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Ágrip 

Samkvæmt íslenskri orðabók (1994:653) er skilgreining á móðurmáli það mál sem 

einstaklingur hefur lært sem barn og er alinn upp við eða það er ríkismál í heimalandi 

einstaklings. Með móðurmáli er fyrst og fremst átt við það tungumál sem barnið lærir 

fyrst og er því tamast. Einn nauðsynlegasti þátturinn í almennri menntun er að þekkja sitt 

móðurmál, eðli þess, sögu og sérkenni. Tvítyngi er eitt þeirra fyrirbæra sem bæði 

hnattvæðing og fjölmenning ýta upp á yfirborð stjórnmálaumræðunnar og hefur það verið 

rannsakað markvisst af fræðimönnum síðustu áratugina en fyrstu tvítyngisrannsóknirnar 

voru gerðar á fyrri hluta 20. aldar. Nú á tímum er hugtakið oftast notað þegar tvö 

mismunandi tungumál eru notuð á hliðstæðan hátt en þó þannig að öðru tungumálinu er 

gert hærra undir höfði heldur en hinu. Manninum virðist áskapað að læra mál en honum 

virðast sett ákveðin tímamörk til þess að læra það, þau tímamörk nefnast markaldur. 

Skilyrðin fyrir því að ná öðru tungumáli svipa mikið til þeirra skilyrða sem eru fyrir 

máltöku fyrsta máls. Hverju tungumáli fylgir ákveðinn heimur og þær gjár sem myndast 

milli ólíkra menningarheima og tungumála verða best yfirstígnar með því að læra 

tungumál hvers annars. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til B.ed. prófs í grunnskólakennarafræði 

Kennaraháskóla Íslands. Ég fjalla hér um kennslu íslensku sem annað tungumál og 

hugtök eins og móðurmál og tvítyngi. Þetta eru hugtök sem gegna stóru hlutverki í 

umræðunni um íslensku sem annað tungumál, því er afar mikilvægt að þekkja til þeirra 

og vita á hvaða hátt þau eru notuð í þeirri umræðu. Einnig fjalla ég um máltöku fyrsta og 

annars tungumáls en mér finnst við verða að kynnast rannsóknum og kenningum á því 

ferli sem máltaka er til að fá hugmyndir um það hvernig best er að haga íslenskukennslu 

fyrir tvítyngd börn eða önnur börn sem hafa ekki íslensku sem móðurmál eða fyrsta 

tungumál. 

Tvítyngi er eitt af mörgum „tískuhugtökum“ dagsins í dag. Það var þó ekki fyrr en 

á lokaönninni sem ég velti fyrir mér þýðingu orðsins. Þegar ég fór að velta því fyrir mér 

komst ég að því að hugmynd mín um merkingu þess var aðeins yfirborðsleg eða þannig 

að allir sem eiga foreldra af sitthvoru þjðerninu eru tvítyngdir. Ég tók ekki 

tungumálakunnáttu einstaklingsins með í myndina. Við leit mína að merkingu hugtaksins 

komst ég að því að til eru fleiri en ein skilgreining á því og er ekki auðvelt að taka 

afstöðu til einnar ákveðinnar skilgreiningar. Hverjar eru þessar skilgreiningar?  

Við heimildaöflun komst ég að því að fræðimenn eru ekki um eitt sammála þegar 

kemur að umræðunni um tvítyngi. Svo virðist sem erfitt sé að skilgreina hugtakið sem á 

sér margar hliðar. Móðurmál er annað hugtak sem skilgreint hefur verið á nokkra vegu. 

Margir telja sig sjálfsagt vissa um merkingu þess enda gefur nafnið sjálft aðeins eitt til 

kynna, þ.e. tungumál móðurinnar. Ég ætla að gera þessum hugtökum skil áður en ég fjalla 

um íslensku sem annað tungumál og hugmyndir um kennslu í því fagi.  

Það er von mín að lesendur og sérstaklega verðandi kennarar öðlist betri skilning 

á áður nefndum hugtökum. Þeir ættu að fá einhverja hugmynd um hvernig skynsamlegt er 

að hátta íslenskukennslu fyrir þá sem daglega tala önnur tungumál en íslensku. Einnig tel 

ég mikilvægt að kennarar og aðrir samfélagsþegnar líti á tvítyngi sem eitthvað jákvætt 

frekar en neikvætt. Sú ákvörðun sem foreldrar taka um að ala barnið sitt upp í tvítyngi er 

barninu að mörgu leyti fyrir bestu. Tvítyngi hefur fleiri opnar dyr en eintyngi.  
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Inngangur 

Alþingiskosningar (2007) nálgast og ofarlega í umræðubunkanum um menntamál liggja 

málefni innflytjenda. Allir stóru flokkarnir virðast vera um eitt sammála í skóla- og 

menntamálum og vilja flestir bæta hag nemenda. Í umræðunni kom það meðal annars 

fram að stór hluti þeirra nemenda sem flosna úr skóla eru nýbúar eða nemendur með 

annað móðurmál en íslensku. Tvítyngdum unglingum virðist ganga illa að fóta sig í 

íslenskum skólum. Hvernig ber grunnskólum landsins að taka á móti nemendum með 

annað móðurmál en íslensku? Hvernig lærum við tungumál? Getum við vænst þess að 

allir nemendur hagi sér eins í skólanum og séu jafnfljótir að tileinka sér nýtt tungumál 

burt séð frá því hvaðan þeir koma?  

Flest lönd eru tvítyngd að einhverju leyti en það er misjafnt eftir löndum hver 

afstaða stjórnvalda til ólíkra tungumála þegnanna er (Þórdís Gísladóttir 2004:145). En 

hvað er tvítyngi og hvað er móðurmál? Áður en ég held af stað í umræðuna um íslensku 

sem annað mál er mikilvægt að þekkja þessi hugtök, skilja merkingu þeirra og kunna að 

nota þau. Maður skyldi ætla að allir litu á það sem forréttindi fyrir manneskju að geta haft 

samskipti á fleiri tungumálum en móðurmálinu. Fólk er oft tilbúið að eyða ómældum 

fjármunum í tungumálanám fyrir sjálfa sig og börn sín með þá vitneskju fyrir hendi að 

tungumálakunnátta er lykill að ýmsum tækifærum og veitir samkeppnis forskot (Þórdís 

Gísladóttir 2004:148). Þetta gildir ekki síst um okkur Íslendinga sem tölum sjaldgæft 

tungumál sem við getum hvergi annars staðar notað í öllum heiminum. 
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1. Hvað er móðurmál og hvað er tvítyngi?  

1.1 Móðurmál 

Samkvæmt íslenskri orðabók (1994:653) er skilgreining á móðurmáli það mál sem 

einstaklingur hefur lært sem barn og er alinn upp við eða það er ríkismál í heimalandi 

einstaklings. Með móðurmáli er fyrst og fremst átt við það tungumál sem barnið lærir 

fyrst og er því tamast. Þetta er tungumálið sem er talað á heimili þess og stundum er það 

tungumál aðeins talað af öðru foreldri. Sum börn læra tvö eða fleiri tungumál samtímis, 

öll tungumálin verða móðurmál barnsins ef það lærir þau fyrir um það bil ellefu ára aldur 

og málumhverfið bjóði upp á að hægt sé að nota öll tungumálin (Birna Arnbjörnsdóttir 

2000:11). Kenningar málkunnáttufræðinnar segja að börn fæðist með sérstakan hæfileika 

til máltöku sem auðveldar þeim að læra móðurmálið nema upp komi eitthvert líffræðilegt 

vandamál hjá barninu (Birna Arnbjörnsdóttir 2000:11).  

 Fleiri skilgreiningar á hugtakinu eru þessar: 

• Mál sem barn lærir af móður 

• Fyrsta tungumál sem við lærum óháð því af hverjum  

• Sterkara málið og lærum það hvenær sem er á lífsleiðinni 

• Fyrsta mál landsins eða ákveðins landsvæðis 

• Mál sem einstaklingur notar oftast 

• Mál sem einstaklingur hefur jákvæðara viðhorf til  

• Mál sem er eða var notað á heimili einstaklingsins í bernsku, hvort sem 

einstaklingurinn notar málið á fullorðinsárum eða ekki. Einu gildir hvort málin 

eru fleiri en eitt.  

