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Ágrip 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að kanna hvaða þættir og skilyrði þurfi að vera til 

staðar svo að tvítyngdir nemendur aðlagist nýju málsamfélagi og finni sig vel í 

skólastarfi. Til að komast að því þarf góð og skýr skilgreining á tvítyngi að vera fyrir 

hendi og verður því leitast við að fjalla ítarlega um tvítyngi og tvítyngd börn. Fjallað 

verður um máltöku barna og mikilvægi móðurmáls sem og aðlögun nemenda að 

nýju málsamfélagi. Einnig verður fjallað um lög og reglugerðir sem mynda ákveðinn 

ramma um réttindi og skyldur tvítyngdra. Að lokum er vikið að fagmennsku í 

fjöltyngdu skólastarfi og fjallað um helstu þætti sem snerta tvítyngda nemendur og 

velferð þeirra í námi. Margir samverkandi þættir hafa áhrif á aðlögun og velferð hins 

tvítyngda nemanda og má þar m.a. nefna samstarf heimilis og skóla sem og fagleg 

vinnubrögð í skólastarfi. Til faglegra vinnubragða telst m.a. að kennari sé vel að sér 

í málum tvítyngdra, bæði hvað varðar máltöku annars máls sem og mikilvægi 

fjölbreyttrar kennslu. 
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1. Inngangur  

Fram undir 1990 var Ísland einsleitt land þar sem flestir sem hér bjuggu voru af 

íslensku bergi brotnir. Tungumálið sem talað var hafði lítið breyst í aldanna rás 

(Unnur Dís Skaptadóttir, 2007, bls. 45) og íslenska nær einungis töluð hérlendis. 

Síðan breyttist heimurinn, Veraldarvefurinn kom til sögunnar, Ísland gekk í EES 

árið 1994 (Lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993) og Schengen 

samkomulagið tók gildi árið 2001 (Utanríkisráðuneyti, e.d.) og þar með opnuðust 

landamæri Íslands og fleiri landa sem áður höfðu verið mjög einangruð. Fjöldi 

innflytjenda hér á landi hefur því færst í vöxt og samfélagið er orðið 

fjölmenningarlegra. Í dag tala og skilja fleiri íslensku en áður. Fjöldi Íslendinga býr 

erlendis og hér á landi býr fjöldi manns af mismunandi þjóðerni. Íslenskan er því 

ekki lengur einkamál Íslendinga, hún er töluð um allan heim og er mál allra sem búa 

hér á landi, hvort sem þeir telja sig Íslendinga eður ei (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, 

bls. 80). Samkvæmt Hagstofu Íslands bjuggu 25.629 erlendir ríkisborgarar á landinu 

árið 2008 og tilheyrðu þeir 159 mismunandi þjóðarbrotum (Ingibjörg Hafstað, 2008, 

bls. 96). Á sama tíma voru 2.069 nemendur í grunnskólum landsins með erlent 

móðurmál (Hagstofa Íslands, e.d.).  

Sem fyrr sagði er Ísland orðið að fjölmenningarlegu samfélagi en með því er átt við 

„...samfélag fólks af ólíku þjóðerni og af ólíkum menningar- og trúarlegum uppruna, 

samfélag fólks sem býr yfir ólíkri reynslu, getu og hæfni.“ (Kristín Aðalsteinsdóttir, 

Guðmundur Engilbertsson og Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir, 2007, bls. 137) 

Fjölmenning snýr ekki eingöngu að fólki af erlendum uppruna heldur einnig að 

tengslum ólíkra þjóðfélagshópa innan samfélags (Kristín Loftsdóttir, 2007). Lengi 

vel var viðhorf almennings til innflytjenda fremur neikvætt og yfirleitt á þann veg að 

þeir skyldu samlagast hinu nýja samfélagi algjörlega, þ.e. bæði menningarlega og 

tungumálalega. Á allra síðustu árum og þá sérstaklega í kjölfar aukinnar þekkingar á 

málum innflytjenda hefur orðið breyting á og í þá átt að fjölbreytileiki mannlífsins 

sé viðurkenndur og að innflytjendur eigi frekar að aðlagast hinu nýja samfélagi án 

þess þó að missa sérkenni sín, tungumál sitt og tengsl við uppruna sinn (Unnur Dís 

Skaptadóttir, 2008, bls. 56).  

Hvatinn að þessu verkefni tengist okkar eigin reynslu. Báðar höfum við flutt 

búferlum með börn frá Íslandi til Danmerkur og búið þar, önnur í tvö ár og hin í 
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fjögur. Við þekkjum því af eigin raun hversu erfitt er að aðlagast nýju menningar- 

og málsamfélagi. Sem foreldrar fengum við misvísandi skilaboð frá kennurum barna 

okkar, þar sem þeir töldu flestir best fyrir okkur að við myndum samlagast dönsku 

samfélagi og hætta að tala íslensku við börnin okkar. Við hins vegar töldum að 

sterkur grunnur í móðurmáli auðveldaði þeim máltöku nýs máls og þannig yrðu þau 

tvítyngd á farsælan hátt. Okkur finnst því lykilatriði að foreldrar, kennarar og aðrir 

sem koma að daglegu lífi tvítyngdra barna viti hvað tvítyngi er og hvernig best sé að 

bregðast við þörfum tvítyngdra. Hvaða skilyrði þurfi að vera til staðar til að 

tvítyngdum nemandum farnist vel í skólastarfi og aðlagist nýju málsamfélagi á sem 

bestan og farsælastan hátt. Við sem verðandi grunnskólakennarar vildum kanna 

málið og kryfja til mergjar ýmsar kenningar til að leita svara við því. 

Ritgerðin hefst á því að tvítyngi er skilgreint (kafli 2). Síðan er hugað að máltöku 

barna og hvernig hún fer fram ásamt aðlögun þeirra að nýju málsamfélagi (kafli 3). 

Við tekur kafli fjögur um lög og reglugerðir sem óneitanlega hafa áhrif á aðlögun og 

réttindi tvítyngdra nemenda á Íslandi. Fagmennska í fjölmenningarlegu og 

fjöltyngdu skólastarfi er svo umfjöllunarefni fimmta kafla. Þar er hugað að því 

hvernig móttaka þessara nemenda gengur fyrir sig, hlutverki kennara og mikilvægi 

samstarfs heimilis og skóla. Kennsluhættir og kennsluaðferðir eru einnig reifaðar og 

m.a. hugað að því hvernig best sé að koma til móts við þarfir hins tvítyngda 

nemanda. 
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2. Tvítyngi 

Tvítyngi er algengara en margan grunar. Í heiminum eru mörg lönd sem hafa fleiri 

en eitt opinbert tungumál og má þar nefna lönd eins og Kanada, Belgíu og Finnland. 

Í öðrum löndum er eitt opinbert tungumál og eru Frakkland og Þýskaland dæmi þess 

sem og Japan, en þó finnast þar margir minnihlutahópar sem tala annað móðurmál 

og koma frá öðrum menningarheimi (Esch-Harding og Riley, 2003, bls. 30-31). 

Ekki má gleyma þeim fjölda einstaklinga sem býr við tvítyngi á heimili sínu þar sem 

foreldrarnir eiga hvor sitt móðurmál.  

Talið er að yfir helmingur íbúa heimsins eða allt að 60-75% séu tvítyngdir. Þetta 

kemur mörgum á óvart vegna þess að margir halda að það að lifa við og nota tvö 

tungumál sé undantekning frekar en regla. Í 150 löndum heimsins eru töluð um 

sexþúsund tungumál (Esch-Harding og Riley, 2003, bls. 28). Þar sem svo mikill 

meirihluti jarðarbúa er tvítyngdur er það mikilvægt í nútíma þjóðfélagi að 

viðurkenna tvítyngi sem eðlilegan og náttúrlegan hlut og hlúa vel að þeim tvítyngdu. 

Þó virðist sem staða tvítyngdra í heiminum almennt sé lakari og minna metin en 

eintyngdra. Þannig hafa eintyngdir oft meiri völd og staða þeirra er sterkari í 

þjóðfélaginu (Baker, 2000, bls. 172).  

Misjafnar skoðanir eru þó á því hvenær einstaklingur kallast tvítyngdur og hvernig 

sú skilgreining ætti að hljóða. Allir fullorðnir einstaklingar kunna einhver orð eða 

setningar í öðru tungumáli en móðurmáli sínu (Edwards, 2004, bls. 7). Það þýðir 

auðvitað ekki að þessir einstaklingar séu tvítyngir. Þó maður kunni að bjóða góðan 

dag á þýsku og skilji þegar Spánverji biður um bjór á bar þá telst hann ekki 

tvítyngdur. Hins vegar gefur það ákveðnar vísbendingar um að viðkomandi hafi 

hæfileikann sem þarf til þess að tileinka sér nýtt tungumál. Þar með ætti ekkert að 

vera því til fyrirstöðu að viðkomandi gæti, einhvern tímann á lífsleiðinni, búið í 

erlendu málsamfélagi og tileinkað sér það tungumál sem þar ræður ríkjum og verða 

þannig tvítyngdur.  

Flestir fræðimenn eru sammála um að tvítyngi er það þegar einstaklingur notar tvö 

tungumál dags daglega (Grosjean, 2004, bls. 34), þó er stigsmunur á kenningum 

þeirra og hversu mikla færni þeir telja að málnotandi þurfi að hafa yfir að ráða til 

þess að teljast tvítyngdur. Sumir telja að einstaklingur sem getur komið út úr sér 

heilli, skiljanlegri og rétt uppbyggðri málsgrein sé tvítyngdur (Esch-Harding og 
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Riley, 2003, bls. 23) á meðan aðrir halda því fram að til þess að teljast tvítyngdur 

þurfi jafn mikla færni í báðum tungumálum (Grosjean, 2004, bls. 35). Flestir eru þó 

sammála um að tvítyngi sé að tala, skilja og nota tvö tungumál jöfnum höndum í 

misjöfnum aðstæðum við misjöfn tilefni (Grosjean, 2004, bls. 34).  

Það að vera tvítyngdur er meira en það að kunna tvö tungumál, það kemur inn á 

fleiri þætti lífsins, eins og menningu, skóla, vináttu, hugsun og skilgreiningu á 

sjálfinu svo eitthvað sé nefnt (Baker, 2000, bls. 1). Mikilvægt er að hafa í huga að 

tvítyngdur einstaklingur er ekki tveir eintyngdir aðilar, heldur einstaklingur sem 

hefur á valdi sínu tvö tungumál sem hafa áhrif hvort á annað og tengjast innbyrðis 

(Brisk og Harrington, 2000, bls. 7). Þegar allt kemur til alls er tvítyngi mjög fjölþætt 

og ekki hægt að skilgreina það sem annað hvort svart eða hvítt. Hægt er að lýsa 

tvítyngishæfni sem rófi þar sem kunnátta í einu máli er á öðrum endanum og góð 

kunnátta í tveimur málum á hinum, þar á milli spannar kvarðinn allt rófið (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2007, bls. 103). Það er því í raun ómælanlegt því tvítyngdir eru eins 

misjafnir og þeir eru margir og hafa lært málin á misjafnan hátt. Málkunnátta er þar 

að auki aldrei stöðug, hún er háð aðstæðum og breytist ört (Birna Arnbjörnsdóttir, 

2008, bls. 18). 

2.1 Mismunandi tvítyngi 

Tvítyngi öðlast börn á ýmsan hátt. Hægt er að alast upp tvítyngdur frá fæðingu og 

læra tvö tungumál samtímis (Genesee, Paradis og Crago, 2004, bls. 4) og eru margar 

leiðir að því. Í samfélagi þar sem eitt tungumál er talað getur barn alist upp tvítyngt 

ef foreldrar þess eiga hvort sitt móðurmálið og tala þá við barnið hvort á sínu máli 

sem þannig elst upp tvítyngt. Svo dæmi sé tekið, íslensk kona býr með ítölskum 

manni á Íslandi og á með honum börn sem læra tvö móðurmál samtímis, íslensku og 

ítölsku. Í öðru lagi getur barn alist upp á eintyngdu heimili en í tvítyngdu samfélagi 

og lærir þannig tvö tungumál jöfnum höndum. Dæmi um það er enskumælandi 

fjölskylda í frönskumælandi Kanada en þar læra börnin ensku og frönsku samtímis. 

