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Ágrip 

Þetta lokaverkefni er fræðileg heimildaritgerð. Í ritgerðinni er fjallað um mikilvægi móðurmáls 

fyrir læsi og námsárangur tvítyngdra barna. Áhugi minn á efninu er annars vegar tilkominn 

vegna þess að ég er sjálf tvítyngd og hins vegar vegna þess að í nútíma samfélagi þá fer 

tvítyngdum börnum fjölgandi í leik- og grunnskólum landsins. Því fannst mér góð ástæða til 

þess að skoða þetta ákveðna viðfangsefni og rannsóknarspurning ritgerðar minnar er; 

„Hvernig getur góð undirstaða í móðurmáli stuðlað að betra læsi og námsárangri tvítyngdra 

barna“. 

Í dag eru tvítyngd börn fleiri en nokkurn tímann og því er nauðsynlegt að gera grein fyrir 

mikilvægi móðurmáls hjá þessum börnum og styðja þau  tungumáli sínu. Niðurstöður 

rannsóknar minnar sýndu að þau börn sem höfðu góðan grunn í móðurmáli sínu gátu nýtt sér 

þá færni og fyrri þekkingu og fært hana yfir á ríkjandi tungumál samfélagsins.    
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Formáli 

Ég vil þakka foreldrum mínum sem fluttu í nýtt land og nýjan menningarheim svo ég og 

systkinin mín ættum möguleika á betri menntun og bjartari framtíð. Ég vil þakka þeim og 

systkinum mínum fyrir að vera stoð mín og stytta og fyrir að hvetja mig í gegnum námið. Ég 

vil einnig þakka leiðbeinanda mínum, Anh Dao Katrín Tran fyrir góða leiðsögn, skilning og 

ómetanlegan stuðning.  

 

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, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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Inngangur 

„Allt fólk á jörðinni á sér móðurmál,“ sagði Vigdís Finnbogadóttir, velgjörðarsendiherra 

Sameinuðu þjóðanna í tungumálum, í tilefni Alþjóðadags móðurmála árið 2014. Hún nefndi 

einnig hættuna á því að stór viðskiptatungumál, eins og enska, kaffærðu þau minni og hvatti 

því íslensku þjóðina til að meta og efla íslenskuna en virða á sama hátt móðurmál allra sem 

hingað flyttust.  

Almennt er litið svo á að móðurmál sé fyrsta tungumál barns og það mál sem barn 

bindist tilfinninngalega, sem foreldrar þess tala og þar sem hæfni þess sé mest. Hugtakið er vítt 

og það má skilgreina á marga vegu og því er þetta ekki alltaf raunin hjá fjöltyngdum börnum 

þar sem þau geta haft tvö eða fleiri tungumál að móðurmáli. Hæfni í móðurmáli, einu eða 

fleirum, er oft minni en hæfni í ríkjandi tungumáli skólans og samfélagsins. Málþroski í 

móðurmáli getur líka verið misgóður eftir aðstæðum og umhverfi (Stjórnarráð, 2020). Ef börn, 

sem ekki eiga sama móðurmál og ríkir í samfélaginu fá ekki stuðning í eigin móðurmáli/um þá 

er hætta á því að færni í því sé lakari. Móðurmál er hægt að skilgreina út frá uppruna, færni og 

hlutverki en best er að skilgreina það út frá uppruna og því sem einstaklingurinn sjálfur skynjar. 

Heimamál, upprunamál og erfðamál eru önnur orð yfir móðurmál (Stjórnarráð, 2020). 

Á Íslandi fjalla lög, stefnumótandi skjöl og aðalnámskrár um rétt nemenda til að 

viðhalda móðurmáli sínu og stefna að virku tvítyngi (Stjórnarráð, 2020.). Samkvæmt 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er það á ábyrgð ríkisins að tryggja öllum börnum kennslu 

í eigin móðurmáli. Kunnátta í fleiri en einu tungumáli er mikilvæg auðlind sem nauðsynlegt er 

að efla og byggja upp vegna þess að öll tungumál opna dyr að mismunandi menningarheimum 

og gera tilveruna ríkari. Fjölbreytileg tungumálafærni einstaklinga felur í sér fleiri möguleika 

til náms og tækifæri til að sinna fjölbreyttari störfum. Ísland er lýðræðislegt samfélag og byggir 

á hæfni allra íbúa til að geta tekið þátt í samfélaginu, bæði námi og starfi og þessa hæfni efla 

börn í skóla og hjá foreldrum sínum (Stjórnarráð, 2020.) 

Í nútíma samfélagi er eðlilegt að börn tali fleiri en eitt tungumál. Það er meðal annars 

vegna aukinna fólksflutninga á milli landa. Samfélög á heimsvísu eru sífellt að þróast á þann 

veg að teljast sem fjölmenningarleg samfélög og þar er Ísland engin undantekning (Sigríður 

Ólafsdóttir o.fl., 2016). Aukinn fjöldi innflytjenda sem komið hefur til Íslands hefur haft í för 

með sér nýjan tungumála- og menningarheim í leik- og grunnskólum landsins. Þessi fjölgun 

barna af erlendum uppruna er sérstaklega áberandi í leikskólum á þeim svæðum þar sem 

innflytjendur hafa komið sér fyrir. Árið 2019 voru til að mynda 2713 börn skráð með annað 

móðurmál en íslensku í leikskólum landsins. Samkvæmt Hagstofu Íslands er móðurmál það 
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tungumál sem barn lærir fyrst, er því tamast og talað er á heimili þess, stundum aðeins af öðru 

foreldri (Hagstofa Íslands, 2019).  Áhrifarík tileinkun móðurmáls og annars tungumál á ungum 

aldri gegnir mikilvægu hlutverki í málþroska viðkomandi í gegnum lífið.  

 

Í þessari ritgerð er fjallað um mikilvægi móðurmáls hjá tvítyngdum börnum og hvernig 

hún geti haft áhrif á námsárangur þeirra. Tilgangur ritgerðar er að skoða tengsl móðurmáls og 

læsis tvítyngdra leikskólabarna. Leitast er við að svara  rannsóknarspurningunni: „Hvernig 

getur góð undirstaða í móðurmáli stuðlað að betra læsi hjá tvítyngdum börnum?“ 

Ritgerðin skiptist í þrjá megin kafla. Í upphafi ritgerðar verður fjallað um móðurmál og 

mikilvægi þess að börn hafi góðan grunn á móðurmálinu. Því næst verður gert grein fyrir 

tvítyngi og hvernig það skiptist í mismunandi gerðir. Í þriðja kaflanum er fjallað um það hvernig 

tvítyngd börn þróa með sér tvílæsi og hvernig þau nota bæði tungumálin til að lesa og skrifa, 

eiga samskipti og tjá sig. Í þessum kafla er einnig gert grein fyrir því hvernig tvítyngi hefur 

áhrif á stjórnunarstarfsemi heilans. Að lokum verða helstu niðurstöður ritgerðar teknar saman.  
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1 Móðurmál barna 

Niðurstöður rannsókna á sambandi móðurmáls og annars máls hjá börnum hafa leitt í ljós 

mismunandi niðurstöður. Sumar þeirra hafa sýnt fram á jákvæð tengsl milli tungumála barna 

og lesturs seinna meir.  Lonigan (2000) sýndi fram á að ríkur orðaforði barna hefði forspárgildi 

fyrir færni þeirra í móðurmáli og öðru erlendu máli. Aðrir fræðimenn, eins og Storch og 

Whitehurst  halda því hins vegar fram að tileinkun móðurmáls tvítyngdra barna á leikskólaaldri 

gæti leitt til lakari tileinkunar annars máls (Uslu og Ersan, 2020). Rannsókn skoðaði kóða- og 

talmálstengda undanfara lesturs í langsniðsathugun á 626 börnum frá leikskólaaldri til fjórða 

bekkjar grunnskóla. Kóðatengdir undanfarar (e. code related precursors)  þ.m.t. hljóðfræðileg 

vitund og talað mál voru metin í leikskóla. Lestrarnákvæmni og lesskilningur voru skoðuð frá 

fyrsta til fjórða bekk. Rannsókn þeirra leiddi meðal annars í ljós sterkt samband milli 

kóðatengdra- og talmálstengda undanfara á leikskólaárum. Með þessu er átt við að lestrarfærni 

barna í upphafi grunnskólans ræðst aðallega af þekkingu á hljóðfræðilegri vitund og prentuðu 

efni sem börn hafa öðlast í leikskóla (Storch og Whitehurst, 2002).    

