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Ágrip  

Flutningar milli landa hafa aukist svo um munar, sem og málsamgangur, og er þar af 

leiðandi aukin þörf á umræðum um hugtök eins og tvítyngi. Skilgreining á tvítyngi er 

á marga vegu en í víðustu merkingu er tvítyngdur einstaklingur sá sem hefur tvö 

tungumál á valdi sínu. Leitast er svara við spurningunni Hverju þarf að huga að þegar 

barn tileinkar sér nýtt mál? Í íslenskri málstefnu er mikið fjallað um mál innflytjenda 

og kemur þar fram að leggja skuli áherslu á að hlúa sérstaklega að börnum 

innflytjenda í íslensku skólakerfi. Fræðimenn hafa sýnt fram á að virkt tvítyngi hafi 

jákvæð áhrif á framtíð barna og einnig tvítyngiskennsla. Þar er lögð áhersla á 

móðurmálskennslu að móðurmálinu sé viðhaldið samhliða kennslu í seinna málinu. 

Niðurstöður leiddu í ljós að farsælasti aldurinn hvað varðar flutninga til annarra 

landa til að eiga möguleika á að ná árangri og fylgja samnemendum er frá átta til tólf 

ára. Það er af því að góð færni í móðurmáli er lykillinn að færni í seinna máli og hafa 

börn á þessum aldri þá náð góðum tökum á móðurmálinu. Þau sem eru eldri þegar 

þau tileinka sér annað mál eru fljótari að ná tökum á málinu en þau sem eru yngri, en 

þeir sem byrja ungir að tileinka sér erlent mál ná að jafnaði betri lokaárangri en þeir 

sem hefja máltileinkun seint.  

 

 

  



5 

 

Efnisyfirlit 

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

Formáli	.........................................................................................................................................	6	

Inngangur	......................................................................................................................................	7	

1. Breytt samfélag	.......................................................................................................................	8	

2. Tvítyngi	......................................................................................................................................	9	

2.1 Hvað er tvítyngi?	.................................................................................................................	9	

2.2 Rannsóknir á tvítyngi	........................................................................................................	11	

2.3 Kostir og ókostir tvítyngis	................................................................................................	13	

3. Móðurmál og mikilvægi	......................................................................................................	15	

4. Áhrif aldurs	.............................................................................................................................	17	

5. Kennsla tvítyngdra	...............................................................................................................	18	

6. Skólastarf	................................................................................................................................	20	

6.1 Móttökuáætlun	.................................................................................................................	20	

6.2 Málfyrirmyndir	..................................................................................................................	20	

6.3 Samþætting námsgreina	..................................................................................................	21	

6.4 Námsmat	............................................................................................................................	22	

7. Heimili og skóli	......................................................................................................................	23	

7.1 Samstarf heimilis og skóla................................................................................................	23	

8. Tvítyngd börn í leikskólum	.................................................................................................	24	

9. Samfélag og einstaklingar	.................................................................................................	26	

Umræða	.......................................................................................................................................	27	

Lokaorð	........................................................................................................................................	29	

Heimildir	......................................................................................................................................	30	

 

     



6 

 

Formáli 

 
Ritgerð þessi er lokaverkefni okkar til B.ed. prófs í grunnskólakennarafræði og 

leikskólakennarafræði á Menntavísindasviði Háskóla Íslands vorið 2018. Við fjöllum 

hér um tvítyngi, aðallega hjá börnum, og mikilvæg hugtök sem tengjast því. 

Viðfangsefnið hefur verið til umfjöllunar í fyrri námskeiðum hjá okkur á síðustu 

misserum og vorum við í kjölfarið mjög áhugasamar um það. Einnig töldum við að 

rannsóknarvinnan í kringum verkefnið gæti hjálpað okkur mikið á vettvangi í 

framtíðinni, sér í lagi í tengslum við tvítyngda einstaklinga, þar sem þeir hafa aukist til 

muna í skólum landsins.   

 Við viljum þakka leiðbeinanda okkar, Sigurði Konráðssyni, fyrir samstarfið. 

Hann var jákvæður og hvetjandi og skjót svör. Einnig viljum við þakka fjölskyldu og 

vinum fyrir mikla þolinmæði. Að lokum viljum við nýta tækifærið og þakka hvorri 

annarri fyrir gott samstarf og góðan félagsskap í gegnum ferlið. 

 

 

 

 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur 

Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, 

http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Við 

vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um 

er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum sem lagt hafa 

okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálf(ar/ir) ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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Inngangur 
Fjölmargir Íslendingar flytja til annarra landa einhvern tímann á ævinni, ýmist 

tímabundið eða varanlegt, í mismunandi tilgangi. Þar á meðal eru fjölskyldur sem 

samanstanda af fjölbreyttum einstaklingum sem spanna breiðan aldurshóp. Við 

tekur gjarnan nýtt mál og ný menning sem sumir eru fljótir að aðlagast en aðrir 

lengur. Að læra nýtt mál er flókið ferli þar sem samspil margra þátta skiptir máli. Til 

að mynda skiptir máli hversu skylt nýja málið er því sem einstaklingurinn býr yfir og 

einnig fer það eftir einstaklingnum sjálfum, því allir eru mismunandi að einhverju 

leyti. Það er mikilvægt að huga að ýmsum þáttum þegar barn tileinkar sér nýtt mál 

því það þarf ekki nema einn þeirra að bresta til að það hafi áhrif á framtíð barnsins. 

Hverju þarf að huga að þegar barn tileinkar sér nýtt mál? Leitast verður við að svara 

þessari spurningu ásamt því að fjalla um mikilvæg hugtök sem tengjast tvítyngi. 

  

Til að byrja með verður fjallað um undanfara þess að tvítyngi er orðið jafn mikilvægt 

og það er í íslensku samfélagi og hugsanlegar ástæður. Því næst verður hugtakið 

sjálft skilgreint og birtingarmyndum þess gerðar skil. Helstu rannsóknir verða 

skoðaðar þar sem fjallað verður í stuttu máli um muninn á fyrstu rannsóknum 

tvítyngis og þeim helstu um þessar mundir. Aðeins verður rýnt í kosti og galla þess að 

vera tvítyngdur og að lokum munum við stikla á stóru um skólagöngu þessara 

einstaklinga ásamt tvítyngi í skólakerfinu almennt. Lögð verður áhersla á tvítyngi 

barna, þann tíma sem þau eru að tileinka sér nýtt mál og farsælar aðferðir sem hægt 

er að notast við til að stuðla að betri framtíð þessara barna. 
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1. Breytt samfélag  
Íslenskt samfélag hefur breyst mikið á síðustu áratugum. Ekki aðeins hvað varðar 

tæknivæðingu og daglegt líf heldur einnig í tengslum við fólkið í landinu. Lýðfræðileg 

samsetning íbúa á Íslandi hefur breyst hratt á síðustu áratugum. Innflytjendum af 

fyrstu og annarri kynslóð fjölgaði frá því að vera 2,1% af þjóðinni árið 1996 í um 9,4% 

aðeins tveimur áratugum síðar (Ari Páll Kristinsson, 2017). Samkvæmt Hagstofu 

Íslands voru innflytjendur af fyrstu og annarri kynslóð orðnir um 12% landsmanna á 

síðasta ári, eða á árinu 2017, og bendir allt til þess að þessi tala muni halda áfram að 

hækka. Einstaklingur af fyrstu kynslóð er, eins og báðir foreldrar sínir, fæddur 

erlendis en önnur kynslóð innflytjenda eru einstaklingar fæddir á Íslandi og eiga 

foreldra sem báðir eru innflytjendur (Hagstofa Íslands, 2018.20.30).   

  

Vegna fjölda innflytjenda og ferðamanna á Íslandi, ásamt starfræktum miðlum á 

ensku sem ná um alla jörðina, verður til ákveðinn málsamgangur sem hefur áhrif á 

íslenskt mál. Til að bregðast við þessum miklu breytingum og sporna gegn því að 

málið deyi út samþykkti Alþingi þingsályktun árið 2009 um íslenska málstefnu og var 

hún fyrsta opinbera málstefnan hér á landi (Íslensk málnefnd, 2009). Hún einkennist 

af málvernd og varðveislu tungunnar og geymir meðal annars tillögur um ákveðnar 

aðgerðir eða inngrip í málefni íslenskrar tungu (Ari Páll Kristinsson, 2017, bls 47 og 

95). Þar er til að mynda mikið fjallað um mál innflytjenda og má til dæmis nefna 

stefnu ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda þar sem lögð er áhersla á 

íslenskukennslu þeirra. Einnig kemur fram að leggja þurfi áherslu á að hlúa 

sérstaklega að börnum innflytjenda í íslensku skólakerfi. Þar verður leitast við að 

tryggja að þau fái fullnægjandi málörvun, bæði í íslenskunni og í móðurmáli sínu til 

að stuðla að því að þau verði virkir einstaklingar í framtíðarsamfélagi (Íslensk 

málnefnd, 2009). 

