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Útdráttur 
Markmiðið með gerð þessarar B.Ed. ritgerðar er að skoða vel hugtakið tvítyngi og hvernig 
leikskólakennarar vinna með tvítyngdum börnum. Í breyttu samfélagi verður tvítyngi æ 
algengara á leikskólum og því mikilvægt að kunnátta á því sviði sé til staðar svo og áhugi 
starfsmanna.  

Í leikskólum á norðanverðum Vestfjörðum er áhersla lögð á góða íslenskukennslu en 
móðurmálið er mikilvægt og raunar undirstaða þess að börn geti tileinkað sér ný tungumál í 
framtíðinni. Góð móðurmálskennsla er því grunnur þess að barn geti lært annað tungumál á 
árangursríkan og auðveldan hátt og verði tvítyngt. Menn hafa ekki verið sammála um 
skilgreininguna á tvítyngi en eru þó sammála um að það hafi jákvæð áhrif að vera tvítyngdur. 

Blöndun á tungumálum hjá tvítyngdum börnum er talinn eðlilegur hluti af málnotkun 
þeirra en bent hefur verið á kost þess að vera tvítyngdur/fjöltyngdur, fólk verði víðsýnna og 
eigi auðveldara að nálgast viðfangsefni.  

Segja má að málörvun tvítyngdra barna sé nauðsynleg til þess að málþroski beggja 
tungumálanna sé eðlilegur. Leikskólakennarar leggja mikla áherslu á íslenskukennslu í 
leikskólastarfinu en vekja athygli á hve mikilvægt er að börnin viðhaldi móðurmáli sínu með 
hjálp foreldra. Dágóður hópur tvítyngdra barna er í leikskólum á norðanverðum Vestfjörðum, 
þó bæjarfélögin séu öll smá, fyrir utan Ísafjörð, eins og kemur fram í könnun sem var gerð í 
fimm leikskólum í sambandi við þessa ritgerð. 

Fyrst fjalla ég um móðurmálið og hvaða gildi það hefur fyrir tvítyngd börn, svo skoða 
ég hvað er tvítyngi. Í framhaldi af því svara nokkrir leikskólar spurningum um kennslu 
tvítyngdra barna og að lokum svara foreldrar spurningum um hvernig leikskólinn sjái um 
kennslu barnanna með tilliti til tvítyngis þeirra.  

Abstract 
The aim of this B.Ed thesis is to examine closely the concept of being bilingual and how 
nursery school teachers work with bilingual children. In an altered community bilingualism is 
becoming increasingly more common in nursery schools and therefore it’s important that both 
knowledge in the field and the interest of teachers be in place. 
           In nursery schools in the northern part of the West-fjords there’s an emphasis on 
teaching Icelandic but the native tongue is important and actually fundamental for children to 
learn new languages in the future. Thorough teaching of the native tongue is therefore 
essential for the child to effectively learn a second language, thus becoming bilingual. There’s 
no unanimously approved definition of bilingualism but people seem to agree that being 
bilingual has positive effects. 
           The infusion of languages by children is considered a natural part of their usage of the 
language but the benefits of being bilingual have been pointed out; people become more 
broadminded and approach new challenges more easily. 
           It can be stated that children’s verbal stimulation is vital for normal linguistic 
development in both languages. In their work nursery school teachers emphasise on teaching 
Icelandic, however they draw attention to the importance of parents helping them to preserve 
their native tongue. A study that was conducted in five nursery schools shows that several 
bilingual pupils can be found in nursery schools in the northern part of the West-fjords, even 
if all communities apart from Ísafjörður are quite small. 
           Firstly I will discuss the native tongue and its value for bilingual children and then 
examine what it is to be bilingual. After that I have answers from a few nursery schools on 
their work with bilingual children and finally parents will answer questions regarding how 
nursery schools teach their children in relation to their bilingualism.  
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Formáli 

Með skrifum þessa lokaverkefnis langaði mig að kynna mér tvítyngi og miðla minni þekkingu 

og reynslu til þeirra er vinna með tvítyngdum börnum á leikskólum. Mig langar að þakka 

leiðsagnarkennara mínum, Finni Friðrikssyni, fyrir góða leiðsögn og hvatningu. Sérstaklega 

fyrir skjót svör. Eins vil ég þakka vinum mínum fyrir aðstoð við yfirlestur og málfar. 
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð verður reynt að skoða hvort það sé mikilvægt að börn af erlendum uppruna 

tileinki sér tvö tungumál í bernsku og verði tvítyngd. Þetta efni varð fyrir valinu vegna þess að 

ég tel mjög mikilvægt að börn læri vel annað mál sitt (í sumum tilfellum móðurmál sitt) um 

leið og íslenskt mál. Ég trúi því að tungumálakunnátta hafi bætandi áhrif á samfélagð. 

Fyrst langar mig að kynna mig og uppruna minn. Ég er fædd í Póllandi og er pólska 

mitt móðurmál, ég gekk því í pólska skóla. Ég tók stúdentspróf frá menntaskóla í Póllandi. 

Um tvítugt ákvað ég að fara í fyrsta skipti frá fjölskyldu minni og heimalandi mínu. Ísland 

varð fyrir valinu. Ég neita því ekki að í fyrstu var þetta erfitt því ég þekkti engan á Íslandi og 

enginn skildi mig. Ég vann í fiskvinnslu og allt í kringum mig talaði fólk íslensku sem mér 

fannst skrýtið tungumál. Nokkrir Pólverjar unnu einnig með mér. Í námi mínu í Póllandi lærði 

ég smávegis ensku og reyndi ég að bjarga mér í byrjun á henni. Þar sem ég ætlaði bara að vera 

á Íslandi í eitt ár þá lagði ég mig ekkert sérstaklega fram við að læra íslenskuna. En þar sem 

ég er félagslynd þá fannst mér erfitt að vinna með fólki sem ég skildi ekki. Mig langaði að 

blanda geði við fólkið, tjá mig, spjalla við það og hitta. Ég vildi ekki bara spjalla við fólkið frá 

mínu heimalandi. Mig fór að langa að komast betur inn í íslenska samfélagið.  

Tók ég því ákvörðun um að læra íslensku og fór á íslenskunámskeið. Mér fannst það 

erfitt í fyrstu en svo kom þetta. Íslenskunámskeiðið var ágætt en ekki nóg fyrir mig, mig 

langaði að vinna þar sem ég nota tungumálið mikið. Árið 2002 hóf ég störf við leikskólann 

Glaðheima í Bolungarvík. Börn nota einföld orð og setningar og því er gott að læra íslenskuna 

í kringum þau. Í dag finnst mér mjög mikilvægt að útlendingar sem kjósa að búa á Íslandi læri 

íslensku vel.   

Ég er gift íslenskum manni og hefur það hjálpað mér mikið við íslenskunámið að vera 

innan um hans fjölskyldu og vini. Ég tel það vera besta skólann að vera hversdags innan um 

Íslendinga. Í upphafi þegar ég var að reyna að gera mig skiljanlega blandaði ég gjarnan saman 

tungumálum, íslensku-pólsku-ensku en þannig tókst mér að gera mig skiljanlega.  

Árið 2005 tók ég ákvörðun sem ég sé ekki eftir þ.e. að sækja um leikskólakennaranám 

við Háskólann á Akureyri. Leikskólastjóri hvatti mig til að sækja um og er ég þakklát honum 

fyrir það. Í upphafi var þetta mjög erfitt, ég skildi lítið, fletti mikið upp í orðabók og var alltaf 

að spyrja. Í náminu hef ég bætt íslenskukunnáttu mína mikið. Ég hef stöðugt bætt við 

orðaforðann með því að lesa, skrifa og tala íslensku í náminu.  
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Árið 2007 eignuðumst við hjónin tvíbura og þá fór ég að hafa áhuga á tvítyngi. Dætur mínar 

eiga s.s. íslenskan föður og pólska móður og ákváðum við að þær myndu læra bæði 

tungumálin. Ég tel að við höfum gert rétt í því. Ég tala oftast við þær pólsku en mér hættir til 

að víxla málunum. Faðir þeirra talar ávallt við þær íslensku.  

Börn eru yfirleitt fljót að læra, eru eins og svampar. Dætur mínar eiga auðvelt með að 

svissa milli tungumálanna, blanda þeim stundum saman sem mér finnst allt í lagi, þær reyna 

að bjarga sér. Ég les fyrir þær á pólsku, faðir þeirra á íslensku. Þær horfa á barnaefni á báðum 

tungumálunum. Mér finnst mikilvægt að þær geti talað við mína fjölskyldu í Póllandi þegar 

þær fara að heimsækja hana. Móðurforeldrar þeirra búa á Íslandi á veturna og tala við þær 

pólsku.  

Í leikskólanum sem ég vinn í var bannað að tala pólsku við börnin og starfsmenn. Ég 

var ekki sátt við það, sérstaklega þegar dætur mínar voru byrjaðar í leikskólanum, því þá gat 

ég ekki talað pólsku við þær. Ég spurði mig að því, af hverju ég mætti ekki tala við þær 

pólsku því hættan væri á að ég myndi kenna þeim ranga íslensku. Þegar hópurinn er 

blandaður tala ég að sjálfsögðu íslensku við börnin.  

Ég byrjaði að kynna mér þessi mál, leita að efni þar sem fjallað er um þetta. Af hverju 

máttu börnin ekki kynnast menningu hvers annars, syngja lag á fleiri tungumálum, segja frá 

sínu heimalandi? Mér sárnaði þetta, fannst eins og að við ættum að skammast okkar fyrir 

okkar móðurmál.   

Sem betur fer breyttist þetta. Leikskólastjóri var tilbúinn að gefa börnunum 1 tíma á 

viku þar sem lesið er fyrir þau á þeirra móðurmáli, þau spjalla og segja frá og tjá sig á t.d. 

pólsku. Ég var afskaplega ánægð með þessa breytingu og er þakklát leikskólastjóra fyrir það 

að gefa þessu tækifæri. Eftir þessa upplifun fannst mér áhugavert að kynna mér tvítyngi miklu 

betur og að taka tvítyngi sem lokaverkefni. 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er því þessi: Hvernig getum við leikskólakennarar 

unnið með tvítyngdum börnum í leikskóla? Það er ekki ætlun mín að finna tæmandi svör við 

þessari spurningu. Ef nýjar spurningar vakna, þá verður þeim varpað fram í lokin.  

Til að fá gleggri mynd af stöðu mála er sjóndeildarhringurinn þrengdur eftir þriðja 

kafla og sjónum beint að leikskólum á norðanverðum Vestfjörðum. Tvítyngi getur hjálpað 

leikskólabörnunum að þekkja uppruna sinn um leið og þau læra að meta þann stað sem þau 

dvelja á hverju sinni. Gamalt máltæki segir: Lengi býr að fyrstu gerð.  

Ritgerðin er 7 kaflar, hún hefst á inngangi sem er fyrsti kaflinn. Í öðrum kafla eru 

hugtökin móðurmál og málþroski kynnt og velt fyrir sér mikilvægi þeirra í lífi hverrar 

mannveru. Þriðji kafli hefst á umfjöllun um hugtakið tvítyngi og hugtakið skilgreint. Síðan er 
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sagt frá virku tvítyngi, hvernig börn öðlast betri skilning á eðli tungumála og fá gott innsæi í 

tvo menningarheima, einnig er bent á kosti tvítyngds uppeldis. Komið er inn á málvíxl og stutt 

umfjöllun um tvítyngiskennslu, síðan lýkur kaflanum á umfjöllun um málörvun þar sem 

bornar eru fram tillögur að íslenskukennslu.  

Til að verða betri kennarar og uppalendur er gott að skoða vel uppeldisaðferðir 

leikskólanna þegar börn af erlendum uppruna eiga í hlut. Í fjórða kafla eru birt svör 

leikskólastjórnenda um starf með tvítyngdum börnum, síðan er komist að niðurstöðu um 

tvítyngiskennslu í fimm leikskólunum. Að því loknu er fjallað um svör foreldra tvítyngdra 

barna við spurningum sem ég lagði fyrir þá um tvítyngiskennslu í leikskólanum þeirra en 

síðan er dregin ályktun og að endingu er lagt fram verkefni um tvítyngiskennslu í leikskólum. 