Sýnt hefur verið fram á að tvítyngi snemma í barnæsku hafi jákvæð áhrif á heila barna. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að tvítyngdum börnum gengur  betur í stærðfræði, lestri, 

einbeitingu sem og færni til að útiloka ónauðsynlegt áreiti þegar þess krefst. Þess vegna getur 

tileinkun tveggja tungumála stuðlað að gagnrýninni hugsun og betri rökhugsun. Að læra annað 

tungumál getur einnig stuðlað að betri færni í móðurmálinu. Almennt er ekki lögð mikil áhersla 

á málfræði í móðurmálinu en þegar börn læra málfræði ríkjandi tungumálsins eins og í 

skólanum, þá eykst málvitund þeirra einnig í móðurmálinu. Möguleiki tvítyngdra barna að geta 

yfirfært færni sína frá einu tungumáli til annars gerir þeim kleift að nota bæði tunugmálin meira, 

bæði í samskiptum, lestri og ritun (Uslu og Ersan, 2020). 

1.1 Mikilvægi móðurmáls 

Hægt er að skilgreina hugtakið móðurmál á mismunandi vegu en yfirleitt vísar hugtakið til 

fyrsta tungumáls barns. Móðurmál er það tungumál sem foreldrar barnsins tala og það mál þar 

sem barnið getur tjáð sínar innstu og dýpstu tilfinningar. Þetta er hins vegar ekki jafnt einfalt 

hjá tví- eða fjöltyngdum börnum því þau geta átt tvö eða fleiri tungumál að móðurmáli 

(Stjórnarráð, 2020.).  Tungumál er lært innan tiltekins menningarheims og börn sem koma frá 

ólíkum menningarheimum nota tungumál sitt/sín á þann hátt sem endurspeglar menninguna í 

þeirra heimi. Þetta á sérstaklega við um tvítyngd börn og félagsleg þátttaka þessara barna fer 

fram á tveimur tungumálum. Sem dæmi má nefna að barn frá Afríku mun ekki endilega nota 

tungumálið á sama hátt og tala um sömu hlutina og barn frá Íslandi. Tungumál og félagsleg 
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færni (e. repertoire) virðist þróast snemma í barnæsku. Svo virðist sem helsta 

tungumálaþekking svo sem hljóðfræði, formfræði og setningafræði fullorðinna sem og 

mikilvægir persónulegir eiginleikar eins og sjálfsmynd og félagsleg samskipti ráðist verulega 

mikið í barnæsku (Garcia, 1985). 

Móðurmál er tungumál sem einstaklingar læra að hugsa á, eiga í samskiptum við aðra 

og öðlast málfræðilega færni. Það liggja margar jákvæðar ástæður að baki þeirri staðreynd að 

æskilegt sé að viðhalda móðurmáli hvers einstaklings. Ein þeirra er sú að góð undirstaða í 

móðurmáli stuðli að betri sjálfsmynd, styrki fjölskyldubönd og geti stuðlað að betri hugrænum 

þroska þegar öðru tungumáli er bætt við. Til þess að styðja vel við móðurmál barna þá er 

mikilvægt að bera virðingu fyrir því  og búa til umhverfi þar sem börnin geta kynnst því betur 

og hvernig þau eigi að nota það (Hassanzadeh o.fl, 2011.). 

Tungumál er ein verðmætasta gjöfin sem börn eignast. Fyrsta tungumál barna er 

grundvöllur allra annarra tungumála. Foreldrar, fjölskyldumeðlimir og skólastarfsfólk gegna 

mikilvægu hlutverki í þróun og viðhaldi móðurmáls barna. Jafnframt er móðurmál hluti af 

menningararfi barna. Rannsóknir hafa sýnt að sterkur grunnur í fyrsta tungumáli stuðli að 

hraðari og betri færni í öðru tungumáli. Móðurmálið opnar ýmsar dyr svo sem að eigin málfræði 

og öllum öðrum málfræðikerfum þar sem það virkjar getu einstaklings til þess að geta lært ný 

málfræðikerfi. Móðurmál er tæki sem notað er til þess að geta lært önnur tungumál og þess 

vegna má segja að móðurmál sé lykillinn að öðrum tungumálum, tæki sem hjálpar og gerir 

okkur auðveldara að tileinka okkur önnur og ný tungumál. . Góð færni í öðru tungumáli byggist 

að mestu leyti á þeirri færni og þekkingu sem einstaklingar hafa á eigin móðurmáli. Þegar 

einstaklingar byrja að læra nýtt tungumál tengja þau það sjálfkrafa við móðurmálið 

(Hassanzadeh o.fl., 2011).  

Eins og nefnt var að ofan þá fjalla íslensk lög, stefnumótandi skjöl og aðalnámskrár um 

rétt nemenda til að viðhalda móðurmáli sínu og stefna jafnframt að virku tvítyngi (Stjórnarráð, 

2020.). Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þá ber ríkið ábyrgð á því að tryggja 

öllum börnum kennslu í eigin móðurmáli.  Réttur fjöltyngdra einstaklinga til að viðhalda og 

efla móðurmál sitt er til staðar hér á Íslandi (Stjórnarráð, 2020.). Rannsóknir á tvítyngdum 

börnum hafa sýnt að móðurmálið sé undirstaða þess að ná betri skilningi á margs konar 

viðfangsefnum og stuðli jafnframt að jákvæðara viðhorfi gagnvart skólanum. Þegar börn ná að 

færa tungumálaþekkingu sína úr móðurmálinu yfir á önnur tungumál getur það stuðlað að virku 

tvítyngi þeirra. Virkt tvítyngi getur síðan stuðlað að meiri sjálfsvirðingu, sjálfsöryggi og bjartari 

framtíðarvonum  (Hassanzadeh o.fl., 2011). 
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2 Tvítyngi (e. bilingualism) 

Tvítyngi er hluti af daglegu lífi fólks víða um heim þar sem nú er orðið algengt að fólk noti 

daglega tvö eða fleiri tungumál. Gert er ráð fyrir að um tveir þriðju hlutar af íbúum jarðar séu 

tvítyngdir (Gort, 2019). Tvítyngd börn ná oftast að tileinka sér annað  tungumál í leikskólanum 

og halda síðan áfram að þróa það í grunnskóla. Í flestum tilfellum nota börnin annað tungumál 

heima heldur en það sem er ríkjandi í skólanum og samfélaginu. Annað tungumál barns vísar 

yfirleitt til þess tungumáls sem að talar utan heimils og er talað í samfélaginu (Samúel Lefever 

og Inga Karlsdóttir, 2010). Góður námsárangur tvítyngdra barna felst í því að þau ná að bæta 

við sig öðru tungumáli samhliða því að þróa móðurmál sitt. 

Samkvæmt Bloomfield (1933) þá hafa tvítyngdir einstaklingar jafn mikið vald á tveimur 

eða fleiri tungumálum og eintyngdir einstaklingar á einu móðurmáli. Síðan að þessi skilgreining 

Bloomfield kom fram þá hafa rannsóknir og þekking á tvítyngi hins vegar þróast verulega. 

Slíkar hugmyndir um tvítyngi hafa leitt mikils misskilnins á tvítyngi sem byggja á viðmiðum 

og forsendu eintyngdra einstaklinga um hve vel tvítyngdir einstaklingar kunna eða ættu að 

kunna tungumálin. Einn misskilningur er sá að börn verði fullkomlega jafn tvítyngd. Þessi 

hugmynd byggir, eins og nefnt var hér að ofan, á viðmiðum eintyngdra einstaklinga þar sem 

eintyngdir tala eitt tungumál reiprennandi að þá tali tvítyngdir einstaklingar tvö tungumál 

reiprennandi. Þessi hugmynd gerir ráð fyrir því að tvítyngdir einstaklingar séu tveir eintyngdir 

einstaklingar í einni og sömu manneskjunni. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að hugtakið 

tvítyngi sé mun víðtækara og flóknara sé að skilgreina það (Gort, 2019). 