  

Eins og áður kom fram geymir íslensk málstefna tillögur um inngrip í málefni 

íslenskrar tungu, meðal annars til að varðveita hana. Þar er mikið rætt um allt 

skólakerfið í heild sinni, leik-, grunn-, framhalds- og háskóla, sem gegnir veigamiklu 

hlutverki í þessum málum. Með auknum fjölda íbúa af erlendum uppruna hafa 

börnum í skólakerfinu jafnframt fjölgað og einnig starfsmönnum þess. Skólar landsins 
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sinna fjölbreyttum nemendahópi og er þar á meðal ört vaxandi fjöldi barna og 

unglinga af erlendum uppruna. Því miður hafa þessir nemendur ekki fundið sig 

nægilega vel í skólakerfinu og leggur íslensk málnefnd til þess að menntun 

móðurmálskennara á öllum skólastigum til að kenna íslensku sem annað mál sé efld. 

Einnig leggur hún til að menntun kennara í íslensku verði aukin og að hún taki mið af 

fjölbreyttari nemendahópi. Það er vegna þess að þessir nemendur þurfa oft meiri og 

mismunandi kennslu og málörvun en þeir sem hafa íslensku að móðurmáli. Íslensk 

málnefnd vill meina að þessi nýji nemendahópur geri kröfur um aukna og breytta 

menntun kennara sem þurfa nú einnig að vera færir að kenna íslensku sem annað 

mál (Íslensk málnefnd, 2009). Þessir nemendur alast gjarnan upp við fleiri en eitt 

tungumál og hafa því kost á að verða tvítyngdir. 

 

 

2. Tvítyngi 
Í þessum kafla verður hugtakið tvítyngi skoðað og skilgreint. Einnig verður fjallað um 

rannsóknir á hugtakinu ásamt hugsanlegum kostum og ókostum sem fylgja því að 

vera tvítyngdur. Tvítyngi getur verið af ýmsum toga. Hugtakið er oft mismunandi fyrir 

augum fólks og eru þar af leiðandi til ýmsar skilgreiningar á hugtakinu. Einnig er vert 

að hafa hugfast að birtingarmynd tvítyngdra einstaklinga er á ýmsa vegu og geta 

aðstæður þeirra verið gífurlega fjölbreyttar. Til að mynda eiga sumir eitt foreldri af 

erlendum uppruna og töluð tvö tungumál á heimilinu, aðrir flytja með fjölskyldunni 

sinni til annars lands á meðan enn aðrir eiga jafnvel foreldra með sitthvort 

móðurmálið og flytja svo þar sem þriðja málið kemur inn, en þá erum við komin út í 

fjöltyngi. 

 

 2.1 Hvað er tvítyngi? 

Tvítyngi er af fræðimönnum talið vera samfélagslegt fyrirbæri eða 

einstaklingsfyrirbæri. Flest lönd eru að einhverju leyti tvítyngd eða fjöltyngd og getur 

það verið misjafnt eftir löndum hver afstaða stjórnvalda til ólíkra tungumála 

almennra borgara er. Til að mynda eru ýmis tungumál í mörgum löndum ekki 

viðurkennd af stjórnvöldum þrátt fyrir að um sé að ræða móðurmál mikils fjölda 
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þegnanna. Samfélög, ýmist ákveðin landsvæði eða einstakir hópar, geta líka verið 

tvítyngd en þá eru önnur mál notuð samhliða opinberu máli. Þá er einnig átt við það 

þegar tvö afbrigði af sama tungumáli eru notuð á sama tíma (Þórdís Gísladóttir, 

2004, bls 144-146). Talið er að tvítyngdir séu í meirihluta meðal jarðarbúa eða að um 

70% þeirra séu tví- eða fjöltyngdir (Fjölmenning á Íslandi, 2007, bls 101). Þar af 

leiðandi fylgja eintyngdir minnihlutahópi og er hugtakið mun algengara en margir 

gera sér grein. Þörfin fyrir almennri umfjöllun um viðfangsefnið er því mikil svo hægt 

sé að stuðla að sem bestum úrbótum í málefnum þeirra í samfélaginu sem og annars 

staðar í heiminum. 

  

Hugtök og skilgreiningar um tvítyngi eru ekki alltaf notuð á sama hátt í fræðilegum 

skrifum. Einstaklingur er ekki endilega tvítyngdur þó hann hafi vald á tveimur 

tungumálum.  Fram hefur komið sú skilgreining að þegar börn læra tungumál af 

umhverfinu í viðkomandi samfélagi, eftir að móðurmálið hefur fest sig í sessi, er talað 

um annað eða þriðja mál en ekki móðurmál. Vert er að taka fram að börn nemi eða 

læri erlent mál þegar til dæmis íslensk börn læra ensku, dönsku eða önnur mál í 

grunn- og framhaldsskólum hér á landi. Það er vegna þess að máláreiti og 

málumhverfi nemenda í kennslustofunni nægir alla jafna ekki til að þeir nái þeirri 

færni sem jafnast á við móðurmálsfærni (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, bls 14-15).  

 

Börn virðast hafa alla burði til þess að læra tvö eða fleiri mál samtímis ef nægileg 

málörvun á sér stað. Þegar einstaklingur elst upp við fleiri en eitt tungumál getur 

hann haft fleiri en eitt móðurmál og er þá talinn tvítyngdur (Birna Arnbjörnsdóttir, 

2007, bls 14-15). Tvítyngi einstaklinga hefur verið skilgreint með ýmsum hætti og eru 

fræðimenn langt frá því að vera sammála. Í víðustu merkingu er tvítyngdur 

einstaklingur sá sem hefur tvö tungumál á valdi sínu (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000a, 

bls 11). Sumir vilja meina að það eigi aðeins við um þá sem hafa alist upp við tvö 

tungumál frá unga aldri og hafi því gott vald á báðum þeirra. Hins vegar nota aðrir 

það í mun breiðari skilningi eða yfir þá sem nota tvö tungumál í sínu daglega lífi að 

einhverju leyti óháð kunnáttu á málunum (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls 144-146). Ef 

marka má seinni útskýringuna væru til dæmis fjölmargir Íslendingar tvítyngdir vegna 

enskunotkunar í gegnum nám sitt og einnig í gegnum tölvur og síma í daglegu lífi.  
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Sumir einstaklingar eru jafnvígir á bæði tungumálin en aðrir eiga auðveldara með að 

tjá sig á öðru málinu. Málkunnátta barna litast af því umhverfi þar sem málið var lært 

og því sem er helst talað um á hvoru máli. Orðaforði hvers máls hjá þessum 

einstaklingum er því ólíkur vegna þess að þeir alast oft upp við að tala eitt mál heima 

og annað í grunn- eða leikskóla og þar af leiðandi verða þessi börn vísari til að þekkja 

þann orðaforða sem þau læra á hvorum stað (Fjölmenning á Íslandi,  2007, bls 102-

103). Til dæmis ef barn sem er í íslenskum skóla talar íslensku í skólanum og spænsku 

heima hjá sér gæti það þekkt orð eins og blýantur, frímínútur og reglustika á íslensku 

en orð eins og baðsloppur (albornoz), sturta (ducha) og ísskápur (nevera) á spænsku.  

