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Útdráttur 

Í verkefninu er fjallað um tvítyngi frá hinum ýmsu hliðum. Ég viðaði að mér gögnum um 

efnið frá bæði íslenskum sem erlendum höfundum. Tvítyngi hefur verið rannsakað af 

mörgum fræðimönnum sem yfirleitt kemur ekki saman um hinar ýmsu skilgreiningar. 

Fyrirbærið er í stöðugum rannsóknum, þó er margt órannsakað enn sem komið er. Ég hef 

eftir fremsta megni reynt að kafa eftir því áhugaverðasta og bitastæðasta, og kynni hér í 

þessu verkefni mínu það sem mér finnst standa upp úr af því mikla efni sem ég skoðaði.  

     Með ört vaxandi og fjölbreyttari heimi breytist margt í okkar venjum. 

Fjölþjóðasamfélög eru að myndast um allan heim, meira en áður hefur verið. Í beinu 

framhaldi af þessari auknu blöndun, standa æ fleiri foreldrar og börn í þeim sporum að 

verða hugsanlega tvítyngd. Þess vegna ættum við að staldra hér við og skoða málið nánar, 

því að af nógu er að taka. 
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1. Inngangur 

Fjölmörg tungumál eru töluð í heiminum í dag, töluvert fleiri en samanlagður fjöldi landa 

er. Mun fleiri einstaklingar og fjölskyldur flytjast á milli landa í dag en áður fyrr og þar 

af leiðandi eru gerðar enn meiri kröfur um að fólkið læri tungumál viðkomandi lands. 

Afkomendur þessara einstaklinga setjast síðan oft sjálfir að í landinu og stofna 

fjölskyldu, jafnvel með innfæddum. Börn þeirra eiga þá möguleika á að verða tvítyngd 

líkt og annað foreldrið sitt kjósi foreldrarnir það. Allir eiga rétt á móðurmáli og sumir eru 

jafnvel svo lánsamir að eiga þess kost að eignast fleiri en eitt móðurmál.  

     Ísland er fjölbreytt samfélag og hefur sennilega hver einasti skóli landsins, hvort 

heldur er leikskóli eða grunnskóli, að geyma að minnsta kosti eitt tvítyngt barn. 

Mikilvægt er að sinna þessum börnum jafnt sem hinum því ekki er auðvelt fyrir þau að 

koma inn í íslenskan skóla þar sem allt önnur menning ríkir heldur en þau eru vön, hvort 

sem þau eru fædd á Íslandi eða koma erlendis frá. Það er margt sem þessi börn þurfa að 

aðlaga sig að og ber að taka tillit til þess. Nauðsynlegt er að geta tjáð sig því allir hafa 

þörf fyrir að tjá tilfinningar sínar og eiga samskipti við aðra. Það að borin sé virðing fyrir 

móðurmáli og menningu hvers einstaklings hefur mikið að segja um afdrif hans í lífinu 

almennt.  

     Þegar foreldrar standa frammi fyrir þeim aðstæðum að ekki er lengur um aðeins eitt 

móðurmál að ræða í fjölskyldunni eða umhverfinu, af hvaða orsökum sem það kann að 

vera, þá hljóta foreldrarnir að spyrja sig hvað best sé að gera í stöðunni hvað varðar 

framtíð barnsins. Hversu mikilvægt er það fyrir okkur að halda í þau tungumál sem við 

tileinkum okkur á máltökuskeiðinu? Hvernig er hægt að stuðla að velgengni barnsins í 

komandi námi?  

     Tungumálafræðingar hafa ekki fundið neitt til stuðnings því að eitt tungumál sé betra 

en annað. Öll þau tungumál sem til eru í heiminum eru því jafn mikils virði. Sumir vilja 

halda því fram að tvítyngi hafi neikvæð áhrif á börn, en þetta eru yfirleitt þeir sem vita 

ekki betur og hafa ekki kynnt sér málið, heldur kasta sinni skoðun fram til foreldra barna, 

sem eiga þess annars kost að verða tvítyngd (Skutnabb-Kangas, 1981:3). 

     Skólar landsins hafa margir reynt eftir bestu getu að koma til móts við nemendur sína 

sem eru af erlendum uppruna. Að mörgu þarf þó að huga þegar kemur að kennslu þessara 

barna, enda margir menningarheimar sem geta mæst undir sama þaki, og þurfa kennarar 
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þá ekki síst að vera vel undirbúnir fyrir kennsluna. Kennarar eru eins ólíkir og þeir eru 

margir og fara þeir oft sínar eigin leiðir í kennslu. Margir hugmyndasmiðir hafa komið 

fram með mismunandi kennsluaðferðir í kennslu nemenda með ólíkan bakgrunn, hvort 

sem hann er menningarlegur eða málalegur. Kennarar þurfa að gera sér grein fyrir því að 

það getur verið mismunandi hvaða aðferðir henta best, en samsetning nemendahópsins 

spilar þar inn í. 

     Umfjöllunin sem hér fer fram um tvítyngi er ekki tæmandi þar sem stiklað verður á 

því helsta sem fræðimenn hafa komist að, rannsóknum sínum til stuðnings. 
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2. Máltökuskeið 

Tímabilið frá fæðingu og fram að kynþroska telst vera það skeið sem eðlileg máltaka fer 

fram á. Börn tileinka sér móðurmál sitt á þessu skeiði og kallast ferlið máltaka. Samskipti 

á töluðu máli við fólk á þessu tímabili eru nauðsynleg til þess að börn nái tökum á 

málinu. Móðurmálið lærist fljótt hjá þeim sem alast upp við gott máluppeldi, þ.e.a.s. 

talað er mikið við og í kringum barnið. Flest ef ekki öll þessi börn eru farin að tala fyrir 

grunnskólagöngu. Örðugleikar geta komið upp hjá börnum þrátt fyrir gott máluppeldi, en 

hægt er að vinna með vandkvæði af því tagi. Eðlileg máltaka líkist smám saman málkerfi 

okkar sem eldri erum (Shaw, 2000, bls. 19, Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001).  

     Ekki þykir líklegt að leiðréttingar á máli ungra barna hafi áhrif á máltöku þeirra. Slíkar 

leiðréttingar hafa hvort eð er lítið upp á sig þar sem börn hlusta hvorki á þær né taka eftir 

þeim (Baker, 2000, bls. 26-27, Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). Að skipta skyndilega um 

tungumál á máltökuskeiði barns getur reynst varasamt, foreldrar eiga því að reyna að 

halda í sama tungumál heima fyrir, hvort sem tungumálin eru eitt eða fleiri, þrátt fyrir að 

skólamál barnsins sé annað. Foreldrar ættu einungis að velta fyrir sér möguleikunum að 

skipta yfir í meirihlutamál viðkomandi lands ef barnið hefur átt við langvarandi 

örðugleika að stríða hvað varðar máltöku seinna máls (Baker, 2000, bls. 114). 

