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Ágrip 

B.Ed. ritgerðin mín fjallar um hvernig við sem leikskólakennarar getum unnið með 

tvítyngdum börnum í leikskóla, og er um leið rannsóknarspurning verkefnisins. Hún 

er gerð með heimildarleit og eigin vitneskju um efnið tvítyngi og málþroski og var 

unnin að hausti 2006 og vor 2007. Tvítyngi er að verða mikið algengara á leikskólum 

og þá krefst meiri kunnáttu og áhuga af hendi starfsfólks. Til að hjálpa tvítyngdum 

börnum með málþroska er gott að vinna með söng, tónlist og þulur. Mikilvægt er að 

börnin fái að upplifa að leikskólakennarinn sé virkur með börnunum og setji orð á 

athafnir í gegnum daginn þannig að börnin fái möguleika að rannsaka, leika, tjá sig og 

endurtaka. Námsumhverfið þarf að vera öruggt og gott og fastur rammi á 

dagskipulagi, því það skapar öryggistilfinningu hjá börnunum og auðveldar þeim að 

læra.  

 

Abstrakt 

Min uppsats handlar om hur vi som förskolelärare kan arbeta med tvåspråkiga barn på 

förskolan. Den är baserad på litteraturforskning samt egna erfarenheter i ämnet 

"tvåspråkighet och språkutveckling" som jag har skaffat mig under höst 2006 och 

våren 2007. Det blir allt vanligare med tvåspråkiga barn på förskolan, därför behövs 

kunskap på området. För att kunna hjälpa barn med deras språktutveckling är det bra 

att arbeta med sång, musik och ramsor. Det är viktigt att barnen får vara med och 

uppleva sin egen utveckling tillsammans med en lärare som är aktiv och sätter ord på 

det som händer. Barnen behöver ges en möjlighet att utforska, leka, uttrycka sig och 

repetera i en god och trygg läromiljö. En förutsättning för detta är dagliga rutiner. 
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Formáli 

Hugsunin á bak við þessari ritgerð var í upphafi að hún gæti nýst þeim sem vinna með 

tvítyngdum börnum í leikskólanum. Bæði til að fræða og gefa hugmyndir ásamt því 

að deila reynslu minni um hvernig er að verða tvítyngd. Mig langar að þakka 

leiðsagnarkennaranum mínum Hildi Blöndal Sveindóttur fyrir að leiðbeina og hvetja 

mig í gegnum þetta tímabil. Einnig vinum mínum sem hafa hjálpað mér með málfar. 
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Inngangur: Af hverju tvítyngi? 

Það að vera tvítyngdur og fjöltyngdur er eitthvað sem heillar mig. Sérstaklega þegar 

lítil börn eiga fleiri en eitt tungumál og tala þau öll. Ef horft er á tölfræðilegar 

upplýsingar á að minnsta kosti fjórða hvert barn sem býr í Svíþjóð í dag rætur í öðrum 

heimshlutum. Annaðhvort eru þau aðflutt með foreldrum sínum eða þá að foreldri eða 

foreldrar barns eru af erlendum uppruna. Á sænskum leikskólum eru u.þ.b. 13-15% 

barna með annað móðurmál en sænsku (Calderon L., 2004: 11).  

 

Tvítyngi er eitthvað sem hefur höfðað til mín síðan 1999 þegar ég flutti frá heimalandi 

mínu Svíþjóð til Íslands. Þegar ég kom til Íslands gat ég talið upp að 10 og sagt ,,Ég 

er þreytt“. Með tímanum lærði ég íslensku og haustið 2002 fór ég að vinna á 

leikskóla. Í leikskólanum kynntist ég börnum sem voru tvítyngd og ég velti því oft 

fyrir mér hvernig hægt væri að vinna jákvætt með þessum tvítyngdu börnum á sama 

tíma og eintyngdu börnunum.   

 

Hér vil ég fara nánar í þennan þátt, þ.e. hvernig við í leikskólanum getum styrkt 

málþroska tvítyngdra barna um leið og við eflum málþroska hjá hinum börnunum. 

Þess vegna verður rannsóknarspurning mín: 

 

Hvernig getum við sem leikskólakennarar unnið með tvítyngdum börnum í leikskóla?  

 

Til þess að svara þessari spurningu finnst mér ég þurfa að sækja í minn eigin 

reynslubanka til að byrja með og tengja það svo við fræðileg skrif um málþroska. Ég 

mun svo bera saman muninn á málþroska eintyngdra og tvítyngdra barna. Ég fer svo í 

hugmyndir um hvernig er hægt að vinna með tvítyngdum börnum í leikskóla. Mig 

langar líka að athuga hvort það er eitthvað sem við leikskólakennarar þurfum að hafa í 

huga þegar við vinnum með börn sem hafa fleiri en eitt tungumál. Í lokin mun ég 

draga saman helstu niðurstöður og svara rannsóknarspurningu minni.  

 

Ég hef þá sýn að þegar ég verð búin að afla mér grunnskilnings á málþroska 

tvítyngdra barna, geti ég komið með góðar tillögur að því hvernig hægt sé að vinna 

með málþroska tvítyngdra barna í barnahópnum. 
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Kafli 1 Ég og reynsla mín af tvítyngi 

Ég fæddist í norður Svíþjóð. Amma mín er sami og mamma mín er hálfur sami. Á 

seinni árum hef ég fengið að vita að faðir minn er líka með samískt blóð en ég veit 

ekki hversu langt aftur í ættir það nær. Því miður átti ég ekki möguleika á að læra 

samísku og sé ég eftir því. Ástæða þess er að þegar amma var ársgömul dó 

líffræðilegur samískur faðir hennar og móðir hennar giftist sænskum manni og var 

sænska töluð á heimilinu. Þegar ég spurði mömmu mína hvort hún kynni eitthvað í 

samísku var svarið já. Heima hjá langömmu minni var töluð sænska en þegar amma 

varð reið þá bölvaði hún á samísku og þá vissi mamma að best væri að fara í felur. 

 

Mamma lærði samísku í skólanum en í dag hefur hún gleymt henni að mestu, þó 

reynir hún að horfa á samíska fréttatíma til að hjálpa sér að rifja upp. Mamma sagði 

mér að í kringum árið 1993 hafi komið maður frá Luleå í norður Svíþjóð og tekið 

viðtal við hana. Hann spurði meðal annars hvort börnin hennar væru í samískum skóla 

eða væru að læra samísku? Mamma svaraði að sú hugsun hefði aldrei hvarflað að 

henni og að hún hefði aldrei spáð í að það væri raunverulegur valkostur.   

 

Mér þykir það leitt að mamma skyldi ekki hafa velt þessu fyrir sér og séð þetta sem  

raunhæfan möguleika. Ég man eftir tveim öðrum nemendum sem voru á sama aldri og 

ég sem fengu samísku kennslu í grunnskólanum. Ég man að ég öfundaði þessi börn af 

þessu, en ég man ekki hvort ég ræddi þetta nokkuð við móður mína. Kannski vegna 

þess að ekki var töluð samíska heima hjá ömmu.  

 

Sænskan kom með móðurmjólkinni ef svo má segja, ég var fljót til máls og lesturs því 

báðir foreldrar mínir lásu mjög mikið fyrir mig og bróður minn. Einnig man ég eftir 

sögustundunum hjá afa þegar hann var að segja draugasögur. Ég man að við amma 

vorum oft að syngja þegar við vorum að fara að sofa og bjuggum við oft til okkar 

eigin lög og sungum fyrir hvor aðra. Hér kemur mállýska mín mjög sterkt inn líka. 

