2013 má sjá að þeim fjölgar jafnt og þétt því þá var talan 11,1% 
(Hagstofan, 2016). Ástæður geta verið margvíslegar fyrir því að fólk flytur til 

útlanda til dæmis vegna vinnu eða ef það fer í nám. Hælisleitendur og 
flóttamenn í leit að betra lífi fyrir sig og börnin sín, eða þeir sem flytjast 
búferlum eingöngu til að svala ævintýraþránni að búa í öðru landi. Hver sem 
ástæðan er þá byrja börnin oft fljótlega í leikskóla og þannig er þeim hent út í 
djúpu laugina að fara læra tungumál samfélagsins. Tvítyngi hefur lengi verið 

þekkt en minna verið rannsökuð. Börn um allan heim alast upp í tvítyngdum 
samfélögum og þurfum við að leita allra mögulegra leiða til að létta undir fyrstu 
samskiptum þegar börnin byrja í leikskóla.  

 Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er kafli um jafnrétti. Þar stendur til dæmis 
að leggja eigi áherslu á menntun sem snýr að ólíkri menningu, tungumálum og 

þjóðerni. Ekkert er hins vegar talað um tvítyngi í námsskránni ólíkt Aðalnámsskrá 
grunnskóla (2011) en þar segir að í grunnskólalögum sé stefnt að halda í virkt 
tvítyngi fyrir þau börn sem eiga annað móðurmál en íslensku og þau fái að 
viðhalda málinu og rækta það. Einnig er sér kafli í Aðalnámskrá framhaldsskóla 
(2011) þar sem fjallað er um réttindi nemenda sem hafa annað móðurmál en 

íslensku. Börn eru hvað móttækilegust fyrir því að læra tungumál í byrjun 
æskunnar (Chomsky, 2006), þar sem þau eru eins og svampar að soga að sér 
vitneskju. Svo þarf að viðhalda og hvetja börnin áfram til að þau fái jákvæða 
tilfinningu fyrir móðumálum sínum og ekki er seinna vænna að byrja á meðan 
þau eru í leikskóla. 

 Þótt farið sé almennt yfir tvítyngi í þessari greinagerð þá er verkefnið 
unnið fyrir börn í leikskólum sem eru með móðurmálin pólsku og íslensku. Þau 
börn sem eiga annað foreldrið íslenskt og hitt pólskt, alast oftar en ekki við að 
bæði tungumálin séu töluð inná heimilinu og öðlast því fljótt skilning á báðum 
málum og byrja að fikra sig áfram á sitthvoru málinu þegar kemur að því að tala. 

Þegar í leikskólann er komið getur reynst barninu erfitt að beita ekki nema öðru 
málinu, þegar það hefur alist upp við að geta skipt á milli þeirra heimafyrir. 
Einnig eru börn sem alin eru upp af tveimur pólskum foreldrum, sem tala 
eingöngu pólsku, og hefja þess vegna nám í leikskóla sem óskrifað blað gagnvart 
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íslenskunni. Verkefnið er ætlað þessum börnum til að auðvelda þeim að eiga í 

samskiptum við umönnunaraðila sína sem börnin eru með stærsta hluta 
sólarhringsins þegar þau eru vakandi, oft fimm daga vikunnar, átta tíma í senn. 
Persónuleg reynsla mín leiddi mig að þessu efni en sjálf er ég í þessari stöðu með 
son minn sem er fæddur árið 2015. Hann á pabba sem er pólskur og eru þessi tvö 
tungumál töluð á heimilinu dags daglega, ég tala eingöngu íslensku við hann og 

pabbi hans eingöngu pólsku. Byrjaði hann svo í leikskóla með bæði tungumálin í 
farteskinu og notar þau sitt á hvað þegar hann er að gera sig skiljanlegan. 
Einungis einn starfsmaður í öllum leikskólanum er pólskur og er hún starfandi á 
eldri deild leikskólans, þar af leiðandi hittir strákurinn minn hana ekki oft, en 
þegar samskipti eru á milli þeirri þá fara þau fram á pólsku. Fær hann þá líka að 

kynnast skólamáli til að auðga orðaforðann því margt sem þau vinna að í 
leikskólanum ber ekki á góma heima við. Annað sem gerir honum erfiðara fyrir 
en ella er að hann velur á milli tungumálanna orðin sem er auðveldara að bera 
fram. Mörg þeirra eru á pólsku en þegar hann segir eða biður um eitthvað og 
notar pólsku þá skilja starfsmennirnir hann ekki og halda að hann sé bara að 

babla smábarnamál en ekki segja ákveðin orð. Þegar hann svo tjáir sig við 
starfsfólkið segir til dæmis orð yfir ákveðinn hlut, rétt á pólsku, fær hann bara 
neikvætt viðhorf og „leiðréttur“ að starfsmannanna bestu vitund með íslenska 
orðinu. Þetta er alls ekki einstakt dæmi um það viðmót sem tvítyngd börn mæta 
í leikskólum. Því er mikilsvert að auðvelda börnum á öllum menntunarstigum að 

rækta bæði móðurmál sín. 

 Greinagerðin er byggt upp á þann veg að því er skipt niður í átta kafla. 
Fremst er ágrip, efnisyfirlit og stuttur formáli. Fyrsti kaflinn er inngangur þar 
sem fjallað er um rannsóknarspurninguna, skýring á markmiðum og gildi 
rannsóknar ásamt uppbyggingu greinargerðarinnar. Annar kafli er um fræðilegan 

bakgrunn þar sem fjallað er um afstöð og kenningar fræðimannanna Noam 
Chomsky og B. F. Skinner til tungumálanáms og hvaða bakgrunn íslenska og 
pólska hafa. Í þriðja og fjórða kafla er fjallað um tungumál með áherslu á 
móðurmál og annað mál og hvað það er að vera tvítyngdur. Fimmti og sjötti 
kaflinn er tileinkaður því hvernig börn læra tungumál og mikilvægi þess að halda 

áfram alla tíð að læra móðurmálið sitt. Í sjöunda kaflanum er svo farið yfir 
lokaverkefni mitt og hvernig ég sé fyrir mér notkun þess. Síðast kemur svo 
umræða um greinagerðina í heild sinni. 
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2. Fræðimenn  

Noam Chomsky er einn af stóru áhrifavöldum nútímans í heimi málvísindanna. 