  

Eins og áður kom fram eru aðstæður tvítyngdra á alla vegu og hafa fræðimenn fjallað 

um ýmsar birtingarmyndir þess. Nokkur hugtök hafa komið upp á yfirborðið og eru 

þau misalgeng. Þegar barn lærir tvö mál á sama tíma frá fæðingu hefur verið talað 

um jafnhliða tvítyngi en þegar annað mál lærist seinna á lífsleiðinni hefur verið fjallað 

um áunnið tvítyngi (Þórdís Gísladóttir, 2004). Þegar barn lærir tvö eða fleiri tungumál 

samtímis fyrir ellefu ára aldurinn er talað um virkt tvítyngi, en aðeins ef  þau eru 

notuð í daglegu lífi og fá nægilegt innlegg úr málumhverfinu. Þá er talað um að þau 

öll sem móðurmál (Birna Arinbjörnsdóttir, 2000b, bls 1). Virkt tvítyngi er jákvætt 

fyrirbæri en fjallað verður nánar um það í tengslum við kosti og ókosti hér á eftir. 

  

2.2 Rannsóknir á tvítyngi 
Fræðimenn á ýmsum sviðum hafa rannsakað tvítyngi síðustu áratugina, þar á meðal 

mannfræðingar, sálfræðingar, félagsfræðingar og mállýskufræðingar. Þar skipta 

rannsóknir á tileinkun erlendra tungumála og fjöltyngi sífellt meira máli þar sem þær 

varpa ljósi á eðli máltöku, málbeitingar og starfsemi mannsheilans (Auður 

Hauksdóttir, 2008). Fyrstu tvítyngisrannsóknirnar voru gerðar á fyrri hluta 20.aldar 

og hafa þær snúist að ólíkum sjónarhornum (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls 144). 

Rannsóknir hafa tekið miklum framförum eins og sýnt verður fram á hér á eftir, þrátt 

fyrir það eru möguleikarnir á frekari rannsóknum miklir þar sem aðstæður þessara 

einstaklinga eru margvíslegar eins og þeir sjálfir. 
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Umfjöllun um tvítyngi hefur aukist til muna á undanförnum árum með ört vaxandi 

fjölmenningu og fjölbreyttara samfélagi. Hér á landi hafa rannsóknum á tvítyngi sem 

tengist íslensku jafnframt fjölgað. Þó svo að íslenskar rannsóknir um hugtakið hafa 

aukist til muna verða erlendar rannsóknir hafðar í fyrirrúmi. Eins og áður kom fram 

er hugtakið frekar nýlegt og þar af leiðandi enn margt óljóst um þróun og eðli þess. 

Stiklað verður á stóru um helstu rannsóknir og niðurstöður þeirra. 

  

Mikill munur er á niðurstöðum og áherslum rannsókna síðari ára miðað við það sem 

kom fram þegar byrjað var að rannsaka tvítyngi. Rannsóknir frá árunum fyrir 1960 

sýndu að tvítyngd börn kæmu illa út úr málfarslegum hluta gáfnaprófa og að þessir 

einstaklingar ættu oft við námsörðugleika að stríða. Þar snerust umræður um það 

hvort tvítyngi barna leiddi til málfarslegrar eða vitrænnar fötlunar. Fræðimenn 

áttuðu sig ekki strax á því að vandinn lá sennilega í meðferðinni sem tvítyngdir 

nemendur fengu í skólakerfinu. Skólarnir sinntu ekki móðurmálskennslu barnanna en 

gerð var sú krafa á börnin að þau skiptu út móðurmálinu fyrir það mál sem talað var í 

skólanum og jafnvel refsað fyrir að nota eigið móðurmál. Auk þess hefur verið bent á 

galla í aðferðafræði þessara rannsókna, meðal annars að einungis hafi verið skoðuð 

tvítyngd börn sem áttu við vandamál að stríða en ekki hin (Þórdís Gísladóttir, 2004, 

bls 150). 

  

Seinni tíma rannsóknir, til að mynda í Bandaríkjunum, Svíþjóð og fleiri löndum, hafa 

þvert á móti sýnt fram á jákvæð áhrif á námsframvindu og vitsmunaþroska þeirra 

barna sem læra tvö eða fleiri tungumál samtímis (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls 

18). Einnig telja fræðimenn nú að tvítyngd börn séu jafnvel í betri málum en 

eintyngdir varðandi fjölþætta hugsun, vitsmunalegan sveigjanleika og þroskaða 

málvitund (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls 150). Niðurstöður seinni tíma rannsókna hafa 

sýnt fram á mikilvægi þess að viðhalda móðurmálinu þegar máltaka annars máls 

hefst á eftir máltöku móðurmálsins. Ef ekki er hugað að því getur það haft neikvæð 

áhrif á þróun læsis og námsframvindu en sterk fylgni er á milli málfærni í móðurmáli 

og lesfærni á seinna máli. Þess vegna er mýtan um það að því yngri sem börn séu því 

auðveldara eigi þau með að tileinka sér tungumál að mestu leyti ósönn (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2000a, bls 12). 
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2.3 Kostir og ókostir tvítyngis 

Umræðan um tvítyngi hefur gjarnan snúist um kosti og ókosti þess að alast upp sem 

tvítyngdur einstaklingur. Einstaklingar eru þó eins misjafnir og þeir eru margir og 

geta ákveðnar breytur haft mikil áhrif á einn en lítil á annan. Aðstæður þeirra eru líka 

misjafnar, eins og áður hefur verið nefnt, sem og málumhverfi og byggir sú hæfni að 

hafa vald á tveimur eða fleiri tungumálum á samspili fjölmargra þátta. Það þarf ekki 

nema einn þeirra að raskast til að annað tungumálið geti farið að sækja á kostnað 

hins (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008). Hér á eftir verður farið yfir helstu kosti og ókosti 

sem niðurstöður hafa hingað til leitt í ljós. 

 

Eins og áður var nefnt sýndu fyrri rannsóknir á tvítyngi fram á neikvæð áhrif á 

nemendur og námsframvindu þeirra. Tvítyngi hefur oft verið ranglega tengt við ýmis 

vandamál eins og málþroskaraskanir eða lágt sjálfsálit. Tvítyngd börn voru hér áður 

fyrr oft talin vera með málþroskaraskanir vegna þess að mælingar leiddu í ljós litla 

málkunnáttu miðað við jafnaldra þar sem mælingarnar litu algjörlega framhjá 

kunnáttu barnsins í hinu málinu (Fjölmenning á Íslandi, 2007, bls 109). Lengi vel þótti 

það vera málvilla þegar tvítyngdir blönduðu tungumálunum saman, jafnvel í einni 

setningu og voru þeir taldir rugla málunum saman. Í dag er það talinn eðlilegur hluti 

af málnotkun tvítyngdra barna (Fjölmenning á Íslandi, 2007, bls 106). 

  

Þegar barn hættir að tala móðurmál sitt og skiptir yfir í nýtt tungumál er talað um 

málskipti. Seinni tíma rannsóknir hafa sýnt fram á neikvæð áhrif á málskipti 

tvítyngdra (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls 18) en talið er að það hafi slæm áhrif á 

bæði málþroska og sjálfsmynd (Borgarráð, 2018). Ef málumhverfi þeirra breytist á 

viðkvæmu skeiði í málþroska þarf að viðhalda móðurmálinu og halda áfram að þróa 

það. Það getur tekið skamman tíma fyrir barn að tapa niður móðurmáli sínu sé því 

ekki haldið við. Því er mikilvægt leggja áherslu á virkt tvítyngi en ekki málskipti. 

 

Virkt tvítyngi er jákvætt fyrirbæri sem allir ættu að stefna að því bæði barnið sjálft og 

samfélagið í heild sinni getur haft ávinning af slíkri hæfni. Þessi börn fá innsæi í tvo 

menningarheima, betri skilning á eðli tungumála og er yfir höfuð talin vera 

ómetanleg auðlind fyrir þann sem býr yfir henni (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000b). Virkt 
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tvítyngi hefur einnig jákvæð áhrif á vitsmunaþroska barnsins ef það heldur áfram að 

þroska með sér færni í móðurmálinu, hvort sem tungumálin eru lærð samtímis eða 

nýtt tungumál á eftir móðurmálinu (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000a). 