Faðir minn hafði aðra mállýsku en af því að ég var svo mikið með móðurafa mínum 

og ömmu var það þeirra mállýska sem tók yfirhöndina. 
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Svíþjóð er mjög langt land og ég átti heima í norðaustur Svíþjóð nálægt norsku 

landamærunum, þess vegna er okkar mállýska lík norskunni. Í norðvestri er mállýskan 

líkari finnskunni. Í suður Svíþjóð er mállýskan lík dönsku og málið á Gotlandi, sem er 

eyja í suðvestur Svíþjóð er gotneska (Engstard O., 1998-2000). Í skólunum lærum við 

að tala ,,sænsku” og kennarinn sagði okkur að við fengjum ekki að skrifa á okkar 

mállýsku, heldur áttum við að læra að skrifa á ríkissænsku. Mér fannst að þetta hefði 

þau áhrif á okkur að við misstum okkar menningararf og fengum þau skilaboð að það 

væri ljótt að tala öðruvísi.  

 

SveaDia-projektet (Engstard O., 1998-2000) hefur safnað saman yfir 100 sænskum 

mállýskum í Svíþjóð til að svara spurningunni hvort mállýskurnar séu að hverfa. Á 

heimasíðu þeirra er hægt að bæði sjá og heyra mállýskurnar, hvernig þær breytast frá 

norðri til suðurs. Í grein í Nationalencyklopedin (1995: 479) kemur fram að ekta 

mállýskurnar eru í hættu vegna aðflytjenda og brottflytjenda. Þetta hef ég upplifað 

sjálf því ég hef búið á mismunandi stöðum í Svíþjóð og hef kynnst mismunandi 

mállýskum og hef ég tekið eftir að mállýskan mín breytist og verður líkari mállýsku 

hvers staðar.   

 

Í skólanum lærðum við líka ensku frá 10 ára aldri. Í dag fara þau af stað fyrr með 

enskukennsluna þar sem markmiðin frá Skolverket (2000), sem samsvarar íslensku 

menntamálaráðuneytinu, eru meðal annars í dag að öll börn eiga í lok fimmta bekkjar 

að geta átt einföld samskipti við aðra á ensku, sagt frá sjálfum sér og öðrum og geta 

bæði lesið og skrifað einföld skilaboð. Í sjöunda bekk áttum við að velja okkur eitt 

tungumál enn og valdi ég þýsku sem ég lærði í þrjú ár.   

 

Á fullorðinsárum ef ég má kalla 19 ára fullorðinn, þá flutti ég frá Svíþjóð til Íslands. 

Þar kynntist ég nýju tungumáli og upplifði að ekki er alltaf hægt að bjarga sér á ensku. 

Þar þurfti ég að tileinka mér nýtt tungumál. Ég fékk vinnu hjá íslenskri fjölskyldu þar 

sem ég átti að passa þrjú börn og temja hesta. Ég var mest að passa dreng sem var 

tveggja ára og vorum við að læra íslensku saman. Ég sat með þessum dreng í fleiri 

tíma og við lásum myndabækur þar sem það var mynd af hlut og heitið á hlutnum var 

fyrir neðan myndina. Barnið virtist ekki verða leitt á að sitja og benda á myndirnar og 

ég sagði hvað það héti. Þetta var góð leið fyrir mig. Ég fann að þegar ég var búin að 



 9
 

læra fullt af nafnorðum langaði mig að vita hvernig ætti að setja þau saman. Þegar hér 

var komið tók ég Andrés Önd og orðabókina mína og byrjaði að læra tengiorð. 

 

Ég fór að skilja meira og meira og þeir sem ég lærði mest af voru þeir sem töluðu bara 

íslensku við mig og höfðu ekki áhyggjur af því hvað ég skildi eða skildi ekki. Þegar 

ég reyndi að tala fannst mér æðislegt þegar þeir sem leiðréttu mig endurtóku 

setninguna. Hér á ég við t.d þegar ég segi ,,minn köttur var í gær úti“ og mér var 

svarað ,,Já, var kötturinn þinn úti í gær“. Hér heyrði ég hvernig átti að segja það en ég 

fann ekki fyrir neinum óþægindum eða skömm þó að ég segði það ekki rétt.  

 

Þegar ég spái í það í dag hversu vel ég tala þau tungumál sem ég hef yfir að ráða á ég 

erfitt með að átta mig á því. Móðurmál mitt er sænska samt finn ég fyrir óöryggi 

þegar ég fer að tala um efni sem tengist námi mínu á Íslandi, þau hugtök sem ég hef 

lært og skilið í því samhengi á ég erfitt með að finna og útskýra á mínu eigin 

móðurmáli. Hér komum við að mikilvægum punkti að mínu mati, þegar við lærum 

nýtt tungumál þurfum við að ganga út frá móðumáli okkar. Siraj-Blatchford og Clark 

(2000:20) segja að börnin þurfi að læra orðin aftur uppá nýtt með hjálp frá móðurmáli 

sínu og ég held að þetta eigi líka við þegar við sem erum orðin eldri eru að tileinka 

okkur nýtt mál. Þetta samræmist því sem Ladberg (2003:55) segir að fullorðnir læra 

betur ef þeir geta borið það saman við eitthvað sem þeir þekkja. Þessu gleymdi ég 

þegar ég fann mig örugga í mínu nýja tungumáli. Ég lærði ný orð og vissi hvað þau 

voru og fannst ekki erfitt að skilja, en þegar ég átti að þýða orð sem ég var búin að 

læra bara á íslensku og ekki út frá sænskunni fann ég að ég hef misst hluta af mínu 

eigin móðurmáli. Ég var allt í einu vængbrotin. Ladberg (2003:77) segir að fullorðnir 

geti líka glatað tungumáli ef það ekki er í notkun. Móðurmálið getur að hennar sögn 

líka versnað. 

 

Neikvæð reynsla mín af tungumálum tengist því að skilja ekki. Tilfinningin að geta 

ekki tjáð sig og útskýrt tilfinningar og hugsanir sínar fyrir öðrum er hræðileg. Ég man 

eftir því þegar fólk reyndi að tala við mig á íslensku þegar ég var nýkomin og skildi 

ekki mikið, hvernig það horfði á mig þegar ég virtist ekki skilja. Mér leið eins og ég 

væri fötluð. Mér fannst fólk í kringum mig forðast mig til að þurfa ekki að tala við 

mig og var ég mjög sorgmædd vegna þessa. En það var ekki allt vont við þetta því það 

hvatti mig til að einbeita mér að því að læra íslensku.  
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Það sem aðrir þurfa að hafa í huga þegar þeir hitta fólk sem er að læra nýtt tungumál 

er að koma fram við það sem alvöru manneskjur með tilfinningar, reynslu og 

kunnáttu. Mér finnst vera ákveðin tilhneiging til að líta niður á fólk sem talar með 

hreim eða á erfitt með að koma boðskap sínum til skila. Ég tel að hræðsla sé ein helsta 

orsökin, við erum hrædd um að skilja ekki, ég held líka að manneskjan eigi auðvelt 

með að verða hrokafull í sínu eigin heimalandi. Hellman (2004:11) skrifar í grein 

sinni um viðhorf til máls þar sem hún rannsakaði viðhorf til sænsks talmáls. Þar 

kemur meðal annars fram að það er viðhorf okkar sem hefur áhrif á hvernig við tölum 

og hvernig við upplifum tal annarra. Hellman (2004:11) segir líka að 

innflytjendahreimur sé lítils metinn í augum Svía. Þó að við tölum ekki sama 

tungumálið og eigum erfitt með að skilja útlendinga er ekki þar með sagt að þeir hafi 

lága greindarvísitölu. Sýnum hvort öðru virðingu, verum glöð þegar einhver hefur 

áhuga á okkar tungumáli. Sem fullorðin höfum við val þegar kemur að því að læra 

nýtt tungumál. En börnin hafa ekki mikið val, þau eru ættleidd, flytja, fæðast inn í 

tiltekinn heim og við ætlumst til þess að þau aðlagist. Hugsum betur um börnin okkar, 

hjálpum þeim að aðlagast og finna að hvaða tungumál sem þau tala þá sé það jafn 

mikilvægt (Ladber G., 2003:7-8 og York S., 2003:110).  