Í fimmta kafla er umræða um efni ritgerðarinnar, þar sem rætt er um tvítyngiskennslu  og 

staðan metin. Vikið er að úrbótum í tvítyngiskennslu og spáð í framtíðina og dregnar ályktanir 

af stöðu mála. Niðurstaða umræðunnar er svarið við spurningunni sem lagt var af stað með í 

upphafi. Lokaorð koma svo í sjötta kafla. 
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2. Móðurmál og mikilvægi þess 

Í þessum kafla eru hugtökin móðurmál og málþroski kynnt og velt fyrir sér mikilvægi þeirra í 

lífi hverrar mannveru. Fjallað verður um kenningu Lev Semonovich Vygotsky (1896 – 1934) 

en hann hélt því fram að tungumálið væri grunnurinn að hugsuninni og að það hefði mikil 

áhrif á það hvernig maður lærir, og kenningar Skutnabb-Kangas, en hún hefur lengi starfað 

við virtar menntastofnanir á Norðurlöndum. Áhugasvið hennar er meðal annars tungumál og 

tvítyngi. Einnig verður vitnað í nokkra Íslendinga sem hafa skrifað um móðurmálið og 

mikilvægi þess og móðurmálshugtakið skoðað með tvítyngda sérstaklega í huga. Komið 

verður inn á skoðanir Barböru Jean Kristvinsson um tvítyngi, en hún er innflytjandi á Íslandi, 

og útskýringu hennar á því hvaða skilyrði þarf að uppfylla áður en barn getur þróað með sér 

tvítyngi, en í bernsku er lagður grunnur að málþroska barns sem er hluti af almennum þroska 

þess.  

2.1 Móðurmál 

Erfitt er að svara því hvað móðurmál er. Móðurmál má skilgreina á marga vegu. Hægt er að 

skilgreina það sem málið sem persónan auðkennir sig með; málið sem skilgreinir hana sem 

hluta einhvers ákveðins hóps. Sumir vilja skilgreina móðurmál þannig að það sé málið sem 

manneskjan notar mest. Skutnabb-Kangas (1981: 13-17) heldur því fram að tungumálið sé 

mikilvægasta verkfærið til að mynda hugmyndir. Hún telur að tungumálið sé það verkfæri 

sem einstaklingar nota til að ná tökum á og skilja umhverfi sitt. Skutnabb-Kangas segir 

skilgreininguna vera að móðurmál sé málið sem móðir barnsins talar, en þá er ekkert endilega 

verið að tala um móður barnsins heldur þann aðila sem annast barnið mest í frumbernsku, það 

er sú persóna sem barnið kemst fyrst í samband við og talar mest við barnið í frumbernsku. 

Enn fremur er hægt að skilgreina móðurmál sem það mál sem viðkomandi persóna hefur náð 

bestum tökum á. Ef manneskja tilheyrir meirihlutahópi í samfélagi, eiga oft öll ofantalin atriði 

við um málið sem persónan talar en miklu óljósara er að skilgreina móðurmál fólks úr 

þjóðernisminnahlutahópi og stundum á fólk tvö móðurmál (Elsa Sigríður Jónsdóttir 

2000:100).  

Tungumálið lærist í gegnum samskipti og aðstæður á líðandi stund. Til þess að börn geti 

tileinkað sér málið er allur stuðningur mikilvægur. Þeir fullorðnu geta auðveldað barninu 

máltökuna með því að tala mikið við barnið. Þau börn sem hljóta gott máluppeldi eru líklegri 

til að öðlast góðan orðaforða. Ef litið er til máltöku barna þarf að hafa það í huga að 

móðurmálið er ekki eingöngu tæki til samskipta, heldur skiptir það lykilhlutverki í þroska 
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barna og tengist hugsun þeirra. Það sama á við ef barn lærir annað tungumál samtímis (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir 2000:100-101).  

Lev Vygotsky var rússneskur þróunarfræðingur og var mjög virkur á árunum 1920-30. 

Hann hélt því fram að tungumálið væri grunnurinn að hugsuninni og að það hefði mikil áhrif 

á það hvernig maður lærir. Hann hélt því fram að orðin væru verkfæri og uppspretta skilnings 

og að félagsleg samskipti væru forsenda málsins. Hann fjallar um 3 stig málsins; fyrst er 

félagslegt mál sem er notað í kringum barnið og þá lærir það félagsleg tákn sem verða 

burðargrind fyrir þá þekkingu sem einstaklingurinn smíðar sér. Um tveggja ára aldurinn fer 

barnið að nota sjálflægt mál og talar mikið upphátt, t.d. í aðgerðum. Það er mjög mikilvægt að 

börn fari á þetta stig, til þess að þau standi betur þegar þau fara að túlka/hugsa sjálflægt mál, 

þ.e. nota innra málið sem er í raun vitsmunaleg stýring og skipulagning á hugsun og 

athöfnum. Vygotsky taldi tungumál og hugsun þróast óháð hvort öðru en að þau ynnu svo 

saman. Hann taldi að börn gætu notað tungumálið til þess að leysa þrautir, enda er 

vitsmunaþroskinn undirstaða læsis og óhlutlægrar hugsunar (Santrock, 2008:14). 

Móðurmálið er fyrsta tungumálið sem lærist heima og er því jafnframt grunnur að 

vitrænum og tilfinningalegum þroska barnsins. Þess vegna verður að viðhalda og þróa 

móðurmálið. Ef barn er meðvitað um uppruna sinn, menningu og sögu fjölskyldunnar getur 

það hjálpað því að skilja sjálft sig og umhverfið, án þess á barnið erfitt með að læra 

móðurmálið en færni í móðurmáli og öðru máli samhliða skapar þau skilyrði sem eru 

nauðsynleg við þróun tvítyngis. Færni sem barn öðlast í einu tungumáli færist yfir á annað 

tungumál; þegar barn hefur lært að lesa á móðurmáli þarf það ekki að læra að lesa aftur þegar 

það lærir nýtt tungumál, það þarf aðeins að yfirfæra kunnáttu sína yfir á nýja tungumálið.  

Það er ekki hægt að steypa öllum foreldrum í sama mótið. Margir foreldrar tala sama 

móðurmál, en sumir hafa flutt í annað málumhverfi t.d. til Íslands. Staða tvítyngdra barna 

getur verið mismunandi og hér eru nokkur dæmi um það: 

Börn foreldra þar sem: 
- báðir foreldrar tala annað móðurmál en íslensku  

- annað foreldrið talar annað móðurmál en íslensku  

Börn íslenska foreldra sem: 
- hafa dvalið erlendis og tileinkað sér annað móðurmál en íslensku 

- búið hafa erlendis og tala íslensku sem móðurmál en hafa öðlast annars 
konar færni og lífsreynslu en nemendur sem hafa alist upp á Íslandi 
  

Ættleidd börn sem koma til Íslands eftir að þau hafa tileinkað sér mál 

(Ingibjörg Hafstað, 1994:9).  
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Skutnabb-Kangas (1981:152) leggur til góð ráð fyrir foreldra til að auðvelda 

börnum sínum máltökuna: 

� Foreldrar þurfa að tala mikið við barnið allt frá unga aldri. Þótt barnið skilji ekkert af 

því sem sagt er, þá meðtekur það, vegna þess að nálægð og hrynjandi frá foreldri er til 

staðar. 

� Skipuleggja þarf fjölbreyttar aðstæður fyrir barnið með bóklestri á báðum 

tungumálum þess. 

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

þess. 

� Koma barninu í skilning um hvað það er frábært að það geti tekið þátt eins og 

innfæddur í tveimur menningaheimum, í hvoru landinu sem barnið er statt í. 

� Gefa þarf barninu tækifæri til að vera hreykið af menningarlegri sérstöðu til jafns við 

tvítyngi sitt.  

Hluti af almennum þroska barns er málþroski. Málþroski er vítt hugtak sem felur í sér margs 

konar þekkingu og færni. Börn læra orð, merkingu þeirra, hvernig bera á orðin fram og 

hvernig þau beygjast. Þau læra að tengja saman orð á fjölbreytilegan hátt, til að ná fram 

mismunandi merkingu. Til að búa til frásögn eða orðræðu læra þau að flétta saman setningar. 

Þau læra hvaða orð er heppilegt að nota miðað við aðstæður, við hvern þau eru að tala og um 

hvað er verið að tala. Meðfæddir eiginleikar og áhrif uppeldis hafa áhrif á alla þætti 

málþroska (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004:9-10). En hafa þarf í huga að börn geta tileinkað 

sér góðan framburð á unga aldri þó svo að þau hafi ekki góðan orðaforða á móðurmálinu. 

Orðaforði barna byggist á því hversu auðugt málumhverfi þeirra er og mótast málþroski barna 

misjafnt og mishratt (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004:9-10). 

2.2 Samantekt 

Hér á undan hefur verið reynt að útskýra hvað sé móðurmál, Í kaflanum kemur fram að orðið 

móðurmál er skilgreint á marga vegu og vitnað í kenningar tveggja fræðimanna því til 

stuðnings. Einnig kemur fram að mikilvægi málsins er hluti af persónu mannsins. Það er því 

ljóst að móðurmálið er mikilvægt og undirstaða þess að börn geti tileinkað sér ný tungumál í 

framtíðinni á árangursríkan og auðveldan hátt. Telja má víst að flestum sé það ljóst að 

manninum er það eðlislægt frá náttúrunnar hendi að læra að minnsta kosti eitt tungumál. 

Einnig kemur fram að góð móðurmálskennsla er undirstaða þess að börn verði tvítyngd. 
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3. Tvítyngi  

Í þessum kafla verður hugtakið tvítyngi skilgreint og kenningar nokkurra fræðimanna settar 

fram í því skyni. Það er vert að hafa það hugfast að tvítyngd börn búa ekki öll við sömu 

aðstæður, til dæmis eiga sum börn annað foreldrið íslenskt en hitt af erlendum uppruna. 

Önnur börn flytja frá heimalandi sínu þar sem þeirra móðurmál er talað, eða fæðast á Íslandi 

en eiga erlenda foreldra. Enn önnur eiga foreldra sem eru af ólíkum uppruna og eiga sitt hvort 

móðurmálið og búa í landi þar sem þriðja málið er talað. Börn sem búa við slíkar aðstæður eru 

kölluð fjöltyngd. Síðar í kaflanum verður sagt frá virku tvítyngi, tvítyngdu uppeldi, og 

máltöku. Einnig verður útskýrt hvað málviðbót er, málvíxl og tvítyngiskennsla. Síðan kemur 

umfjöllun um málörvun og settar fram tillögur að íslenskukennslu. 

3.1 Hvað er tvítyngi? 

Tvítyngi hefur verið skilgreint sem ,,færni í að skilja, tala og síðar lesa á tveimur tungumálum 

og búa í tveimur menningarheimum“ (Rannveig Þórisdóttir, Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir og 

Jón Gunnar Bernburg, 1997:15). Hins vegar eru skilgreiningar á tvítyngi mismunandi en í 

víðustu merkingu má segja að sá sem hefur tvö tungumál á valdi sínu er tvítyngdur 

einstaklingur enda þótt færnin geti verið mismunandi milli tungumálanna (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2000:11). Ekki er til ein viðurkennd skilgreining á þessu fyrirbæri en margir 

fræðimenn hafa komið með sína skilgreiningu, sumar eru nothæfar aðrar ekki.  

Leonard Bloomfield skilgreindi tvítyngi í fyrsta riti sem til er um það. Þar sagði hann 

að tvítyngi væri kunnátta á tveimur tungumálum til jafns við innfædda. Þessi skilgreining er 

ekki góð því ef hún yrði notuð væri erfitt að benda á mann sem væri tvítyngdur. 

Tvítyngissérfræðingar hafna flestir skilgreiningu Bloomfields. Þeir vilja ganga út frá því að til 

þess að einstaklingur sé tvítyngdur þurfi hann nauðsynlega að hafa lært tungumálin í bernsku 

eða að tala tvö mál jafn vel og innfæddir málhafar beggja málanna (Þórdís Gísladóttir, 

2004:144-145;147).  