Hann sagði að börn hefðu ekki þann vitsmunalega þroska sem þarf til að geta 
lært tungumál með eftirhermu frá fullorðnum eða uppgötva það að sjálfum sér 
(Chomsky, 2006). Var hann viss að sú geta væri líffræðilegt fyrirbæri sem við 
fæddumst með til að læra tala og er þá talað um það sem kenningu um 
meðfædda hæfileika (e. Nativist perspective). Chomsky er einn af þeim sem 

aðhyllist Allsherjarmálfræði kenninguna (e. Universal Grammar) en í henni er 
rætt um að börn fæðist með tilfinningu fyrir því að læra tungumál. Eingöngu 
menn, ekki aðrar dýrategundir, væru með einskonar máltökutæki (e. Language 
acquisition device) til staðar sem gerðu þeim kleift að skilja og læra tungumál 
sem þeir nema í umhverfi sínu. Óháð staðsetningu fólks í heiminum eru 

málfræðiatriði sameiginleg í hvaða tungumáli sem er. Fara því börn eftir 
samskonar slóð við að læra móðurmálið sitt (Chomsky, 2006; Sigríður 
Sigurjónsdóttir, 2005; Birna Arnbjörnsdóttir, 2008B). Allsherjarmálfræðin skiptir 
upp því sem er mikilvægt og hvað ekki fyrir barnið að læra úr umhverfi sínu og 
styttir það leiðina fyrir barnið að læra hvaða reglur eru réttar fyrir málnotkun 

sína. Einnig var það Chomsky og hans kenningum að þakka að skrið komst á 
áhuga annarra fræðimanna á tvítyngi barna og fullorðinna. Gengið var út frá 
sömu kenningu og hann var með að börn lærðu móðurmálið samkvæmt 
allsherjarmálfræðinni og væri það sama hjá þeim sem eru að læra annað málið 
(Birna Arnbjörnsdóttir, 2008B). Skrifaði Chomsky frægan ritdóm þar sem reynir 

sannfæra samstarfsfélaga sína innan vísindasamfélagsins um að börn myndu sjálf 
bera ábyrgð á að læra tungumálið sitt. Taldi hann að atferlissinnar, eins og B.F. 
Skinner, gætu ekki sagt almenninlega frá því hvernig fólk lærir tungumál, að 
lögmál atferlissinna gætu ekki sagt til um hvernig fólk nemur málið. Chomsky 
hins vegar sýndi fram á að það virki ekki eingöngu að nota skilyrðingu, þegar 

barni eru til dæmis hrósað af foreldrum þegar það myndar orð sem foreldrarnir 
eru búnir að vera að endurtaka við barnið (Eiríkur Örn Arnarson, 1993). 

 Burrhus Frederic Skinner ( B. F. Skinner) var bandarískur sálfræðingur sem 
oft er sagður vera með þeim fyrstu sem komu fram með róttæka atferlishyggju 
(Eiríkur Örn Arnarson, 1993). Virk skilyrðing var eitt af því stærsta sem hann kom 

með fram á sjónarsviðið en með henni lærir hver lífvera, í samhengi þessarar 
ritgerðar barnið, að með hverri valinni hegðun fylgi viss afleiðing. Hegðun sem 
gerir það að verkum að jákvæð afleiðing verði til staðar er mun líklegri til að 
verða endurtekin heldur en hegðun sem gefur af sér neikvæða afleiðingu, myndi 
þá neikvæð hegðun minnka til muna eða hætta alfarið. Með þessari aðferð fær 
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aðilinn verðlaun í formi hrósa og jákvæðrar athygli. Á okkar sviði er þá um að 

ræða þegar barnið er að byrja að mynda orð eða þegar það eldist að forma 
setningar. Barnið byrjar á hjali en færist svo yfir í að koma með hljóðbrot sem 
margir foreldrar byrja að finna út orð á borð við mamma, pabbi, amma, datt og 
svo framvegis. Þegar barnið er til dæmis að hjala með stöfunum m,a,m,a þá er 
það ósjaldan sem mamman stekkur upp og hrósar barninu „já mamma“ með 

orðum og líkamstjáningu á borð við bros og knús. Með því eru foreldrarnir að 
styrkja barnið í að endurtaka leikinn og fá aftur hrós þegar það segir orðið aftur. 
Þegar barnið eldist er auðveldara fyrir foreldrana að fara í þann leik með barninu 
að það hermi eftir orðum sem fullorðna manneskjan segir. Með endurtekningum 
getur tungumálið eflst ef rétt er farið með að beita styrkingu með jákvæðu 

hrósi. Samkvæmt atferlisfræðingum eins og Skinner byggir þessi aðferð til að 
kenna tungumál á tengslum atferlis og umhverfis (Eiríkur Örn Arnarson, 1993) á 
meðan Chomsky var á þeirri skoðun að það væri meðfæddur hæfileiki hjá 
börnum að læra tungumál. 

2.1 Móðurmálin 
Á Íslandi er íslenska ríkismálið og algengasta móðurmálið. Sumir hverjir hafa 

annað móðurmál og eru þar af leiðandi tvítyngdir. Að vera með góð tök á 
móðurmálinu er frá barnsaldri gríðarlega mikilvægur þáttur í mótun hvers 
einstaklings. Auk þess að það sé mikilvægt fyrir samskipti barnsins við fólkið í 
samfélagi þess þá eykur það sjálfstraust barnsins og það finnur fyrir því að það sé 
metið að verðleikum. Eins og fram hefur komið verður verkefnið mitt sérsniðið 

fyrir börn sem hafa íslensku og pólsku sem móðurmál eða annað þeirra sem 
annað mál. Íslenska og pólska eru bæði indóevrópsk mál. Indóevrópska 
frummálið er gríðarlega stór málætt en hún er ætt nokkur hundruða tungumála 
og mállýskna. Greina þessi tungumál sig samt sem áður þannig að íslenskan 
greinist úr indóevrópsku máli í kentummál, í germanskt mál. Germönsk mál 

skiptast í þrennt, norður, austur og vestur. Íslenska er sett í flokk 
norðurgermanskra mála með færeysku, norsku, dönsku og sænsku. Pólska greinir 
sig í hina áttina frá indóevrópsku í satemmál þar er hún á grein vesturslavneskra 
mála með rússnesku, tékknesku, búlgörsku og serbó-krótísku (Jóhannes B. 
Sigtryggsson og Inga Rósa Þórðardóttir, 2014). Það er gott að íslenska og pólska 

falli í svipaðann flokk til dæmis hafa þau bæði: hljóðkerfisfræði, þrjú kyn, 
eintölu og fleirtölu, fortíð, framtíð og nútíð, beygingarföll á íslensku eru fjögur 
en sjö í pólsku. Væri það verra ef munurinn væri mikill eins og til dæmis 
víetnamska sem er tónatungumál, það ræðst af tónhæðinni hver merking orðsins 
er (Anh-Dao Tran og Hanna Ragnarsdóttir, 2013). 
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3. Móðurmál - Annað mál - Erlent mál 

Í heimi sem stöðugt er að breytast, þar sem samgöngur eru auðveldar á milli 

landa og heimsálfa þá breytist líka litla eyjan okkar með fjölbreyttu iðandi 
mannlífi sem einkennist af fleiri þjóðarbrotum en áður hefur verið hér. Við erum 
orðin fjölmenningarleg en í þröngri skilgreiningu er fjölmenning er þar sem 
margir frá mismunandi menningarsvæðum eru saman komnir, fólk sem ekki hefur 
sama uppruna og þjóðerni (Guðrún Pétursdóttir, 2005). 

 Á mælistiku með móðurmáli á öðrum endanum og erlendu máli á hinum 
endanum er annað mál mitt á milli með tengingar í báða enda (Sigurður 
Konráðsson, 2007). Móðurmálið lærir barnið af þeim sem annast það svo sem 
foreldrum. Annað málið er oftast lært utan heimilis til dæmis í leik- eða 
grunnskóla og lærist það seinna en móðurmálið. Máltaka móðurmáls og annars 

máls byrjar með samskiptum við foreldra, síðar læra börnin hvert af öðru en um 
leið eru þau ennþá að læra af foreldrum sínum. Bæði þessi mál eru í 
lykilhlutverki til samskipta barnsins við fjölskyldu, vini og aðra í umhverfi þess. 
Annað málið nær þó sjaldan sömu dýpt og móðurmálið hvað tjáningu varðar. 
Getur það leitt til neikvæðrar afstöðu einstaklingsins til tungumálsins því hann 

nær ekki sömu tengingu, þrátt fyrir að vera með taugar til þess, og við 
móðurmálið. Færnin eykst samt sem áður á meðan einstaklingurinn heldur áfram 
að læra það á hinum ýmsum sviðum lífsins og fleiri ílög verða á vegi hans. 
Erlenda málið læra börnin svo oftast nær innan kennslustofunnar og nota það 
ekki mikið utan hennar, líkt og danskan á Íslandi (Sigurður Konráðsson, 2007). 