 

Tungumálin sem ég kann hafa gefið mér tjáningarfrelsi. Með hverju tungumáli get ég 

tjáð mig við fleira fólk. Ég get skilið aðra og aðrir geta skilið mig. Ég hef fengið 

innsýn í aðra menningarheima með hjálp tungumálakunnáttu minnar og ég finn 

hversu mikilvægt það er að kunna fleiri tungumál.  
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Kafli 2 Hvað er tungumál? 

Tungumál táknar í mínum augum samskipti. Til eru margar skilgreiningar á því hvað 

tungumál er, mér finnast skrif Fromkin, Rodman og Hyams (2003:3) mjög áhugaverð. 

Þau segja að hvar sem manneskjur mætast, hvort sem þær leika sér, rífast eða vinna þá 

tala þær saman. Til að skilja mannkynið þá þurfum við að skilja eiginleika 

tungumálsins og hvernig við getum notað það við mismunandi aðstæður. Í sumum 

afríkuríkjum eru ungabörn ekki álitnir einstaklingar fyrr en þau byrja að læra tala 

(Fromkin, Rodman og Hyams 2003:3). Það að kunna tungumál felur það í sér að þú 

getur talað þannig að aðrir sem kunna tungumálið skilji þig. Að geta gefið frá sér 

hljóð sem hefur sérstaka þýðingu og aðrir geta túlkað og skilið. (Fromkin, Rodman og 

Hyams 2003:3). 

 

Siraj-Blatchford og Clark (2000:30) skilgreina tungumál með hjálp frá Gonzales-

Mena þar sem fram kemur að mál mótast í gegnum samskipti, þar sem hugsun og 

tilfinningar koma með notkun orðanna. Séreinkenni tungumála er samkvæmt Siraj-

Blatchford og Clark (2000:20) hlustun, tal, lestur og skrift. En þær benda einnig á það 

að tjáning er líka mikilvæg í þessu samhengi. Ég er sammála þessu því að orðlaus 

tjáning er líka mál. Tökum bara til dæmis tungumál heyrnalausra, táknmálið (Félag 

Heyrnarlausra 2006).  

 

Skutnabb-Kangas (1981:1-3) skilgreinir tungumálið sem tengsl og verkfæri. Með 

tengslum á Skutnabb-Kangas við að tungumálið er það sem tengir okkur saman. Þegar 

við öðlumst tungumál fylgir menningarlegur arfur með frá liðinni tíð og með 

tungumálinu erum við að skapa það upp á nýtt, velja og hafna, endurbæta og 

endurskapa menninguna með öðrum einstaklingum. Með verkfærum á Skutnabb-

Kangas (1981) við að tungumálið er okkar mikilvægasta tæki til að mynda 

hugmyndir. Þetta er það verkfæri sem einstaklingurinn notar til að ná tökum á og 

skilja umhverfi sitt. 

 

Canderon L. (2004:18) tekur í svipaðan streng og segir að þegar börn læra móðurmál 

læra þau ekki bara tungumálið, að tala og gera sig skiljanleg heldur læra þau líka 

viðhorf, gildi og reglur þeirrar fjölskyldu sem þau alast upp í. Börnin alast upp í 
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menningu, læra að lifa lífinu og eiga samskipti við aðra í fjölskyldunni og 

samfélaginu. Börnin læra hvað er rétt og rangt. Móðurmálið er fyrir það fyrsta 

mikilvægt fyrir sjálfsmynd barns og sérkenni. Til að verða meðlimur í tilteknum hópi 

þarf viðkomandi að geta talað tungumál hópsins.  

 

Hvað er það sem við gerum með tungumálinu okkar? Samkvæmt Ladberg (2000:142-

143) þá útskýrum við, flokkum, berum saman, dæmum, lýsum, skipuleggjum, segjum 

frá, segjum fyrir um, leiðbeinum, spyrjum, tjáum eitthvað, takmörkum eitthvað. Allt 

þetta gerum við ein eða með öðrum. 

 

Kafli 3 Þróun móðurmáls, málþroski 

Karmiloff og Karmiloff- Smith (2002:43) segja að mál sé eitthvað sem byrjar að 

þróast þegar barnið er ennþá í móðurkviði. Þó að fóstrið geti ekki skilið hvað er verið 

að segja þá er það að læra rytmann í tungumálinu. Fóstrið lærir að þekkja útlínur á 

hljómfallsins og áherslumynstrið sem myndar sérkenni raddar móðurinnar og sem 

verður barninu meðfætt tungumál. Rannsóknir sem Karmiloff og Karmiloff- Smith 

(2002:44-45) nefna í bók sinni sýna fram á að ungabörn sem eru fjögra daga og yngri 

velja tungumál móður fram fyrir önnur tungumál, en gera engan greinarmun á milli 

annarra tungumála. Notuð var ,,non-nutritive sucking“ aðferð á börn sem fædd voru í 

Frakklandi. Ungabörnin fóru að sjúga fastar þegar þau heyrðu frönsku heldur en 

rússnesku. Þegar skipt var frá rússnesku yfir í ensku sást enginn breyting. Börnin 

skilja ekki enn hvað orðin þýða en Jacques Mehler (í Karmiloff og Karmiloff- Smith 

2002,44:45) og félagar hans halda því fram að börn skynji áherslumynstrið í 

tungumálinu og eru byrjuð að þróa hljómfall móðurmálsins (, þ.e.a.s. rytmann í 

tungumálinu. Börnin hafa þegar byrjað að þróa hljóm móðurmálsins. 

 

Fromkin, Rodman og Hyams (2003:5) tala um hljóðkerfið og mikilvægi þess að 

þekkja eiginleika tungumálsins. Hér er átt við að barnið viti á hvaða hljóði orð byrjar , 

og á hvaða hljóði það endar og einnig röð hljóðanna. Barnið fer svo að skilja að 

sérstakir hlutir hafa sérstakt hljóð/heiti. Meier R. D. (2004:18) talar líka um mikilvægi 

hljóðkerfisvitundar bæði fyrir ungabörn sem eru að læra fyrstu orðin sem og fyrir 

eldri börn sem eru að læra að lesa og skrifa. Calderon L. (2004:28) segir að allir fari í 
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gegnum sama ferli í máltöku, ungir sem aldnir og að það sem er einfalt lærist fyrr en 

það sem er erfiðara, það sem er snertanlegt og skýrt er auðveldara að læra og það sem 

kemur manni að gagni eða það sem maður hefur áhuga á lærist fyrr. 