Tvítyngi snýst ekki einungis um færni í tveimur tungumálum heldur snýst það einnig 

um notkun og upplifun einstaklinga á tungumálum. Hvert tungumál þjónar mismunandi tilgangi 

og hlutverki hjá tvítyndum einstaklingum og styðja við mismunandi notkun. Með þessu er átt 

við að hvert tungumál er mismunandi tæki fyrir mismunandi verkefni. Tvítyngi er flókið hugtak 

sem felur í sér ýmiss konar samsetningu tungumálakunnáttu og mismunandi færni hvað varðar 

til dæmis hlustun, lestur, ritun og tal. Tvítyngdir einstaklingar geta til að mynda notað bæði 

tungumálin reglulega til að þjóna mismunandi tilgangi í ólíkum aðstæðum (Stjórnarráðið, 

2020). Hvert tungumál hefur sem sagt mismunandi tilgang, hlutverk og markmið hjá 

tvítyngdum einstaklingum (Gort, 2019). Sem dæmi má nefna börn sem nota sitthvort 

tungumálið á heimili og í skóla, læra orð sem tengjast skólanum og henta í skólaverkefnum í 

skólanum en orð sem tengjast fjölskyldu og heimili á heimilinu. Ef þessi börn ná ekki góðri 

færni í ,,skólamálinu” þá leiðir það til þess að þau ná ekki sömu færni í námi og börn 

með íslensku sem móðurmál (Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2016). Það er sjaldgæft að einstaklingar 
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nái jafnri færni í öllum tungumálum og það er eðlilegt að hæfni og færni sé misjöfn á ólíkum 

sviðum í hverju tungumáli fyrir sig.. Tungumálakunnátta tvítyngdra barna þróast í samræmi við 

notkun þeirra og þörf og umfram allt gæði málörvunar í umhverfinu (Stjórnarráðið, 2020) 

Fjöltyngd (e. multilingual) börn eru hópur sem eru skilgreind á mismunandi vegu út frá 

uppruna, þjóðerni eða færni í íslensku. Stundum eru notuð hugtökin „börn af erlendum 

uppruna“, „nemendur með erlendan bakgrunn“ og „nemendur með íslensku sem annað mál“. 

Hugtakið fjöltyngt barn eða nemandi hefur jákvæða merkingu og gerir grein fyrir bæði uppruna 

og færni í íslensku óháð bakgrunni þess (Stjórnarráðið, 2020.). Í þessari ritgerð er stuðst við 

hugtakið tvítyngi.    

Pearson  gerir grein fyrir tveimur gerðum tvítyngis: tvítyngdri máltöku fyrsta tungumáls 

(e. bilingual First Language Acquisition) annars vegar og snemmri máltöku annars máls (e. 

early Second Language Acquisition) hins vegar. Það fyrra vísar til barna sem læra tvö tungumál 

samtímis og hafa þar af leiðandi tvö fyrstu tungumál. Ef börn fá nægilega eða svipaða málörvun 

og stuðning í báðum tungumálum þá er máltökuferlið það sama og hjá eintyngdum börnum. 

Það er hins vegar algengt að seinna meir verði annað tungumálið meira ríkjandi en hitt ef börnin 

fá mismunandi örvun í tungumálunum ef börnin eru misjafnlega móttækileg fyrir 

tungumálunum (M. L. Nichole o.fl., 2013).   

Cummins (2001) setti upp líkan til að gera grein fyrir tvítyngi einstaklinga og það  líkan 

hefur orðið að eins konar leiðarljósi fyrir alla fræðimenn á sviði tvítyngis. Cummins setti fram 

tilgátu þar sem hann flokkar einstaklinga í þrjá flokka eftir tvítyngi þeirra, virkt tvítyngi (e. 

proficient bilingualism),  ríkjandi tvítyngi (e. partial bilingualism) og takmarkað tvítyngi (e. 

limited bilingualism). Þeir sem ná góðri færni í báðum tungumálum falla undir virkt  tvítyngi, 

ríkjandi tvítyngi vísar til þess þegar einstaklingar ná betra valdi á öðru tungumálinu frekar en 

hinu. Takmarkað tvítyngi er þegar einstaklingar ná ekki fullu valdi á hvorugu tungumálinu. 

Tvítyngi snemma í barnsæsku vísar til þess þegar tvítyngt barn lærir tvö tungumál snemma á 

ævinni eða fyrir sex ára aldur, annað hvort samhliða hvort öðru eða það bætir öðru tungumálinu 

seinna við (Kupisch, 2018). Út frá þessu má sjá að tvítyngi sem verður til snemma í barnæsku 

og jafnt tvítyngi eins og Cummins skilgreinir það, eru mjög svipuð hugtök. Í þessari ritgerð er 

lögð áhersla á tvítyngi snemma í barnæsku.  
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2.1 Tvítyngi snemma í barnæsku  

Tvítyngd börn eru frá unga aldri fær um að nota bæði tungumálin sem þau eru að þróa með sér, 

á mismunandi hátt og geta notað þau rétt í samskiptum við mismunandi einstaklinga. Með þessu 

er átt við að við tveggja ára aldur geti tvítyngd börn gert greinarmun á því hvaða tungumál þau 

eigi að nota, við hvern og við hvaða aðstæður (Gort, 2019). Ungabörn hafa bæði getuna og eru 

líffræðilega undirbúin fyrir það að geta lært fleiri en eitt tungumál samtímis. Að læra annað 

tungumál samhliða móðurmálinu á fyrstu árunum ætti ekki að koma í veg fyrir að börn haldi 

áfram að þróa með sér fyrsta tungumálið. Það er mikilvægt að fá jafna málörvun úr báðum 

tungumálunum til þess að þróa tvítyngi sem mest (Epinosa, 2015).    

Að læra erlend tungumál er flókið ferli sem á sér ekki endilega stað innan skólastofu  

með kennara. Krashen (1982) lýsir námi sem meðvituðu ferli þar sem einstaklingar taki inn 

nýjar upplýsingar, varðveiti þær og nái færni í að nota þær sem fæst aðallega í formlegri 

kennslu. Þetta er ólíkt tileinkun tungumáls sem felst í því að börn taki inn upplýsingar, reglur 

og færni ómeðvitað og óformlega. Margir þættir hafa áhrif á máltöku annars máls svo sem innri 

og ytri þættir. Innri þættir vísa til hugarfars og viðhorfs nemenda ásamt samskiptafærni þeirra. 

Ytri þættir eru síðan umhverfi barna þ.e. sú tíðni, það magn og þau gæði sem þau fá úr 

markmálinu. Börn verða að fá tækifæri til að segja frá því sem þau heyra eða sjá, skilja 

samhengið á tungumálinu og eiga samskipti við aðra (Strakova, e.d.)  

Ríkjandi tungumál hjá tvítyngdum einstaklingum er mismunandi eftir aðstæðum og 

samhengi til að mynda í skóla, á heimili eða í starfi. Tökum sem dæmi tvítyngdan íslenskan 

kennara sem ólst upp á heimili og í samfélagi þar sem töluð var íslenska en notaði síðan ensku 

í háskóla. Sá kennari gæti verið hæfari í ensku þegar hann talar um fræðilegar kenningar, hæfur 

í báðum tungumálum þegar hann kennir og hæfari í íslensku þegar hann talar um barnæsku sína 

við fjölskyldumeðlimi eða aðra í samfélaginu þar sem íslenska er ríkjandi. Þar af leiðandi er 

ekki hægt að segja að tvítyngdir einstaklingar geti starfað eins og tveir eintyngdir einstaklingar 

(Gort, 2019).  

 

2.1.1 Samhliða tvítyngi  

Þegar  börn eru reglulega móttækileg fyrir tveimur eða fleiri tungumálum frá unga aldri, 

venjulega fyrir fimm ára aldur þá er talað um samhliða tvítyngi (e. simultaneous bilingualism). 