     Niðurstöður rannsókna sýna fram á að við tveggja ára aldur geti börn greint á milli 

tungumála alist þau upp við tvítyngt uppeldi (Steingrímur Þórðarson, 2001). 

 

2.1 Máltaka barna 

Það er okkur mannkyninu í blóð borið að læra að minnsta kosti eitt tungumál (Ingibjörg 

Hafstað, 1994, bls. 18, Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). Tungumál lærast í samskiptum og 

í aðstæðum hér og nú. Til þess að börn tileinki sér mál sitt er allur stuðningur 

mikilvægur, það að fá að leika sér að málinu getur verið kveikjan að áhuga barnsins 

(Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónasdóttir, 2000, bls. 41, Kratcoski og Katz, 1998, 

bls. 30). Með því að tala mikið við ung börn getur hinn fullorðni auðveldað þeim 

máltöku sína. Þau börn sem hljóta gott máluppeldi eru líklegri til að hafa meiri orðaforða 

heldur en þau börn sem lítið er talað við. Þá skiptir miklu að börnin hafi góðar 

málfyrirmyndir því orðaforði barna byggist að miklu leyti á því hversu mikinn orðaforða 
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þau komast í snertingu við í málumhverfi sínu. Á sama tíma lærist málfræði hjá börnum 

burtséð frá því hversu mikið talað er við þau (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug 

Jónasdóttir, 2000, bls. 42, Baker, 2000, bls. 9, Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004, bls. 10, 

Kratcoski og Katz, 1998, bls. 31-32, Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). Skutnabb-Kangas 

(1981) dregur fram góð ráð til foreldra vilji þeir aðstoða barn sitt í máltöku tveggja eða 

fleiri tungumála: 

� Tala mikið við barnið allt frá unga aldri. Þótt að það skilji ekkert af því sem sagt 

er, þá meðtekur það samt, vegna þess að nálægð og hrynjandi frá foreldri er til 

staðar. 

� Skipuleggja fjölbreyttar aðstæður fyrir barnið með bókalestri og söng á báðum 

tungumálum þess.  

� Gæta þess að barnið komist í kynni við bæði jafnaldra sem og fullorðna sem tala 

tungumál þess. 

� Sýna barninu fram á hversu frábært það sé að geta tekið þátt eins og innfæddur í 

tveimur menningarheimum, í hvoru landinu sem barnið er statt í.  

� Gefa barninu tækifæri til að vera stolt af menningarlegri sérstöðu sinni til jafns 

við tvítyngi sitt. 

(Skutnabb-Kangas, 1981, bls. 152) 

 

     Barn er vel fært um að tileinka sér tvö og jafnvel þrjú tungumál samtímis, það getur 

þó tekið lengri tíma en ef aðeins um eitt mál væri að ræða. Málkunnátta barnsins dreifist 

þá á öll tungumál þess og það getur orðið seint til máls, en það er ekkert til að hafa 

áhyggjur af. Barn getur einnig numið tungumál sín hvert á eftir öðru eftir að máltöku 

fyrsta máls er lokið (Baker, 2000, bls. 26, 66, Elín Þöll Þórðardóttir, 2004, bls. 5-6, 

Hjördís Fenger og Sigríður Þórðardóttir, 1997, bls. 7). Í aðstæðum sem þessum getur 

barnið sýnt eitt af einkennum máltöku seinni mála, t.d. þagnartímabilið, þá ákveður 

barnið að tala ekki neitt í einhvern tíma þar til einn daginn að það tjáir sig á nýja málinu 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 1997, bls. 29, Menyuk og Brisk, 2005, bls. 32, Þóra Másdóttir, 

2000, bls. 33-34). Colin Baker (2000) nefnir sömuleiðis að því eldri sem börn eru þegar 

þau nema sitt annað tungumál, þeim mun hraðar lærist það vegna þess að þau hafa 
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þroskaðri hugsun heldur en börn sem yngri eru. Yngri börnin eru líkleg til þess að læra 

tungumál sín hægt (Baker, 2000, bls. 30). 

     Börn gera tilraunir á eigin forsendum og vinna þannig sjálfstætt að máltöku sinni 

(Alfræði íslenskrar tungu, 2001). Það tekur barn um tvö ár að læra hversdagslegt mál 

nýja tungumálsins, þ.e.a.s. málið sem tengist stað og stund, en allt að sjö árum að ná 

tökum á skólamálinu sem tengist námi þess. Með öðrum orðum getum við litið á þetta 

sem svo að þrátt fyrir að barn geti tjáð sig eftir tvö ár segir það ekkert um skilninginn 

sem getur tekið allt að fimm ár í viðbót að ná. Börn eru þó misfljót að tileinka sér sitt 

annað tungumál (Birna Arnbjörnsdóttir, 1997, bls. 29-30, Höigård, 1999, bls. 221, Shaw, 

2000, bls. 16-17, 20).  

     Niðurstöður rannsókna sýna að bæði eintyngd og tvítyngd börn tengja orð sín hægt og 

rólega saman í setningar á svipaðan máta. Einnig læra þau að skilja mál sín, hvort sem 

málin eru eitt eða fleiri, á sama tíma (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 152). 

 

2.2 Móðurmál  

Án nokkurrar áreynslu ná börn nánast sjálfkrafa valdi á móðurmáli sínu, hvort sem 

móðurmálin koma til með að verða eitt eða fleiri. Barn sem tileinkar sér tvö tungumál á 

máltökuskeiðinu kallast tvítyngt en barn sem tileinkar sér þrjú eða fleiri kallast fjöltyngt. 