 Kennarar á öllum stigum skólans þurfa að vera meðvitaðir um hvar börnin 
standa í öllum þeim málum sem þau tala eða tungumálunum sem þau eru að 
læra. Bæði þarf að fylgjast með þessu þegar barnið er komið uppá það stig að 
fara læra erlent tungumál, en líka almennt um stöðu barnanna í móðurmálinu og 
öðru málinu. Þegar kennari telur sig þurfa hjálpa barninu þarf fyrst að ganga út 

frá aldri barnsins þegar ákveðið er hvað eigi að gera. Út frá því geta kennararnir 
fundið bestu leiðirnar til að styðja börnin, finna eða búa til alls konar aðferðir 
fyrir börnin að læra og þjálfa málin. Til dæmis eru til leikir sem krefjast 
málnotkunar, hljóðupptökur svo þau heyri, læri og fái betri tilfinningu fyrir 
tungumálinu, auk hinna hefðbundnu námsbóka. Gott er fyrir barnið að fá að 

reyna á öll skilningarvit þegar það er að kynnast nýjum orðum, þegar það á við, 
til dæmis bragð, áferð, lykt. Með því ná þau meiri tengingu við hlutinn en ef þau 
fá bara að vita nafnið og mögulega sjá mynd af hlutnum. En ef gott á að heita þá 
þarf að bregðast við frá grunni eins og Sigríður Ólafsdóttir (2015) kemur inná í 
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doktorsritgerðinni sinni um orðaforða og lesskilning barna með annað móðurmál 

en íslensku. Þar bendir Sigríður á þörfina fyrir að vinna í orðaforða og lesskilningi 
allra barna, eintyngdra og tvítyngdra, reglubundið helst í gegnum alla skólagöngu 
barnsins, frá leikskóla í grunnskóla, framhaldsskóla og svo háskólanámi, að viss 
orð séu í skildulærdómi í hverju fagi á hverjum tíma sem tengist skólamáli. 
Þannig læra þau í sífellu orð sem gagnast þeim í skóla heiminum. En til að þetta 

virki þurfa allir að taka saman höndum og vinna markvisst að þessu í öllum 
skólastigum á Íslandi. Til að þetta geti orðið að veruleika þarf að betrumbæta 
kennslu kennaranema. Allir þeir sem fara í kennaranám þurfa að fá góða kennslu 
í orðaforðakennslu og vita hvaða verkfæri þeir geti notað í að kenna börnum sem 
eru tvítyngd til að stuðla að góðum orðaforða hjá þeim auk eintyngdra því það 

skaðar engan að fá fleiri orð í hugarbankann, kennarar þurfa að vera 
hugmyndaríkir þegar kemur að miðlun til nemenda sinna svo orðaforðinn festist.  

 Þórdís Gísladóttir (2004) flokkaði tvítyngda einstaklinga í fjóra flokka í 
grein sinni „Hvað er tvítyngi?“ eftir því hvaða fræðimanns sjónarhorn 
einstaklingurinn er skoðaður útfrá: Fyrst er þegar einstaklingurinn hefur lært frá 

byrjun tvö tungumál til dæmis þegar barn elst upp hjá foreldrum sem hafa 
sitthvort móðurmálið og bæði eru töluð á heimilinu. Annar flokkurinn er þegar 
mælt er á kvarða kunnátta einstaklingsins á hvoru tungumálinu fyrir sig, getur þá 
einn einstaklingur verið kominn með grunn í tungumálinu á meðan annar 
einstaklingur er nálægt fullnuma. Eru þessir tveir einstaklingar sitthvorum megin 

á kvarðanum og geta aðrir verið alls staðar þar á milli. Í þriðja flokknum er sagt 
að einstaklingurinn sé tvítyngdur ef hann notar hvort tungumálið fyrir sig í 
mismunandi aðstæðum dags daglega hvort sem það er útí búð eða í skólanum. 
Hann gerir sig skiljanlegan þótt málfræðinni geti verið ábótavant. Í síðasta 
flokknum er viðhorf einstaklingsins skoðað, hvort hann líti á sig sem tvítyngdan 

eða hvort það sé einungis samfélagið sem lítur á hann sem svo (Sigurður 
Konráðsson, 2007; Þórdís Gísladóttir, 2004). 
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4. Tvítyngi 

Móðurmál er það tungumál sem barnið lærir og kemur náttúrulega frá sér, og 

oftast er það talað inni á heimili barnsins að minnsta kosti af öðru foreldrinu. 
Móðurmál getur líka verið ríkismálið í heimalandi barnsins. Þau börn sem læra 
tvö eða fleiri mál á sama tíma verða tvítyngd og geta þau átt fleiri en eitt 
móðurmál (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008). Ung börn geta safnað sér móðurmálum 
ef málumhverfið býður upp á að öll málin séu notuð. Sé máltaka nýs tungumáls 

er tekin upp á eftir hinu en bæði eru notuð og ræktuð verða þau bæði móðurmál 
barnsins. Máltaka er börnum meðfædd að mati Chomsky og þess vegna eiga þau 
tiltölulega auðvelt með að læra tungumál en ef upp kemur vandamál, til dæmis 
veikindi, getur það haft áhrif á máltökuna sem gæti lýst sér í að barnið er lengur 
en jafnaldrar þess að læra ný orð og setningar. Ef annað mál er lært seinna og 

móðurmálið er ekki ræktað getur það haft neikvæð áhrif á málþroska barnsins 
(Birna Arnbjörnsdóttir, 2000; Birna Arnbjörnsdóttir, 2008). Eru það sérstaklega 
börn á aldrinum 5-8 ára sem eru viðkvæm fyrir þessum áhrifum eða þegar þau 
eru að byrja að lesa því ef þau fá ekki hvatningu til að halda áfram að lesa á 
móðurmálinu, heldur fara beint að lesa á öðru málinu, þá geta orðið málskipti 

hjá barninu. Þegar málskipti verða hjá barni á viðkvæmum aldri hefur það 
neikvæð áhrif á bæði námsþroska og vitsmunaþroska barnsins. Getur það orðið 
til þess að barnið geti ekki lært að lesa. Til að koma í veg fyrir málskipti þarf að 
vera meðvitaður um virkt tvítyngi en það á við þegar barn hefur tvö móðurmál og 
bæði eru ræktuð og notuð dags daglega. Fjallað er um virkt tvítyngi í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) þar sem áhersla er lögð á að rækta bæði 
tungumál barns. 