Í þessu tilfelli á barn ekki aðeins eitt móðurmál heldur tvö eða fleiri þar sem þau eru talin vera 
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tvítyngd frá fæðingu. Börn sem alast upp við samhliða tvítyngi þróa með sér flesta þætti 

tungumálsins á svipaðan hátt og eintyngd börn. Með þessu er átt við að tvítyngd börn sem eru 

reglulega og mikið móttækileg fyrir báðum tungumálum daglega eða vikulega frá 

umönnunaraðilum, öðlist málsniðna eiginleika tungumálsins sem þau verða fyrir og sýna 

tímamót í málþroska á svipuðum aldri og eintyngd börn (Gort, 2019). Eins og með eintyngd 

börn þá getur einnig verið einstaklingsbundinn mismunur milli tvítyngdra barna, sum börn eru 

mun fljótari að byrja að tala en önnur. Slík seinkun er ekki endilega merki um að eitthvað sé að 

heldur merkir þetta yfirleitt að barnið sé einfaldlega aðeins lengur að ná þessum tímamótum í 

málþroska (Gort, 2019).  

2.1.2  Upptaka seinna tungumáls í barnæsku ( e. sequential childhood bilingualism) 

Ung börn sem bæta öðru tungumáli við samhliða móðurmáli seinna á barnsaldri eða í kringum 

fimm ára aldurinn fara í gegnum flóknara og lengra ferli til að læra tungumálið að heiman. Börn 

sem eru móttækileg fyrir öðru tungumáli á sama tíma og þau eru enn að þróa móðurmálið fara 

í gegnum ákveðið þroskaferli sem byggir á því að börnin nota þekkingu og færni úr fyrra 

tungumálinu til að læra annað tungumál og efla tungumálaforða.  Með þessu er átt við að  börn 

fari ekki í gegnum sama máltökuferli og þegar þau voru að læra fyrsta tungumálið (Gort, 2019).   

 Upptöku seinna tungumáls hjá ungum tvítyngdum börnum er yfirleitt skipt í tvö stig. 

Fyrsta stigið er þegar börn hlusta og taka inn upplýsingar um nýja tungumálið og átta sig á 

tungumálakerfinu. Því næst er stigið þar sem börn byrja að nota nýja tungumálið en mjög 

takmarkað, þ.e. börn nota eitt orð eða mjög stuttar málsgreinar til að tjá sig og taka félagslegan 

þátt. Hér átta börn sig á samhengi orðanna frekar en orðunum sjálf. Þegar börn hafa náð 

skilningi á tungumálakerfinu byrja þau að nota það enn frekar þangað til að þau eru komin með 

nokkuð gott vald á tungumálinu (Gort, 2019). Út frá því sem hefur verið rætt hingað til er 

mikilvægt að hafa í huga að fyrri tungumálaþekking barna er mikilvæg auðlind og undirstaða 

þess að börn geti lært nýtt tungumál og orðið læs eða tvílæs.  

Eftir því sem börn eru eldri þegar þau hefja nám í öðru tungumáli þá njóta þau meira 

góðs af því að hafa öðlast meiri og flóknari orðaforða í móðurmálinu (Cummins, 1976). 

Roessingh skoðaði hvernig aldur barna þegar þau byrja að tileinka sér annað tungumál hefur 

áhrif á árangur. Rannsóknin leiddi í ljós að þegar börn voru komin á unglingsár þegar þau komu 

inn í nýtt málumhverfi voru þau fljótari að læra hærra stigs orðaforða ásamt því að fyrri 

tungumálaþekkingu og reynsla þeirra í tungumálinu nýttist þeim í lesskilningi í nýja 

tungumálinu samanborið við börn sem voru yngri þegar þau voru útsett fyrir seinna 

tungumálinu (Roessingh, 2008). Út frá þessu má sjá að eftir því sem börn eru eldri þegar þau 
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læra ný tungumál því auðveldara er það. Hins vegar getur það verið á kostnað námsárangurs 

vegna þess að þau hafa minni tíma en yngri börnin þar sem þau þurfa einnig að nota tungumálið 

til að læra aðrar námsgreinar og það getur leitt til þess að þeir standi aftar í náminu en eintyngdir 

jafnaldrar (Cummins, 2009). 

2.2 Samband tveggja tungumála 

Niðurstöður eldri rannsókna hafa sýnt að tvítyngd börn sem hafa verið móttækileg fyrir tveimur 

tungumálum á ókerfisbundinn hátt áður en þau hefja skólagöngu sína hafa minni orðaforða og 

tungumálafærni í báðum tungumálunum samanborið við eintyngda nemendur (Cummins, 

1979). Þetta getur leitt til þess að börn skipti um tungumál inn á milli í samræðum vegna þess 

að þau þekkja ekki orðið yfir ákveðinn hlut á öðru tungumálinu svo þau nota orðið sem þau 

þekkja á hinu tungumálinu. Undanfarin ár hafa margar breytingar orðið og þessar niðurstöður 

eru ekki fullgildandi í dag.  Þar sem bæði tungumálin styðja hvort annað og ekki er hægt að 

aðgreina þau þá getur það leitt til þess að tvítyngd börn nái ekki að þróa með sér fullan 

tungumálaþroska (Cummins, 1976). 

Styðja þarf sambandið milli tungumála og ekki hunsa þau eða bæla annað þeirra  niður. 

Ef móðurmálið er ekki notað reglulega þá heftir það verulega tal, læsi og ritun. Móðurmálið 

getur komið í veg fyrir að nemendur finni fyrir gremju sem að lokum getur leitt til þess að þeir 

forðist allt efni sem þeir hafa í raun áhuga á (Hassanzadeh o.fl., 2011). Það er nauðsynlegt að 

tengja hið nýja við það gamla. Að útiloka móðurmálið myndi svipta okkur einni ríkustu 

tungumálaauðlind sem við eigum þ.e að geta nýtt fyrri þekkingu úr móðurmálinu til þess að 

yfirfæra hana á annað tungumál. Vel upplýsandi notkun á orðum og setningafræðilegum 

samhliðum móðurmáls og erlendra mála sem kennd eru í skólum stuðlar að varðveislu og 

dýpkar skilning á tungumáli og menningu (Hassanzadeh o.fl., 2011).  

Samband tveggja tungumála í tungumálanotkun tvítyngdra barna einkennist meðal 

annars af kóðaskiptum, þýðingum, túlkun, málamiðlunum og öðrum áhrifamiklum 

samskiptaleiðum og verkfærum sem börn nota til að búa til merkingu. Þessir þættir verða svo 

hluti af tungumálaforða barna sem alast upp í tvítyngdu umhverfi (Gort, 2019).  Þegar foreldrar 

og aðrir umsjónaraðilar eyða tíma með börnum sínum, segja þeim sögur og ræða við þau, þróast 

orðaforði og skilningur barnanna á móðurmálinu. Börn mæta í skólann vel undirbúin til að læra 

tungumál nýja skólans og ná góðum námsárangri. Þá færist sú þekking og færni sem börn hafa 

á móðurmálinu yfir á tungumál skólans. Tungumál yfirfærast á önnur tungumál með tvennum 

hætti; tungumálafærni fer frá móðurmálinu til tungumáls skólans og samhengi, tungumál og 
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læsisfærni sem börn læra í skólanum yfirfærist til tungumálsins sem talað er heima. Í báðum 

tilfellum styðja bæði tungumálin hvort annað (Hassanzadeh o.fl., 2011). Þetta er í samræmi við 

hugmyndir og kenningar Cummins, eins og nefnt var hér að ofan. 
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3 Tvítyngd menntun og tvílæsi 

Að vera læs er mikilvæg færni sem öll börn þurfa að ná til þess að ná árangri á hinum ýmsu 

sviðum lífsins. Ferlið er flóknara þegar börn búa í tveimur málumhverfum samtímis þ.e. þegar 

tungumálið heima er ekki það sama og tungumálið í skólanum (Scheffner o.fl., 2003).  Í meira 

en 50 ár hafa vísindamenn leitast við að skilgreina hugtakið tvítyngi og komast að því hvernig 

munnleg málfærni getur verið undirstaða að tvílæsi. Síðustu ár hafa fræðimenn verið virkir í að 

skoða tvítyngi barna og tvílæsi en samt sem áður virðist sem svo að það sé ennþá margt  óljóst 

varðandi það hvernig þekking og tilraunir tvítyngdra barna á tungumáli styðja við þróun 

tvílæsis. Algengur misskilningur á þróun tvítyngis eða tvílæsis er sá að tvítyngd börn hafi jafna 

þekkingu á báðum tungumálunum. Annar misskilningur er sá að tvítyngi stuðli að seinkun á 

máltöku barna, að börnin ruglist á tungumálunum og raskanir verði á vitsmunaþroska þeirra 

(Gort, 2019).  

