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Ágrip 

Í þjóðfélagi þar sem fólksflutningar til landsins hafa aukist hratt á skömmum tíma er það 

augljóst að einhverjar ráðstafanir þarf að gera í samfélaginu til þess að koma til móts við 

nýja íbúa. Það á ekki síst við um börnin sem hér búa og eiga sér annað móðurmál en 

íslensku. Þessi börn þróa með sér tvítyngi þegar þau hefja þátttöku í samfélagi þar sem 

annað tungumál en móðurmál þeirra er talað. Leikskólakennarar þurfa að þróa með sér 

vinnubrögð til þess að stuðla að því að þau börn þrói með sér virkt tvítyngi og verði örugg 

á báðum málum í tungumálanotkun sinni. Þar sem enginn þekkir börn betur en foreldrar 

þeirra gefur auga leið að stefna að því markmiði í samstarfi við foreldrana. 

Rannsóknarspurningin mín er því eftirfarandi: Með hvaða hætti geta leikskólakennarar 

stutt foreldra tvítyngdra barna við að stuðla að virku tvítyngi barna sinna? Þær niðurstöður 

sem ég komst að með því að afla mér heimilda um málefnið eru þær að sterkur grunnur í 

móðurmáli er lykillinn að farsælli máltöku seinna tungumáls tvítyngdra barna. Það er því 

nauðsynlegt að leikskólakennarar stuðli að jákvæðu samstarfi við foreldra tvítyngdra 

barna, í þeim tilgangi að skiptast á upplýsingum um börnin og svo leikskólakennarar geti 

nýtt sér faglega þekkingu sína til þess að styðja við foreldrana til þess að aðstoða börnin 

við að þróa með sér virkt tvítyngi.  
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Formáli 

Þetta verkefni skrifaði ég með það í huga að fá betri innsýn í það hvernig ég, starfandi í 

leikskóla, get stutt við börn með annað móðurmál en íslensku, jafnframt því að leiðbeina 

foreldrum þeirra við að viðhalda móðurmáli barnanna. Þar sem við búum í 

fjölmenningarsamfélagi finnst mér mikilvægt að kynnast kenningum um tvítyngi og þróa leiðir 

til að vinna á árangursríkan hátt með tvítyngdum börnum og foreldrum þeirra. Verkefnið vann 

ég með það í huga, jafnframt því að eflast sem fagmaður.  

Foreldrar mínir hafa verið ómetanlegur stuðningur í gegnum námið og á meðan vinnan 

við þetta verkefni fór fram. Takk elsku mamma og pabbi fyrir að vera alltaf til staðar, að hvetja 

mig alltaf áfram og fyrir að hugsa um drengina mína á meðan ég lærði. Og takk elsku Daníel 

og Guðjón fyrir knúsin og þolinmæðina. Auk þess langar mig að þakka leiðbeinandanum 

mínum, henni Anh-Dao, fyrir stuðninginn, þolinmæðina og skilninginn. 

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

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 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(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 10. Maí, 2019 

 

Unnur Bryndís Daníelsdóttir  
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1 Inngangur  

Þjóðfélagið sem við á Íslandi búum í verður sífellt fjölbreyttara. Undanfarin ár hefur verið 

gífurleg fjölgun á innflytjendum hér á landi. Árið 2001 voru 4,8% barna í leikskóla með erlent 

móðurmál (Hagstofa Íslands, 2016). Árið 2017 voru þau hins vegar orðin 12,2% (Hagstofa 

Íslands, 2019). Fólk frá hinum ýmsu heimshornum hefur sest hér að, sem gerir það að verkum 

að á Íslandi ríkir mikil fjölbreytni í menningarlandslagi landsins. Ýmsar verslanir og 

veitingastaðir hafa verið opnaðir af innflytjendum, með mat og vöruúrvali sem við íslendingar 

höfum ekki kynnst áður. Innflytjendur koma oft frá menningarheimum sem eru afar ólíkir því 

sem við eigum að venjast hér á landi og auðgar það líf okkar að kynnast og upplifa menningu 

annarra. Fólk hefur bæði valið sér að koma sér upp heimili á Íslandi, en ekki má gleyma þeim 

einstaklingum og fjölskyldum sem hingað koma sem flóttamenn, oft frá stríðshrjáðum löndum. 

Þetta leiðir einnig af sér að í leikskólum og grunnskólum landsins fyrirfinnast börn með 

bakgrunn ólíkan bagkrunni innfæddra barna, hvað varðar menningu og tungumál. Mikilvægt 

er að kennarar bregðist við þessari þróun og þessu breytta landslagi nemendahópsins. Hafa 

ber í huga að öll börn hefja skólagöngu sína með ákveðinn menningar og samskipta bakgrunn, 

óháð því hvort þau séu af íslensku bergi brotin eða ekki. Leikskólakennarar geta stutt við nám 

barnanna með því að notfæra sér þessa þekkingu, sem samanstendur meðal annars af 

menningarlegum gildum og hefðum fjölskyldunnar, og tungumálsins sem talað er á heimilinu 

– móðurmáli barnsins, í skólastarfinu. (Melzi, G., Schick, A. R., og Scarola, L., bls. 119). Þetta er 

þekking sem leikskólakennarar geta hvergi fengið annarsstaðar en frá foreldrum eða 

forráðamönnum barnanna. Það gefur því auga leið að kennararnir þurfa að stuðla að 

samskiptum til að fá þessar upplýsingar, svo kennsla barnanna megi verða sem árangursríkust. 

Í 2. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir: 

Öll börn skulu njóta réttinda Barnasáttmálans án tillits til kynþáttar, litarháttar, 

kynferðis, tungu, trúar, stjórnmálaskoðana, ætternis, fötlunar, félagslegrar stöðu, 

stöðu eða annarra aðstæðna þeirra eða stöðu eða athafna foreldra þeirra (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). 

 

Þau börn sem annað hvort flytja til landsins, eða fæðast hér í fjölskyldu innflytjenda, tala í 

langflestum tilfellum annað móðurmál en við íslendingar. Þegar börnin svo læra íslensku í 

ofanálag við móðurmál sitt, tölum við um að þau séu tvítyngd. Þar sem við búum á Íslandi er 

íslenska tungumálið sem meirihluti landsbúa talar. Það hlýtur því að vera mikið fyrir börnin 

sem hafa annað móðurmál en íslensku að meðtaka þegar þau koma í leikskóla þar sem er talað 

annað tungumál en þau eiga að venjast. Það hefur gífurlega kosti í fjölmenningarsamfélagi að 

tala fleiri en eitt tungumál af mikilli hæfni og lagði ég upp með að skoða hvernig styðja má við 
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tvítyngd börn, svo þau geti með góðu móti þróað með sér virkt tvítyngi. Rannsóknarspurningin 

mín er því svohljóðandi:  Með hvaða hætti geta leikskólakennarar stutt foreldra tvítyngdra 

barna við að stuðla að virku tvítyngi barna sinna? 

 Með þessa rannsóknarspurningu að leiðarljósi velti ég fyrir mér, hvað það er sem 

leikskólakennarar geta gert til að styðja við virkt tvítyngi meðal nemenda sinna. Í því samhengi 

tel ég mikilvægt að stuðla að jákvæðu samstarfi á milli þeirra aðila sem standa fyrir máltöku 

hvors tungumáls um sig. Þar á ég að sjálfsögðu við um leikskólann annars vegar, þar sem 

málumhverfið felur í sér seinna tungumálið, meirihlutamálið, sem barnið mun læra. Hins vegar 

á ég við um foreldrana, þar sem barnið lærir móðurmál sitt af þeim. Því mun ég leitast við að 

kanna og útskýra með hvaða hætti má koma á slíku samstarfi.  

