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ÁGRIP
Tilgangur þessarar rannsóknar var skoða móttöku, nám og líðan stúlkna af erlendum 

uppruna í íslenskum grunnskólum. Þátttakendur voru fjórar stúlkur, hver frá sínu landi. 

Þær voru á mismunandi aldri við komuna hingað til lands, en allar voru þær komnar á 

unglingsár þegar rannsóknin fór fram.

Gögnum var safnað með opnum viðtölum við hverja stúlku fyrir sig. 

Rannsóknarspurningar lutu að því hvernig stúlkurnar upplifðu móttöku í íslenskum 

grunnskóla, væntingar þeirra til eigin náms og hvernig þær upplifðu væntingar annarra til 

sín. Hvernig námi og kennslu þeirra var háttað, sem og hvernig þeim leið í kjölfar reynslu 

sinnar. 

Eftirtekt vekur að engin stúlknanna fékk móðurmálskennslu, sem er forsenda frekara 

náms og þroska og tæki foreldra til félagsmótunar barna sinna. Í móðurmáli felast auk 

þess menningarleg gildi, sem eldri kynslóðir miðla til hinna sem yngri eru. Þessi tengsl 

barns og foreldris, sem og móðurmáls og menningar má ekki rjúfa. Því þarf að taka mið 

af menningarlegum bakgrunni, svo sem tungu, siðum og trú nemenda.

Íslenskukennsla stúlknanna miðaði að því að eftir ákveðinn tímafjölda ættu þær að 

stunda nám í bekk, en upp og ofan var hversu góðum tökum þær höfðu náð á nýja málinu 

áður en þær þurftu að takast á við nám í bekk með innfæddum börnum. Allt frekara nám 

byggði á hvort og hversu góðum tökum þær höfðu náð á íslensku. Auka þyrfti kennslu í 

íslensku sem öðru máli, þar til nægjanleg þekking er fengin til að stunda nám í almennum 

bekk til jafns við innfædda jafnaldra. 

Stúlkurnar þroskuðust mikið og sjálfsmynd þeirra styrktist á meðan á rannsókninni 

stóð sem aftur hafði jákvæð áhrif á aðlögunarferli þeirra. Aðlögun og félagsmótun 

stúlknanna var þó ólík, allt frá samþættingu til möguleika á jaðarstöðu. Vinna þyrfti með 

aðlögun ólíkra hópa, hverra að öðrum, og stuðla þannig að því að allir einstaklingar séu 

jafngildir í samfélaginu. 
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ABSTRACT
The aim of the research was to study the reception of girls of foreign origin in the Icelandic 

compulsory school, their education and feelings. The participants were four girls, each 

from a different country of birth. They arrived in Iceland at different age, but were all 

teenagers when the research was conducted.

The data was gathered by in-depth interviews with each of the girls. The research 

questions focused on the girls’ perception of how they were received in school, their hopes 

regarding their education and how they perceived other people’s expectations towards 

themselves. How their studies and teaching was organised, as well as how they felt as a 

result of their experience.

It is noticeable that none of the girls received education in their native language, 

which is a prerequisite for further education and personal development and the parents 

tool in socialisation of their children. The native language also includes cultural values, 

whereby elder generations pass on experience to the youth. The ties bound by language 

and culture should not be broken. Thus, cultural background of students, such as language, 

customs and religion, must be taken into account.

The girls’ Icelandic instruction aimed at preparing them for sitting in classes with 

speakers they had become, before they had to deal with studies in class with local children. 

All further education was based upon their icelandic skills. Training in icelandic as a 

acquired to study in a general class on equal footing with local peers.

The girls matured and their identity changed positively during the research and 

was unique, ranging from integration to marginalisation. It is necessary to strife for the 

adaption of various groups in order to encourage equality of all individuals in society.
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FORMÁLI

1999 vaknaði hjá mér áhugi á börnum sem eru að fást við nám í og á öðru máli en 

Ritgerð þessi er meistaraprófsverkefni í menntunarfræðum. Vægi hennar er 25 einingar. 

Leiðsögumenn voru Gretar L. Marinósson og Elsa Sigríður Jónsdóttir. Allyson Macdonald 

þeim öllum innilega fyrir leiðsögn þeirra og langlundargeð því vinna við rannsóknina 

í september 2003. Viðtölin tók ég í tveimur lotum. Fyrri viðtölin tók ég að vori 2004 og 

þau seinni að vori 2005. 

Skólastjóra mínum og deildarstjóra vil ég þakka fyrir skilning og að veita mér 

Eyvindi P. Eiríkssyni vil ég þakka fyrir að lesa próförk að rannsóknaráætlun og  Stefáni 

Pálssyni tengdasyni mínum fyrir að lesa próförk að verkinu í heild. 

Vigdísi Hlíf dóttur minni vil ég þakka fyrir að teikna fyrir mig myndir og gröf sem 

í ritgerðinn eru. Jafnframt þakka ég öllum börnunum mínum og vinum stuðning og 

hvetjandi orð. 

Kristni Steini bróður mínum vil ég þó þakka sérstaklega fyrir að leysa úr taugatrekkjandi 

málum, þegar ég og tölvan mín áttum ekki skap saman og Bobbu vinkonu fyrir að telja í 

mig þor og nudda í mig kraft.

