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Ágrip 

Lokaverkefni þetta samanstendur af barnabókinni Nú býr Lili á Íslandi og fræðilegri 

greinargerð. Markmið verkefnisins var að skapa barnabók sérstaklega tileinkaða fjöltyngdum 

íslenskum börnum og foreldrum þeirra. Bókin stuðlar að þremur þáttum: að veita innsýn í 

íslenska menningu; þjálfa íslenskan orðaforða og; að miðla upplýsingum í tengslum við fyrri 

þættina tvo. Henni er skipt í tvo hluti, söguna um Lili og fróðleik og ábendingar fyrir foreldra. 

Bókin er skrifuð á einföldu íslensku máli svo hún henti sem stærstum hópi barna og foreldra.  

Fyrri hluti bókarinnar segir söguna af sex ára gamalli stúlku sem heitir Lili. Lili er hálf íslensk 

og hálf suðurafrísk. Hún hefur búið í Afríku allt sitt líf en er nýflutt til Íslands með foreldrum 

sínum. Kaflar sögunnar eru til að kynna Lili íslenskri menningu og daglegu lífi barna á Íslandi. 

Lili fer til að mynda í sund, heimsækir ömmu sína og afa og upplifir í fyrsta skipti snjókomu. 

Myndskreytingar eru eftir listakonuna Hannah McDonald og voru unnar í nánu samstarfi við 

höfund bókarinnar. Seinni hluti bókarinnar inniheldur kafla með fróðleik og ábendingum fyrir 

foreldra. Þeir dýpka hvern sögukafla, skýra frekar ýmsa menningarlega þætti og gefa 

hugmyndir um hluti sem foreldrar og börn geta gert saman, svo sem að elda kjötsúpu eftir 

góðri uppskrift sem þar er að finna.  

Lokaverkefnið var unnin út frá eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hvernig fer sköpun á 

barnabókinni Nú býr Lili á Íslandi fram? Á hvaða hátt getur bókin Nú býr Lili á Íslandi stuðlað 

að upplýsingum um íslenska menningu fyrir fjöltyngd börn og foreldra þeirra, ásamt því að 

kenna íslenskan orðaforða? Í þessari greinargerð er fyrst fjallað um kenningar og rannsóknir 

sem tengjast börnum og fjöltyngi, lestrarnámi og orðaforðaþjálfun sem bókarskrifin byggja á. 

Því næst er fjallað um gerð bókarinnar Nú býr Lili á Íslandi, innihald hennar og samvinnu 

höfundar við myndskreytara. 
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Abstract 

The present thesis comprises the children’s book Nú býr Lili á Íslandi and the academic report 

alongside. The main goal of the project was to develop a children’s book with a focus on 

plurilingual children and their parents. The book was created aiming to cover three main 

purposes: i) to give insight into Iceland culture, ii) to train Icelandic vocabulary and iii) to 

provide further information connected to the previous two aspects. The book is divided into 

two sections: the story about Lili and chapters with information and suggestions for parents. 

Furthermore, the book has been written in a simple Icelandic language in order to maximize 

its reachability among children and parents. 

The first part of the book tells the story of a six years old girl called Lili. Lili, who is half 

Icelandic and half South African, has lived in Africa all her life and has just moved to Iceland 

with her parents. The story is a composition of chapters that introduce Lili to different aspects 

of Icelandic culture and how daily life of children in Iceland works: some examples are when 

Lili goes to the swimming pool, visits her Icelandic grandparents or experiences snow for the 

first time. The story includes illustrations made by artist Hannah McDonald, drawn in close 

collaboration with the author of the book during the creative process. The second part of the 

book consists of chapters containing information and suggestions about the different topics 

covered in the story. They expand the chapters of the story by explaining some of the cultural 

events as well as providing ideas for parents such as cooking Icelandic meat soup according to 

a given recipe. 

The present academic report first formulates the research questions that the project 

attempts to answer: How is the creative process of the children´s book Nú býr Lili á Íslandi 
carried out? In which way can the book Nú býr Lili á Íslandi give plurilingual children and their 

parents information about Icelandic culture, as well as train vocabulary? To answer these 

questions, the report discusses different theories and research connected to children and 

plurilingualism, presenting the vocabulary training and reading techniques that the writing of 

Nú býr Lili á Íslandi is built upon. The report then focuses on the creation of Nú býr Lili á Íslandi, 
its content and the collaboration process between the author and the illustrator.  
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Formáli 

Það eru nokkrar ástæður fyrir því að ég valdi að skapa barnabók tileinkaða fjöltyngdum 

íslenskum börnum sem B.Ed. lokaverkefni mitt við Háskóla Íslands. Í gegnum námið hefur mín 

persónuleg reynsla aukið áhuga minn á fjöltyngi. Ég eignaðist erlendan maka, fluttist til 

Svíþjóðar og vann með fjöltyngdum börnum. Ég varð meðvitaðri um þarfir þessa hóps og í þau 

skipti sem ég kom í heimsókn til Íslands á  námstíma mínum tók ég eftir skorti á námsefni fyrir 

hann. Meðal annars fannst mér vanta barnabækur sem fjölluðu um eða töluðu til fjöltyngdra 

barna og ég ákvað að bæta skyldi úr því. Mig hefur lengi langað að skrifa barnabók og með 

þessu verkefni gafst mér tækifæri til að láta þann draum rætast og sameina áhuga minn á 

fjöltyngi og skapandi skrifum. 

Ég vil byrja á að þakka öllum þeim sem lásu bókina og gáfu mér endurgjöf á meðan 

samningu stóð. Kristínu Jónsdóttur leiðbeinanda mínum er ég þakklát fyrir góðar ábendingar 

sem áttu meðal annars þátt í að móta hugmyndina að verkefninu. Hannah McDonald 

myndlistakona og vinkona mín fær kærar þakkir fyrir frábæra samvinnu en án hennar hefði 

bókin ekki orðið að veruleika. Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir yfirlestur og stuðning í gegnum 

allt ferlið og þá sérstaklega Guillermo; áhugi minn á fjöltyngi kviknaði eftir að þú komst inn í líf 

mitt. Að lokum vil ég þakka öllum fjöltyngdu börnunum sem ég hef kynnst en þau veittu mér 

innblástur og bókina tileinka ég þeim. 