 Ég tel að umfjöllun mín muni leiða í ljós að í þessu samhengi sé það samstarf og 

leiðsögn leikskólakennara til foreldra tvítyngdra barna sem skiptir höfuð máli og mun 

umfjöllun mín um efnið spegla það. Umfjölluninni er skipt upp í þrjá hluta. Í þeim fyrsta er 

fjallað um tvítyngi, máltöku og móðurmál, auk umfjöllunar um skiptar skoðanir fræðimanna á 

hugtakinu „silent stage“ eða þögla tímabilið. Áhersla verður lögð á hvað það er í raun sem felst 

í því að vera tvítyngdur og hverjir teljast tvítyngdir. Þarna er mikilvægt að koma inn á máltöku 

og móðurmál í tengslum við tvítyngi, enda tengjast þessir þættir náið. Ég ákvað einnig að fjalla 

um þögla tímabilið, þar sem ég hef svo oft heyrt talað um það í samhengi við tvítyngd börn og 

hef oft hugsað hvort þetta sé virkilega ásættanlegt ástand. Því fannst mér áhugavert að kanna 

hvað fræðimenn sem hrærast í fræðum tengdum tvítyngi hefðu um þetta stig að segja og hvort 

það samræmdist að einhverju leiti mínum hugleiðingum um viðfangsefnið.  

 Í næsta hluta er kastljósinu beint að foreldrasamstarfi. Þar verður leitast við að útskýra 

tilgang þess og fjalla um leiðir sem geta stuðlað að áhrifaríku foreldrasamstarfi. Að auki verður 

rýnt í hlutverk bæði leikskólans og foreldra í tengslum við máltöku ungra barna, bæði á 

móðurmáli sínu sem og seinna máli. Auk þess mun ég fjalla um hvaða aðferðir reynast vel í 

málörvun leikskólabarna.  

 Í þriðja hluta er fjallað um það hvernig hugtök um fjölmenningu tengjast Íslenskum 

menntamálum, með Barnasáttmálann og Lög um leikskóla til hliðsjónar. Auk þess verður farið 

yfir helstu leiðir að aðlögun innflytjenda að nýju samfélagi. 
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2 Fjölmenning 

Það eru fleiri en ein skilgreining á hugtakinu fjölmenning, enda orðið margslungið og hægt að 

setja það í samhengi við fleiri skyld hugtök svo sem menningu, jafnrétti, og fjölbreytni (Byker, 

E.J., og Marquardt, S.K., 2016, bls. 33). Í grein Byker og Marquardt er fjallað um skilgreiningu 

Rosado á fjölmenningu. Þar er útskýringin sú að fjölmenning sé ákveðið trúarkerfi, ef svo má 

að orði komast, sem bæði viðurkennir og ber virðingu fyrir öllum fjölbreyttu hópum 

samfélagsins.  Viðurkennir og kann að meta það sem er ólíkt menningarlega með þessum 

hópum og hvetur þá til að halda framlagi sínu til samfélagsins áfram, í samfélagi án 

aðgreiningar, sem verður til þess að styrkja þá sem tilheyra samfélaginu (Byker, E.J., og 

Marquardt, S.K., 2016, bls. 33-34). 

Einnig má skilgreina fjölmenningu þannig að hún sé viðurkenning á fjölbreytileika 

einstaklinga og menningar innan samfélags og metur að verðleikum fjölbreytnina sem fólgin 

er í mismunandi kynþáttum, menningu, stéttum og kyni (Byker, E.J., og Marquardt, S.K., 

2016, bls. 34).  

2.1 Ísland sem fjölmenningarsamfélag 

Í aðalnámskrá leikskóla kemur fram það sjónarmið að jafnrétti sé regnhlífarhugtak og nái það 

til margra þátta. Þessir þætti eru, í stafrófsröð: Aldur, búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, 

litarháttur, lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, ætterni, þjóðerni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 20).  

 „Markmið jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin 

forsendum, rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, 

friðar, umburðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis. Í skólastarfi skulu allir taka virkan þátt í að 

skapa samfélag jafnréttis og réttlætis.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 19-20). 

 

Fjallað er um markmið með skóla án aðgreiningar í þemahefti um jafnrétti sem grunnþátt á 

öllum skólastigum. Samkvæmt því er markmiðið að burt séð frá lífsskoðun, kyni, aldri, 

félagslegri stöðu eða uppruna einstaklinga, skuli allir hafa tækifæri til þess raunverulegrar og 

virkar þátttöku í skólastarfinu og búi jafnframt við jafnfrétti (Kristín Dýrfjörð ofl, 2013, bls. 10). 

  Þann 2. nóvember 1989 var Samningur Sameinuðu þjóðanna, Barnasáttmálinn 

samþykktur. Hann var lögfestur á Íslandi árið 1992. Með því að lögfesta samninginn skuldbatt 

Ísland sig því að virða og uppfylla ákvæði samningsins. Eitt af því sem felst í Barnasáttmálanum 

er það að réttur barna til menntunnar, 28. grein, sé viðurkenndur af aðildarríkjum samningsins 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). 



9 

Með mikilli aukningu innflytjenda til Íslands er sú tíð liðin þegar nánast allir íbúar landsins 

töluðu sama móðurmálið. Tvítyngi meðal barna hérlendis hefur því stóraukist á örskömmum 

tíma. Breytingar sem þessar kalla á hraðar aðgerðir til að koma á aðstæðum sem stuðla að 

góðum þroska þessa nýja þjóðfélagshóps (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 101). Þar er ekki 

síst átt við um aðgerðir til að styðja við nám barna, en í grein sinni Börn og fjölskyldur í 

fjölmenningarlegu samfélagi og skólum fjallar Hanna Ragnarsdóttir um þá þætti sem eru hvað 

mikilvægastir í þróun skólastarfs í fjölmenningar-samfélagi. Einn af þessum þáttum er að bera 

virðingu fyrir og viðurkenna móðurmál barna, menningarlegan og trúarlegan bakgrunn þeirra. 

Sé þetta gert stuðlar það að sterkari sjálfsmynd barna (Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 255).  

Erikson og Sørheim fjalla um þrjár meginleiðir að aðlögun innflytjenda að nýju samfélagi. 

Þessar leiðir nefnast samlögun (assimilation), samþætting (integration) og aðskilnaður 

(segregation). Fyrsta leiðin sem fjallað er um er aðskilnaður. Sú leið vísar til þess þegar 

minnihlutahópur er aðgreindur frá meirihlutanum, gjarnan undir því yfirskyni að þeir 

einstaklingar sem tilheyra minnihlutahópnum séu ekki jafn mikils virði og meirihlutinn og því 

skuli ekki blanda menningarheimunum sem um ræðir saman (Eriksen, T.H., og Sørheim T. A. 

2000, bls. 76). Þarna má taka dæmi um apartheid-hugmyndafræðina frá Suður-Afríku, og 

„ghettó“ síðari heimstyrjaldar. Þegar einstaklingar og hópar innan minnihlutahóps hins vegar 

velja sér að búa út af fyrir sig og að halda eigin siðum og venjum, án þess að verða fyrir áhrifum 

af og tileinka sér þá menningu sem ríkir meðal meirihlutans, telst aðskilnaðurinn sjálfviljugur 

(Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010, bls. 112). Þetta á helst við um fjölskyldur sem erfitt getur verið  

fyrir leikskólakennara að koma á samstarfi við. Foreldrarnir sjá ekki tilgang með því að börnin 

læri meirihlutatungumálið og hafa því ekki áhuga á að finna leiðir til að auðvelda barni sínu að 

læra það.  

Samlögun felur í sér að minnihlutahópur aðlagar sig bæði félagslega og menningarlega 

að menningu meirihlutans, hvort sem þeir gera það að eigin vilja eða nauðbeygðir. 