Sérstaklega vil ég þó þakka stúlkunum sem þátt tóku í rannsókninni fyrir þeirra 

einlægu svör og ánægjulega samvinnu.
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1. INNGANGUR

1.1 Tilgangur

upp með rótum, frá ættingjum, menningu og tungu bernsku sinnar og verða að læra að 

fóta sig, oft á tíðum í strembnum aðstæðum í nýju landi. 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er móttaka, nám og líðan unglingsstúlkna af 

erlendum uppruna1 í íslenskum grunnskóla. Tilgangurinn er að öðlast innsýn í framantalda 

þætti frá sjónarhóli þeirra sjálfra, í ljósi þess hvernig tekið er á móti þeim, hvernig að 

þeim er búið, hvernig námi þeirra er háttað og hvernig þær eru undirbúnar undir líf í nýju 

landi í skólunum. Rannsókninni er ætlað að vera framlag til þekkingar á högum barna af 

erlendum uppruna í íslenskum grunnskólum.

 Ég vil skoða hvort og hvernig framantaldir þættir, hafa áhrif á daglegt líf stúlknanna 

og hvernig þeir móta væntingar þeirra til framtíðar sem íslenskra þegna. Spurningarnar 

sem ég hyggst leita svara við eru eftirfarandi:

Hvernig upplifa börn af erlendum uppruna - í þessu tilviki stúlkur - móttöku í 

íslenskum grunnskólum?

Hver er upplifun stúlknanna af námi sínu? 

Hverjar eru væntingar stúlknanna til náms síns og hvaða væntingar upplifa þær 

til sín í námi?

Hvernig líður þeim í grunnskólanum í kjölfar móttöku og kennslu?

Hugað verður að kenningum um mótun sjálfsmyndar. Hugtakið menning og kenningar 

um mismunandi aðferðir við aðlögun fólks að nýjum lifnaðarháttum, svo sem 

aðgreining2, samlögun,3 samþætting4 og jaðarstaða5 verða skoðaðar, svo og félagsmótun. 

Hugmyndafræði varðandi nám, bæði móðurmáls og annars máls, verður skoðuð svo 

og nám í og á tveimur tungumálum. Skólasamfélaginu og hlutverki kennarans verður 

1  Einstaklingur af erlendum uppruna eða nýbúi er sá sem ekki er fæddur Íslendingur og hefur an-
nað tungumál en íslensku að móðurmáli (Ingibjörg Hafstað, 1994:8). Til þessa hóps telst farandverkafólk, 

og börn þeirra (Hagen og Qureshi, 1996:13; Menntamálaráðuneytið, 
1997:20). Einstaklingur af erlendum uppruna getur hafa öðlast ríkisborgararétt í landinu.
2  Aðgreining á sér stað þegar hópar greina sig frá eða eru greindir hver frá öðrum.
3  Samlögun á sér stað þegar hinir aðkomnu láta af eigin gildum til að líkjast þeim sem fyrir eru 
félags- og menningarlega.
4  Samþætting á sér stað þegar hver fær að halda sínum einkennum kjósi hann það og/eða velja 
hverju hann vill kasta og hvað hann vill tileinka sér af siðum þeirra sem fyrir eru. 
5  Jaðarstaða  merkir að fólk slitnar frá og týnir eigin menningu án þess að aðlagast þeirri nýju.
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framantalda þætti og þar með hlutverk kennara, skóla og þjóðfélags. 

1.2 Gildi rannsóknarinnar

Vatns er þörf
þeim er til verðar kemur, 
þerru og þjóðlaðar,
góðs um æðis
ef sér geta mætti
orðs og endurþögu.
(Hávamál, 1999)

Eins og segir í þessu erindi Hávamála ber að sýna gestum hlýtt viðmót og hlusta á það 

sem þeir hafa fram að færa. 

Ég tel að rannsókn á námi og líðan barna af erlendum uppruna í íslenskum 

grunnskóla sé mikilvæg fyrir börnin sjálf, foreldra þeirra, kennara, ráðamenn þjóðarinnar 

sem og þjóðina í heild. Börn af erlendum uppruna hefja nám í íslenskum skóla með aðrar 

forsendur til náms en innfædd börn og börn sem eiga íslenskt foreldri. Þau eiga sér annað 

tungumál og menningu, mismunandi námslegan og félagslegan bakgrunn og hafa þar af 

þarf að huga. Börn af erlendum uppruna og með annað móðurmál en íslensku eiga sér fáa 

málsvara og ekki oft sem rödd þeirra heyrist. Því er mikilvægt að þau fái að tjá sig um sína 

hagi og væntingar í rannsókn sem þessari.

Við þurfum að gera okkur grein fyrir því hvernig við stöndum okkur í kennslu 

barna af erlendum uppruna í samanburði við það sem fræðimenn hafa lagt til þeirra mála. 

Við hljótum í þessu máli, sem og öðrum menntamálum, að vilja standa í það minnsta 

jafnfætis öðrum þjóðum. Það getur skipt sköpum fyrir þjóðfélagið í heild, ekki síður en 

nýja Íslendinga, að vandað sé til allrar vinnu með börnum af erlendum uppruna, ekki 

síður en annarra íslenskra barna. Sé það ekki gert er hætta á að gjá myndist milli nýrra 

íbúa landsins og þeirra sem lengur hafa búið hér. 

Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á framantalin atriði, því fram munu koma 

helstu fræðilegir þættir og rannsóknir varðandi málefni barna, sem stunda nám í nýju 

og sjónarmið viðmælenda - barnanna sjálfra og þannig ætti rannsóknin að gefa innsýn 

í hvernig málefnum fjögurra viðfanga af erlendum uppruna er háttað í grunnskólum. Í 
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kjölfar viðtalanna við stúlkurnar og rýni í fræðin mun koma í ljós hvaða þættir eru í góðum 

geta fært til betri vegar. Ávallt verður þó að hafa í huga að þrátt fyrir að rannsókn af þessu 

tagi varpi ljósi á málefnið sem verið er að skoða, er ekki hægt að alhæfa út frá henni, því 

viðtölin eru einvörðungu við lítinn hóp. Í viðtölum koma fram sjónarmið, líðan, væntingar 

og viðhorf einstaklinganna sem talað er við. En þó ekki megi alhæfa út frá reynslu þeirra, 

má gera því skóna að eitthvað svipað eigi við um önnur börn sem búa við sambærilegar 

aðstæður.

1.3 Ástæður fyrir vali á viðfangsefni
Frá árinu 1999 hef ég unnið við kennslu barna af erlendum uppruna, bæði þeirra sem 

eru nýkomin til landsins og eru að byrja að fóta sig. Einnig barna sem eru búin að vera 

hér í einhvern tíma og eru að fást við nám í og á nýju máli. Ég hóf þá kennslu þegar ég 

mánuði. Síðan vann ég við kennslu barna af erlendum uppruna í tvö ár við Nesskóla í 

Neskaupstað, þar sem þau fengu kennslu í íslensku sem öðru máli ásamt námi í bekk. Eftir 

það kenndi ég við móttökudeild fyrir nýbúa í Reykjavík um tíma. Samhliða rannsókninni 

starfa ég við móttökudeild í Kópavogi. Auk þessa kenndi ég í Sumarskólanum í nokkur 

sumur6.

natni varðandi kennslu þeirra og aðlögun. En einnig hef ég orðið áskynja um annað 

sem mér fannst miður fara. Kennarar hafa verið allir af vilja gerðir við að taka sem best 

á móti börnum og kenna þeim íslensku. Það hefur þó háð þeim hve mikill skortur er 

á kennslugögnum og hver kennari fyrir sig hefur meira og minna verið að semja eða 

hanna sitt námsefni og prófa sig áfram með aðferðir í kennslu. Með hverju árinu eykst 

þó samvinna bæði milli einstakra kennara og skóla, þar sem reynslu og kennsluefni sem 

reynst hefur vel hefur verið miðlað á milli. Má í þessu sambandi ekki vanmeta þá vinnu 

sem kennsluráðgjafar inna af höndum. 

Eftir því sem ég kynnist málefnum barna af erlendum uppruna nánar átta ég mig 

betur og betur á því hve mikilvægt er að skólinn vandi til allrar móttöku barna af erlendum 

uppruna, aðlögunar þeirra og alls náms, enda hafa þessi atriði áhrif á líðan þeirra um 

-
javíkur, þar sem boðið er upp á sumarnámskeið í íslensku fyrir nýbúa.
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þeirra séu til náms síns. 

Framansögð reynsla mín af námi og kennslu barna af erlendum uppruna og þær 

spurningar sem á mig hafa sótt urðu til þess að ég fór að gaumgæfa nám barnanna og 

aðlögun þeirra í nýju landi. Í framhaldi af þeim vangaveltum ákvað ég að framkvæma 

þessa rannsókn. Reynsla mín sem kennari barna af erlendum uppruna mótar því það efni 

og þau þemu sem og ég hyggst skoða og rannsóknin fjallar um.

1.4 Íslenskar rannsóknir um hliðstæð efni
Við lifum á tímum hnattvæðingar

fjármagns milli landa. Hnattvæðing er talin fela í sér loforð um atvinnufrelsi og að 

launafólk geti farið óheft heimshorna milli til að stunda vinnu (Hjálmar Sveinsson og 

Irma Erlingsdóttir, 2000:7).

Fólki af erlendum uppruna fjölgar ört á Íslandi. Árið 1960 bjuggu hér 2.538 

einstaklingar með erlent ríkisfang eða 1,4% íbúa landsins. 1993 voru þeir orðnir 4.825 eða 

1.8%, 1999 hefur fjölgað í 7.271 eða 2,65%, þar af 1.314 ungmenni yngri en tuttugu ára 

og 2003 voru einstaklingar með erlent ríkisfang 10.180 eða 3,5% og einstaklingar undir 

tvítugu 1.852 (Hagstofa Íslands, 2004). 2006 voru erlendir ríkisborgarar á landinu 18.563 

eða 6% íbúanna og þá voru ungmennin innan við tvítugt orðin 2.144 (Hagstofa Íslands, 

2007). Hafa ber í huga að með í þessum tölum eru hvorki þeir sem fengið hafa íslenskt 

ríkisfang né þau tvítyngdu börn sem fædd eru á landinu og eiga foreldra í svokölluðum 

blönduðum hjónaböndum og hafa íslenskt ríkisfang vegna þess að annað foreldrið er 

íslenskt.

Fáar rannsóknir voru gerðar á því er snýr að nýjum íbúum landsins fyrr en um og 

upp úr aldamótunum síðustu, en þá tóku Íslendingar við sér og þó nokkuð hefur verið 

skrifað um þessi mál síðustu ár. Meðal annars hafa nokkrar rannsóknir verið gerðar á 

Birna Arnbjörnsdóttir hefur verið iðin við að rannsaka og skrifa um móðurmál og 

tvítyngi og vitna ég mikið í hana í mínum skrifum (sjá Birna Arnbjörnsdóttir, 1998, 2000a 

og 2000b). 