Til glöggvunar er mikilvægt að skilgreina hugtökin tvítyngi og tvílæsi. Tvítyngi vísar 

til þeirrar færni sem einstaklingur hefur til að tala á báðum tungumálum. Tvílæsi er hins vegar 

geta einstaklings til að lesa og skrifa á tveimur tungumálum (Midgette og Phillippos, e.d.) 

Tvítyngi og tvílæsi eru hugtök sem haldast í hendur og ekki er hægt að aðskilja vegna þess að 

tvítyngi stuðlar að þróun tvílæsis. 

3.1 Þróun tvílæsis 

Lykillinn að því að skilja þróun tvílæsis hjá börnum er að gera sér grein fyrir samvinnu tveggja 

tungumála (Reyes og Azuara, 2008). Paul og Lambert voru meðal fyrstu fræðimanna til að finna 

jákvæð tengsl milli tvítyngis og vitsmunaþroska. Þeir gerðu grein fyrir því að tvítyngd börn 

byggju yfir meiri vitsmunalegum sveigjanleika en eintyngd börn. Síðan þá hafa ýmsir aðrir 

fræðimenn komist að því að tvítyngi stuðli að betri námsárangri (Golash, 2005). Tvílæsi hefur 

verið tengt við aukna færni í læsi og meiri vitsmunalegan sveigjanleika. Nemendur sem ná 

góðum lesskilningi í móðurmálinu búa yfir sömu færni og viðhorfi til lesturs á tungumáli 

skólans eða ríkjandi tungumáli eða samfélagsins.  Tvílæsir nemendur fá einnig hærri einkunn á 

vitrænum getuprófum til að mynda verkefnum þar sem reynir skilning nemenda (Midgette og 

Phillippakos, e.d.). Námsárangur tvílæsra barna í ritun, lestri og stafsetningu er almennt 

svipaður eða jafnvel betri en hjá eintyngdum jafnöldrum þeirra (Cummins, 1986).  

 Nýlegar rannsóknir benda til þess að nemendur þrói stafsetningar- og skriftarfærni sína 

án þess að rugla tungumálunum saman. Þegar börn byrja að læra að skrifa þá læra þau fyrst á 

bókstafi, notkun hástafa og lágstafa, að setja punkt í lok setningar og að hafa bil á milli orða. 
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Góð færni í stafsetningu gerir nemendum kleift að þroska málfræðilega vitund sína. Í tvílæsi 

eru grunnatriði ritunar notuð þverfræðilega til að skilja að það er munur á því að skrifa og 

teikna. Ritun hefur þann tilgang að flytja skilaboð til lesenda, mismunandi tegundir texta sem 

notaðir eru í mismunandi tilgangi. Þessa færni geta nemendur notað, bæði í móðurmáli sínu og 

tungumáli samfélagsins til að búa til innihaldsríkan texta (Midgette og Phillippakos, e.d.). 

Börn byrja á ungum aldri að taka eftir og velta fyrir sér skiltum, veggspjöldum og öðru prentuðu 

efni í umhverfinu. Viðbrögð frá öðrum manneskjum þegar þau reyna að skilja prentað efni og 

mismunandi texta í umhverfinu hefur áhrif á þau (Reyes og Azuara, 2008).  

 Læsi er margþætt ferli sem er mismunandi fyrir hvert og eitt barn. Börn sem komast í 

kynni við ritkerfi þróa þekkingu á prenti en það er mismunandi eftir aldri þeirra og þroska 

hvernær  þau verða meðvituð um þessa þekkingu sína (Reyes og Azuara, 2008). Kenner 

framkvæmdi rannsókn á lykilatriðum tvílæsis. Hún skoðaði nám tvítyngdra barna heima, í 

samfélaginu og í skólanum. Einnig skoðaði hún skilning barna á mismunandi ritkerfum (e. 

writing system) og mismunandi skriftum. Hún skoðar lifnaðarhætti tvítyndra barna og hvernig 

tvítyngd börn tengja saman mismunandi læsisfærni tveggja málumhverfa til að þróa tvílæsi. Í 

síðasta lagi skoðar hún hvernig fjölskylduaðstæður tvítyngdra barna hafa áhrif á læsi þeirra eins 

og til dæmis stærð fjölskyldunnar, færni fjölskyldumeðlima, aðgengi þeirra að efni á 

mismunandi tungumálum og bakgrunnur fjölskyldunnar (Kenner, 2005). Rannsóknin leiddi í 

ljós að þau börn sem væru útsett fyrir fleiri en eitt ritunarkerfi þróuðu snemma með sér hæfni 

til að geta greint á milli mismunandi skrifa. Börn geta bæði séð mun á mismunandi 

ritunarkerfum eins og stafrófskerfi og myndtáknum. Þessir nemendur nota þekkingu úr 

móðurmálinu til að endurtúlka samhengi texta. Börnin notuðu fyrri þekkingu sem þau höfðu 

fengið í skólanum, heima og í samfélaginu til að vinna úr mismunandi ritunarkerfum. 

Leikskólabörn nota þekkingu sem er þegar til staðar til að lesa úr og gefa prentuðum skiltum 

og merkjum merkingu og þróa með sér prentunarvitund frá umhverfinu. Grunnskólabörn á 

yngsta stigi þróa þessa vitund af margs konar fróðleik um bækur til að mynda hvernig eigi að 

halda á bók, hvernig bókin sé sett upp, hvernig eigi að nota hana og svo framvegis (Reyes og 

Azuara, 2008). 

3.2 Málþroski 

Tungumál er leið til að tjá sig og tæki til flókinnar hugsunar, þess vegna er mikilvægt að leyfa 

börnum að nota og þróa með sér það tungumál sem þau kunna (Cummins, 1979). Ýmsar 

rannsóknir hafa bent til þess að móttaka tveggja tungumála geti ruglað börn. Hins vegar hafa 

aðrar rannsóknir sýnt að börn sem eru útsett fyrir tveimur tungumálum geta gert greinarmun á 
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tungmálunum sem ungabörn og þau geta lært tvenns konar hljóðfræðikerfi, tvenns konar 

orðaforða og tvenns konar málfræðikerfi. Hins vegar er ennþá óljóst hvort að tvítyngd börn nái 

yfirleitt sömu færni á svipuðum tíma og eintyngdir jafnaldrar þeirra (Hoff, 2012).  Að alast upp 

við tvö tungumál hefur áhrif á tíma málþroska barna í hverju tungumáli. Tími og reynsla 

tvítyngdra barna í hverju tungumáli eru takmarkaðri samanborið við eintyngda jafnaldra þeirra. 

Þar sem tvítyngd börn deila reynslu sinni milli tveggja tungumála, getur það tekið lengri tíma 

fyrir þau að ná nægilegu magni af upplýsingum til þess að geta skapað samhengi. Þetta er 

sérstaklega áberandi hvað varðar orðaforða og formgerð- og setningafræði (Gathercole o.fl., 

2009). 

 Niðurstöður eldri rannsókna hafa bent til þess að tvítyngd börn skora almennt lægra í 

báðum tungumálum en eintyngdir jafnaldrar þeirra í einu tunugmáli. Almennt þekkja þau færri 

orð í hverju tungumáli en eintyngdir jafnaldrar, þetta er vegna þess að tvítyngdir deila tíma og 

reynslu sinni milli tveggja tunugmála eins og nefnt var hér að ofan. Það sama virðist gilda í 

sambandi við formgerð- og setningafræði. Rannsóknir hafa sýnt að færni tvítyngdra barna þróist 

í sömu röð og hjá eintyngdum  jafnöldrum nema að það ferli tekur yfirleitt lengri tíma hjá þeim 

tvítyngdu. Þessi mismunur á tíma stafar af mismikilli útsetningu fyrir hverju tungumáli daglega 

(Gathercole o.fl., 2009). 