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

Íslands (https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=41969) 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 ábyrgð á því sem missagt kann 

að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 18.maí 2020 
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1 Inngangur  

Greinargerð þessi inniheldur fræðilega umfjöllun um börn og fjöltyngi og meðfylgjandi er 

barnabókin Nú býr Lili á Íslandi. Í kafla tvö og þrjú er fjallað um á hvaða forsendum bókin var 

unnin. Hugtakið fjöltyngi er útskýrt og kannað er hvernig er að vera innflytjandi. Tækifæri í 

tungumálanámi fjöltyngdra barna eru skoðuð og fjallað er um þætti eins og virkt fjöltyngi, 

mikilvægi orðaforðanáms og samræðulestur. 

Í fjórða og síðasta kaflanum er sagt frá hvernig barnabókin Nú býr Lili á Íslandi var unnin. 

Bókin er frumraun höfundar og um leið einskonar frumkvöðlaverkefni. Hún hefur það að 

markmiði að gefa innsýn í íslenska menningu gegnum sögu sem fjöltyngd börn geta tengt við. 

Í kaflanum verður fjallað um innihald bókarinnar en ásamt sögunni um Lili kennir bókin 

orðaforða og inniheldur fróðleik og ábendingar fyrir foreldra. Myndskreytingar eru eftir 

Hannah McDonald og greint verður frá samstarfi höfundar og myndskreytara í gegnum 

sköpunarferlið.  

Vert er að nefna að í þessari greinargerð var valið að notast við hugtakið fjöltyngi (e. 
plurilingualism) í stað tvítyngis. Ástæðan er sú að síalgengara er að íslensk börn notist við 

fleiri en tvö tungumál í daglegu lífi. Takmarkast hugtakið fjöltyngi því ekki við börn með tvö 

tungumál og nær þar með yfir stærri hóp barna (Council of Europe, e.d.).  

Tilgangur verkefnisins er að gera heim íslenskra barnabóka fjölbreyttari með því að skapa 

barnabók sem tileinkuð er fjöltyngdum íslenskum börnum og foreldrum þeirra. Bókin er 

skrifuð á einföldu íslensku máli til þess að hún nái til barna og foreldra á mismunandi stigi 

íslenskunáms. Bókin er hugsuð fyrir allar fjöltyngdar fjölskyldur sem vilja læra um íslenskt 

tungumál og menningu í gegnum lestur barnabókar. Þó svo að bókin sé sérstaklega tileinkuð 

fjöltyngdum börnum þá getur hún nýst öllum íslenskum börnum. Dæmi um hópa sem geta 

haft gagn og gaman af bókinni eru; börn og foreldrar sem eru nýflutt til Íslands; íslensk börn 

sem búa erlendis; grunnskólakennarar sem vilja nýta sér bókina í kennslu og; einfaldlega allir 

þeir sem hafa áhuga á íslenskum barnabókmenntum. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast verður við að svara eru: Hvernig fer sköpun á 

barnabókinni Nú býr Lili á Íslandi fram? Á hvaða hátt getur bókin Nú býr Lili á Íslandi stuðlað 

að upplýsingum um íslenska menningu fyrir fjöltyngd börn og foreldra þeirra, ásamt því að 

kenna íslenskan orðaforða? 
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2 Fjöltyngi 

Fjöltyngi hefur verið rannsakað af fræðimönnum í nokkra áratugi og er þverfaglegt fyrirbæri. 

Það er rannsakað frá mannfræðilegu, sálfræðilegu, félagsfræðilegu og málfræðilegu 

sjónarhorni sem gerir það að verkum að margar ólíkar skilgreiningar eru til á fjöltyngi. 

Algengasta skilgreiningin er þó sú að þegar börn læra fleiri en eitt tungumál verða þau 

tvítyngd. Ef tungumálin eru fleiri en tvö þá er barnið fjöltyngt (Þórdís Gísladóttir, 2004). 

Fjöltyngi hefur einnig verið rannsakað bæði sem samfélagslegt fyrirbæri og 

einstaklingsfyrirbæri. Margar þjóðir eru tví- eða fjöltyngdar vegna þess að landsbúar þeirra 

hafa góð tök á tveimur eða fleiri tungumálum. Belgía, Sviss og Kanada eru dæmi um lönd sem 

hafa nokkur opinber tungumál og í Hong Kong og Singapore eru töluð mismunandi tungumál 

í skóla og heima fyrir (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008; Þórdís Gísladóttir, 2004). Á Íslandi má segja 

að búi tvítyngd þjóð þar sem flestir landsbúar geta tjáð sig á íslensku og ensku. Enskukennsla 

hefst snemma á grunnskólagöngu og mörg börn nútímans hafa mikla enskukunnáttu áður en 

þau hefja grunnskólanám (Þórdís Gísladóttir, 2004). Þetta er skiljanlegt vegna þess hve fámenn 

þjóðin er og þess vegna hefur hún meiri þörf á hæfni í alþjóðlegum samskiptum.  

Ef litið er til fjöltyngis sem einstaklingsfyrirbæris þá gerist fólk fjöltyngt þegar það flyst á 

milli landa og þarf að tileinka sér tungumál þess lands sem flutt er til. Börn geta þó verið 

fjöltyngd án þess að flytja nokkurntíma til annars lands. Dæmi um það er ef foreldrar barns 

eru innflytjendur í því landi sem barnið býr í og hafa annað tungumál að móðurmáli en talað 

er í landinu. Þá er barnið önnur kynslóð innflytjenda og þar með fjöltyngt (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2008). Ísland er vinsæll ferðamannastaður en er einnig hægt og rólega að 

verða algengara aðsetursland. Innflytjendum fer sífjölgandi og um leið hækkar hlutfall 

fjöltyngdra barna í leik- og grunnskólum landsins. 