  Ræktun móðurmálsins innan veggja skólans hjálpar ekki aðeins þróun 
móðurmálsins heldur ýtir hún einnig undir framfarir í skólamálinu. Fjöltyngdum 
börnum gengur augljóslega betur þegar skólinn styðst við virkt fjöltyngi, og ýtir 

jafnvel undir læsi á móðurmáli nemenda, ef svo ber undir. Ef börn eru hvött til 
að leggja móðurmálið til hliðar og getan í því staðnar er jafnframt verið að grafa 
undan grundvelli barnanna til náms á hinu málinu. Vegna þess að börnin eru þá 
líklega töluvert á eftir jafnöldrum sínum í skólamálinu og bilið eykst með 
tímanum, ef barnið þarf að einhverju leyti að byrja upp á nýtt (Cummins, 

2001b). Þau börn sem tala eingöngu móðurmálið heima og annað málið í leik- 
eða grunnskólanum eiga minni sameiginlegan orðaforða. Sem gerir það að 
verkum að þau mundu vilja segja frá því sem þau gera heima eða í fríum með 
fjölskyldunni á móðurmálinu en þegar þau segðu frá því sem væri að gerast í 
skólanum mundu þau velja að tala um það á öðru málinu (Elín Þöll Þórðardóttir, 

 13



2007). Í leikskólanum læra börnin orð og orðasambönd eins og sögustund, 

samverustund, leikfimi, að vera í röð, einn í einu, deila og skiptast á. Þessi orð 
heyra þau sjaldnar heimafyrir og því er líklegt að þau læri þessi orð eingöngu á 
öðru tungumálinu. Sumir kennarar hafa verið tvístígandi varðandi fjöltyngda 
kennslu og móðurmálskennslu vegna þess að þau óttast að minni tími fari í 
skólamál sem verði þannig vanrækt. Hins vegar hafa rannsóknir sýnt fram á að ef 

fjöltyngiskennslan er vel skipulögð og vel staðið að henni hefur hún einungis góð 
áhrif og getur jafnvel ýtt undir læsi í heimamálinu án þess að hafa nokkur áhrif á 
þroska í skólamálinu (Cummins, 2001). Þegar barn hefur til dæmis lært á klukku 
á móðurmálinu þarf það ekki læra uppá nýtt á klukku á nýju máli heldur einungis 
að læra ný orð til þess að segja hvað klukkan sé. Eins og kom fram í 

doktorsritgerð Sigríðar Ólafsdóttur (2015) þá er stór munur á tvítyngi einstaklings 
eftir því hvenær hann kemur til nýs lands, það er að segja hvort barnið sé ungt 
eða komið á grunnskólaaldur. Þeir sem eru eldri eiga sinn orðaforða á móðurmáli 
sínu svo það er einungis eftir að yfirfæra þekkinguna yfir á íslensku. Þeir þekkja 
merkingu orðsins og skiptir þá ekki máli þótt um sjaldgæft eða erfitt orð sé að 

ræða. Þetta er auðveldara en að þurfa byrja alveg frá grunni eins og börn sem 
koma ung til landsins og eiga ekki eins stóran orðaforða. Einnig er munur á hvort 
barnið sé frá Evrópu eða landi utan hennar. Eiga evrópsk börn auðveldara með að 
læra íslenskuna en önnur börn. Þar af leiðandi þurfa börn sem ekki eru evrópsk 
að fá enn meiri stuðning innan skólakerfisins en evrópsk börn sem flytja til 

Íslands, þótt þau evrópsku þurfi líka töluverðan stuðning alveg frá byrjun.  

 Anna Guðrún Júlíusdóttir (2006) kemur inná að þegar nægilegur fjöldi af 
nemendum með sama tungumál sé saman kominn í einu kennsluumhverfi geti 
kennarinn gefið börnunum með sama málið færi á að tala saman sín á milli, með 
því halda þau áfram tungumálinu virku. Þannig er kennarinn að samþykkja að 

það séu einstaklingar með annað tungumál en íslensku í skólahópnum, sýnir hann 
þá öðrum tungumálum virðingu og þar af leiðandi menningu barnsins. Cummins 
(2001) segir enn fremur að afneiti kennari, sem gæti líka verið í leikskóla, 
móðurmáli barns, sem er að öllum líkindum minnihluta tungumál á svæðinu, sé 
hann á vissan hátt að afneita barninu sjálfu. Slík dæmi eru því miður þekkt í 

leikskólum og skólum þar sem börnum er bannað að tala sín á milli annað 
tungumál en íslensku. Þegar þau fá þessi neikvæðu skilaboð og upplifa að þeim 
sé óvelkomið að tala mál sitt hættir þeim til verða ólíklegri til að taka virkan 
þátt og verða sjálfsörugg í kennslustofunni. Í þeim aðstæðum sem ekki er hægt 
að bjóða barni til dæmis að spjalla við annan nemanda vegna þess að enginn 

annar talar tungumál barnsins er samt sem áður hægt að sýna áhuga á málinu 
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með því að spyrja út í orð sem barnið segir, hvað það þýðir og ef til vill hvernig 

það tengist barninu. Það á alls ekki að banna barninu að tala móðurmálin sín því 
þá gæti barnið því þá er mikil hætta á að barnið upplifi móðurmálið sitt sem 
annars flokks og ekki nógu gott sem hefur mjög slæm áhrif á sjálfsmynd barnsins 
(Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). 
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5. Máltaka 

Með máltöku lærir barnið við hvern á það að tala á hvaða máli (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2008; Birna Arnbjörnsdóttir, 2008B). Máltaka eintyngdra og 
tvítyngdra barna er mjög svipuð. Þau læra málin mestmegnis í sömu röð en ekki 
á sama hraða. Getur margt spilað þar inní svo sem persónugerð barnsins, aldur 
og hvort barnið eða aðrir í kringum barnið hafi áhuga á því að barnið verði 
tvítyngt. Það skiptir líka máli að barnið sé í kringum málin svo mikið að það fái 

nægt ílag, orðaforða til að vinna úr og temja sér, úr umhverfinu sínu. Tvítyngd 
börn læra jafn mikið og eintyngdu börnin en þegar verið er að læra tvö mál í 
einu þá þarf að deila tímanum á milli þeirra, svo þegar eintyngt barn er búið að 
læra 20 orð þá er tvítyngda barnið búið að læra 10 orð af hvoru málinu fyrir sig. 
Mikilvægt er fyrir foreldra að ræða við börnin sín á móðurmálinu um hvað þau 

séu að gera í leik- og grunnskólanum til að reyna fá meiri dýpt í móðurmálið sem 
þau annars myndu bara hugsa um á skólamálinu (Eyrún Dögg Ingadóttir, 2012). 
Þegar börn eru í samskiptum við fullorðna sem hafa áhuga á að ræða við þau í 
tíma og ótíma og gefa sér tíma til að lesa fyrir þau þá eykst geta þeirra til að 
læra orðaforða. Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn sem mikið er talað við, 

hvort sem það eru foreldrar, systkini eða aðrir í lífi þess, og jafnframt mikið lesið 
fyrir hafa meiri orðaforða en þau sem er minna sinnt (Sigríður Sigurjónsdóttir, 
2000). Þrátt fyrir að barnið sé komið með grunn í einu máli er ekki víst að sömu 
hlutir séu komnir inn á báðu málunum.  