Unnur Dís Skaptadóttir hefur verið ötul við að fjalla um málefni útlendinga og vinnur 



11

nú rannsókn á möguleikaum þeirra á að móta sér líf í nýju landi (Unnur Dís Skaptadóttir

munnleg heimild, 21.09.2004).

Í þessu samhengi má nefna B.A.-rannsókn Antoinette Naysaa Gyedu-Adomako á 

börnum af erlendum uppruna í grunnskólum. Hún bendir á að áríðandi sé að skilgreina 

bakgrunn þeirra og aðstæður og viðurkenna og skapa börnunum aðstæður til að takast 

skilning á menningu annarra hjá börnum af íslenskum uppruna og þjálfa börn til þátttöku 

Hún bendir ennfremur á að minnihlutahópar séu sjáanlegir á Íslandi en að til þeirra heyrist 

ekki (Antoinette Naysaa Gyedu-Adomako, 2000).

Meistaraprófsnemum við íslenska háskóla hafa einnig verið hugleikin málefni nýrra 

íbúa landsins. Til dæmis gerði Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir M.A.-rannsókn á fullorðnum 

asískum konum og kemst að því að þær séu metnar á grundvelli staðalímynda og oft 

áreittar á grundvelli þeirra. Jafnframt að þær voru varla álitnar fullgildir þjóðfélagsþegnar. 

Þótt þær reyndu að sanna sig dugði það ekki til þess að þær væru metnar að verðleikum og 

þó að þær reyndu að skilgreina sig út frá fjölskyldu maka síns dugði það einnig skammt. 

Konurnar studdust við gildi úr upprunamenningu sinni við uppeldi barna sinna, en 

gagnvart ólíkri menningu. Lagt var að þeim að kasta sínum gildum en taka upp íslenska 

siði. Stuðning sóttu þær til kvenna úr fjölskyldu maka eða til annarra asískra kvenna. 

Reynsla asískra kvenna var af samlögun en ekki samþættingu og þær þurftu stuðning 

þjóðfélagsins við aðlögun sína. Fáar þeirra höfðu náð góðum tökum á íslensku og 

námskeiðin sem í boði voru hentuðu þeim ekki (Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir, 2000). 

Valgerður Katrín Jónsdóttir rannsakaði einnig fullorðnar asískar konur í M.A.-

öðlast skilning á lifnaðarháttum og menningu í upprunalandi skjólstæðinga sinna. Hún 

bendir á að hjúkrunarfræðingar vinni að stefnumótun í málefnum kvenna af erlendum 

uppruna þar sem markmiðið sé að    þær njóti þjónustu til jafns við aðra sem og stuðnings 

og fræðslu, en á það skorti í dag.

Valgerður bendir á nauðsyn forvarna sem gætu farið fram gegnum Miðstöð
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heilsuverndar barna, þar sé vettvangur til að nálgast fjölskyldur. Fræðsluefni skortir á 

móðurmáli fyrir mæður af erlendum uppruna. Enn fremur bendir hún á að málþroski 

(hún tekur ekki fram hvort þau tali móðurmál sitt). Ennfremur segir hún að konur af 

2003).

Elsa Sigríðar Jónsdóttir gerði M.A. rannsókn á leikskólabörnum. Samkvæmt hennar 

niðurstöðum skiptir viðhorf starfsfólks miklu um hvernig til tekst í leik og námi tvítyngdra 

barna og að þrátt fyrir tilhneigingu til samlögunar séu viðhorf samþættingar að ryðja sér 

til rúms, en taka verði mið af samþættingu strax við upphaf skólagöngu barns. Hún bendir 

jafnframt á að þegar starfsfólk venst á að horfa á allan barnahópinn gagnrýnum augum 

að barn skilji það sem fram fer í kringum það og að það skiljist. Jafnframt að þrátt fyrir 

að viðurkennt sé að móðurmálið sé besti grunnur barns til frekara náms geri leikskólinn 

ekkert til að styrkja það. Að auki bendir hún á mikilvægi þess að menning, trú og tunga 

Jónsdóttir, 1999).

leikskóladeildum í Reykjavík og kemst að því, að þó margt í skipulagi deildanna ýti undir 

málörvum, vanti formlegt skipulag og samræmdar starfsaðferðir við málörvun og kennslu 

tvítyngdra barna. Einnig sé menntun kennara til að takast á við tvítyngiskennslu ábótavant; 

en áhugasamir kennarar byggi á eigin hyggjuviti. Að hennar mati þarf að gera markmið 

skýr í námsskrá leikskóla og auka fræðslu kennara (Kolbrún Vigfúsdóttir, 2002).

Helga Guðrún Loftsdóttir gerði M.A.-rannsókn sína á högum barna af erlendum 

uppruna í grunnskólum og kemst að því að verið sé að samlaga börn af erlendum uppruna 

í íslenskum grunnskóla. Kennsla þeirra felist í kennslu í íslensku og samfélagsfræði. En 

að takast á við það verkefni.  Hún kemst að því að uppruna menningu barna af erlendum 

námsefni og leiðbeiningar um kennslu tvítyngdra barna (Helga Guðrún Loftsdóttir, 

2000).
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Síðast en ekki síst af M.Ed. rannsóknum vil ég nefna rannsókn Hermínu 

Gunnþórsdóttur en hún rannsakaði aðlögun sinna eigin barna sem voru að hefja nám í 

því verið sá þáttur sem skipti sköpum fyrir aðlögunina.