 

Rannsóknir síðari ára hafa almennt sýnt fram á jákvæð áhrif tvítyngis á börn. Eru þau 

talin hafa ákveðið forskot á þau sem eru eintyngd út frá fjölþættri hugsun, 

vitsmunalegum sveigjanleika og þroskaðri málvitund. Tvítyngd börn eru sögð geta 

séð fyrir sér vandamál út frá mörgum ólíkum sjónarhornum vegna 

tungumálakunnáttu sinnar og leyst þau af meiri hugkvæmni en barn sem er eintyngt 

(Þórdís Gísladóttir, 2004, bls 150). Haldið hefur verið fram að þau börn sem alast upp 

við að tala mörg tungumál eigi í betri samskiptum við fólk af ólíkum uppruna og eigi 

einnig auðveldara með að sýna samlíðan. Einnig er hægt að velta því fyrir sér hvort 

að þau börn sem alast upp við fleiri en eitt tungumál verði almennt umburðarlyndari 

gagnvart fjölbreytileika mannlífsins og tungumálanotkun, en eflaust geta ýmsir aðrir 

þættir haft áhrif á þær niðurstöður (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls 151).  

 

Orðaforði eins og við nefndum hér ofar, hefur verið rannsakaður töluvert hjá 

tvítyngdum börnum og komið hefur í ljós að þeir sem eru tvítyngdir búa yfirleitt yfir 

minni orðaforða en þeir sem eru eintyngdir. Orðaforði er undirstaða lesskilnings 

(Lesvefurinn, 2018) og hafa rannsóknir sýnt fram á að stærð orðaforða hefur sterkt 

forspárgildi fyrir þróun lesskilnings og námsgengi almennt. Því er hætta á að tvítyngd 

börn dragist aftur úr í lesskilningi sem getur síðan haft alvarlegar afleiðingar fyrir 

áframhaldandi nám (Sigríður Ólafsdóttir, Freyja Birgisdóttir, Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir og Sigurgrímur Skúlason, 2016). Að því leyti er tvítyngi oft tengt við 

ýmis vandamál þar sem orðaforðinn á stóran hlut í námsárangri (Helga Hilmarsdóttir, 

2016, bls 15). Þegar litið er á sameiginlegan orðaforða beggja tungumálanna hjá 

tvítyngdu barni er hann oft á tíðum meiri en hjá eintyngdu barni. Málþroski 

tvítyngdra barna er oft metinn með prófum á aðeins öðru málinu og þar að leiðandi 

fáum við aðeins niðurstöður úr hluta af málkunnáttu hjá barninu. Það gefur ekki 

rétta mynd af heildarkunnáttu þess og er því mikilvægt, til að réttmætum 

niðustöðum sé náð, að tekið sé mið af báðum tungumálum (Fjölmenning á Íslandi, 

2007, bls 106-107).   
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Það getur verið flókið að eiga foreldra frá öðrum löndum, jafnvel sitthvoru landinu, 

sem tala annað tungumál en það sem er ríkjandi í samfélaginu og að flytja snemma á 

lífsleiðinni í annað land. Fjallað hefur verið um algengt vandamál sem tví- eða 

fjöltyngd börn glíma gjarnan við sem tengist sjálfsmyndinni. Það er efi þeirra um 

hvaða hópi þau tilheyra. Ef barn á foreldra frá sitthvoru landinu og talar bæði 

tungumál þeirra gæti það farið að efast um hvort það sé til dæmis íslenskt, danskt 

eða íslenskt danskt (Colin, 1998, bls 8). Eins og á við um svo margt annað eru börn 

misjöfn og hafa ólíka persónuleika, einhverjir gætu átt í miklum erfiðleikum með 

þessar aðstæður og verið viðkvæmir á meðan aðrir hugsa ekkert út í þetta. 

3. Móðurmál og mikilvægi 
Íslenskt samfélag er orðið alþjóðlegra en áður með tilkomu Netsins og erlends 

vinnuafls á Íslandi. Börn verja stórum hluta dags með jafnöldrum í skólum og í 

frístundastarfi og hafa minni samskipti við foreldra og eldri kynslóðir en áður. Þessar 

hröðu samfélagsbreytingar geta haft margs konar áhrif á mál barnanna og móta þær 

málumhverfið sem börnin alast upp við. Vegna þessara breytinga gegnir skólakerfið 

enn meira hlutverki en áður í að skila tungunni og menningararfinum til komandi 

kynslóða. Skólarnir geta haft mikil áhrif á vöxt og viðgang íslenskunnar og hafa hvað 

mestan möguleika á að efla færni í móðurmálinu (Íslensk málnefnd, 2009, bls 23). 

 

Fjölmargir hafa bent á mikilvægi traustrar kunnáttu í móðurmáli og á hún að vera 

meginundirstaða staðgóðrar menntunar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls 97). 

Samkvæmt íslenskri orðabók (2010, bls 679) er móðurmál það mál sem einhver hefur 

lært sem barn og er alinn upp við eða ríkismál í heimalandi einhvers. Þegar börn læra 

sitt fyrsta mál við móðurkné er talað um móðurmál. Börn geta lært fleiri en eitt 

tungumál í einu og verða þau þá með fleiri en eitt móðurmál. Eru þau talin hafa 

meðfæddan hæfileika til máltöku og á málið að þróast á svipaðan hátt hjá börnum 

sem læra sama tungumálið (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, bls 14 og 22).  

 

Aðalmáltökuskeið barna er frá fæðingu og fram að kynþroska en talið er að flest börn 

séu orðin altalandi fyrir fimm til sex ára aldurinn. Fyrstu sex árin eru börn hvað mest 
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móttækilegust fyrir málinu og í kringum sex ára aldurinn er mikilvægt að börn hafi 

haft góðar málfyrirmyndir og einnig fengið nauðsynlega málörvun. Það er vegna þess 

að rannsóknir benda til þess að börn sem fá gott máluppeldi hafa alla jafna meiri 

orðaforða en börn sem ekki hljóta slíkt uppeldi (íslensk málnefnd, 2009, bls 23-24). 

Traust kunnátta í móðurmáli, lestrarkunnátta og góður námsþroski auka líkurnar á 

því að einstaklingar nái alhliða málfærni í seinna máli, sérstaklega lestri, og einnig að 

þeir nái sambærilegri námsframvindu og jafnaldrar sínir. Færni í móðurmáli er því 

lykillinn að færni í seinna máli (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000a, bls 11-12). 

  

Þegar máltaka annars máls hefst á eftir máltöku hins málsins þarf að passa upp á að 

áherslan sé enn á móðurmálið. Það þarf að passa að málskipti eigi sér ekki stað og 

hlúa þarf sérstaklega að þeim börnum sem ekki hafa góða undirstöðu í móðurmáli. 

Niðurstöður hafa leitt í ljós að slíkt hefur neikvæð áhrif á þróun málþroska, og 

sérstaklega þróun læsis sem leiðir til erfiðleika í námi. Ástæðan er margþætt, 

hugsanlega meðal annars vegna einhvers konar truflunar á málþroska við málskiptin. 

Fræðimenn hafa bent á mikilvægi þess að áhersla sé lögð á góða lestrarfærni í 

móðurmáli ef börn skipta um málumhverfi áður en slíkri færni hefur verið náð, í stað 

þess að hefja lestrarkennslu á nýja málinu (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000b). 

  

Mikilvægt er að skólinn taki tillit til þekkingar og færni nemenda í eigin móðurmáli 

fyrir sjálfsmynd þeirra og er því nauðsynlegt að þeir viðhaldi því. Að hafa gott vald á 

fleiri en einu tungumáli er ávinningur fyrir hvern og einn (Aðalnámskrá grunnskóla, 

bls 106) en hafa þarf í huga að markmið tvítyngiskennslu er að bæta við nýju máli og 

á sama tíma að halda áfram að þróa móðurmálið. Traust undirstaða í móðurmáli, 

lestri og menntun gerir nemandanum kleift að ná góðri alhliða málfærni í seinna máli 

á skemmri tíma. Jafnframt eru þeir líklegri til þess að ná sambærilegri 

námsframvindu og eintyngdir jafnaldrar. (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000b). 

  

Það viðhorf að ekki þurfi að huga að fjölbreytileika nemendahópa ef fá eða engin 

erlend börn eru í viðkomandi skóla er nokkuð algengt. Einnig halda einhverjir því 

fram að menningarlegur fjölbreytileiki sé tímabundið vandamál tiltekinna 

einstaklinga og snerti þá sjálfa fyrst og fremst. Slík hugsun gengur þvert á áherslu í 



17 

 

lögum og námskrám hér á landi þar sem jafnrétti á að vera í fyrirrúmi og að komið sé 

til móts við þarfir allra barna (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls 18). 

Þar á meðal þurfa kennarar og annað starfsfólk skólanna að vera meðvitað um 

mikilvægi móðurmálsins og einnig þau úrræði sem í boði eru fyrir þessa nemendur til 

að stuðla að betri kennslu sem hentar þeim.  