 Virðing fyrir málinu er mikilvægur þáttur í hversu vel börnin læra 

tungumálin því ef talað er niðrandi og illa um annað málið hvort sem um ræðir 
tungumálið sjálft eða þá þjóð sem málið talar, hefur það neikvæð áhrif á viðhorf 
barnsins til tungumálsins og þar af leiðandi viljann til að tala málið. Samfara 
þeirri viðhorfsbreytingu getur barnið misst niður áhugan að læra málið og gap 
myndast í þróun tungumálsins (Elín Þöll Þórarinsdóttir, 2007). Gapið getur orðið 

til þess að barnið elst upp í að tala það tungumál sem er ráðandi í skólanum, við 
vini og fjölskyldu. Það getur líka leitt til þess að barnið missir niður móðurmálið 
þegar það eldist og erfitt getur reynst að ná þeim eðlislæga hæfileika að læra 
tungumál upp á nýtt. Með því myndast tómarúm hjá einstaklingnum tengt 
menningu sinni og nánum tjáskiptum sem einungis er hægt með samtölum á milli 

fólks (Cummins, 2001). Eins og fram hefur komið eiga börn mjög auðvelt með að 
læra tungumál, þau læra talmálið þar sem rætt er um dags daglega hluti eins og 
skot.  
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 Þau sem læra tungumál sem annað mál og koma ný inn í leik- eða 

grunnskóla taka fljótt eftir að innan veggja skólans er annar orðaforði og 
málnotkun en úti á leikvelli (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000). Enn ólíkara er ritmálið 
sem þau læra í grunnskólanum. Við tölum ekki eins og við skrifum og einnig er 
ólíkt á milli bóka hvernig textinn er uppbyggður, ekki er sami ritstíll á 
teiknimyndabók og skólabók í náttúrufræði. Munur er líka á milli tungumála. 

Skólamál lærist ekki eins hratt og talmálið, telja fræðimenn að það geti tekið 
börn 5-7 ár að læra skólamálið svo þau geti skilið námsbækurnar sér til gagns en 
talmálið læra þau hraðar eða á tveimur árum eða skemur (Birna Arnbjörnsdóttir, 
2000).  

 Anna Guðrún Júlíusdóttir (2005) nýtir sér úrvinnslu Cummins á 

ísjakalíkaninu, mynd 1, í greininni „Leið til bjartari framtíðar“. Líkaninu er skipt 
í fjóra dálka sem sýna fram á skiptingu kunnáttu nemanda sem eru að læra 
tungumál sem annað mál. Skiptingunni er líkt við ískjaka, efsti parturinn, 
takmörkuð virkni, sem er fyrir ofan yfirborði sjávarins er það sem lærist fyrst 
eða fyrstu 1000-2500 orðin. Það er algengasti orðaforðinn og þarf nemandinn oft 

og iðulega að heyra orðin til að þau nái sem bestum grunni til að byggja meira 
ofaná, eða með hliðsjón af ísjakalíkaninu, neðaná. Næsti hluti er grunnvirkni en 
hún vísar til orðaforða um 2500-5000 orða. Þar er lært um hið dags daglega líf 
eða það sem tengist nemandanum og hans reynslu til dæmis hvernig var í gamla 
heimalandinu eða hvað hann gerði síðastliðna helgi. Þegar nemandinn hefur náð 

góðum tökum á grunnvirkninni er kafað enn dýpra og farið að vinna með almenna 
virkni en þar er orðaforðinn kominn í milli 8000-40.000 orð. Þar er nemandinn 
kominn á skrið með að ræða um innihaldsefni skólabóka. Lestur fyrir skólann sem 
krefst sérþekkingar í orðaforða líkt og líffræði og samfélagsfræði þar sem farið 
er í fræðileg orð sem nemandi með grunn orðaforða myndi ekki skilja og né vita 

um hvað málið snerist. Neðst á jakanum er svo flokkurinn sem brúar bil yfir í 
nýtt tungumál og er á milli 12-000-100.000 orð. Vert er að taka fram að 
hefðbundinn nemandi með móðurmálið íslensku hefur orðaforða á milli 
40.000-100.000 orð. Ekki eru margir sem ná þessari færni í öðru máli, en margir 
eru á milli grunnvirkninnar og almennar virkni. Í dýptinni kemur við sögu mikill 

lestur og möguleikinn að skrifa ritgerðir og fræðilegar greinar. Þeir sem ná svo 
langt ráða við myndhverfingar, orðtök og rökræður (Anna Guðrún Júlíusdóttir, 
2005). 
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Mynd 1. Ísjakalíkan. 



6. Menntun 

Menntun er mikilvæg fyrir hvern og einn sem vill geta notið þeirra lífsgæða sem 

bjóðast í nútíma þjóðfélagi. Menntunin hefst strax í móðurkviði þegar barnið 
heyrir óminn af samtölum foreldra sinna. Svo byrjar skólagangan í leikskóla, sem 
áfram er haldið í grunnskóla. Leið flestra liggur áfram í framhaldsskóla og 
einhverjir fara svo í háskóla eða iðnnám. Sýnt hefur verið fram á að ef 
móðurmáli er haldið við eða notast er við virkt tvítyngi eykur það námsframvindu 

barna (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008B). Ef öðru málinu er ekki sinnt sem skyldi 
stoppar málþróun barnsins í báðum tungumálunum. Er það þess vegna mikilvægt 
fyrir krakka að nota móðurmálið sitt eins mikið og kostur er til að rækta nýja 
tungumálið samhliða því gamla. Mikilvægt er þá fyrir kennara að finna út hvar 
nemandinn stendur í sínu móðurmáli (Sigurður Konráðsson, 2007). 

 Auðveldara er fyrir krakka sem þekkir undirstöðuatriði lesturs, til dæmis 
að hver stafur hefur sér framburð, að læra inná nýtt mál með lestri þrátt fyrir að 
vita ekki endilega hvað orðið þýðir. Að ná ekki færni í skólamálinu kemur niður á 
börnunum til langsframa. Allt frá grunnskóla uppí háskóla, ef þau ná ekki góðum 
tökum á námsefninu getur það orðið til þess þau hætti í námi (Björk Helle 

Lassen, Fríða B. Jónsdóttir, Hildur Blöndal o.fl., 2007). Því miður er algengara að 
tvítyngd börn hætti námi en eintyngd og þekkjast dæmi þess um allan vestræna 
heiminn (Birna Arnbjörsdóttir, 2000). Þetta má tengja fyrrnefndu ísjakalíkani 
Cummins en eins og kom fram hér áðan þurfa nemendur að ná vissri dýpt og 
orðaforða til að geta lesið sér til gagns í almennu námsefni. Án orðaforðans er 

hætt við að nemandi flosni upp úr námi því skilningurinn er ekki nægur þrátt 
fyrir að almenn læsi sé fyrir hendi. Kom Sigríður Ólafsdóttir (2015) einnig inná 
það í doktorsritgerðinni sinni sem byggir á langsniðsrannsókn hennar. Þar var 
börnum á Íslandi með erlent móðurmál fylgt eftir og fylgst með aukningu 
orðaforða og lesskilnings. Samanburðurinn voru börn með móðurmálið íslensku. 