Þá má segja sem svo að börnin eigi sér tvö eða fleiri móðurmál búi þau yfir virku tvítyngi 

eða fjöltyngi, þ.e.a.s. skilji, tali, lesi og skrifi á öllum tungumálum sínum. Móðurmál 

einstaklings er á stað í vinstra heilahveli innan BROCA-svæðisins, eigi einstaklingur sér 

fleiri en eitt móðurmál eru þau einnig á þessu sama svæði. Öll önnur tungumál sem 

lærast seinna á lífsleiðinni fara hins vegar á annan stað innan BROCA-svæðisins 

(Alfræði íslenskrar tungu, 2001, Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). Með nýrri tækni (2006) 

gátu vísindamenn rannsakað það sem ekki var framkvæmanlegt áður. Tveir hópar tóku 

þátt í rannsókninni, 10 eintyngdir einstaklingar og 10 tvítyngdir. Rannsóknin leiddi í ljós 

að þegar tvítyngdir einstaklingar nota bæði tungumál sín í einu, þ.e.a.s. þegar þeir skipta 

hratt á milli mála, jókst starfssemi í báðum heilahvelum umtalsvert, þó meira í hægra 

heilahveli. Út frá þessu telja vísindamennirnir að eintyngdir einstaklingar fullnýti ekki 

möguleika heilans til tungumálanotkunar (Johnson, 2006).  
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     Sá sem lærir sitt fyrsta tungumál eftir að máltökuskeiði lýkur á sér ekkert móðurmál 

og mun ávallt eiga erfitt með að ná valdi á því tungumáli sem hann nemur (Hjördís 

Fenger og Sigríður Þórðardóttir, 1997, bls. 5, Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). Sá sem 

hins vegar tileinkar sér önnur tungumál síðar á lífsleiðinni, eftir að máltaka á sér stað, 

eignast ekki þau tungumál sem móðurmál. Einstaklingurinn getur samt sem áður orðið 

tvítyngdur eða fjöltyngdur noti hann öll tungumálin í sínu daglega lífi. Tungumálanám 

verður aftur á móti erfiðara því lengra sem líður og krefst þar af leiðandi mikillar vinnu. 

Þeir sem taka sér það fyrir hendur seint á ævinni ná jafnvel aldrei tökum á málfræði 

tungumálsins (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001, Steingrímur Þórðarson, 2001).  

     Börn eru misfljót að tileinka sér móðurmál sitt. Hvert svo sem móðurmál þeirra er feta 

þau svipaðar slóðir hvað varðar máltöku (Menyuk og Brisk, 2005, bls. 13, Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2001). Framfarir í öðru máli byggjast oftar en ekki á þeirri örvun sem 

barnið fékk í og á móðurmáli sínu. Því er óhætt að segja að góður grunnur í móðurmáli sé 

gott veganesti fyrir nám í öðrum málum (Elín Þöll Þórðardóttir, 2006, Menyuk og Brisk, 

2005, bls. 175).  

     Til eru mismunandi skilgreiningar á móðurmáli. Ein af þeim er sú að það tungumál 

sem barn getur tjáð tilfinningar sínar á talið vera móðurmál þess. Mikilvægt er að foreldri 

geti talað við barn sitt á tilfinningamálinu og sýnir það t.d. nauðsyn þess að halda í 

móðurmál sitt þegar flutt er til annars lands og láta ekki málið sem talað er í landinu 

yfirtaka móðurmálið (Höigård, 1999, bls. 208, 214). Ávallt skal reyna að halda í 

móðurmál barns þrátt fyrir að barnið hafi meiri not fyrir sitt annað tungumál. 

Vitsmunaþroski barns getur tafist sé annað tungumál tekið fram yfir móðurmál barnsins 

(Baker, 2000, bls. 21). Ef svo vill til að barn glati móðurmáli sínu getur það valdið 

miklum erfiðleikum. Það vill nefnilega stundum verða þannig að barn tekur einungis upp 

meirihlutamál þess lands sem það býr í eða flytur til í stað þess að halda einnig í 

móðurmál sitt. Getur þetta haft slæmar afleiðingar því möguleikar barnsins til samskipta á 

móðurmálinu geta horfið. Glatist móðurmál einstaklings getur honum fundist sem hann 

hafi glatað hluta af persónuleika sínum (Fernandez, 2000, bls. 161, Höigård, 1999, bls. 

206, 208, Steingrímur Þórðarson, 2001). Mikilvægt er að foreldrar geri sér grein fyrir 

mikilvægi þess að barnið viðhaldi móðurmáli sínu þrátt fyrir að það stundi nám á 
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meirihlutatungumálinu. Móðurmálið er mikilvægur stuðningur við alhliða þroska barns 

sem tileinkar sér sitt annað tungumál (Baker 2000, bls. 114). 

     Málleg mannréttindi eru Skutnabb-Kangas ofarlega í huga en þau vísa til þess að barn 

eigi rétt á að halda í móðurmál sitt þrátt fyrir að það flytji burt frá heimalandi sínu (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 1998, bls. 16). Yfirleitt er það ekki svo einfalt þar sem misjafnt er eftir 

löndum hvort barnið hafi tækifæri til að viðhalda móðurmáli sínu. Inn í það spilar hvort 

borin sé virðing fyrir móðurmáli og sömuleiðis menningu barnsins og hvort skólinn sem 

barnið sækir geti veitt því kennslu að einhverju leyti á móðurmáli þess (Menyuk og 

Brisk, 2005, bls. 53, Steingrímur Þórðarson, 2001).  

 

2.3 Málþroski 

Málþroski barna hefst um leið og þau koma í heiminn, þ.e.a.s. þegar talað er við þau við 

hinar ýmsu aðstæður. Allt frá fæðingu og þar til barnið segir sitt fyrsta orð má því segja 

að verið sé að leggja grunn að máltöku barnsins. Málskilningur barna myndast ávallt á 

undan máltjáningu þeirra. Börn byrja á því að nota ákveðna hegðun til að eiga samskipti 

við aðra, en með meiri þroska byrjar barnið að eiga samskipti í gegnum málið (Ásthildur 

Snorradóttir og Sigurlaug Jónasdóttir, 2000, bls. 39, Genishi, 1988, bls. 16, Kratcoski og 

Katz, 1998, bls. 30, Skutnabb-Kangas, 1981, bls. 40). Flest börn eru rúmlega ársgömul 

þegar þau mynda sín fyrstu orð, þá koma orðin yfirleitt fram ein og sér. Tvö orð eru sett 

saman þegar barnið hefur lært um 100 orð. Lýsingarorð, nafnorð og sagnorð eru 

dæmigerð orð sem koma fram í setningum barna á þeim stigum þar sem þau mynda allt 

upp í fimm orða setningar. Börn sem nýlega eru farin að tala eru aðeins fær um að tala 

um sjáanlega hluti. Smám saman þroskast þau og fara að tala um hluti sem eru hvergi 

sjáanlegir. Þegar fjallað er um getu og þroska barna eftir aldri verður að hafa það hugfast 

að aldrei er hægt að heimfæra kenningar yfir á alla þó að börnin séu jafnvel innan sama 

aldurshóps. Í dag gangast flest börn á leikskólaaldri undir málþroskapróf hér á landi, 

málþroskinn er þá mældur með því að taka á ákveðnum þáttum máls og málskilnings 

(Alfræði íslenskrar tungu, 2001, Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). Við grunnskólagöngu er 

barn farið að tala nær fullkomið talmál, þ.e.a.s. tal þess er nánast málfræðilega rétt. 