  
 

4. Áhrif aldurs 
Kannað hefur verið áhrif á aldur við komu barna til nýrra landa. Meðal annars hefur 

komið í ljós að börn sem voru komin á unglingsár þegar þau fluttu til annarra landa 

voru fljótari að tileinka sér orðaforða annars máls en þau börn sem höfðu komið 

yngri eða jafnvel fæðst í landinu. Þau sem eru eldri hafa meiri bakgrunnsþekkingu og 

reynslu í lesskilningi á eigin móðurmáli sem hefur jákvæð áhrif á þróun þeirra í nýja 

málinu. Því eldri sem nemendur eru þegar þeir takast á við nýtt tungumál þeim mun 

auðveldara er það. Þó þeir hafi meiri grunn en yngri börnin þá hafa þau samt sem 

áður minni tíma til að ná tökum á nýja málinu heldur en þau sem koma fyrr (Sigríður 

Ólafsdóttir og fl. 2016, bls 5). Þeir sem eru eldri og með betri grunn í móðurmáli eru 

því fljótari að tileinka sér málið en rannsóknir hafa þó sýnt að þeir einstaklingar sem 

byrja ungir að tileinka sér erlent mál nái að jafnaði betri lokaárangri en þeir sem 

hefja máltileinkun seint. Lokaárangur þess sem byrjar ungur að tileinka sér annað 

mál er líklegri til að verða sambærilegur árangri innfædds málhafa, en slíkur árangur 

næst aðeins í undantekningartilfellum meðal þeirra sem hefja máltileinkun seint 

(Hyltenstam, K. og Abrahamsson, K., 2007, bls 49).  

  

Farsælasti aldurinn fyrir börn hvað varðar flutninga til annarra landa til að eiga 

möguleika á að ná árangri og fylgja samnemendum er frá átta til tólf ára (Collier, 

1987). Sjö til átta ára gömul börn sem eru ekki mjög sterk í móðurmálinu og illa læs 

þurfa mun lengri tíma til að ná færni í nýja málinu en eldri börn, um níu til ellefu ára 

gömul, sem eru vel læs (Birna Arnbjörnsdóttir 2000a, bls 12). Í og eftir 5.bekk verður 

námið erfiðara fyrir þá nemendur sem ekki eru vel að sér í íslensku máli. Þá er 

áherslan á að læra að lesa minni og byrjað er að lesa til að læra. Áherslan á lestur 
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eykst og byggist framvinda í námsgreinum að miklu leyti á skilningi á samfelldum 

textum og flóknara máli. Á þessum aldri eru börn sem skipta um tungumál fljótust að 

ná málfærni til jafns við jafnaldra, en sér í lagi þau sem hafa góða undirstöðu í 

móðurmáli, lestri og námi almennt (Birna Arnbjörnsdóttir 2000a, bls 17). 

 

5. Kennsla tvítyngdra 
Börn hljóta almenna menntun á fleiri stöðum en í skólanum en er skólakerfið þó 

mikilvægasti grundvöllur þess að tryggja slíka menntun í samfélaginu. Það er því 

gríðarlega mikilvægt að hugað sé vel að öllum nemendum í skólakerfinu, hvort sem 

þeir eru innfæddir eða aðfluttir og hvort sem þeir hafa önnur mál en íslensku að 

móðurmáli eða aðeins íslensku (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls 15).    

Samkvæmt aðalnámskrá (2013) er markmið skólakerfisins að skapa tækifæri fyrir alla 

nemendur til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í 

frjálsu samfélagi. Þar á meðal eru börn með annað eða önnur móðurmál en íslensku. 

Kennsla þessara nemenda eru gerð góð skil í námskránni en meðal annars kemur 

fram í þeirri umfjöllun að stefnt er að virku tvítyngi þessara barna svo þau geti 

stundað nám í grunnskólum og orðið að virkum þátttakendum í íslensku samfélagi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls 106). 

  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að eintyngd og tvítyngd börn læra tiltekin tungumál á 

svipaðan hátt eða að því leyti að málfræðiatriðin lærast nokkurn veginn í sömu röð 

og báðir hóparnir ná álíka góðum tökum á málunum. Hins vegar er hraðinn í 

máltökunni háður mörgum þáttum og er hann oft það sem aðskilur hópana í hvoru 

máli fyrir sig (Fjölmenning á Íslandi, 2007, bls 105). Það þarf að huga að mörgum 

þáttum þegar kemur að kennslu tvítyngdra nemenda því ferlið er flókið, bakgrunnur 

og aðstæður eru misjafnar og getur tungumálakunnátta tvítyngdra einstaklinga verið 

á alla vegu. Mikill munur getur verið á málfærni og málnotkun, einstaklingurinn getur 

verið jafnvígur á bæði málin og notað þau ólíkt eða tekið annað fram yfir hitt (Samúel 

Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010, bls 109). Börn koma því misvel undirbúin fyrir 
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skólastarfið og þarf að taka á móti hverjum og einum á þeim stað sem hann er á 

hverju sinni. 

  

Fræðimenn eru á sama máli um að farsælasta leiðin til að mennta tvítyngd börn sé 

með tvítyngiskennslu, ef rétt er farið að. Með tvítyngiskennslu er átt við þá kennslu 

sem fer fram á bæði móðurmáli og seinna máli, semsagt að viðhalda móðurmálinu 

meðfram kennslunni í seinna málinu. Í sumum tilvikum eru nemendur teknir út úr 

bekknum sínum nokkra tíma á viku og þeim kennt nýja málið sérstaklega. Hætta er á 

því að þessi börn verði á eftir í öðrum námsgreinum á meðan þau læra nýja málið og 

hafa því komið fram nýjar aðferðir sem sporna gegn því án þess að það bitni á 

kennslunni í nýja málinu. Með þessum aðferðum er leitast við að laga kennsluna og 

námsefni að tungumálakunnáttu nemenda og sameina kennslu í nýja málinu og 

öðrum námsgreinum. Með því móti er lögð áhersla á að mæta þörfum og málfærni 

hvers nemanda þar sem hann fæst við sama námsefni og jafnaldrar. Efnistökin eru í 

samræmi við þeirra málfærni og fá þeir samtímis þjálfun í nýja tungumálinu (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2000a, bls 16). Einnig skiptir það miklu máli að koma nemendum 

fljótt á bragðið með lestur. Það þarf að aðstoða þá við að ná tökum á aðferðum sem 

stuðla að sjálfstæði í lestri og gefa þeim aðgang að viðráðanlegu efni sem höfðar til 

þeirra svo að fyrri reynsla og þekking nýtist þeim (Auður Torfadóttir, 2007). 

  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að það tekur börn um það bil tvö ár að læra talmál en 

sjö til níu ár að ná lesskilningi og tjá sig óhindrað í rituðu máli. Því betri sem 

lestrarfærni og námsgeta barnsins er á móðurmálinu því styttri tíma tekur það þau 

að ná eintyngdum jafnöldrum í náminu. Flest börn eru fljót að ná góðum framburði í 

hversdagsmáli og er oft hætt að veita þeim aðstoð í íslensku þegar þau tala næstum 

reiprennandi talmál. En eins og rannsóknir sýna þá tekur það mun lengri tíma að ná 

góðum tökum á rituðu máli en talmáli. Hafa þarf í huga að það er mikill munur á 

hversdagsmáli og skólamáli og geta börn sem lesa á seinna máli verið of upptekin af 

því að reyna að skilja innihald textans vegna einstakra orða og orðasambanda sem 

þau ekki meðtaka (Birna Arnbjörnsdóttir. 2000a. bls 13-14). Það þarf því að halda 

áfram að veita þessum nemendum aðstoð þrátt fyrir að þeir hafi náð góðum tökum á 

talmálinu því að ná tökum á ritmálinu tekur mun lengri tíma.  
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6. Skólastarf  
Skólastarfið spilar stóran hlut hjá einstaklingum af erlendum uppruna og eru oft 

fyrsta tenging þeirra við nýtt samfélag. Skólum er skylt að setja fram svokallaða 

móttökuáætlun sem farið er eftir þegar tekið er á móti erlendum nemendum, en 

farið verður ítarlega í slíka áætlun hér fyrir neðan. Einnig er mjög mikilvægt að 

nemendur af erlendum uppruna fylgi jafnöldrum sínum í námi en fái jafnframt þann 

stuðning sem þau þurfa. Í þessum kafla munum við fara nánar út í samþættingu 

námsgreina, málfyrirmyndir í skólunum og fleira sem tengist þessum viðfangsefnum. 