Einnig eru dæmi þess að eintyngd fjölskylda búi erlendis en þó í eintyngdu 

samfélagi og þannig alist börnin líka upp sem tvítyngd. Sem dæmi um það eru þýsk 

hjón búsett á Íslandi og eiga saman börn sem ganga í íslenska skóla.  

Algengari leið að tvítyngi er þó að börn læri fyrsta mál og læri svo annað tungumál 

eftir að máltöku fyrsta máls er að mestu lokið. Þó er talað um að barn sem lærir 
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seinna mál fyrir þriggja til fjögurra ára aldur læri þau samtímis (Grosjean, 2010, bls. 

178). Grosjean heldur því jafnframt fram að flest börn verði tvítyngd eftir að hafa 

lært annað mál, móðurmálið á heimilinu og svo seinna málið úti í þjóðfélaginu og 

þannig hafa þau fyrra málið, þ.e. móðurmál sitt til að byggja upp þekkingu og 

kunnáttu í því seinna (2010, bls. 184). Það getur til dæmis átt við þegar börn flytja 

búferlum með foreldrum sínum. Þá hefur máltöku fyrsta máls verið að mestu lokið á 

t.d. Íslandi í eintyngdu umhverfi og síðan bætist seinna málið við í tvítyngdu 

umhverfi þar sem heimilið er þó eintyngt, en annað mál er tekið úti í samfélaginu.  

Ef þessi börn flytja aftur til síns heimalands eftir mislanga dvöl á erlendri grundu er 

vert að gefa þeim sérstaklega gaum. Við heimkomuna eru þau tvítyngdir 

einstaklingar og gleymist oft að taka tillit til þeirra. Koma þarf fram við þessi börn 

sem tvítyngd og leyfa þeim að njóta sannmælis sem slík. Það þarf að styðja þau í 

íslensku námi, leyfa þeim að tjá sig á því máli sem er þeim tamara, hvort sem það er 

erlenda málið eða íslenskan. Þessir nemendur vilja þó oft gleymast þar sem þeir eru 

íslenskir ríkisborgarar og af íslenskum ættum, báðir foreldrar þeirra íslenskir og 

íslenska þeirra móðurmál. Þeir tala íslenskuna oft lýtalaust og ekki er á þeim að 

heyra að þá vanti orðaforða. Hafa ber í huga að skólaganga þeirra hefur að mestu 

leyti farið fram á erlendu máli og því vantar þá upp á svokallað skólamál (e. 

academic). Því er mikilvægt að gefa þessum hópi ekki síst gaum til að aðlögun 

þeirra að íslensku málsamfélagi gangi sem best. 

Hafa þarf hugfast að hvort sem börn læra tvö mál samtímis eða læra seinna mál eftir 

að máltöku fyrsta máls er lokið, þá verður hvor hópurinn um sig að virkum 

notendum tveggja tungumála sem tilheyra annað hvort meirihlutahópi málsamfélags 

eða minnihluta (Genesee o.fl., 2004, bls. 6). 

2.2 Mismunandi viðhorf til tvítyngis 

Þegar tvítyngi er annars vegar hafa menn mjög misjafnar skoðanir á ágæti þess og 

hér áður fyrr var algeng sú skoðun manna að það hefði slæm áhrif á þroska barns. 

Aðrir telja tvítyngi vera tækifæri þar sem barnið fær að alast upp í tvítyngdu 

umhverfi og að það hafi einungis góð áhrif á þroska þess. 

Fræðimenn hafa, eins og fyrr segir, mjög misjafna skoðun á því hve mikla kunnáttu 

þurfi í tungumálunum tveimur til þess að teljast tvítyngdur. Það er ekki annað hvort 

gott eða slæmt að alast upp tvítyngdur, bæði eintyngi og tvítyngi hafa sína kosti og 
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galla sem hver og einn verður að meta fyrir sig. Áður fyrr sýndu rannsóknir nánast 

eingöngu skuggahliðar tvítyngis eða neikvæðni þess en eftir því sem árin hafa liðið 

hafa þær sífellt orðið jákvæðari. Það er í raun enginn grunnur fyrir þessum gömlu 

skoðunum, ekki einu sinni þegar barn er með mál- og talraskanir (Grosjean, 2010, 

bls. 218). Hér áður fyrr var foreldrum barna með seinkaðan málþroska og 

málþroskaröskun til að mynda ráðlagt að varast tvítyngi (Elín Þöll Þórðardóttir, 

2004, bls. 5).  

Eftir því sem heimurinn stækkar verður mannlífið fjölbreyttara en því meira sem 

tækninni fleygir fram er heimurinn í raun að minnka. Með tilkomu Veraldarvefsins 

verða fjarlægðir minni og fólk hefur meiri samskipti sín á milli þrátt fyrir að búa 

hvort í sínum heimshlutanum. Því hefur verið haldið fram að þau börn sem alast upp 

tvítyngd verði umburðarlyndari gagnvart annarri menningu og fólki, enda hafi þau 

börn oft alist upp sem minnihlutahópur einhvers lands. 

Tvítyngi er auk þess talið geta bætt skipulagshæfileika og aukið vitsmunalegan 

þroska (Pearson, 2008, bls. 14-16). Þó var talið fyrir 1950 að tvítyngi myndi ekki 

auka vitsmunalegan þroska heldur helminga hann (Grosjean, 2010, bls. 219) og því 

væri verið að gera tvítyngdum börnum meiri grikk en greiða. Þess vegna voru 

foreldrar lattir til að tala eigið móðurmál við börnin sín og þannig misstu þau mörg 

hver af máli foreldra sinna og þá tengingu sem það er við menningu og uppruna. 

Börnin hættu að geta talað við afa og ömmur og foreldrar tjáðu sig ómarkvisst við 

börnin sín vegna þess að þeir höfðu ekki nægileg tök á seinna tungumálinu til að 

segja það sem þeim bjó í brjósti. Þegar menn tjá sig á tungumáli sem er þeim ekki 

tamt segja þeir það sem þeir kunna að segja en ekki endilega það sem þeir vilja eða 

langar til að segja (Baker, 2000, bls. 1). Börnin réðu því eiginlega og stjórnuðu 

samræðum við matarborðið og við önnur tækifæri heimavið. Sem betur fer er þetta 

viðhorf ekki ríkjandi í dag þó vissulega eimi enn eftir af því. Í dag er talið að mun 

meiri ávinningur sé af tvítyngi og að mun fleiri kostir fylgi því. Nú er talið að í stað 

þess að vitsmunalegur þroski barns helmingist við tvítyngi, þá þvert á móti 

tvölfaldist hann. (Grosjean, 2010, bls. 219). Tvítyngi hefur einnig jákvæð áhrif á 

nám þegar báðum tungumálum er viðhaldið (Birna Arnbjörnsdóttir, 2010, bls. 317). 

Viðhorf til tvítyngis hefur því breyst til hins betra undanfarin ár. Það er þó ákveðin 

áskorun að vera tvítyngdur og hefur tvítyngi bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar. 
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Svo virðist sem jákvæðu hliðarnar séu fleiri og meira áberandi og þar af leiðandi 

bæti þær upp þær neikvæðu og dragi úr áhrifum þeirra. 

3. Mál og máltaka 

Allir geta lært tungumál. Eiginleikinn til að læra tungumál er til staðar hjá öllum. 

Tungumál er ekki eingöngu tæki til samskipta heldur skiptir það höfuðmáli þegar 

kemur að þroska barna (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 18). Engin takmörk virðast 

vera fyrir því hversu mikið eða mörg tungumál einstaklingur getur lært og tileinkað 

sér (Baker, 2000, bls. 66; Genesee o.fl., 2004, bls. 58), heilinn er ekki takmarkaður 

við ákveðin gígabæt. Börn eru tiltölulega fljót að læra tungumál en að sama skapi 

gleyma þau því fljótt ef þau fá ekki næga örvun í því og nota það ekki, það er ef því 

er ekki haldið við (Esch-Harding og Riley, 2003, bls. 44). Það má því segja að 

málkunnátta tvítyngdra tengist því hve miklum tíma þau verji innan um seinna málið 

(Elín Þöll Þórðardóttir, 2004, bls. 6). 

Mikilvægt er fyrir kennara og aðra sem koma að máluppeldi nemenda að vita 

hvernig máltaka fer fram. Það gerir þeim kleift að takast á við málaðlögun hins 

tvítyngda nemanda af öryggi og sýna honum skilning og styðja hann í sínu 

máltökuferli. Það gerir kennurum jafnvel kleift að setja sig í spor nemenda auk þess 

sem það eykur líkurnar á að starf þeirra einkennist af fagmennsku þar sem velferð og 

hagur hins tvítyngda nemanda er hafður að leiðarljósi. 

3.1 Máltaka annars máls, málþróun og málþroski 

En hvernig lærist tungumál? „Tungumálanám snýst um að skilja orð og geta notað 

þau til að gera sig skiljanlegan. Tungumál lærist í samskiptum og í samhengi þar 

sem hlustun, lestur, tal og ritun fléttast saman“ (Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 

2010, bls. 114). Tungumálanám er fjölþætt og ekki auðvelt að skilgreina hvenær 

einstaklingur hefur náð færni í ákveðnu máli. Hér að framan var nefnt að 

skilgreining á tvítyngi væri á reiki og að menn legðu misjafnan skilning í það hvað 

væri að vera tvítyngdur. Eins er þetta með eintyngi, það er ekki auðvelt að festa 

fingur á hvenær einstaklingur er orðinn fær í sínu móðurmáli og hvað þurfi til, en 

svo lengi lærir sem lifir.  

Hugum nú að því hvernig börn læra mál. Börn byrja að læra tungumál strax í 

móðurkviði og þróa það með sér um leið og þau meðtaka hljóð úr umhverfi sínu. 
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Það að læra tungumál, skilja það og tala er afar flókið og erfitt ferli (Pearson, 2008, 

bls. 43-45). Málfræðingar telja að í börnum séu inngreypt tvö nokkurs konar 

verkfæri eða tæki sem hjálpa þeim að læra og viðhalda tungumálum. Það fyrra er 

„Language Acquisition Device“ eða LAD sem stendur fyrir það sem náttúran gefur 

okkur og eitthvað sem er okkur eðlislægt. Hitt er „Language Acquisition Support 

System“ eða LASS sem er stuðningskerfi og nær yfir það sem við fáum úr 

umhverfinu og aðstæðum hverju sinni (Pearson, 2008, bls. 43-45). 

LAD „tækið“ er innbyggt í alla og þróast á svipaðan hátt hjá eintyngdum og 

tvítyngdum en LASS kerfið tekur lengri tíma að þróast og þarf að vera viðameira og 

stærra hjá þeim tvítyngdu til þess að þeir geti yfirhöfuð lært og skilið fleiri en eitt 

tungumál (Pearson, 2008, bls. 43-45). Þannig má m.a. álykta að til að viðhalda 

tungumáli sé orðaforðinn mun viðkvæmari fyrir rýrnun en málfræðivitundin þar sem 

orðaforðinn kemur úr umhverfinu en málfræðiþroskinn er innbyggður (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2004, bls. 6).  

Hluti af LASS kerfinu eru svokölluð málsnið sem við könnumst öll við í tungumáli 

okkar. Við tölum á mismunandi hátt eftir því í hvaða aðstæðum við erum og við 

hvern við tölum. Þessi málsnið læra börn smám saman á meðan máltaka fer fram 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 19) og öðlast hægt og bítandi meiri færni í að 

beita þeim við mismunandi aðstæður. Hver og einn hefur þó sína útgáfu eða útfærslu 

af þessum málsniðum og ræðst það fyrst og fremst af umhverfi og aðstæðum hverju 

sinni. Góð málfærni felur í sér að málhafinn geti notað öll málsnið þess tungumáls 

sem við á hverju sinni (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 66; 2008, bls. 18).  