 

Karmiloff og Karmiloff- Smith (2002:50) tala um tungumálið eins og dulmál sem þarf 

að leysa. Börnin læra fleiri og fleiri hljóð og byrja að prófa hvaða hljóð passa saman 

og hvaða hljóð gera það ekki. Þetta er kallað hljóm (Phonotactics) og gefur 

mikilvægar vísbendingar í sundurliðun orða. Hljóm segir okkur hvernig orðið er 

samansett, hvernig það byrjar og endar. Hljóð tungumála eru mismunandi og þess 

vegna er hljómurinn það líka. Þegar börnin eru farin að skilja hljóminn í tungumálinu 

hefst orðmyndun. Börnin byrja að skilja að hlutir hafa heiti. Fyrst heita allir sem 

barnið hittir mamma eða pabbi, eða öll dýr á fjórum fótum hundar. Þetta þróast svo 

með auknum skilningi (Karmiloff og Karmiloff- Smith 2002:58-59). 

 

Það kemur fram hjá Siraj-Blatchford og Clark (2000:23) að tileinkunn fyrsta máls sé 

ekki auðvelt verkefni. Tungumál byggja á flóknu kerfi og þarf barnið að tileinka sér 

alla þætti þess. Tabors O. P.(1997:7) útskýrir þetta vel þar sem hún talar um 5 

púsluspil sem barnið þarf að setja saman til að ná málskilning. Fyrsti púslbitinn er 

hljóðkerfisfræði, annar er orðaforði, sá þriðji er málfræði, fjórði púslbitinn er 

setningamyndun og síðasti púslbitinn er pragmatískur þar sem barnið lærir reglurnar 

um hvernig maður notar tungumálið. Til að geta sagt að barnið hafi góð tök á 

tungumálinu þarf það að hafa náð þessum punktum og segir Tabors (1997:7) að börn 

eigi að vera búin að þróa þetta á fyrstu fimm árum ævi sinnar. Það að hafa átt virk 

samskipti við einhvern gerði það að verkum að ég var fljótari til máls, á það við bæði 

móðurmál mitt og íslenskuna. Þetta samræmist því sem Siraj-Blatchford og Clark 

(2000:23) segja um að samskipti við aðra séu mikilvæg fyrir máltöku barns. Þegar 

börnin eru lítil eru þau að læra grunninn að því að geta tjáð þarfir sínar.  
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Kafli 4 Tvítyngi og þróun annars máls, að verða tvítyngd 

Tvítyngi eða það að vera fjöltyngdur er mun algengara en flestir halda.  

Meira en 70% íbúa heimsins eiga fleiri en eitt tungumál (Siraj-Blatchford og Clark 

2000:28). Að vera tvítyngdur/fleirtyngdur felur það í sér að geta talað og verða skilin 

á fleiri en einu tungumáli (Birner B, Án árs). Birner B (Án árs) segir að það sé 

mögulegt fyrir einstakling að tala reiprennandi þrjú til fjögur tungumál, jafnvel fleiri. 

Skutnabb-Kangas (1981:66) skrifar um tvítyngi hjá minnihlutaþjóðum og bendir í því 

samhengi á að samarnir, svíarnir og rómarnir í Finnandi þurfi að læra finnsku en 

finnarnir þurfa ekki að læra þeirra tungumál. Þeir einstaklingar sem hafa ekki 

þjóðarmálið sem móðurmál verða tvítyngdir því það er þjóðarmálið sem kennt er í 

skólum.  

 

Til þess að geta hjálpað tvítyngdum börnum þurfum við að hafa skilning og þekkingu 

á hvað það er að vera tvítyngdur. Við þurfum að vita hvort því fylgja einhver 

vandamál að vera tvítyngdur. Høigård A. (1999:206) segir í sín bók ,,Barns 

språkutveckling“ að mannsheilinn hafi hæfileika til að læra fleiri en eitt tungumál. 

Þetta styðja líka Siraj-Blatchford og Clark (2000:30), Birner (án árs) og Dehaene S. 

(1999). Baker (1996:78) talar um að tvítyngda barnið eigi eftir að þróa málþroska sinn 

alveg eins og eintyngd börn gera ef bæði tungumálin fá eins mikla athygli.   

 

Calderon L.(2004:19) og Tabors (1997:9) tala bæði um að börn geti tileinkað sér 

færni í fleiri tungumálum á ólíkan hátt. Hér er verið að talað um tvær tegundir 

tvítyngis. Það fyrra felur það í sér að læra tungumálin samtímis (simultan), sem er 

þegar börn frá unga aldri læra tvö tungumál á sama tíma. Í röð (successiv) þegar barn 

tileinkar sér eitt tungumál í einu. Fyrsta tungumálið lærist þá fyrir þriggja ára aldur og 

svo hitt eða hin tungumálin eftir það. Ég hef lært tungumálin mín eitt í einu, en ég hef 

einnig reynslu af því hvernig það er að læra málin samtímis. Ég veit það af reynslunni 

að ég hefði aldrei lært íslenskuna svona vel ef ég hefði ekki haft tilefni til að eiga í 

samskiptum við annað fólk. Það er mikilvægt sem Siraj-Blatchford og Clark 

(2000:30) benda á varðandi það að börnin þurfa að læra orðin aftur uppá nýtt með 

hjálp móðurmáls síns. Hakuta K. (1990) segir í grein sinni að mælingar hafi sýnt fram 

á fylgni á milli færni á milli fyrsta máls og annars ásamt því að eldri börn séu fljótari 
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að læra nýtt tungumál vegna þess að þau hafa meiri færni í móðurmáli sínu og geta 

þess vegna túlkað orðin á annan hátt. Hvernig snýr þetta þá við börnum sem hafa 

engan til að hjálpa sér með málskilninginn? Leikskólinn gæti sett upp á myndrænan 

hátt orð og athafnir sem barnið er ekki búið að tileinka sér á nýja málinu.  

 

Þegar börn eru að flytja í nýtt málumhverfi eru þau að byrja á nýju ferli, ferli þar sem 

þau tileika sér færni í nýju tungumáli. Þó að það séu mismunandi aðstæður sem leiða 

til þess að börn verða tvítyngd eru samt nokkrar þættir sem þau deila (Tabors O. P., 

1997:39).  

1. Það geta verið tímabil það sem barnið heldur áfram að nota móðurmál sitt í 

aðstæðum þar sem þarf að nota hitt málið. 

2. Þegar barnið uppgötvar að móðurmál þess virkar ekki í þessum aðstæðum 

getur komið þagnartímabil. Þetta er tímabil þar sem barnið er að safna gögnum 

um nýja tungumálið og kannski að æfa sig í hljóðrannsóknum. Um þetta þögla 

tímabil talar Siraj-Blatchford og Clark (2000:49) líka. Mikilvægt er að vera 

meðvitaður um og skilja að þögn er eðlileg hegðun fyrir sum börn þegar þau 

eru að tileinka sér nýtt tungumál.    

3. Barn byrjar að tjá sig við aðra með stöku orðum og einföldum setningum á 

nýja málinu. Barnið er nú að ná miklum árangri í þróun annars máls. 

(Tabors O. P., 1997: 39).   