Innflytjendurnir tileinka sér þannig tungumál og venjur þeirra sem fyrir bjuggu í landinu og 

skipta því út fyrir sitt upprunalega tungumál og menningu. Minnihlutahópurinn glatar þannig 

sínum sérkennum og menningu. Ef minnihlutahópar eru neyddir til samlögunar getur það leitt 

til ýmissa vandamála. Því er mikilvægt að hún eigi sér stað yfir langan tíma og sé sjálfsprottin 

– fólk ákveði sjálft að vilja líkjast þeim íbúum sem fyrir voru í samfélaginu (Erikson, T.H., og 

Sørheim T. A. , 2000, bls. 76). Þessi leið er ekki æskileg ef við miðum við það að við viljum halda 

fjölbreytni í samfélaginu okkar. Auk þess stangast þetta á við það sem fræðimenn hafa sagt 

um mikilvægi móðurmáls í tengslum við máltöku seinna máls en vikið verður að síðar í 

ritgerðinni.  

  Þriðja leiðin, samþætting merkir að minnihlutahópar halda menningu sinni, tungumáli 

og siðum jafnframt því sem þeir taka upp menningu og tungumál meirihlutans. Þeir sem 
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tilheyra minnihlutahópnum bera sömu réttindi og skyldur og þeir íbúar sem fyrir voru í 

samfélaginu. Þeir taka því virkan þátt í efnahags-, stjórnmála- og atvinnulífi samfélagsins. Þeir 

öðlast þannig tvö ólík tungumál, þekkja og hrærast í tveimur? menningarheimum og tileinka 

sér þannig siði, samskipti og gildi þessara tveggja menningarhópa. En mikilvægt er að 

minnihlutahóparnir fái stuðning, svo það sé mögulegt að þeir viðhaldi sínu tungumáli og 

sérkennum sinnar upprunalegu menningar. Þannig krefst samþætting þess að bæði minni- og 

meirihlutinn aðlagist. Meirihlutahópurinn verður að viðurkenna og bera virðingu fyrir þörfum 

og sérkennum minnihlutahópsins (Erikson, T.H., og Sørheim T. A. , 2000, bls. 76-77). Ef við 

byggjum í draumaheimi, væri þetta leiðin sem allir stefndu að þegar þeir flyttu á milli landa. Í 

28. og 29. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er kveðið á um að aðildarríkjum beri að 

viðurkenna að virða eigi menningarlega arfleið barnanna, tungumál og þjóðernisleg gildi 

upprunalands og búsetulands þeirra (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

18/1992). Það myndi því reynast börnunum best ef þessi leið væri farin við aðlögun að nýju 

samfélagi. 
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3 Tvítyngi og máltaka 

3.1 Tvítyngi  

Það hafa verið gerðar margar tilraunir við að skilgreina tvítyngi. Í Íslenskri orðabók er tvítyngi 

skilgreint sem „það að vera jafnvígur á tvö tungumál“ (2007, bls. 1080). Dr. Priscilla Clarke 

útskýrir tívítyngi á þann veg að tvítyngi sé hæfnin til þess að nota tvö tungumál, það á við um 

bæði að skilja þau og tala, þó ekki endilega með jafn mikilli færni. Ung tvítyngd börn gætu 

þannig einungis notað móðurmál sitt innan veggja heimilisins og aðeins notað seinna 

tungumál sitt í leikskólanum. Á meðan önnur börn nota bæði tungumálin í sömu aðstæðum, 

og skipta á milli af miklu öryggi (Clarke, P., 2009, bls. 9-10).  

  Í grein Elsu Sigríðar Jónsdóttur, Tvítyngd leikskólabörn, kemur fram skilgreining á 

tvítyngi sem helst að miklu leiti í hendur við skilgreiningu Clarke. Þar segir að þegar börn eiga 

samskipti á fleiri en einu tungumáli í skólanum eða á heimili sínu, séu þau tvítyngd. Tvítyngi 

felur jafnframt í sér færni til að tala, skilja, lesa og skrifa á tveimur tungumálum ásamt því að 

búa í tveimur menningarheimum. Ekki er gerður greinarmunur á þeim börnum sem náð hafa 

góðu valdi á báðum tungumálum eða börnum sem eiga jafnvel í erfiðleikum með að ná tökum 

á öðru eða báðum tungumálum. Þau teljast samt til tvítyngdra barna (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

2000, bls. 99). Aftur á móti kom fram í bókinni Bilingualism eftir Romaine að þeir sem eru færir 

í að eiga samskipti á einu tungumáli, en geta ekki tjáð sig á seinna tungumálinu, þrátt fyrir að 

skilja það vel teljast einnig vera tvítyngdir (Romaine, S., 1995, bls. 15). Samkvæmt Ellen 

Bialystok geta börn talist tvítyngd þrátt fyrir að kunna aðeins eitt talað tungumál. Í þessum 

tilfellum læra börnin eitt tungumál, til dæmis íslensku, og læra svo táknmál (Bialystok, E. 2001, 

bls. 5).  

Skutnabb-Kangas fjallar um enn eina skilgreiningu tvítyngis. Þar kemur fram að samkvæmt 

hefðbundnum Bresk-Amerískum kenningum geti einungis þeir sem fá kennslu á báðum 

tungumálum fallið undir þá skilgreiningu að teljast tvítyngdir. Samkvæmt þessu eru ansi mörg 

börn sem ekki teljast tvítyngd, þrátt fyrir að þau falli undir aðrar skilgreiningar – svo sem að 

tala eitt móðurmál og annað mál, sem talað er af meirihluta landsins. Í þessu tilfelli fellur 

hugtakið tvítyngi aðeins undir það að hinir tvítyngdu fái formlega kennslu á báðum 

tungumálum (Skutnabb-Kangas, T., 1981, bls. 121). 

Tvítyngi felur auk þess í sér sálfélagslega vídd sem getur haft gífurleg áhrif á börn. 

Tungumálið sem við tölum er stór hluti þess að mynda sér sjálfsmynd, og það að þurfa að tala 

tungumál sem er barninu ekki eðlilegt að tala getur haft neikvæð áhrif á uppbyggingu sjálfsins. 

Þá geta þau börn sem eru tvítyngd vegna flutninga, þá sér í lagi ef börnin eru ósátt við 

flutninginn, haft óbeit á meirihluta tungumálinu sem talað er á nýja staðnum, þrátt fyrir hæfni 

barnsins í nýja tungumálinu (Bialystok, E. 2001, bls. 5). 



12 

 

3.1.1 Tegundir tvítyngis 

Tvítyngi barna er oftast tilkomið annað hvort vegna þess að fjölskyldan býr í landi þar sem 

meirihlutamálið er annað en móðurmál foreldranna, eða vegna þess að foreldrar barnsins eiga 

sitthvort móðurmálið. Þegar barn elst upp við fleira en eitt tungumál frá upphafi máltöku, til 

dæmis vegna þess að foreldrarnir tala ekki sama móðurmál, er talað um jafnhliða máltöku (e. 

simultaneous acquisition). Áunnin máltaka (e. successive acquisition) á sér stað þegar eitt 

tungumál er talað á heimilinu og annað utan þess og börn til dæmis hefja leikskóla- eða 

grunnskólagöngu og byrja þá að læra seinna tungumálið, eftir að hafa lært, að hluta til eða 

miklu leiti móðurmál sitt (Clarke, P., 2009, bls. 10). 

Virkt tvítyngi á við um þann sem skilur og talar fleiri en eitt tungumál. Til dæmis eitt 

tungumál heima og annað í skólanum. Þegar við setjum námsmarkmið fyrir börn innflytjenda, 

er virkt tvítyngi langoftast markmiðið. Þá eigum við við að barnið skilji og tali fleiri en eitt 

tungumál, af álíka mikilli færni (Skutnabb-Kangas, T., 1981, bls 34-35). 

