
Móðurmál

modurmal@modurmal.com



•Sjálfboðaliðastarf foreldra

•Markmið frá upphafi hefur verið til að viðhalda og þróa móðurmál fleirtyngdra barna

•Byrjaði óformlega í 1991

•U.þ.b. 25 tungumál í dag

•Móðurmálskennsla fer yfirleitt fram á laugardögum og sunnudögum í skólum, leikskólum, menningarmiðstöðvum, 
kirkju og mosku, félagasamtökum, góðgerðarsamtökum osf.

•Gagnvirkur samningur við SFS – afnot af Fellaskóla og Hólabrekkuskóla á móti fræðslu og endurmenntun handa 

starfsfólki SFS

Móðurmál

Samtök um tvítyngi



www. modurmal.is



Tilgangur

• Að kenna börnum þeirra móðurmál

• Að styðja við móðurmálshópa og móðurmálskennara

• Að hvetja foreldra sem eiga tvítyngd börn til að veita þeim tækifæri til móðurmáls- og 

menningarnáms

• Fræðsla fyrir foreldra, stofnanir og almenning

• Endurmenntun fyrir móðurmálskennara

• Samstarf

• Útgáfa



Móðurmálshópar 2017/18
um 1000 börn sækja móðurmálskennslu (Reykjavík, 

Kópavogur, Hafnarfjörður, Reykjanesbær, Vogar)

• Albanska

• Arabíska

• Enska

• Filippseyska

• Franska

• Japanska

• Kínverska

• Kóreanska

• Lettneska

• Litháíska

• Pólska

• Portúgalska

• Rússneska

• Serbneska

• Slóvakíska

• Spænska

• Sænska

• Tékkneska

• Taílenska

• Úkraínska 

• Þýska

• Höfuðborgarsvæði

• Reykjanesbær

• Fjarkennsla





Verkefni 2017/18

• Allir með – tölum saman um skólamenningu á Íslandi (samstarf við SAMFOK)

• Þróun samstarfs við IHLA (the International and Heritage Languages Associaion in Edmonton)

• Bókakostur Móðurmáls í Gegni (stuðningur SFS Reykjavíkurborgar)

• Tvítyngd móðurmálsbók (Þema „saga“)

• Kórar og kóramót

• Teiknisamkeppni barna (vetrarþema)

• Fréttabréf (1. útgáfa)



Samstarf

• Skóla- og frístundasvið Reykavíkurborgar

• SAMFOK

• International and Heritage Language Association, Edmonton, Kanada

• Menningarmiðstöð Gerðuberg og Borgarbókasafn Reykjavíkurborgar

• Veröld, húsið Vigdísar

• Karaconnect

• Almannaheill

• Modersmalcenter í Lundi, Svíþjóð



Hvað er tvítyngi



Hvernig hjálpum við börnum?



Móðurmál



Tungumál á Íslandi

• Um það bil 90-100

• Um það bil 10% (eða meira)
barna í leikskólum og grunnskólum
af erlendum uppruna

• Fjölmenningarstefna Reykjavíkurborgar „Heimurinn er hér“ – eitt af 
markmiðum er virkt tvítyngi

• Aðalnámskrá grunnskóla viðurkennir mikilvægi móðurmála, býður 
uppá móðurmálskennslu sem valfag, og opnar fyrir möguleika til 
samstarfs við fagaðila



“Heimurinn er hér”
Fjölmenningarstefna Reykjavíkurborgar. 

2014.

• Góð staða í móðurmáli hefur bein áhrif á möguleikann til að ná
árangri í íslensku sem öðru máli. 

• Vitsmunaþroski og þróun tungumálsins haldast í hendur. Þekking sem
verður til á móðurmáli verður að undirliggjandi færni í íslensku sem
öðru máli. 

• Stuðningur við fjölbreytt móðurmál í skóla- og frístundastarfi eykur
virðingu samfélagsins fyrir tungumálum.



Lesið í leik. Læsisstefna 
leikskóla. 2013.

• Móðurmálskunnátta barna með annað móðurmál en íslensku og viðhorf 
leikskólans til móðurmáls þeirra hefur mikil áhrif á möguleika barnanna til 
að tileinka sér íslensku sem annað mál. 

• Leggja þarf áherslu á að styrkja foreldra til að viðhalda móðurmálinu með 
börnunum um leið og leikskólinn vinnur markvisst með íslenskunám þeirra. 

• Móðurmál barnsins er samofið sjálfsmynd þess. Börn með annað 
móðurmál en íslensku koma oftast í leikskólann með góða þekkingu á 
móðurmáli sínu og menningu. 



Takk!

• MYNDBAND UM MÓÐURMÁL

• MULTILINGUAL ICELANDERS

https://www.youtube.com/watch?v=Y2BT5HdFVyQ
https://www.youtube.com/watch?v=6wx3tt4gOfY&t=1s