Orðaforðinn er á við nokkur þúsund orð sem lærst hefur af samskiptum við fullorðna og 
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jafnaldra án beinnar kennslu (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónasdóttir, 2000, bls. 

42). Fullur skilningur allra orðanna er þó ekki til staðar á þessum tímapunkti en þroskast 

smám saman þegar líður á skólagöngu barnsins (Menyuk og Brisk, 2005, bls. 46).  

     Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum tvítyngis og málþroskaraskana. Þær 

benda þó allar eindregið til þess að „tvítyngi orsaki ekki málþroskaraskanir og að það 

stuðli heldur ekki að því að auka á erfiðleika barna með málþroskaraskanir.“ Séu 

aðstæður barns góðar, hvort sem það er með málþroskaraskanir eða ekki, á það ekki að 

eiga í neinum vandræðum með að læra fleiri en eitt tungumál (Elín Þöll Þórðardóttir, 

2004, bls. 7). Tvítyngdu börnin hafa bara ekki tileinkað sér tungumál sín fullkomlega og 

því er oftar en ekki hægt að segja að málþroski þeirra sé eðlilegur. Það er áríðandi að 

foreldrar átti sig á að tvítyngi eitt og sér tefur ekki máltöku frekar en að auka á seinkun 

málþroska (Þóra Másdóttir, 2000, bls. 34, 36).  

 

3. Tvítyngd og fjöltyngd börn 

Misjafnt er hvernig komið er fyrir tvítyngdum og fjöltyngdum börnum. Sum flytja frá 

heimalandi sínu, þar sem móðurmál barnsins er talað, til annars lands þar sem talað er allt 

annað tungumál sem barnið þarf að tileinka sér. Önnur eiga foreldra með sitthvort 

móðurmálið og þeir foreldrar kjósa yfirleitt að tala móðurmál sitt við barnið sem verður 

þar af leiðandi tvítyngt. Sumir tileinka sér önnur tungumál en móðurmál sitt sjálfviljugir 

en aðrir eru nauðugir til þess vegna ýmissa aðstæðna. Börn ráða yfirleitt ekki hvaða 

tungumál verður þeirra móðurmál heldur læra það sem fyrir þeim er haft. Tvítyngt 

foreldri getur til dæmis talað við barn sitt á þeim tungumálum sem það kann þrátt fyrir að 

þau séu minnihlutamál í því landi sem það býr í (Saunders, 1988, bls. 37, Steingrímur 

Þórðarson, 2001).  

     Tvítyngdur er sá sem hefur vald á tveimur tungumálum. Fjórir þættir einkenna helst 

tvítyngi, þ.e. skilningur í hlustun, skilningur á töluðu máli, lestri og skrift. Tvítyngdur 

einstaklingur getur haft betri tök á einhverjum þessara þátta á öðru málinu og svo öfugt. 

Einnig er hægt að vera um það bil jafn vígur á báðum tungumálum sínum og kallast það 

jafnvægið tvítyngi (Baker, 2000, bls. xvi, Saunders, 1988, bls. 8-9). Tvítyngdir þróa 

hvort tungumál á mismunandi hraða í samhengi við notkun beggja tungumála í umhverfi 
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sínu. Yfirleitt þróast tungumálið sem talað er í landinu hraðar, um það leyti sem börn 

byrja að kynnast tungumálinu sem er fyrir utan heimili þess (Menyuk og Brisk, 2005, bls. 

14). 

     Nánast eru til jafn margar skilgreiningar á tvítyngi og fjöldi rannsakenda. Hver þeirra 

hefur sína skilgreiningu miðað við það svið sem viðkomandi rannsakar (Skutnabb-

Kangas, 1981, bls. 81). Börn geta annaðhvort verið tvítyngd vegna þess að þau hafa alist 

upp við tvö tungumál (jafnhliða tvítyngi) eða að þau hafa fyrst lært móðurmál sitt og 

síðar annað mál (áunnið tvítyngi) (Bergþóra Kristjánsdóttir, 1992, bls. 14, Þórdís 

Gísladóttir, 2004, bls. 148). Hægt er að skipta þróun þess síðarnefnda niður í fimm stig. 

Á því fyrsta getur barnið gefist upp á að tjá sig eftir að hafa tjáð sig á móðurmáli sínu í 

umhverfi þar sem jafnvel enginn skilur það. Í framhaldi af því hefst þá þagnartímabilið, 

nokkrar vikur eða mánuðir geta liðið þar til barnið byrjar að tjá sig á nýja málinu. Meðan 

á þögninni stendur hlustar barnið þó á talað mál nýja tungumáls síns og reynir að skilja 

það. Á þriðja stigi er barnið skiljanlega ekki farið að tala málfræðilega rétt, það notar fá 

smáorð og beygingar eru af skornum skammti. Á því fjórða getur barnið haldið uppi 

samræðum þrátt fyrir takmarkaðan orðaforða. Að lokum getur síðan skapast sú hætta að 

móðurmál barnsins glatist því það er farið að nota nýja málið að staðaldri. Það fer þó 

algjörlega eftir því hvort barnið hafi áhuga á að halda móðurmáli sínu við, en inn í það 

spila félagslegir þættir eins og þeir hvort barnið skynji jákvæðni eða neikvæðni í garð 

móðurmáls síns (Menyuk og Brisk, 2005, bls. 85-86, Þóra Másdóttir, 2000, bls. 33-34).  