Hugtakið „translanguaging“ er mikið notað í verkum Ofeliu García. Erfitt er að þýða þetta 

orð, en „notkun alls tungumálaforða“ er afar lýsandi fyrir það sem hugtakið merkir. Hugtakið 

notkun alls tungumálaforða eða trawsieithu eins og það kallast á frummálinu, er upprunnið úr 

velsku af kennaranum Cen Williams, en hann þróaði með hugtakinu nýja nálgun á tvítyngi í 

kennslu. Williams lagði áherslu á að auka notkun nemenda sinna á velsku og ensku með því að 

samtvinna notkun þeirra. Þannig lásu nemendur til dæmis texta á velsku en svöruðu 

spurningum á ensku. (García, O. og Kleyn, T., 2016, bls 11). García segir þessa nálgun vera 

aðferð við tvítyngi sem snýst um að virkja notkun tvítyngdra á þeirri tungumálakunnáttu sem 

þeir búa yfir, frekar en að áherslan sé á tungumálin sjálf, eins og oft hefur verið í kenningum 

um tvítyngi (García, O. og Kleyn, T., 2016, bls 12).  

 

3.2 Móðurmál 

Móðurmál hefur verið skilgreint á þann veg að það sé tungumálið sem okkur dreymir á, sem 

við hugsum á og sem við teljum á. En merking orðsins er sú að þetta sé mál móðurinnar. Það 

er mikið til í því en þarf þó ekki endilega að nota orðið móðir í bókstaflegri merkingu. Það má 

nota það til að lýsa þeirri manneskju sem við eigum í fyrsta sinn í reglulegum og varanlegum 

munnlegum samskiptum við (Skutnabb-Kangas, T., 1981, bls 13). Móðurmálið er einnig fyrsta 

tungumálið sem við lærum og það er tungumálið sem við lærum heima. Þetta tungumál er 

gífurlega mikilvægt og leggur grunninn að þróun síðari tungumála.  

Hér má sjá fleiri skilgreiningar á hugtakinu móðurmál: 

• Tungumál sem móðir kennir barni 
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• Fyrsta tungumálið sem við lærum, alveg óháð því hver kennir það 

• Sterkasta málið sem við kunnum, sama hvenær á lífsleiðinni 

• Móðurmál landsins – íslenska á Íslandi 

• Tungumálið sem einstaklingur notar mest 

• Tungumálið sem einstaklingur hefur jákvæðasta viðhorfið til (Baker, C. 2000, bls 209). 

   

Samkvæmt Clarke (2009, bls. 9) eru foreldrar, fjölskyldumeðlimir og leikskólakennarar 

aðal áhrifavaldarnir varðandi það að halda við og þróa áfram kunnáttu í móðurmáli. Sterkur 

grunnur barns í móðurmáli sínu leiðir af sér aukið sjálfstraust og sjálfsöryggi hjá barninu, verkar 

sem hvatning til náms, eykur skilning, styrkir sambönd innan fjölskyldunnar, auk þess sem það 

er grundvöllur þess að læra annað tungumál (Clarke, P., 2009, bls. 10). Kenningar Jim Cummins 

styðja við kenningar Clarke, en hann segir foreldra eða aðra umönnunaraðila vera lykillin að 

velgengni tvítyngdra barna – verji þeir tíma sínum með börnunum á skilvirkan hátt. Það má 

gera með því að segja sögur og eiga í samræðum sem stuðlar að þróun í orðaforða og 

hugtakaskilningi á móðurmálinu, en þekking barna og kunnátta flyst á milli tungumála, frá 

móðurmálinu sem börnin læra á heimilum sínum, yfir á seinna tungumálið sem börnin læra í 

skólanum og í samfélaginu (Cummins, J., 2001, bls. 17). 

Börn sem hafa tækifæri til að viðhalda móðurmáli sínu geta aukið vitsmuna þróun sína, á 

meðan þau læra annað tungumál. Hæfni þeirra í seinna tungumálinu mun svo tengjast því 

hversu góðri hæfni þau hafa náð á móðurmáli sínu. Börn með góða móðurmálskunnáttu munu 

þannig geta flutt færni frá einu tungumáli til annars (Clarke, P., 2009, bls. 9).  

Skutnabb-Kangas er þeirrar skoðunar að það ætti að falla undir mannréttindi allra barna 

að þau fái tækifæri til að ná fullum tökum á því máli sem þau lærðu fyrst, að vera stolt af 

móðurmáli sínu og að upplifa það að aðrir bæru virðingu fyrir því hvernig barnið upplifir sjálft 

sig. Jafnframt telur hann að í hinu fullkomna samfélagi teldist það einnig til mannréttinda að 

geta notað móðurmál sitt í öllum mögulegum aðstæðum (Skutnabb-Kangas, T., 1981, bls. 19). 

 

3.3 Máltaka  

Máltaka barna lýsir því ferli þegar börn læra sitt fyrsta mál – móðurmálið. Ef eða þegar 

einstaklingur lærir annað tungumál síðar á ævinni er talað um málnám annars máls (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, e.d.). Það er mikill munur á að læra erlent tungumál og að læra annað mál. 

Það er hægt að hætta að læra erlent mál, eins og við á Íslandi lærum frönsku eða þýsku í 

framhaldsskóla, en annað mál er tungumálið sem meirihluti landsins talar, því er aldrei hægt 

að hætta að vera í aðstæðum þar sem það tungumál er talað (Skutnabb-Kangas, T., 1981, bls 
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143).  

  Rannsóknir hafa sýnt að börn verða að læra móðurmál sín á ákveðnum markaldri, 

annars er sagt að barnið hafi ekkert ákveðið móðurmál. Markaldur er tímabilið frá fæðingu, 

fram að kynþroska og telst barn á þessum markaldri, vera á máltökuskeiði. Á máltökuskeiði 

lærir barnið móðurmál sitt svo til sjálfkrafa (Sigríður Sigurjónsdóttir, e.d.). 

Þegar barn lærir tungumál fer það inn í „heim“ þar sem hlutirnir sem barnið sér, upplifir 

og heyrir hafa fyrir ákveðna eiginleika og tengsl hver við annan. Borð er til dæmis hart, en 

brjóst móðurinnar mjúkt, auk þess sem barnið tengir það við hungur og mjólk. Orðin sem 

barnið lærir um þessa hluti verða svo eins konar merkimiðar fyrir þá upplifun sem tengist 

hlutunum (Skutnabb-Kangas, T., 1981, bls. 41). 

Þróun móðurmáls og annars máls fer fram á svipaðan hátt (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, 

bls. 105). Forsendur þess eru þær að börn skapa eigin kerfi út frá öðru tungumáli, sem kallast 

á ensku interlanguage. Íslenska þýðingin á því er millimál, eða millitungumál. Það var 

bandaríski tungumálafræðingurinn Larry Selinker sem kynnti heiminn fyrir þessu hugtaki. 

Millitungumál felur í sér tilraunir þess sem er að læra annað mál (e. second language) í því að 

tjá sig. þetta millitungumál er talið til annars tungumálakerfis en móðurmálið og annað málið, 

en það tengist þeim báðum í gegnum skynjun nemendans á tungumálunum tveim (Tarone, E., 

2006, bls. 747). 