(Baker 2000:209) 

Það skiptir máli hver umfjöllunin er hverju sinni hvaða skilgreiningu farið er eftir. Að 

mínu mati geta allar skilgreiningarnar átt við en það sem mestu máli skiptir er 

sjálfsmyndin, hvað teljum við sjálf vera okkar móðurmál, hvort sem það er eitt mál eða 

fleiri. Við getum ekki ákveðið fyrir aðra hvert þeirra móðurmál er en við getum ákveðið 

það fyrir okkur sjálf út frá tilfinningu og þekkingu í hverju máli fyrir sig. Ég lít til dæmis 

á íslensku sem mitt móðurmál þó ég geti rætt hvað sem er á ítölsku og tali hana nánast 

daglega. Ég ólst upp við íslensku í íslensku samfélagi, þess vegna lít ég á íslensku sem 

mitt móðurmál, næsti maður getur litið á tungumál sem móðurmál sitt af öðrum 
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forsendum. Einstaklingar sem búa í landi þar sem mikið er um mállýskur gætu litið á 

mállýskuna sem sitt móðurmál frekar en ríkismálið, mállýska og ríkismál geta verið 

gjörólík tungumál. Það er því ekki samfélagsins eða fræðimanna að ákveða hvert 

móðurmál einstaklings er.   

 Það kann að vera að tvítyngdum börnum sé ekki líkamlega refsað fyrir að tala 

móðurmál sitt í skólanum, eins og tíðkaðist á árum áður, en þeim er óbeint gert það ljóst 

að vilji þau vera meðtekin af kennara sínum og samfélaginu verði þau að gera móðurmáli 

sínu og menningu lægra undir höfði en nýja málinu og nýju menningunni (Cummins [án 

árs]). Þetta hugarfar virðist enn ráða ríkjum í skólanum og samfélaginu í flestum löndum 

Norður-Ameríku og Evrópu þrátt fyrir að geta haft mjög slæmar afleiðingar fyrir bæði 

barnið sjálft og fjölskyldu þess. Það brýtur á rétti barna til viðeigandi menntunar og 

grefur undan samskiptum barnanna við foreldra sína og önnur skyldmenni að hvetja þau 

ekki til að tala móðurmál sitt og efla það jafnt í skólanum sem utan hans (Cummins [án 

árs]). Áreiðanlegur fræðimaður myndi álykta að það er hagur hvers barns að byggja ofan 

á þá reynslu og þá þekkingu sem það tekur með sér í skólann. Kennari sem vinnur ekki að 

því að bæta ofan á getu og hæfni nemenda vinnur á móti flestum kenningum og 

hugmyndum menntunar- og kennslufræði (Cummins [án árs]).    

 

1.1.1 Mikilvægi móðurmáls 

Móðurmálið er eitt helsta samskiptatækið okkar. Við notum það til dæmis til að afla og 

miðla upplýsingum og til að tjá skoðanir okkar og tilfinningar. Einn nauðsynlegasti 

þátturinn í almennri menntun er að þekkja sitt móðurmál, eðli þess, sögu og sérkenni. 

 Þegar börn halda áfram að þróa getu sína í móðurmálinu meðfram þjálfun í öðrum 

tungumálum öðlast þau dýpri skilning á tungumálum yfir höfuð og ná betri árangri í 

notkun þeirra. Þetta á sérstaklega við þegar þau læra öll málin af bók og geta borið það  

saman hvernig tungumálin starfa í veruleikanum. Rannsóknir benda til þess að tvítyngd 

börn sem viðhalda móðurmáli sínu á meðan þau læra nýja málið eru færari í að vinna úr 

upplýsingum og skilja umhverfi sitt. Hinn þýski heimspekingur, Goethe, sagði einu sinni 

að sá sem kann aðeins eitt tungumál skilur það tungumál í rauninni ekki (Cummins [án 

árs]). Börn sem koma inn í skólann með góðan grunn í móðurmáli sínu ná betri tökum á 
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skólamálinu og því fyrr ná þau eintyngdum jafnöldrum sínum í náminu (Cummins [án 

árs]).  

Þegar foreldrar barns gefa sér tíma til að segja því sögur á móðurmáli sínu eða 

spjalla við það um daginn og veginn, kemst barnið yfir meiri orðaforða og lærir fleiri 

hugtök. Það er afar þýðingarmikið fyrir barnið að koma vel að sér í sínu móðurmáli í 

skólann til að ná góðum námsárangri og læra skólamálið. Þekking og færni barna færist á 

milli tungumála. Barn sem hefur lært að lesa á sínu móðurmáli þarf ekki að læra að lesa 

upp á nýtt þegar það lærir nýtt tungumál heldur yfirfærir það þekkinguna sem það hefur á 

nýja tungumálið, nema móðurmálið hafi annars konar stafróf en nýja tungumálið. Bæði 

tungumálin, þ.e. móðurmálið og tungumálið í landinu sem fólk býr í nærast hvort á öðru 

ef menntaumhverfið veitir aðgang að báðum málum. Því er mikilvægt að nemendur haldi 

áfram að rækta móðurmál sitt þegar þeir flytjast á milli landa og læra nýtt tungumál. 

Tvítyngd börn standa sig líka betur námslega þegar skólinn býður upp á hnitmiðaða 

móðurmálskennslu fyrir þau (Baker 2000:77).  

 

1.2 Tvítyngi  

Díglossía er grískt orð og þýðir tvítyngi. Hugtakið er oft notað um samfélög þar sem tvö 

afbrigði af sama tungumálinu eru notuð hlið við hlið oft á þann hátt að um há og lág 

afbrigði er að ræða. Nú á tímum er hugtakið oftast notað þegar tvö mismunandi tungumál 

eru notuð á hliðstæðan hátt en þó þannig að öðru tungumálinu er gert hærra undir höfði 

heldur en hinu (Þórdís Gísladóttir 2004:145). Undir tvítyngi í íslenskri orðabók 

(1994:1071) stendur; með tvær tungur, væntanlega er átt við tvö tungumál. Tvítyngi er 

eitt þeirra fyrirbæra sem bæði hnattvæðing og fjölmenning ýta upp á yfirborð 

stjórnmálaumræðunnar, það breiðist út í tvennum skilningi. Annars vegar ýtir 

hnattvæðingin undir tvítyngi með því að kunnátta í alþjóðlegu tungumáli verður stöðugt 

mikilvægari til viðbótar við kunnáttu í móðurmáli eða heimamáli. Hins vegar laðar 

fjölmenningarhugsunin fram fjölbreytni í notkun tungumála og hvetur fólk frekar en að 

letja til að rækta upprunamál sín (Þórdís Gísladóttir 2004:144). 

 Börn fæðast tilbúin til þess að verða tvítyngd (Baker 2000:26) og til þess að læra 

fleiri en eitt tungumál. Tungumál snúast um samskipti og tengjast sjálfsmynd okkar á 

marga vegu. Við þurfum á tungumáli að halda til að eiga samskipti, byggja upp sambönd, 
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segja frá og eignast vini. Foreldrar sumra tvítyngdra barna gera of mikið úr því að barnið 

læri „rétt“ mál, nái fullkomnum tökum á málfræði, setningafræði og orðaforða þegar 

mikilvægasti þátturinn í uppeldi tvítyngds barns er að gera þróun tungumálanna sem 

ánægjulegasta fyrir barnið. Börn þurfa að læra að meta tungumálin og menningarnar sem 

þeim fylgja og gera sér grein fyrir kostum þess að vera tvítyngdur. Foreldrar verða að 

gæta þess að tvítyngda uppeldið verði ekki að kvöð fyrir barnið og verða að einbeita sér 

að því að hvetja barnið frekar en að letja. 