     Algengt er meðal tvítyngdra barna að þau blandi tungumálum sínum saman í 

samskiptum við aðra. Ekki er talið að þetta hafi áhrif á barnið meðan það tjáir sig en 

stundum blanda börn tungumálunum saman ómeðvitað meðan á öðrum stundum eru þau 

meðvituð um það. Hjá ungum tvítyngdum börnum er þetta mjög eðlilegt og mikilvægt að 

leyfa þeim sjálfum að fikra sig áfram. Börnin verða fljótt einnig mjög fær í að skipta um 

tungumál þegar svo stendur á þannig að þetta er ekkert til að hafa áhyggjur yfir blandi 

þau tungumálum sínum saman. Talið er að leiðréttingar borgi sig ekki því tvítyngd börn 

eru sjálf hvorki áhyggjufull yfir eigin mistökum né yfir því að finna rétta orðið þegar þau 

eiga í samskiptum við aðra. Ástæðan fyrir þessari málblöndun getur verið sú að börnin 

þekkja ekki merkingu orðanna á hvorugu tungumáli sínu (Baker, 2000, bls. 29, 63, 

Höigård, 1999, bls. 210, Menyuk og Brisk, 2005, bls. 15, Saunders, 1988:11-12).  
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     Þegar foreldrar tala við barn sitt er mikilvægt að þeir haldi tungumálum barnsins 

aðskildum, sérstaklega þegar barnið er ungt. Foreldri sem talar eina setningu í einu 

tungumáli og þá næstu í öðru gefur í skyn að það sé í lagi að blanda saman 

tungumálunum þegar talað er. Börn læra fljótt við hverja þau geta aðeins notað eitt 

tungumál og við hvern þau geta haldið uppi samræðum þrátt fyrir að tungumálum þess sé 

blandað saman. Mörg tvítyngd börn kjósa að halda í meirihlutamálið í viðkomandi landi 

og því er ekki æskilegt að foreldrar séu að svissa á milli mála heldur haldi sig við annað 

málið, t.d. minnihlutamálið, svo barnið glati því ekki (Menyuk og Brisk 2005, bls. 6, 32). 

     Tekist hefur með rannsóknum að sýna fram á ýmislegt sem má túlka sem beinan 

ávinning fyrir þá sem ráða yfir tveimur eða fleiri tungumálum fram yfir þá sem tala 

einungis eitt mál. Dýpri skilningur og auknir hæfileikar til sundurgreiningar, aukin færni í 

stærðfræði og næmari lesskilningur, er hluti af þessum beina ávinningi (Menyuk og 

Brisk, 2005, bls. 29, Steingrímur Þórðarson, 2001). 

 

3.1 Ráð til foreldra tvítyngdra barna 

Það tekur sinn tíma fyrir barn að ná tökum á seinna máli sínu og því er mikilvægt að 

búast ekki við of miklu af barninu heldur gefa því góðan tíma. Eigi barn að ná fullum 

tökum á báðum tungumálum sínum skiptir umhverfið miklu máli. Tvítyngi krefst 

hvatningar, örvunar og jákvæðs viðhorfs foreldra og annarra í umhverfi barnsins (Baker, 

2000, bls. 5, 7, Menyuk og Brisk, 2005, bls. 86).  

     Ef barn er í þeirri aðstöðu að þriðja tungumál þess sé meirihlutamál þess lands sem 

það býr í er auðveldlega hægt að spila vel úr fjöltyngi barnsins. Foreldrar barnsins eru þá 

sennilegast í þeirri stöðu að þau tala sitthvort minnihlutamálið við barn sitt. Getur þetta 

reynst barninu sem og foreldrum erfitt en getur komið vel út ef foreldrarnir eru 

meðvitaðir um þetta og hafa bæði tíma og þolinmæði (Skutnabb-Kangas, 1981, bls. 79). 

Mjög mikilvægt er fyrir vitsmunaþroska barns að a.m.k. eitt mál þess þroskist til fulls 

alist það upp við fleiri en eitt tungumál (Baker, 2000, bls. 50). 

     Foreldrar barna sem eiga sér sitthvort móðurmálið og ákveða í byrjun að tala aðeins 

annað málið við barnið sitt skipta stundum um skoðun og langar til að tala bæði 

tungumálin við barnið. Þeir halda þó oft að ekki verði aftur snúið sé barnið orðið 
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nokkurra ára gamalt. Það er hins vegar ekki of seint sé barnið enn á máltökuskeiðinu, en 

fara þarf hægt í breytingarnar og gera barninu grein fyrir því að nú muni annað foreldrið 

tala við það á sínu tungumáli, t.d. klukkustund á dag eða á einhverjum ákveðnum stöðum 

í umhverfi barnsins þar sem það tungumál verður þá talað (Skutnabb-Kangas, 1981, bls. 

152-153).  

     Foreldrar ættu ekki að litast af skoðunum annarra og ekki gefast upp heldur veita 

börnum sínum tvítyngt uppeldi eigi þeir kost á því, barnið mun að minnsta kosti ná 

fullum tökum á öðru málinu og þá oftast því máli sem talað er í landinu sem búið er í. 

Nánast engin hætta er á að barnið muni ekki ná svipuðu valdi á málinu og innfæddir 

(Skutnabb-Kangas, 1981, bls. 78-79).  

     Að lokum getum við sagt að tvítyngi geti haft bæði jákvæðar og neikvæðar afleiðingar 

á vitsmunaþroska barna, eða alls engar. Hverjar svo sem afleiðingarnar verða veltur á 

þeim kringumstæðum sem barnið verður tvítyngt í. Nú á dögum er vel mögulegt að 

tvítyngdir öðlist reynslu með jákvæðum afleiðingum. Eftir áratuga rannsóknir á tvítyngi 

ætti ekki að vera vandamál að búa tvítyngdum börnum gott umhverfi, hvort sem er í 

skóla eða annars staðar:  

� Hægt er að upplýsa fólk um það hvernig börn verða tvítyngd í mismunandi 

aðstæðum. 

� Hægt er að tryggja að börn í minnihlutahópum fái almennileg tækifæri áður en 

þau byrja í skóla hvað varðar tileinkun síns annars tungumáls. 

� Hægt er að gefa innfæddum fleiri tækifæri til að taka þátt í blöndun. 

� Við ættum ávallt að setja há markmið fyrir bæði tungumálin frekar en að einblína 

á annað þeirra.  

(Skutnabb-Kangas, 1981, bls. 233) 

 

     Ekki er talin þörf á að skipta um tungumál á heimili barns þótt foreldrar telji þörf á því 

svo barninu geti gengið betur í skólanum. Það að halda í menningarlegan arf sinn og 

móðurmál getur skipt miklu máli hvað varðar velgengni barns í námi (Baker, 2000, bls. 