3.4 Málörvunaraðferðir 

Hægt er að fara margar leiðir að málörvun, bæði formlega og óformlega. Formleg málörvun 

er sú sem fer fram í gegnum ákveðin verkefni, í sérstökum hópum, eða við aðstæður þar sem 

barnið er eitt með kennara, talmeinafræðingi eða sérkennara. Þar er notast við sérstakt 

málörvunarefni, svo sem spil og verkefni sem þjálfa hljóðkerfisvitund, hugtakaskilning, 

hlustun og orðaforða. Til dæmis verkefnið Orðagull, sem sem talmeinafræðingarnir Ásthildar 

Bj. Snorradóttur og Bjarteyjar Sigurðardóttur þróuðu, bæði er til sem verkefnahefti og 

snjallforrit. Það verkefni hentar bæði leikskóla- og grunnskólabörnum, því það má aðlaga það 

báðum skólastigum. Fyrir leikskólabörn þjálfar það hlustunarskilning, þar sem kennarinn les 

upphátt og barnið leysir verkefni, en ef um grunnskólabarn væri að ræða myndi það lesa 

textann sjálft. Einnig má nefna verkefni Ásthildar Bj. Snorradóttur, Tölum saman: 

málörvunarverkefni fyrir börn með þroskafrávik og tvítyngd börn.  

  Óformleg málörvun fer fram í daglegu starfi leikskólans. Við matarborðið setjum við 

orð á matinn og áhöldin sem eru fyrir framan okkur, ræðum hvaðan maturinn kemur, 

hvernig hann er á litinn, hvort hann sé heitur eða kaldur, þurr eða blautur, og lengi mætti 

telja. Undirbúningur matartímans býður svo upp á samræður á milli kennara og fárra barna. 

Þar er hægt að ræða áhöldin sem lögð eru á borðið og komast að því hve mikið þarf af 
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glösum, diskum, hnífapörum og svo framvegis. Í fataklefanum ræðum við veðrið, hvaða 

útiföt við þurfum að fara í, hvernig fötin eru á litinn, og hverjir eiginleikar útifatanna eru, 

„hvað setjum við á höfuðið?“, „hvað förum við í þegar það er blautt?“ og svo framvegis. 

Meira að segja bleiuskipti eru góð stund til að nýta í málörvun, þá hefur barnið óskipta 

athygli kennarans og gefur þetta barninu tækifæri á því að tjá sig, án þess að eiga á hættu að 

gripið verði fram í fyrir því. Þessi aðferð, að nota daglegt starf til málörvunar, er frábær leið 

til að byggja ofan á skilning, orðaforða og tjáningu barna. 

  Elín Þöll Þórðardóttir leggur áherslu á að kennarar séu meðvitaðir um þá þætti sem 

hafa ber í huga, eigi málörvun að bera árangur. Kennarar þurfa að gefa sér tíma til að tala við 

börn, lesa, syngja og fara með vísur og kvæði. Við allar þessar aðstæður þarf að gæta þess að 

hlusta á börnin, gefa þeim tíma og tækifæri til að tjá sig og veita þeim athygli. Með því sýnum 

við börnunum að það sem þau hafa að segja sé okkur mikilvægt og að það skili árangri að 

læra að tala (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, 122-123).  

 

3.5 „Þögla tímabilið“ 

Algengt er að tvítyngd börn neiti að tjá sig í leikskólanum eða skólanum eftir því sem við á, á 

meðan þau eru enn að læra seinna tungumálið. Skiptar skoðanir eru hins vegar meðal 

fræðimanna hvort þetta sé eðlilegt eða æskilegt, en þetta tímabil er yfirleitt kynnt sem annað 

þrepið af fjórum er varðar máltöku annars máls. Fyrsta þrepið er notkun móðurmáls og næsta 

þrep áðurnefnt þögult tímabil (e. silent stage). Þriðja þrepið einkennist af einfaldri tjáningu, 

eins og bendingum og að tjá sig með einu orði á nýja tungumálinu. Fjórða þrepið einkennist 

svo af afkastamikilli notkun á öðru tungumáli. (Roberts, T., 2014, bls. 3). 

Hugtakið þögult tímabil á við um ákveðið tímabil stuttu eftir að barn með annað 

móðurmál en meirihlutinn er kynnt fyrir seinna tungumálinu, þar sem barnið tjáir sig ekki á 

nýja tungumálinu. (Roberts, T., 2014, bls. 2). Þetta tímabil getur varað mánuðum saman en 

oftast eru börnin sem um ræðir fær í að tala móðurmál sitt og halda því áfram á heimili sínu 

þrátt fyrir að þögla tímabilið standi yfir (Clarke, P., 2009, bls. 18). Samkvæmt Clarke kjósa sum 

börn að þaga á meðan þau læra seinna tungumálið. Ástæðan er sú  að þau hafa lítið sem ekkert 

heyrt málið áður en þau byrjuðu í leikskólanum. Því gætu þau fundið til óöryggis í nýju 

umhverfi. Þau þurfi því að byggja upp traust til sinna nýju aðstæðna (Clarke, P., 2009, bls. 18). 

Í umfjöllun Roma Chumak-Horbatsch um „þögla tímabilið“ kemur fram mikil gagnrýni. 

Hún telur það afar ósanngjarnt og skaðlegt börnunum sem um ræðir að kennarar sætti sig við 

þetta sem eðlilegt ástand og bíði eftir að tímabilið líði hjá. Þar að auki er mikil áhætta á að 

barnið verði afskipt af samnemendum sínum og kennurum, meðan á þessu þögla tímabili 

stendur (Chumak-Horbatsch, R., 2012, bls. 32). Þetta er Clarke einnig meðvituð um, þó hennar 
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skoðanir séu á öndverðu meiði við skoðanir Chumak-Horbatsch á þögla tímabilinu en Clarke 

telur þetta tímabil mikilvægt fyrir börnin svo þau nái tökum á seinna tungumáli sínu.  Clarke 

fjallar jafnframt um það að önnur börn geti verið fljót að ákveða að barnið sem neitar að tala 

meirihlutatungumálið geti ekki leikið við hin börnin. Jafnvel geta börnin hafnað tilraunum 

barnsins sem um ræðir við að komast inn í leikinn, án orða. Það sé því áríðandi að kennarar 

hvetji hin börnin til þess að styðja við barnið sem er á þögla tímabilinu (Clarke, P., 2009, bls. 

18).  

 Chumak-Horbatsch telur að í raunveruleikanum snúist þetta um þá staðreynd að 

eintyngda námsumhverfið þaggi niður í þeim börnum sem hafa annað móðurmál en 

meirihlutinn. Þegar þau svo komi í þessar kennsluaðstæður upplifi þau „tungumála áfall“ og 

mikla óvissu varðandi tungumálið. Þau uppgötva þannig að tungumálið sem þau tala skipti ekki 

máli og að það hvernig þau tala sé ekki æskilegt, stundum jafnvel bannað. Þau upplifa sig 

getulítil er varðar tjáningu í gegnum tungumál og færa sig því yfir í frumstæða samskiptamáta, 

svo sem bendingar (Chumak-Horbatsch, R., 2012, bls. 32). 
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4 Foreldrasamstarf 

Tvítyngd börn sem ganga í skóla þar sem seinna tungumál þeirra er talaðgeta átt á hættu á að 

glata móðurmáli sínu. Eftir því sem þau verja meiri tíma í skólanum og minni tíma heima eru 

þau í meiri tengingu við seinna tungumál sitt og minni tengingu við móðurmálið. Það getur 

leitt af sér togstreitu á milli tungumála sem endar oft á því að móðurmálið verður undir. Á 

stuttum tíma getur þannig nýja tungumálið komið í stað móðurmálsins. Þessi þróun er afar 

neikvæð þar sem hún bindur enda á tvítyngi, hefur neikvæð áhrif á fjölskyldutengsl og skaðar 

sambandið á milli foreldra og barna. Auk þess getur hún jafnvel gert barnið afhuga fjölskyldu 

sinni (Chumak-Horbatsch, R., 2012, bls. 30).  