 

1.2.1 Tvítyngisrannsóknir 

Tvítyngi hefur verið rannsakað markvisst af fræðimönnum síðustu áratugina en fyrstu 

tvítyngisrannsóknirnar voru gerðar á fyrri hluta 20. aldar (Þórdís Gísladóttir 2004:144). 

Mannfræðingar, sálfræðingar, félagsfræðingar, mállýskufræðingar og málfræðingar með 

sín sérsvið hver hafa rannsakað tvítyngi frá ólíkum sjónarhornum, ekki verður sagt að ein 

almenn skilgreining á hugtakinu sé til. Víðasta merking hugtaksins myndi ég segja að 

væri sú að einstaklingur er tvítyngdur sem hefur tvö tungumál á valdi sínu. Til að þrengja 

þetta myndi ég segja að tvítyngdur einstaklingur er sá sem hefur tvö tungumál sem 

móðurmál eða hefur alist upp við og lært jafnfætis tvö tungumál.  

Af fræðimönnum er tvítyngi ýmist skoðað sem samfélagslegt fyrirbæri eða 

einstaklingsfyrirbæri (Þórdís Gísladóttir 2004:145). Tvítyngi sem samfélagslegt fyrirbæri 

er þar sem að önnur mál eru notuð til hliðar við opinber tungumál. Ólík mál eru þá notuð 

eftir mismunandi landsvæðum eða á milli mismunandi hópa innan samfélagsins. Einnig 

getur það líst sér þannig að samfélag hafi tvö tungumál sem þjóna ólíkum tilgangi í 

samfélaginu (Þórdís Gísladóttir 2004:145). Tvítyngi sem einstaklingsfyrirbæri er heldur 

erfiðara að skilgreina þar sem fræðimenn eru langt frá því að vera sammála. Í augum 

almennings er það oft forsenda tvítyngis að einstaklingur sé jafnvígur á báðum málum, 

hann þarf þá að hafa alist upp við bæði tungumálin frá fæðingu. Hins vegar gera 

fræðimenn nú til dags almennt ekki slíkar kröfur (Þórdís Gísladóttir 2004:146).  

Mikilvægasti þáttur þess að ala upp barn í tvítyngi er að uppalandinn geri sér 

grein fyrir því að hann getur ekki „látið“ barnið læra tungumál, heldur getur hann aðeins 

plantað fræinu, vökvað það reglulega, fylgst með vexti þess og gætt þess að það nærist 

vel (Baker 2000:27). Uppalandinn eða kennarinn verður að gæta þess að mata barnið ekki 
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af upplýsingum heldur leyfa því sjálfu að uppgötva hluti og prófa sig áfram í 

tungumálinu. Það getur haft neikvæð áhrif að leiðrétta barnið í sífellu og grafið undan 

áhuga þess fyrir málinu. Birna Arnbjörnsdóttir, málfræðingur, segir að jafnvel þótt 

einstaklingur læri tvö tungumál samtímis eru fæstir tvítyngdir einstaklingar jafnvígir á 

bæði málin (Birna Arnbjörnsdóttir 2000:11). 

Árið 1933 gaf vísindamaðurinn Leonard Bloomfield út bók þar sem hann 

skilgreindi tvítyngi sem kunnáttu í tveimur tungumálum til jafns við innfædda. 

Rannsóknir hafa hinsvegar sýnt að fólk á erfitt með að ná tungumáli til jafns við 

innfædda þegar vissum aldri er náð og verður því aldrei fullnuma í tungumálinum. Flestir 

fræðimenn nú til dags ganga ekki út frá þessari kenningu Bloomfield (Þórdís Gísladóttir 

2004:147). Annar fræðimaður hélt því fram að hægt væri að tala um tvítyngi þegar 

einstaklingur gæti myndað heilar setningar á öðru máli en móðurmálinu. Samkvæmt 

þeirri skilgreiningu mætti telja flesta Íslendinga tvítyngda vegna þess eins að við lærum 

annað, þriðja og jafnvel fjórða tungumál í skóla eða vegna þess að við getum bjargað 

okkur á öðru tungumáli þegar við skreppum til útlanda. Þessi skilgreining er illa nothæf 

og verður ekki fjallað um hana meir. 

       Algengustu skilgreiningar á tvítyngi eru þessar: 

1. Upprunaviðmið: Þann sem kalla skal tvítyngdan verður að hafa lært tvö tungumál 

jöfnum höndum í uppvexti. 

2. Kunnáttuviðmið: Tvítyngið er mælt á eins konar kvarða. Tvítyngdur einstaklingur 

getur verið allt frá því að vera nýbyrjaður að tala mál og upp í að tala það 

fullkomlega. Einstaklingnum er einfaldlega komið fyrir einhvers staðar á skalanum 

og getur unnið sig upp eftir honum eftir því sem hann lærir meira í málinu. 

3. Notkunarviðmið: Skoðað er hvaða tungumál einstaklingur er fær um að nota við 

ólíkar aðstæður samkvæmt kröfum samfélagsins. 

4.Viðhorfsviðmið: Gengið er út frá viðhorfi og sjálfsmynd einstaklingsins, eða 

viðhorfi annara til hans. Ýmist er það svo að manneskjan skilgreinir sjálfa sig sem 

tvítyngda eða hún er skilgreind þannig af öðrum. 

(Þórdís Gísladóttir 2004:146) 
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Okkur er vandi á höndum því eins og sjá má eru fræðimenn alls ekki sammála um 

hvernig hugtakið tvítyngi skuli skilgreint og hvernig það eigi að nota hverju sinni. Sú 

skilgreining á tvítyngi þar sem miðað er við uppruna hefur verið lífseig en til þess að geta 

haldið áfram finnst mér við þurfa að taka afstöðu til þess hvað við ætlum að kalla 

tvítyngi. Ofangreind flokkun á tvítyngi er einföldun á viðfangsmiklu hugtaki en gefur 

okkur hugmynd um það út frá hvaða forsendu menn ganga þegar þegar þeir rannsaka það. 

 Þeir sem aðhyllast kunnáttuviðmið telja að skilgreina eigi tvítyngi eftir 

málnotendunum sjálfum sem eru misvel á vegi staddir en eru sífellt að auka við kunnáttu 

sína. Þetta er skynsamlegt að nokkru leyti enda þarf að fara varlega í að fullyrða það að 

við verðum einhvern tíman fullnuma í tungumáli. Við verðum sífellt betri málnotendur 

þar sem við erum talandi fólk og lærum stöðugt eitthvað nýtt. Tvítyngi er þó vissulega 

síbreytilegra en eintyngi. Þegar tvítyngdur einstaklingur lærir nýtt tungumál er þó hætta á 

að móðurmálið verði undir, sérstaklega ef það er einangrað þ.e. ef notkun þess er 

afmörkuð við ákveðin tækifæri (Baker 2000:19). Þeir sem aðhyllast notkunarviðmið 

beina einmitt sjónum að því við hvaða aðstæður tungumál einstaklingsins eru nothæf. 

Einstaklingurinn telst þá tvítyngdur ef hann getur notað málin við hinar ýmsu aðstæður í 

daglegu lífi. Fræðimenn sem aðhyllast viðhorfsviðmið ganga út frá því að sjálfsmynd hins 

tvítyngda, hvort hann sjálfur líti á sig sem tvítyngdan, eða hvort aðrir líti á hann sem 

tvítyngdan (Þórdís Gísladóttir: 2004:148). 