22). 
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4. Leikskólar og grunnskólar 

Það að búa yfir sjálfstrausti getur skipt barn miklu máli hvað varðar gengi þess í skóla og 

lífinu almennt (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónasdóttir, 2000, bls. 41). Það hefur 

hvetjandi áhrif á nám tvítyngdra og fjöltyngdra barna ef skólinn og aðrir í umhverfi 

þeirra leggja áherslu á öll tungumál þess. Rannsóknir benda til að lykillinn að velgengni 

barna í skóla sé góð undirstaða í móðurmáli, því er mikilvægt að hvetja tvítyngda 

nemendur til að rækta móðurmál sitt. Árangur nemendanna í skólanum veltur einnig á 

því hvort borin sé virðing fyrir móðurmáli þeirra sem sömuleiðis hefur mikið að segja um 

námsframvindu nemendanna seinna meir. Sveigjanleiki í skipulagi kennslunnar þar sem 

tvítyngt barn stundar nám getur ýtt undir að því vegni vel í náminu, þá er sumt lagað að 

þörfum barnsins (Elín Þöll Þórðardóttir, 2006, Menntamálaráðuneytið, 1997, Steingrímur 

Þórðarson, 2001). Niðurstöður rannsókna sýna einnig fram á að fari kennsla fram á 

báðum tungumálum barns leiðir það til betri árangurs í námi frekar en kennsla sem 

einskorðast við annað málið (Shaw, 2000, bls. 16). 

     Þegar börn af erlendum uppruna hefja skólagöngu hér á landi er mikilvægt að aðstoða 

þau við félagslega aðlögun. Börnin vita jafnvel ekki hvað um er að vera í kringum þau 

því í skólanum getur ríkt önnur menning heldur en í því samfélagi sem þau hafa tilheyrt. 

Því þurfa þau að byrja á því að kynnast umhverfinu sem þau koma til með að dvelja í. Þá 

er mikilvægt að móttaka og kennsla þeirra sé skipulögð og taki mið af bakgrunni þeirra. 

Hefðbundin kennsluaðferð þar sem kennarinn talar og nemendur hlusta hentar ekki öllum 

og þess vegna er mikilvægt að notast við sem fjölbreyttastar kennsluaðferðir (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003, bls. 18, Shaw, 2000, bls. 32). 

     Sú stefna sem nágrannalönd okkar hafa fylgt er sú að nemendur viðhaldi móðurmáli 

sínu. Það hefur sýnt sig þar að bestur árangur náist noti nemendur móðurmál sitt 

samhliða skólamálinu. Árið 1996 var gefin út hér á landi reglugerð um íslenskukennslu 

nemenda með annað móðurmál en íslensku. Í 5. gr. hennar (391/1996) segir:  

 
     Í skólum þar sem því verður við komið og með samþykki viðkomandi sveitastjórnar, skulu  
     nemendur með annað móðurmál en íslensku fá kennslu í og á eigin móðurmáli í samráði við        
     forráðamenn. Með kennslunni skal stefnt að virku tvítyngi þessara nemenda. Nemendur skulu  
     hvattir til að halda móðurmáli sínu við og rækta það.  
 

(Reglugerð um íslenskukennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku nr. 391/1996) 
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Ennfremur segir í reglugerðinni (4. gr. nr. 391/1996) að á meðan nemandi með annað 

móðurmál en íslensku sé að ná tökum á íslenskunni skuli hann fá tvær stundir á viku í 

kennslu íslensks máls. Ber ofangreint saman við það sem nágrannalöndin hafa gert til að 

koma til móts við nemendur sína (Menntamálaráðuneytið, 1997, Reglugerð um 

íslenskukennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku). 

     Árið 1999 gaf menntamálaráðuneytið á Íslandi út bæði Aðalnámskrá leikskóla og 

Aðalnámskrá grunnskóla sem skólum landsins ber að taka mið af við gerð skólanámskrá 

síns skóla (Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 34). Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) kemur 

fram:  

     Leikskólinn á að hjálpa börnum frá öðrum menningarsvæðum til að vera virkir þátttakendur í  
     hinu nýja samfélagi án þess að þau glati tengslum við eigin menningu, tungu og trú. Þau þurfa að  
     öðlast sjálfsöryggi í hinu nýja umhverfi og tilfinningu fyrir því að þau séu velkomin þar. Þannig  
     halda þau sjálfsvirðingu sinni og styrkja sjálfstraust sitt.  

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 15)  

 
Leikskólar landsins ættu ekki að vera í vandræðum með að framfylgja þessu þar sem 

mikill tími gefst til eigin skipulagningar og leikja heldur en í grunnskólunum. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (1999) kemur fram:  

 
     Nemendur með annað móðurmál en íslensku hafa ólíkan menningarlegan, mállegan og  
     námslegan bakgrunn. Þessir nemendur hafa því misjafnar forsendur til að takast á við almennt  
     nám í íslenskum skólum. Þeir eiga rétt á því að fá íslenskukennslu við hæfi í grunnskólum með  
     það að markmiði að þeir verði hæfir til að taka fullan þátt í skólastarfi og íslensku samfélagi.  
 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1999, bls. 5)  
 

     Þeir sem koma að skólamálum hér á landi í dag virðast gera sér grein fyrir mikilvægi 

þess að börn viðhaldi móðurmáli sínu. Nokkrir skólar landsins leggja mikið í að hlúa að 

tvítyngdum nemendum sínum og mættu fleiri skólar taka sér þá til fyrirmyndar og haga 

kennsluaðferðum sínum í samræmi við fjölbreyttan nemendahóp (Steingrímur Þórðarson, 

2001). Skólar landsins eru í dag vettvangur þar sem jafnvel margir menningarheimar 

mætast, þ.e.a.s. þar fer fram kennsla bæði fyrir innfædda og nemendur af erlendum 

uppruna. Kennarar verða því að huga vel að undirbúningi kennslunnar því í henni skapast 

tækifæri til að kenna nemendum að lifa saman í fjölmenningarlegu samfélagi sem okkar í 

sátt og samlyndi (Guðrún Pétursdóttir, 1999, bls. 114).  

     Kennarar verða að sjá til þess að ef barn í þeirra umsjá kemur til með að verða 

tvítyngt, því það er að tileinka sér tungumál viðkomandi lands, fái aðstoð og örvun í nýja 
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tungumálinu sínu því enginn lærir einungis með því að hlusta á tungumálið. Barn á 

máltökuskeiði sem tileinkar sér annað tungumál lærir það óformlega líkt og þau börn sem 

eru fædd og uppalin í viðkomandi landi. Börnin sem koma til með að verða tvítyngd 

þurfa samt sem áður örvun og að orð séu sett á athafnir í aðstæðum hér og nú. Starfsfólk 

leik- og grunnskóla eru málfyrirmyndir barnanna sem þar dvelja, þess vegna ætti vandað 

málfar að vera í hávegum haft (Höigård, 1999, bls. 218). 

     Birna Arnbjörnsdóttir (1998) nefnir í grein sinni að:  
 
     Reynsla annarra þjóða hefur sýnt að með stuðningi í móðurmáli, virðingu fyrir menningu  
     allra og kennsluaðferðum sem leitast við að þróa málþroska og vitsmunaþroska og viðhalda  
     framvindu í námsgreinum, læsi og félagslegri aðlögun má tryggja rétt tvítyngdra barna til  
     náms til jafns við önnur íslensk börn.  