Uriel Weinreich, einn helsti frumkvöðull málvísinda, skilgreindi tvítyngdan 

einstakling sem manneskju sem notar ólíkar tungur reglulega, án þess þó að gera neinar 

ákveðnar kröfur til kunnáttu viðkomandi í málunum. Með þessu móti er einstaklingur 

tvítyngdur með því að nota fleiri en eitt mál í daglegu lífi, en orðaforði og myndun setninga 

getur verið óviðunandi í öðru málinu eða báðum (Þórdís Gísladóttir, 2004:144-145).  

Samkvæmt Einar Haugen (1953:7) er tvítyngi þegar einstaklingur getur myndað heilar 

merkingarbærar setningar á öðru máli en móðurmáli. Þessi skilgreining er illa nothæf vegna 
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þess að næstum allir gætu talist tvítyngdir á þennan hátt með því að hafa lært nokkrar 

setningar á öðru tungumáli.  

Skilgreining á hugtakinu tvítyngi hefur um árabil verið mörgum hugleikið, eins og sjá 

má hér fyrir ofan. Hvenær er einhver tvítyngdur, er það þegar annað foreldrið er af erlendu 

bergi eða báðir þegar þeir flytjast búferlum í annað land, eða þegar þú lærir annað tungumál 

óháð þjóðerni foreldra? Ég fór að velta þessu fyrir mér eftir að ég varð móðir sjálf og komst 

þá að því að það er undir okkur foreldrum komið hvort börnin okkar verði jafnvíg á bæði 

tungumál okkar foreldranna. Við erum þeir aðilar sem allt veltur á en það skilgreinir ekki 

hugtakið tvítyngi. Ég taldi að þegar einhver ætti annað foreldri að erlendum uppruna þá væri 

barnið tvítyngt en ég komst að öðru eftir að hafa aflað mér upplýsinga um hvað er tvítyngi. 

Einstaklingur gæti verið tvítyngdur þegar hann/hún  

�  Hefur lært af foreldri/um þeirra móðurmál, jafnhliða (Barbara Jean 

Kristvinsson, 2008:27). 

� kann tvö tungumál og getur skipt á milli án vandræða óháð hvort hann/hún eigi 

foreldri/ra af erlendu bergi  

Svo það að vera tvítyngdur er ekki bara barn sem á foreldra frá sitt hvoru landinu heldur getur 

það verið einstaklingur sem lærir tungumál t.d. með því að flytja með foreldrum til annars 

lands eða flytur sjálfur og lærir tungumál þess lands eins og sitt eigið móðurmál.  

Fræðimenn skoða tvítyngi ýmist sem samfélagslegt eða einstaklingsfyrirbæri. 

Samfélög geta verið tvítyngd með þeim forsendum að annað mál er notað til hliðar við 

opinbert mál. Þetta þekkist innan ákveðinna hópa eða innan ákveðins landsvæðis. Sem dæmi 

má nefna að enska, swahili og fleiri mál eru töluð í Kenýa, og í Katalóníu-héraði á Spáni er 

töluð spænska og katalónska. Einnig er algengt að tvö mál séu notuð í samfélögum en málin 

þjóna ólíkum tilgangi til dæmis í Svíþjóð, Finnlandi og Kenýa. (Þórdís Gísladóttir, 2004:145). 

Eins og komið hefur fram hér í kaflanum er fræðimenn ósammála um hvað sé tvítyngi, 

Þórdís  Gísladóttir lýsir þessu svo: Tvítyngi sem einstaklingsfyrirbæri hefur verið reynt að 

skilgreina á ýmsa vegu en fræðimenn hafa oftar en ekki verið ósammála um rétta 

skilgreiningu. Almenningur hefur einnig nokkurskonar skilgreiningu á því hvað er að vera 

tvítyngdur, en forsenda þess að einstaklingur teljist vera tvítyngdur af samfélaginu er að hann 

geti tjáð sig á sínum tungumálum jafn vel og einstaklingur sem er eintyngdur af hvoru málinu. 

Því er það krafa samfélaga að til þess að geta kallað viðkomandi tvítyngdan er oft nauðsynlegt 

að einstaklingur hafi lært tungumálin jöfnum höndum frá bernsku. Fræðimenn fara ekki eftir 
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þessum kröfum en sjónarhorn þeirra eru flokkuð í fjóra flokka sem innihalda algengustu 

skilgreiningar á tvítyngi (Þórdís Gísladóttir, 2004:145-146). 

1. Upprunaviðmið: Sá sem kallast skal tvítyngdur verður að hafa lært tvö 

tungumál jöfnum höndum í uppvexti. 

2. Kunnáttuviðmið: Tvítyngið er mælt í eins konar kvarða. Tvítyngdur 

einstaklingur getur verið allt frá því að vera nýbyrjaður að tala mál og 

upp í að vera ,,fullnuma“. Einstaklingurinn er einfaldlega staðsettur á 

einhverjum ákveðnum stað í kvarðanum á hverjum tíma. 

3. �otkunarviðmið: Skoðað er hvaða tungumál viðkomandi er fær um að 

nota við ólíkar aðstæður samkvæmt kröfum samfélagsins. 

4. Viðhorfsviðmið: Gengið er út frá viðhorfi einstaklingsins og 

sjálfsmynd hans, eða viðhorfi annarra til viðkomandi. Ýmist er það 

svo að manneskjan skilgreinir sjálfa sig sem tvítyngda eða að hún er 

skilgreind þannig af öðrum. 

Einstaklingur er tvítyngdur samkvæmt notkunarviðmiðum ef hann getur notað málin við 

venjulegar aðstæður sem skapast dagsdaglega, en heyra má á framburði einstaklingsins ef 

annað en fyrsta mál hafi verið notað. Fræðimenn sem notast við notkunarviðmið skoða það 

við hvaða aðstæður tungumál einstaklings er nothæft. Þessi flokkun er einföldun sem sýnir 

ólíkar forsendur fræðimanna sem rannsaka og fjalla um tvítyngi (Þórdís Gísladóttir, 

2004:148). Ef barn talar ekki íslensku með sömu færni og innfædd börn á sama aldri á ekki að 

líta á það sem vandamál. Barn sem ekki hefur fullkomna færni til að nota nýja tungumálið á 

ekki við vandamál að stríða, rangur framburður er ekki talgalli (Kolbrún Vigfúsdóttir, 

2005:6). Framburður er einungis lítill hluti af máli og því þurfa kennarar að átta sig á því að 

börn hafa ekki nægilega færni til að stunda nám á sama stigi og jafnaldrar þeirra þó svo að 

börnin tali gott hversdagsmál með góðum framburði (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000:12). 

Foreldrar geta haft mikil áhrif á það hvort barnið þeirra verður tvítyngt með því að 

stuðla að því að það læri móðurmálið. Foreldar geta t.d. lesið með börnunum á móðurmálinu, 

sagt þeim sögur frá heimalandinu og sungið söngva frá heimalandinu (Barbara Jean 

Kristvinsson, 2008:27).  

3.2 Virkt tvítyngi og máltaka 

Virkt tvítyngi er þegar tungumálin eru hvort um sig móðurmál og þau bæði eru notuð 

reglulega og nægilegt innlegg fæst úr málumhverfinu. Þetta er jákvætt fyrir barnið og 

jafnframt fyrir samfélagið í heild. Barnið skilur betur eðli tungumála og fær gott innsæi í tvo 

menningarheima. Birna Arnbjörnsdóttir segir að það sé alveg sama hvernig nemendur í efri 
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deildum grunnskóla eða menntaskóla reyna að læra tungumál, þau munu aldrei hafa jafn gott 

innsæi og tvítyngdir einstaklingar sem annað hvort hafa tvö móðurmál eða seinna málið 

bættist við sem málviðbót (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000:11-12). Að sögn Finns Friðrikssonar 

lektors við Háskólann á Akureyri „eru [þó] til einstök dæmi um fólk sem á grunni 

gríðarsterkrar áhugahvatar nái nánast fullkominni færni í máli sem það lærir fyrst á 

unglingsaldri eða síðar“ (Finnur Friðriksson 2011). 

Börn ná nánast sjálfkrafa valdi á móðurmáli sínu hvort sem þau eru eintyngd eða 

tvítyngd, en hér á eftir verður fjallað um máltökuna út frá tvítyngdum börnum. Máltaka barns 

hefst löngu áður en það getur sagt sitt fyrsta orð og mikilvægt er að taka máltöku alvarlega allt 

frá fæðingu. Máltakan hefst þegar barnið og móðir þess hafa komið sér upp kerfi í 

samskiptunum til að skilja hvort annað (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2000:100). Máltaka barna er 

að miklu leyti eins, hvort sem þau tileinka sér eitt eða fleiri tungumál. Börnin eru forvitin um 

tungumálið og óhrædd við að prófa hugmyndir sínar um það (Buckley, 2006:167).  

Tileinkun nýs tungumáls er stórt verkefni fyrir ungt barn og eru margir þættir sem geta 

haft áhrif á það ferli. Þættir eins og persónuleiki, sjálfstraust, móðurmál, félagslegar aðstæður 

og menningarlegur bakgrunnur fjölskyldunnar geta haft áhrif á máltökuna. Ekki er hægt að 

meta stöðu og framfarir barns sem er að læra annað tungumál á sama hátt og þess sem er að 

læra móðurmálið. Hafa verður í huga að máltaka getur tekið lengri tíma hjá barni sem er að 

tileinka sér tvö eða fleiri tungumál. Horfa verður á fleiri þætti hjá barninu en málþroska þegar 

færni og framfarir barns eru metnar. Vandamál tengd vitsmunaþroska, félags- og tilfinninga-

þroska svo og líkamlegum þroska geta haft áhrif á máltöku móðurmáls og annars tungumáls. 

Mikilvægt er því að fylgjast með færni barns á öllum sviðum þar sem allir þroskaþættir 

tengjast og eru háðir hver öðrum. Bera skal virðingu fyrir bakgrunni einstaklingsins og hafa í 

huga að hefðir í málörvun barna eru mismunandi svo og samskipti barna og fullorðinna 

(Kolbrún Vigfúsdóttir, 2005:5-7). 

Margar kenningar eru til um máltöku barna og í nýbúafræðslu eru uppi fjölmargar 

kenningar um samhengi á milli máltöku og þess að læra nýja málið. Sumir halda því fram að 

móðurmálið hamli því að barnið nái tökum á nýju máli, aðrir að grunnurinn að því að ná 

tökum á nýju máli séu góð tök á móðurmálinu eða að móðurmálskunnátta skipti engu máli. 

Eins er því haldið fram að börn yfirfæri reglur og skipan móðurmálsins á nýja málið eða að 

mörg önnur ferli séu í gangi samtímis og málfræði móðurmálsins sé bara eitt af tækjum barns 

til að koma reglu á nýja málið. Ljóst er að allir hafa þörf fyrir að tjá sig og hafa meðfæddan 

hæfileika til að læra tungumál hver sem tengslin eru á milli máltöku og þess að læra nýtt 

tungumál (Ingibjörg Hafstað, 1994:18). 
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að máltaka tvítyngdra barna er í eðli sínu svipuð máltöku 

eintyngdra barna þ.e. málfræðiatriði lærast nokkurn veginn í sömu röð og báðir hóparnir ná 

áþekkri fullnaðarkunnáttu á málunum. Munurinn felst aðallega í hraða máltökunnar og að 

málin tvö virðast ekki alveg aðskilin. Tvítyngdum börnum hættir til að blanda málunum 

saman jafnvel í sömu setningu og er talið í dag að blöndun þeirra sé eðlilegur hluti af 

málnotkun tvítyngds fólks. Þar sem margt er líkt með máltöku eintyngdra og tvítyngdra barna 

hafa menn réttlætt það að styðjast við rannsóknir á máltöku eintyngdra barna enda eru til 

margar ítarlegar rannsóknir á því sviði (Elín Þöll Þórðardóttir, 2004:5-6). 