Ung börn sem hafa ekki enn náð góðum tökum á móðurmáli sínu geta átt erfitt með að 

skilja að nýja tungumálið sé öðruvísi en þeirra eigið, það getur tekið barnið tíma að 

átta sig á þessu. Tabors (1997:59) segir að þessi börn þurfi að uppgötva að það tala 

ekki allir eða skilja þeirra tungumál. Einnig að þeir sem tala við og skilja barnið geti 

átt sér annað móðurmál. Börnin þurfa að átta sig á því að ef þeim langar að eiga 

samskipti við þá sem tala ekki þeirra tungumál þurfa þau að læra nýtt og öðruvísi 

tungumál.  

 

Tabors (1997:13) segir að það séu þrír þættir sem skipta sköpum þegar kemur að 

máltöku annars máls, það sé hæfileikaþátturinn, ekki búa allir yfir sama hæfileika til 

að læra tungumál, félagsþátturinn, sumir eru opnari félagslega en aðrir og sálfræðilegi 

þátturinn, sumir hafa meiri áhuga á að læra málið því að þeir vilja verða eins og fólkið 

sem talar þetta tiltekna tungumál.  
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Siraj-Blatchford og Clark (2000:23) taka dæmi úr breskum leikskóla sem fékk mig til 

að hugsa. Þegar börn byrja í leikskólanum hafa flest þeirra lært að tjá sig og náð 

tökum á grunnhugtökum þannig að þau geti tjáð þarfir sínar, en á tungumáli sem er 

einungis talað heima hjá þeim. Þegar þessi börn sem eru með annað móðurmál byrjar 

í leikskóla þurfa þau að læra að tengja ný orð við hugtök sem þau hafa lært á sínu 

móðurmáli. Börnin þurfa líka að læra að yfirfæra kunnáttu sína frá því hvernig þau 

nota málið heima og hvernig þau nota tungumálið í nýju umhverfi á leikskólanum. 

Börnin fá tækifæri til að verða tvítyngd ef þeim gefst tækifæri á að nota móðurmálið í 

nýju umhverfi og læra ný orð sem þau þegar kunna á móðurmáli sínu. Hér er enn og 

aftur bent á mikilvægi samskipta þegar málþroski er annars vegar.  

 

Neikvæðar hliðar þess að vera tvítyngdur geta birst í því að barnið er á eftir í 

málþroska í báðum málum og getur það leitt til þess að barnið eigi erfitt með nám 

(Baker C., 1996:78). Calderon L (2004:18) vill meina að málþroski og þróun 

sjálfsmyndar tengist. Börn sem hafa þróað móðurmál og hafa sjálfsöryggi þróa nýja 

tungumálið þegar þau fá að hlusta, æfa og prófa sig áfram í gegnum leik.   

 

Høigård A (1999:206) vill meina að það geti verið varasamt ef eitt tungumál barnsins 

er tekið frá því, þar með geti barnið misst möguleika til tjáskipta. Ef barnið lærir tvö 

tungumál er það af því að barnið þarf tvö tungumál til að tjá sig og eiga í samskiptum 

við aðila á báðum tungumálunum. Ef barnið á að öðlast góða færni í tungumálunum 

þarf það að eiga í miklum samskiptum við aðila sem tala bæði þessi tungumál. Ekki 

má gleyma því að bæði tungumálin eru mikilvæg fyrir þroska barnsins. Tungumálið 

notum við til að tala og hugsa og til að skilja og túlka umheiminn. Börn læra 

tungumálið í gegnum samskipti við aðra í skapandi, skemmtilegu og spennandi 

umhverfi (Calderon L., 2004:35) 
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Kafli 5 Að víxla milli tungumála 

Crystal D. (1997:365) og Steensig J. (án ártals:806) benda á að víxl milli tungumála 

eiga sér stað þegar tvítyngdur einstaklingur víxlar milli tveggja tungumála í 

samskiptum við aðra. Calderon L. (2004:19) segir að það sé eðlilegt að börn víxli 

milli tungumála sinna. Steensig (án árs) nefnir í grein sinni að skilgreiningar um 

víxlun tvítyngdra skiptist á tvo vegu, annars vegar þegar víxlun á sér stað vegna þess 

að það er eitthvað í umhverfinu sem ýtir undir það eða að hún sé hagnýt í þeim 

aðstæðum sem einstaklingurinn er í eða hins vegar víxlun sem verður án slíkar 

hvatningar. Það getur meðal annars verið skortur á orðaforða í öðru málinu.  

 

Ladberg G. (2003:36) segir að eðlilegt sé að allir sem hafa fleiri en eitt tungumál víxli 

stundum á milli. Hún nefnir líka að fleirtyngdir víxla meðvitað milli málanna, þar sem 

börn noti það sem þau hafa til að fá aðra til að skilja sig. Ef barn vantar orð í einu 

tungumáli getur það reynt að bjarga sér á hinu. Sum orð eru kannski ekki til á 

móðurmálinu og þá kemur orðið í hinu málinu inn. Börn læra líka snemma að aðlaga 

tungumálið eftir einstaklingum sem þau tala við. Ladberg (2003:27) segir frá dreng 

sem átti þýskan föður og enska móður. Í einu tilviki víxlaði drengurinn um tungumál í 

miðri setningu til að tala við báða foreldra sína, hann sagði helminginn á þýsku og 

endaði á ensku til að fá móður sína í samtalið. Skiba, R. (1997) nefnir í grein sinni að 

tvítyngdir aðlagi víxlun á tungumálum eftir félagslegum aðstæðum. Í lok greinarinnar 

bendir Skiba (1997) líka á að víxlun getur orsakað truflanir á tungumáli. Hann segir 

að hægt sé að draga þá ályktun af þessu að þegar víxlun milli mála er notuð til að bæta 

fyrir tungumálerfiðleika í kennslu geti það haft truflandi áhrif en hins vegar þegar það 

er notað sem verkfæri í félagslegu samhengi verður engin truflun.  
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Kafli 6 Að styðja við tungumál barnsins. 

Mörg börn sem búa í Svíþjóð alast  upp með annað móðurmál en sænsku. Þessi börn 

læra oftast sænskuna í leikskólunum. Í stórum borgum er ekki óalgengt að koma inn á 

deildir þar sem öll eða flest börnin hafa annað móðurmál en sænsku (Calderon L., 

2004:17). Í aðalnámskrá sænskra leikskóla kemur fram að mikilvægt sé að hjálpa 

börnum að þróa bæði tungumálin (Skolverket 2006:9). Í leikskóla hefur tvítyngt 

starfsfólk mikilvægu hlutverki að gegna í því að auðvelda barninu áframhaldandi 

notkun á móðurmáli sínu (Siraj-Blatchford og Clark, 2000:34).   

 

Calderon L. (2004:36) bendir á að þegar barn kemur í leikskólanum með annan 

menningarlegan bakgrunn þarf kennarinn að vera áhugasamur og vera meðvitaður um 

reynsluheim barnsins. Það sem er eðlilegt í einni menningu er ekki víst að sé eðlilegt í 

annarri. Hvað er það sem leikskólakennarar þurfa að vita til að geta mætt þessum 

tvítyngdu börnum? Tabors (1997:14-15) setur fram 4 spurningar sem ég held að sé 

mjög gott að hafa í huga þegar við kynnumst börnum í leikskólanum sem hafa þurft 

að tileinka sér annað mál.  

• Hvaða félagslegu og tungumálslegu þættir eru það sem hafa áhrif á barnið 

þegar það byrjar í leikskólanum og hefur enn ekki öðlast færni í tungumáli 

leikskólans? 