2.1 Íslensk börn og fjöltyngi 
Einstaklingum með erlendan bakgrunn hefur fjölgað hratt á Íslandi á aðeins fáeinum árum. 

Niðurstöður Hagstofu Íslands árið 2019 sýndu að 50.272 íbúa voru innflytjendur en fyrir 

tveimur árum voru þeir 43.736 talsins. Í sömu mælingum mældist önnur kynslóð innflytjenda 

5.263 talsins og samanlagt voru því fyrsta og önnur kynslóð innflytjenda 15,6% landsmanna 

(Hagstofa íslands, 2019). Út frá þessum mælingum má áætla að fjöltyngdum börnum á bæði 

leik- og grunnskólaaldri hafi fjölgað ört á síðustu árum. Bakgrunnur íslenskra barna er sífellt að 

verða fjölbreyttari og það skiptir máli hvernig brugðist er við þessum stöðugu breytingum (Ólöf 

Garðarsdóttir og Guðjón Hauksson, 2011). 

Í grein Hönnu Ragnarsdóttur (2016) þar sem gert er grein fyrir norrænni rannsókn á 

velgengni í skólastarfi eru færð rök fyrir að skólakerfinu hafi mistekist að sinna 

innflytjendabörnum. Þau eru oft félagslega einangruð, hljóta minni virðingar en önnur börn og 
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námsárangur þeirra er lakari en annarra. Þetta sést á niðurstöðum PISA-rannsókna og á jafn 

mikið við um hin Norðurlöndin og Ísland. Í grein Hönnu kemur einnig fram að mörg dæmi eru 

um fyrirmyndar skólastarf með tilliti til nemenda af erlendum uppruna og ætlun 

rannsóknarinnar er að varpa ljósi á það. Niðurstöðurnar gefa því gagnlegar hugmyndir um 

hvernig má þróa farsælt skólastarf með nemendum úr hópum innflytjenda.  

Áhugavert er að velta fyrir sér hverju þarf að breyta til þess að gefa börnum með erlendan 

bakgrunn jöfn tækifæri til að aðlagast íslensku skólastarfi og samfélagi. Liggur ábyrgðin hjá 

foreldrunum, skólunum eða samfélaginu almennt? Mikið hefur verið skrifað um þennan vanda 

á hinum Norðurlöndunum þar sem reynsla af innflytjendum er lengri. Svíþjóð hefur tekið á 

móti aragrúa af innflytjendum í gegnum tíðina og er fjölmenningarsamfélag. Áhugavert er að 

kafa dýpra í hvernig börnum með erlendan bakgrunn í Svíþjóð hefur gengið að aðlagast 

sænskri menningu (Immigration Worldwide, 2010, bls. 287) 

2.2 Börnin sem Svíþjóð elskar ekki 
Eftir seinni heimstyrjöldina tók Svíþjóð á móti miklum fjölda innflytjenda. Landið varð það 

fyrsta í Evrópu til að verða fjölmenningarlegt og í dag búa í Svíþjóð mun fleiri innflytjendur en 

í hinum Norðurlandanna. Á síðastliðnum áratug hefur fjölda innflytjenda með lága menntun 

og frá löndum utan Evrópu farið upp á við og í dag eru margir menningarhópar sem hafa 

myndað eigin samfélög og ekki náð að sameinast sænsku samfélagi. Glæpatíðni hefur aukist í 

hverfum með háu hlutfalli innflytjenda og það hefur áhrif á samfélagið í heild. Það má segja 

að Svíþjóð hafi ekki ráðið nógu vel við ástandið, að hluta til vegna þess hve hratt 

innflytjendum fjölgaði á stuttum tíma. Samfélagið náði ekki að bregðast við til þess að taka 

vel á móti öllum og hlutirnir fóru úr böndunum (Immigration Worldwide, 2010, bls. 287-301). 

Rithöfundurinn og stjórnmálamaðurinn Mauricio Rojas (2001) fjallar um í bók sinni 

Svergies oälskade barn (íslensk þýðing gæti verið: Börnin sem Svíþjóð elskar ekki) hvernig er 

að vera önnur kynslóð innflytjenda í Svíþjóð. Bókin er skrifuð út frá viðtölum sem hann tók við 

fjölda barna og unglinga sem hafa erlendan bakgrunn. Mauricio segir einstaklingana sem hann 

ræddi við afneita sænska partinum af sjálfum sér. Þeim virðist líða eins og útlendingum þrátt 

fyrir að margir þeirra hafi fæðst og alist upp í Svíþjóð. Þeim finnst eins og þeir hafi fæðst með 

rangan húðlit eða alist upp með nafn sem passar ekki inn í samfélagið. 

Þegar umræðan snerist um skólann komu fram athyglisverðar athugasemdir: „Þegar ég 

byrjaði í skólanum kynnti kennarinn mig svona: Þetta er X, hann hefur átt erfitt þannig takið 
vel á móti honum.“ Annað dæmi er „kennarinn minn sagði: Þið skulið hjálpa X eins mikið og 

þið getið af því hún talar ekki sænsku og er ekki á sama stigi og aðrir. Þá halda allir í bekknum 

að útlendingar séu ekki eins klárir og aðrir og að þeir þurfi að vera góðir við okkur út af engu.“ 
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Þriðja dæmið úr bók Rojas með orðum innflytjanda er „Maður er meðhöndlaður sem 

félagslegt vandamál sem þarf að laga“ (Rojas, 2001, bls. 33). 