Málviðbót er þegar seinna málinu er bætt við smám saman en það er einnig markmið 

tvítyngiskennslu að gera það samhliða því að þróa móðurmálið áfram. Seinna málinu skal 

undir engum kringumstæðum vera bætt við með málskiptum en það felur í sér að eitt mál 

kemur í stað annars (að öllum líkindum móðurmáls) á þeim tíma sem móðurmál er að þróast 

og er það mjög viðkvæmur tími. Þetta hefur einstaklega neikvæð áhrif á þróun málþroska og 

náms- og vitsmunaþroski barns gæti staðið í stað eða stefnt í öfuga átt, í stað þess að eflast 

eins og gerist hjá börnum sem fá góða móðurmálskennslu. Farið gæti svo að barnið gæti 

aldrei lært að lesa og hefur það miklar afleiðingar bæði á einstaklinginn sem og samfélagið. 

Samfélagið hefur þá misst einstakling sem hefði getað orðið vinnuhæfari og skilað að öllum 

líkindum meiri tekjum til ríkisins, því verða miklar efnahagslegar og samfélagslegar 

afleiðingar af völdum þessara einstaklinga. Þetta má koma í veg fyrir með tvítyngiskennslu 

sem verður fjallað um síðar í ritgerðinni (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000:11-12).  

3.3 Tvítyngt uppeldi 

Einstaklingur getur verið með jafnhliða tvítyngi eða áunnið tvítyngi. Þegar um er að ræða 

jafnhliða tvítyngi þá er það þegar barn lærir tvö tungumál sem lærast jafnhliða frá fæðingu, en 

þegar um er að ræða áunnið tvítyngi er verið að tala um það þegar einstaklingur lærir 

móðurmálið en lærir annað tungumálið seinna á ævinni (Þórdís Gísladóttir, 2004:148). 

Þegar rætt er um jafnhliða tungumál eru oft skoðaðir kostir og gallar þess. Gallinn við 

að læra jöfnum höndum fleiri en eitt tungumál er sérstaklega skoðaður, þegar foreldrar barns 

ákveða að ala barnið upp í tvítyngi þá eru þeir að sökkva sér í mikla vinnu sem mun reynast 

þeim erfið og hún borgar sig ekki nema með vel völdu máli sem seinna máli (Þórdís 

Gísladóttir, 2004:148). 

Mikil hræðsla er við tvítyngt uppeldi. Niðurstöður úr rannsóknum sem gefnar voru á 

sjötta áratug seinustu aldar bentu á lélegan málþroska hjá tvítyngdum börnum og í sumum 

tilfellum reyndust börnin hafa slæman vitsmunaþroska. Ennþá eldri rannsóknir um tvítyngi 

benda til slæmra áhrifa á börnin. Niðurstöðurnar sýndu að börnin ættu í erfiðleikum með nám 
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og þau komu ekki vel út úr hluta gáfnaprófa sem fjölluðu um málfar. Það hefur sennilega 

verið meðferðin sem tvítyngdu börnin fengu sem var orsakavaldur þessara afleiðinga. 

Tvítyngd börn máttu aðeins nota annað málið í skólanum og var refsað á slæman hátt fyrir að 

nota móðurmálið (Þórdís Gísladóttir, 2004:149-150). 

Eins og fyrr kom fram þá hefur tvítyngi hins vegar jákvæð áhrif. Talið er að tvítyngd 

börn hafi vitsmunalegan sveigjanleika (e. cognitive flexibilty), þ.e. geti velt vandamálum fyrir 

sér út frá ólíkum sjónarhornum; þroskaða málvitund (e.linguistic awareness), vegna 

tungumálakunnáttunnar; og fjölþætta hugsun (e. divergent thinking), þ.e. hafi meiri 

hugkvæmni til lausnar á þrautum, en með þessum þáttum hafa þau ákveðið forskot á eintyngd 

börn (Þórdís Gísladóttir, 2004:150). 

Kostir við tvítyngt uppeldi eru taldir vera að mestu augljósir. Barn sem elst upp hjá 

foreldrum sem tala annað mál en talað er í landinu á léttara með samskipti við ættingja sem 

tala annað mál. Svo má spyrja sig hvort þeir sem séu tvítyngdir eða fjöltyngdir séu ekki 

næmari í samksiptum við annað fólk, fólk með ólíkan uppruna, þar sem þeir hafa alist upp við 

fjölbreytta menningu og fjölbreytni í tungumálanotkun (Þórdís Gísladóttir, 2004:151). Ég get 

verið sammála því að það sé góður kostur að ala upp einstaklinga með tvö ólík tungumál sem 

móðurmál/aðalmál. Það eykur þeim víðsýni og hjálpar til við að brúa bilið á milli þeirra 

menningarheima sem þeir fæddust til. 

Prófessor John Cummins er leiðandi í tvítyngiskennslu í heiminum, hann hefur velt 

fyrir sér hvers vegna tvítyngdum börnum sem hafa gott vald á móðurmálinu gengur betur að 

tileinka sér nýja málið en börnum sem tapa færni í fyrsta máli. Cummins og fleiri hafa sýnt 

fram á það í rannsóknum sínum að fylgni er meiri milli móðurmálsþroska og lestrargetu á 

fyrsta máli en kunnáttu og lestrargetu í seinna máli. Hann telur því afar mikilvægt að börn 

sem alast upp í tvítyngi viðhaldi móðurmáli sínu vel (fyrsta máli) og síðar lestri og ritun. 

Hann telur einnig að sé markvisst unnið að því að efla móðurmálið jafnhliða öðru máli þá séu 

líkur á því að börnin læri bæði málin samhliða og öðlist meiri orðaforða en börn sem hafa 

einungis eitt tungumál á valdi sínu. Cummins telur það kost að vera tvítyngdur eða 

fjöltyngdur, fólk verði víðsýnna og eigi auðveldara með að tileinka sér námsefni. Í 

nútímaþjóðfélagi þar sem samskipti eru mikil er tungumálaþekking mikilvæg, hún eykur 

samskiptafærni og möguleika þess að búa í tveimur menningarheimum (Cummins, 2003). 

3.4 Málvíxl 

Menn hafa tekist á um eðli og þýðingu þess að tvítyngd börn blandi saman tungumálunum 

sem þau tala. Þau gera það með því að nota orð úr öðru málinu í setningu sem er á hinu 

málinu. Eins með því að yfirfæra setningafræði annars tungumálsins yfir á hitt (Elín Þöll 
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Þórðardóttir, 2004:6). Dæmi um blöndun orða er þegar pólsk móðir biður barn sitt á pólsku að 

rétta sér brauð (podaj mi chleb). Barnið svarar: ,,Mamma viltu chleb“. Í Póllandi segir sá sem 

ætlar að fara heim „ide do domu“ sem þýðir að hann ætli að fara heim. Hann sleppir 

frumlaginu, þ.e. ja sem þýðir ég. Það er algengt að börn og fullorðnir Pólverjar sem hafa 

dvalið lengi á Íslandi bæti ég fyrir framan og segi „ja ide do domu“ , þarna eru þeir að nota 

íslenska setningafærði á pólsku. 

Fræðimenn kalla þetta málvíxl (e. code switching). Tvítyngisfræðingar halda því fram 

að málvíxl séu mikilvægur þáttur. Þeir líta á þetta sem góða þróun í málkunnáttu og 

málnotkun tvítyngdra (Þórdís Gísladóttir, 2004:153). Áður fyrr var litið á málvíxl sem slæman 

hlut; að það væri óviðunandi tungumálablanda. Svo framarlega sem börnin skilja bæði 

tungumálin er ekkert athugavert við málvíxl (Østermoe og Vilmundarson, 2007:27). 

Ástæður fyrir málvíxlum geta verið ýmsar. Viðkomandi notar annað málið til að fylla 

upp í setningar þegar hann álítur orðaforða hins málsins ekki duga. Hann gæti jafnvel verið 

vanur að nota annað málið þegar hann talar um ákveðna hluti. Sumir nota málvíxl til að auka 

fjölbreytni, gera samtal skemmtilegra eða til þess að koma áfram upplýsingum sem leynast á 

milli lína. Viðkomandi gæti jafnvel verið að útiloka einhvern frá samtalinu (Kristján Árnason, 

2009:81-82). 

Í málvíxli er gerður greinamunur á tökumáli (e. matrix language) og veitimáli (e. 

embedded language). Tökumálið myndar málfræðilega rammann en veitimálinu er skotið inn 

í setningar í bútum, málvíxl af þessu tagi getur leitt til málblöndunar (Kristján Árnason, 

2009:81-82). 

Málblöndun (e. code mixing) er önnur gerð málvíxla sem hefur verið skilgreind 

þannig að viðkomandi talar í grundvallaratriðum á sínu tungumáli en skýtur inn bútum úr 

ákveðnu tungumáli. Þetta er eitthvað í áttina sem við myndum kalla „að sletta“ (Þórdís 

Gísladóttir, 2004:153-154). 

Sumir halda því fram að þegar mælandi blandar ólíkum málum saman skorti hann 

kunnáttu í öðru hvoru málinu eða jafnvel báðum. Margir málfræðingar eru ósammála þessu. 

Þeir telja að fólk með mjög góða kunnáttu á tungumálum víxli oft mikið á milli málanna við 

ákveðnar aðstæður. Eins hefur það sýnt sig að málvíxl fylgja oft ströngum málfræðireglum og 

geta bara átt sér stað á sérstökum stöðum í setningum. Þeir sem víxla hvað mest á milli mála 

hafa oft og tíðum mjög mikla og góða kunnáttu í báðum málunum og eru meðvitaðir sjálfir 

um hvernig þeir víxla og hvenær (Þórdís Gísladóttir, 2004;154). 
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3.5 Tvítyngiskennsla  

Í dag eru talsverðir fólksflutningar milli landa og er Ísland þar ekki undanskilið. Mikilvægt er 

því að skýrt sé hvernig standa eigi að kennslu barna með annað móðurmál en íslensku. 

Mennta þarf tvítyngd börn til jafns við önnur börn. Erfitt getur reynst að koma á 

tvítyngiskennslu þar sem hún er kostnaðarsöm og erfið í framkvæmd. Menntaðir kennarar 

kunna flestir ekki bæði tungumálin nógu vel til þess að það gagnist í kennslu. Stundum getur 

verið erfitt að koma henni á þar sem börnin eru of fá (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000:12-14). 

Skutnabb-Kangas telur það mikilvægt að reynt sé að sjá til þess að börn fái kennslu á báðum 

tungumálum sínum og varast beri að líta á annað málið sem móðurmál en hitt málið sem 

erlent, líta beri jafnt á bæði málin (Skutnabb-Kangas, 1981:152). 

 Mikilvægt er að nýja málið komi ekki í staðinn fyrir móðurmálið, því á að bæta við án 

þess að málþroski móðurmálsins raskist. Mikilvægt er að tvítyngd börn hafi góðar 

málfyrirmyndir. Menntun leikskólakennara og annarra sem vinna með menntun tvítyngdra 

barna þarf að fela í sér þekkingu á hvernig mæta eigi þörfum tvítyngdra barna. Eins þarf að 

gefa einstaklingum af erlendum uppruna kleift að afla sér kennaramenntunar (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2000:14-15).  

Leikskólinn er fyrsta skólastigið og þangað koma mörg tvítyngd börn og þarf 

leikskólinn að mæta þörfum þeirra á sem bestan hátt í gegnum leik og margvísleg störf. 

3.6 Málörvun 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla er tungumálið mikilvægasta tæki manna til boðskipta og 

sameiginlegt tungumál, móðurmálið, tengir fólk saman og eflir samkennd þess. Því ber að 

leggja áherslu á málrækt hjá börnum með því að tala við börnin, segja þeim sögur og kenna 

þeim þulur og kvæði. Hvetja börnin til að spyrja, segja frá og þjálfa þau í að hlusta af athygli. 

Í leikskólastarfinu þarf því að leggja mikla áherslu á málörvun og flétta hana inn í flesta þætti 

starfsins. Leikurinn skipar þar stóran sess svo og aðrar stundir með barninu (Aðalnámskrá 

leikskóla. 1999:20). 