Rannsóknir frá árunum 1960 sýndu að tvítyngd börn ættu oft við námsörðugleika 

að stríða og þau komu illa út málfarslega á gáfnaprófum. Menn á þessum tíma veltu fyrir 

sér hvort tvítyngi ylli einhvers konar málfarslegri fötlun. Málið er að börnum var refsað 

grimmilega fyrir að nota móðurmálið á þessum tíma og því er sennilegt að málhöltrunin 

hafi legið í þeirri slæmu meðferð sem tvítyngdir nemendur fengu í skólakerfinu. Einnig 

voru þau börn sem áttu við vandamál að stríða tekin með í rannsóknina og enginn hópur 

nemenda til samanburðar. Rannsóknir dagsins í dag sýna þvert á mót jákvæð áhrif 

tvítyngis á börn og er talið að tvítyngd börn hafi forskot á eintyngd börn í hugsun og 

málvitund. Því hefur verið haldið fram að þeir sem alast upp við að tala mörg tungumál 

séu næmir í samskiptum við fólk frá ólíkum menningarheimum og að þeir séu almennt 

umburðalyndari gagnvart ólíku fólki (Þórdís Gísladóttir 2004:151).  
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1.2.2 Ýmsar gerðir tvítyngis 

Menn geta orðið tvítyngdir með ýmsum hætti. Oft er talað um jafnhliða tvítyngi þegar 

barn lærir tvö tungumál jöfnum höndum frá fæðingu og áunnið tvítyngi þegar annað 

málið er lært seinna á lífsleiðinni (Þórdís Gísladóttir 2004:148). Virkt tvítyngi er þegar 

börn nota tvö tungumál í daglegu lífi og lifa í tveimur menningarheimum, t.d. getur annað 

tungumálið verið notað heima en hitt í skólanum og meðal annarra félaga 

(Menntamálaráðuneytið 2006). Unglingsárin geta verið viðkvæmur tími í lífi einstaklings 

og verður þörfin fyrir það að falla inn í hópinn yfirleitt mjög sterk á því tímabili. 

Unglingar eru viðkvæmir fyrir því að vera öðruvísi og reyna mikið að verða ekki 

utangátta. Þess vegna nota tvítyngd börn móðurmál sitt mjög lítið á þeim árum og tala 

jafnvel líka við foreldra sína á nýja málinu, sérstaklega ef félagarnir eru nálægir (Baker 

2000:65). 

Umræðan um tvítyngi snýst gjarnan um kosti þess og galla að alast upp í tvítyngi. 

Hræðslan við tvítyngt uppeldi hefur verið áberandi og byggist sennilega að hluta til á 

niðurstöðum þeirra rannsókna sem kynntar voru í kringum 1960. Niðurstöðurnar bentu 

oft til lélegri málþroska og jafnvel lélegri vitsmunaþroska tvítyngdra barna en eintyngdra 

(Þórdís Gísladóttir 2004:149). Árið 1968 kynnti Svíinn Nils Erik Hansegård hugtakið 

hálftyngi. Hálftyngi átti líklega í byrjun aðeins að vera safnhugtak um ýmis vandamál 

barna í Norður-Svíþjóð sem höfðu finnsku að móðurmáli en þurftu að stunda allt sitt nám 

á sænsku. Mörg barnanna áttu samkvæmt þessu að öðlast ófullkomna þekkingu í tveimur 

málum en lærðu ekkert mál til hlítar, í stað þess að læra eitt mál fullkomlega. Sama 

hugmynd var síðan yfirfærð á börn innflytjenda (Þórdís Gísladóttir 2004:149). Hugtakið 

var í raun aldrei sett fram sem fræðilegt hugtak. Því miður lögðu margir þann skilning í 

hugtakið að það endurspeglaði vísindalega prófaðan sannleik um að stórir hópar 

einstaklinga væru málfarslega heftir vegna tvítyngis. Slíkt máluppeldi átti jafnvel að 

hamla vitsmunaþroska, því málþroski tengist oft öðrum þroska. Margir túlkuðu þetta sem 

svo að tvítyngi væri eitthvað mjög slæmt og óhollt. Þegar upp var staðið gerði þessu 

umræða mikið ógagn. Því vert er að taka fram að enginn hefur enn getað bent á 

hálftyngdan einstakling eða sýnt hann opinberlega (Þórdís Gísladóttir 2004:149). Við 

skulum fara varlega í það að nota hugtakið í fræðilegri umræðu því það er vafasamt og 

vart hægt að nota það af einhverju viti. 
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Það vill svo til að næstum því allar bækur um tvítyngi og rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á því fjalla um tvítyngi út frá því að foreldrarnir séu tveir sem bendir til þess að 

ómögulegt sé fyrir einstætt foreldri að ala upp barn í tvítyngi. Staðreyndin er sú að oft 

þurfa einstæðir foreldrar að mæta fleiri hindrunum en ella og mega vart við því að bæta 

ofan álagið sem fylgir því að vera einstætt foreldri (Baker 2000:13). Einstæðir foreldrar 

eru þó yfirleitt færir í að yfirstíga hindranir og því er vel hægt að ala upp barn í tvítyngi 

sem býr aðeins hjá öðru foreldri (Baker 2000:13). 

 

1.2.3 Kostir tvítyngis 

Án þess að velta okkur mikið upp úr rannsóknum á þroska tvítyngdra barna má með góðu 

móti halda því fram að kostirnir við tvítyngi eru augljósir. Til dæmis er það 

óumdeilanlega mikill kostur fyrir barn sem elst upp hjá foreldri með annað móðurmál en 

það sem talað er í landinu þar sem búið er í, að geta talað við það á móðurmáli þess. Að 

sama skapi gæti barnið verið í góðu sambandi við önnur skyldmenni eins og ömmur, afa, 

frændur og frænkur. Fyrir marga foreldra er það þeim mikilvægt að geta talað við börnin 

sín á móðurmáli sínu. Margir foreldrar ná ekki eins góðum tökum á nýja tungumálinu og 

börnin þeirra og til að geta tjáð skoðanir sínar og sagt börnum hug sinn verða þau að geta 

talað við börnin á móðurmálinu. 

Helstu kostirnir eru í stuttu máli þessir: 

Betri staða í samskiptum 

1. Víðari samskiptamöguleikar hvað varða fjölskylduna, samfélagið eða starfsmöguleika 

2. Málfræði-, lestrar- ritunarkunnátta á tveimur tungumálum 

 

Menningarlegir kostir 

1. Þekking á tveimur tungumála- og menningarheimum 

2. Meira umburðarlyndi og minni fordómar 

 

Vitsmunalegir kostir 

1. Meiri sköpunargáfa 

2. Meiri næmni í samskiptum 

 



 13 

Persónueinkenni 

1. Betri sjálfsmynd 

2. Meiri sjálfsþekking 

 

Betri staða í námi 

1. Gengur betur í námi 

2. Eiga auðveldara með að læra þriðja tungumál 

 

Fjárhagsstaða 

1. Fjárhagslegur ávinningur 

2. Opnari starfsmöguleikar 

(Baker 2000:2) 

Tvítyngi getur einnig brúað bilið á milli kynslóða. Eldri kynslóðin talar oft annað 

tungumál en sú yngri og er staðreyndin til dæmis sú að íslenskir unglingar nota orð og 

„slangur“ sem ömmur þeirra og afar gætu átt í vandræðum með að skilja. Tvítyngda 

barnið talar oft sama tungumál og eldri kynslóðin og notar minna eða ekkert slangur 

(Baker 2000:1). 

 

1.2.4 Ókostir tvítyngis  

Þó að kostir tvítyngis séu mun fleiri en ókostirnir ber okkur að líta á þá líka. Ef tvítyngdu 

barni gengur illa námslega getur verið erfiðara að gera sér grein fyrir ástæðu þessa slaka 

árangurs en ef barnið væri eintyngt. Ofan á allar þær ástæður sem gætu orsakað 

námsörðugleika þarf að bæta því við að barnið er tvítyngt. Það eru því ekki bara ástæður 

eins og persónueinkenni barnsins, kennslan, félagsþroski eða skólinn sjálfur sem geta 

staðið að baki örðugleikanna. Það verður því miður oft þannig að skuldinni er skellt á 

tvítyngið, það sé ástæða slaks árangurs, án þess að kanna hina möguleikana á meðan allir 

möguleikar eru rannsakaðir gaumgæfilega hjá eintyngdu barni (Baker 2000:62). Að ala 

upp barn er ekki alltaf auðvelt og það getur aukið álagið ef barnið er tvítyngt en það fer 

að sjálfsögðu mikið eftir barninu sjálfu og umhverfi þess hversu vel gengur. Við hljótum 

einnig að líta á það sem ókost ef barn er fast á milli tveggja ólíkra menningarheima og á 
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erfitt með að skilgreina sig og staðsetja sem einstakling og þátttakanda í samfélaginu. Að 

mínu mati eru þetta allt vandamál sem hægt að er að vinna á og jafnvel leysa. 