• Hvert er hlutverk leikskólakennarana og hvernig getum við breytt umhverfinu 

á deildinni til að ýta undir málþroska annars máls? 

• Hvernig getur leikskólakennarinn bent foreldrum á að ýta undir málþroska 

barnsins og um leið haft samstaf við þá ef barnið þarf á aðstoð að halda sem 

tengist máltöku eða málþroska þess? 

• Hvaða þýðingu hafa upplýsingar um málþroska annarra mála fyrir 

leikskólastarfið? 

(Tabors, 1997:14-15) 

Hvað þarf að vera til staðar til að börnin læri nýtt tungumál? Gott námsumhverfi er 

mikilvægt og er nauðsynlegt að skapa börnum það umhverfi sem þau þurfa til að geta 

lært. Samkvæmt Ladberg (2000:42) þarfnast hver nemandi þess að finna öryggi og 

hamingju, vera laust við stress og ógnun. Nemandinn þarfnast þess að finna að öðrum 

líki við hann/hana. Hann þarf að trúa því að hann eigi möguleika á að ná settum 
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markmiðum. Hver nemandi þarfnast áhuga. Án þessara skilyrða verður nám erfitt. Það 

er þó einstaklingsbundið hvað virkar hvetjandi fyrir hvern og einn (Ladberg, 

2000:42). 

 

Til þess að skapa kjöraðstæður til náms þarf að tryggja barninu öruggt umhverfi. 

Menntamálaráðuneytið í Svíþjóð hefur bent á góðar leiðir til að skapa öruggt 

námsumhverfi fyrir barnið. Góðir og fastir rammar í dagskipulagi veita barninu 

ákveðið öryggi þar sem það veit hvernig dagurinn á að vera. Endurtekning skiptir 

miklu máli, orð og orðatiltæki þarf að endurtaka við  mismunandi aðstæður. Dæmi um 

æfingu til að örva málskilning væri ef kennarinn bendir á gluggann og segir ,,gakktu 

að hurðinni og leggðu bókina á stólinn“. Til að barnið skilji setninguna byrjar 

kennarinn á því að sýna hvað hann á við með því að gera æfinguna fyrst (Skolverket, 

1994:47). Fram hefur komið að mál þróast í samskiptum og Calderon (2004:40) talar 

um fjóra þætti sem tengjast tungumálanámi barna, þeir eru eftirfarandi: hlusta og tala, 

leika og ímynda sér, lesa og segja frá og athuga og skrá.  

 

Calderon (2004:40-41) nefnir nokkra punkta sem er gott að hafa í huga til að skapa 

skilning og samræður í barnahópnum. 

• Taktu ábyrgðina á samtalinu, hafðu orðaskipti við alla.  

• Heilsaðu börnunum með nafni og reyndu að fá alla til að taka þátt.  

• Þróaðu efnið. 

• Staldraðu stundum við, gefðu barninu tíma til að hugsa og mynda setningar.  

• Hlustaðu. 

• Haltu þræðinum, slepptu ekki efninu sem rætt er um og komdu aftur að sama 

efni ef truflun hefur átt sér stað.  

• Þróaðu tungumálið. 

• Notaðu daglegar athafnir til að börnin læri orð og hugtök.  

• Finndu leiðir til að þýða orð, reyndu að skilja þýðinguna á báðum 

tungumálum.  

• Hvettu börnin til að hjálpast að við að finna orð og reyna að öðlast skilning á 

málunum.  

• Sýndu tungumálum allra barnanna áhuga.  

• Notaðu tungumálablöndu barnanna meðvitað og gerðu hana sýnilega. 
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Ladberg G. (2000:145) kemur með góð ráð þegar unnið er með yngri börn. Þau þurfa 

að læra nýja málið með því að skynja það í gegnum eigin upplifun og reyna að tengja 

það því sem þau þegar þekkja. Mörgum sem vinna á leikskólum finnst það mikilvægt 

að hafa orð á öllu sem gerist, með því hjálpum við börnunum að setja orð á 

athafnirnar.  

 

Tónlist er eitthvað sem Skolverket (1994:48) mælir með, þar sem tónlist veitir ánægu 

og hefur slakandi áhrif. Þegar söngur er notaður í starfi með börnum þarf að íhuga 

lagavalið. Óþarfi er að byrja á lagi sem erfitt er að skilja. Gott er að nota einföld lög 

sem eru stutt og fela í sér látbragð því það gerir barninu ennþá auðveldara að skilja. 

Ennþá betra er ef kennarinn kemur með hluti sem koma fyrir í laginu og sýnir þá um 

leið og sungið er. Skemmtilegt er líka að syngja um athafnir og gera látbragð með t.d 

að bursta tennurnar, fara í bað, borða ofl. Rím, þulur, söngur og tónlist er skemmtilegt 

að vinna með og gerir það að verkum að barnið á auðveldara með tileinka sér hljóm 

tungumálsins. Calderon L. (2004:50) nefnir að þegar börn eru að læra sænsku getur 

söngur, tónlist og þulur hjálpað barninu að muna orð eða heilar setningar. Orðin eru fá 

og rytminn og tónlistin gera það að verkum að orðin festast betur í minni.   

 

Stendahl M. (1980:37) talar um mikilvægi þess að leika sér með hljóðin í orðunum. 

Þetta vakti athygli mína því talað er um að börnin séu fyrst að læra hljóðkerfisfræði  

(Tabors 1997:7). Með því að leika sér með hljóðin fara börnin að þjálfa heyrn sína og 

verða meðvitaðri um hvernig orðið hljóma. Því meira sem börn hlusta, því meira 

skilja þau. Það er líka gaman að leika sér með orðin og börnunum eðlilegt eins og sjá 

má ef við horfum á þegar börn eru að leika sér í bílaleik (Stendahl M., 1980:37).  

 

Ekki megum við gleyma að börn læra best í frjálsa leiknum, að leyfa börnunum að 

leika sér saman og fá tækifæri til að nýta þekkingu sína í samskipum við félaga sína. 

(Ladberg G., 2000:141). Börn tala við hvort annað í leik og læra mikið af leiknum. 

Þau læra að eiga samskipti við hvort annað á mismunandi vegu og þroska hugsun 

sína. Í gegnum munnleg samskipti fá börn upplýsingar og þau fá skilning á hvernig 

leikurinn er leikinn og hvernig hægt sé að þróa hann. Hlutverkaleikurinn og 

mismunandi efniviður gefur börnunum möguleika á að auka málskilning sinn. Ef við 
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hlustum á hvað það er sem börnin hafa áhuga á segir Calderon L. (2004:43) getum við 

gefið þeim efniviðinn sem hjálpar þeim til að auka þessa þekkingu.  

 

Kafli 7 Þróunarverkefni Fleiri tungumál, fleiri möguleikar.  