Á þessum svörum má sjá hvað skólinn skiptir miklu máli fyrir vellíðan og sjálfsmynd 

nemenda, ekki síst nemenda með erlendan bakgrunn. Þess vegna þarf skólastarf að vera 

fordómalaust og stuðla að félagslegum réttindum allra. Það er oft sagt að börn með erlendan 

bakgrunn og annan húðlit séu líkleg til að hafa lægra sjálfsálit af því þeim finnst þau ekki passa 

inn í umhverfið. Þá er hægt að álykta að umhverfið þurfi að breytast og taka betur á móti 

fjölbreytni (Rojas, 2001, bls. 13-19). Það tekur tíma fyrir innflytjendur og innflytjendabörn að 

komast inn í nýja menningu og gerist hægt og rólega. Ástæðan fyrir þessari umræðu er 

einfaldlega sú að gera grein fyrir mikilvægi þess að samfélagið vinni meðvitað að því að gefa 

öllum íbúum jöfn tækifæri á að aðlagast og verða virkir þátttakendur þess. 

Mikilvægt er að taka fram að þrátt fyrir hátt hlutfall innflytjenda í Svíþjóð sem ekki hafa 

náð að aðlagast samfélaginu þá hefur þjóðin mikla reynslu og hefur gert margt gott. Íslenska 

þjóðin getur nýtt sér þá reynslu til þess að breyta eigin aðferðum. Á Íslandi er fjölgun 

innflytjenda stöðug og samfélagið fámennt. Því er auðveldara fyrir landið að vinna saman að 

því að byggja samfélag sem býður alla velkomna og gefur hverjum og einum tækifæri á að 

finnast þeir tilheyra íslensku samfélagi. En hver er grunnurinn að því að tilheyra nýju 

samfélagi? Bandaríski prófessorinn Matthew Whelpton (2000) varpaði fram þessari spurningu  

sem margir hafa eflaust leitað svara við. Hann hefur reynslu af því hvernig er að læra íslensku 

sem útlendingur á Íslandi og telur svarið við spurningunni vera tungumálið sem þar er talað. 

Sérfræðingurinn Linda Taylor (1990, bls. 4) gerir ráð fyrir að ef tungumálabakgrunnur fólks 

er ekki sá sami þá sé sýn þess á heiminn ólík. Því má álykta að ef innflytjendur læra ekki 

tungumál þess lands sem þeir flytja til munu þeir ekki aðlagast samfélaginu almennilega. Þetta 

á vel við um Ísland þar sem sterk tengsl eru á milli íslensks tungumáls og íslensk samfélags. 

Þess vegna skiptir skólinn svo miklu máli fyrir tungumálanám innflytjendabarna. Þessi 

niðurstaða samræmist því sem Whelpton hefur skrifað og segir hann gott að þeir sem 

skipuleggja og bera ábyrgð á tungumálakennslu í íslenskum skólum séu meðvitaðir um þetta 

þegar kemur að fjöltyngdum börnum (Matthew Whelpton, 2000). 
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3 Tækifæri í tungumálanámi fjöltyngdra barna 

Að hafa vald á fleiri en einu tungumáli sem barn er gríðarlega dýrmætt og rannsóknir hafa  

bent til þess að fjöltyngd börn geti haft ríkari málþroska og fjölbreyttari greind en eintyngd 

börn (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008). Tungumálakunnátta er þó ekki aðeins mikilvæg til að eiga 

í samskiptum við aðra heldur er hún lykilatriði í vitsmunaþroska barna. Það liggur misvel fyrir 

fólki að læra nýtt tungumál og að geta nýtt sér tvö eða fleiri tungumál í daglegu lífi. Börn eru 

talin meðtækilegri en fullorðið fólk fyrir því að læra ný tungumál en það þarf að fara rétt að í 

tungumálakennslu fjöltyngdra barna til þess að koma í veg fyrir hægan málþroska og 

lestrarerfiðleika (Peal, E. & Lambert, W. E., 1962; Birna Arnbjörnsdóttir, 2008). 

 Það skiptir höfuðmáli þegar kemur að tungumálanámi barna að gott jafnvægi sé milli 

heimilis, skóla og samfélags. Niðurstöður rannsóknar á starfsháttum í íslenskum grunnskólum 

sýna svo ekki verður um villst að foreldrar og starfsmenn skóla telja samstarf sín í millum 

nauðsynlegt fyrir velferð og nám barna og unglinga (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 

2014). Í rannsókn á aðstæðum fjöltyngdra barna á Íslandi kom fram að það er sérstaklega 

mikilvægt að þessir aðilar vinni saman að því markmiði að gera börnin reiprennandi bæði í 

íslensku og móðurmáli(um) þeirra. Ennfremur kom fram að heimilin geta skapað mikla 

virðingu fyrir tungumálunum, hvatt börnin til að æfa þau og reynt að viðhalda þeim af bestu 

getu. Þannig geta heimilin viðhaldið áhuga barnsins í virku fjöltyngi (Kriselle, 2017, bls. 14-15). 

3.1 Virkt fjöltyngi 
Virkt fjöltyngi er þegar öll tungumál einstaklings eru ræktuð og notuð reglulega og hefur 

verulega jákvæð áhrif á námsframvindu barna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a). 

Þá er mikilvægt að viðhalda móðurmáli(um) þegar annað tungumál er lært eftir á. Einnig þarf 

aðgengi að nýja tungumálinu að vera almennilegt og skólinn á að tryggja að máltaka truflist 

ekki þegar barnið skiptir um tungumál (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008). 

Þrátt fyrir að skólinn sé að mestu leyti ábyrgur fyrir tungumálanámi barna þá þarf, eins og 

nefnt var hér að ofan, að vera gott samstarf milli heimila og skóla til að stuðla að virku fjöltyngi. 