Auk þessara verkfæra sem LAD og LASS kerfin eru ganga börn í gegnum ákveðið 

ferli við máltöku annars máls. Þessu ferli hefur verið skipt í eftirfarandi stig:  

Þögla tímabilið Barn skilur lítið og sýnir skilning með því að kinka kolli.  

Fyrstu skref  Barn skilur meira, getur notað einföld orðasambönd. 

Grunnfærni  Barn skilur margt og myndar stuttar setningar. 

Meðalfærni  Barn skilur flest og gerir fáar málvillur. 

Ágætis færni  Barn talar nær reiprennandi og skilur vel.  

(Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010, bls. 115-116) 
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Þessi stig sýna að börn öðlast smám saman meiri tilfinningu fyrir nýja málinu og 

þróa með sér meiri færni til að verða fullgildir meðlimir þess tungumálasamfélags 

sem þeir tilheyra. Ferlið í átt að aukinni málfærni annars máls tekur ákveðinn tíma 

og hafa Issa og Öztürk lýst því á eftirfarandi hátt: 

Listin að lifa (e. survival language): Á því stigi eru börn tiltölulega fljót að ná 

tungumálinu og færni sem felst aðallega í því að geta tjáð sig við jafnaldra í 

leik og starfi. Á þessu stigi er mikilvægt að leiðrétta ekki börnin heldur leyfa 

hinu frjálsa flæði málsins að njóta sín. 

Almennar samræður (e. conversation): Talið er að það taki um það bil tvö ár 

að ná fullum tökum á þessu stigi og listinni að fylgjast með og taka þátt í 

almennum samræðum og verða þannig fullgildur meðlimur samfélagsins. 

Skólamál (e. academic): Erfiðast er að ná tökum á skólamálinu og er talið að 

það taki fimm til sjö ár.  

(Issa og Öztürk, 2008, bls. 25) 

Eins og sýnt hefur verið fram á hér að ofan getur það tekið barn um fimm til sjö ár 

að ná fullri málfærni í öðru máli og var það Jim Cummins sem birti fyrstur manna 

rannsókn þess efnis árið 1981 þegar hann rannsakaði unga innflytjendur sem komu 

til Kanada (Thomas og Collier, 2000, bls. 16). Því eldra sem barn er því meiri 

orðaforða þarf það að tileinka sér og því má ætla að máltökuferli eldri barna sé 

erfiðara og flóknara ferli en hinna yngri. Það þýðir þó ekki að eldri börn séu minna 

móttækileg fyrir nýju máli. Þvert á móti tileinka þau sér það á annan hátt, hafa minni 

tíma til að læra það sökum aldurs og keppa við jafnaldra sem eru komnir með mun 

meiri færni í tungumálinu. Áskorunin er því meiri og markmiðin hærri en hjá yngri 

börnum (Sigríður Ólafsdóttir, 2010, bls. 36). 

Ef máltaka eintyngdra og tvítyngdra barna er borin saman má sjá að máltaka annars 

máls er ekki svo frábrugðin máltöku fyrsta máls. Hún er háð svipuðum lögmálum 

þar sem örvun og hvatning hefur mest áhrif á málþroskann (Elín Þöll Þórðardóttir, 

2007, bls. 122). Lítil börn sem eru að læra sitt fyrsta mál ganga í gegnum „þögla 

tímabilið“ á fyrsta æviárinu og finnst engum það óeðlilegt. Smám saman ná þau 

síðan meiri færni í tungumálinu og þróa með sér meiri orðaforða þar til þau hafa 

þróað með sér svokallaða „ágætis færni“, tala móðurmál sitt reiprennandi og skilja 



14 

 

það vel. Munurinn felst sennilega helst í því að þeir eintyngdu skera sig ekki úr í 

hópi jafnaldra þegar þeir taka málið og engum þykir óeðlilegt að eins árs barn sé 

ekki orðið altalandi. Fimm ára barn á leið til tvítyngis sem þegir, fylgist með og tjáir 

sig lítið sker sig hins vegar úr í hópi jafnaldra. 

Stundum ber á því að tvítyngd börn blandi saman tungumálunum, það nefnist 

málblöndun (e. code mixing) eða málvíxl (e. code switching). Þá nota börnin bæði 

tungumálin í sömu setningunni, annað hvort yfirfæra þau orð eða setningafræði 

annars málsins yfir í hitt (Elín Þöll Þórðardóttir, 2004, bls. 6) og blanda þeim saman 

eða víxla á milli. Þetta er eðlilegt ferli og eðlileg notkun tvítyngdra á þeim málum 

sem þeir hafa yfir að ráða. Eflaust finnast einhverjir tvítyngdir sem gera þetta ekki 

en þeir verða þó að teljast sem undantekningin fremur en reglan (Baker, 2000, bls. 

63). Líta ber á málblöndun eða málvíxl sem hæfileika en ekki löst. Hinn tvítyngdi er 

þeim kostum gæddur framyfir hinn eintyngda að hafa á valdi sínu tvö tungumál og 

geta blandað þeim saman og nýtt sér til framdráttar. 

All nokkuð er um að tvítyngd börn séu ekki metin að verðleikum þegar kemur að 

málþroska þeirra og þau borin saman við eintyngd börn sem er eins og að bera 

saman epli og appelsínur. Tvítyngd börn geta stundum virst seinni til máls en hin 

eintyngdu. Það þarf þó ekki að vera raunin því málkunnátta þeirra dreifist á fleiri en 

eitt tungumál og falla þau því í raun út fyrir „norm“ eintyngdra (Meisel, 2004, bls. 

96). Þetta getur valdið því að þessi börn eru stundum ranglega greind með 

málþroskaröskun eða skertan málþroska og ef til vill fleiri tvítyngd börn í talþjálfun 

en þyrfti (Elín Þöll Þórðardóttir, 2004, bls. 5). Við mat á málþroska tvítyngdra barna 

ætti að þykja eðlilegt að taka tillit til beggja tungumála, en það er því miður ekki 

alltaf raunin. 

Það er því mikilvægt fyrir alla sem koma að málþroska hins tvítyngda nemanda að 

taka tillit til þessa. Bæði foreldrar, kennarar og annað starfsfólk skólanna þarf að 

vera meðvitað um eðlismun á málþroska eintyngdra og tvítyngdra og ekki ætla 

hinum tvítyngdu um of. 

3.2 Móðurmál og mikilvægi þess 

Móðurmál er það mál sem börn læra fyrst á lífsleiðinni. Þau læra það af foreldrum 

sínum og tala það heima hjá sér að staðaldri. Þetta mál er kennt við móður þó það sé 

ekki nauðsynlega mál móðurinnar sem barnið tekur fyrst og ekki það mál sem 
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barnið verður sterkast í á lífsleiðinni (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 103-104). Þá 

má heldur ekki gleyma því að barn getur átt tvö móðurmál, þ.e. ef foreldrar eiga 

hvort sitt móðurmálið. Eftir því sem barnið vex og dafnar tekur það tungumálið 

einnig af umhverfinu og heldur síðan áfram að byggja upp móðurmálið sitt lífið á 

enda (Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 135).  

Góð undirstaða í móðurmáli er talin mikilvæg þegar kemur að því að læra annað 

mál, það er hægt að líkja því við góða vinnupalla sem styðja við og leiðbeina við 

töku annars máls. Börn sækja í öryggi móðurmálsins, þ.e. þann tungumálagrunn sem 

þau hafa fyrir, svo sem hljóðkerfisfræði, setningafræði, málfræði og orðaforða sem 

þau þegar hafa tileinkað sér (Genesee o.fl., 2004, bls 131; Meisel, 2004, bls. 98). 

Þegar börn læra móðurmál öðlast þau ákveðna þekkingu og hæfni sem nýtist þegar 

að máltöku annars máls kemur, fyrsta málið sem tekið er verður alltaf fyrsta mál og 

sá grunnur sem við byggjum önnur tungumál á, hver svo sem þau verða (Esch-

Harding og Riley, 2003, bls. 70-71). Draga má því þá ályktun að góð kunnátta og 

færni í móðurmáli styrki máltöku annars máls. Ýmsir aðrir þættir hafa þó líka áhrif á 

hvernig málnotanda annars máls tekst til svo sem aldur, umhverfi og félagsleg staða 

og það hvernig hver einstaklingur er úr garði gerður (Samúel Lefever og Inga 

Karlsdóttir, 2010, bls.112-114). Leiðin að nýju máli getur verið löng og ströng, 

margar hindranir orðið á veginum en þegar málnotandi hefur tileinkað sér nýja málið 

styðja bæði málin við hvort annað, þau vinna saman en ekki gegn hvort öðru 

(Genesee o.fl., 2004, bls 141). 

Rannsóknir sýna að farsælast sé að hvetja innflytjendur til að viðhalda móðurmáli 

sínu og menningu frekar en að skipta um tungumál (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, 

bls. 63) og stuðla þannig að virku tvítyngi. Það er m.a. gert með því að viðurkenna 

móðurmál þeirra og setja málin á jafnháan stall. Virkt tvítyngi er það þegar 

einstaklingur hefur vald á tveimur tungumálum og getur nýtt sér þau í tveimur 

menningarheimum (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 64). Þegar tvítyngi er virkt er 

nýju tungumáli bætt við þá málfærni sem fyrir er og nefnist það málviðbót en kemur 

ekki í stað hennar, þ.e. málskipti (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 64). Umhverfi 

tvítyngdra einstaklinga getur verið mis hvetjandi, á meðan umhverfi eins knýr fram 

málskipti, hvetur umhverfi annars til málviðbótar.  
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Móðurmálið er okkur mjög kært og það hefur neikvæð áhrif að missa það niður. Því 

er mikilvægt að huga að því í skólastarfi að gera móðurmáli tvítyngdu nemendanna 

hátt undir höfði og hvetja þá til að viðhalda því, bæði lesa það og tjá sig á því heima 

fyrir. Skutnabb-Kangas telur að það að viðhalda móðurmáli sínu sé forsenda virks 

tvítyngis barna (Hilmar Sigurjónsson og Börkur Hansen, 2010, bls. 293). Ef barn 

missir færni í móðurmáli sínu áður en það hefur náð góðum tökum á öðru tungumáli 

getur það gengið í gegnum ákveðið tímabil þar sem það hefur hvorki færni í fyrra 

málinu né því seinna. Barnið gæti þá talist hvorki eintyngt né tvítyngt þar sem það 

hefur tapað sínu grunnmáli en ekki öðlast færni í markmálinu (Genesee o.fl., 2004, 

bls. 142), þ.e. því máli sem barnið er að læra (Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 145). 

Af þessu má sjá að það hlýtur að hafa neikvæð áhrif á barn að tapa móðurmáli sínu 

og ætti því að vera sjálfsagt að hvetja tvítyngda nemendur til að viðhalda því. 

3.3 Aðlögun barna að nýju málsamfélagi: Áhrif foreldra og 
umhverfis 

Það er ekki auðvelt að flytja úr heimalandi sínu og setjast að í nýju landi og margar 

ástæður geta legið að baki. Flesta langar til að verða virkir þátttakendur í nýju 

samfélagi (Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010, bls. 111) en það tekur tíma að 

aðlagast því, bæði mállega og menningarlega. Hversu vel tekst til við aðlögun er háð 

fjölmörgum og mis viðamiklum þáttum. Engar ákveðnar leiðir eru til við að láta 

aðlögun að nýju málsamfélagi ganga vel en þó eru ákveðnir þættir sem hafa meiri 

áhrif en aðrir.  