Skoðaði hún krakkana frá fjórða til áttunda bekkjar, rannskaðir voru tveir hópar, 
eldri og yngri, hvor um sig prófaður þrisvar sinnum. Fram kom að munurinn á 
orðaforða eintyngdra og tvítyngdra barna jókst töluvert eftir því sem börnin 
eltust. Eins og rannsóknin sýndi fram á þá voru þeir sem skoruðu hæst á 
prófunum í yngri deildinni og áttu að eiga möguleika að ná þeim sem skoruðu 

lægst af eintyngdu krökkunum þegar þessi hópur eltist. Gapið á milli þeirra jókst 
eftir því sem þau eltust meira en þegar þeir voru yngri, orðaforðinn hjá 
tvítyngdu krökkunum komst ekki á flug og þar af leiðandi lesskilningurinn sem 
gerir einstaklingnum kleift að skilja námsefnið. Að sögn Sigríðar (2015) byrja 
krakkar í fjórða bekk að lesa sér til gagns, svo það er mikilvægt að hafa bæði 
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nægan orðaforða og skilning á þeim orðaforða svo þetta séu ekki bara eintóm 

orð á blaði. 

 Í grein Bjarkar Helle Lassen, Fríðu B. Jónsdóttur, Hildar Blöndal o.fl. 
„Íslenskur veruleiki, samfélag og skóli“ (2007) er sagt frá því að Bæjar- og 
héraðsbókasafnið á Selfossi hafi á boðstólum margar bækur á pólskri tungu, bæði 
námsbækur og yndislestrabækur, sem skólar geti pantað til að stuðla gegn þessu 

gapi sem rannsókn Sigríðar (2015) sýnir fram á. Með þessum bókum er verið að 
brúa bilið milli þess að nemandinn læri nægilega góða íslensku til skilja inntak 
námsefnisins á meðan hann fær að læra námsefnið á sínu móðurmáli, pólsku. 
Þannig missa nemendur minna úr en ef þeir reyna að ná öllu samhengi í 
íslenskum texta, sem er þeim einfaldlega ekki mögulegt. Með þessum 

breytingum, að einblína ekki á að kenna íslensku og á íslensku, er landslag 
kennslu barna með annað móðurmál og tvítyngdra barna, að breytast og gefur 
þeim meiri möguleika á góðri námsframvindu. Til að hjálpa enn frekar 
tvítyngdum börnum þarf að vera í boði að nýta bækur á borð við þær sem fást á 
Bókasafninu á Selfossi, á sem bestan hátt. Æskilegast er að börnin hafi aðgengi 

að kennara sem er tvítyngdur og með móðurmál barnsins til staðar til að sjá um 
þá kennslu. Þar er stóra vandamálið falið, því margir erlendir ríkisborgarar eru 
vel menntaðir en fá ekki vinnu við hæfi. Ferlið til að öðlast réttindi til dæmis við 
kennslu er of flókin pappírsvinna sem margir leggja ekki í.  

 Anh-Dao Tran er víetnömsk og eftir að hafa starfað við að hjálpa fólki í 

sambandi við skólayfirvöld, skráningu í skóla eða ef einhver vandamál koma upp 
og foreldrarnir tala litla sem enga íslensku, hafði hún áhuga á því hvernig 
samlöndum hennar hafði vegnað eftir að 35 manns komu hingað til lands sem 
flóttamenn 1979. Síðan þeir komu fyrst hefur þeim fjölgað í yfir 400 manns 
(Björk Helle Lassen, Fríða B. Jónsdóttir, Hildur Blöndal o.fl., 2007). Af þeim hafa 

einungis örfáir einstaklingar klárað framhaldsskólanám og farið í háskólanám, tíu 
aðrir fóru í starfsnám og þjálfun og hafa lokið því. Vildi hún reyna finna út af 
hverju víetnamskir eintaklingar fara ekki í áframhaldandi nám eftir skyldunám 
eða af hverju þeir detta úr náminu ef þeir byrja á því og hvort það væri hægt að 
gera eitthvað til að hjálpa þeim. Fékk hún þá hugmynd að efla víetnömsk 

ungmenni í skóla- og vinnu umhverfi á Íslandi (Hildur Jónsdóttir, 2007). Með 
fjöldan allan af stuðningi úr hinum ýmsum áttum þá byrjaði þriggja ára 
þróunarverkefnið árið 2004 sem fékk heitið Framtíð í nýju landi (FÍNL). Í upphafi 
tóku 35 víetnömsk ungmenni þátt í rannsókninni en í lok verkefnisins árið 2007 
stóðu 11 eftir, fimm stelpur og sex strákar (Anh-Dao Tran og Hanna Ragnarsdóttir, 

2013) Flest komu þau frekar ung að aldri til Íslands en yngsta var fjögurra ára. 
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Sum þeirra höfðu áður reynt að vera í námi en hætt og gáfu þau upp fjórar 

megin ástæður. Fyrstu tvær ástæðurnar sneru að því að þeim fannst engin 
íslenskunámskeið henta þeim til að byggja upp góðan grunn. Þar af leiðandi voru 
þau ekki með góða íslenskukunnáttu né góðan menntunargrunn til að geta tekist 
á við að fara í framhaldsskóla og halda sér á réttri braut þar. Þriðju og fjórðu 
ástæðuna er einnig hægt að samtvinna en þær tengdust hvatningu og 

sjálfsvirðingu. Hvatning bæði frá sjálfum sér og ekki síst frá fjölskyldunni. 
Stuðningur fjölskyldu er stór þáttur í að ná árangri og með árangri fer 
sjálfsvirðingin upp á við(Anh-Dao Tran og Hanna Ragnarsdóttir, 2013). Þegar 
verkefninu var að ljúka voru tekin viðtöl, til dæmis við kennara sem sögðu að 
árangurinn hafi ekki látið á sér standa og færri höfðu hætt námi eftir að hafa 

fengið þann stuðning sem FÍNL veitti. Árið 2008 höfðu 12 nemendur lokið námi af 
einhverju tagi og nokkrir í viðbót voru enn í námi sem þeir stefndu á að klára á 
næstu tveimur árum. Einnig kom fram að þótt sum hver væru ágæt í íslensku þá 
var fagmálið að veltast fyrir þeim. Þar kemur málkunnáttan inní og fer hún eftir 
umhverfinu sem lært er í og ílaginu sem rætt er um á því tungumáli sem um 

ræðir (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). Þetta er sambærilegt við þá erfiðleika sem 
íslenskir nemendur sem farið hafa erlendis í nám upplifa þegar þeir koma heim 
og eiga erfitt með að ræða námið sitt á íslensku. Sérþekkingin liggur þá í því 
tungumáli sem lært var á, hvort sem það er ríkistunga landsins sem lært var í 
eða enska ef um hefur verið að ræða alþjóðlega deild þar sem kennt er á ensku. 

Sama vandamálið er þegar íslendingar eru í námi þar sem mikið er um íðorð og 
sérhæf hugtök. Þá er oft erfitt að útskýra það sem viðkemur náminu - jafnvel á 
sínu eigin móðurmáli. 
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7. Verkefnið 

Þetta verkefni er unnið fyrir tvítyngd börn sem hafa móðurmálin pólsku og 

íslensku. Börn eru oft að stíga sín fyrstu skref í að tala þegar þau byrja í 
leikskóla. Þar af leiðandi eru þau oft ekki nógu skýrmælt. Þegar starfsmenn í 
leikskólum hafa ekki grunn í báðum móðurmálum vita þau ekki þegar barnið er 
að tjá sig á hinu móðurmálinu, að það sé að nota orð en ekki eitthvað 
smábarnamál. Sum börn taka annað málið fram yfir hitt en einnig blanda þau 

tungumálunum saman og nota það mál sem er hefur léttari framburð á hverju 
orði fyrir sig. Þetta verkefni getur komið í veg fyrir margan misskilning milli 
fullorðinna og barnanna og aukið bæði sjálfstraustið hjá barninu með því að vera 
skilið og starfsmanni sjálfum að skilja barnið.  