Cummins (1979) setti fram tilgátu sem gerir ráð fyrir því að sá árangur sem barn nær í 

seinna tungumáli ráðist að mestu leyti af þeirri tungumálafærni sem viðkomandi hefur náð áður 

en það kemst í kynni við seinna tungumálið. Þegar málumhvefi utan skóla hjá tvítyngdum 

börnum býður upp á góða möguleika til að þróa og nota tungumálið þá hefur útsetning barnanna 

fyrir seinna tungumálinu engin áhrif á móðurmálið en jákvæð áhrif á tunugmálafærni í seinna 

tungumálinu. Góð færni í móðurmálinu getur stuðlað að svipaðri færni í seinna tungumálinu 

(Cummins, 1979).  

3.3 Orðaforði sem undirstaða í tungumálanámi 

Á þeim stundum sen barn dvelur við lestur innihaldsríkra bóka þroskar það og eflir 

fjölbreytilega færniþátta og ný þekking bætist við. Jafnframt þessu þróast tungumálafærni best 

með læsi vegna þess að ritað mál er mun innihaldsríkara en talað mál samkvæmt Cummins. 

Þess vegna er læsi forsenda málþróunar, en sá ávininngur getur aðeins náðst ef barn skilur orðin 

sem birtast í textanum (Sigríður Ólafsdóttir o.fl. 2016).  

Áður en börn hefja skólagöngu tileinka þau sér móðurmál sín óformlega. Góður grunnur 

í málfræði á móðurmálinu getur stuðlað að betra tungumálanámi og auðveldað máltöku annars 

máls. Börn læra málfræði og reglur hennar í skóla og breyta þeim í færni. Þessar málfræðireglur 
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eru endurskipulagðar og sjálfvirkar. Þannig getur undirstaða í málfræðifærni stuðlað að betra 

tungumálanámi (Zhaojun, 2016). Námsárangur barna byggist að miklu leyti á færni þeirra í því 

að afla sér þekkingar með lestri. Skólasamfélagið ber ábyrgð á að tryggja öllum nemendum 

þess viðunandi kennslu og þjálfun til að öðlast þá færni. Rannsóknir hafa oft sannreynt sterk 

tengsl á milli lesskilnings og orðaforða. Tvítyngdum börnum hættir til að dragast aftur úr í námi 

vegna þess að þau þróa með sér minni orðaforða í hvoru tungumáli fyrir sig, samanborið við 

eintyngd börn (Sigríður Ólafsdóttir o.fl. 2016).  

Orðaforði er safn orða í ákveðnu tungumáli sem einstaklingur notar (Freyja Birgisdóttir, 

2010). Foreldrar gegna því mikilvæga hlutverki að lesa reglulega fyrir börnin sín. Reglulegur 

lestur hjálpar börnum að ná betri lestrarfærni, lesskilningi, eykur orðaforða þeirra og þau læra 

að taka þátt í virkum samræðum (Bozavli, 2017). Árangursríkasta leiðin til að styrkja 

orðaforðann er með kennslu á vandlega völdum orðum (Seifert, 2017). Þess vegna er mikilvægt 

að foreldrar noti fjölbreyttan orðaforða. Ríkur orðaforði er sterkur grunnur fyrir góðan 

lesskilning. Það er mikilvægt að börn hefji skólagöngu sína með nægan orðaforða til þess að 

geta skilið námsefnið. Tileinkun annars máls byggist á fyrri móðurmálskunnáttu (Sigríður 

Ólafsdóttir, 2010). Ef barn hefur til dæmis lært hugtökin kostir og gallar í móðurmálinu á hann 

auðveldara með að skilja þessi sömu hugtök á öðru tungumáli. Tvítyngd börn sem hafa lítinn 

orðaforða í báðum tungumálum þurfa oft að glíma við erfiðleika við að tileinka sér orð með 

þessum hætti vegna þess að hlutfall óþekktra orða er of hátt og það getur gert ferlið erfiðara 

fyrir viðkomandi börn (Sigríður Ólafsdóttir, 2016) 

 Heimilið gegnir mikilvægu hlutverki fyrir máltöku barns, orðaforða þess og 

móðurmálskunnáttu. Tvítyngd börn ættu að geta staðið sig vel námslega og félagslega ef þau 

hafa gott og sterkt vald á orðaforða þar sem orðaforði er sértæk þekking á orðum og byggir ekki 

á almennu samhengi. Svo virðist sem börn geti nýtt sér þessa þekkingu og yfirfært hana á annað 

tungumál (Sigríður Ólafsdóttir, 2016). 

3.4 Tvítyngd menntun  

Tvítyngd menntun sem felst í minnihluta tungumálum þjóða eins og Welsh, Basque o.fl. hefur 

aukist verulega í evrópskum löndum en hins vegar er aðeins lítill hluti fyrstu eða annarrar 

kynslóðar innflytjenda sem fá tvítyngda menntun að einhverju leyti í heiminum (Garcia, 2010). 

Garcia (2010) heldur því fram að tvítyngd menntun sé góð fyrir ríka sem fátæka, valdamikla og 

lítilfjörlega, fyrir innlenda og innflytjendur, og mikilvæg fyrir bæði heyrnarlaus börn og þau 
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börn sem heyra vel. Eintyngd menntun er samkvæmt henni óviðeigandi vegna þess hve mikið 

samskipti milli tungumála og menningarheima hafa aukist, bæði í samfélaginu og í gegnum 

rafræn samskiptaform. Í flestum löndum heims er tungumála fjölbreytileiki hluti af daglegu lífi. 

Hins vegar eru Ísland og Kórea einu löndin sem nota aðeins eitt tungumál í félagslegum 

samskiptum. Garcia heldur því fram að það ólíklegt sé að jafnrétti í námi náist þegar 

tungumálafærni og reynsla nemenda er hunsuð eða bæld niður. Þegar skólastjórnendur hins 

vegar skipuleggja stefnur og námskrár á þann hátt að tungumála- og menningarleg staða barna 

er samþykkt innan veggja skólans, þá kemur skólinn í veg fyrir neikvæð viðhorf til 

fjölbreytileikans (Hassanzadeh o.fl., 2011). Viðhorf og afstaða samfélagsins til tvítyngis hefur 

einnig áhrif á stuðning við tvítyngi í skólanum og samfélaginu. Börn og foreldrar þurfa á 

stuðning kennara og samfélagsins að halda til þess að öðlast virkt tvítyngi (Victoria Rodriguez, 

2015).  Cummins (1986) heldur því fram að gott samband skólans og foreldra styrki árangur 

barna. Rannsóknir hérlendis hafa sýnt að samstarf foreldra og kennara hafi jákvæð áhrif. 

Foreldrar virðast treysta kennurum eftir fyrsta viðtalið og í gegnum viðtalið fær skólinn um 

barnið, bakgrunn þess og félagslega stöðu. Niðurstöður rannsóknar sýndu einnig að foreldrar 

eru tilbúnir til að styðja barnið í námi þrátt fyrir tungumálaerfiðleika. Einnig hvetja kennarar 

foreldra til að viðhalda og þróa móðurmálið (Hilmar Sigurjónsson og Börkur Hansen, 2009).  

Kennarinn gegnir mikilvægu hlutverki þegar börn eru að aðlagast samfélaginu og nýjum skóla. 

Það er því mikilvægt að tekið sé vel á móti barninu og fjölskyldu þess og að þau fái stuðning 

og skilning á þeim þörfum sem fyglja barninu (Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010). Ef 

nemendur fá ekki hvatningu eða stuðning er hætta á að þau glími við að þróa 

tungumálaþekkingu sína. Kennarar geta því haft mikið um að segja um árangur barna á nýja 

tungumálinu (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007).  

Tvítyngd menntun stuðlar að því að nota fyrri þekkingu og reynslu barna í móðurmálinu 

ásamt því að kenna þeim annað tungumál. Ef tungumálafærni barna í öðru tungumálinu er 

byggð á grundvelli móðurmálsins þá getur það stuðlað að sterku tvítyngi og tvílæsi sem getur 

haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd, sjálfstraust og bjartari framtíðarsýn (Hassanzadeh o.fl., 2011). 