(Birna Arnbjörnsdóttir, 1998, bls. 17)  

 

4.1 Tvítyngd leikskólabörn  

Ekki er leikskólaskylda hér á landi en leikskólinn er þrátt fyrir það fyrsta skólastig 

barnsins. Leikskólar landsins eru fyrir alla og ber þeim „að rækta virðingu barnanna fyrir 

öðrum, hver sem uppruni þeirra, lífsviðhorf, tunga eða trúarbrögð eru“ (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999, bls. 29). Það er mikilvægt fyrir barn að finna að það sé hluti af hópnum, 

allir vinni sameiginlega að verkefnum og að allir séu jafnir. Ekkert okkar er eins og 

einhver annar, hvort sem um er að ræða persónuleika eða útlit, samanber steinana úti í 

náttúrunni en enginn þeirra er nákvæmlega eins.  

     Eitt það mikilvægasta fyrir tvítyngt barn er að fá tækifæri til að tjá sig og leika sér á 

sínu móðurmáli, hvort sem það telst vera meirihlutamál eða minnihlutamál, í stað þess að 

það sé heft hvað það varðar. Fyrir ungt barn er leikurinn líf þess og yndi og það getur 

ekki beðið þar til það nær tökum á seinna máli sínu til að hefja leikinn enda er hann 

náms- og þroskaleið barna (Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 8,11-12, Höigård, 1999, 

bls. 215). Leikskólastarfið býður upp á ótal möguleika til mállegra samskipta, hvort sem 

börn eru saman í leik eða þegar leikskólakennari er yfir hópi barna og les til dæmis bók 

en þá eykst málþroski barna meðal annars (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2000, bls. 24, 

Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónasdóttir, 2000, bls. 42). Kennarar barnanna þurfa 

að vera meðvitaðir um að þau þurfi að fá tækifæri til að æfa sig í að hlusta á íslenskuna 

því þar á eftir kemur skilningur á tungumálinu og síðan byrja þau að tala málið. Ef ekki 
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er hugað að þörfum barnanna geta þau gert uppreisn sem yfirleitt birtist á neikvæðan 

máta (Bergþóra Kristjánsdóttir, 1992, bls. 14-15). 

     Foreldrar geta tekið þátt í skólastarfinu með því að koma inn í skóla barns síns og 

kynna menningu og tungumál sitt. Lestur bóka á öðru tungumáli vekur oftar en ekki 

áhuga barna auk þess að fá að sjá myndir af einhverju framandi. Foreldrar og börn gætu 

einnig kennt samnemendum sínum að telja á móðurmáli sínu, landakort í hæð barnanna 

og hnattlíkön sem má snerta hafa einnig margt að segja og auka víðsýni (Bergþóra 

Kristjánsdóttir, 1992, bls. 14, 16, Menyuk og Brisk, 2005, bls. 33). 

 

4.2 Tvítyngd grunnskólabörn 

Mikilvægt er að reyna að sjá til þess að börn fái kennslu á báðum tungumálum sínum, 

ekki samt þannig að litið sé á annað málið sem móðurmál og hitt sem erlent mál heldur 

að litið sé jafnt á þau (Skutnabb-Kangas, 1981, bls. 152). Stundum getur komið upp sú 

þörf að beita þurfi beinni kennslu eigi orðaforði barnsins og skilningur að aukast. 

Kennslan getur þó farið fram á ýmsan máta en árangursríkast er að barnið hafi gagn og 

gaman af henni, t.d. með lestri bóka, handbrúðu og leik (Höigård, 1999, bls. 219). 

     Hvert sem móðurmál barna er ber allri kennslu sem snýr að þeim að ganga út á 

virðingu fyrir móðurmáli þeirra. Fólk flyst landa á milli og að sjálfsögðu móðurmál þess 

með því móðurmálið er menningarberi sem ekki er gott að skilja eftir (Bergþóra 

Kristjánsdóttir, 1992, bls. 14). Niðurstöður erlendra rannsókna sem og reynsla í íslensku 

skólakerfi gefa til kynna að tvítyngdir nemendur séu í þeirri hættu að verða á eftir 

jafnöldrum sínum í námi meðan þeir eru að tileinka sér sitt annað tungumál (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 7). 

 

4.2.1 Kennsluaðferðir annars tungumáls 

Kennsluaðferðir í menntun tvítyngdra barna sem teljast heppilegar eru yfirleitt 

kostnaðarsamar í framkvæmd. Meðal þeirra er tvítyngiskennsla, þ.e. kennslan fer fram á 

bæði móðurmáli barns og seinna máli þess, sú aðferð hefur reynst vel í þeim löndum sem 

leggja áherslu á viðhald móðurmáls nemenda sinna. Samþætting kennslu tvítyngdra barna 

í hinum ýmsu námsgreinum og nýja tungumálinu hefur einnig skilað góðum árangri. Hið 



  19 

síðarnefnda hefur verið hugmyndafræðin hér á landi í kennslu íslensku sem annars máls 

síðan Aðalnámskrá grunnskóla (1999) kom út (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 7-8, 16). 

     Wayne Thomas og Virginia Collier hafa rannsakað hvaða kennsluaðferðir sýna fram á 

hvað mestan árangur í námi tvítyngdra barna. Þau hafa komist að því að tvítyngiskennsla 

skili tvítyngdum nemendum góðum árangri í námi. Kennsluaðferð sem þessi hentar þó 

öllum nemendum óháð því hvert móðurmál barnsins er. Nemendur sem fá 

tvítyngiskennslu fara í gegnum nám sitt bæði á móðurmáli sínu sem og á sínu seinna 

tungumáli og kennsluefnið endurspeglar ólíka menningarheima (Birna Arnbjörnsdóttir, 

1998, bls. 13, Shaw, 2000, bls. 16, 23). Thomas og Collier komust að því að allir 

þátttakendur tvítyngiskennslunnar stóðu sig betur í námi heldur en þeir sem fóru í 

gegnum nám sitt aðeins á sínu seinna máli. Hvað varðar allan þroska barna þá eykst nám 

þeirra til muna fái þau kennslu í gegnum bæði tungumál sín, þá glatast heldur ekki 

móðurmál barnsins (Shaw, 2000, bls. 28, 32, 34). 