 

2. Máltaka móðurmáls og seinni mála 

2.1 Markaldur 

Manninum virðist áskapað að læra mál. Rannsóknir á heila manna sýna að í vinstra 

heilahveli eru sérhæfðar málstöðvar sem sjá um mismunandi þætti móðurmálsins. 

Rannsóknir sýna einnig að máltöku manna virðast vera sett ákveðin tímamörk frá 

náttúrunnar hendi en þau tímamörk nefnast markaldur. 

Þegar talað er um markaldur í máltöku er átt við tímabilið frá fæðingu fram að 

kynþroska. Það er forsenda eðlilegrar máltöku að barnið heyri tungumál talað í umhverfi 

sínu á þessum aldri. Ef barn lærir ekki móðurmál sitt á þessum aldri er ekki hægt að segja 

að það hafi nokkuð mál að móðurmáli. Það skal nefnt að ýmsir fræðimenn halda því fram 

að börnum gangi misvel að læra annað tungumál eftir aldri þess innan ramma markaldurs 

(0-11 ára). Fólk sem kynnist ekki tungumáli fyrr en seinna á lífsleiðinni getur átt í 

verulegum erfiðleikum með málfræði þess þess vegna skiptir svo miklu máli að ná 

góðum tökum á móðurmáli sínu (sbr. kafla 1.1) (Sigríður Sigurjónsdóttir 2001).  

 

2.2 Máltaka fyrsta máls 

Fólk veltir því sjálfsagt sjaldan fyrir sér hversu ótrúlegt afrek máltaka barna er. Mannlegt 

mál er mjög flókið kerfi tákna og reglna en samt ná ósjálfbjarga börn valdi á móðurmáli 

sínu á undraskömmum tíma. Flest börn eru orðin altalandi um 4-6 ára aldur og hafa þá 

náð valdi á málkerfinu í meginatriðum, þó þau eigi enn eftir að tileinka sér einstaka reglur 

málsins og öðlast meiri orðaforða. Börn ná líka valdi á móðurmáli sínu svo til sjálfkrafa 

og áreynslulaust. Til samanburðar má nefna að það tekur stálpaða unglinga og fullorðið 

fólk mörg ár að ná valdi á erlendu máli og fæstir ná sama árangri og börnin þó þeir stundi 

strangt skólanám. Rannsóknir á ákveðnum einstaklingum sem lærðu ekki móðurmál sitt 

áður en þeir tóku út kynþroska, eða innan ramma markaldursins, sýndu að málfræðin 

getur orðið þeim virkilega erfið og jafnvel eftir að hafa talað tugumál í yfir 30 ár er varla 

hægt að kalla það móðurmál þeirra. Þessir einstaklingar geta tileinkað sér orð málsins og 

merkingu þeirra en þeim tekst til dæmis ekki að ná fullum tökum á beygingum né þeim 
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reglum sem gilda um setningagerð í móðurmáli þeirra (Sigríður Sigurjónsdóttir 2001). 

Málnotkun þessa fólks er því mjög óeðlileg og það fylgir ekki málfræðireglum sem börn 

sem ganga í gegnum eðlilega máltöku á máltökuskeiði virða alltaf. Sem dæmi má nefna 

að þetta fólk fylgir engum reglum um orðaröð og getur því sagt sömu setninguna á marga 

vegu sem flestir væru rangar í máli fullorðinna (Pienemann 1999:90). Ung heilbrigð börn 

sem eru að læra móðurmál sitt tileinka sér hins vegar mjög fljótt þær reglur sem gilda um 

orðaröð í móðurmálinu og villur í orðaröð eru tiltölulega sjaldgæfar. 

 Ýmislegt bendir til að börn komi ekki í heiminn algjörlega óundirbúin undir 

máltökuna heldur virðast þau hafa ákveðna hugmynd um hvernig mannleg mál eru 

uppbyggð. Þessir meðfæddu hæfileikar vísa veginn í máltökunni sem sést meðal annars á 

því að flest heilbrigð börn feta svipaða slóð þegar þau eru að tileinka sér móðurmál sitt 

(Sigríður Sigurjónsdóttir 2001). Þannig er ekki aðeins máltaka íslenskra barna svipuð í 

grófum dráttum heldur máltaka barna víða um heim. Börn gera ekki hvaða villu sem er 

meðan á máltökunni stendur og er mál þeirra reglubundið frá upphafi og hvert stig 

málþroskans hefur sínar eigin reglur. Reglur barna á ákveðnu stigi eru hins vegar oft 

aðrar en reglur fullorðinna, það koma fram ákveðin frávik, eða villur, í máli ungra barna, 

slík frávik eru alveg reglubundin. Með hverju stigi sem börn ganga í gegnum í málþroska 

svipar málkerfi þeirra meira til málkerfis fullorðinna og að lokum hafa þau næstum því 

sömu reglur á valdi sínu og fullorðnir (Pienemann 1999:3). 

Máltaka barna er skapandi reglubundið ferli. Börn læra ekki málið með því að 

endurtaka eins og páfagaukar það sem fullorðnir segja. Þau læra móðumál sitt að mestu 

leyti sjálf og lítið þýðir að leiðrétta mál ungra barna. Börn fylgja sínum eigin 

málfræðireglum og virðast þurfa að átta sig á því sjálf að reglur þeirra eru rangar 

(Sigríður Sigurjónsdóttir 2001). Næmiskeið máltökunnar mættu setja upp með þessu 

móti: 

• Hjal, 4-6 mánaða, stök sérhljóð og samhljóð, bababa 

• Babl, 10 mánaða, hjalið breytist, fleiri gerðir atkvæða 

• Tveggja orða setningar, eitt orð getur gegnt hlutverki heillar setningar 

• Alhæfingar í málfræði og orðaforða, sömu tíðir og föll notaðar í öllum setningum 

• Framburðarvillur 

• Flóknari setningar 
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• Endurtekningar 

Þó að börn virðist að mestu tileinka sér móðurmálið og reglur þess sjálf má ekki gleyma 

því að samskipti við annað fólk á máltökuskeiði eru nauðsynleg forsenda þess að börn nái 

valdi á máli. Af samskiptum við fólk læra börn orðaforða málsins og margar reglur þess, í 

uppvextinum mótast málkennd manna og miklu skiptir að málfyrirmyndir barna séu 

góðar. Rannsóknir sýna að börn sem mikið er talað við og lesið fyrir hafa meiri orðaforða 

en börn sem lítið er sinnt og þau ná einnig fyrr valdi á ýmsum setningagerðum 

móðurmáls síns. Það má kannski segja að grundvallaratriði móðurmálsins lærist að miklu 

leyti sama hvernig börnum er sinnt, en það hversu góðir málnotendur þau verða fer eftir 

því hvers konar máluppeldi þau hljóta. 

 

2.3 Máltaka annars máls 

Rannsóknir síðasta áratugs á máltöku annars máls hafa sýnt það að máltaka seinni mála er 

afar flókið og vísindalegt ferli (Doughty og Long 2003:155). Skilyrðin fyrir því að ná 

öðru tungumáli svipa mikið til þeirra skilyrða sem eru fyrir máltöku fyrsta máls eða 

móðurmálsins. Þar skiptir markaldur einnig miklu máli og líta fræðimenn svo á að 

máltaka annars máls svipi að mörgu leyti til máltöku móðurmálsins (Birdsong 1999:1). 