Leikskólabörn læra í gegnum leik. Það er leikskólakennarans að skapa aðstæður og 

örvandi málumhverfi. Leikskólakennarinn getur hjálpað til með því að leggja til ýmislegt til 

dæmis: 

– Tíma og rými 

– Efniviður 

– Byggja upp bakgrunnsþekkingu fyrir leikinn (lestrarhvetjandi leik) 

– Örva frásagnarhæfileika 
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– Vera þátttakandi í leik barnanna 

(Halldóra Haraldsdóttir, 2008). 

Fræðimenn segja að gott sé að veita barninu alla athygli þegar það er að tala við okkur. Barnið 

finnur þá að þér þykir áhugavert að hlusta á það og að það sé afskaplega skemmtilegt að tala. 

Nota leiki, sögur og söngva til að örva mál. Barnið fær þá áhuga á útskýringum okkar á nýjum 

orðum og hugtökum. Gott er að spyrja barnið afmarkaðra spurninga. Þegar talað er við þau er 

betra að nota einfalt mál og skýrt: Það er gert í stuttum setningum og með góðum þögnum á 

milli. Mælt er með að nota orð sem þau þekkja og bætum rólega inn nýjum orðum og í 

leiðinni spyrja spurninga og útskýrum síðan orðin fyrir þeim. Best er að reyna að leiðrétta 

börnin með því að endurtaka setningar til dæmis þegar barnið segir: Óli lúlla, þá er gott að 

segja: já, Óli ætlar að fara að sofa. 

Málörvun tvítyngdra barna er nauðsynleg til þess að málþroski beggja tungumálanna sé 

eðlilegur. Eðlilegt umhverfi tvítyngdra barna er tvítyngt og þess vegna þurfa þau örvun og 

hvatningu í afslöppuðu umhverfi til þess að fara ekki á mis við málþroska barnanna. Aukin 

notkun beggja tungumálanna gefur þeim jafnt gildi, barnið ber virðingu fyrir málunum og þar 

af leiðandi hefur það hvetjandi áhrif á barnið. Ýmis boð og bönn, t.d. að krefjast þess að 

barnið tali aðeins annað tungumálið, örvar ekki málþroska og getur jafnvel hindrað hann. 

Þessar þvinganir ásamt því þegar börn finna að fólk hefur ekki trú á að þeim muni ganga vel 

hefur þveröfug áhrif á málþroska barna. Tvítyngd jafnt sem eintyngd börn geta orðið gröm ef 

móðurmál, hvort sem það er eitt, tvö eða fleiri, eru bönnuð eða takmörk eru sett á það eða 

þau. Áhugi barnanna á menningu og tungu minnkar og áframhaldandi málþroski þeirra 

skerðist (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007:121-123). 

Foreldrum jafnt sem öðrum aðstandendum er ráðlagt af talmeinafræðingum að tala mikið 

við börnin sín, lesa fyrir þau eða með þeim og hlusta vel á þau. Með því að hlusta á börnin og 

sýna áhuga á umræðuefni þeirra er verið að örva tungumálið. Börnin átta sig á því að það er 

tilgangur með því að geta tjáð sig á talmáli, tala vel, því þá ná þau betur til annarra í kringum 

sig (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007:122-123). 

Í Aðalnámskrá leikskóla stendur að:  

Barnabækur eru ómissandi í leikskólastarfi, bæði til málörvunar og til að 

miðla fróðleik og reynslu. Bækur þurfa að vera hluti af daglegu umhverfi 

barna til að þau læri að njóta þeirra. Í leikskóla ber að leggja ríka áherslu á 

að lesa fyrir börnin efni sem hæfir aldri þeirra og þroska. Einnig skal segja 

börnum sögur og ævintýri frá eigin brjósti. Það er persónulegt tjáningarform 

sem nær oft athygli barna betur en upplestur úr bók. Sögumaður er í nánari 
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tengslum við börnin og frásögnin er oft meira lifandi en þegar lesið er. 

(Aðalnámskrá leikskóla 1999:20-21). 

Það eru margir möguleikar til þess að örva og þjálfa börn í íslensku. Hér á eftir koma nokkrar 

tillögur mínar við íslenskukennslu.   

Markmiðið mitt í þessu verkefni er að reyna að fá börnin til að hlusta og taka þátt við að 

æfa nöfn á hinum ýmsu líkamshlutum og kynna þau með snertingu og tali.  

Börn um tveggja, þriggja ára aldur fá mikinn áhuga á því hvað hlutirnir umhverfis þau 

heita. Þá hefst fyrsta spurningatímabil barnsins og orðaforði þess eykst til muna. 

Í söngstund verður sungið lagið: höfuð, herðar, hné og tær. Börnin syngja og benda á 

líkamshluta. Þau syngja og hreyfa sig samtímis. Eftir sönginn verður að ræða um líkaman við 

þau.  

Ég tel að börnin verða að þekkja líkama sinn áður en þau læra aðra hluti. Við getum 

notað stóra töflu. Byrjum á að teikna andlit, augu, nef, munn, eyru, hár og svo fleiri 

líkamshluta. Hvert barn kemur svo til að teikna. Kennarinn stýrir blýantinum en barnið fylgir 

með. Um leið og við segjum til dæmis: við sjáum með augunum, finnum lykt með nefinu, 

borðum með munninum, greiðum hár með greiðu, heyrum með eyrunum hljóðin í kringum 

okkur. Þegar öll börnin hafa lokið við að teikna sjálfsmyndirnar, þá kemur hvert barn og 

snertir sjálfsmynd sína og segir hvað líkamshlutarnir heita. Síðan ræðum við saman um 

hvernig við notum þá. Á eftir syngjum við saman lag um fingurna. Einn lítill, tveir litlir, þrír 

litlir fingur, fjórir litlir, fimm litlir, sex litlir fingur, sjö litlir, átta litlir, níu litlir fingur, tíu litlir 

fingur á höndum. Í fingrasöngnum sitja börnin saman, syngja og telja, allir halda fingrunum 

uppi. Gegnum svona leik fá börnin æfingu í að telja. Síðan ætlum við að syngja lagið gulur, 

rauður, grænn og blár, svartur, hvítur, fjólublár og áfram. Við notum tákn með tali. Síðan 

ræðum við um litina við börnin. Spyrjum hvernig er háraliturinn, augnliturinn, munnurinn og 

margt fleira. Lokaverkefnið er að fara með börnin í heimsókn á bókasafnið. 

Bókasafnsvörðurinn verður beðinn um að lesa spennandi ævintýri, söguna um Rauðhettu. 

Þegar lesið er fyrir börn þá er gott að hafa þetta í huga: 

„Þegar lesið er fyrir barn þjálfast það í að hlusta og því skal gefið tækifæri til að ræða 

um atburði og persónur sögunnar. Sögur geta og hjálpað barni til að skilja tifinningar sínar og 

annarra“ (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:21). 

3.7 Samantekt 

Í kaflanum kemur fram að tvítyngi sem einstaklingsfyrirbæri hefur verið skilgreint á ýmsa 

vegu og hafa fræðimenn oftar en ekki verið ósammála um rétta skilgreiningu. Eins og kemur 

fram í köflunum hér að framan er mikilvægt fyrir tvítyngda að þau fái kennslu í báðum 
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tungumálum sínum og tel ég að Cummins, Skutnabb-Kangas og fleiri séu sammála um það. 

Ekki fyrir svo löngu síðan var mikil hræðsla við tvítyngi en nú hallast flestir fræðimenn að því 

að tvítyngi hafi jákvæð áhrif. Tvítyngdum börnum hættir til að blanda tungumálunum saman 

jafnvel í sömu setningu og er talið í dag að blöndun þeirra sé eðlilegur hluti af málnotkun 

tvítyngds fólks. Ég er sammála Cummins sem telur það kost að vera tvítyngdur eða 

fjöltyngdur. Fólk verður víðsýnna og á auðveldara með að nálgast námsefni. Í lok kaflans er 

fjallað um málörvun og settar fram tillögur að íslenskukennslu. 
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4. Leikskólinn og tvítyngd börn 

Í þessum kafla verður fjallað um starf og stefnu fimm leikskóla á norðanverðum Vestfjörðum 

í nýbúa- og tvítyngiskennslu. Leikskólarnir sem urðu fyrir valinu eru: Leikskólinn 

Glaðheimar Bolungarvík, Eyrarskjól Ísafirði, Sólborg Ísafirði, Grænigarður Flateyri og 

Tjarnarbær Suðureyri. Á svæðinu eru starfandi þrír aðrir fámennir leikskólar, í Hnífsdal, 

Súðavík og Þingeyri, sem ekki eru með í könnuninni. Leikskólarnir starfa eftir lögum fyrir 

leikskóla frá árinu 1994. Í l. grein laganna segir:  

Leikskólinn er fyrsta skólastigið í skólakerfinu og er fyrir börn undir 
skólaskyldualdri. Leikskóli annast að ósk foreldra uppeldi, umönnun og 
menntun barna á leikskólaaldri í samræmi við lög þessi (Lög um leikskóla 
1994:1. gr.). 

Hér á eftir verður greint frá svörum leikskólastjórnenda í fimm leikskólum á norðanverðum 

Vestfjörðum, um starf leikskólanna og viðhorf þeirra til tvítyngis. Þar á eftir kemur 

foreldrakönnun og verkefni í tvítyngiskennslu. 

4.1 Aðferðafræði Tveggja kannana 

Þegar líða tók á verkefnavinnuna velti ég fyrir mér hvernig best væri að kanna hvernig staðið 

væri að tvítyngiskennslu í íslenskum leikskólum. Til að auðvelda slíka könnun ákvað ég að 

þrengja sjóndeildarhringinn og beina sjónum að fimm leikskólum á norðanverðum 

Vestfjörðum. Á norðanverðum Vestfjörðum eru nokkrir fámennir leikskólar með eitt til fimm 

börn vistuð. Ég ákvað því að velja fjölmennustu leikskólana í könnunina, því þar eru fleiri 

tvítyngd börn. Þeir eru Sólborg Ísafirði; Eyrarskjól, Ísafirði; Glaðheimar, Bolungarvík; 

Tjarnarbær, Suðureyri og Grænigarður, Flateyri sem er fámennur leikskóli með fimm 

nemendum, þar af eru tvö tvítyngd börn. Aðrir leikskólar á svæðinu eru þrír, í Hnífsdal, 

Súðavík og á Þingeyri. Spurningarnar sem lagðar voru fyrir leikskólastjórnendur samdi ég 

með það í huga að fá sem gleggsta mynd af stöðu tvítyngis í leikskólanum og þeim úrræðum 

sem leikskólarnir notast við í tvítyngiskennslunni. Allir leikskólarnir fengu sömu spurningar 

sendar með tölvupósti og var þeim svarað skriflega. 

 Foreldrakönnunin er framkvæmd með svipaðri aðferðafræði og leikskólakönnunin. Ég 

leitaði til leikskólastjóra leikskólanna fimm til að finna foreldra og símanúmer tvítyngdra 

barna sem líklegir væru til að vilja taka þátt í könnuninni. Síðan valdi ég átján foreldra til að 

leggja könnunina fyrir, fjóra foreldra frá fjórum leikskólum og tveggja foreldra frá einum, því 

þar eru aðeins tvö tvítyngd börn. Ég samdi spurningar sem ég taldi að gæfu upplýsingar um 

skoðanir foreldranna á tvítyngiskennslu í viðkomandi leikskóla og kannaði hverjar væntingar 

þeirra væru varðandi þessi mál. Það var misjafnt hvernig svör foreldranna voru fengin. Sumir 
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vildu fá spurningarnar sendar í tölvupósti og sendu þeir skrifleg svör, suma talaði ég við 

augliti til auglitis og enn aðrir svöruðu í gegnum síma. Svarendur eru frá sjö þjóðlöndum, 

Írlandi, Íslandi. Póllandi, Perú, Spáni, Serbíu og Tælandi. Þetta er eigindleg könnum og sýnir 

aðeins stöðuna tvítyngiskennslu á norðanverðum Vestfjörðum. Ég get eingöngu sett fram 

skoðanir mínar á þeim hópum sem könnunin náði til, en ekki yfirfært niðurstöður mínar yfir á 

íslenska leikskóla í heild þótt einhverjar vísbendingar um þá megi kannski lesa út úr mínum 

niðurstöðum. Til að svarendur njóti nafnleyndar verður ekki greint frá því frá hvaða leikskóla 

svar barst, heldur verða svörin flokkuð eftir efni t.d. um það hvað margir foreldrar eru 

ánægðir með málörvun í leikskólunum og svo framvegis. Af sömu ástæðu er heimildarmanna 

ekki getið.  