Samstarfið getur verið grundvöllur að vellíðan barna og velfarnaðar þeirra í námi. Þá getur það 

tengt fjölskyldur, skóla og samfélag sem hafa það að markmiði að veita börnum hina bestu 

mögulegu menntun og framtíð (Rannveig Oddsdóttir og Íris Hrönn Kristinsdóttir, 2018, bls. 

20). Tengsl heimila og skóla eru einkum milli umsjónarkennara og foreldra og því má segja að 

ábyrgðin á samstarfinu af skólans hálfu hvíli á umsjónarkennurum enda eru þeir skilgreindir 

sem tengiliðir heimilis og skóla í grunnskólalögum frá 2008 (Kristín Jónsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2014). 

Það er margt sem foreldrar geta gert í daglegu lífi til að stuðla að virku fjöltyngi barna 

sinna. Þeir geta til dæmis aðstoðað skólann við að viðhalda móðurmáli(um). Ein aðferð við að 
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viðhalda móðurmáli er ein manneskja-eitt tungumál (e. one person-one language) en þá talar 

að minnsta kosti annað foreldrið alltaf við barnið sitt á eigin móðurmáli. Önnur aðferð er að 

nýta sér þjónustu samfélagsins sem býður upp á notkun móðurmálsins, til dæmis 

frístundaheimili eða kirkju (Rodríguez, 2015). Til að stuðla að virku fjöltyngi geta foreldrar 

einnig hjálpað til við að veita börnum sínum aðgengi að nýja tungumálinu. Þá er heimalestur 

íslenskra barnabókmennta ljómandi góður kostur fyrir fjöltyngdar fjölskyldur á Íslandi en með 

lestri geta börnin æft íslenskt tungumál og fengið innsýn í stöðu íslensk samfélags. 

3.2 Samræðulestur 
Þekking sem börn tileinka sér í gegnum barnabækur öðlast persónulega merkingu í 

samskiptum. Lestur barnabókmennta með börnum er þar af leiðandi mikilvægur en það skiptir 

máli að ræða um það sem lesið er. Merking er það sem lestur snýst um og hún verður til við 

tengingu lesarans og textans. Þá þarf lesarinn að sjá til þess að sá sem hlustar skilji merkingu 

textans og því er gott að ræða saman um innihaldið og jafnvel spyrja spurninga (Dechant, 

1993, bls. 102-103). 

Þórdís Þórðardóttir (2017) fjallar um hvernig gögn rannsóknar á menningarlæsi 

leikskólabarna voru nýtt til að skoða spurnaraðferðir leikskólakennara við lestur barnabóka. 

Leikskólakennarar búa yfir þekkingu á margvíslegum aðferðum til að efla áhuga ungra barna á 

barnabókmenntum, afþreyingarefni og læsi. Í ljós kom að samræðulestur (e. dialogic reading 

er ein þessara aðferða og lýsir sér í spurnaraðferðum út frá lestri barnabókmennta. 

Spurnaraðferðir samræðulesturs eru af ýmsu tagi en hafa þær sömu áherslur að hvetja börnin 

til þátttöku í samræðum, ýta undir að þau tjái sig ýtarlega og veita þeim endurgjöf. Þá þurfa 

spurningarnar að vera opnar svo þær bjóði upp á frásagnir barnanna frekar en stutt svör svo 

sem „já og nei“ svör.  

Leikskólakennararnir sem tóku þátt í rannsókninni telja að upplestur úr barnabókum og 

meðvitað spjall um þær auki meðvitund á félagslegu samhengi tungumáls, menningar og læsis. 

Þeir telja lesturinn einnig auka orðaforða barnanna. Orðaforði er höfuðþáttur þegar kemur að 

tungumálanámi og því mikilvægt að þjálfa hann með fjöltyngdum börnum. Samræðulestur 

getur þar af leiðandi verið góð leið til þess að bæta orðskilning ásamt því að auka orðaforða 

barna (Þórdís Þórðardóttir, 2017). 

3.3 Mikilvægi orðaforða 
Orðaforði hefur oft verið vanmetinn sem flokkur til að læra nýtt tungumál. Rannsóknir hafa 

þó sýnt að ríkulegur orðaforði er ein af meginundirstöðum lesskilnings og er lykill að góðum 

námsárangri (Taylor, L., 1990, bls. 3). Orðaforði eru öll þau orð sem við notum í tungumálinu 

til að sýna hugtakaþekkingu. Hann þróast fyrst út frá barninu sjálfu þegar það lærir að þekkja 
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helstu líkamshluta, tilfinningar, nánustu fjölskyldu og hluti úr nánasta umhverfi (Steinunn 

Torfadóttir, 2011, bls. 142; Rannveig Oddsdóttir og Íris Hrönn Kristinsdóttir, 2018, bls. 6). 

Nú til dags eru margar námsbækur sem kenna börnum orðaforða en kennarar þurfa einnig 

að vera meðvitaðir um fleiri og fjölbreyttari aðferðir til að kenna og styrkja orðaforða nemenda 

sinna. Nýr orðaforði lærist af nýjum viðfangsefnum, upplifunum og reynslu. Því er góð leið að 

efla orðaforða með leiðum sem krefjast samskipta, til dæmis með leik. Leikur örvar félagslega 

færni og málfærni og börnin fá tækifæri til að tjá sig í samskiptum við aðra. Því fleiri orð sem 

börn heyra og því meira örvandi málumhverfi sem skapað er fyrir þau því betra (Rannveig 

Oddsdóttir og Íris Hrönn Kristinsdóttir, 2018, bls. 6; Steinunn Torfadóttir, 2011, bls. 142). 

Vert er að nefna að orðaforði í ritmáli er margfalt stærri en í talmáli og því er eitt það 

mikilvægasta sem við getum gert að lesa fyrir börn til þess að auka orðaforða, örva málþroska 

og kveikja áhuga þeirra á bókum. Rannsóknir hafa leitt í ljós að fjöldi barnabóka á heimilinu, 

hve oft er lesið fyrir börn og hve ríkuleg tækifæri til samskipta þeim gefast hefur mikil áhrif á 

orðaforða þeirra (Rannveig Oddsdóttir og Íris Hrönn Kristinsdóttir, 2018, bls. 7-8). 