Hermína segir það hafa komið á óvart hve þáttur tungumálsins, sem hún hafði búist 

við að yrði stærstur, var í rauninni smár í samanburði við félagslegu aðlögunina. Hún telur 

foreldrana hafa verið drifkraftinn í aðlögun barna sinna; viðhorf og væntingar þeirra til 

orðið ljóst í öllu þessu ferli hve litlu megi skeika svo að hlutirnir gangi ekki jafn greiðlega 

fyrir sig. Hún segir niðurstöður sínar gefa til kynna að mestu varði að heimilin og skólinn 

(Hermína Gunnþórsdóttir, 2003). 

Hanna Ragnarsdóttur lektor við Kennaraháskólann hefur rannsakað og skrifað um 

ýmsa þætti varðandi börn af erlendum uppruna og skóla. Meðal annars gerði hún rannsókn 

á leikskólum. Sú rannsókn leiddi í ljós að í fæstum leikskólum var undirbúningur fyrir 

komu barna af erlendum uppruna annar en fyrir komu íslenskra barna, nema ef um 

nokkur. Í nokkrum leikskólum var fenginn túlkur í fyrsta viðtal með foreldrum en það var 

fengu (Hanna Ragnarsdóttir, 2002).

Íslenskukennsla barna af erlendum uppruna var hin sama og annarra íslenskra barna 

og ekki var unnið með móðurmál þeirra. Þó börnin kæmu úr mismunandi trúarhópum 

segir að niðurstöður sínar sýni að þörf sé á markvissari vinnu og hugarfarsbreytingu. 

Hanna varði doktorsritgerð sína við Óslóarháskóla árið 2007. Um er að ræða 



14

áherslu á börnin í fjölskyldunum og skólagöngu þeirra. 

Tilgangur Hönnu með rannsókninni var þríþættur. 1) Að skoða aðlögunarferli 

fjölskyldnanna að þjóðfélaginu og skólasamfélaginu. 2) Að skoða möguleg áhrif 

uppruna og trúarlegs bakgrunns á skólagöngu barnanna. 3) Að kanna hvernig samspil 

heimamenningar og skólamenningar, auk annarra félagslegra aðstæðna, hafa áhrif á 

námsárangur svo og félags- og vitsmunaþroska barns af erlendum uppruna fyrsta skólaárið 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2007).

Helstu niðurstöður Hönnu eru þær að mörg barnanna bjuggu við ófullnægjandi 

námsaðstæður í skólunum og samskiptaleysi milli heimilis og skóla. Börnin sýndu öll 

foreldranna var ánægður með skólagöngu barna sinna og taldi börnin ánægð í skólanum. 

vott um skilningsskort og þekkingarleysi gagnvart menningu og trú fjölskyldnanna. 

Einnig virtust þeir hafa sáralítil samskipti við foreldra. Samskipti heimila og skóla virtust 

Eldri börnunum gekk illa að vingast við íslensk börn, en yngri börnunum var 

í að börnin lærðu íslensku, menntuðust og aðlöguðust þjóðfélaginu. Jafnframt að þau 

héldu móðurmálinu. Mörg barnanna voru tvítyngd, jafnvel fjöltyngd, en þau yngri 

notuðu gjarnan íslensku heima. Sumar fjölskyldnanna áttu nána ættingja á landinu og 

sitt stuðningsnet í þeim. Aðrar áttu það ekki og voru því félagslega einangraðar. Engin 

fjölskyldan virtist eiga íslenska kunningja. Allar varðveittu fjölskyldurnar einhverjar 

sumar gætu ekki iðkað trú sína með sama hætti og í upprunalandinu. Foreldrarnir sögðu 

börnin sín vera að vaxa úr grasi sem Íslendinga. Sumar virtust þó velta fyrir sér hvort þær 

ættu að grípa inní það ferli, sér í lagi varðandi aga og frelsi og þá í hvaða mæli (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007).

Einnig vann Hanna ásamt Hildi Blöndal meistaranema rannsókn á stöðu og reynslu 

erlendra nemenda sem stunduðu nám á háskólastigi við Kennaraháskóla Íslands. Helstu 

niðurstöður þeirra eru að þátttakendur í rannsókninni voru ánægðir með nám sitt við 

Kennaraháskólann og fannst vel hafa verð tekið á móti sér við upphaf náms. Í rannsókninni 
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kom fram ólík valdastaða og stigveldi tungumála og þjóðerna og kunnátta í íslensku var 

þeirra og menning var hinni íslensku. Allir upplifðu þáttakendurnir sig að einhverju leyti í 

jaðarstöðu7 í skólasamfélaginu. Sumir nefndu að tungumálið ákvarðaði stöðu þeirra, aðrir 

uppruna. Einnig töluðu þáttakendur um áhugaleysi kennara og samnemenda þegar sýn 

þeirra var önnur en viðtekin er og margir lýstu þöggun og einangrun, nokkrir útilokun frá 

þeirra af vettvangsnámi, sér í lagi í leikskólum, var hinnsvegar góð og þar var framlag 

þeirra virt. Svo virðist sem starf í leikskólum að námi loknu sé fýsilegri kostur fyrir fólk 

af erlendum uppruna en starf í grunnskólum.