Ég rakst á grein eftir Hönnu Ragnarsdóttir (2002: 16-18), York S. (2003:175) og slóð 

á netinu frá Persona-doll-training (2005) þar sem fjallað er um fjölmenningu og 

persónubrúður og varð þetta kveikjan að þróunarverkefni sem ég vann í tengslum við 

nám mitt í KHÍ. Í þessum greinum kom meðal annars fram að persónubrúður eru 

öflug leið til að vinna gegn fordómum.Með slíkri vinnu tel ég mig geta náð til 

barnanna á allt annan hátt. Ég er ekki að beina athyglinni að neinu sérstöku barni 

heldur er ég að vinna með öllum börnunum og þau eru að hjálpa brúðunni við 

málskilning. Varðandi val á aðferð þá fannst mér skipta miklu máli að hafa hana 

skipulagða og einfalda, eitthvað sem hægt er að þróa og sem börnin geta notað 

sameiginlega á deildinni. Þróunarverkefnið mitt sem ber sama nafn og ritgerðin mín 

vann ég inni á sænskum leikóla þar sem voru tvítyngd börn. 

 

8.1 Brúða 

Ég bjó til brúðustrák sem ég nefndi Nikolai. Brúðunni var vel tekið á deildinni og ég 

sá að brúðan náði athygli barnnanna. Til eru þrjár mismunandi leiðir til að vinna með 

brúðuna, segir Mirella Forsberg (Wieler B., 2001:37), í gegnum leikrit, sem námsleið 

til að efla bæði málþroska og félagsþroska og í meðferð fyrir börn með sérþarfir. Ég 

valdi að vinna með málþroska og félagsþroska. Mig langaði að prófa að nota brúðu en 

með aðeins öðruvísi nálgun. Ég saumaði sjálf brúðu og gaf henni nafn og uppruna. Ég 

hafði áhuga á að nota brúðuna til að efla annað mál tvítyngdra barnanna í 

leikskólanum. Hér get ég notað brúðu sem kemur frá öðru landi og talar ekki sænsku 

sem er málið sem talað er í leikskólanum en hún talar heldur ekki mál tvítyngdu 

barnanna. Brúðan mín þarf að fá hjálp til að læra sænsku og biður börnin um að hjálpa 

sér. Ég reyni að finna út hvað börnin vantar í orðaforða sinn og vinn út frá því. 

Nikolai kom í heimsókn til barnanna einu sinni í viku og í hvert sinn kom hann með 

myndir af orðum í sérstökum flokki t.d ávexti eða föt sem börnin fá að aðstoða við að 

finna orð yfir. Mismunandi er hvernig börnin segja frá orðinu, stundum þarf að finna 

hlutinn inni á deildinni og stundum þarf að leika hann. Orðið er ávallt nefnt og 
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athugað hvort það sé einhver annar sem getur sagt orðið á öðru tungumáli en sænsku. 

Þetta er gert til að styrkja móðurmál barnanna og gefa þeim tækifæri á að nota sitt 

móðurmál í leikskólanum. 

 

8.2 Samskiptabók 

Til að halda samskiptum gangandi milli barnanna og brúðunnar þurfti að finna 

samskiptaleið sem virkaði örvandi á málsþroska barnanna, ég ákvað því að nota 

samskiptabók. En eitt af aðal markmiðunum með þróunarverkefninu var að efla 

málþroska og félagsþroska. Hugmyndin með samskiptabókinni er að börnin fái að 

prófa hvernig það er að semja spurningar og fá svör. Einnig að fá spurningar og svara. 

Hér kynnast börnin líka hvert öðru þegar þau hlusta á svar hvers annars. Börnin eru 

líka að skapa brúðuna með spurningunum sem þau spyrja hana í gegnum 

samskiptabókina. Ég notaði hana líka sem vettvang til að ræða ólíkar tilfinningar. 

Nikolai spurði meðal annars börnin hvenær þau væru reið, leið, glöð, hrædd, forvitin 

og hvað þeim þætti ógeðslegt. Þessar spurningar ræddum við alltaf fyrst og hvernig 

hægt væri að sjá líðan annarra. 

 

8.3 Myndir og minnisspil 

Ég hafði það líka að markmiði að leggja inn orð hjá börnunum og lagði ég inn 10 orð 

hvert sinn sem Nikolai kom í heimsókn. Til að börnin myndu eftir orðunum bjó ég til 

minnisspil og hér er hugsun mín líka að þau læri hvert af öðru hvað hlutirnir heita. 

Börnin fengu að hafa minnisspilið þangað til að Nikolai kom næst og þá var skipt um 

myndirnar. Hugmyndin með myndunum var að byrjað er á því að leggja inn orð og 

byggja upp orðaforða barnsins áður en það byrjar að setja orðin saman í setningar. 

Hugmyndafræðin sem ég styðst við er komin frá Vygotsky og byggir á hugmyndum 

hans um það sem stundum hefur verið nefnt ,,Scaffolding“. Aðferðin sem ég nota 

byggir á stuðningi sem ég veiti börnunum til þess að þau geti aflað sér nýrrar 

þekkingar. Aðferðinni hefur verið líkt við vinnupalla eða stuðningskerfi til að styðja 

við námsmöguleika þeirra (Gibbons P., 2002:10). Ég er að hjálpa barninu þannig að 

það verði fært um að gera það sjálft. Með hjálp mynda geri ég barninu kleift að skilja 

hvað það er sem ég er að tala um og hjálpa því um leið að finna orð yfir hlutina 

(Skolverket, 1994:50).   
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8.4 Frásagnastund 

Þessi frásagnarstund er sprottin úr því sem á ensku er nefnt ,, Show and Tell” eða sýna 

og segja frá. Þetta hæfir vel markmiðum mínum um að efla málþroska og 

félagsþroska en tengja það um leið menningu barnanna. Þessi aðferð á að stuðla að 

auknum orðaforða og efla frásagnahæfileika barna jafnframt því að auka félagstengsl 

barna í barnahópnum. Hough, Nurss og Wood (1987:6) tala í grein sinni um 

mikilvægi þess að segja sögu með því að horfa á myndir. Málþroski barns þróast með 

því að segja frá og mig langar að nota þetta til að láta börnin koma með eitthvað sem 

þeim finnst mikilvægt.  

 

Kafli 8 Hagnýtar upplýsingar/niðurstöður 

Ef við horfum á tungumálaferlið þá byrjar það þegar í móðurkviði og heldur áfram 

alla ævi (Karmiloff og Karmiloff-Smith, 2002:43). Við lærum tungumálið í þrepum 

og verðum flinkari og flinkari (Fromkin, Rodman og Hyams, 2003:5, Meier, 2004:18, 

Canderon, 2004:28, Karmiloff og Karmiloff-Smith, 2002:50, Tabors, 1997:7). Tabors 

(1997:7) nefnir líka 5 þrep málþroska sem barnið fer í gegnum. Fram kom hjá Baker 

(1996:78) að tvítyngd börn hafa sama ferli í málþroska og eintyngd börn. Mismunandi 

er þó hvort við erum að læra tvö mál samtímis eða í röð (Tabors, 1997:9, Calderon, 

2004:19). Ef við tileinkum okkur málin eitt í einu hafa börnin skilning á orðunum á 

öðru tungumálinu sem þau geta stuðst við til að læra nýja málið (Hakuta K. 1990).  