En hvers vegna skiptir svona miklu máli að auka og efla orðaforða barna og einna helst 

fjöltyngdra barna? Fjöltyngd börn þróa gjarnan með sér málþroskaröskun vegna þess að 

tungumálanámi þeirra er ekki sinnt fyllilega. Rannsóknir hafa gefið í skyn að orðaforði 

fjöltyngdra barna er slakari en hjá öðrum börnum og því þurfi að leggja sérstaka áherslu á 

orðaforðanám þeirra. Rannsóknir hafa einnig sýnt að lestur barnabóka sem felur í sér 

samræðulestur eða annarskonar víxlverkandi samskipti barns og fullorðins er mjög áhrifarík 

aðferð við þjálfun orðaforða (Fierro, V & Storkel, H. L., 2017). Barnabókin Nú býr Lili á Íslandi 
býður upp á orðaforðanám í gegnum orðskýringar. Einnig gerir hún þeim sem les og þeim sem 

hlustar kleift að eiga í samskiptum meðan lesið er og nýta aðferðir eins og samræðulestur til 

orðaforðanáms. 
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4 Gerð bókarinnar Nú býr Lili á Íslandi 

Greinargerð þessi var skrifuð til að styðja við gerð barnabókarinnar Nú býr Lili á Íslandi. 
Sköpunarferli bókarinnar svarar í raun þeim rannsóknarspurningum sem varpað var fram í 

upphafi greinargerðarinnar. Rannsóknarvinna fór fram um fjöltyngi og skoðaðir voru þættir 

eins og hvernig er að vera innflytjandi og innflytjendabarn. Enn fremur voru skoðaðir þættir 

sem stuðla að virku tungumálanámi fjöltyngdra barna eða virku fjöltyngi. Hugtök eins og 

samræðulestur og orðaforði voru greind. Hér má sjá mynd sem sýnir verkefnið í heild sinni og 

tengingu allra þátta þess. 

 

Mynd 1 - Vinnan mín 

 

 

Barnabókin Nú býr Lili á Íslandi var sköpuð til þess að gera heim barnabóka á Íslandi 

fjölbreyttari. Bókin gefur íslenskum fjöltyngdum börnum og foreldrum þeirra tækifæri á að 

kynnast íslenskri menningu og tungumáli í gegnum lestur ásamt því að geta tengt söguna við 

eigin reynslu. Hún er sérstaklega tileinkuð fjöltyngdum börnum á leik- og grunnskólaaldri en 

getur vel hentað öllum íslenskum börnum. Bókina er hægt að lesa sem yndislestur en getur 

einnig verið nýtt sem náms- og kennsluefni. Hún er prýðileg inn á heimilið og leik- og 

grunnskóla landsins. 

Höfundur vildi skrifa skemmtilega sögu með fallegum myndskreytingum sem styðja við 

textann. Því var bókin unnin í nánu samstarfi við myndlistakonuna Hannah Mcdonald sem sá 

um myndskreytingar. Markmið bókarinnar var að gefa innsýn í íslenska menningu og tungumál 
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með sögu sem fjöltyngd börn gætu tengt við og köflum með frekari upplýsingum fyrir foreldra. 

Sköpun bókarinnar fólst í að ná því markmiði og bókin samanstendur því af sögunni um Lili, 

orðskýringum og köflum með fróðleik og ábendingum fyrir foreldra. Í næstu undirköflum 

verður fjallað nánar um val á orðskýringum og kaflana fyrir foreldra. Því næst verður sagt frá 

samstarfi höfundar og myndskreytara ásamt hönnun og útliti bókarinnar. 

4.1 Orðskýringar 
Bókin Nú býr Lili á Íslandi er skrifuð á íslensku. Textinn er á einföldu máli en inniheldur 

fjölbreyttan orðaforða sem gefur tækifæri í dagsins önn fyrir virkt orðaforðanám. Höfundur 

ákvað í upphafi að bókin skyldi kenna íslenskan orðaforða. Eins og kom fram í þriðja kafla um 

mikilvægi orðaforða þá er hann margfalt stærri í ritmáli en talmáli og þess vegna hefur það 

mikið að segja þegar lesið er fyrir börn. Málþroski þeirra örvast og áhugi á bókmenntum getur 

kviknað. Orðaforði þjálfast einna best með lestri og þess vegna var ákveðið að láta 

orðskýringar fylgja sögunni um Lili. 

Hver kafli sögunnar gefur innsýn í íslenska menningu eða fjallar um eitthvað sem er 

sérstakt eða einkennandi fyrir Ísland. Valin voru svokölluð lykilorð fyrir hverja blaðsíðu sem 

leggja áherslu á það sem hún fjallar um. Lykilorðin voru sett upp sem orðskýringar. 

Tilgangurinn með orðskýringunum er að þeir sem lesi bókina velti þeim fyrir sér og reyni 

að komast að merkingu þeirra. Um leið verður mögulega til samtal milli þess sem les og þess 

sem hlustar. Það er því afbragðs hugmynd að nýta samræðulestur þegar bókin er lesin og ræða 

þá bæði um söguna og orðin. Þannig geta börn og foreldrar jafnvel tengt lesturinn við eigin 

reynslu eða lært eitthvað nýtt.  

4.2 Fróðleikur og ábendingar fyrir foreldra 
Það var snemma á sköpunarferlinu sem höfundur ákvað að bókin yrði ekki aðeins ætluð 

börnum heldur einnig foreldrum þeirra. Hann langaði að öll fjölskyldan gæti haft gaman af því 

að fletta bókinni og lært af innihaldi hennar. Þá var tilvalið að skapa bók sem hentar allri 

fjölskyldunni og þess vegna var ákveðið að á eftir sögunni um Lili skyldi koma hluti tileinkaður 

foreldrum. 