Bakgrunnur barna og það hvernig þau eru uppbyggð, hver lífsviðhorf þeirra eru og 

frá hvaða menningarheimi þau koma getur haft mikil áhrif. Félagsleg staða þeirra, 

námsaðstæður og viðhorf til hins nýja tungumáls (Genesee o.fl., 2004, bls. 140) hafa 

einnig áhrif á það hversu vel tekst til við aðlögunina. Örvun og hvatning 

umhverfisins hefur að sama skapi áhrif á hvernig tungumál tvítyngdra þróast (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 19), hve mikið þeir heyra og nota tungumálið. Hversu 

mörg tækifæri fá hinir tvítyngdu til að tjá sig á markmálinu og við hvaða aðstæður 

það er notað. Sjálfsmynd barna er tengd því tungumáli sem þau tala og því 

menningarumhverfi sem þau alast upp í (Genesee o.fl., 2004, bls. 33).  

Það getur vart talist auðvelt að ala upp börn, hvort sem þau eru ein- eða tvítyngd. 

Viðhorf og hugarfar foreldra hlýtur þó að ráða miklu um hvernig til tekst við 
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máluppeldið. Hvað tungumál varðar eru börn alin upp á misjafnan hátt í mismunandi 

menningu, allt eftir því hvaða viðmið og gildi eru hjá hverjum hópi fyrir sig 

(Genesee o.fl., 2004, bls. 29). Hvernig foreldrar tala við börn sín og til þeirra og 

hversu mikið þeir leggja sig fram við að leiðbeina þeim um rétta málnotkun skiptir 

máli fyrir málhæfni barnsins. Góður stuðningur og jákvætt viðhorf foreldra og 

forráðamanna til nýja málsins er mikilvægt. Þá sýna rannsóknir að menntun foreldra 

hefur mikil áhrif á viðhorf þeirra til hins nýja máls (Unnur Dís Skaptadóttir, 2007, 

bls. 57). Gott er talið að foreldrar séu meðvitaðir um þær aðstæður sem börn þeirra 

alast upp í. Þeir velti fyrir sér hvernig og hve mikla örvun þau fá í hvoru tungumáli 

fyrir sig, hve oft heimaland þeirra er heimsótt og jafnvel hve marga vini þau 

umgangast á hvoru tungumáli fyrir sig (Esch-Harding og Riley, 2003, bls. 140).  

Það gefur foreldrum í tvítyngdum aðstæðum mikið að geta tjáð sig af einlægni við 

börn sín og það að viðhalda móðurmáli brúar bil milli kynslóða. Hafa ber í huga að 

tvítyngt barn lifir í tveimur menningarheimum og getur haft félagsleg samskipti við 

mun fleiri en þeir eintyngdu (Baker, 2000, bls. 1-4). Foreldrar geta vissulega létt 

undir með börnum sínum áður en flutt er til nýs lands m.a. með því að kynna sér og 

börnum sínum mál og menningu þess. Sé þess nokkur kostur er sterkur leikur að 

heimsækja hið nýja búsetuland en þó er það ekki alltaf hægt eins og í tilfellum 

flóttamanna. Þá geta væntingar foreldra til náms barna sinna haft áhrif á velgengni 

þeirra. Foreldrar hafa mismunandi hugmyndir um hlutverk menntunar og tengist það 

oft bakgrunni þeirra, þ.e. hvaðan þeir koma og hvaða menningu þeir tilheyra (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007, bls. 253). Þeir horfa því misjöfnum augum á nám og kennslu 

barna sinna. Sumir foreldrar eru jafnvel vanir því að skóli og heimili tengist ekki og 

að þeim komi menntun barna sinna ekki við. Því er samstarf heimilis og skóla mjög 

mikilvægt og mikilvægt að kennarar sýni þessum foreldrum fram á mikilvægi 

skólans og láti í ljós að þeir séu hjartanlega velkomnir til að taka þátt í skólastarfi 

barna sinna (Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 253). 

Ljóst er að foreldrar, viðhorf þeirra og menntun hafa mikil áhrif á það hvernig til 

tekst við aðlögun að nýju málsamfélagi. Þar að auki hefur ytra umhverfi einnig áhrif 

svo sem vinir, skólinn, kennarar og annað starfsfólk. Viðhorf skólasamfélagsins til 

hins nýja, erlenda nemanda skiptir miklu hvað aðlögun varðar. Þá er það hlutverk 

skólans að passa að máltaka hans truflist ekki og að hinn tvítyngdi nái að aðlagast 

menningu samfélagsins. Ef nemandi rekst alls staðar á veggi og mætir fordómum er 



18 

 

ekki líklegt að hann vilji leggja mikið á sig eða sýni mikinn áhuga á að læra hið nýja 

tungumál og siði hins nýja lands. Þannig er það mjög mikilvægt að kennarar séu 

tilbúnir til að skilja og virða ólíkan bakgrunn og trú nemenda (Carrasquillo og 

Rodriguez, 2002, bls. 50). Vinirnir hafa líka mikil áhrif, þ.e. hvaðan þeir koma, 

hvaða viðhorf þeir hafa til hins tvítyngda nemanda, móðurmáls hans og 

menningarheims. Þá skiptir það einnig sköpum hvort vinirnir eru af erlendu bergi 

brotnir eða „tilheyra“ meirihluta samfélagsins. Það er staðreynd að þegar kemur að 

tungumálanámi barna eru jafnaldrar bestu kennararnir (Esch-Harding og Riley, 

2003, bls. 18). Til þess að læra og viðhalda tungumáli verða börn bæði að fá að 

heyra það og nota (Esch-Harding og Riley, 2003, bls. 44) og hvar er það betra en í 

hópi jafningja þar sem frjálst flæði er í aðalhlutverki en ekki sífelldar leiðréttingar 

fullorðinna.  

4. Lagalegur rammi er varðar tvítyngda nemendur á 

Íslandi 

Ákveðnar reglur og gildi ríkja í hverju samfélagi. Óskráðar reglur og viðmið sem 

almenningur hefur sett sér og fer eftir. Þessi viðmið geta verið sterk og haft mikil 

áhrif innan þess samfélags sem þau ríkja í. Þau geta verið hvort sem er jákvæð eða 

neikvæð og því er nauðsynlegt að skapa lagalegan ramma til þess að veita festu og 

samræma réttindi hinna tvítyngdu. Lög og reglugerðir, Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna og námskrár gegna þar veigamiklu hlutverki og veita aðhald þegar kemur 

að aðlögun og réttindum tvítyngdra á Íslandi. Mikilvægt er að skólar, þ.e. 

skólastjórnendur og kennarar, þekki þessi lög og reglugerðir og séu í stakk búnir til 

að framfylgja þeim. Þá má einnig telja það mikilvægt fyrir foreldra tvítyngdra að 

þekkja réttindi barna sinna og geta fylgst með hvort farið sé eftir þeim. Lögin skapa, 

sem fyrr segir, ákveðinn ramma en ákvæði námskrár er hægt að túlka á marga vegu 

og framfylgja á misjafnan hátt. Þá geta þessi lög, stefnur og reglugerðir einnig haft 

áhrif á það hvernig viðhorf almennings mótast gagnvart tvítyngdum börnum (Kristín 

Aðalsteinsdóttir o.fl., 2007, bls. 137).  
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4.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Barnasáttmálinn var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 20. 

nóvember 1989. Árið 1992 var hann fullgiltur á Íslandi og er Ísland þar með 

skuldbundið til að virða og uppfylla ákvæði hans (Barnasáttmáli, e.d. a). Sáttmálinn 

varð til þess að börnum var almennt tryggður réttur og fólk leit öðrum augum á 

stöðu og réttindi þeirra. Sáttmálinn tryggir m.a. rétt til eigin tungu, menningar og 

uppruna. Það eru grunnréttindi barna að tungumál þeirra og menningararfur séu virt. 

Skutnabb-Kangas vill meina að öll börn skuli eiga rétt á að ná fullum tökum á 

móðurmáli sínu og vera stolt af tungu sinni og menningu (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

2010, bls. 272).  

Önnur grein sáttmálans kveður á um jafnræði og bann við mismunun. Þar kemur 

m.a. fram að öll börn skulu njóta réttinda sáttmálans, án tillits til kynþáttar, 

litarháttar, tungu, trúar, ætternis og félagslegrar fötlunar eða annarra aðstæðna þeirra 

(Barnasáttmáli, e.d. b). Áttunda grein sáttmálans fjallar um réttinn til að halda 

persónulegum auðkennum og kveður hún á um að skylt sé að virða rétt barns til að 

viðhalda persónulegum auðkennum sínum, t.d. ríkisfangi, nafni og 

fjölskyldutengslum (Barnasáttmáli, e.d. b). Samkvæmt 29. grein um markmið 

menntunar á að gefa börnum tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, rækta 

hæfileika sína og undirbúa þau undir ábyrgt líf. Stuðla beri að virðingu fyrir 

mismunandi menningararfleifð, tungu og gildismati (Barnasáttmáli, e.d. b). Ákvæði 

30. greinar kveða hins vegar á um minnihlutahópa þar sem börnum sem tilheyra 

þeim skal ekki meinað að njóta eigin menningar, iðka eigin trú eða að nota eigið 

tungumál (Barnasáttmáli, e.d. b). 

Með því að innleiða Barnasáttmálann á landinu höfum við skuldbundið okkur, sem 

þegnar landsins, til að bera virðingu fyrir öllum þegnum óháð uppruna þeirra, stöðu, 

tungumáli og kyni. Í sáttmálanum er að finna allar grundvallarundirstöður fyrir 

skólastarfi tvítyngdra barna (Hanna Ragnarsdóttir, 2004, bls. 150). Öllum börnum, 

hvort sem þau tilheyra minnihlutahópum eður ei, skal tryggður réttur og aðgangur að 

almennri menntun. Nauðsynlegt er að kennarar séu meðvitaðir um þetta og geti 

þannig tryggt tvítyngdum nemendum bestu mögulegu menntun. 
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4.2 Grunnskólalög, aðalnámskrá, skólanámskrá 

Auk Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eru, sem fyrr segir, í gildi á Íslandi ákveðin 

lög og reglugerðir er snúa að námi barna með annað móðurmál en íslensku og árið 

1996 var sett reglugerð hvað þau varðar í grunnskólum landsins (Björk Helle 

Lassen, Fríða B. Jónsdóttir og Hildur Blöndal, 2007, bls. 154). Í kjölfar 

reglugerðarinnar var sett í grunnskólalög ákvæði um kennslu þessara barna og í 16. 

grein grunnskólalaga frá 2008 er kveðið sérstaklega á um móttökuáætlun og 

nemendur með annað móðurmál en íslensku. Þar kemur m.a. fram að kennsla í 

grunnskólum landsins skuli fara fram á íslensku, þó geti nám farið fram á öðru 

tungumáli ef svo kveður á um í aðalnámskrá (t.d. ensku og dönsku) eða ef tilefni er 

til annars. Móttökuáætlunin skal taka mið af bakgrunni nemenda, tungumálafærni 

sem og færni þeirra á öðrum námssviðum. Þá eiga nemendur með annað móðurmál 

en íslensku rétt á kennslu í íslensku sem öðru máli. Með þeirri kennslu er stefnt að 

virku tvítyngi nemenda og að þeir geti stundað nám í íslenskum grunnskólum og 

tekið virkan þátt í íslensku samfélagi. Þá er grunnskólum heimilt að viðurkenna 

kunnáttu í móðurmáli þessara nemenda sem hluta af skyldunámi í erlendu tungumáli 

og komi það þá í stað þess skyldunáms (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 16. grein).  

Aðalnámskrá grunnskóla er endurskoðuð reglulega og í 24. grein grunnskólalaga er 

kveðið á um uppeldishlutverk grunnskólans og meginstefnu hans í kennslu (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008, 24. grein). Aðalnámskráin byggir á grunnskólalögum og í 

íslenskuhluta hennar frá árinu 2007 er sérkafli um íslensku sem annað tungumál. 