Viðhorf skólasamfélagsins getur haft gífurleg áhrif til  að hvetja eða letja tvítyngd börn 

til máls. Það er því mikilvægt að kennarar barna hafi skilning á mikilvægi móðurmáls auk þess 

að hafa jákvætt viðhorf til móðurmáls barna. Afar mikilvægt er að vera vakandi fyrir þessu 

þegar börn hefja leikskólagöngu sína, þar sem það getur tekið stuttan tíma fyrir börnin að tapa 

móðurmálinu, sé ekki hugað að örvun móðurmálsins samhliða íslenskunámi barnanna (Hanna 

Ragnarsdóttir, Fríða Bjarney Jónsdóttir og Hildur Blöndal Sveinsdóttir, 2016, bls. 4-5). Það er 

því mikilvægt að leikskólakennarar og foreldrar eigi í uppbyggilegu samstarfi til þess að stuðla 

að virku tvítyngi og jákvæðu viðhorfi barnsins til móðurmáls síns, samhliða því sem barnið lærir 

seinna tungumálið.  

Þrjár greinar í lögum um leikskóla fjalla um samstarf á milli foreldra og leikskóla. A  liður, 

2. mgr.,  segir að fylgjast skuli með alhliða þroska barna og hann efldur, í gegnum nána 

samvinnu við foreldra. Í 9. grein kemur fram að foreldrar eigi rétt á upplýsingum um 

skólastarfið og stöðu barna sinna. Ennfremur kemur fram að tali foreldrar ekki íslensku skuli 

leikskólinn leitast við að tryggja þeim „túlkun á upplýsingum sem nauðsynlegar eru vegna 

samskipta foreldra og skóla samkvæmt þessari grein.” (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Í 10. 

grein segir að leikskólastjóri eigi að stuðla að því að starfsfólk leikskóla og foreldrar eigi í 

samstarfi með velferð barna að leiðarljósi (Lög um leikskóla nr. 90/2008).  

 

4.1 Leiðir að áhrifaríku foreldrasamstarfi 

Foreldrar og leikskólakennarar eiga það sameiginlegt að bera hag barnanna fyrir brjósti. Til 

þess að börnin fái besta stuðning og kennslu sem völ er á, er nauðsynlegt að þessir aðilar vinni 

saman. Foreldrar tvítyngdra barna eru mikilvægir heimildamenn fyrir kennara barna sinna, 

enda geta foreldrarnir talist sérfræðingar í lífum barna sinna. Sýnt hefur verið fram á að 

námsárangur barna eykst ef kennarar notfæra sér bakgrunn og þekkingu barna, þar á meðal 

móðurmál þeirra. Þær upplýsingar sem foreldrar geta veitt leikskólakennurum um barnið eru 

því dýrmætar og ber að nota til að byggja brýr á milli heimilis og leikskóla, í gegnum 
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gagnkvæmt samstarf (Isik-Ercan, Z., 2018, bls. 69). Foreldrar skilja nauðsyn þess að vera virkir 

þátttakendur í námi barna sinna, en það er þó þörf á því að byggja brýr á milli heimilis og skóla, 

með gagnkvæma virðingu og samstarf að leiðarljósi. Þessar brýr búa til tækifæri fyrir 

fjölskyldur og kennara að hlusta hver á annan, af virðingu og trausti (bls. 133). Það er því 

mikilvægt að leikskólakennarar stuðli frá upphafi leikskólagöngu barna að jákvæðu og 

uppbyggilegu samstarfi við foreldrana. Til þess eru ýmsar leiðir sem reynst hafa áhrifaríkar. 

Viðhorf kennarans til foreldra sem samstarfsaðila: Þegar kennarar þróa með sér það 

viðhorf að foreldrar séu samstarfsfélagar þeirra passa þeir að vera aðgengilegir og gefa 

foreldrum tíma til að tala ef þeim liggur eitthvað á hjarta, án þess að foreldrarnir þurfi að bóka 

sérstakan viðtalstíma (Sánchez-Suzuki Colegrove, K., 2018, bls. 133-134).  

Heimsóknir í leikskólann: Í upphafi skólaárs er gott fyrir kennara að bjóða foreldrum í 

heimsókn, svo foreldrarnir kynnist betur starfsfólki deildarinnar, dagskipulagi og daglegu 

starfi. Samkvæmt rannsókn Kiyomi Sánchez-Suzuki Colegrove fannst foreldrum best að fá slíkt 

boð þegar þeir komu með börn sín eða sóttu þau, eða í gegnum síma, í stað tölvupósts. 

(Sánchez-Suzuki Colegrove, K., 2018, bls. 135). Það er misjafnt eftir kennurum og skólum 

hvernig þessar heimsóknir fara fram. Sumir bjóða foreldrum á sérstökum dögum eða til að 

taka þátt í ákveðnum viðburðum, til dæmis bóndadagskaffi, eða jólaföndur. Sánchez-Suzuki 

Colegrove telur best að bjóða upp á opinn skóladag, þar sem foreldrar geta kíkt í heimsókn 

þegar þeir eru í kaffi í vinnunni eða í hádegishlé. Þetta á þó aðallega við um eldri börn 

leikskólans, þetta gæti verið of mikið rót fyrir þau allra yngstu. Auk þess telur hún gott að vera 

með þá stefnu að dyrnar séu alltaf opnar og foreldrar alltaf velkomnir í heimsókn. Í þessum 

heimsóknum er mikilvægt að kennararnir bjóði foreldra velkomna, veiti þeim athygli og sýni 

að þeir kunni að meta það að hafa foreldrana á staðnum. Það fer ekki framhjá foreldrum þegar 

kennarar eru virkilega að leggja sig fram og þeir finna hvenær þeir eru virkilega velkomnir. 

Þessi samskiptaaðferð er afar hentug til að fjölskyldum barnanna finnist ekki óþægilegt að 

heimsækja leikskólann (Sánchez-Suzuki Colegrove, K., 2018, bls. 135-136). 

Virk hlustun og samskipti: Eins og áður hefur komið fram, eru foreldrar sérfræðingar í 

börnum sínum og þeir einstaklingar sem þekkja börnin best. Þegar foreldrar heimsækja 

leikskólann fá leikskólakennarar tækifæri til að eiga í samskiptum við þá, eiga samræður og fá 

upplýsingar um fjölskyldurnar. Þessi tegund samskipta er nauðsynleg þegar brúa á 

menningarleg bil (Sánchez-Suzuki Colegrove, K., 2018, bls. 136). 

Foreldraviðtöl endurhugsuð: Foreldraviðtöl eru frábært tækifæri fyrir leikskólakennara 

til að stuðla að jákvæðum samskiptum við foreldra. Gott er að gera ráð fyrir rúmum tíma, svo 

hægt sé að spjalla aðeins saman líka. Í viðtali teknu í tengslum við rannsókn Sánchez-Suzuki 

Colegrove sagði móðir tvítyngdrar stúlku í fyrsta bekk að hún kynni sérstaklega vel að meta 
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kennara dóttur sinnar, sem sýndi alltaf mikinn áhuga á lífi þeirra utan skólans. Það gerði 

kennarinn með spurningum eins og „hvernig hefur þú það?“, „hvernig gengur?“. Það þarf oft 

ekki meira en þetta til að sýna foreldrum að kennaranum er annt um fjölskyldu nemenda síns 

(Sánchez-Suzuki Colegrove, K., 2018, bls. 136-137). 

 

4.2 Hlutverk leikskólans varðandi máltöku tvítyngdra barna 

Elín Þöll fjallar um það við hvaða aðstæður er best að stuðla að málþroska tvítyngdra barna 

í grein sinni Móðurmál og tvítyngi. Þar kemur einnig fram að samanburður á ein- og 

tvítyngdum börnum með hliðsjón af málþroska þeirra, leiðir í ljós að máltaka þeirra er háð 

svipuðum skilyrðum. Þeir þættir sem leiða af sér bestan málþroska eru hvatning og örvun í 

afslöppuðu, hvetjandi og eðlilegu umhverfi (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 122). Það er 

hlutverk leikskólans að sjá til þess að skapa þær aðstæður sem börnin þarfnast. Lög um 

leikskóla kveða á um þetta í 17. grein, lið D, að nauðsynlegt sé að tryggja að réttindi barna séu 

virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt lögum. (Lög um leikskóla nr. 