Margir fræðimenn og tvítyngdir einstaklingar halda því fram að fjölmenningarleg samfélög eigi 

að styðja við notkun móðurmáls tvítyngdra nemenda sem hafa annað móðurmál en það sem er 

í samfélaginu. Rökin eru þau að börn kynnist læsi best á fyrstu árum ævinnar og þess vegna 

geti góð undirstaða í móðurmálinu nýst við að læra annað tungumál. Rannsóknir benda einnig 

til þess að það sé auðveldara fyrir börn að læra ný tungumál ef þau geta yfirfært tal-, hlustunar-

, lestrar- og ritunarfærni úr móðurmálinu yfir á það tungumál sem þau eru að læra. Þessar 
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niðurstöður eru mikilvægar upplýsingar fyrir kennara og foreldra tvítyngdra barna 

(Hassanzadeh o.fl., 2011). 

3.5 Krosstynging 

Hugtakið krosstynging (e. translanguaging) vísar til marglaga samtals- og samskiptaforma 

mismunandi tungumála sem fjöltyngdir einstaklingar nota í samskiptum. Hugtakið byggir á því 

að öll tungumál einstaklinga sem tala fleiri en eitt tungumál séu hluti af tungumálaforða sem 

þeir nýta sér til samskipta (Stjórnarráð, 2020). Krosstynging á uppruna sinn í Wales og felur í 

sér mismunandi venjur og aðferðir tvítyngdra. Hugtakið hefur þróast og í dag felur það í sér að 

hvetja einstaklinga til að nota allan sinn tungumálaforða. Með þessu er átt við að fólk noti 

tungumál í mismunandi samhengi frekar en eftir ákveðnu málfræðikerfi. Krosstyngi hefur verið 

notað til að lýsa fjöltyngdum aðferðum sem áður fyrr voru kallaðar kóðaskipting (e. code 

switching), en hugtökin tvö er hægt að greina í sundur. Kóðaskipti eru hins vegar málvenjur þar 

sem einstaklingar skiptast á tungumálum milli eða innan setninga sem veitir okkur innsýn í 

fágaða, reglustýrða málhegðun tvítyngdra barna sem einkennist af málfræðilegri kerfisfræði og 

raunsæju samhengi. Sem dæmi má taka þegar tvítyngd börn blanda saman tveimur tungumálum 

í sömu setningu, þar á meðal hljóðum, orðum, orðasamböndum eða málfræðilegri uppbyggingu 

tungumáls. Krosstynging er algeng og eðlileg málvenja í þróun tvítyngis sem sýnir hvernig 

tvítyngd börn nýta sér bæði tungumálin til að tjá sig og eiga samskipti (Gort, 2019).  

Kennslufræðilegar afleiðingar krosstyngis fela í sér að í stað þess að leggja áherslu á að 

kenna tvö aðskilin tungumálakerfi þá ætti frekar að leggja áherslu á sveigjanlegt fyrirkomulag 

sem gæti falið í sér aðferðir eins og að nemendur skrifuðu upphaflega á því tungumáli sem þau 

eru færari í og notuðu það sem tæki til að skrifa á því tungumáli sem þeir eru lakari í. Krosstyngi 

og aðrar álíkar venjur og aðferðir skapar rými, vitund og þolinmæði fyrir margar aðrar 

málsvenjur tvítyngdra barna, bæðið innan skólans og í samfélaginu (Garcia, 2010). Til að taka 

saman það sem rætt hefur verið hér að ofan þá vísar krosstyngi til málvenju tvítyngdra barna, 

sérstaklega til þeirrar fjölbreytilegu venju sem tvítyngdir einstaklingar nota til þess að skapa 

merkingu fyrir þá í þeim tvítyngda heimi sem þeir búa í. Krosstyngi felur í sér að tungumálin 

eru ekki notuð samtímis til þess að geta greint þau í sundur  heldur eru þau notuð til að styðja 

hvort annað.  Krosstyngi sýnir að það eru engin skýr mörk milli tungumála tvítyngdra.  
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3.6 Þverfræðileg tungumálanotkun 

Tvítyngd börn beita fjölmörgum aðferðum við lestur og ritun á báðum tungumálum og prófa 

sig áfram með þau mynstur og form talaðs máls og ritaðs máls sem þau hafa lært og nota það 

til að skilja og læra nýtt. Þverfræðileg tungumálanotkun (ÞT) (e. cross language) getur komið 

fram í bæði rituðu og töluðu máli og er mjög algeng hjá börnum sem læra tvö tungumál 

samtímis. ÞT á tungumála og læsisferli hjá tvítyngdum börnum er upplýst með millilæsi (e. 

interliteracy). Millilæsi er skilgreint sem beiting tungumála-, hljóð-, form- og 

merkingarfræðilegra viðmiða frá einu tungumáli til annars til að mynda með því að nota 

orðaröðun úr einu tungumáli til að tjá sig á öðru tungumáli. Þessar venjur eru hluti af eðlilegri 

þróun á tvílæsi sem bendir til jákvæðrar læsisþróunar en ekki skref aftur á bak vegna þess að í 

þessu tilfelli gera börn sér grein fyrir þeim viðmiðum sem gilda í tilteknum tungumálum.  Að 

sama skapi geta hljóðfræði, orðaforði, málfræði og aðrir undirþættir móðurmáls verið eins  

konar undirstaða til að byggja upp þekkingu á öðru tungumálinu. Þessi undirstaða er mest 

áberandi hjá tvítyngdum börnum þegar þau byrja að nota seinna tungumálið. Þegar móðurmálið 

er frábrugðið nýja tungumálinu hvað varðar til dæmis framburð eða orðaröðun þá birtist það í 

nýja tungumálinu þegar börn nota fyrri þekkingu á móðurmálinu til að tala. Hljóðkerfi í 

móðurmálinu getur því haft áhrif á framburð tvítyngdra barna á nýja tungumálinu (Gort, 2019).  

3.7 Stjórnunarstarfsemi 

Áhrif tvítyngis hefur mikið verið rannsakað og mismunandi niðurstöður hafa fengist. Sumar 

rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif tvítyngis á vitsmunaþroska barna en aðrar rannsóknir 

hafa ekki sýnt sömu niðurstöður. Einhverjar niðurstöður benda til þess að það er lítill sem 

enginn munur á eintyngdum og tvítyngdum börnum. Jafnvel þegar það var borið saman 

mismunandi hópa eins og kyn, aldur, fjölskylduaðstæður og svo framvegis. Aðrar rannsóknir 

hafa gefið í ljós að aðeins ákveðinn aldurshópur verði fyrir jákvæðum áhrifum tvítyngis eins og 

til dæmis leikskólaaldur (Nicoladis o.fl., 2018).  Ein útskýring á ósamræmi þessara niðurstaðna 

er sú að vitsmunaleigur sveigjanleiki (e. cognitive flexibility getur verið einstaklingsbundinn 

og ráðist af ríkjandi tungumáli og notkun þess. Einstaklingar sem eru með jafnt tvítyngi og 

skipta tungumálum eftir samhengi þurfa að læra að gera grein milli þessara tungumála þannig 

að tungumálin ruglist ekki saman. Þetta stuðlar að meiri vitsmunalegum sveigjanleika 

(Nicoladis o.fl., 2018).  

Börn sem alast upp í tveimur mála umhverfum eru með bæði tungumálin virk þó svo að 

þau noti aðeins annað þeirra. Þess vegna þurfa tvítyngd börn að stjórna upplýsingum frá báðum 

tungumálum til þess að velja viðeigandi tungumál og hindra að hitt tungumálið sem verði ekki 
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notað á þeirri stundu. Rannsóknir hafa bent til þess að þessi færni tvítyngdra barna að velja eitt 

tungumál og hindra annað stuðli að betri færni í öðrum verkefnum sem tengjast vinnsluminni 

(e. attentional processing) og vitsmunalegum sveigjanleika. Vitsmunaleigur sveigjanleiki vísar 

til þess hæfileika að geta skipt um verkefni og hlutverk í heilanum. Athyglisbeiting (e. selective 

attention) vísar til hæfileikans að geta beitt athyglinni að ákveðnu efni og á sama tíma hindrað 

eða hunsað annað áreiti (Nicoladis o.fl., 2018). Bæði vitsmunalegur sveigjanleiki og 

athyglisbeiting eru aðgerðir sem bera ábyrgð á markmiðsstýrðri hegðun eða 

framkvæmdastöfum (e. executive functions) (Nicoladis o.fl., 2018).  