Hann greinir frá sérstöðu barna með annað móðurmál en íslensku og kveður á um 

hvernig kennslu þeirra skuli háttað. Þar kemur fram að námsgreinin íslenska feli í 

sér annað og meira en hreina tungumálakennslu. Þar sé einnig lögð áhersla á 

menningarfærni nemenda og þeim í raun kennd íslensk menning. Allir tvítyngdir 

nemendur með fasta búsetu á Íslandi eiga rétt á kennslu í íslensku sem öðru 

tungumáli. Með kennslunni er stefnt að því að nemendur verði hæfir og geti tekið 

þátt í íslensku samfélagi. Þeir hafi innsýn í mismunandi menningarheima og á þann 

hátt auðgi þeir mannlíf landsins (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska, 2007, bls. 20).  

Þá kveður aðalnámskráin einnig á um að hver skóli skuli móta sér áætlun um 

móttöku tvítyngdra nemenda og að skólar skuli afla sér upplýsinga um bakgrunn 

þeirra. Nemendur eiga að geta farið beint í heimaskóla og fengið þar þann stuðning 
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sem þeir þurfa á að halda, enda skuli skólarnir hafa mótað sér fyrrnefnda 

móttökuáætlun (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska, 2007, bls. 23). 

Aðalnámskrá þessi lýsir markmiðum og kröfum þeim er eiga við alla nemendur og 

starfsmenn grunnskóla landsins. Hún er því gott tæki við samanburð á skólum og 

skólastarfi og nauðsynleg þeim sem fást við námsgagnagerð og er m.a. grundvöllur 

skólanámskrár. Í hverjum grunnskóla er skylt að gefa út skólanámskrá og er hún 

nánari útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla. Skólastjóri er ábyrgur fyrir gerð hennar 

og skal hún samin í samráði við kennara skólans (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 

29. grein). Hún gefur grunnskólum jafnframt tækifæri til að laga ákvæði 

aðalnámskrár að sérstöðu hvers skóla (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 

2006). 

Sú lagalega umgjörð sem hér hefur verið nefnd er nauðsynleg hinum tvítyngda 

nemanda, hún skapar festu og öryggi varðandi menntun og aðlögun hans að nýju 

málsamfélagi. Mikilvægast af öllu er þó að skólarnir fari eftir þessum ákvæðum og 

beri hag hins tvítyngda nemanda fyrir brjósti. Það verður m.a. gert með því að auka 

stuðning við nemandann þegar hann er nýkominn til landsins og fylgjast vel með 

honum alla skólagöngu hans. 

5. Fjölmenningarlegt og fjöltyngt skólastarf 

Stefna skal að fjölmenningarlegri menntun í skólum landsins. Í Multicultural 

education: Issues and perspectives (Banks, 2007, bls. 3) kemur fram að allir 

nemendur óháð kyni, félagslegri stöðu, uppruna og menningarlegum sérkennum eigi 

að hafa jöfn tækifæri til menntunar (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, 

bls. 26). Umhyggja fyrir börnum, þátttaka þeirra og árangur eru þættir sem einkenna 

skóla án aðgreiningar en skólastarf sem byggir á mannréttindum og réttlæti þróast 

einmitt út frá hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar og skóla án 

aðgreiningar (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 26).  

Þar sem fjöldi tvítyngdra nemenda á Íslandi hefur aukist mikið síðustu ár er vert að 

huga sérstaklega að menntun og skólastarfi þeirra. Í mörgum skólum landsins eru 

mörg tvítyngd börn og því má segja að kennarar í dag starfi í fjöltyngdu 

skólaumhverfi. Því er vert að gefa því gaum hvað þarf til að kennsla þeirra verði 

markviss og hvernig hægt sé að koma sem best til móts við þarfir þeirra. 
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5.1 Móttaka tvítyngdra nemenda 

Þegar kemur að móttöku úrræðum í fjölmenningarlegu skólastarfi eru áherslur 

misjafnar og jafnvel ólíkar áherslur á milli skóla og landsvæða. Ýmist er talað um 

nýbúadeildir, móttökudeildir eða móttökuskóla og það er misjafnt hvað skólar leggja 

mikið í þessar deildir. Þessi úrræði eru til þess fallin að nemendur nái grunnfærni í 

markmálinu og geti stundað nám í almennum bekk sem fyrst. Í sumum skólum er þó 

engin slík stefna á meðan aðrir skólar gera henni hátt undir höfði. Sem dæmi má 

nefna að árið 2007 voru í þremur grunnskólum Reykjavíkur móttökudeildir og gátu 

foreldrar innflytjendabarna valið að senda börnin sín þangað óháð búsetu.  

Austurbæjarskóli er einn þessara þriggja skóla og hefur hann undanfarin ár verið 

móðurskóli fjölmenningarlegrar kennslu (Þóroddur Helgason, 2010, bls. 84) og 

gegnir forystuhlutverki á því sviði í höfuðborginni. Í skólanum er lögð áhersla á 

fjölbreytileika og eru markmið hans í fjölmenningarlegri kennslu að nemendur læri 

að virða fjölbreytileikann og lögð er áhersla á að nýta hann á jákvæðan hátt 

(Austurbæjarskóli, e.d.). Við skólann starfar fjöldi tvítyngds starfsfólks en 

móðurmálskennsla nemenda er þó á ábyrgð foreldra þeirra (Þóroddur Helgason, 

2010, bls. 85). Það getur haft áhrif á stöðu tvítyngdra nemenda hvernig 

kennarahópur skólans er samsettur, hvort hann er einsleitur og að mestu skipaður 

Íslendingum eða hvort þar séu einnig kennarar af erlendu bergi brotnir sem tilheyra 

minnihlutahópum þjóðfélagsins sem geta vel sett sig í spor hinna tvítyngdu 

nemenda. Kennarar sem tilheyra meirihlutahópi þjóðfélagsins geta síður sett sig í 

spor minnihlutahópa (Hanna Ragnarsdóttir og Kristín Loftsdóttir, 2010, bls. 213-

214).  

5.2 Fagmennska í fyrirrúmi 

Fagmennsku þarf að gæta í hvívetna í öllu skólastarfi, hvort sem það er 

fjölmenningarlegt og fjöltyngt eða ekki. Endurskoða þarf kennaramenntun, námsefni 

og kennsluaðferðir og þurfa þessi atriði að vera til fyrirmyndar í alla staði til að hlúa 

að faglegu skólastarfi og standa vörð um velferð nemenda. Í lok síðasta árs birtust 

niðurstöður könnunar sem gerð var á Íslandi vorið 2009. Tilgangur þeirrar könnunar 

var að afla upplýsinga um það starf sem unnið er með tvítyngdum nemendum í 

grunnskólum landsins með það að leiðarljósi að niðurstöður hennar gætu nýst 

stjórnvöldum, sérfræðingum og skólasamfélaginu í heild þegar kemur að málum 
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hinna tvítyngdu nemenda (Hulda Karen Daníelsdóttir, Ari Klængur Jónsson og 

Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir, 2010, bls. 10).  

Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að almenn ánægja er meðal kennara og 

stjórnenda með störf skólanna. Þó er þörf fyrir fræðslu og þjálfun mikil. Mikið er 

lagt upp úr móttöku annars máls nemenda og sýndi könnunin jafnframt jákvætt 

viðhorf gagnvart móðurmáli þeirra. Svarendum könnunarinnar fannst þó algengara 

að erlendir nemendur verði fyrir fordómum eða séu afskiptir en höfnun og/eða 

einelti sé svipað meðal erlendra nemenda og hinna íslensku (Hulda Karen 

Daníelsdóttir o.fl., 2010, bls. 10). Þá sýndi könnunin ennfremur fram á að 

móttökuáætlanir eru alla jafna til í grunnskólum landsins og er almennt framfylgt 

vel. Þó kom á óvart að skólastjórnendur hafa lítið með umsjón tvítyngdu 

nemendanna að gera heldur liggur ábyrgðin mest hjá umsjónarkennurum þeirra 

(Hulda Karen Daníelsdóttir o.fl., 2010, bls. 74). 

Með því að gera könnun sem þessa og nýta þær upplýsingar sem hún gefur er námi 

tvítyngdra nemenda gert hátt undir höfði. Á þann hátt er reynt að finna leiðir sem 

geta bætt hag þeirra í skólakerfinu. Því má segja að slík könnun hafi áhrif á 

fagmennsku í skólastarfi þar sem kennarar og annað starfsfólk getur nýtt sér hana 

við störf sín og þannig aukið fagmennsku sína.  

5.3 Tvítyngdir nemendur: Nám, staða og velgengi 

Hafa ber í huga að tvítyngdir nemendur eru ekki allir eins. Þeir eru eins ólíkir og 

þeir eru margir og varast ber því að alhæfa um þá. Þeir hafa margt framyfir 

eintyngda nemendur, ekki bara tungumálið heldur líka menninguna. Hlutverk 

skólanna er m.a. það að tryggja að máltaka tvítyngdu nemendanna truflist ekki þegar 

þeir læra nýtt tungumál. Aðgengi að nýja málinu skal vera gott en jafnframt þarf að 

hvetja til viðhalds móðurmálsins og menningu sem því tengist (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 67-68). Fáir grunnskólar bjóða þó upp á kennslu í 

móðurmáli tvítyngdra nemenda jafnvel þó að hvatt sé til viðhalds þess (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2010, bls. 273). Ef nemendur þekkja uppruna sinn vel eflir það 

sjálfsvirðingu þeirra og dregur úr fordómum (Kristín Aðalsteinsdóttir o.fl., 2007, 

bls. 141).  

Námsbakgrunnur nemenda er misjafn og verða nemendur að geta tengt nám sitt fyrri 

reynslu. John Dewey lagði áherslu á að nám ætti sér stað fyrir tilstilli reynslu og til 
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þess að það eigi sér stað þarf samfella og jafnvægi að vera á milli þess gamla og 

nýja (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 61). Það er starf kennara og annars starfsfólks 

skólans að sjá nemendum fyrir verkfærum til þess að tengja fyrri reynslu þeirra við 

námsefnið. Fjölmenningarleg kennsla byggir á samvinnu margra aðila, þó ekki síst 

kennara og nemenda þeirra og ekki er úr vegi að hafa foreldra með sér í liði. Þá 

skiptir viðhorf kennara til hins tvítyngda miklu máli.  

Velgengni nemenda í skólastarfi byggist á mörgum þáttum, ekki síst á orðaforða 

þeirra og lestarhæfni. „Góður orðaforði er forsenda lesskilning og veigamikil 

undirstaða velgengni í skóla.“ (Sigríður Ólafsdóttir, 2010, bls. 11) Auk þess hefur 

hann forspárgildi þegar kemur að námsárangri (Sigríður Ólafsdóttir, 2010, bls. 12). 

Eðlilegt þykir að tvítyngdir hafi minni orðaforða á markmálinu en eintyngdir. Hinir 

tvítyngdu hafa varið tíma sínum í að byggja upp orðaforða á tveimur tungumálum 

og hafa því samanlagt ekki minni orðaforða þegar tekið er tillit til beggja tungumála. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að þegar tvítyngdir hafa lært orð á móðurmáli sínu eigi 

þeir auðveldara með að læra og tileinka sér orðið á nýja málinu.  

Námsgengi tvítyngdra barna fer ekki eingöngu eftir málfærni í nýja málinu heldur 

einnig eftir lesfærni í móðurmáli. Talið er að nemendur þurfi að skilja 95% texta 

sem þeir lesa til þess að skilja hann og bæta orðaforða (Sigríður Ólafsdóttir, 2010, 

bls. 41). Ef nemandi hefur náð góðum tökum á lestri á móðurmáli sínu flyst sú færni 

á milli tungumála svo fremi þau séu með sama ritkerfi (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, 

bls. 65). Börn sem lesið er fyrir og börn sem lesa sjálf byggja orðaforða upp hraðar 

en börnin sem lesa lítið. Því er mjög mikilvægt að viðhalda góðri lestrarkunnáttu hjá 

tvítyngdum nemendum. 

Það er staðreynd að félagsleg staða tvítyngdra nemenda er oft og tíðum erfið og því 

mikilvægt fyrir þá að ná tökum á meirihlutamálinu sem fyrst (Genesee o.fl., 2004, 

bls. 156-157). Mikilvægt er því að meta reynslu tvítyngdra og gera henni hátt undir 

höfði í stað þess að einblína á námsárangur í þessu sambandi, þess þó heldur að nýta 

þessa reynslu nemandans til náms. 