90/2008). 

  Þá er ekki síður mikilvægt að leikskólakennarar séu meðvitaðir um það að leiðrétta ekki 

málfarsvillur í sífellu. Það virkar ekki uppörvandi fyrir barn sem er að æfa sig að tala nýtt 

tungumál og era ð segja frá einhverju sem því liggur á hjarta, að heyra að það hafi ekki verið 

rétt sagt. Börnin upplifa það þannig að inntak þess sem þau höfðu að segja skipti ekki máli, 

heldur hvernig það er sagt. Mikilvægara er því að sýna því áhuga sem barnið hefur að segja, 

málfræðivillurnar mega bíða (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 123). 

Þrátt fyrir gríðarlega aukningu á börnum með annað móðurmál en íslensku í leikskólum 

landsins á undanförnum árum, skortir umfjöllum um móðurmál og þróun tvítyngis í 

aðalnámskrá leikskóla. Aðgengi að upplýsingum fyrir foreldra barna sem alast upp við fleiri en 

eitt tungumál er af skornum skammti, en þó er talsverð vitundarvakning meðal þeirra stofnana 

sem starfa með foreldrum leikskólabarna (Mosty, N.L., Samúel Lefever og Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2013, bls. 5).  

Reykjavíkurborg stendur framarlega hvað þessa vitundarvakningu varðar, en árið 2014 

kom út fjölmenningarstefnan, „Heimurinn er hér - Stefna skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur 

um fjölmenningarlegt skóla- og frístundastarf“. Megininntak þeirrar stefnu eru fjölbreyttir 

kennslu- og starfshættir með áherslu á að koma til móts við þarfir allra barna. Íslenska sem 

annað mál og virkt tvítyngi, þar sem það að öll börn með annað móðurmál en íslensku þrói 

með sér virkt tvítyngi er meginmarkmið. Að lokum er fjallað um mikilvægi foreldrasamstarfs, 

og að starfsfólk skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur beiti sér fyrir því að kynnast vel öllum 

börnum og fjölskyldum þeirra, með jákvætt og lausnamiðað samstarf að leiðarljósi (Candace 
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Alison Loque ofl., 2014, bls. 6). Eitt af mikilvægustu hlutverkum leikskólakennara er að stuðla 

að þýðingarmiklu samtali við foreldra tvítyngdra barna. Áhrifamest er að þetta samtal eigi sér 

stað á móðurmáli foreldranna og skal það vera framkvæmt af hæfum túlkum, ekki öðrum 

foreldrum, aðstoðarfólki eða slíku. Þannig má halda foreldrum upplýstum um það hver 

framgangur barns þeirra er varðandi það að læra nýja tungumálið, ásamt því að hvetja foreldra 

til að og minna þá á rétt sinn til að viðhalda móðurmálinu á heimilinu (Clarke, P., 2009, bls. 8). 

Leikskólakennarar geta gegnt mikilvægu hlutverki til að barnið viðhaldi móðurmáli sínu. 

Það geta þeir gert með því að sjá börnunum fyrir tækifærum til að nota móðurmál sitt í 

leikskólanum og með því að hvetja foreldra til að nota móðurmálið heima, til að tryggja að 

barnið fái góðan grunn að því að læra seinna tungumálið. Það er áríðandi að fullvissa foreldra 

um það að barnið muni læra seinna tungumálið af þeim sem það tala (Clarke, P., 2009, bls. 9).  

 

4.3 Hlutverk foreldra varðandi máltöku tvítyngdra barna 

Það er afar áríðandi að kennarar tvítyngdra barna geri sér grein fyrir því hversu misvísandi 

skilaboð foreldrar fá frá umhverfi sínu varðandi kosti og galla þess að tala fleiri en eitt 

tungumál. Vegna þess hversu þrautseigar mýtur um tvítyngi eru, eru foreldrar oft efins um 

hvort það sé raunverulega rétt að barn þeirra læri tvö tungumál á sama tíma. Algengt er að 

fólk telji það rugla barnið, en jafnframt hafa foreldrar áhyggjur af því hver staða barnsins verði 

þegar það fer í grunnskóla og skilur lítið sem ekkert í tungumálinu sem meirihlutinn talar. Auk 

þess getur hræðsla um að barnið vilji ekki lengur tala móðurmál sitt, minnihluta tungumálið, 

þegar það er búið að læra tungumál meirihlutans (Edwards, V. og Newcombe, L.P., 2006, bls. 

139).  

Sýnt hefur verið fram á mikilvægi jákvæðs og virks samstarfs við foreldra er varðar 

málþroska barna, en foreldrar hafa mikil áhrif á málþroska, getu til að læra móðurmálið og 

námsárangur barnanna í framtíðinni. Þar eru börn með annað móðurmál en það sem talað er 

í leikskólanum ekki undanskilin. Clarke segir að móðurmálið sé afar mikilvægt og það myndi 

grundvöll fyrir því hvernig barninu mun ganga að læra tungumál síðar meir (Clarke, P., 2009, 

bls. 9). Í langflestum tilfellum hafa foreldrar mikinn metnað hvað varðar börnin sín og álíta 

mikilvægt að þau viðhaldi móðurmáli sínu auk þess sem þau tileinki sér og nái góðum tökum 

á nýja málinu. En einn af þeim þáttum sem segja til um möguleika barns á að blómstra bæði 

félags- og námslega er góð staða í bæði móðurmáli og tungumálinu sem talað er í skólanum 

(Hanna Ragnarsdóttir, Fríða Bjarney Jónsdóttir og Hildur Blöndal Sveinsdóttir, 2016, bls. 4). 

Þegar rætt er um hlutverk foreldra hvað þróun tvítyngis barna varðar, er áherslan yfirleitt 

á að hlutverk foreldra sé að kenna móðurmálið – það tungumál sem talað er á heimilinu. 

DeTemple leggur mikla áherslu á mikilvægi lesturs í því samhengi. DeTemple telur að þær 



21 

samræður sem eiga sér stað á milli barns og foreldris þegar foreldrið les fyrir barnið, séu 

áhrifamikill þáttur varðandi málþroska barnsins. Lesandinn og barnið hafa óskipta athygli sína 

við lestur bókarinnar, sem styður við það að auka á málþroska barnsins. Lesturinn leiðir af sér 

tækifæri fyrir útskýringar, skilgreiningar og lýsingar á efni bókarinnar, sem verður til þess að 

þekking barnsins á tungumálinu sem bókin er lesin á dýpkar (2001, bls. 35). 

Auk þess hafa samskipti þar sem áhersla er lögð á gæði, leiðrétting á málfræðivillum með 

því að endurtaka orðið sem barnið sagði vitlaust (með því að nota það rétt í setningu, ekki með 

því að leiðrétta barnið) jákvæð áhrif á notkun barnsins á móðurmáli sínu (Mosty, N.L., Samúel 

Lefever og Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2013, bls. 4). 

Nichole Leigh Mosty, Samúel Lefever og Hrafnhildur Ragnarsdóttir rannsökuðu viðhorf 

foreldra leikskólabarna af erlendum uppruna til móðurmálsins og tvítyngis. Niðurstöður 

þeirrar rannsóknar leiddu í ljós að yfirgnæfandi meirihluti foreldra, eða 95% töldu mikilvægt 

að börn þeirra lærðu móðurmál sitt. Foreldrarnir töldu það mikilvægt til þess að stuðla að 

samskiptum við ættingja auk þess sem það myndi auka á tækifæri barnanna til menntunar í 

framtíðinni. Um helmingur þátttakanda taldi að það að læra móðurmál sitt yrði til þess að auka 

við vitsmunaþroska barnanna. Tæpur helmingur foreldra taldi kunnáttu í móðurmáli sínu 

myndi viðhalda eða styrkja tengsl barnanna við menningu og þjóðerni sitt. Aðspurðir nefndu 

svo 95% foreldra að helsta leið þeirra til að kenna börnunum móðurmál sitt færi fram í gegnum 

dagleg samskipti. Sjónvarpsáhorf á móðurmálinu var einnig algeng aðferð, auk þess sem um 

70% foreldra sögðust lesa bækur á móðurmálinu fyrir börn sín og 60% hlustuðu á tónlist á 

móðurmálinu (Mosty, N.L., Samúel Lefever og Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2013, bls. 7). 