Við verðum þó að athuga það að ramma markaldurs við máltöku annars máls er hægt að 

setja upp á marga vegu, og vart hægt að tala um nokkurn ramma tengdan því ferli 

(Birdsong 1999:67). Það er misjafnt eftir einstaklingum hversu vel við náum tungumáli 

og þá skipta máli atriði eins og menning, persónuleiki og færni í móðurmálinu. Þegar 

máltaka annars máls hefst á eftir máltöku móðurmálsins eða fyrsta máli einstaklings og 

móðurmálinu er ekki viðhaldið getur það haft slæm áhrif á þróun læsis og leitt til 

námsörðugleika seinna meir.  

Hjá yngri börnum er máltakan ómeðvitað ferli sem fer fram í gegnum leik og 

samskipti, við önnur börn eða fullorðna. En eldri börn finna meira fyrir kvöðum sem 

fylgja því að læra annað mál, þá sérstaklega þeir einstaklingar sem eru óöruggir með sig, 

hræddir við að gera mistök og hræddir við viðbrögð annarra við því sem þeir segja. Yngri 

börn eiga einnig auðveldara með að ná framburði, en læra nýja tungumálið þó mun hægar 

vegna þess að þau skortir þroska og getu til að skilja, greina og muna. 
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Börn sem eru yngri en átta ára og hafa ekki góð tök á fyrsta tungumálinu og eru 

illa læs þurfa mun lengri tíma til að ná tungumálinu en börn sem eru til dæmis 10 ára og 

orðin ágætlega læs. Sú goðsögn að því yngri sem börn eru þeim mun auðveldara eiga þau 

með að læra ný tungumál hefur verið langlíf (Birna Arnbjörnsdóttir (2000:12). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á sterka fylgni milli góðs orðaforða og lestrarkunnáttu í 

móðurmáli og orðaforða og lestrarfærni í seinna máli. Þrátt fyrir að flest börn eigi gott 

með að ná skýrum og góðum framburði er mikilvægt að við áttum okkur á því að þó að 

börn tali ágætt mál við hið daglega amstur þýðir það ekki að þau hafi nægilega færni til 

þess til dæmis að stunda nám á tungumálinu. Góður framburður segir ekki til um getu 

barns til að stunda nám í samfloti með þeim nemendum sem eiga það tungumál að 

móðurmáli (Birna Arnbjörnsdóttir 2000:12). Framburður er bara lítið brot af því ferli sem 

við þurfum að ganga í gegnum til að ná góðum tökum á nýju tungumáli . 

Traust undirstaða í móðurmáli, góður námsþroski og kunnátta í lestri auka líkurnar á því 

að einstaklingur nái góðri málfærni í seinna máli. Þegar við höfum náð góðum tökum á 

þeirri tækni að lesa á okkar eigin tungumáli er auðveldara fyrir okkur að læra nýtt 

tungumál. Sú kunnátta að lesa færist á milli tungumála og við þurfum ekki að læra að lesa 

upp á nýtt þó við lærum nýtt tungumál eða þegar við förum til dæmis erlendis í nám 

(Birna Arnbjörnsdóttir 2000:12), heldur þurfum við að færa kunnáttuna sem við höfum 

öðlast í móðurmálinu yfir á nýja málið til að ná tökum á því.  

Misræmi milli menningarheima getur haft áhrif á það hversu vel einstaklingi tekst 

að tileinka sér annað tungumál. Atriði eins og mismunandi menning og siðir geta haft 

áhrif bæði á námsframvindu og læsi hjá nemendum því verður þjálfun í menningarfærni 

einnig að vera hluti af námi tvítyngdra barna. Flest börn frá miðstéttarheimilum í hinum 

vestræna heimi hafa fengið þjálfun í meðferð bóka og öðru sem skiptir máli að þekkja til 

þegar komið er inn í skólann. Börn sem hafa fengið mikla þjálfun í skólahegðun, við 

meðferð bóka og verið lesið fyrir áður en þau setjast á skólabekk geta oftast nefnt hluti í 

umhverfinu og kunna að tjá sig við börn og fullorðna, þau kunna einnig óskráðar reglur 

eins og hvenær megi grípa inn í og hvenær er við hæfi að hefja samræður  

(Birna Arnbjörnsdóttir 2000:13). Hjá flestum er þetta ómeðvituð hegðun og hennar er 

vænst þegar börn byrja í skóla.  
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Sum börn eiga auðveldara með að læra tungumál en önnur og það er ekki til nein einföld 

skýring á því en þetta er mjög flókið ferli. Það sem spilar inn í er t.d. persónuleiki 

einstaklingsins, færni í samskiptum, hvernig tungumálakennslunni er háttað o.s.frv.. Það 

skiptir líka máli hversu mikið móðurmál barnsins er skylt íslensku. Barn sem hefur 

dönsku að móðurmáli á auðveldara með að læra íslensku en barn sem á kínversku að 

móðurmáli. Það á þó ekki alltaf við enda spila fleiri atriði inn í. Ef við göngum út frá því 

að máltaka annars máls sé jafn einfalt og náttúrulegt ferli eins og máltaka móðurmáls, er 

varla til betri aðferð en þessi:  

• Barnið taki þátt í daglegum störfum barna með íslensku að móðurmáli og byggi 

þannig upp félagsleg tengsl og tengsl við íslenskt samfélag (Birna Arnbjörnsdóttir 

2000:15).  

Oft dugar þetta eitt og sér en reynslan segir að stór hluti þeirra barna sem hafa íslensku 

sem annað mál hefur mikla þörf fyrir markvissa íslenskukennslu og best er að sú kennsla 

fari fram í gegnum aðrar námsgreinar með aðstoð námsefnis út frá þeim. 

 

3. Kennsla í íslensku sem öðru máli 

Í fyrstu grein reglugerðar um íslenskukennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku 

segir að allir þeir sem hafa annað móðurmál en íslensku eigi rétt á sérstakri kennslu í 

íslensku (Aðalnámskrá grunnskóla 1999b:83). Þetta gildir um alla þá sem hafa fasta 

búsetu hér á landi. Íslenska sem annað tungumál er námsgrein fyrir nemendur ekki hafa 

nægilegt vald á íslensku til að sitja tíma með þeim sem hafa meira vald í íslensku. Þetta 

eru nemendur sem geta ekki stundað nám i íslenskum skólum til jafns við aðra nemendur 

og á þetta jafnt við íslenska nemendur sem erlenda (Aðalnámskrá grunnskóla 1999b:83). 

Með kennslu í íslensku sem öðru máli er stefnt að því að nemendur verði hæfir til að taka 

fullan þátt í íslensku samfélagi. Þeir taka þátt sem tvítyngdir einstaklingar sem eiga rætur 

að rekja til annarra menningarheima og auðga þannig íslenskt þjóðfélag. Markmiðin fela í 

sér að íslenska sem annað tungumál sé lykill að: 

• íslensku skólastarfi 

• íslensku samfélagi 

• virku tvítyngi  

• tveimur menningarheimum 
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(Aðalnámskrá grunnskóla 1999b:84) 

Ef við skoðum betur hvað stendur í Aðalnámskrá um kennslu íslensku sem annað 

tungmál má sjá að mikil áhersla er lögð á að vellíðan nemandans og mikið lagt upp úr því 

nemandinn fái ekki aðeins kennslu í málinu sjálfu heldur verði tilbúinn til að takast á við 

lífið í íslensku samfélagi að námi loknu. 

Námsgreining íslenska sem annað tungumál er meira en 

tungumálakennsla. Saman fara markmið þar sem leitast er við 

að að þjálfa nemendur í íslensku máli og menningarfærni, 

viðhalda þróa þekkingargrunn og læsi og örva námsgetu og 

námstækni og stuðla að félagslegri vellíðan nemandans. 

(Aðalnámskrá grunnskóla 1999b:84). 