Flatt kom upp á þátttakendur að þurfa að kunna skandinavísku málin auk íslensku og 

ensku til að geta stundað nám sitt og þurftu sumir að leggja í kostnað við að fá námsefni 

nám sitt við Kennraháskólann hafa styrkt sjálfsmynd þeirra (Hanna Ragnarsdóttir og 

Hildur Blöndal, 2007).

Sólveig Brynja Grétarsdóttir varði M.Paed. rannóskn sína Málskipti - hvað skiptir 

máli? við Háskóla íslands 2007. Um er að ræða meigindlega rannsókn þar sem hún vinnur 

landsins 1992-1998 og hófu formlegt nám í íslensku. Tilgangur rannsóknarinnar var að 

Helstu niðurstöður Sólveigar Brynju voru þær að 35,3% þessara ungmenna 

luku framhaldsskóla eða virtust líkleg til að gera það. 64,7% annaðhvort fóru ekki í 

framhaldsskóla eða virtust hætt. Fleiri stúlkur en drengir virtust fara í framhaldsskóla 

(Sólveig Birna Grétarsdóttir, 2007).

Af öllum þessum rannsóknum virðist sem fólk af erlendum uppruna eigi undir högg 

að sækja í íslensku samfélagi. Allar gefa þær til kynna að samlögun en ekki samþætting 

hvernig tvítyngdum börnum vegnar í framhaldsskóla fékk ég þær upplýsingar að brottfall 

7  Sjá  skilgreiningar á hugtökum á blaðsíðu 26-29.
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væri ekki sundurliðað eftir þjóðfélagshópum og því hefði Hagstofan ekki upplýsingar um 

það (Konráð Ásgrímsson munnleg heimild, 21.04.2008). Unnið er að gerð gagnagrunns 

Sá grunnur gæti nýst til að halda utan um og sundurliða brottfall nemenda af erlendum 

utanum það (Ólöf Gaðarsdóttir munnleg heimild, 21.04.2008).

1.5 Bygging ritgerðar
Efnisþættir sem ég reifa hér að neðan mynda þann grunn sem ég byggi rannsóknina á og 

út frá þeim geng ég í viðtölunum við stúlkurnar. Út frá þeim hyggst ég draga upp mynd af 

Niðurstöður og umræður. Ég mun sjá hvað er einstakt 

fyrir hverja um sig og gaumgæfa hvernig það kemur heim og saman við það sem fram 

rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi undanfarin ár um hagi fólks af erlendum 

uppruna á íslandi.

sjálfsmynd og þróun hennar reifaðar ásamt því að fjallað er um menningu. Sjálfsmynd og 

menning eru meðal annarra þátta grundvallaratriði þegar hugað er að námi, bæði bóklegu 

og félagslegu og í þeim felst einnig undirstaða aðlögunar. Aðlögun verður hvorki slitin 

úr samhengi við þjóðfélagið sem hún á sér stað í né hugmyndum einstaklings um sjálfan 

sig og væntingar hans til sín og samfélagsins. Því verða mismunandi leiðir til aðlögunar 

að nýju samfélagi reifaðar. Félagsmótun hangir á sömu spýtu og aðlögun og henni verður 

Lykilatriði í öllu framansögðu er að barn eigi tungumál til að halda utan um hug sinn 

og til tjáskipta, annars vegar móðurmál til samskipta við foreldra sína og etníska hópinn8

sinn, sem miðlar upprunamenningu og mótar það félagslega, allavega framan af ævi. Hins 

vegar verður barnið að hafa ákveðna grunnfærni í tungumáli þjóðarinnar sem það býr með 

til að geta aðlagast henni. Færnin í nýja málinu þarf að vera enn meiri eigi viðkomandi 

að geta stundað á því nám. Þess vegna mun ég gaumgæfa kenningar varðandi móðurmál, 

8  Sjá skilgreiningu hugtaks á bls. 21.
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annað mál og tvítyngi. Þar næst mun ég fjalla um kenningar um vitrænt nám og hlutverk 

skóla. Ennfremur verða skoðaðir þættir sem kennarar þurfa að vera meðvitaðir um og færni 

sem þeir þurfa að hafa til að kennsla barna af erlendum uppruna verði sem markvissust. Í 

Í raun bíta framantalin atriði, sjálfsmynd, menning, aðlögun, nám og kennsla í 

skottið hvert á öðru um leið og þau bíta í skottið á sjálfu sér. Sjálfsmyndin sem ég legg 

upp með sem eina af undirstöðum aðlögunar og náms verður hvorki slitin úr samhengi 

við það tungumál sem einstaklingur talar né hvaða augum hann lítur það tungumál. Hún 

verður heldur ekki slitin úr samhengi við það tungumáli sem við einstaklinginn er talað, 

hvernig það er gert og völdunum sem í tungmálinu felast. Um leið og einum hlekk er 

ábótavant verða hinir brogaðir líka.

viðmælendum ásamt kynningu á þeim, svo og siðferðislegum skyldum. Rannsóknin er 

tilviksathugun þar sem hugmyndir fyrirbærafræði eru hafðar til hliðsjónar. Gögnum var 

safnað með opnum viðtölum eða djúpviðtölum sem tekin voru vorin 2004 og 2005. Í 

reynslu stúlknanna af skólagöngu sinni og ræða út frá þeim þáttum sem settir eru fram 