Í hlutanum eru kaflar með margs konar fróðleik og ábendingum en þar eru til dæmis 

ábendingar um íslenskar barnabækur, uppskrift af íslenskri kjötsúpu og fróðleikur um íslenskt 

veðurfar. Auk þess eru þar tenglar inn á ýmsar vefslóðir sem veita viðbótarupplýsingar. 

Höfundur hafði verið með í huga hvers konar upplýsingum hann vildi miðla til foreldra snemma 

í ferlinu og síðan spruttu sífellt upp nýjar hugmyndir sem styrktu tengsl kaflanna við söguna 

um Lili. 
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Meginmarkmið þessa hluta bókarinnar er að foreldrar hafi gaman af lestrinum og geti auk 

þess lært um íslenska menningu og tungumál. Þar að auki geta þeir nýtt fróðleikinn og 

ábendingarnar til að gera margt skemmtilegt með börnunum sínum og um leið stuðlað að 

virku tungumálanámi þeirra. 

4.3 Samstarf höfundar og myndskreytara 
Myndrænn stuðningur getur verið þýðingarmikill fyrir barnabækur og þá sérstaklega fyrir 

fjöltyngd börn sem eru að læra nýtt tungumál. Myndefni og sjónrænar vísbendingar geta 

hjálpað þeim við að byggja upp orðaforða, átta sig betur á söguþræði bókar og setja sig í spor 

sögupersóna. Höfundur hefur sjálfur áhuga á myndlist og langaði að hafa virkilega vel 

vandaðar myndir í bókinni. Þess vegna hafði hann samband við myndlistakonuna Hannah 

McDonald til þess að sjá um myndskreytingar bókarinnar. 

 Myndskreytingarnar eru unnar með trélitum og eru fullkomlega handgerðar. Mikill tími 

og vinna eru því lögð í hverja mynd þar sem ekkert er unnið í tölvu. Titill bókarinnar ásamt 

kaflaheitum eru handskrifuð af höfundi. Myndskreytingarnar gefa tiltekna mynd af íslensku 

umhverfi og Hannah hefur aldrei komið til Íslands. Þess vegna voru oft notaðar ljósmyndir sem 

teknar voru á Íslandi sem hún gat stuðst við. Einnig lýsti höfundur fyrir henni venjum og 

atburðum sem gátu veitt henni innblástur. Samstarfið gekk vel með góðri samskiptahæfni og 

samræmi í vinnubrögðum. 

4.4 Hönnun, útlit og uppbygging bókarinnar 
Bókin Lili flytur til Íslands er í formi rafbókar og var unnin í forritinu Book Creator. Í dag er hægt 

að nálgast mikið af námsefni fyrir börn á netinu og margir skólar nota spjaldtölvur til náms. 

Auk þess eru tölvur, spjallsímar eða spjaldtölvur inni á flestum nútímaheimilum. Því var kjörið 

að skapa rafbók sem börn og fullorðnir hafa auðveldan aðgang að og geta lesið hvar sem er. 

Bókin skiptist í tvo hluta, söguna um Lili og fróðleik og aukaefni fyrir foreldra. Sagan um Lili 

inniheldur svo einnig orðskýringar. 

Sagan um Lili eru níu kaflar. Hver kafli er nefndur ákveðnu nafni sem leggur áherslu á 

innihalds hans. Myndskreytingarnar styðja við söguna. Á hverri skrifaðri blaðsíðu er ein 

orðskýring. Hver orðskýring er valin úr texta síðunnar og er lykilorð hennar. Orðskýringarnar 

eiga að tala til barnanna og eru útskýrðar með eigin orðum höfundar. Þær undirstrika innihald 

blaðsíðunnar og þá innsýn sem hún veitir í íslenska menningu. 

Annar hluti bókarinnar kemur beint á eftir sögunni og miðlar ýmsum fróðleik og 

ábendingum til foreldra. Hlutanum er skipt niður eftir köflum sögunnar og eru beintengdir. 

Hver kafli er ein blaðsíða og inniheldur stuttan texta á einföldu máli. Þetta gefur bókinni 

samræmi og auðveldar lesendum að fletta í gegnum hana og finna það sem leitað er að.  
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5 Umræður 

Með skrifum þessarar greinargerðar var ætlunin að veita örlitla innsýn í heim innflytjenda og 

mikilvægi þess að þjálfa tungumálanotkun fjöltyngdra barna. Greinargerðin styður við gerð 

barnabókarinnar Nú býr Lili á Íslandi sem er frumraun höfundar. Þar sem fjölskyldumynstur á 

Íslandi eru fjölbreyttari en áður er bókin vel í takt við samtímann. Fleiri íslensk börn hafa 

erlendan bakgrunn, fjölbreyttan húðlit og tala tvö eða fleiri tungumál í daglegu lífi, en áður 

var. Tilgangur bókarinnar var að sýna þessa staðreynd og gera um leið heim íslenskra 

barnabókmennta fjölbreyttari. 

Varðandi tungumálanám fjöltyngdra barna þá langaði höfundi að hafa orðaforða 

bókarinnar ríkan og margbreytilegan. Við íslendingar höldum oft fram að það sé svo erfitt að 

læra íslensku vegna flókinnar málfræði og mikils orðaforða. Ef litið er hins vegar á einstaklinga 

sem lært hafa íslensku sem annað tungumál hafa þau annað um málið að segja. Hér er dæmi 

um það. 