     Skólar landsins verða að gera ráð fyrir að tvítyngdir nemendur sem hér stunda nám 

hafi ólíkar þarfir enda komi þeir frá mismunandi menningarsvæðum og búa yfir ólíkri 

reynslu. Því verður sveigjanleiki í skólastarfinu að vera í fyrirrúmi eigi að koma til móts 

við ólíkar þarfir nemendanna sem einmitt er menntastefnan hér á landi (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 7). „Tilgangur kennslu í íslensku sem öðru máli samkvæmt 

nýrri námskrá er að auðvelda tvítyngdum nemendum að halda áfram að þróa vitsmuna- 

og námsþroska og viðhalda framvindu í námsgreinum meðfram því að læra nýtt 

tungumál“ (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 12). Kennslan snýst einnig um það að 

mennta nemendurna til jafns við þau sem hafa íslensku að móðurmáli. Þá er tvítyngdu 

nemendunum kennd íslenskan í gegnum námsgreinar þess samhliða því að kennslan er 

löguð að þörfum hvers nemenda sem og málfærni hans. Hefur þessi aðferð reynst vel þar 

sem tvítyngiskennslu verður ekki viðkomið (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 15-16). 
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5. Ólík sjónarhorn 

Tekið er mið af fjölmörgum ólíkum þáttum tvítyngis þegar fræðimenn reyna að útskýra 

það, þ.e.a.s. hvort viðkomandi tungumál hafi þýðingu fyrir einstaklinginn (Steingrímur 

Þórðarson, 2001). Fræðimenn eru þó langt frá því að vera sammála um skilgreiningu á 

tvítyngi sem einstaklingsfyrirbæri (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 146). Fræðimenn eru 

sammála um jákvæð áhrif tvítyngis á vitsmunaþroska þegar báðum tungumálum er 

viðhaldið. Neikvæð áhrif geta hins vegar birst þegar málþroski truflast og skipt er um 

tungumál (Birna Arnbjörnsdóttir, 1998, bls. 15, Fernandez, 2000, bls. 161).  

     Fjölmargar nýlegar rannsóknir, sem Jim Cummins bendir á, sýna fram á jákvæð áhrif 

sem tvítyngi hefur á þroska barna. Það er þó ekki hægt að fullyrða að ekki megi hrekja 

þessi jákvæðu áhrif og í vissum rannsóknum benda niðurstöður til þess að engin sérstök 

áhrif komi fram með tvítyngdu uppeldi, frekar en með eintyngdu, nema þá að sjálfsögðu 

að barnið lærir fleiri tungumál en eitt (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 150-151). 

     Ekki eru allir fræðimenn sammála um það að börn eigi auðveldara með að læra 

tungumál líkist það móðurmáli þess (Hjördís Fenger og Sigríður Þórðardóttir, 1997, bls. 

7). Fræðimönnum kemur saman um að það getur haft neikvæð áhrif að viðhalda ekki 

móðurmálinu, þegar máltaka annars máls hefst, þ.e. neikvæð áhrif á þróun læsis og 

námsframvindu (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 12). 

     Fræðimenn eru á einu máli um að tvítyngiskennsla, ef rétt er að henni staðið, sé besta 

leiðin til að ganga úr skugga um að börn sem ekki hafa ensku að móðurmáli standi 

jafnfætis öðrum nemendum í námi (Birna Arnbjörnsdóttir, 1998, bls. 13). Fræðimenn og 

nýbúakennarar telja að með stuðningi í móðurmáli og sameiningu kennslu í almennum 

námsgreinum og sérstakri enskukennslu megi auka líkurnar á velgengni barna með annað 

móðurmál í námi (Birna Arnbjörnsdóttir, 1998, bls. 16). Móðurmálskennsla 

minnihlutahópa er ekki lengur álitamál meðal fræðimanna. Hvenær rétti tíminn til að 

hefja kennsluna og hvernig best að henni verður staðið er þó ennþá álitamál. Sátt ríkir þó 

á meðal fræðimanna um gildi móðurmálskennslu (Menntamálaráðuneytið, 1997). 
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6. Lokaorð 

Mikilvægt er að líta á heiminn sem sameiginlegan bústað okkar allra. Sem aldrei fyrr 

ferðumst við á milli landa og margir taka sér búsetu utan síns heimalands. Sumir þurfa 

jafnvel að setjast að fjarri heimalandi sínu vegna stríðsátaka eða af öðrum orsökum. Þess 

vegna er mjög mikilvægt að við tökum með opnum hug á móti nýrri og stundum 

framandi menningu, tungu og trú þeirra sem setjast hér að. Það skiptir sköpum að 

kennarar allt frá fyrstu námsstigum tileinki sér að koma til móts við börn af erlendu bergi 

brotnu og hjálpi þeim að aðlagast íslensku samfélagi sem og að veita okkur innsýn í 

þeirra menningarheim.  

     Íslenskt samfélag er tilbúið að nýta sér framlag tvítyngdra einstaklinga þegar það 

hentar því en er aftur á móti ekki alltaf tilbúið að veita þessum einstaklingum þjónustu 

þegar þeir þurfa hvað mest á henni að halda þrátt fyrir að það sé réttur þeirra. Börn og 

ungmenni af erlendum uppruna ættu að fá tækifæri til að tileinka sér hefðbundna 

þekkingu á eigin forsendum og að rækta tengsl við upprunalega menningu sína og 

móðurmál, samanber samþættingu sem hefur verið stefnan hér á landi undanfarin ár. 

Stjórnvöld vilja að innflytjendur aðlagist samfélaginu hér á landi en vilja þó ekki þvinga 

þá til að segja skilið við tungumál sitt og menningarfortíð. 

     Það er mikil áskorun fyrir foreldra sem kjósa að ala barn sitt upp við tvítyngi því 

skóladagur barnsins getur verið langur og því lítill tími sem gefst til samskipta foreldra 

og barns. Niðurstöður rannsókna sýna að nemendur geta orðið á eftir jafnöldrum sínum í 

námi séu þeir teknir út úr kennslustundum meðan þeir eru að læra tungumál viðeigandi 

lands (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 15-16). Enginn neitar börnum í sinni umsjá að 

þroska með sér félags-, tilfinninga eða líkamsþroska en margir neyta þeim um að þróa 

með sér tvítyngi (Baker 2000, bls. 26). 

     Óhætt er að fullyrða að tvítyngi hefur hvorki skaðleg áhrif á börn né fullorðna. Hvert 

sem móðurmál barns verður er það ávallt val foreldra þess og þá ákvörðun ber öðrum að 

virða. Tvítyngdir einstaklingar eru auður framtíðarinnar og hvers vegna ættu þeir sem 

þess eiga kost að fara á mis við það sem þeir eru fullfærir um að tileinka sér? 
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