 

Athyglisvert fannst mér að ung börn þurfa fyrst að verða meðvituð um að þau þurfi að 

tileinka sér nýtt tungumál til að aðrir skilji það (Tabors, 1997:59). Annað áhugavert 

sem Tabors benti á eru þessir þrír þættir sem skipta sköpun í námi annarra mála sem 

er í fyrsta lagi að það búa ekki allir yfir sömu hæfileikum til að læra annað mál. Í öðru 

lagi að sumir eru félagslega opnari en aðrir og eiga auðveldara með samskipti við 

aðra. Í þriðja lagi hafa sumir meiri áhuga á að læra nýtt tungumál en aðrir. Þetta er 

eitthvað sem ég þarf að hafa í huga í starfi mínu með börnum sem eru tvítyngd eða 

eru að verða það, til að geta hjálpað þeim að viðhalda bæði móðurmálinu og stutt við 

þróun annars máls.  
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Að fá tilefni til að eiga í samskiptum við aðra er mikilvægt fyrir málþroska barns eins 

og fram hefur komið. Ég horfi á reynslu mína og móður minnar þar sem við misstum 

báðar af menningarlegum arfi okkar því samíska var ekki töluð á heimilinu þó að við 

eigum marga ættingja sem eru samar sem enn tala samísku. Til að halda við og efla 

tungumál þarf að fá tilefni til að æfa sig, þegar ég var á Íslandi var móðurmál mitt í 

hættu því að mig skorti tækifæri til umræðna á sænsku. Í dag er íslenskan mín í hættu 

því mig skortir félagslegt umhverfi fyrir hana. Þetta kom líka fram hjá Ladberg (2003) 

þar sem hún segir að hægt sé að glata tungumáli ef við höfum ekki tilefni til að halda 

því virku. Tungumálið notum við til að tjá okkur, í gegnum samskipti (Fromkin, 

Rodman og Hyams 2003:3, Siraj-Blachford og Clark 2000:20, Skutnabb Kangas 

1981:1-3, Canderon 2004:18). Með tungumálinu fylgir líka menningarlegur arfur sem 

er mikilvægt fyrir sjálfsmynd barns, það kemur líka sterkt fram í málþroska barna 

(Canderon 2004:18).  

 

Það er margt sem þarf að hafa í huga þegar unnið er með tvítyngd börn og ég þarf að 

hafa í huga í vinnu minni inni á leikskóla, en það er það sem Høigård (1999:206) talar 

um. Hún bendir á að ef barnið missir annað málið sitt missir það af möguleikanum til 

tjáskipta. Bæði tungumálin eru mikilvæg fyrir barnið til tjáskipta, til að túlka, greina 

og segja frá.  

 

Þetta tengist því sem Ladberg (2003:36) segir að sé eðlilegt meðal tvítyngdra barna en 

það er að víxla á milli tungumála. Skiba (1997) kemur inn á annað sem mér finnst afar 

áhugavert og hef upplifað sjálf, og segir að tvítyngdir aðlaga víxlun eftir félagslegum 

aðstæðum. Ég hef notað víxl milli tungumálanna þegar ég tala við aðra tvítyngda til 

að geta skýrt betur hvað ég er að meina. Stundum hef ég upplifað að í sænskunni og 

íslenskunni er ekki til eins orð yfir sömu hugstök og stundum er orðið ekki til á öðru 

málinu.  

 

Hvað er þá hægt að gera inni á leikskólum? Gott er að mínu mati að nota 

spurningarnar sem Tabors (1997:14-15) hefur sett fram. Með hjálp frá þeim er hægt 

að fá hugmyndir um hvernig er hægt að styðja við þróun beggja mála hjá barninu. 

Námsumhverfið er líka mikilvægt (Skolverket, 1994:47) þar sem fastir rammar í 

dagskipulaginu er góð leið til að skapa öryggi. Canderon (2004:40) bendir á þessa 

fjóra þætti hvernig börnin læra málið en þeir voru að hlusta og tala, leika og ímynda, 
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lesa og segja frá, athuga og skrá. Hún bendir líka á mikilvægi þess að vera virk í 

samtölum við börnin og virkja alla til að segja frá og hlusta. Ladberg (2000:145) 

bendir á að mikilvægt sé að setja orð á athafnir, þar sem börnin læra málið með að 

upplifa og tengja með sinni þekkingu. Tónlist, söngur og þulur er eitthvað sem  

Skolverket (1994:48) Calderon (2004:50) Stendahl (1980:37) og Tabors (1997:7) 

mæla með þegar börnin eru að ná tökum á málinu. Þetta hjálpar börnunum að ná 

rytmanum og hljómi tungumálsins.  

 

Fræðin sem ég hef kynnt mér gefa mér meira öruggi að vinna með tvítyngdum 

börnum í leikskóla. Með þróunarverkefni mínu komst ég líka að þeirri niðurstöðu að 

þegar ég vinn með málþroska eins barns í barnahópnum njóta öll börnin góðs af því. 

Það sem ég upplifi sem mikilvægt að vinna með í leikskólanum er lestur, hlustun, 

frásagnir, sögur, þulur, tónlist, sköpun og svo má ekki gleyma leiknum í öllu sem við 

gerum. Leikur er fyrir mér hornsteinn leikskólastarfs, lífstjáning og gleðigjafi barns 

og finnst mér að hann ætti að vera sem rauður þráður í vinnu minni með börnunum.  
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Kafli 9 Lokaorð 

Til að koma aftur að þeirri sýn, sem ég setti fram í upphafi, að þegar ég væri búin að 

afla mér grunnskilnings á málsþroska tvítyngdra barna gæti ég komið með góðar 

tillögur að því hvernig hægt sé að vinna með málþroska þeirra í barnahópnum þá verð 

ég að segja að þessi vinna skilaði tilætluðum árangri. Ég hef öðlast skilning á því 

hvernig hægt er að styðja við málþroska barna. Ég sé það í gegnum þróunarverkefnið 

sem ég gerði á deildinni í Svíþjóð. Það sem kom mér á óvart við vinnuna mína þar var 

að það hjálpaði ekki bara tvítyngdum börnum að efla málskilning, heldur náði það 

líka til allra hinna barnanna. Allt vegna þess að börnin áttu í samskiptum við hvort 

annað, fóru í málörvandi leiki, fengu að koma og segja frá sinni menningu í 

frásagnastundinni, þá byrjuðu þau börn sem voru ekki að tjá sig sérstaklega mikið, að 

blómstra.   

 

Þó að ég sjái hvaða hjálp þekking og reynsla veitir svarar það ekki 

rannsóknarspurningu minni. Til að hjálpa tvítyngdum börnum með málþroska finnst 

mér vinna mín benda á mikilvægi þess að vinna með söng, tónlist og þulur: Að börnin 

fái að upplifa að leikskólakennarinn sé virkur í starfi sínu og setji orð á athafnir í 

gegnum daginn þannig að börnin fái möguleika á að rannsaka, leika, tjá sig og 

endurtaka. Börnin eiga að fá öruggt námsumhverfi sem hefur traust dagskipulag því 

það skapar öruggistilfinningu hjá börnunum og auðveldar þeim að læra. 

 

Með því að nota mína eigin þekkingu, bæta við fræðslu og fræðum og prófa mig svo 

áfram hvernig ég gæti nýtt mér þessa þekkingu og reynslu þá fann ég aðferð sem 

virkaði vel á þessari deild. Eitt af því sem ég hafði ekki leitt hugann að áður var að ég 

gat hjálpað og styrkt málþroska barna með hjálp reynslu, þekkingar og áhuga. Ég held 

að það sé alltaf hægt að gera betur og breyta og bæta, allt eftir aðstæðum. Hlustum á 

börnin og okkur sjálf, hvað þurfa þau, hvað getum við gert, hvað þurfum við að vita? 

Þegar við erum búin að afla okkur þessara upplýsinga finnum við bestu leiðina til að 

vinna með börnunum á leikskólanum.  
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