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Læsi og tvítyngi eru hugtök sem eiga fallegan samhljóm. Læsi felur í sér skilning á lesnum texta og
færni til að tjá sig í rituðu máli. Þar sem ritað mál er mun fjölbreyttara og flóknara en talað mál, er
læsi grundvöllur framfara í málþroska barna og tvítyngdra barna í báðum tungumálum þeirra. Málþroski þróast frá fæðingu en formlegt lestrarnám hefst yfirleitt um 5–6 ára aldur.
Í upphafi lestrarnáms æfa börn að tengja saman stafi og hljóð, kalla fram orð og setningar sem síðan
þróast í áreynslulausan lestur, lesfimi. En til að ná slíkri tækni þarf góða hljóðkerfisvitund, þ.e. næmi
fyrir einstökum hljóðum tungumálsins. Þar sem ung tvítyngd börn greina hljóð úr tveimur tungumálum geta þau öðlast næmari og víðtækari hljóðkerfisvitund en börn sem aðeins heyra og nota eitt
tungumál, eintyngd börn. Þrátt fyrir slíkt forskot hjá sumum tvítyngdum börnum er þessi nemendahópur almennt ekki fljótari en eintyngdir jafnaldrar að ná tökum á lesfimi. Það sem skiptir mestu
máli, auk einstaklingshæfni og gæða kennslunnar, er hversu einfalt eða flókið ritkerfi tungumálsins
er. Til dæmis börn sem læra að lesa á finnsku, sem hefur einfalt ritkerfi, þau eru fljótari að ná tökum
á lestri en jafnaldrar sem læra að lesa á ensku með flókið ritkerfi. Íslenska ritkerfið er frekar einfalt
sem endurspeglast í því hversu vel íslenskum nemendum gengur að læra að lesa, aðeins verr en þeim
finnsku og betur en þeim ensku. Mikilvægt er að tvítyngd börn nái lesfimi í báðum málum sínum en
það að læra að lesa á tungumáli með einföldu ritkerfi er góð undirstaða til að takast á við flókið ritkerfi. Sem dæmi má nefna barn með ensku að móðurmáli og íslensku sem annað mál, barnið hefur
ákveðinn ávinning af því að læra að lesa á íslensku jafnhliða því að læra að lesa á ensku. Að geta
lesið áreynslulaust er þó ekki nóg því lestur þjónar litlum tilgangi ef lesandi skilur ekki það sem hann
les. Fyrir góðan lesskilning situr orðaforði í öndvegi.
Orðaforði ungra tvítyngdra barna mótast af þeirri málörvun sem þau fá í hvoru máli fyrir sig. Þau
læra gjarnan orð sem tengjast fjölskyldulífi á móðurmálinu og orð sem þau heyra og nota í leikskólanum í tungumáli skólasamfélagsins. Þannig skiptist orðaforði ungra tvítyngdra barna að jafnaði á
milli tungumála þeirra. Þessi tilhneiging kann að leiða til þess að þau þrói minni orðaforða í hvoru
máli en eintyngd börn í sínu eina máli. Minni orðaforði tvítyngdra barna í tungumáli skólasamfélagsins getur leitt til hægari framfara í lesskilningi sem síðan hefur hamlandi áhrif á námsgengi þeirra.
Til að sporna við slíkri óheillaþróun er mikilvægt að gefa þeim góðan stuðning og það strax á unga
aldri, að þau auki stöðugt orðaforða sinn, og helst í báðum málum. Því gefur auga leið að hlutverk
leik- og grunnskólakennara er afar mikilvægt, sérstaklega ef foreldrar tvítyngdra barna hafa takmarkaða kunnáttu í tungumáli skólasamfélagsins. Aftur á móti er grundvallaratriði að foreldrar gefi
tvítyngdum börnum sínum góða málörvun í móðurmálinu. Í gegnum lestur á móðurmáli eflist orðaforði móðurmálsins og í gegnum lestur á tungumáli skólasamfélagsins eflist orðaforði í því máli.
Ritað mál inniheldur fjölbreytilegan orðaforða, að mestu leyti algeng orð en líka sjaldgæf orð. Í
síðarnefnda hópnum eru orð sem eru notuð í margs konar texta, samheiti algengra orða og huglæg
orð, en einnig orð sem tilheyra ákveðnum fræðasviðum.