 Verkefnið er mappa með lausum blöðum sem hafa verið plöstuð svo 

auðvelt sé að taka fyrir eitt og eitt blað til að skoða svo ekki þurfi að vera með 
alla möppuna öllum stundum. Fremst í möppunni verður pólska stafrófið. 
Verkefninu fylgir minnislykill með framburði á þeim orðum sem eru á 
blaðsíðunum, sem gerir starfsfólki og öðrum umönnunaraðilum barnanna kleift 
að kynna sér framburðinn og eiga þar af leiðandi möguleika á að greina orðin hjá 

börnunum. Einnig getur það verið ágætt í samverustund að hlusta á og skoða 
viðkomandi blöð. Á hverju blaði er tvær til fjórar myndir með orðunum á pólsku, 
íslensku og framburði á pólsku, rituðum með íslenskum bókstöfum. En þeir eru 
notaðir frekar en hljóðfræðitáknin, sem vanalega eru notuð, en til að lesa úr 
þeim þarf að hafa sérþekkingu. Þeir sem eru að fara nota verkefnið hafa ekki 

endilega kunnáttu á þessum táknum. Svo sem starfsmenn leikskóla, foreldrar 
tvítyngdra barna og börnin sjálf. Verkefnið verður aðgengilegt á tölvutæku 
formi, bæði blöðin og hljóðupptakan, ef aðrir svo sem dagforeldrar eða 
leikskólar hefðu áhuga á að notast við verkefnið þá væri auðvelt að senda það og 
viðtakendurnir gætu sjálfir útfært í möppu eða hvernig sem þeim myndi þykja 

best. 

7.1 Notkun 
Verkefnið er unnið til þess að hjálpa tvítyngdum börnum inná leikskólum þar sem 
börn eru með bæði pólskt og íslenskt móðurmál en einnig gæti komið sér vel 
fyrir dagforeldra að vera með þessa möppu hjá sér. Foreldrar barnanna gætu líka 
auðgast á því að eiga þetta verkefni heima. Vonin er að verkefnið gagnist fyrir 

bæði börn og starfsmenn í leikskólum á Íslandi þar sem barn hefur bæði 
tungumálin. Þegar barn byrjar í leikskóla og er að taka sín fyrstu skref í að tala 
getur verið erfitt fyrir starfsmennina að skilja barnið. Sumir geta í eyðurnar en 
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það verður enn erfiðara þegar tungumálin eru tvö. Getur þá verið góð gæðastund 

fyrir starfsmann og barn að setjast niður og fletta í gegnum spjöldin, getur þá 
barnið bent á viðkomandi mynd og sagt orðið hvort sem er á íslensku eða pólsku. 
Fær þá starfsmaðurinn tilfinningu fyrir því að barnið sé með skilning og orð yfir 
hlutinn þó það sé ekki orðið sem hann hafi búist við eða beðið eftir að heyra, 
sem sagt íslenska orðið. Með því að fá tilfinninguna fyrir hvaða orð fylgir hvaða 

hlut getur starfsmaðurinn verið meðvitaðri um vilja barnsins og frekar tekið 
undir á jákvæðum nótum og bætt íslenska orðinu við í stað þess að segja „nei“ 
og bæta íslenska orðinu við. Styrkist þannig trú barnsins á sjálfu sér og það getur 
haldið ótrautt áfram að tala sínu máli hvort sem það er pólska, íslenska eða band 
beggja. Svo þegar hljóðbútarnir eru spilaðir fyrir barnið finnur það fyrir því að 

bæði móðurmálin séu metin að verðleikum og borin virðing fyrir þeim, þá 
aðallega pólskunni hér á Íslandi þar sem á sumum stöðum heyrist ekki pólska 
inná leikskólum. 

 Flokkarnir sem farið er gróflega í, sem fyrstu orð barna, eru ellefu talsins. 
Þeir fjalla um eftirfarandi: ávexti, grænmeti, föt, útiföt, dýr, gæludýr, 

fjölskylduna, eldhúsið, ökutæki, leikföng og liti. Hver flokkur hefur sínar 
blaðsíður svo hægt er að fara kaflaskipt í gegnum verkefnið með börnunum og á 
efst á hverri blaðsíðu stendur nafnið á þeim flokki um er að ræða, á íslensku, 
pólsku og pólska orðið með íslenskum framburði. Á hverri síðu eru tvö til fjögur 
atriði, sem dæmi skiptist fjölskyldan þannig að mamma, pabbi og bróðir standa 

saman á fyrstu síðunni. Á næstu síðu eru systir, frænka og frændi en á síðustu 
síðunni amma og afi. Ákveðið var að láta Playmobil leikfangakarla mismunandi 
að aldri og útliti tákna fjölskylduna í þessu verkefni. Ef við höldum áfram með 
fjölskylduna sem dæmi þá er mynd af mömmunni efst vinsta megin á síðunni en 
hægra megin koma orðin, mamma, mama og mama í lóðréttri röð. Mynd af ungri 

stúlku sem er í hlutverki systurinnar er einnig efst í vinstra horni og á móti í 
hægra horninu koma orðin, systir, siostra og sjostra lóðrétt niður. Afinn er á 
seinustu síðunni fyrir miðju til hægri en orðin til vinstri, afi, dziadek og dsíadek í 
lóðréttri röð. En efsta orðið er íslenskt, í miðjunni er orðið á pólsku en neðst er 
framburður pólska orðsins ritaður eins nákvæmlega og kostur er með íslenskum 

bókstöfum. Sum orðin hafa þó líkan rithátt á pólsku og með íslenskum framburði 
eins og orðið mamma. Myndirnar eru viljandi settar sitt á hvað hægra megin og 
vinstra megin til augnayndis. Hljóðupptökurnar eru hluti af verkefninu, þær eru 
einnig kaflaskiptar í skrár svo hægt er að hlusta á einn kafla í einu, til dæmis eru 
orðin um fjölskylduna á einni skrá. Starfsmenn leikskóla geta undirbúið sig með 

því að hlusta á skrárnar með orðunum og endurtekið orðin með því að lesa upp 
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þriðju línuna á blaðsíðunum með myndunum á. Er þá möguleiki að starfsmenn fái 

einhverja tilfinningu fyrir hverju orði og eigi þá auðveldara með að heyra og 
skilja barn sem er að segja sama orð. Þegar starfsmenn hafa tekið smá 
undirbúning er fyrst hægt að fara með verkefnið inná deildirnar þar sem þau 
börn sem hafa þessi tungumál að móðurmálum eru. Bæði er hægt að vera í 
leikstund með einu eða fleiri börnum og taka ef til vill einn kafla fyrir í einu. 