 

Tvítyngi sem verður til snemma í barnæsku hefur verið tengt við stjórnunarstarfsemi og 

ýmsa þætti innan hennar svo sem vinnsluminni, hindrunarstjórnun, athygli og aukna 

tungumálakunnáttu. Stjórnunarstarfsemi er grundvallaratriði þess að börn séu undirbúin áður 

en þau fara í leikskóla og nái góðum námsárangri. Þegar börn eru komin á leikskólaaldur þá 

verða hæfileikar stjórnunarstarfsemi  meira áberandi og þá sérstaklega í verkefnum sem krefjast 

samkeppni og getu til að bæla niður truflandi eða ónauðsynlegar upplýsingar (Epinosa, 2015).   

Stjórnunarfærni eru mikilvægt tæki fyrir góðan námsárangur í aðstæðum þegar verið er að læra 

eitthvað nýtt. Námsárangur sýnir að hve miklu leyti nemendur hafa náð þeim markmiðum sem 

ætlast er til í skóla, menntaskóla og háskóla. Stjórnunarstarfsemi heilans er færni sem 

einstaklingar virkja  við skipulagningu, einbeitingu og lausn á verkefnum. Í nútíma rannsóknum 

er búist við því að tvítyngi hafi áhrif á námsárangur en það á eftir að rannsaka það betur. Margar 

rannsóknir hafa verið gerðar á sambandi stjórnunastarfsemi heilans og námsárangurs og þær 

hafa allar sýnt sameiginlegar niðurstöður þ.e. að námsárangur ráðist almennt af 

stjórnunarstarfsemi heilans (Garcia o.fl., 2010). 

Tvítyngi þjálfar stjórnunarstarfsemi heilans með því að viðhalda tveimur tungumálum 

og nota þau til skiptis. Færni til að hindra upplýsingar, vinnsluminni og vitsmunalegur 

sveigjanleiki eru helstu þættir stjórnunarstarfsemi sem aðstoða við aðra undirþætti hennar eins 

og athygli frá sveiflum til truflandi áreitis og færni til þess að skipta á milli verkefna. Þessi 

starfsemi heilans aðstoðar við skipulagningu, einbeitingu og lausn verkefna, sem er allt 

mikilvæg færni til þess að ná góðum námsárangri. Að þessu sögðu má draga þá ályktun að 

tvítyngi hafi áhrif á námsárangur (Garcia o.fl., 2010).  
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Lokaorð 

Í nútíma samfélagi er eðlilegt að börn læri fleiri en eitt tungumál snemma á fyrstu árum ævinnar. 

Tvítyngdum börnum fer fjölgandi en bakgrunnur þeirra  getur hins vegar verið mjög 

mismunandi.  Í þessari ritgerð var aðallega fjallað um tvítyngi barna á barnsaldri. Sum börn 

læra tvö tungumál samtímis sem verður til þess að þau eiga þá tvö móðurmál. Hins vegar geta 

börn snemma á barnsaldri og af mismunandi ástæðum þurft að bæta við nýju tungumáli og þá 

er talað um áunnið tvítyngi. Í báðum tilfellum gegnir móðurmál mikilvægu hlutverki. Börn sem 

alast upp við tvö tungumál samtímis fara í gegnum svipað máltökuferli og eintyngd börn. 

Máltökuferli tvítyngdra barna sem bæta öðru tungumáli við móðurmálið  er hins vegar flóknara 

og getur tekið lengri tíma. Það merkir þó ekki að þau fari í gegnum ferlið upp á nýtt heldur 

krefst máltökuferli þeirra þess að þau noti þekkingu úr móðurmálinu til þess að færa yfir á nýtt 

tungumál.  

Tvítyngd börn nota því þekkingu úr sínu móðurmáli til þess að læra annað tungumál. 

Þau læra snemma, eða um tveggja ára aldur, að greina á milli mismunandi tungumála. Tvítyngd 

börn átta sig á því hvað tungumálakerfin eiga sameiginlegt og hvernig þau eru frábrugðin. Öll 

börn búa yfir þeim eiginleikum að geta þróað með sér tvítyngi og tvílæsi með stuðning frá 

foreldrum, skóla og samfélaginu. Börn nota tungumálaþekkingu úr móðurmáli og beita henni 

til að læra annað tungumál. Börn læra móðurmál óformlega í gegnum samskipti við foreldra. 

Foreldrar bera því ábyrgð á þeim orðaorða og málfræðireglum sem börn tileinka sér. Góður 

grunnur í málfræði á móðurmálinu getur stuðlað að betra tungumálanámi og auðveldað máltöku 

annars máls. Annars vegar læra börn tungumál samfélagsins í gegnum vini og í skólanum. Bæði 

tungumálin gegna mismunandi hlutverki og þjóna mismunandi tilgangi. Það er afar sjaldgæft 

að börn nái jöfnu tvítyngi. Yfirleitt er það annað tungumálið sem hefur yfirhöndina. Ástæðurnar 

eru mismunandi en ríkjandi orðaforði tvítyngdra barna fer yfirleitt eftir aðstæðum hverju sinni 

en líka eftir því hve mikið börnin eru móttækileg fyrir tungumálunum og hve mikið tungumálin 

eru notuð.  

Orðaforði gegnir hins vegar veigamiklu hlutverki í því að læra tungumál, sérstaklega 

móðurmál. Börn sem ná góðum orðaforða í móðurmáli gengur betur að læra annað tungumál 

vegna þess að þau geta yfirfært orðin á nýja tungumálið. Barn sem nær ekki góðum grunni í 

móðurmáli sínu á því á hættu að þurfa að glíma við erfiðleika í læsi,  bæði í móðurmáli og öðru 

tungumáli. Barn sem hefur ekki nægan grunn í móðurmáli hefur ekki nægt efni til þess að vinna 

með.  
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 Áhugavert er að eitt af aðaleinkennum tungumálanotkunar tvítyngdra barna er samspil 

beggja tungumálanna. Tvítyngd börn blanda tungumálakerfum ólíkra tungumála saman. Þau 

blanda saman orðum úr báðum tungumálum til þess að mynda málsgreinar og skapa merkingu. 

Tvítyngd börn nota jafnframt málfræðireglur úr öðru tungumáli og nýta þær sér til stuðnings í 

hinu tunugmálinu. Þessar málvenjur tvítyngdra barna eru kallaðar krosstyngi og þverfræðileg 

tungumálanotkun. Hugrænn sveigjanleiki og vitsmunaþroski tvítyngdra barna virðist vera meiri 

samanborið við eintyngda jafnaldra þeirra vegna þess að tvítyngd börn þjálfa og þróa ýmsa 

þætti stjórnunarstarfsemi heilans þegar þau þurfa að nota bæði tungumálin til þess að styðja sig 

við. Tvítyngi eflir hindrunarstjórnun í stjórnunarstarfsemi heilans þ.e. börn þurfa að læra að 

hindra upplýsingar og áreiti úr öðru tungumálinu þegar þau eru að nota hitt tungumálið. Á sama 

tíma eflir þetta einnig einbeitingu og athygli þar sem þau þurfa að beita athyglinni að aðeins 

einu tungumáli. Þó svo að börn noti á tímapunkti aðeins eitt tungumál þá eru bæði tungumálin 

alltaf virk. 

Eintyngd börn hugsa á einu tungumáli, rita á einu tungumáli og tala á einu tungumáli 

og eru því læs á aðeins einu tungumáli.  Ferlið er mun flóknara hjá tvítyngdum börnum vegna 

þess að þau búa í tveimur málheimum þar sem þau eru móttækileg fyrir mismunandi 

tungumálum í mismunandi aðstæðum. Þetta krefst þess að börnin þurfa að yfirfæra orð og 

samhengi úr einu tungumáli yfir á annað á þann hátt að þeim takist að skapa merkingu með 

orðum sínum og að þau geti tjáð þau. Eflaust þarf stærri og frekari rannsókn til þess að alhæfa 

út  frá niðurstöðum þessarar rannsóknar en miðað við þær rannsóknir sem þessi ritgerð er byggð 

á, þá virðist góð undirstaða í móðurmáli styðja við læsi tvítyngdra barna. 
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