 Tove Skutnabb-Kangas segir í bók sinni Bilingualism or Not frá nokkrum góðum 

aðferðum sem foreldrar geta nýtt sér, vilji þeir styðja barn sitt sem elst upp í tvítyngu umhverfi. 

1) Það fyrsta sem hann nefnir er að foreldrar þurfi að tala við börnin sín, eins mikið og 

mögulegt er. Hann leggur áherslu á að byrja á því eins snemma og auðið er. 

Hvítvoðungar, eins til tveggja mánaða gamlir hafa til dæmis gaman af því að láta syngja 

fyrir sig. Þó barnið hafi ekki skilning á orðunum sem foreldrarnir nota er svo margt 

annað í þessum tjáskiptum sem barnið skilur. Takturinn í talandanum, nándin, 

snertingin og að fylgjast með sambandinu á milli munnlegrar tjáningar og látbragðs.  

2) Næst nefnir Skutnabb-Kangas að foreldrar skuli skipuleggja eins mikið af aðstæðum 

sem fela í sér tungumál og auðið er. Þá er átt við um bæði móðurmálið og seinna 

tungumálið. Í þessum aðstæðum er notast við bókmenntir og sönglög. Foreldrar þurfa 

einnig að sjá til þess að barnið komist í samskipti við bæði börn og fullorðna, sem tala 

bæði tungumál. Gott er að hjálpa barninu að læra og upplifa á einu tungumáli, eitthvað 

sem barnið kann á hinu. 
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3) Að leika tungumálaleiki til þess að kenna barninu að tungumál eru spennandi og það 

sé skemmtileg að sjá hvað er líkt og ólíkt með tungumálunum og menningunni sem 

tengist móðurmálinu og seinna tungumálinu. 

4) Foreldrar barna sem alast upp með tvö móðurmál þurfa að reyna að sjá til þess að 

barnið fái móðurmálskennslu í báðum tungumálum, ekki kennslu sem felur í sér að 

annað tungumálið sé móðurmál og hitt sé erlent mál. Það er þó oftast ekki annað í boði 

og oft á tíðum ekki nein kennsla aðgengileg í hvorugu móðurmálinu (Skutnabb-Kangas, 

T., 1981, bls. 152). 
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5 Lokaorð 

Í þjóðfélagi þar sem mikil aukning er í fólksflutningum til landsins gefur auga leið að aðlögunar 

er þörf meðal innfæddra til að koma til móts við og bjóða innflytjendur velkomna í nýtt 

samfélag. Það á ekki síst við um börn innflytjenda og kemur það hlutskipti að miklu leiti í hlut 

þeirra sem annast menntun barnanna. Það þarf að koma á skólakerfi sem leggur áherslu á 

jafnrétti og fjölmenningu, með virðingu fyrir menningarlegum bakgrunni allra nemenda og 

foreldra þeirra að leiðarljósi.  

 Í upphafi þessa verkefnis setti ég fram rannsóknarspurninguna: Með hvaða hætti geta 

leikskólakennarar stutt foreldra tvítyngdra barna við að stuðla að virku tvítyngi barna sinna?  

Í umfjöllun minni hér að framan kemur fram að sterkur grunnur í móðurmálskunnáttu er 

forsenda þess að börn á máltökualdri læri seinna tungumál með góðum árangri. Í langflestum 

tilfellum eru það foreldrar sem kenna barninu móðurmálið. Mikilvægt er að stutt sé við þá og 

þeim fengin þau tæki og tól sem nauðsynleg eru til þess að barnið þrói með sér þessa hæfni 

að búa yfir virku tvítyngi.  

  Flest börn á Íslandi ganga í leikskóla og eru tvítyngd börn þar engin undantekning. Hér 

að framan kemur fram að um 12,2% leikskólabarna árið 2017. Það er því augljóst að þörf sé á 

faglegri þekkingu leikskólakennara á því hvernig best er að stuðla að máltöku þessara barna á 

seinna máli sínu, íslenskunni. Þar sem góð móðurmálskunnátta er grunnurinn, gefur auga leið 

að leikskólakennarar þurfi að leita til helstu sérfræðinga um málefni þessarra barna – foreldra 

þeirra. Sú þekking sem foreldrarnir búa yfir getur reynst dýrmæt varðandi nám barnsins. Eitt 

af mikilvægustu hlutverkum leikskólakennara er því að stuðla að samtali við foreldra 

tvítyngdra barna. Kennarinn þarf að passa að vera aðgengilegur og gefa foreldrum tíma til 

samtals, liggi þeim eitthvað á hjarta. Áhrifamest er að þetta samtal eigi sér stað á móðurmáli 

foreldranna, framkvæmt af hæfum túlkum. Þannig er hægt að halda foreldrum upplýstum um 

framgang barnsins í að læra nýja tungumálið auk þess sem þetta er gott tækifæri til að hvetja 

foreldra til að viðhalda móðurmálinu. Leikskólakennarar ættu líka að hvetja foreldra til að nota 

móðurmálið heima til að tryggja að barnið fái góðan grunn til að læra seinna tungumálið.  

 Grunnurinn að þessu foreldrasamstarfi er að kennarar þrói með sér jákvætt viðhorf til 

foreldra og beri virðingu fyrir menningu þeirra. Auk þess er mikilvægt að foreldrar upplifi að 

þeir séu velkomnir í heimsókn í leikskóla barna sinna. 

Í gegnum foreldrasamstarf geta leikskólakennarar, sem sérfræðingar í kennslu ungra 

barna, bent foreldrum á leiðir sem foreldrar geta nýtt sér við að viðhalda móðurmáli barna 

sinna. Þær leiðir sem ég tel líklegar til árangurs, eftir að hafa kynnt mér hvað fræðimenn hafa 

skrifað um efnið eru meðal annars að foreldrar tali við börn sín frá unga aldri og setji orð á 

athafnir sínar í þeim tilgangi að örva orðaforða barnanna. Foreldrar geta skipulagt stundir sem 
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fela í sér notkun og hlustun á móðurmálinu. Þar reynist vel að nota bækur og tónlist. Gott er 

að reyna að sjá til þess að barnið eigi samskipti við aðra einstaklinga, bæði börn og fullorðna, 

sem tala móðurmálið, utan kjarnafjölskyldunnar, hafi foreldrar kost á því. Það er svo bæði 

gagnlegt og skemmtilegt að leika tungumálaleiki og skoða með barninu hvað er líkt og ólíkt 

með tungumáli og menningu móðurmáls og seinna tungumáls. Leikskólakennarar geta 

jafnframt notað faglega þekkingu sína til að fræða foreldra um mikilvægi og kosti tvítyngis. 

Eins og áður hefur komið fram eru foreldrar tvítyngdra barna oft hræddir um að það að læra 

að tala tvö tungumál í einu muni rugla börnin, en leikskólakennarar þurfa að leiðrétta þann 

misskilning, jafnframt því sem þeir hvetja foreldra til þess að hlúa að móðurmálinu. 

  Á þessu má vera ljóst að gott samstarf foreldra og kennara er barninu í hag og lykillinn 

að árangri barnsins er varðar þróun virks tvítyngis.   
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