Matthew Whelpton (2000) segir íslenskt tungumál ekki vera eins erfitt og það virðist við 

fyrstu kynni. Það er að vísu flókið beygingarmál og hefur skrýtin hljóð en þrátt fyrir að vera 

óvenjulegt er það ekki endilega erfitt að læra. Það er í raun engu erfiðara að læra íslensku en 

mörg önnur tungumál. Whelpton nefnir hins vegar skort á hagnýtri kennslu í íslensku fyrir 

útlendinga. Þá ber hann fram tillögu að einfaldri kennslubók á íslensku sem kennir 

innflytjendum sem eru nýfluttir til Íslands á landið og hvernig eigi að nota íslensku til að bera 

sig að við ólíkar aðstæður. Bókin um Lili hefur að ýmsu leiti svipaðar hugmyndir en talar 

sérstaklega til barna og foreldra. Hún stuðlar að því að lesendur noti íslenskt tungumál sem 

samskiptatæki í gegnum lestur, enda eru samskipti grundvöllurinn að því að aðlagast nýju 

samfélagi. 

Varðandi skólana þá eiga þeir að gefa öllum nemendum jöfn tækifæri á að öðlast rödd í 

samfélaginu. Þess vegna er nauðsynlegt að í grunnskólum landsins sé farið rétt að 

tungumálakennslu fjöltyngdra barna og að þar sé séð til þess að þau nái sem bestum tökum 

bæði á íslensku og móðurmáli(um) sínum. Lestrarnám þarf að fara fram á fagmannlegan og 

hnitmiðaðan hátt og kennarar þurfa að vinna saman að því að taka fjöltyngdum börnum 

opnum og tilbúnum örmum. Þá þurfa þeir að halda utan um íslenskunám barnanna með 

fjölbreyttum aðferðum sem eykur læsi þeirra og færni í samskiptum. Síðast en ekki síst þurfa 

þeir að gera sitt besta til að stuðla að góðri félagslegri stöðu og vellíðan barnanna, þar sem 

þau verða ekki fyrir útilokun heldur ná að mynda sterk félagsleg tengsl við bæði nemendur og 

starfsmenn skólans. Mikilvægt er að ábyrgðin sé ekki aðeins á einstökum kennurum heldur að 

allir starfsmenn skólasamfélagsins vinni saman með þetta að markmiði. 
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Framar í þessari greinagerð kom fram að börn með erlendan bakgrunn og annan húðlit en 

flestir innan samfélagsins sem þau búa í séu líkleg til að hafa lægra sjálfsálit en börn sem engan 

erlendan bakrunn hafa. Þeim finnst sem þau passi ekki inn í umhverfið. Þessi niðurstaða finnst 

höfundi afar sorgleg því hún sýnir að umhverfið þarf að breytast og taka betur á móti 

fjölbreytni. Það sama á við um aðra minnihlutahópa samfélaga, til dæmis fólk með fatlanir. 

Umræða um minnihlutahópa sem þessa er höfundi kær og þess vegna er hann ánægður með 

að bókin Nú býr Lili á Íslandi sýni hluta fjölbreytileikans sem býr í fjölskyldulífi og samfélagi í 

dag, á Íslandi og um allan heim. 
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6 Lokaorð 

Það var áhugavert að skrifa barnabók með svo margvíslegan tilgang, að vera ætluð til 

yndislesturs og skemmtunar en kenna einnig orðaforða og miðla fróðleik og ábendingum um 

Ísland. Það tók mig tíma að finna gott samræmi milli þessara þátta og að setja þá upp. Bókin 

er sérstaklega fyrir fjöltyngd íslensk börn og foreldra þeirra en sá hópur fólks hefur auðvitað 

afar fjölbreytta kunnáttu á tungumálinu. Þess vegna þurfti ég að gæta þess að textinn væri á 

einföldu máli og auðskiljanlegur ásamt því að hafa fjölbreyttan orðaforða, orðskýringar og 

myndskreytingar við hæfi. Ég gætti þess einnig að hafa hvern kafla í hlutanum fyrir foreldra 

stuttan og hnitmiðaðan á sama tíma og áhugaverðan og skemmtilegan. 

Við skrif bókarinnar Nú býr Lili á Íslandi kviknuðu fjölmargar hugmyndir að áhugaverðu 

efni sem tengist fjölbreytileika og minnihlutahópum samfélagsins. Ég áttaði mig snemma á 

þeirri staðreynd að hugmyndirnar kæmust ekki allar fyrir í þessari einu bók. Hún er því aðeins 

eitt lítið skref í áttina að fjölbreyttara og aðgengilegra tungumálanámi fjöltyngdra íslenskra 

barna og áhugavert væri að vinna áframhaldandi efni í tengslum við hana. Hægt væri að skapa 

framhaldsbók eða jafnvel bókaröð um Lili og líf hennar á Íslandi. Þar gætu komið fyrir 

fjöldamörg atriði sem tengdust íslensku tungumáli, menningu og orðaforða. Einnig væri hægt 

að byggja ofan á orðaforðaþjálfunina með ýmsum leiðum, svo sem að búa til orðaforðaspjöld 

tengd bókunum með styðjandi myndskreytingum eða semja meðfylgjandi spurningar, verkefni 

og leiki þar sem áherslan væri á samskipti og orðaforða. Kennarar gætu þá nýtt bækurnar og 

aukaefnið í kennslu sinni. Bækurnar gætu bæði verið á formi rafbóka en einnig væri hægt að 

gefa hana út í prentuðum eintökum. Rafbækur bjóða upp á marga skemmtilega tæknilega 

valmöguleika sem prentaðar bækur hafa ekki en oft jafnast ekkert á við að eiga prentað eintak 

af góðri bók inni á heimilinu. 

Lokaverkefni þetta hefur aukið áhuga minn á sköpun námsefnis fyrir fjöltyngd börn sem 

og skapandi skrifum og uppsetningu barnabóka. Einnig hef ég öðlast aukna innsýn í það 

umfangsmikla verkefni sem það er að byggja upp gott tungumálanám fyrir fjöltyngd börn og 

að kynna innflytjendum og innflytjendabörnum íslenska menningu með barnabók. 
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