5.4 Kennarinn: Hlutverk og staða – menntun, viðhorf og gildi 

Kennarar eru í lykilstöðu og ráða miklu um það hvernig skólaganga tvítyngdra 

nemenda gengur (Kristín Aðalsteinsdóttir o.fl., 2007, bls. 141). Hlutverk kennara er 

að vera viðbúinn að taka á móti og kenna þessum nemendum og eins og áður hefur 
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komið fram er það skylda þeirra að kanna bakgrunn og stöðu nemenda. Kennari þarf 

ekki síður að vera gagnrýninn á eigin kennsluaðferðir og vera duglegur að breyta til 

og finna nýjar nálganir til að koma til móts við hina tvítyngda nemendur. Þá þarf 

hann einnig að huga að námsefni og vanda þar til vals, efnið þarf að henta fjöldanum 

en samt þarf að vera hægt að laga það að hverjum og einum.  

Mikilvægt er að gott samstarf ríki á milli kennara skólans. Kennarar geta átt von á 

því að aðrir kennarar, jafnt innan skóla sem utan, leiti ráða þegar kemur að málum 

tvítyngdra nemenda. Í fyrrnefndri könnun Huldu Karenar Daníelsdóttur og félaga 

kemur fram að kennarar leita mikið til annarra kennara eftir ráðum varðandi 

nemendur af erlendum uppruna, bæði til samkennara og kennara við aðra skóla. Þó 

leita þeir mest til Alþjóðahúss (2010, bls. 20). Mikilvægt er að kennarar ræði saman 

og leiti aðstoðar annarra kennara sem reynslu hafa í þessum málum og byggi þannig 

brú á milli þekkingar og reynslu (Conteh, 2003, bls. 135).  

Í fjölmenningarlegu skólastarfi eru margir þættir sem geta haft áhrif á viðhorf og 

gildi kennarans. Þar má t.d. nefna þá stefnu sem skólinn setur og þá menningu sem 

ríkir innan hans. Ýmis samfélagsleg, trúarleg og menningarleg gildi spila þá einnig 

stórt hlutverk (Hanna Ragnarsdóttir, 2004, bls. 147). Menntun, viðhorf og gildi 

kennarans hefur áhrif á það hvernig hann starfar og kemur fram við aðra, bæði 

samkennara, nemendur og foreldra. Fordómafullur kennari er ekki líklegur til að 

sýna framandi menningu og tungumáli hins tvítyngda nemanda skilning og virðingu 

og þar af leiðandi er ólíklegt að sá nemandi blómstri í skólastofu hans.  

Tiltölulega stutt er þó síðan fyrst var tæpt á fjölmenningarlegri kennslu í tengslum 

við kennaramenntun hér á landi (Kristín Aðalsteinsdóttir o.fl., 2007, bls. 140). Eins 

og áður hefur verið nefnt er mikilvægt að endurskoða kennaramenntun hérlendis og 

er það í góðum farvegi með nýju fyrirkomulagi hennar. Þó er ekki endilega samasem 

merki á milli aukinnar menntunar og fagmennsku. Vissulega eykur góð menntun 

líkurnar á faglegu starfi hins almenna kennara en þó er það undir kennaranum 

sjálfum komið hvernig hann spilar úr sinni menntun. Þar koma aftur til viðhorf hans 

og gildi. Því má segja að menntun ein og sér spili ekki stærsta hlutverkið heldur er 

það samþætting hennar, viðhorfa, gilda og lífsreynslu kennarans. Menntunin er 

vissulega góður og nauðsynlegur stökkpallur í átt að faglegu starfi. 
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Niðurstöður rannsóknar Kristínar Aðalsteinsdóttur og félaga um það hvernig 

kennarar eru búnir undir að kenna tvítyngdum nemendum benda til þess að kennarar 

á Íslandi séu ekki í stakk búnir til að mæta þörfum þeirra. Þá skortir einfaldlega 

skilning á fjölmenningarlegri kennslu (2007, bls. 137). Ef kennarar eru ekki 

nægilega vel búnir undir komu tvítyngdra nemenda og kennslu þeirra geta þeir ekki 

sinnt þeim sem skyldi. Þá skiptir viðhorf kennara, menntun hans og reynsla miklu 

máli í þessu sambandi, taka þarf tillit til bakgrunns nemenda og búa þeim öruggt og 

hvetjandi námsumhverfi. Ef kennarar eru illa undirbúnir aukast líkurnar á því að 

þessir nemendur verði útundan í skólastarfinu og nái síður árangri í sínu námi og 

aðlagist síður þjóðfélaginu. Nemendurnir verða því að teljast mun líklegri til þess að 

flosna upp úr námi að grunnskóla loknum og ekki síst ef þeir koma til landsins seint 

á unglingsárum. Rannsókn sem gerð var á Akureyri árið 2007 sýnir að ungmenni 

sem koma til Íslands á táningsaldri hafi litla möguleika á að ráða við 

framhaldsskólann hér þar sem þeir hafa ekki fengið tilætlaðan stuðning innan 

grunnskólans. Þessa nemendur langar í framhaldsskóla en aðeins örfáir ná því 

takmarki vegna tungumálaerfiðleika (Ingibjörg Hafstað, 2008, bls. 97). Því er ekki 

síst mikilvægt að huga sérstaklega vel að þeim nemendum sem koma fyrst til 

landsins á unglingsárum og mjög mikilvægt að styðja þá vel strax frá upphafi. 

Hafa verður hugfast að allir kennarar sem koma að kennslu tvítyngds nemanda eru 

kennarar í íslensku sem öðru máli. Mikilvægt er að þessir kennarar geri sér grein 

fyrir því sem og mikilvægi þess að byggja upp og örva orðaforða nemandans. 

Íslenskunám fer fram í öllum skólanum, jafnt hjá umsjónarkennara sem og list- og 

verkgreinakennurum. Það er ekki síst mikilvægt að hafa þetta í huga í 

unglingadeildum þar sem mun fleiri kennarar koma að kennslu þeirra nemenda. 

5.5 Samstarf heimilis og skóla 

Engum þarf að dyljast að gott samstarf heimilis og skóla er lykilatriði í skólagöngu 

hvers nemanda og samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er slíkt samstarf mikilvægt 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2006, bls. 20). Þetta samstarf verður þó 

enn mikilvægara þegar um ræðir nemendur af erlendum uppruna. Eins og áður hefur 

komið fram er nauðsynlegt að kennari kynni sér uppruna tvítyngdra nemenda og 

menningu þeirra. Í þeim efnum spila foreldrar stórt hlutverk, þeir þekkja börnin sín 

best og skiptir örvun þeirra og hvatning því miklu máli.  
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Ávinningur góðs samstarfs heimilis og skóla er mikill og má þar nefna nokkur 

dæmi. Ástundun nemenda verður betri, líkur á þátttöku foreldra í skólastarfi aukast, 

viðhorf og hegðun nemenda batnar auk þess sem samskipti á milli foreldra og barna 

verða jákvæðari (Carrasquillo og Rodriguez, 2002, bls. 56-57). Þá ýtir samstarfið 

undir vellíðan nemenda og eykur líkur á að nemendur nái framförum í námi sínu 

(Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010, bls. 119). 

Aðlögun að skólastarfi þarf að vera gagnkvæm. Kennari þarf að laga sig að erlenda 

nemandanum, þörfum hans og menningu og nemandinn og hans heimili að laga sig 

að nýjum skóla og nýrri menningu (Hanna Ragnarsdóttir, 2004, bls. 148). Skörun 

heimamenningar og skólamenningar er mikilvæg, þ.e. að þær tengist og fái að 

blómstra saman en ekki sé litið á þær sem tvennt ólíkt. Tvítyngdir nemendur lifa í 

tveimur menningarheimum og krefst það stuðnings og mikillar vinnu, bæði heimilis 

og skóla,  að hlúa vel að þeim. Ef mikill munur er á málhegðun skóla og heimilis eru 

meiri líkur á því að nemandi eigi við námsörðugleika að stríða (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2010, bls. 319) og hefur rannsókn þess efnis sýnt að börnum 

erlendra foreldra gengur verr í námi (Birna Arnbjörnsdóttir, 2010, bls. 317). Þá er 

m.a. talið að ef rof verður milli mál- og lestrarvenja heimilis og skóla standi börn 

frekar illa að vígi (Birna Arnbjörnsdóttir, 2010, bls. 327). 

Virkja þarf fjölskyldur af erlendum uppruna til samstarfs og hefur afstaða 

fjölskyldna til menntunar mikil áhrif á námsgengi nemenda. Menningarbundinn og 

þjóðfélagslegur munur á fjölskyldum litar viðhorf þeirra og hefur stétt og þjóðerni 

mikil áhrif á samstarf heimilis og skóla. Þá virðist sem miðstéttarforeldrar séu 

kröfuharðari en foreldrar úr verkamannastétt (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010, bls. 

278). Á þessu sést að samstarf heimilis og skóla er mjög mikilvægt og eykur 

líkurnar á að vel takist til við uppeldi og menntun hinna tvítyngdu nemenda. Þó 

getur komið fyrir að foreldrar séu ekki í stakk búnir til að aðstoða börn sín við 

heimanám, m.a. vegna tungumálaerfiðleika (Björk Helle Lassen o.fl., 2007, bls. 165) 

og er þá mikilvægt að skólinn bregðist við og komi til móts við þá foreldra með 

heimanámsaðstoð í skólunum. 
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5.6 Kennsluhættir og kennsluaðferðir 

Fjölbreytilegir kennsluhættir og kennsluaðferðir gera öllum gott. Ekki síst hinum 

tvítyngda nemanda. Kennsluaðferðir eru fjölmargar og ekki er hægt að benda á 

einhverja eina kennsluaðferð sem er best, heldur ræðst hún m.a. af samsetningu 

nemendahóps og námsefni hverju sinni. Kennsluhættir geta verið mismunandi eftir 

skólum og ráðast þeir oft og tíðum af skólabrag og þeim reglum sem 

skólastjórnendur setja. Má þar nefna opinn skóla, hefðbundna kennslu, 

teymiskennslu, einstaklingsmiðað nám o.fl. Þær kennsluaðferðir sem kennarinn 

beitir mynda hins vegar kennsluhætti hans innan skólastofunnar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 13) og því er kennarinn í lykilhlutverki þegar kemur að vali 

kennsluaðferða og því hvernig bekkjarbragurinn er. Þá hefur fas hans, framkoma og 

raddbeiting einnig mikið um það að segja hvernig til tekst í skólastofunni og hvernig 

kennarinn nær til nemenda sinna (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 12). 

Þegar kemur að því að velja kennsluaðferð sem hentar fjölbreytilegum nemendahópi 

er að mörgu að hyggja. Oft velur kennari þá aðferð sem hann hefur vanist á eigin 

skólagöngu eða lesið um í bókum um kennsluaðferðir. Þá fylgja flestu námsefni 

kennsluleiðbeiningar sem hægt er að nýta (Lilja M. Jónsdóttir, 2007, bls. 6).  

Þegar allt kemur til alls er mikilvægt að kennari noti fjölbreyttar kennsluaðferðir, 

með því aukast líkurnar á að hann nái til fleiri nemenda, kennslan verður 

fjölbreyttari og hugsanlega verða nemendur síður leiðir á náminu. Þá er það af hinu 

góða ef kennari tekur breytingum vel og er ekki hræddur við að breyta til og prófa 

eitthvað nýtt. 