Markmiðunum má ná með því að: 

• greina stöðu og þarfir einstakra nemenda áður en námsáætlun 

er gerð 

• brúa bil  milli móðurmáls og menningar annars vegar og 

íslensks máls og menningar hins vegar 

• þjálfa markvisst mál sem tengist skólastarfi 

• huga að menningar- og námslegum forsendum sem liggja að 

baki góðri námsframvindu 

• stuðla að áframhaldandi þróun námsþroska og eflingu með 

sérstakri áherslu á lesskilning 

• byggja þekkingu og undirstöðu sem fyrir er í einstökum 

námsgreinum og því er nauðsynlegt að athuga hvort 

þekkingargrunnur sé sambærilegur og hjá öðrum nemendum 

• gera lokamarkmið allra annarra námsgreina að lokamarkmiðum 

íslensku sem annars tungumáls 

• leggja áherslu á nemendur öðlist sambærilega þekkingu og 

jafnaldrar þeirra samtímis því sem þeir læra íslensku, m.a. með 

því að laga allt námsefni að námsgetu og málfærni 

einstaklingsins hverju sinni 

(Aðalnámskrá grunnskóla 1999b:84-85) 
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Flestir fræðimenn eru sammála um að kennsla sem fer fram bæði á móðurmáli og seinna 

máli sé farsælasta leiðin til að mennta tvítyngd börn ef rétt er haldið á spilunum. Þessu 

getur verið erfitt að framfylgja ef mörg mismunandi tungumál eru á meðal tvítyngdu 

nemendanna en þá hefur kennslan iðulega farið fram í móttöku deildum eða nemendur 

teknir í sérkennslu nokkra tíma á viku til að læra nýja málið sérstaklega. Einnig hefur 

verið eitthvað um heilstætt kennsluskipulag þ.e. þegar nemendur eru í almennum 

bekkjum en sérstakur nýbúakennari er þeim til aðstoðar inni í bekknum. Rannsóknir í 

Bandaríkjunum, Kanada og Hollandi hafa sýnt að börn sem eru tekin úr bekknum sínum 

verða á eftir í öðrum námsgreinum á meðan þau eru að læra nýja tungumálið og ná 

jafnöldrum sínum sjaldnast í námi. Í dag hefur markmiðum verið snúið við, nemendur 

þurfa ekki lengur að laga sig að kennslunni heldur er leitast við að laga kennsluna að 

þörfum nemenda (Birna Arnbjörnsdóttir 2000:17).   

 

3.1. Undirbúningur og áherslur 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (1999a:5) er talað um skólastefnu íslenska samfélagsins og 

samkvæmt þeirri stefnu er leitað úrræða til að komast til móts við þarfir hvers nemenda. 

Grunnskólanum er ætlað að búa nemendur undir líf og starf og sjá þeim fyrir fræðslu. 

Honum er einnig ætlað að taka þátt í félagslegri mótun nemenda og kallar þetta verkefni á 

náið samstarf milli allra þeirra sem verkefninu tengjast, þá sérstaklega heimilis og skóla 

(Aðalnámskrá grunnskóla 1999a:14). Grunnskólanum er skylt að taka á móti öllum 

börnum óháð þjóðerni eða menningu og að mennta öll börn á árangursríkan hátt. Eitt 

mikilvægasta úrlausnarefni hvað varðar jafnrétti til náms er að finna leiðir til að koma til 

móts við ólíka getu nemenda og veita nemendum menntun við hæfi hvers og eins.  

Þegar nemandi með annað mál en íslensku kemur inn í skólann ber að meta kunnáttu 

hans í íslensku og stöðu í lestri. Því næst skal samin einstaklingnámskrá fyrir hann þar 

sem skýrt kemur fram hvaða áherslum og markmiðum honum beri að fylgja til að standa 

jafnfætis íslenskum jafnöldrum sínum (Birna Arnbjörnsdóttir 2000:17). Mikilvægt er að 

taka til greina aldur og stöðu nemandans í því tungumáli sem námið fer fram. Í yngri 

deildunum er mikilvægast að leggja áherslu á læsi, mál- og námsþroska. Það verður að 

gæta þess að mál- og vitsmunaþroski raskist ekki, barnið er á viðkvæmu stigi þegar það 

byrjar að lesa og skrifa móðurmál sitt. Á miðstigi og efsta stigi, um og eftir 5. bekk, getur 
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námið orðið þungt fyrir þau börn sem ekki eru vel á veg komin í íslensku. Um það leyti 

eykst áherslan á lestur og mun framvinda nemandans byggjast að miklu leyti á 

lesskilningi. Á þessum aldri (eftir markaldur) eru börnin fljótust að ná tungumálinu til 

jafns við jafnaldra sína en eins og áður hefur komið fram á það eingöngu við um þau börn 

sem hafa góða undirstöðu í sínu móðurmáli. Þegar hér er komið er ekki síður lögð áhersla 

á námsgreinina íslenska sem annað mál og með því byrjað að byggja ofan á þá þekkingu 

sem nemandinn býr yfir og reynt að samþætta markmið margra námsgreina í sömu 

námsáætlun. 

 Foreldrar barna með íslensku sem annað mál velta því gjarnan fyrir sér hvort 

barninu þeirra takist að læra nýja málið til hlítar í skólanum og erlendis hefur sú leið 

verið gegnum gangandi þar sem sérstakar kennslustundir í nýja málinu hafa farið fram í 

hálftíma á dag nokkrum sinnum í viku. Þessi leið hefur ekki skilað tilætluðum árangri og 

er afar sjaldgæft að nemendur hafi orðið flugmæltir málinu með þessum hætti (Baker 

2000:157). Meiri árangur má sjá hjá þeim nemendum sem ganga í skóla þar sem nýja 

málið er hluti af allri námsskránni, þ.e. kennt í gegnum allar námsgreinarnar en ekki 

aðeins sem stök námsgrein (Baker 2000:158). 

 Áður er hafist er handa við kennslu í íslensku sem öðru máli er mikilvægt að 

undirbúa sig vel og hafa í huga að námið: 

• Er heildstætt og samvirkt (samvinnunám) 

o þemakennsla setur námsefnið í víðara samhengi og eykur skilning 

o samvinnunám veitir meiri möguleika til tjáskipta og fleiri tækifæri til 

umræðna og útskýringa frá hópnum 

• Örvi náms- og vitsmunaþroska 

o í hverri námsáætlun skulu vera markmið og verkefni sem lúta að örvun 

gagnrýnnar hugsunar, námstækni og námsþroska 

• Feli í sér kennslu í íslensku gegnum aðrar námsgreinar  

o með því að leggja áherslu á verkefni sem þjálfa málleg atriði í kennslu 

annarra námsgreina verða allir kennarar íslenskukennarar 

 (Birna Arnbjörnsdóttir 2000:18). 
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3.2. Íslenskukennsla í gegnum aðrar námsgreinar 

Það kann að vera að sumir spyrji sig í hverju munurinn á námsgreinunum íslenska sem 

annað mál og íslenska sem móðurmál felst. Lokamarkmið í íslenska sem annað mál eru 

samkvæmt Aðalnámskrá (1999b:91) að nemendur: 

• verði færir um að nota íslenskt mál og viðeigandi málsnið 

• geti tjáð skoðanir sínar, hugmyndir og tilfinningar á skýru, töluðu og rituðu máli í 

samræmi við íslenska málhefð 

• geti skilið skoðanir annarra á sama hátt og tekið með fullri reisn þátt í íslensku 

félags- og menningarlífi 

• geti stundað nám í íslenskum grunnskólum og tekið þátt í íslensku samfélagi 

• öðlist munnlega og skriflega færni í íslensku sem gerir þeim kleift að stunda nám 

við eðlilega framvindu til jafns við jafnaldra sína 

• öðlist þekkingu á málhefðum íslenskra skóla, þ.e. skilji kennslu, leiðbeiningar, 

sérstakan orðaforða og stíl einstakra námsgreina 

• öðlist þann námsþroska sem er undirstaða eðlilegrar námsframvindu 

• fái nægilega þekkingu í námsgreinum til að geta fylgt jafnöldrum í námi 

• geti tekið þátt í að skapa þann sameiginlega reynsluheim sem íslenskur skóli 

byggist á 

• læri að þekkja og skilja sjálfa sig sem tvítyngda einstaklinga, félagsverur, 

samfélagsþegna og heimsborgara með rætur í tveimur menningarheimum. 