Þegar nemendur eru orðnir eldri, komnir vel á grunnskólaaldur, þegar þeir flytja til nýs lands og
hefja nám í öðru tungumáli njóta þeir góðs af því að hafa þegar öðlast ákveðna færni og þekkingu í
móðurmálinu, þeir hafa gjarnan lært mörg sjaldgæf orð. Til dæmis þegar þeir takast á við landafræði
og náttúrufræði þá kemur sér vel að hafa undirstöðu í því sem fjallað er um: þeir hafa lært ákveðin
hugtök sem tilheyra þessum greinum, eins og til dæmis spendýr og iðnaður. Þeir hafa þekkingu á
því fyrir hvað orðin standa – sem eru í raun hluti af inntaki þessara námsgreina. Einnig þegar þeir
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rekast á orð í nýja málinu með flókna merkingu, huglæg orð eins og gagnsemi og nýtni; hafi þeir lært
orð fyrir sömu merkingu á móðurmálinu getur skilningur á flókinni merkingu þeirra auðveldlega flust
yfir á hitt tungumálið. Eldri börn geta því lært annað tungumál hraðar en þau yngri. Eldri nemendur
standa þó frammi fyrir þeirri áskorun að ná fótfestu í námi í nýju samfélagi og með notkun nýs tungumáls. Þeir þurfa því góðan og markvissan stuðning í nýja málinu en einnig tækifæri til að byggja á
fyrri þekkingu sinni, bæði í móðurmáli og í hinum ýmsu námsgreinum. Slíkri tengingu er hægt að
ná með því að hafa við hendina námsbækur, eða efni á vef, á móðurmálinu sem fjallar um það sem
fengist er við hvert sinn í skólastarfinu. Á þann hátt getur bakgrunnsþekking og móðurmálskunnátta
orðið stökkpallur fyrir tileinkun og framfarir í nýja málinu. Fyrir bæði þá sem eldri eru þegar þeir
hefja tileinkun annars máls og þá sem yngri eru gegnir orðaforði skólasamfélagsins lykilhlutverki.
Svo virðist vera að tvítyngdir nemendur hér á landi (sem eiga íslensku sem annað tungumál, ÍSAT
nemendur) fái almennt ekki nægilegan stuðning í íslensku í leik- og grunnskólum, því rannsóknir
sýna að þeir auka hægt íslenskukunnáttu sína á milli ára og í lok grunnskóla standa þeir langt
að baki innfæddum jafnöldrum sínum. Því má álykta að ÍSAT nemendur þurfi betri og markvissari
stuðning og sem allra fyrst. Strax í leikskóla þarf að leggja áherslu á íslenskan orðaforða þeirra og
hljóðkerfisvitund. Slíkar áherslur geta aukið gleði þeirra og virkni í leikskólanum, þau verða betur
fær um að skilja það sem fram fer og þau geta betur tekið þátt í leik með öðrum börnum.
Árangursrík leið til að efla málþroska barna er einmitt að gefa þeim næg tækifæri til notkunar tungumálsins, ekki aðeins til skilnings heldur einnig til tjáningar, að þau verði virkir málnotendur. Skemmtilegar umræður um lesinn texta í leikskóla þar sem unnið er markvisst með íslensk orð geta lyft
grettistaki. Innihaldsrík umfjöllun í grunnskóla um málefni sem höfða til áhugasviðs nemenda þar
sem þeir færa rök fyrir skoðunum sínum, takast á og komast hugsanlega að málamiðlun, hafa sýnt
verulegan árangur í eflingu málþroska barna. Þá þurfa nemendur þjálfun í að skrifa í fjölbreyttum
tilgangi fyrir ólíka lesendahópa. Nemendur ættu að fá tækifæri til að þjálfa ritun frásagna og upplýsingatexta, í því felst m.a. að þeir átti sig á ólíkri uppbyggingu slíkra texta.
Hér að ofan hefur verið fjallað um hljóðkerfisvitund, lesfimi, orðaforða og lesskilning og hugsanleg
áhrif tvítyngis á þessa grundvallarfærniþætti læsis. Tilgangurinn með umfjölluninni er að gera kennara meðvitaðri um sértækar námsþarfir ÍSAT nemenda og nauðsyn þess að mæta þeim á markvissan
hátt.
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