Þegar kemur að tvítyngdum nemendum þarf að leggja mikla áherslu á 

einstaklingsmiðað nám. Meta þarf stöðu nemandans í íslensku, lestri og námi 

almennt og gera svo fyrir hann einstaklingsnámskrá (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000 a, 

bls. 17). Þó svo að einstaklingsnámskrá sé gerð þá er það ekki ávísun á að nemandi 

sitji einn úti í horni og læri heldur frekar að hann haldi áfram námi á sínum 

forsendum. Nemandinn þarf á því að halda að vera innan um aðra nemendur því nám 

þarf að vera án aðgreiningar. Slíkt nám gefur hinum tvítyngda nemanda tækifæri til 

að læra með samnemendum sínum og af þeim (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2010, bls. 191).  
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Margir fræðimenn eru á þeirri línu að nám sé félagslegt og er Vygotsky einn af 

þeim. Samkvæmt honum læra nemendur í samspili við kennara sína og aðra 

nemendur (Conteh, 2003, bls. 4). Því telst kennsluaðferð eins og samvinnunám 

árangursrík en sú kennsluaðferð byggist á því að nemendum er skipt í hópa og vinna 

þeir saman að ákveðnu viðfangsefni sem þeir bera sameiginlega ábyrgð á (Þóroddur 

Helgason, 2010, bls. 73). Slíkt nám hefur gefið góða raun í kennslu tvítyngdra barna 

vegna þess að það getur aukið félagslegan, sálrænan og vitsmunalegan þroska þeirra 

(Kristín Aðalsteinsdóttir o.fl., 2007, bls. 142). Dæmi um kennsluaðferðir sem gætu 

flokkast undir samvinnunám eru t.d. umræðuhópar, leitaraðferðir, þemanám og ýmis 

önnur hópvinnubrögð þar sem nemendur eru í aðalhlutverki. Þá getur samvinnunám 

ýtt undir fordómaleysi og kennt börnum að virða ólíkar skoðanir og menningu auk 

þess að viðurkenna veikleika og styrkleika hvers annars með það fyrir augum að 

nýta þá í samvinnu.  

5.7 Úrræði og leiðir - námsgögn og námsefni 

Ýmsar leiðir er hægt að fara til að skapa gott námsumhverfi fyrir hina tvítyngdu 

nemendur. Þó ber að hafa hugfast að þær aðferðir sem síst hafa skilað árangri við 

kennslu tvítyngdra barna eru þær sem sérsniðnar eru að þörfum tvítyngdra. Oft 

gleymist að taka tillit til þess að tvítyngi er aðeins eitt margra einkenna þessara 

barna og ekki endilega það sem skilgreinir þau (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 

122). Þeim farnast betur í hópi jafningja þar sem styrkleikar þeirra nýtast og minna 

ber á veikleikum. Jafningjar geta verið bæði íslenskir nemendur sem og erlendir 

nemendur sem búið hafa lengur á landinu og þekkja af eigin raun hvernig er að vera 

nýbúi (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 191). Gott getur 

verið að undirbúa aðra nemendur undir komu hins tvítyngda nemanda og kynna sér 

land hans, tungumál og menningu eftir því sem við verður komið. Þá er einnig hægt 

að koma á sambandi milli tvítyngda nemandans og bekkjarfélaga til að aðstoða við 

aðlögun og kemur fram í könnun Huldu Karenar Daníelsdóttur og félaga að kennarar 

reyni það með markvissum hætti (2010, bls. 71). 

Gott er að kennsla tvítyngdra sé nemendamiðuð og hafi merkingu fyrir nemendur. 

Þeir þurfa að geta tengt námið fyrri reynslu og lífinu sjálfu. Því er mikilvægt að 

kennsla sé miðuð við áhuga þeirra og þeim leyft að koma sjálfum með tillögur að 

námsefni (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 198). Börn hafa 

ýmislegt um nám sitt að segja og gleymist oft að hafa þau með í ráðum. Með því að 
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hlusta á börn og veita hátterni þeirra athygli er hægt að komast að ýmsu um hvað 

hentar þeim best (Issa og Öztürk, 2008, bls. 13).  

Með nemendamiðuðu námi aukast einnig líkurnar á því að kennarinn meti 

nemandann að verðleikum og komi til móts við hann á hans eigin forsendum. Það 

þýðir þó ekki að koma eigi eins fram við alla, heldur ber að virða fjölbreytileikann 

og hafa hann í hávegum. Hægt er að koma til móts við hinn tvítyngda nemanda með 

því að gera móðurmáli hans hátt undir höfði. Það er hægt að gera með því t.d. að 

læra að bera nafn hans rétt fram (Issa og Öztürk, 2008, bls. 23) og leyfa honum að 

segja frá því hvað það merkir. Þá getur einnig verið kjörið að fá foreldra til samstarfs 

við sig og biðja þá að aðstoða við kynningu á móðurmáli svo eitthvað sé nefnt.  

Margir fræðimenn, m.a. Skutnabb-Kangas, styðja þá kenningu að gott sé að leyfa 

tvítyngdum nemendum að nota eigið móðurmál í skólanum (Conteh, 2003, bls. 125), 

t.d. að skrifa ritgerðir á því. Ef það er gert minnka líkurnar á að tómarúm skapist í 

námi þeirra á meðan þeir ná góðum tökum á markmálinu (Björk Helle Lassen o.fl., 

2007, bls. 163). Einnig er hægt að leiða saman nemendur sem tala sama móðurmálið 

(Issa og Öztürk, 2008, bls. 23) og geta þeir þá stutt hver annan í náminu. Það þýðir 

þó ekki að nemendur eigi að læra móðurmálið í skólanum en það ætti að vera 

sjálfsagt að leyfa þeim að tjá sig á því, tala það og skrifa, ef verkefni gefa tilefni til. 

Víða hefur náðst góður árangur hvað varðar móðumálskennslu tvítyngdra og stendur 

pólskukennsla þar upp úr. Aðgengi er gott að pólskum náms- og lestrarbókum og má 

nálgast þær á Bæjar- og héraðsbókasafninu á Selfossi (Björk Helle Lassen 

o.fl.,2007, bls. 163). 

Einnig hefur reynst vel við kennslu tvítyngdra nemenda að hafa myndrænt skipulag í 

kennslustofunni. Hafa myndir með helstu hugtökum á töflu eða veggjum og gott er 

að skrifa skipulag dagsins og verkefni á töfluna. Þannig verða hugtök og heiti, ásamt 

skipulagi skólastofunnar sýnileg og öðlast merkingu (Issa og Öztürk, 2008, bls. 6) 

ásamt því að auðvelda hinum tvítyngda að fylgjast með þrátt fyrir 

tungumálaerfiðleika. Nauðsynlegt er að vinna markvisst með orðaforða hinna 

tvítyngdu í íslensku og byrja á grunnorðaforða tungumálsins (Sigríður Ólafsdóttir, 

2010, bls. 40 og 42). Það er hægt að gera með því m.a. að láta nemendur sjálfa útbúa 

orðasafn þar sem unnið er með grunnorðaforða og þann orðaforða sem þeir þurfa að 

hafa yfir að ráða á því skólastigi sem þeir eru staddir (Sigríður Ólafsdóttir, 2010, bls. 
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43-44). Jafnframt skal leggja áherslu á viðhald móðurmáls og hvetja nemendur og 

foreldra þeirra til að tala það heima fyrir og lesa bækur á því máli. Góða raun gefur 

að einfalda námsefni og laga það að getustigi hvers nemanda, nota einfalt og skýrt 

mál og skrifa skýrum stöfum á töfluna (Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010, 

bls. 122-123). 

Ýmsar námsbækur hafa verið gefnar út í námsgreininni íslenska sem annað mál. 

Flestir notast við námsefni útgefið af Námsgagnastofnun (Hulda Karen Daníelsdóttir 

o.fl., 2010, bls. 40) sem reynir að hafa námsefnið fjölbreytt. Rannsóknir benda til að 

fjölmenningarlegt samfélag verði æ sýnilegra í námsbókunum (Hanna Ragnarsdóttir 

og Kristín Loftsdóttir, 2010, bls. 216) en þó verða foreldrar og kennarar að vera 

vakandi fyrir boðskap þeirra og horfa gagnrýnum augum á þær. Þær eiga ekki að 

sýna ráðandi staðalímyndir þjóðfélagsins heldur gefa mynd af Íslandi sem 

fjölmenningarlegu samfélagi (Kristín Loftsdóttir, 2007). Aðalnámskrá tæpir einnig á 

því að námsefni megi ekki mismuna nemendum (Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti, 2006, bls. 15).  

Áður hefur komið fram að lestrarhæfni tvítyngdra skipti sköpum hvað námsárangur 

og velgengni í námi varðar. Því er mikilvægt að huga vel að lestri og lestrarfærni 

þeirra. Þegar kemur að lestri bóka, hvort heldur sem eru námsbækur eða bækur til 

yndislestrar skiptir fjölbreytnin mestu máli. Nemendur geta lesið barnabækur, 

skáldverk, ljóð, texta af netinu eða handbækur og mikilvægast er að nemandi skilji 

það sem hann les. Gott er að kennarar geri sér grein fyrir að nemandi geti verið 

orðinn tæknilega læs og náð góðum lestrarhraða og framburði án þess þó að skilja 

innihald textans sem hann les (Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 147).  

Að lokum má benda á að á ýmsum vefsíðum má nálgast gagnvirkt efni og leiki sem 

geta aukið skilning hinna tvítyngdu á náminu. Þar má nefna vef 

Námsgagnastofnunar (www.nams.is), Skólavefinn (www.skolavefurinn.is) og 

Fjölmenningarvef Breiðholtsskóla (http://fjolmenningarvefurbarna.net/). Þá má 

nefna að á vef Námsmatsstofnunar er hægt að nálgast orðalista í stærðfræði og 

náttúrufræði á 14 tungumálum (Björk Helle Lassen o.fl., 2007, bls. 163). Á 

bókasafninu í Gerðubergi er boðið upp á heimanámsaðstoð sem nýtist tvítyngdum 

nemendum vel. Það verkefni nefnist Heilahristingur (http://heilahristingur.is/) og þar 

taka sjálfboðaliðar á móti nemendum og er lögð áhersla á að virkja nemendur í námi 
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og hafa gaman saman. Þá er vert að minnast á Tungumálatorg 

(http://tungumalatorg.is/) sem er nýr vettvangur skóla á neti tengdur námi og 

kennslu tungumála og fjölmenningarlegu skólastarfi. Vefurinn gagnast til að mynda 

kennurum, skólastjórnendum, nemendum og foreldrum (Tungumálatorg, e.d.). Þá 

má nálgast fjölbreytt úrval leikja sem hægt er að nota í kennslu á Leikjavef Ingvars 

Sigurgeirssonar sem unninn er í samstarfi við nemendur á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands (http://www.leikjavefurinn.is/). 

5.8 Frá orði að borði – raunveruleikinn í íslenskum skólum 

Í kafla fjögur hér á undan var rætt um lög og reglugerðir sem snúa að tvítyngdum 

nemendum í íslenskum grunnskólum. Spurningin er hins vegar sú hvort farið sé eftir 

þeim og hvort þau endurspegli raunveruleikann á vettvangi. Í doktorsritgerðum 

Bergþóru Kristjánsdóttur og Hönnu Ragnarsdóttur kemur fram að í aðalnámskrá sé 

tvítyngdum börnum ekki tryggð réttindi til jafns við börn sem eiga íslensku að 

móðurmáli (Bergþóra Kristjánsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 39) og í 

almenna hluta hennar gætir ákveðinnar þversagnar. Þar er áhersla lögð á jafnrétti en 

jafnframt er íslenskur menningararfur og tunga í aðalhlutverki (Bergþóra 

Kristjánsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 55; Hanna Ragnarsdóttir, 2007, 

bls. 264), þó með ákveðnum undanþágum. Erlendir nemendur eru þá einnig hvattir 

til að viðhalda móðurmáli sínu en engin kennsla er í móðurmáli þeirra (Bergþóra 

Kristjánsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 63) þrátt fyrir ákvæði þar um í 

námskrám. 