Í stuttu máli eru markmið íslensku sem annars máls að veita nemendum með annað 

móðurmál en íslensku aðgang að menntun til jafns við nemendur með íslensku sem 

móðurmál. Markmið í íslensku sem móðurmál ná aðallega yfir lestur, ritun, málfræði og 

bókmenntir. 

 Óháð því hvort nám tvítyngdra barna fari fram í almennum bekk (íslenska sem 

móðurmál) eða móttökudeild (íslenska sem annað mál) þarf að leitast við að ná 

markmiðum beggja námsgreinanna. Hægt er að sameina námsgreinarnar í sömu 

námsáætlun með því að huga að því hvernig aðlaga megi námsefnið svo það þjálfi 

málfærni tvítyngdra nemenda um leið og þeir tileinka sér inntakið. Tökum sem dæmi 

bókmenntakennslu, huga þarf að því hvernig megi auka skilning á orðum og 

orðasamböndum, menningartengdu inntaki og sögubyggingu um leið og farið er yfir 
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persónusköpun, stílbrögð og þess háttar. Það sama gildir um kennslu íslensku sem annars 

máls og íslensku sem móðurmáls, að málfræðigreining má ekki verða sérstök málsgrein. Í 

dag er leitast eftir því að kenna málfræði í gegnum aðrar greinar íslenskunnar eins og 

bókmenntir og ritun, á þann hátt verður málfræðin ekki aðalinntak kennslunnar enda ljóst 

að málfræðireglur sem lærðar hafa verið utanbókar nýtast ekki endilega í leik og starfi 

(Birna Arnbjörnsdóttir 2000:19). 

 Misskilnings gætir oft varðandi tengslin milli íslenskukunnáttu og getu í 

stærðfræði og hafa nemendur iðulega fengið almenna stærðfræðikennslu í almennum 

bekk. Stærðfræði er mál- og menningarbundin og getur almenn stærðfræðikennsla fyrir 

nemendur sem eru nýfluttir til landsins leitt til þess að þeir sitji aðgerðalausir í tímum þar 

sem þeir skilja ekki það sem fram fer. Þetta getur haft þær afleiðingar í för með sér að 

nemendur missi sjálfstraustið og gefist upp. Það verður að meta stöðu hvers nemanda í 

stærðfræði og laga námsefnið að málfærni hans og kenna íslensku í gegnum 

stærðfræðina. Samþætting íslensku sem annars máls og samfélagsfræði getur verið snúin. 

Efnistök samfélagsfræðinnar eru oft menningarbundin og sums staðar er samfélagsfræði 

kennd út frá öðrum lífsviðhorfum en á Íslandi. Tvítyngdir nemendur geta auðgað 

samfélagsfræðina með þekkingu sinni og viðhorfum og víkkað sjóndeildarhring 

bekkjarfélaganna. Þar sem tvítyngdir nemendur tala fleiri en eitt tungumál geta þeir 

einnig brúað bilið milli tveggja menningarheima þar sem þeir hafa reynslu úr tveimur 

ólíkum heimum (Baker 2000:4). Menningarheimar tvítyngdu barnanna geta verið afar 

ólíkir og fjölbreytilegir, því er mikilvægt að kanna bakgrunn og ganga úr skugga um að 

öll börnin hafi forsendur til að takast á við efnið sem fjalla á um. Það er erfitt að ætlast til 

þess af nemanda, sem kemur af öðrum trúarbrögðum en kristinni trú og þekkir ekkert til 

kristnifræðinnar, að hann sitji í almennum bekk þar sem fjalla á um páskahátíðina. Val og 

aðlögun námsefnis er krefjandi ferli og gildir það um allar námsgreinar grunnskólans. 

Mikilvægt er að velja námsefni sem er í samræmi við þroska, mál- og lesfærni 

nemandans hverju sinni. Þetta getur verið erfitt og oftast kemur það í hlut kennarans að 

velja námsefni sem hæfir nemandanum. Við val á námsefni fyrir nemendur í íslensku sem 

annað tungumál er gott að fara eftir eftirfarandi punktum: 

1. Greina málfærni nemanda 

2. Skýra markmið námsins og hvers konar texti tengist þeim 
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3. Gera grein á aðal- og aukaatriðum í námsefni 

4. Fjarlægja ónauðsynlegar upplýsingar og málalengingar 

5. Byrja á hlutlægum atriðum, spyrja um hlutlæg atriði úr sögu 

6. Tengja nýtt efni við reynsluheim nemanda, nemandi byrji að útskýra hvað hann 

veit um efnið, efnið tengt reynsluheimi hans 

7. Nota einfaldar staðhæfingar í textum, einfaldar tíðir, forðast þolmynd og ofnotkun 

nafnorða o.s.frv.. 

8. Ganga úr skugga um skilning, mikilvægt að nemendur þjálfist í að beita 

gagnrýnni hugsun meðfram íslenskunáminu 

(Birna Arnbjörnsdóttir 2000:22). 
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Lokaorð 

Hverju tungumáli fylgir ákveðinn heimur og þær gjár sem myndast milli ólíkra 

menningarheima og tungumála verða best yfirstígnar með því að læra tungumál hvers 

annars. Við megum þó ekki gleyma mikilvægi móðurmálsins og hlutverki þess þegar 

kemur að því að læra nýtt tungumál. Staðreyndin er sú að börn með traustan grunn í 

móðurmálinu eiga auðveldara með að þróa lestrar- og ritunarkunnáttu og þau koma í 

skólann tilbúin til að læra nýja málið. Meiri líkur eru á að nemandi nái almennri málfærni 

og sambærilegri námsframvindu og jafnaldrar hans þegar traustur grunnur í móðurmálinu 

er til staðar. Önnur staðreyndin er sú að því betur sem barn stendur í sínu móðurmáli sínu 

því fyrr nær það eintyngdum jafnöldrum sínum í náminu þó að margt sé enn óljóst um 

þróun tvítyngis. 

Varlega þarf að fara í það að ætlast til þess að allir séu jafn tilbúnir til að læra nýtt 

tungumál. Við erum öll ólík og hæfni okkar til að læra tungumál er mismikil og fer eftir 

persónuleika okkar, uppruna, menningarheimi og móðurmálskunnáttu. Hugsanlegt er að 

það verði einhvers konar truflun á málþroska við málskipti þegar barn þarf að byrja 

máltökuferli upp á nýtt við máltöku annars tungumáls. Á meðan barnið lærir nýja málið 

frá byrjun eru eintyngdu jafnaldrarnir að bæta við lestri og öðlast dýpri og meiri færni í 

móðurmálinu sínu. Þegar tvítyngt barn hefur lært nýja málíð þannig að það skilji það sem 

er að gerast í kringum það getur verið að það sé orðið eftir á í málþroskanum og eigi erfitt 

með að ná jafnöldrum sínum.  

Það vandamál blasir því miður við að yfirleitt eru kennarar ekki nógu vel 

undirbúnir fyrir kennslu í tvítyngdum skólum og kennslustofum og lítið er um að 

kennarar fái sérstakan undirbúning fyrir kennslu tvítyngdra barna. Mikið er til af 

handbókum og fræðiritum um tvítyngi og tvítyngiskennslu sem kennarar ættu að nýta sér 

við kennslu tvítyngdra barna. Ókostir við margar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

tvítyngi og máli barna sem lært hafa samtímis tvö tungumál eða fleiri eru að þær eru 

bundnar við ákveðin tilfelli þar sem foreldrar hafa haldið dagbók yfir máþroskaferil barna 

sinna. Foreldrar eru oft ekki best dómbærir á málfar barna sinna þó að margar slíkar 

rannsóknir hafi gagnast vel.  
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