4.2 Svör við spurningum - leikskólar 

Í upphafi leikskólaumræðunnar er vert að skoða hvað stendur í Aðalnámskrá leikskóla um 

leikskólastarf með börnum sem eru af erlendu bergi brotin, en hún er stefnumótandi 

leiðarvísir um uppeldisstörf í leikskólum. Þar segir:  

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 (Aðalnámsskrá leikskóla, 1999:15). 

Hér á eftir koma svör leikskólastarfsmanna við spurningunum sem lagðar voru fyrir þá um 

málefni tvítyngdra barna í leikskólunum þar sem þeir starfa.  

1 Eru mörg börn í leikskólanum hjá ykkur sem eru tvítyngd? 

Á leikskólunum eru tvítyngdu börnin: 

a. 2 

b. 7 

c. 9 

d. 10 

e. 17  

2 Hvernig eru börnin tvítyngd t.d. báðir foreldrar erlendir, eða annað foreldrið 

íslenskt ? 

Einn svaraði að hjá sér væru 5 íslensk/pólsk, 3 pólsk/pólsk, 1 tælensk/tælensk, 1 

írsk/íslenskt, annar sagði að öll börnin ættu annað foreldrið íslenskt en hitt hefði sænsku, 

þýsku, spænsku, filipísku, pólsku og serbnesku sem móðurmál, þriðji svaraði því að 4/9 

ættu báða foreldra af erlendu bergi en 5/9 þar væri annað foreldrið íslenskt, fjórði 
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leikskólinn sagði að þar væru báðir foreldrar af erlendu bergi og sá fimmti sagði að um 

35% þeirra eiga bæði íslenska og erlenda foreldra. Þá er um 65% þeirra sem eru alfarið 

erlend og þá er misjafnt hvort þau hafi fæðst hér á landi eða hafi flutt til landsins eftir að 

þau fæddust 

Af svörum leikskólanna sér maður að það er u.þ.b. rétt tæplega helmingur tvítyngdra barna í 

leikskólum sem eiga annað foreldrið íslenskt en rétt rúmlega helmingur sem á foreldra þar 

sem þeir eru báðir af erlendu bergi. Það er þó einn staður þar sem báðir foreldrar eru af 

erlendu bergi og fer yfir 65%.  

3 Hvernig er staðið að kennslu tvítyngdra barna í leikskólanum? 

Í einum leikskólanna lesa pólskir starfsmenn fyrir pólsku börnin einu sinn í viku og spjalla 

um leið. Í öðrum hefur ekki verið nein sérstök kennsla, hvorki í íslensku né á þeirra 

móðurmáli nema þau eigi erfitt með málskilning eða framburð og þau börn sem þurfa 

sérstaka örvun fá hana í einkatímum eða með hópstjóra allt eftir eðli málsins en 

sérkennslustjórinn í skólanum fylgist með barninu, skoðar hvar það er statt í 

máltökuferlinu, hvað er það gamalt, hvað hefur það búið lengi á Íslandi o.s.frv. og grípur 

inn í ef þurfa þykir. Í þriðja skólanum eru þau að læra inni á deild með sínum hóp enda 

eru þau ung. Í fimmta skólanum byrjuðu börnin í leikskóla áður en máltakan hófst hjá 

þeim og skilja þar af leiðandi íslenskuna vel, lærðu íslensku af umhverfinu. Í fimmta 

skólanum fá börnin sérstaka málörvun tvisvar í viku, auk íslenskukennslu í leik og starfi 

enda eru báðir foreldrarnir af erlendu bergi.  

Af svörunum má sjá að allir leikskólarnir halda vel utan um íslenskukennslu sinna barna og 

grípa inn í ef þeim þykir þurfa. Einn skólinn er samt með sérstakan tíma fyrir pólsku börnin 

sín þar sem þeir hafa þá aðstöðu að einn starfsmaðurin er pólskur og geta þá nýtt hann til 

þeirrar kennslu.  

4 Þurfa öll börn að fá kennslu? 

Einn skóli telur að öll börn þurfa kennslu sama hvaða tungumál er talað heima hjá þeim. 

En ekki þurfa þó öll börn sérkennslu en íslenska er mikið kennd í leikskólanum. Annar 

telur það ekki þurfa, þriðji telur að þau fái alla þá kennslu sem þau þurfi í gegnum leik og 

starf á sinni deild. Fjórði telur að börn sem hafa lært sitt tungumál áður en þau koma á 

leikskólann þurfi kennslu og fimmti skólinn telur að eins og barnahópurin sé í dag þurfi 

þau öll kennslu en mismikla þó. 

 Hér má sjá mismun á hugsun og áherslum hjá leikskólunum. Einn telur að ekki þurfi 

kennslu, en er það af því að öll börnin eru góð í íslenskunni? Það kemur ekki fram. En 
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flestir skólanna telja það nauðsynlegt að börnin fái kennslu en það fari samt eftir 

einstaklingnum.  

5 Hefur alltaf verið kennsla fyrir tvítyngda eða nýbúa í leikskólanum í þinni 

stjórnunartíð, ef nei, af hverju var einmitt byrjað núna? 

Í einum skólanna hafa tvítyngd börn ekki fengið sérkennslu áður en nemendum er kennt 

tákn með tali og það er jafnframt í fyrsta sinn sem pólskum börnum er boðið upp á 

sérstaka pólskukennslu en það er eingöngu hægt núna vegna þess að sérkennslustjórinn er  

ekki fastur inni á deild eða í afleysingu. Í öðrum hafa þau fengið kennslu í stjórnartíð 

þeirra sem stjórnar í dag ef þau þurfa á því að halda. Í þriðja leikskólanum eru málin 

skoðuð og metin hverju sinni ef þörf er á aðstoð. Í fjórða skólanum voru börnin svo ung 

þegar þau byrjuðu að það þurfti ekki sérstaka kennslu og í fimmta skólanum hefur alltaf 

verið sérkennsla fyrir tvítyngd börn.  

Þegar svör leikskólanna eru skoðuð kemur í ljós að þeir leggja sig allir fram við 

íslenskukennsluna og þau börn sem hafa annað móðurmál en íslensku fá sérkennslu ef þurfa 

þykir. Í einum leikskóla er hafin kennsla í pólsku fyrir pólsku börnin en ekki kemur fram 

hvort aðrir nemendur sem eru tvítyngdir fái það sama þ.e. kennslu á sínu tungumáli. Það að 

leikskólar séu með kennslu fyrir tvítyngda nemendur á sínu tungumáli er að mínu mati 

frábært. 

6 Hvað telur þú mikilvægast í kennslu tvítyngdra barna? 

Einn skólinn telur það mikilvægast að þau nái góðu valdi á íslenskri tungu svo þau geti 

bjargað sér á Íslandi í framtíðinni. Hann telur að tvítyngd börn séu mjög dugleg að 

aðlagast en í upphafi skilja þau vitanlega ekki mikið og eru þá tákn notuð. Íslenskan er 

líka með mörg orð yfir sömu merkingu t.d. orðin hlýtt og heitt. Þessi börn eru stundum 

lengi að fara að tala eftir að þau eru farin að skilja málið. Einn leikskólastjórinn sagði: Við 

látum þau hjálpa til og höfum þau með í því sem verið er að gera hverju sinni. Svo sem 

leggja á borð og fleira. Annar telur það afar mikilvægt að barnið búi við sitt móðurmál 

heima, að móðir tali sitt móðurmál við barnið. Það verði alltaf grunnur að seinni 

tungumálakunnáttu barnsins, það sem allt byggist á. Ef móðir er erlend og talar annað 

tungumál en íslensku er gríðarlega mikilvægt að hún tali það tungumál við barnið. Faðir 

þess (ef hann er íslenskur) og leikskólaumhverfið verða það umhverfi þar sem barnið lærir 

íslenskuna. Ef móðir er íslensk og faðir erlendur á það sama við. Þriðji skólinn telur það 

mikilvægast að þau aðlagist vel að barnahópnum og líði vel hjá sér, læri að hlusta og taka 

þátt í öllu starfi skólans og læri að tjá sig á sínu móðurmáli og á íslensku. Fjórði skólinn 

telur að börn sem byrja snemma í leikskóla þurfi ekki á þessari aukakennslu í íslensku að 
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halda og í fimmta skólanum er talið mikilvægt að orðaforði þeirra sé aukinn og gerður 

sem fjölbreyttastur. Einn leikskólastjórinn benti á gott dæmi um barn sem var í málörvun, 

bent var á vatnskönnu og barnið spurt hvað þetta væri, svarið var vatn. Það var ekki svo 

fjarri lagi því leikskólakennararnir sýndu þeim alltaf vatnskönnuna og spurðu hvort það 

vildi fá vatn, það hafði aldrei verið talað um könnuna. 

Skólarnir telja að það sé best að tala mikið við tvítyngd börn á báðum tungumálum og örva 

þau til að taka þátt í öllu starfi í skólunum en það sé góð undirstaða til að byrja með og til 

lengri tíma litið. 

7 Hvernig gengur starfsfólkinu að kenna tvítyngdum börnum og nýbúum? 

Fyrsti skólinn telur að þar sem öll börn fari reglulega til sérkennara þá sé þar mætt þeirra 

þörfum. Annar skólinn segir að það gangi vel, það sé gert með því að vanda mál okkar. 

nota tákn með tali og sjónrænan stuðning. Með því að lesa fyrir börnin og skoða 

myndirnar í bókunum. Gott geti verið að lesa fyrir tvítyngt barn eitt og sér og það ráði þá 

hraðanum á sögunni og geti spurt eins og það vill. Þá sé líka auðvelt að stoppa við og 

útskýra og leika sér með ákveðin orð. Sumum börnum þurfi hreinlega að kenna ákveðnar 

setningar og viðeigandi samskipti og þá sé best að gera það í beinum leik, t.d. með því að 

nota félagsfærnisögur. Kenna börnum að við þessar aðstæður segjum við svona og við 

aðrar aðstæður segjum við eitthvað annað. En ekki sé hægt að dæma barnið fyrirfram 

hvort það þurfi sérkennslu eða ekki, bara af því að barn er tvítyngt. Mæta þurfi tvítyngdu 

börnunum, eins og öllum börnum leikskólans með því að meta stöðu hvers einasta barns 

og vinna út frá því. Ef það er vitað áður en barnið byrjar, að það tali enga íslensku og er 

nýflutt til landsins verður tilbúin sjónrænn stuðningur (t.d. stundaskráin) fyrir barnið og þá 

er unnið með það frá degi 1. Alveg eins og ef það kæmi íslenskt barn sem ekki er farið að 

tala vegna fötlunar eða eitthvað þess háttar. Meta þarf hvert einstakt barn burtséð frá 

þjóðerni.  

 Þriðji skólinn er að nota sömu aðferðir og þegar verið er að kenna öðrum börnum í 

leikskólanum þ.e. í gegnum leik og starfa innan skólans. Einnig er stundum gripið til 

myndræns skipulags. Fjórði skólinn segir að þar sé komið fram við alla eins, hvort sem 

þau eru íslensk eða af erlendum uppruna og fimmti skólinn segir að starfsfólkinu gangi 

ágætlega að kenna þeim, það er auðvitað misjafnt eftir börnum hversu móttækileg þau eru 

og hversu auðveldlega þeim gengur að tileinka sér nýtt tungumál. Það er í raun 

íslenskukennsla allan daginn þar sem það er alltaf töluð íslenska við þau. 
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Flestir skólarnir telja upp allt sem þeir eru að gera í kennslu með nýbúum og tvítyngdum 

börnum og er það áhugavert. Einn skólinn telur samt mikilvægt að koma á framfæri að það sé 

komið eins fram við alla, án þess að mismunað nokkrum. 

8 Hvað vilt þú sjá í framtíðinni varðandi kennslu tvítyngdra barna og nýbúa, er 

eitthvað sem mætti breyta eða bæta? 