þeirra hér. Eins voru væntingar til þeirra mismiklar bæði heiman að og af skólans hálfu, en 

allt nám þeirra og aðlögun að samfélaginu mótast af því hvernig til tókst með íslenskunám 

þeirra fyrstu árin. Í Niðurstöðum dreg ég saman helstu atriði varðandi móttöku, nám og 

líðan stúlknanna og átta mig á hvað þær eiga sameiginlegt, hvað greinir reynslu þeirra 

sundur og hvaða lærdóm má draga af reynslu þeirra. Að endingu set ég fram hugmyndir 

að leiðum til úrbóta.
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2.  FRÆÐILEGAR FORSENDUR

Þegar nám og líðan einstaklings eru rannsökuð verður fyrst að huga að sjálfsmynd 

einstaklingsins og kenningum varðandi þróun hennar. Næst þarf að huga að menningu, því 

sjálfsmynd manneskjunnar verður til í þeim menningarlega jarðvegi sem einstaklingurinn 

er sprottinn úr eða býr í. Sjálfsmynd og menning einstaklingsins eru órjúfanlega tengd. 

upprunalandi, hafa jafnframt áhrif á hvernig aðlögun og félagsmótun einstaklingsins 

verður háttað í nýjum heimkynnum. 

Í raun má segja að þetta ferli virki í hring, því einstaklingurinn hefur með sér í 

farteskinu sína gömlu sjálfsmynd og menningu, mátar það við nýjar kringumstæður og 

mótar sjálfan sig upp á nýtt, samhliða því sem hann hefur áhrif á menningu samtímans í 

landinu sem hann sest að í. Sjálfsmyndin er einnig órjúfanlega tengd tungumálinu sem 

1988:12). Þar af leiðandi verða ígrundaðar hér skilgreiningar á tvítyngi og kenningar um 

á hvaða aldri móðurmál lærist og hvernig þekking á því hefur áhrif á allt frekara nám, þar 

með talið nám á öðru máli, íslensku hér hjá okkur.   

Á sama hátt verður farið í saumana á kenningum um nám almennt til að 

átta sig á hvernig og í hvaða aðstæðum nám á sér helst stað. Fyrst og fremst verður 

hugað að hugsmíðahyggju og félagslegri hugsmíðahyggju, en gaumur verður einnig 

fjölmenningarkennslu verða skoðaðar. 

þarf að vera gæddur svo hann geti leitt barn af erlendum uppruna til náms í þeim nýju og 

mynda að vera að hann hefði á valdi sínu tungumál sem barnið skildi og gæti tjáð sig á.

2.1 Sjálfsmynd

langar til að þú vitir hvers vegna ég er það sem ég er og þú verður í þann mund sem 
þú lest þessar síður… 

ættarfylgjunni gömlu,….  (Böðvar Guðmundsson, 1997:7-9). 

Sjálfsmynd (e. identity) köllum við þá mynd sem einstaklingur skapar sér af sjálfum sér. 
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Hún er hluti af því að gangast við sjálfum sér, sem einstaklingi og sem hluta af hópi. Hún

1996:22-23; Tajfel, 1978:13).  Þegar hugað er að námi og líðan einstaklings verður að 

huga að sjálfsmynd viðkomandi því fylgni er milli hennar og sjálfsálits og þess að gangast 

við sjálfum sér og gjörðum sínum (Adams, Shea og Fitch, 1979:225-235; Bennion og 

Adams, 1986:185-191; Phinney, 1992:170) og því undir henni komið hvaða væntingar 

einstaklingurinn hefur og hvers hann æskir sér til handa á lífsleiðinni. Því raunsærri sem 

sjálfsmyndin er, því raunsærra er sjálfsmatið og væntingarnar sem einstaklingurinn hefur 

til sín og framtíðarinnar.

Sjálfsmyndin er innri formgerð samsett af getu einstaklingsins, trú hans á sjálfan 

sig og sögu hans. Því betur sem þessi formgerð er þróuð, því betur er einstaklingurinn 

meðvitaður um styrk sinn og veikleika, hvað er einstakt fyrir hann og hvað hann á 

sameiginlegt með öðrum. Því minna sem hún er þróuð því ruglaðri verður einstaklingurinn 

á muninum á sjálfum sér og öðrum og verður háður utanaðkomandi hugmyndum og áliti 

annarra á sjálfum sér (Marcia, 1980:159). Sjálfsmynd er aldrei endanlega mótuð heldur 

þróast hún stöðugt með hverju þroskastigi og skilgreiningunum sem einstaklingurinn notar 

fjölgar með aldri og þroska (Erikson, 1968:22-24: Marcia, 1980:159). Hvert þroskastig 

er háð viðunandi þroska á því næsta á undan. Í hverju um sig felst vendipunktur vegna 

aukins þroska og þess að einstaklingurinn mátar sig stöðugt við nýja hluti og sjónarmið 

(Erikson, 1968:93-96; Rosenthal, 1987:157). 