  

6.1 Móttökuáætlun 

Skólar fara mismunandi leiðir til að koma til móts við tvítyngd börn. Til eru skólar þar 

sem kennsla fer fram á báðum tungumálum innan sömu kennslustundar og svo eru 

skólar sem skipta kennsludeginum milli tungumála. Einnig eru til dæmi um að hvert 

mál fái heilt skólaár fyrir sig en svo eru oft svokallaðir móðurmálsskólar fyrir börn 

sem þau geta sótt utan venjulegan skólatíma (Fjölmenning á Íslandi, 2007,  bls 119). 

  

Grunnskólalög (16.gr.) kveða á um að skólar skulu taka á móti nemendum sem eru 

að hefja nám sitt hér á landi samkvæmt móttökuáætlun skóla eða sveitarfélags (lög 

um grunnskóla nr.91/2008). Sú áætlun skal taka mið af bakgrunni þeirra, 

tungumálafærni og færni á öðrum námssviðum (aðalámskrá grunnskóla, 2013, bls 

106). Einnig þarf að meta stöðu þeirra í lestri og námi almennt en eftir það er gott að 

búa til einstaklingsnámskrá þar sem skýrt skal tekið fram hvað skal leggja áherslu á í 

náminu með það að markmiði að þau nái íslenskum jafnöldrum sínum (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2000a, bls 17). Mikilvægt er að samskipti við foreldra séu í lagi en á 

heimasíðu Reykjavíkurborgar er minnt á að skólinn er stundum fyrsti og eini 

tengiliður fjölskyldunnar við íslenskt samfélag. Þarf því mótttaka skólans að vera 

vönduð vegna þess að hún getur skipt sköpum um nánustu framtíð fjölskyldunnar 

(Borgarráð, 2018). 

  

6.2 Málfyrirmyndir 

Þó að allir kennarar grunnskólans eigi að vera góðar málfyrirmyndir er íslenska 

margþætt námsgrein og getur ekki hver sem er kennt íslensku eða íslensku sem 
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annað mál. Hlutverk íslenskukennslunnar í skólakerfinu hefur nú breyst og gerir þá 

kröfu á kennara að vera bæði færir um að kenna íslensku sem móðurmál og sem 

annað mál. Ferlið er flókið þar sem nemendur eru á alla vegu og nemendahóparnir 

fjölbreyttir. Taka þarf tillit til mismunandi getu, þarfa og áhuga þeirra allra hvað 

varðar námsefni og kennsluaðferðir. Nemendur af erlendum uppruna eiga oft í 

erfiðleikum því þeir þurfa meiri og annars konar kennslu og málörvun en börn sem 

hafa íslensku að móðurmáli (Íslensk málnefnd, 2009, bls 27-28). 

  

Mikilvægt er að grunnskólar bjóði nemendum sem ekki hafa íslensku að móðurmáli 

kennslu í eigin máli jafnhliða kennslu í íslensku sem annað tungumál. Þessi börn eiga 

að fá skipulagða íslenskukennslu sem tekur mið af aldri, þroska og þörfum þess og 

einnig fyrri reynslu og stöðu þeirra í náminu. Mikilvægt er að þessir einstaklingar þrói 

með sér læsi, lestur og ritun eins og aðrir nemendur (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls 107). Það þarf í öllum tilvikum að styðja við íslenskunám nemendanna og 

jafnframt rækta og þróa þeirra móðurmál til að stuðla að virku tvítyngi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls 106). 

  

6.3 Samþætting námsgreina 

Brýnt er að tvítyngdir nemendur fylgi jafnöldrum í námi í öðrum greinum og verði 

útvegað nauðsynlegan og viðeigandi stuðning. Íslenskunámið á að vera samtvinnað 

námi á öllum námssviðum skólans (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls 107). 

Íslenskukennsla snýst um að mennta tvítyngda nemendur til jafns við aðra nemendur 

m.a. með því að kenna íslensku markvisst í gegnum aðrar námsgreinar. Það þarf að 

gera með því að þjálfa lestur og viðhalda námsþroska og þekkingu sem barnið hafði 

svo það verði ekki eftir á í náminu á meðan það lærir nýja málið (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2000a, bls 14-15). 

  

Eins og áður hefur komið fram eru nemendur á mið- og efsta stigi fljótust að tileinka 

sér málið til jafns við jafnaldra. Á þessum stigum í náminu er, ásamt kennslu í 

íslensku sem annað mál, lögð áhersla á aðrar námsgreinar til að bæta við þá 

þekkingu sem nemandi býr yfir. Námsgreinarnar verða aðalinnihald kennslunnar í 
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íslensku sem öðru máli, með það í huga að nemendur skilji það sem fram fer. Sniðugt 

getur til dæmis verið að nota samvinnunám því það veitir meiri möguleika á 

samskipti við aðra nemendur og útskýringar frá þeim ásamt því að það ýtir undir 

tjáningu einstaklinganna sjálfra (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000a, bls 18). 

 

6.4 Námsmat 

Mat á árangri og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi. Námsmat 

er stór hluti af kennslunni og tilgangurinn með því er aðallega að meta hvort 

nemendur hafi tileinkað sér efnið sem fyrir var lagt. Námsmat er flóknara en margir 

gera sér grein fyrir því ýmsir þættir geta haft áhrif á matið eins og til dæmis dagsform 

og misskilningur. Námsmat hjá börnum með íslensku sem annað tungumál er 

stundum flókið vegna þess að það getur verið erfitt að greina á milli þess hvort slök 

frammistaða stafi af takmarkaðri kunnáttu í málinu, skorti á þekkingu eða námsgetu 

eða hreinlega einhverju öðru (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000a, bls 45). 

  

Markmið og námsmat í íslensku fyrir börn með íslensku sem annað mál getur verið 

margþætt. Það þarf að vera greinandi, upplýsandi, leiðbeinandi og hvetjandi eins og 

annað námsmat, en mestu skiptir að það sé í samræmi við námsefnið sem unnið 

hefur verið með. Það þarf að gæta þess að tvítyngd börn þurfi ekki að gjalda fyrir 

takmarkaða kunnáttu í tungumálinu og er það því mjög mikilvægt að nota 

fjölbreyttar aðferðir (Aðalnámskrá grunnskóla, Íslenska 2007, bls 6). Samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla (2007) hafa eftirfarandi matsaðferðir reynst vel í kennslu 

nemenda með annað móðurmál en íslensku: 

- Símat 

- Mat á því hvernig nemendum gengur að fara eftir leiðbeiningum, sýna, 

myndskreyta, lýsa, skrifa og gera tilraunir 

- Mat á verkefnum nemenda sem haldið er til haga í sérstökum verkmöppum; 

það gefur gott yfirlit yfir framfarir og árangur nemenda 

- Mat á dagbókum nemenda 

  

Einnig er gott að hafa í hugfast að nemendur með takmarkaða íslenskukunnáttu fái 

lengri tíma til að leysa prófverkefni eða jafnvel heimila þeim munnlegt próf til að 
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koma þekkingu og færni á framfæri (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007, bls 24-25). Í 

núgildandi Aðalnámskrá (2011) eru hæfniviðmiðin hjá þessum nemendum sett fram í 

þrjá flokka, þ.e. nemandi sem er byrjandi, lengra kominn og lengst kominn. Það er 

vegna þess að nemendur hefja nám í íslensku sem öðru tungumáli á öllum stigum 

grunnskóla og því ekki hægt að setja sérstök aldursviðmið. Sem dæmi um 

hæfniviðmið hjá nemanda sem er lengst kominn á hann að geta stafsett og gengið 

frá texta í samræmi við íslenskar reglur og notað orðabækur og vefefni sér til 

stuðnings. Hins vegar er eitt af hæfniviðmiðunum hjá nemanda sem er byrjandi að 

geta notað íslenskt stafróf og tengt saman staf og hljóð, rétt eins og krakkar á yngsta 

stigi eru að læra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls 108). Það hæfniviðmið getur 

jafnvel verið fyrir nemendur á unglingastigi þá sérstaklega þegar þeir eru nýkomnir 

og hugsanlega með móðurmál sem er mjög ólíkt íslenskunni.  