Einn skólinn vill sjá að foreldrar tvítyngdra barna væru meira vakandi fyrir máltöku barna 

sinna þegar þau koma til með að vera tvítyngd. Þar er reynsla af því að börn foreldra af 

erlendum uppruna sem ætla sér að búa hér á landi huga ekki að því að láta börnin læra 

bæði málin meðan á máltökunni stendur. (Þetta á frekar við þegar báðir foreldrarnir eru 

erlendir). Börnin koma seint í leikskólann eða frá 2.5 ára til 4 ára aldri. Oft og tíðum hafa 

þau lítið heyrt íslenskuna talaða og skilja ekkert. Sum börn þola þetta vel en önnur afar illa 

og hengja sig þá gjarnan á börn sem tala þeirra móðurmál og einangra þau frá hinum 

börnunum í leikskólanum. Vitað er til þess að þarna hafi barn rofið félagsleg tengsl fyrir 

börnum sem myndast hafði milli þeirra, vegna þess að barnið sem er mállaust vill ekki 

vera með börnum sem það skilur ekki.  

 Annar skóli segir að það sé lykilatriði að foreldrar tali sitt móðurmál við börnin. 

Börnin verða að læra eitt tungumál alveg rétt frá grunni þá bæði varðandi framburð, 

orðaforða og setningaskipan. Það foreldri sem ver mestum tíma með barninu verður að 

tala við barnið á þeirri tungu sem er hjartanu tamast. Þegar barn hefur öðlast réttan 

málgrunn kemur allt hitt að sjálfu sér. Þriðji skólinn telur að bæta megi túlkaþjónustuna en 

þar sem hún er svo dýr þá er oft reynt að leysa málin innan skólans. það er líka mjög gott 

að foreldrar erlendra barna læri að tala íslensku og taki þátt í því samfélagi sem það ætlar 

að búa í því annars er meiri hætta á einangrun og kannski ekki hægt að bjóða endalaust 

upp á túlkaþjónustu t.d. ef foreldrar hafa átt heima hér í 5 – 10 ár og hafa ekki enn lært 

íslensku. Skólinn hefur líka fengið lánaðar pólskar bækur á bókasafninu, en einnig höfum 

við beðið foreldra um barnadiska á þeirra tungumáli sem voru afritaðir. Fjórði skólinn vill 

engu breyta, hann telur að öll börn þurfi að fá jafn mikla athygli frá starfsfólki leikskólans 

og fimmti skólinn myndi vilja sjá börnin koma fyrr inn svo hægt væri að byrja kennsluna 

strax en ekki á síðasta ári fyrir grunnskóla.  

Tveir skólanna vilja sjá börnin koma fyrr inn í leikskólana og telja að foreldrarnir gegni 

lykilhlutverki í máltöku og gengi þeirra í því hvernig börnin læra tungumálið. Eins telja 

skólarnir að foreldrarnir þurfi að læra íslensku ef þau ætli að taka þátt í því samfélagi sem hér 

er. Flestir skólarnir vilja góða samvinnu á milli foreldra og skólans með því að fá þá til að 

hjálpa til við að lána bækur og tónlist frá þeirra heimalandi sem hægt er að nota í skólanum.  
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Það sem helst vekur athygli þegar svör leikskólanna við spurningunum átta eru skoðuð, er að 

tveir þeirra vilja að börn af erlendum uppruna komi fyrr inn í leikskólana til að læra íslensku. 

Allir leikskólarnir leggja mikla áherslu á íslenskukennslu og flestir telja það mikilvægt að 

börnin tali hin málin heima við foreldra sína. Ef börnunum gengur illa að læra íslensku hvort 

sem þau eru fædd hér á landi eða í útlöndum þá fá þau aukaþjálfun í íslensku hjá fjórum 

skólum, oftast í umsjá sérkennslufulltrúa.  

Hér að framan hefur ekkert komið fram, sem getur talist til sérstöðu í leikskólastarfi annað en 

það að leikskólarnir standa sig vel í íslenskukennslu.  

4.3 Niðurstaða úr svörum leikskólanna 

Af svörum leikskólanna við spurningum eitt og tvö sést að það er dágóður hópur tvítyngdra 

barna í leikskólum á norðanverðum Vestfjörðum, þó bæjarfélögin séu öll smá, fyrir utan 

Ísafjörð. Einn leikskóli skar sig úr á þann hátt, að þar eiga öll tvítyngdu börnin íslenskt 

foreldri. 

Þegar svör leikskólanna við spurningum þrjú, fjögur og fimm eru skoðuð kemur í ljós 

að þeir leggja sig allir fram við íslenskukennsluna og þau börn sem hafa annað móðurmál en 

íslensku fá sérkennslu ef þurfa þykir. Í einum leikskóla er hafin kennsla í pólsku fyrir pólsku 

börnin, önnur tvítyngd börn fá ekki sambærilega kennslu. Annar leikskóli er með pólskan 

leikskólastjóra sem ætti að geta lesið og talað pólsku við börnin, sem hann gerir kannski, þótt 

það komi ekki fram. Rétt er að hafa það í huga að einn leikskólinn er fámennur, aðeins fimm 

börn vistuð. Það má því ætla að tvítyngdu börnin tvö fái mikla athygli.  

Það sem kemur fram í svörum leikskólanna við spurningum sex og sjö er að allir 

leikskólarnir leggja mikla áherslu á íslenskukennslu og flestir telja það mikilvægt að börnin 

tali hin málin heima við foreldra sína. Ef börnunum gengur illa að læra íslensku hvort sem þau 

eru fædd hér á landi eða í útlöndum þá fá þau aukaþjálfun í íslensku hjá fjórum skólum, oftast 

í umsjá sérkennslufulltrúa. Einn leikskóli sker sig út, að því leyti að ekki er talin þörf á 

íslenskukennslu séu börnin fædd á Íslandi. Hjá einum leikskólanna kemur það fram að 

túlkaþjónusta sé dýr og ekki sé alltaf hægt að bjóða upp á hana, fyrir fólk sem hefur dvalist 

lengi í landinu. Leikskólarnir þurfa að borga fyrir túlkaþjónustuna nema um starfsmenn sé að 

ræða, allir leikskólarnir geta fengið túlkaþjónustu. Leikskólarnir telja afar mikilvægt að börn 

sem eiga báða foreldra erlenda komi snemma með börn sín í leikskóla til að þau nái 

íslenskunni sem fyrst og er ég sammála þeim. 

Niðurstaðan sem ég dreg af þessari könnun er að leikskólarnir standi sig vel í 

íslenskukennslunni og ég sé viðleitni til að reyna að kynna mál og lönd tvítyngdu barnanna í 

leikskólunum. Það er mín skoðun að það sé þónokkur erfitt fyrir leikskólanna að þjálfa 
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tvítyngdu börnin í erlendu málunum, börnin eru af misjöfnu þjóðerni og starfsfólkið hefur 

ekki kunnáttu í þeim öllum, en reynir sitt besta.  

4.4 Svör foreldra tvítyngdra barna í leikskólunum fimm 

Lagðar voru fjórar spurningar fyrir foreldrana. 

• Hvernig finnst þér leikskólinn taka á móti barninu þínu sem er tvítyngt?  

Allir svarendur svöruðu á þá leið að tekið væri mjög vel á móti börnunum og geta 

ekki séð að það hafi eitthvað með það að gera að börnin séu tvítyngd. 

• Ertu ánægð/ánægður með leikskólann?  

Einir foreldrar eru óánægðir með stefnu og reglur leikskólans sem barn þeirra er í. 

Tvenn hjón segja leikskólann vera allt í lagi en þeir mættu vera betri. Aðrir 

foreldrar eru ánægðir.  

• Hvað gerir leikskólinn til að hjálpa tvítyngdum börnum (t.d. með 

aukakennslu í íslensku)?  

Svar 1, ein hjón: hjónin eru óánægð með að það sé ekkert gert í leikskólanum 

fyrir tvítyngdu börnin nema í íslensku. Þau segja: „Sonur minn má bara tala 

íslensku í leikskólanum, hann er ekki í aukatímum í móðurmáli. Það var bannað að 

tala pólsku í leikskólanum og pólskir starfsmenn máttu ekki tala á sínu tungumáli.“  

Svar 2, tvenn hjón:„Ekkert sem við vitum af.“ 

Svar 3, allir aðrir: Foreldrarnir eru ánægðir með íslenskukennsluna og að börnin 

fái sérkennslu í henni ef þarf. Allir foreldrar af erlendum uppruna eru mjög 

ánægðir með það þegar talað er við börnin á þeirra móðurmáli eða lesið og sungið 

saman á þeirra máli.  

Dæmi um svar: „Barnið fær sérkennslu í íslensku, kennarinn sem er með því talar 

spænsku líka. Við erum ánægð með það því stundum koma upp vandamál til 

dæmis ef foreldrar eða barnið skilur ekki eitthvað, þá hjálpar sérkennarinn og 

túlkar. Hann spjallar líka við þau á þeirra tungumáli, það er æðislegt.“ 

Dæmi um svar: „Við hjónin erum ekki með neinar kröfur gagnvart leikskólanum 

um að þar sé enskunni eitthvað sinnt, við sjáum algjörlega um það sjálf á okkar 

heimili og hingað til hefur okkur ekki verið boðið upp á það. Við vitum að það er 

talað um landið þeirra á meðal barnanna og þau fá fræðslu um landið. Hin börnin 

vita að okkar börn eru tvítyngd.“ 

• Hverju mundir þú vilja breyta eða bæta í leikskólanum sem foreldri? 
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Svar 1: Þrenn hjón sem eru pólsk sögðust halda að ekki þurfi kennslu í pólsku 

þegar foreldrar eru duglegir við að æfa málið heima. En æskilegt sé að lesa á 

pólsku í leikskólanum. 

Svar 2: Sjö hjónum finnst æskilegt að fá aukakennslu í útlendu málunum. 

Dæmi um svar: „Æskilegt væri að fá aukakennslu í móðurmáli sem er pólska. 

Samt er ég rosalega ánægður með leikskólann eins og hann er.“ 

Svar 3: Aðrir foreldrar eru ánægðir með leikskólana eins og þeir eru í dag. 

4.5 Niðurstaða úr foreldrakönnuninni 

Af svörum foreldranna sést að flestir þeirra eru ánægðir með leikskólana eins og þeir eru í 

dag, en myndu þiggja tungumálafræðslu og annan fróðleik um þeirra land ef hún væri í boði 

og flesta langar til þess að fjallað sé um þjóðlönd þeirra og tungu. Aðeins einum foreldrum 

líkar ekki við stefnu leikskólans síns. Af svörum foreldranna dreg ég því þá ályktun að 

leikskólarnir sinni sínu starfi vel, en þeir mættu auka umfjöllun um fjarlæg lönd, menningu 

þeirra og fá einhverja til að lesa sögur fyrir tvítyngdu börnin á þeirra máli. 

4.6 Nokkrar tillögur að tvítyngiskennslu  

Í kaflanum hér á undan kom fram að starfsfólk leikskólanna er duglegt að þjálfa börnin í 

íslensku máli og að þau læra málið í gegnum leikinn og af samtölum við fólk, enda mælir 

Aðalnámskrá leikskóla svo fyrir (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:8). Þegar samtölin við 

starfsfólk leikskólanna eru skoðuð virðist það gera sér grein fyrir mikilvægi þess að börn 

viðhaldi móðurmáli sínu. Aftur á móti gerir það lítið til þess að tengja tvítyngdu börnin 

menningu og tungu annarra þjóðlanda, til þess að þau glati ekki tengslum við menningu 

landanna þaðan sem þau eru ættuð, tungu og trú. Leikskólakennarinn er aðalkennslutækið og 

lykillinn að fræðslu barnanna. Ef hann hefur ekki áhuga á ættlöndum barnanna og nýtur 

engrar ánægju eða gleði af umfjöllun um þau, þá er borin von að hann nái árangri við að þróa 

aðferðir til að finna og miðla efni til barnanna. Hér á eftir verða sett fram nokkur atriði sem 

gætu hjálpað til við slíka kennslu.  

1. Gaman getur verið að gera pappírsfána með börnunum frá ættlöndum þeirra, lita þá og 

festa upp á vegg. 