Einnig væri sterkur leikur að hafa fyrir fram ákveðinn tíma þar sem starfsmaður 
tekur maður á mann aðferð til að byrja með til að sjá hvar barnið er statt áður 
en fleiri börn eru höfð með á sama tíma. Höldum áfram að taka fjölskylduna sem 
dæmi. Væru þá öll blöðin með fjölskyldunni tekin úr möppunni og eitt í einu lagt 
fyrir framan barnið. Starfsmaður segir að nú ætli þau að skoða hverjir eru í 

fjölskyldunni og spilar í kjölfarið hljóðbrotin um fjölskylduna fyrir barnið svo það 
fái að heyra að bæði orðin, pólska og íslenska, séu jafn rétthá í tungumálinu. 
Eftir það gæti starfsmaðurinn svo bent á mömmuna og spurt hver þetta sé og 
barnið myndi þá að öllum líkindum velja annað hvort íslenska eða pólska orðið. 
Ef starfsmaðurinn er íslenskur myndi hann svo endurtaka orðið á íslensku en ef 

starfsmaðurinn væri pólskur myndi hann endurtaka orðið á pólsku og skiptir þá 
ekki máli hvort orðið barnið notaði. Mjög mikilvægt er að barnið fá 
viðurkenningu fyrir að hafa sagt rétt orð hvort sem það notar pólsku eða 
íslensku. Eftir hvern tímann væri hægt að hengja upp myndirnar á augljósan stað 
svo barnið/börnin taki eftir og hægt að minna á orðin þegar við á í frjálsum leik 

eða þegar til dæmis foreldrarnir eru að sækja barnið er hægt að spyrja barnið 
hver sé kominn að sækja það og benda þá á þann aðila á spjaldinu fá barnið til 
að segja orðið. Eða þegar spjöldin um ávextina hanga uppi þá er tilvalið að flétta 
orðin inn í ávaxtastund sem sumir leikskólar eru með. Sýna hvaða ávextir eru í 
boði og svo spyrja hvaða ávexti barnið vilji og getur barnið bent á myndirnar og 

sagt heitin. Hægt er að láta blöðin um útifötin hanga frammi í forstofu svo 
börnin hafi greiðan aðgang að þeim þegar þau klæða sig í og úr. Síðan er hægt að 
finna út hina ýmsu leiki sem barnið getur gert eitt með starfsmanni eða í hópi 
með öðrum börnum út frá spjöldunum og hljóðbrotunum, allt eftir aldri og hæfni 
barnsins. Sem dæmi er hægt að fara í bingó og samstæðuleik með hvern flokk. 
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8. Umræður 

Allir í lífi barnsins þurfa að hafa hagsmuni þess að leiðarljósi strax frá byrjun. 

Fjölmenning er komin til að vera hér á Íslandi og þarf fólk að vera meðvitað um 
að það er fjöldi barna sem byrja hjá dagmömmum eða í leikskólum sem hafa 
alist upp fyrsta árið annað hvort einungis með móðurmáli sem er ekki íslenska 
eða blanda af íslensku og öðru tungumáli. Er þá von á því að barnið sem kemur í 
nýtt umhverfi hvorki tali, né skilji, málið sem er notað inná leikskólanum. Væri 

þá frábært ef fleiri tæki og tól væru til staðar sem nota mætti til að auðvelda 
börnunum að sig skiljanleg við starfsmenn og önnur börn. Væru þá þessi spjöld 
tilvalin inná leikskólum sem hjálpartæki þegar börnin eru að tala eða biðja um 
eitthvað ákveðið eins og fjölskylduna sína, leikföng eða föt. Starfsmenn geta 
verið búnir að undirbúa sig með því að hlusta á hljóðupptökurnar og skoða sjálfir 

blöðin. Í kjölfarið geta þeir lært inná hvert og eitt barn og unnið með því að 
verkefninu á einstaklingsmiðaðan hátt. 

 Mikilvægt er að sýna barninu áhuga, sýna því að menning móðurmálsins 
skiptir máli og hvetja barnið til að tjá sig á eigin móðurmáli. Tvítyngd börn deila 
tíma sínum á milli tveggja mála á meðan eintyngdir geta einbeitt sér að einungis 

einu tungumáli. Samt sem áður læra tvítyngd börn ekki færri orð heldur tekur 
það þau aðeins lengri tíma til að sía inn á báðum tungumálunum ef þau fá 
viðeigandi stuðning frá byrjun, annars munu þau ekki fá jafn ríkulegan orðaforða 
og eintyngdir. Eins og Sigríður Ólafsdóttir (2015) bendir á í ritgerð sinni þarf að 
vera samstarf á milli skólastiga til að ná árangri og getur það byrjað með því að 

hafa virkt tvítyngi í leikskólum. Myndi það stuðla að betri grunni barna þegar 
kemur að því að læra að lesa. Ef ekkert er gert þá breikkar bilið á milli 
eintyngdra og tvítyngdra barna bæði í orðaforða og lesskilningi. Með auknu vægi 
tvítyngis á öllum skólastigum aukast líkurnar á að barnið læri betur bæði á 
heimamál og skólamál sem hjálpar þegar lengra er litið kjósi barnið að fara í 

áframhaldandi nám síðar á lífsleiðinni. Mikilvægt er að byrja frá byrjun strax í 
kennaranáminu, ef nýjir kennarar útskrifast með margskonar tæki og verkfæri til 
að aðstoða börnin okkar til að ná sem bestum orðaforða og skilningi á því sem 
þau eru að lesa er það góð byrjun á framtíðar ævintýri. 

 Skinner og Chomsky hafa tvær ólíkar skoðanir á því hvernig börn læra 

tungumál. Skinner með endurtekningarnar sínar eða eftirhermuna og umbun 
þegar barnið gerir rétt, heldur því fram að það sé bara umhverfið sem hefur 
áhrif en ekkert í okkur sjálfum. Chomsky er á öðru máli og telur að við fæðumst 
öll með innbyggða tækni til að læra tungumál hvar sem barnið fæðist í 

 25



heiminum, er það Allsherjarmálfræðin sem skýrir það en það þurfi samt sem 

áður að vera nægt ílag í umhverfinu. Sjálf tel ég að blanda af þessum tveimur sé 
góð, þörf er á að hallast í aðra áttina væri það Allsherjarmálfræðin sem hefði 
vinninginn því ég tel að það nægi ekki eingöngu endurtaka og umbuna til að fá 
dýptina í tungumál. Börn eiga allt það besta skilið og er tungumálakunnátta lykill 
að heiminum. Hvert tækifæri til að efla barnið á því að vera fullnýtt og allt fólk 

sem er í kringum barnið, hvort sem er fjölskyldan eða starfsfólk 
menntastofnanna, ætti að leggja sitt af mörkum til að styðja barnið til tvítyngis.  

 Það er mér hjartans mál að sonur minn auk allra barna sem eru tvítyngd 
eða fjöltyngd fái öll þau tækifæri sem lífið hefur uppá að bjóða. Ef hann óskar 
þess að verða langskólagenginn vil ég að hann sé í eins góðri stöðu og hægt er. 

Því til grundvallar tel ég mikilvægt að hann hafi góða þekkingu á báðum sínum 
móðurmálum. Til að öll börn á Íslandi fái þann sama rétt að læra og viðhalda 
móðurmáli sínu þá væri fyrsta verk þeirra sem sjá um menntamál að setja það 
inní Aðalnámsskrá leikskóla eins gert hefur verið í grunnskólum og 
framhaldsskólum. Þannig yrði það skylda allra leikskóla á Íslandi að fara eftir 

henni og fá þá börnin meiri möguleika á aðstoð sem þau þurfa til að viðhalda 
virku tvítyngi. 
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