Rannsóknir hafa sýnt að tvítyngdir nemendur eru í jaðarstöðu í skólum landsins og 

stundum virðist sem þeir nái ekki fótfestu og verði á einhvern hátt utanveltu. Þeim 

gengur mörgum hverjum illa í námi og verða félagslega einangraðir (Börkur Hansen 

og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 19). Námsleg staða þessara nemenda í skólum 

landsins er því oft og tíðum erfið og oft eru vandamál þeirra talin vera komin til 

vegna uppruna og menningar þeirra (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 64). Það er þó 

ekki endilega raunin heldur spilar þar ekki síst inn í úrræði skólanna og hvernig 

haldið er utan um þessa nemendur. Úrræði skólanna eru oft af skornum skammti og 

mjög misjöfn og haldast oft í hendur við fjárlög og fjárhagsstöðu skólans.  

Fjölmenningarleg menntun er lykilatriði til þess að sporna gegn þessari stöðu. Til 

þess að vel gangi með tvítyngdu nemendurna þurfa kennarar og annað starfsfólk 
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skólanna að vera opið fyrir nýjungum og hafa öðlast þekkingu og reynslu í 

málefnum tvítyngdra. Í móttökudeildum skóla starfa kennarar sem hafa menntun og 

reynslu í þeim efnum en það á hins vegar ekki endilega við um hinn almenna 

kennara (Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 263) sem tekur við nemendum eftir að þeir 

hafa öðlast ákveðna grunnfærni í íslensku. Mikilvægt er að allir kennarar fái þjálfun 

í kennslu í íslensku sem öðru máli. Í hverjum skóla ætti að vera starfandi sérteymi 

sem sér um slíkt (Björk Helle Lassen o.fl., 2007, bls. 165).  

Hætta getur skapast þegar öllum annars máls nemendum er skipað saman í hóp 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 256) og því má velta fyrir sér hvort móttökuskólar 

séu af hinu góða. Sumum finnst þeir orka tvímælis því þeir geti ýtt undir 

aðgreiningu sem ýti ef til vill undir fordóma og nokkuð algengt er að litið sé á 

kennslu í íslensku sem öðru máli sem afbrigði af sérkennslu (Hulda Karen 

Daníelsdóttir o.fl., 2010, bls. 75). Væntanlega eru engin rök sem styðja við það að 

tvítyngdir nemendur þurfi frekar sérkennslu en aðrir nemendur skólans, þó vissulega 

geti þeir leynst inn á milli. Hins vegar má ekki gleyma að þó þeir séu kannski ekki 

nemendur sem þarfnast sérkennslu þá þurfa þeir sérstaka aðlögun eða aðstoð hvað 

varðar nám (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 20). Eðli málsins samkvæmt eru þeir 

oft á eftir í námi á meðan þeir eru að tileinka sér nýja tungumálið. Þá má nefna að í 

Bretlandi voru móttökubekkir lagðir af um tíma því þeir þóttu ólöglegir og stuðla að 

mismunun minnihlutahópa, þ.e. aðskilnaði og einangrun (Birna Arnbjörnsdóttir, 

2000 b, bls. 13).  

Er þá ef til vill betra fyrir máltöku nemenda af erlendum uppruna að hefja 

skólagöngu strax í almennri bekkjardeild? Hér er vænlegast til árangurs að líta á 

nemandann sjálfan, þarfir hans og uppruna og gefa foreldrum sjálfum tækifæri til að 

velja hvor kosturinn sé betri. Þó má ekki gleyma að hvort sem nemandi er í almennri 

bekkjardeild, í móttökudeild eða sambærilegu móttökuferli skal hann fá kennslu í 

íslensku sem öðru máli og viðeigandi stuðning. 

Heimildir sýna jaðarstöðu tvítyngdra nemenda. Þeir eiga oft erfitt uppdráttar en 

varast ber þó að alhæfa. Eflaust eru hér á landi fjölmargir tvítyngdir sem farnast vel í 

skólastarfi og gengur vel í námi. Staða þeirra er viðkvæm og háð aðstæðum. Hafa 

skal hugfast að þegar allt kemur til alls eru það ekki eingöngu jaðarhóparnir sem 

eiga að laga sig að skólunum heldur skulu skólarnir einnig koma til móts við þarfir 
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og sérstöðu þessara nemenda (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 

25). Þannig aukast líkurnar á að tvítyngdum nemendum farnist vel í íslenskum skóla 

og þjóðfélagi.  
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6. Umræður og lokaorð 

Tvítyngi er algengara en flestir gera sér grein fyrir. Fólk flytur búferlum og sest að í 

ókunnu landi auk þess sem mörg lönd eru í eðli sínu tvítyngd. Hér á landi hefur 

tvítyngi færst í aukana og er landið orðið fjölmenningalegra. Þess vegna er nú sem 

aldrei fyrr mikilvægt að gefa tvítyngi og tvítyngdum nemendum sérstakan gaum. 

Þróun máls eintyngdra og tvítyngdra barna fer fram á svipaðan hátt. Þeir tvítyngdu 

hafa þó verkfæri fyrra tungumáls síns sér til halds og traust og nýta þá 

grunnþekkingu sína til að byggja upp kunnáttu í öðru máli. Sumir halda að tvítyngi 

sé ógn við almennan þroska en hvers vegna ættu tvítyngdir að vera í meiri hættu en 

eintyngdir þegar vitað er að þeir þróa mál sín á sambærilegan hátt. Þegar slíkar 

ályktanir eru dregnar er oft ekki við tvítyngið sem slíkt að sakast heldur liggja aðrar 

ástæður að baki.  

Fram hefur komið að margar leiðir eru að tvítyngi barna og ávinningur þess er 

margþættur. Það að búa við tvítyngi gefur börnum ekki bara tvö tungumál, heldur 

tvo menningarheima. Tvítyngi er m.a. talið auka vitsmunaþroska og ýta undir 

skipulagshæfileika. Það er staðreynd að það getur verið erfitt að vera tvítyngdur og 

búa í öðru landi en heimalandi sínu þar sem rætur manns liggja. Því er mikilvægt að 

tvítyngdir nemendur mæti skilningi í skólanum og séu ekki bornir saman við 

eintyngda þegar kemur að námsframvindu. Málkunnátta tvítyngdra dreifist á tvö 

tungumál og skal tekið tillit til þess. Það er þó eðlilegt að það hægi á námsframvindu 

hins tvítyngda fyrst eftir að hann flytur til landsins á meðan hann nær tökum á nýja 

málinu. Því eldri sem nemandi er því meiri orðaforða þarf hann að ná upp og því er 

oft talið að leiðin sé auðveldari fyrir yngri börn.  

Viðhald móðurmálsins er ekki síst mikilvægt þegar kemur að því að tvítyngdum 

nemanda farnist vel í skólastarfi. Því er mikilvægt að kennarar og annað starfsfólk 

skólanna sé meðvitað um það og hvetji foreldra og nemendur til að viðhalda 

móðurmáli sínu, lesa á því og tala það heima fyrir. Kennarinn er í lykilhlutverki 

þegar kemur að námi og aðlögun hins tvítyngda nemanda og því er mikilvægt að 

kennarar hafi grunnþekkingu á tvítyngi og viti hvað það felur í sér. Ekki er þó hægt 

að ætlast til þess að kennari kunni öll heimsins tungumál og geti tjáð sig við hvern 

nemanda á hans eigin tungumáli. Þó er hægt að gera þá kröfu að kennarinn kunni að 

afla sér upplýsinga um heimaland og menningu nemenda sinna og að hann kunni að 
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bregðast við fjölbreytileikanum með því t.d. að leita aðstoðar túlka. Mikilvægt er 

einnig fyrir kennarann að meta reynslu tvítyngda nemandans og taka tillit til hennar 

þegar kemur að vali á námsefni og kennsluaðferðum. Taka þarf tillit til þess að 

reynsla nemenda er mismunandi og helst ekki alltaf í hendur við aldur þeirra og 

skólagöngu, þar sem hún hefur verið til staðar. 

Í skólanum eiga allir nemendur að fá að njóta sín í námi og kveður aðalnámskrá 

grunnskóla skýrt á um það. Í henni er þó ýmislegt laust í reipum um það hvernig 

koma skuli að námi og aðlögun tvítyngdra nemenda. Orðalag eins og „eftir því sem 

kostur er“ og „eins og unnt er“ er algengt í aðalnámskrá og gerir það að verkum að 

hægt er að túlka og framkvæma eftir því sem hentar og eftir því sem skólinn treystir 

sér til. Þá er hugsanlegt að hagur hins tvítyngda nemanda verði útundan og ekki 

hafður að leiðarljósi. Í aðalnámskrá grunnskóla er sagt að gera eigi móðurmáli 

tvítyngdra nemenda hátt undir höfði og erlendar fjölskyldur skuli hvattar til þess að 

viðhalda móðurmáli sínu. Þó er ekki boðið upp á móðurmálskennslu þeirra í 

grunnskólum landsins og hún því alfarið á ábyrgð foreldra.  

Þegar allt kemur til alls er viðhald móðurmálsins og viðhorf og þekking kennara til 

fjölmenningar og tvítyngis einna mikilvægustu þættirnir í því að tvítyngdir 

nemendur aðlagist og farnist vel í skólastarfi. Ekki má gleyma samstarfi heimilis og 

skóla og hversu mikilvægt er að foreldrar taki virkan þátt í námi og skólastarfi barna 

sinna. Viðurkenna þarf móðurmál erlendu barnanna og hvetja þau og fjölskyldur 

þeirra til að viðhalda því. Móðurmálið og læsi er þegar allt kemur til alls forsenda 

þess að geta byggt upp nám og fræðimenn eru flestir á því að leyfa eigi notkun 

móðurmáls í skólanum. 

Þegar öllu er á botninn hvolft má sjá að ekki þarf að óttast tvítyngi. Stundum gæti 

leiðin í átt að tvítyngi þó virst þyrnum stráð og því má ekki gleyma að hlúa vel að 

hinum tvítyngda nemanda og ekki síst halda vel utan hann þegar kemur að menntun 

hans. Ef vel er að málum staðið er ekkert því til fyrirstöðu að hinum tvítyngda 

nemanda farnist vel í námi og starfi. 

Þegar vinnan við þessa ritgerð hófst veltum við fyrir okkur þeim þáttum sem þurfa 

að vera til staðar til að tvítyngdum nemendum farnist vel í skólastarfi hér á landi og 

aðlagist nýju málsamfélagi. Sem verðandi kennarar höfum við lært mikið af 

vinnuferlinu, bæði með lestri heimilda en ekki síður með spjalli okkar á milli. Við 
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erum reynslunni ríkari og höfum viðað að okkur nytsamlegu efni sem á eftir að 

gagnast okkur í starfi.  

Ljóst er að fjölmargir þættir hafa áhrif á aðlögunarferli hins tvítyngda nemanda og 

okkur finnst því enn mikilvægara en áður að kennarar séu í stakk búnir til að 

bregðast við málum þeirra og kunni að leita sér upplýsinga um hvernig best sé að 

styðja við áframhaldandi málþroska og stuðla þannig að góðri aðlögun þeirra. 

Mikilvægt er einnig að skólastjórnendur geri sér grein fyrir þessu og veiti kennurum 

og öðru starfsfólki stuðning. Kennarar eiga ekki að þurfa að finna upp hjólið í 

sífellu, kennslan er ekki einkamál umsjónarkennara viðkomandi nemanda. Því er 

mikilvægt að hafa í huga þá fagþekkingu sem til er á landinu og leita ráða hjá því 

fagfólki sem hefur reynslu af vinnu með tvítyngdum.  

Enn standa þó eftir vangaveltur um fjárhag skólanna og hvort hann muni hafa áhrif á 

aðstöðu tvítyngdra nemenda í framtíðinni. Þó faglegt starf fari fram í skólum 

landsins þá er alltaf hætta á að minnihlutahópar verði útundan þegar fjárhagsstaðan 

er bág. Þetta er umhugsunarvert en þó erum við bjartsýnar á framtíðina. Það er von 

okkar að ritgerðin eigi eftir að nýtast sem flestum. Bæði kennaranemum, foreldrum 

tvítyngdra nemenda og núverandi kennurum sem starfa í fjölmenningarlegu og 

fjöltyngdu skólastarfi. 
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