2. Með tilkomu veraldarvefsins eiga leikskólakennarar auðveldara með að ná í allskonar efni 

frá fjarlægum löndum og nota í tölvuvinnu með börnunum. Varast ber þó að nota efnið 

áður en einhver sem skilur málið er búin að yfirfara það. Allir leikskólar eiga tölvur fyrir 

börnin, enda er mælst til þess í Aðalnámskrá leikskóla að börnunum sé kennt á þær.  
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3. Tónlist frá fjarlægum löndum er skemmtilegt innlegg. Hægt er að biðja foreldra um að 

lána geisladiska til að afrita, eða hala niður tónlist af veraldarvefnum og fá einhvern sem 

skilur málið að kanna efnið. Oft er erfitt að spila tónlist inni á deildum vegna hávaða, en 

með nútímatækni má notast við Ipot sem er hávaðalaus nema fyrir þann sem hefur 

hlustunartækið í eyrunum.  

4. Einnig getur verið skemmtilegt að útvega póstkort eða aðrar myndir frá þjóðlöndum 

barnanna og skoða saman. 

5. Auðveld matargerð frá fjarlægum löndum getur verið skemmtilegt innlegg inn í 

leikskólastarfið. Til dæmis að börnin fái að mæla bökunarefnin í nanbrauð frá Indlandi 

sem leikskólakennarinn hnoðar og fletur út með hjálp barnanna. Skemmtilegt verkefni er 

að flysja lauk og hvítlauk til að búa til pólskt kvefmeðal. Þar sem börnin fá að horfa á 

leikskólakennarann skera laukinn niður og leggja í lögum niður í krús með örlitlum 

strásykri á milli. Daginn eftir er kröftugt kvefmeðal tilbúið. Líka er hægt að skera niður 

grænmeti og létt steikja á pönnu að hætti Tælendinga. Á meðan unnið er við matseldina er 

upplagt að spjalla um viðkomandi land. 

6. Eins og kom fram í viðtölunum við starfsfólk leikskólanna þá er mjög skemmtilegt að fá 

einhvern til að lesa fyrir börnin á þeirra þjóðtungu og spjalla síðan við þau um efnið. Það 

er sjálfssagt ekki auðvelt að fá foreldra til að koma oft til að lesa, en það er þjóðráð að 

taka lesturinn upp á tölvu, myndband eða segulband og spila síðar. Lítil börn eru þannig 

gerð að þeim þykir gaman að heyra sömu sögurnar aftur og aftur. 

4.7 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið greint frá svörum leikskólakennara í stjórnunarstörfum við 

spurningum um tvítyngd leikskólabörn sem ég lagði fyrir þá. Í svörunum kom fram að þeir 

leggja mikla áherslu á íslenskukennslu í leikskólastarfinu og vekja athygli á hve mikilvægt er 

að börnin viðhaldi móðurmáli sínu með hjálp foreldra. Í öllum leikskólunum fá börnin 

sérkennslu í íslensku ef þörf er talin á því. Einnig kemur fram að stjórnendurnir telja afar 

mikilvægt að börn foreldra sem bæði eru af erlendum uppruna hefji snemma leikskólagöngu 

svo þau læri íslensku sem best. Tveir leikskólanna miðla efni á pólsku til pólsku barnanna. Í 

leikskólanum í Bolungarvík er lesið á pólsku einu sinni í viku og í leikskólanum Sólborg á 

Ísafirði hefur verið spiluð tónlist frá ættlöndum barnanna og fengnar lánaðar pólskar bækur á 

bókasafninu. Í leikskólunum fimm eru pólsk börn langfjölmennust og pólskir starfsmenn hafa 

starfað í þeim og í flestum leikskólanna í dag eru pólskir starfsmenn. 

Af svörum foreldranna má ráða að flestir þeirra eru ánægðir með leikskólanna eins og 

þeir eru, en vildu glaðir þiggja meiri fræðslu um föðurlönd sín og móðurmál.  
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5. Niðurstaða  

Segja má að nauðsynlegt sé að halda vel utan um tvítyngd börn frá fæðingu, einnig mikilvægi 

þess að öll börn þurfa uppibygglegt hvað? og mikla umönnun á leikskólaaldri. Það þarf að tala 

til barns á móðurmáli þess og líka á því máli sem það kemur til með að alast upp með, þ.e.a.s 

ef það elst upp sem tvítyngt. Það kemur vel í ljós að börn þurfa mikla örvun á sínu móðurmáli 

til að ná tökum á því og fylgja svo vel á eftir með tungumálinu sem það elst líka upp með, 

hvort sem það er íslenska eða pólska (eða eitthvað annað...). 

Skutnabb-Kangas heldur því fram að tungumálið sé mikilvægasta verkfærið til að 

mynda hugmyndir. Hún telur að tungumálið sé það verkfæri sem einstaklingar nota til að ná 

tökum á og skilja umhverfi sitt (sjá kafla 2.1). Í viðtölum við leikskólakennarana og 

deildastjórana kom fram að aðaláherslan var á íslenskukennslu. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að góð móðurmálskennsla er undirstaða þess að börn verði tvítyngd. Barn yfirfærir færni sem 

það öðlast í einu tungumáli yfir á annað tungumál (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004:9-10). 

Það er því mikilvægt að barnið fái áfram góða kennslu í sínu móðurmáli, að öll áherslan verði 

ekki bara á nýja málinu. Mjög gott væri ef það væri hægt að leyfa tvítyngdu barni stundum að 

tala sitt móðurmál í leikskólanum og þjálfa það í því með því að leyfa því t.d. að hlusta á 

sögur á sínu tungumáli. 

Ábyrgðin er þó mest foreldranna, þeir skipa stórt hlutverk í því að barnið verði 

tvítyngt. Þeir verða að vera duglegir að halda móðurmálinu að barni sínu. Þeir geta gert það 

með því að lesa fyrir það, spjalla við það, láta það lesa og búa til skemmtilegar sögur 

(Halldóra Haraldsdóttir, 2008). Góður grunnur og gott vald á móðurmáli gerir barninu 

auðveldara að læra nýtt tungumál. Lærir barnið vel fleiri en eitt tungumál gefur það því 

tækifæri til að eiga auðveldara með nám í framtíðinni. 

Mér finnst áhugavert að skoða hvernig við leikskólakennarar getum unnið með 

tvítyngd börn. Æskilegt væri að kennarar fái meiri áhuga á tvítyngi og undirbúi sig betur fyrir 

kennslu hjá tvítyngdum börnum. Mikilvægt er að vera í góðu sambandi við foreldrana, fá 

góðar upplýsingar um barnið til að kennarar geti unnið betur með það. Foreldrarnir þekkja 

börnin sín best. Gott er að fá lista frá þeim með nokkrum algengum orðum á móðurmáli þeirra 

til að geta kynnt fyrir hinum börnunum. Mikilvægt er að börnunum líði vel í nýja umhverfinu 

sínu, finni fyrir öryggi en það hjálpar þeim að tileinka sér nýja hluti. Við kennararnir verðum 

að veita þeim góðan stuðning og þau verða að geta treyst okkur. 

 Vonandi mun lokaverkefnið mitt gagnast þeim sem ekki vita mikið um tvítyngi og þeir 

geti nýtt hugmyndir þess við kennslu tvítyngdra barna. Svar mitt við rannsóknarspurningunni 
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„Hvernig er unnið með tvítyngd börn í leikskóla“ er þessi. Markviss kennsla tvítyngdra barna 

í sínu móðurmáli er ekki í gangi í þeim skólum sem könnunin náði til nema í einum leikskóla 

fá pólsk börn eina klst. á viku í pólskukennslu. Megináhersla er lögð á íslensku og fá tvítyngd 

börn aukakennslu ef þess þykir þurfa í flestum skólunum. Leikskólar vilja fá tvítyngd börn 

sem fyrst inn í leikskólana og foreldrar vilja að unnið sé meira með menningu þeirra og sögur. 

Þetta á við um þá leikskóla sem ég tók viðtöl í. En markviss kennsla í öðru máli en íslensku er 

börnunum mikilvæg eins og lesa má um í þriðja kafla. 

Ég tel það grimmilegt gagnvart börnum og líka fullorðnum að meina þeim að tala á 

þeirri tungu sem þeim er tömust. Ég tel það réttu leiðina að góður stuðningur leikskólakennara 

við menningu þeirra og góð íslenskukunnátta muni hjálpa öllum í rétta átt. Sem betur fer er 

margt að breytast í leikskólastarfi og börnum ekki bannað að tala það tungumál sem þeir er 

tamast. 
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6. Lokaorð 

 Í þessari ritgerð hef ég leitast við að svara þeirri spurningu hvernig leikskólar geta komið til 

móts við tvítyngd börn eða hvað leikskólar eru að gera fyrir tvítyngd börn. Svörin eru eins 

misjöfn og skólarnir eru margir en flestir eru að gera eins og þeir telja best fyrir þau.  

Það reyndist stundum frekar erfitt að afla upplýsinga, sérstaklega með að fá svör frá 

foreldrum og leikskólakennurum. Ég upplifði það hjá sumum að þau hefðu ekki áhuga á 

efninu. Eins kom í ljós að sumir vissu ekki alltaf hvað átt er við með tvítyngi. 

Margar stundir hafa farið í að hugsa og spá í, hvað hægt er að gera til að hjálpa 

tvítyngdum börnum við að örva mál sitt. Eftir að hafa skoðað öll þessi atriði hefur vitund mín 

opnast betur. Núna sé ég hvað er mikilvægt að börnin haldi áfram að æfa sitt móðurmál. Það 

er börnunum einnig mikilvægt hvernig við tölum við þau. Með því að leika, lesa, skrifa, ræða 

saman, hlusta og kenna börnum vísur og rím erum við að undirbúa þau og reyna að kenna 

þeim allt sem hægt er, til að mál þeirra verði betra og betra. En eins og uppeldisfræðingar í 

Reggio Emilia segja: „Börn eru aðalpersónur í lífi okkar, þau eru sterk, full af hugmyndum og 

geta allt. Öll börn hafa hæfileika, forvitni og áhuga á að læra“ (Cadwell 1997:5).  

Við sem foreldrar megum ekki gleyma að til að börnin okkar verði tvítyngd þarf að leggja 

mikið í vinnu heima því það er á ábyrgð foreldra að kenna börnum móðurmál sitt, segja þeim 

frá heimalandi, venjum og margt fleira. Mikilvægt er að það myndist gott samstarf milli 

foreldra og leikskólans. 

Við sem verðandi leikskólakennarar: getum stuðlað að því með að hlusta á börnin 

okkar, spjalla, spyrja og velta fyrir okkur hlutunum, með því finnum við góða leið til að hjálpa 

þeim. 
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Fylgiskjöl 1 
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Spurningar til leikskólastjóra/leikskólakennara 

1. Eru mörg börn í leikskólanum hjá ykkur sem eru tvítyngd? 

2. Hvernig eru börnin tvítyngd t.d. báðir foreldrar erlendir, eða annað foreldrið íslenskt ? 

3. Hvernig er staðið að kennslu tvítyngdra barna í leikskólanum? 

4. Þurfa öll börn að fá kennslu? 

5. Hefur alltaf verið kennsla fyrir tvítyngda eða nýbúa í leikskólanum í þinni 

stjórnunartíð, ef nei, af hverju var einmitt byrjað núna? 

6. Hvað telur þú mikilvægast í kennslu tvítyngdra barna? 

7. Hvernig gengur starfsfólkinu að kenna tvítyngdum börnum og nýbúum? 

8. Hvað vilt þú sjá í framtíðinni varðandi kennslu tvítyngdra barna og nýbúa, er eitthvað 

sem mætti breyta eða bæta? 

Spurningar til foreldra 

1 Hvernig finnst þér leikskólinn taka á móti barninu þínu sem er tvítyngt?  

2 Ertu ánægð/ánægður með leikskólann?  

3 Hvað gerir leikskólinn til að hjálpa tvítyngdum börnum (t.d. með aukakennslu í 

íslensku)?  

4 Hverju mundir þú vilja breyta eða bæta í leikskólanum sem foreldri? 

 

 

 