 

7. Heimili og skóli 
Foreldrar og skóli mynda stóran sess í lífi barna ásamt þeirra nánasta umhverfi, en 

eru þessir eftirtaldir þrír hlutir taldir vera helstu og sterkustu áhrifavaldar í mótun 

barna. Hlutverk foreldra, eða heimilisins, í tengslum við skólagöngu barnanna skipta 

sköpun og er samstarf þeirra, heimilis og skóla, ekki síður mikilvægt. Því meira sem 

samstarfið er því jákvæðari eru áhrifin á vellíðan barnanna í skólanum og 

námsárangur þeirra (Lilja Rós Þorleifsdóttir, 2009, bls 20-21). 

  

7.1 Samstarf heimilis og skóla 

Samkvæmt Aðalnámskrá (2011) er mikilvæg forsenda fyrir árangursríku skólastarfi 

upplýsingagjöf milli heimila og skóla og samráð kennara og foreldra um nám og 

kennslu. Er það alfarið á ábyrgð skólans að slíkt samstarf sé til staðar og að því sé 

viðhaldið alla skólagöngu barnanna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls 45). Það þarf 

ekki aðeins að minna foreldra á að styðja við íslenskunám barna sinna, heldur einnig 

að gera þeim grein fyrir mikilvægi móðurmálsins og hvetja þá til að rækta 

móðurmálið heima fyrir til að stuðla að virku tvítyngi (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls 106). Góð samvinna heimila og skóla um máluppeldi og lestrarþjálfun er 
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lykilatriði. Foreldrar og forráðamenn móta málkennd barna og hafa meiri áhrif en 

aðrir á bóklestur nemenda. Hvetja þarf foreldra til að styðja við lestrarþjálfun 

grunnskólanema og efla áhuga þeirra á íslensku máli og bókmenntum (Íslensk 

málnefnd, 2009, bls 27).  

  

Í Aðalnámskrá (2013) kemur einnig fram að foreldrum barna með annað móðurmál 

en íslensku skal vera veitt upplýsingar um skólagöngu barnsins og skólastarfið 

almennt. Einnig kemur fram að tryggja þurfi að þessir nemendur og foreldrar þeirra 

fái ráðgjöf og aðgang að upplýsingum um grunnskólastarf. Því betra sem samstarfið 

er á milli foreldra og skóla því betri líkur eru á vellíðan hjá nemandanum og árangri. 

Foreldrar og forráðamenn eiga að upplýsa skólann um þá þætti sem gætu haft áhrif á 

líðan og frammistöðu barnsins, eins eiga kennararnir að upplýsa foreldrana um 

áætlanir skólans og skólastarfið sjálft (Lilja Rós Þorleifsdóttir, 2009, bls 20-21). Til að 

mynda eiga nemendur með annað móðurmál en íslensku að geta fengið undanþágu 

frá skyldunámi, til dæmis í dönsku, og er þá æskilegt að þeim sé boðið upp á önnur 

námstækifæri í staðinn eins og nám í eigin móðurmáli eða íslensku (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls 80). Það er því á ábyrgð skólans að veita foreldrum upplýsingar 

um slík tækifæri því ekki allir kynna sér þá valmöguleika sem í boði eru.  

 

8. Tvítyngd börn í leikskólum 
Með sífellt vaxandi fjölmenningu hér á landi, sem og víðar, þurfa leikskólakennarar 

jafnframt að bregðast við auknum fjölbreytileika í leikskólum landsins því þessi börn 

eru á viðkvæmum aldri hvað varðar málþroska. Eins og áður kom fram er 

móðurmálið gríðarlega mikilvægt fyrirbæri í lífi einstaklinga og þarf því að fylgjast vel 

með tvítyngdum, sem og eintyngdum, börnum á leikskólaaldrinum því 

móðurmálsfærni þeirra er ekki orðin fullnægjandi. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) 

kemur fram að örvandi námsumhverfi sé gríðarlega mikilvægt, því það hefur mikil 

áhrif á nám þeirra, líðan og þroska. Umhverfið þarf að bjóða upp á sveigjanleika, 

kveikja á áhuga og taka mið af margbreytileika hópsins bæði hvað varðar börnin og 

starfsfólkið. 
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Það þarf að huga vel að máli barna á leikskólaaldrinum því á þessum tíma er mikið að 

gerast í talmáli þeirra. Talað er um svokölluð leikmál og skólamál. Með leikmálinu 

geta þau eignast vini og tekið þátt í leikjum en þar notar barnið látbragð og svipbrigði 

félaganna til að hjálpa sér að skilja. Leikmálið er gríðarlega mikilvægt fyrir barnið 

þegar kemur að þróun málsins en með því er barnið líklegra til að eignast vini en að 

einangra sig frá öðrum. Skólamálið er hins vegar gjörólíkt leikmálinu en þar er gerð 

krafa um að dregnar séu ályktanir, settar fram tillögur, flokkað og alhæft svo einhvað 

sé nefnt. Sú hæfni er nauðsynleg í öllum greinum skólanáms en hún er einnig mun 

lengur að þróast (Erla Sigríður Jónsdóttir, 2000, Bls 101). 

  

Eins og í grunnskólum er mikið lagt upp með góðu samstarfi við upphaf 

leikskólagöngu, eins og fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla: 

,,Sjónarmið foreldra og framlag þeirra til leikskólastarfs er mikilvægur liður í 

því að hafa heildarsýn á velferð og vellíðan barna. Þegar börn hefja leikskóla- 

göngu þurfa foreldrar og leikskóli að leggja grunn að samstarfi þar sem um- 

hyggja og velferð barna er höfð að leiðarljósi. Þar ber leikskólakennurum og 

öðru starfsfólki að sýna fjölbreyttum fjölskyldugerðum og menningu skilning 

og virðingu. Samstarf starfsfólks leikskóla og foreldra þarf að byggjast á 

gagn- kvæmum skilningi og virðingu fyrir viðhorfum og þekkingu hverra 

annarra. Mikilvægt er að á milli þessara aðila ríki traust, þeir geti deilt 

sjónarmiðum sínum og tekið sameiginlegar ákvarðanir er varða einstök 

börn.” (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

  

Góð samskipti veita foreldrum tækifæri til að kynnast skóla barnsins og geta 

kennarar í leiðinni fengið upplýsingar um reynslu þess og áhugasvið. Góð samskipti 

við foreldra eru mjög mikilvæg til að stuðla að virkri samvinnu um nám og þroska 

barnanna, samstarf við erlendra foreldra er ekki síður mikilvægt en þar geta 

kennarar þurft að beita annari nálgun og skiptir miklu máli að kennarar sýni 

frumkvæði í þeim málum. Foreldrar eiga að finna að framlag þeira sé mikils metið og 

þau séu mikilvægir samstarfsaðilar skólans (Anna Lilja Sævarsdóttir & fl. 2013, bls 4). 
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 Rannsóknir hafa sýnt fram á hversu mismunandi samskipti við foreldrana geta verið. 

Þau geta verið allt frá því að vera mjög góð yfir í að einkennast af óöryggi og 

vantrausti. Margir erlendir foreldrar hér á landi líta á tungumálið sem hindrun, þá 

sérstaklega þeir sem hafa litla sem enga kunnáttu í íslensku og ensku. 

Leikskólakennarar geta lent í vanda til að ná samskiptum við fjölbreytilegar 

fjölskyldur og hvílir samstarfið stundum of mikið á einhliða framlagi kennarans. Þó 

eru margir sem eru duglegir að nýta sér túlkaþjónustu og aðrar bjargir ef nauðsyn 

krefur og ganga samskipti við þá foreldra yfirleitt mjög vel (Anna Lilja Sævarsdóttir og 

fl., 2013).   

  

9. Samfélag og einstaklingar 

Að aðlagast nýju landi og samfélagi felst ekki aðeins í því að læra nýtt tungumál. Það 

snýst einnig um sjálfsmynd þeirra sem flytja á nýjar slóðir, sem og þátttöku í 

samfélaginu, ásamt tengslum við nýja landið (Eva Heiða Önnudóttir, 2009, bls 70). 

Oft er talað um þrjár meginleiðir við aðlögun að nýju samfélagi og þeirri menningu 

sem þar tilheyrir. Helstu meginleiðirnar eru samlögun (assimilation), samþætting 

(integration) og aðskilnaður (segregation). Þegar talað er um samlögun er átt við þá 

minnihlutahópa sem aðlaga sig að menningu meirihlutans, bæði félagslega og 

menningarlega. Þeir segja skilið við sína menningu, sitt tungumál og taka upp siði og 

tungumál í landinu sem þau flytjast til. Samþætting felst hins vegar í því að 

einstaklingar öðlast færni tveggja menningarheima, þar sem þeir halda sinni eigin 

menningu en tileinka sér einnig menningu meirihlutans. Sá hópur hefur því vald á 

tveimur ólíkum tungumálum, tvenns konar siðum, gildismati og samskiptaháttum. 

Aðskilnaður vísar til þess minnihlutahóps sem aðgreinir sig frá meirihlutanum eða 

velur sjálfur að vera það. Þá búa þau útaf fyrir sig og halda eigin siðum án þess að 

verða fyrir miklum áhrifum frá ríkjandi menningu (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2000, bls 

96-97). 
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Umræða  
Þegar við hófum skrif okkar á þessu lokaverkefni höfðum við, ósjálfrátt, búið okkur til 

ákveðna mynd í huganum af þessum einstaklingum og aðstæðum þeirra.  Við vorum 

til dæmis alveg vissar um að því yngri sem börnin eru þegar þau tileinka sér annað 

mál því fljótari eiga þau að vera að læra það og ná tökum á því. Niðurstöðurnar voru 

þær að móðurmálið er lykillinn í tvítyngiskennslu og að yngri börnin sem læra seinna 

mál eru lengur að ná tökum á málinu en ná betri lokafærni á meðan þau sem eru 

eldri eru fyrr að ná tökum á málinu vegna færni í móðurmáli og eru ólíklegri til að ná 

góðum lokaárangri. Niðurstöðurnar komu okkur því á óvart og rugluðu okkur til að 

byrja með mikið í ríminu. Það sem við vorum að ruglast á var munurinn á því hversu 

fljótir einstaklingar eru að ná tökum á tungumáli og lokaárangrinum.  Við teljum 

þetta vera alltof algeng mistök sem margir gera og skorta meiri kunnáttu um þessi 

mál í samfélaginu.  

 

Við heimildaleitina kom það okkur á óvart hversu fáar fræðilegar heimildir við 

fundum á íslensku og finnst okkur vanta fleiri höfunda sem skrifa um þetta 

viðfangsefni en við fundum svo mikið lesefni frá sömu höfundunum. Okkur finnst 

vanta mun fleiri íslenskar rannsóknir á efninu og einnig fleiri sem tengjast íslensku 

samfélagi og íslenskri tungu almennt. Íslenska er talið vera erfitt mál sem inniheldur 

flókna málfræði og þætti okkur áhugavert að sjá fleiri rannsóknir sem tengjast 

íslensku máli. Við höfum áhuga á að varðveita málið okkar og væri því fróðlegt fyrir 

að sjá fleiri rannsóknir sem taka mið af íslensku samfélagi þar sem horft er til 

umbóta.  

 

Þar sem tvítyngi sem fræðigrein er enn frekar ungt fyrirbæri er eflaust margt sem 

hægt væri að rannsaka betur. Við teljum að það gæti verið áhugavert og eflaust 

gagnlegt að heyra fleiri reynslusögur frá fólki sem hefur meðal annars flutt til Íslands 

og þurft að tileinka sér íslensku sem annað mál. Þá viljum við sérstaklega heyra fleiri 

sögur sem tengjast skólagöngu þeirra til að undirbúa okkur betur fyrir 

framtíðarstarfið. Teljum við að slíkar sögur gætu hjálpað rannsakendum í að gera enn 

betur þegar kemur að aðlögun tvítyngdra einstaklinga á Íslandi því þeir hafa sjálfir 
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upplifað þetta ferli. Þessir einstaklingar ættu að geta hjálpað samfélaginu í að bæta 

það sem hefði mátt betur fara í þeirra eigin reynslu. Það getur verið lærdómsríkt að 

heyra slíkar sögur vegna þess að þrátt fyrir að tveir einstaklingar lendi í svipuðum 

aðstæðum getur upplifun þeirra verið gerólík. Hver og einn er með mismunandi 

reynslu og þekkingu á bakinu og kemur inn í landið með mismunandi hugmyndir og 

af ólíkum forsendum. Sumir vilja koma sér strax inn í samfélagið og ná tökum á 

tungumálinu sem fyrst. Aðrir kunna færri en 10 orð á tungumálinu þrátt fyrir að hafa 

búið í landinu í nokkur ár.   

 

Þar sem innflytjendur færast sífellt í aukana hér á landi höfum við velt fyrir okkur þá 

möguleika að nýta þennan mikla fjölda, sem inniheldur ólíka einstaklinga frá ýmsum 

stöðum í heiminum, í skólakerfið. Vangavelturnar tengjast því hvort við gætum 

fengið enn fjölbreyttari kennsluhætti inn í skólana með fjölbreyttari kennarahópi. Að 

okkar mati gæti verið mikill ávinningur af slíki fyrir íslenskt skólakerfi þar sem hægt 

væri að kynnast annarri menningu og hefðum og jafnvel nýta það besta frá hverjum 

og einum. Nemendurnir sjálfir ættu einnig að fá að deila eigin lífsreynslu bæði fyrir 

þá sjálfa og fyrir jafnaldra sína sem hafa bara gott og gaman af. Okkur finnst 

möguleikarnir um frekari rannsóknir vera nánast endalausir þar sem fólk er svo 

fjölbreytt og svo gífurlega margir þættir sem hafa áhrif á tvítyngi sem tengist 

persónunni sjálfri, hegðun, hugsun, fyrri reynslu, aðstæðum, upplifun og fleira.  Það 

kom okkur virkilega á óvart hve margir í heiminum eru tvítyngdir og er því án efa 

mikil þörf á umfjöllun og almennri vitneskju um þetta viðfangsefni.  

 

 

 

 

 

 



29 

 

Lokaorð 
Miklar breytingar hafa átt sér stað í íslensku samfélagi, eins og víða í heiminum, 

vegna mikilla fólksflutninga og aukningu innflytjenda og ferðamanna til landsins. Í 

kjölfarið hafa þessir þættir haft áhrif á íslenskt samfélag, sér í lagi íslenska tungu, þar 

sem sífellt fleiri einstaklingar eru tvítyngdir. Aðstæður þessara einstaklinga geta verið 

misjafnar og hafa fræðimenn fjallað um ýmsar skilgreiningar á hugtakinu ásamt 

birtingarmyndum þess. Í grófri útskýringu er sá sem hefur tvö mál á valdi sínu 

tvítyngdur einstaklingur. Fræðimenn hafa verið ósammála um það hvort tvítyngdur 

einstaklingur þurfi að hafa alist upp við tvö tungumál og hafi því gott vald á þeim 

báðum eða hvort hann noti annað þeirra að einhverju leyti, óháð kunnáttu. Þeir eru 

þó sammála um mikilvægi góðrar færni í móðurmáli og segja að hún sé lykillinn að 

færni í seinna máli.  

 

Til að varðveita íslenskt mál, viðhalda íslensku samfélagi, og jafnframt hjálpa 

einstaklingum, þurfa skólar að huga vel að tvítyngdum jafnt sem eintyngdum 

nemendum. Það er, meðal annars, gert með því að mæta hverjum og einum þar sem 

hann er staddur og leggja áherslu á færni í móðurmáli. Skortur á íslenskukunnáttu 

tvítyngdra nemenda á ekki að koma í veg fyrir að þeir tileinki sér nýja þekkingu og er 

tvítyngiskennsla, sú kennsla sem fram fer á bæði móðurmáli og seinna máli, talin 

vera áhrifarík leið til að sporna gegn því. Farsælasti aldurinn fyrir börn hvað varðar 

flutninga til annarra landa til að eiga möguleika á að ná árangri og fylgja 

samnemendum er frá átta til tólf ára. Það er vegna þess að þá hafa þau almennt náð 

góðum tökum á móðurmálinu. Hins vegar ná þeir sem byrja ungir að tileinka sér 

erlent mál að jafnaði betri lokaárangri en þeir sem hefja máltileinkun seint.  
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