Samkvæmt kenningum Eriksons lærir barn að treysta eða vantreysta (e. trust vs. 

mistrust) á fyrsta ári, sjálfstæði eða blygðun (e. autonomy vs. shame and doubt) á 1.- 3. ári, 

frumkvæði eða sektarkennd (e. initiative vs. guilt.) á 3.-6. ári og á 7.-11. ári iðjusemi eða 

vanmetakennd (e. industry vs. inferiority) (Erikson, 1968:94). Barnið verður þá áskynja 

um þjóðfélagið og stöðu sína í nútíð og framtíð. Það áttar sig á að uppruni og útlit hefur 

getur það orðið því skeinuhætt, því verður að virkja sterku hliðar þess og sjá verður til 

því býr (Erikson, 1968:124-125). Barn fær oftar meiri og jákvæðari endurgjöf á gjörðir 

sínar falli þær að normum sem viðurkennd eru í þjóðfélaginu (Rotheram og Phinney, 

1987a:13).
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Skortur á sjálfsvirðingu getur leitt til óæskilegrar hegðunar (Tajfel, 1978:11). Þetta 

tímabil 7 - 11 ára, er þó lognið á undan storminum því unglingsárin skipta sköpum fyrir 

(Rosenthal, 1987:156) og að ná tökum á tilveru sinni (Erikson, 1968:131). Þetta mat hjá 

unglingnum á sér stað huglægt (Rosenthal, 1987:157) og grundvallast á getu unglingsins  

til óhlutbundinnar hugsunar og þar með getu hans til að nota orð og tákn við íhugun 

eigin hugmyndum um sjálft sig og stöðu sína.

ekki hvert stefna skal (Berger, 1986:42). Á 12.-18. ári öðlast hann sterka sjálfsmynd og 

stöðu sína, sem hefur í för með sér sundrað sjálf (e. role confusion) (Erikson, 1968:94). 

Mikill andlegur- og líkamlegur þroski á sér stað á unglingsárum auk þess sem 

unglingurinn verður eins og áður sagði fær um að hugsa og meta líf sitt abstrakt (Rosenthal, 

1987:157), hann lendir í kreppu sem ræðst af fyrri reynslu. Hana þarf samkvæmt Erikson 

(1968) að leysa með jafnöldrum og leiðandi einstaklingum utan fjölskyldu og sú úrvinnsla 

ákvarðar hvernig sjálfsmyndin þróast áfram (bls. 22-24). Unglingurinn ber sig saman við 

aðra, skilgreinir, mátar og prófar nýja möguleika jafnhliða elstu gildum sínum. Persónu- eða 

því að fá tækifæri til að verða heil manneskja á eigin forsendum, þekkja sjálfan sig og 

(e. sense of inner identity) 

(Erikson, 1964:90-91).

mörgum félagslegum hópum. Aðild hans að þessum hópum leiðir bæði til jákvæðra og 

neikvæðra upplifana hans á sjálfum sér. Þegar einstaklingurinn raðar sér í hóp/hópa á sér 

hópa og hann mátar félagslega sjálfsmynd sína við einkenni þeirra. Gildi eru ígrunduð með 

tilliti til gjörða, trúarkerfa og ætlana og eru mikilvæg í skilgreiningunni á „við“ og „hinir“. 
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sem þjóðfélagið hefur viðurkennt og sjálfsmynd hans fellur að því. Hvaða þættir tengja 

einstaklinginn hópnum geta verið misjafnir og misáberandi frá einum tíma til annars og 

fara eftir félagslegu samhengi (Phinney, 1992:157-159; Tajfel, 1981:254-258). Hópar geta 

samanburður sem af þeirri skilgreiningu hlýst getur verið lítillækkandi (Tajfel, 1978:14).

Sjálfsmynd er eins og að framan er getið samsett af mörgum félagslegum þáttum 

sem skapað geta togstreitu, einn hluti hennar er tengdur uppruna og menningu. Það köllum 

við etníska sjálfsmynd (e. ethnic self-identity) (Nieto, 1999:51). Hún

til þeirra þátta sem etnískir hópar skilgreina sig eftir og þeirra áhrifa sem þeir hafa á 

(e. ethnic groups) skilgreina sig út frá sameiginlegum forfeðrum, kynþætti, trúarbrögðum, 

og tungumáli. Allir í samfélaginu tilheyra etnískum hópi, líka meirihlutinn (Curran og 

Renzetti, 1996:123; Rotheram og Phinney, 1987a:11-12).

Hugtakið etnísk sjálfsmynd felur í sér alþjóðlega hugsun (Rosenthal,1987:162). 

Sameiginlegt tungumál er afgerandi og táknrænt fyrir hana (Heller, 1987:181-187; Nieto, 

1999:59), ásamt litarhætti (Hurh og Kim, 1984:189; Rosenthal,1987:165; Rotheram og 

Phinney, 1987a:16) og trúarbrögðum (Rosenthal,1987:163). Auk þess má nefna félagslegar 

uppákomur, menningarlegar hefðir og vini (Rosenthal, 1987:156-160; Rotheram og 

Phinney, 1987a:13-17; Talbani og Hasanali, 2000:617), gildi, aðferðir og lífsstíl. 

Etnísk sjálfsmynd þróast út frá reynslu í þjóðfélagi sem leggur áherslu á einkenni sem 

notuð eru til að ákvarða að einhver sé öðruvísi og tilheyri því öðrum hópi (Maldonaldo, 

1975:621-622; Tajfel, 1978:4). Undirliggjandi kynþáttamismunun9 þjappar hópum saman 

(Hurh og Kim, 1984:209). Þröngvi félagslegar aðstæður einstaklingi til að haga sér í 

Þáttur uppruna í sjálfsmynd er einstaklingsbundinn (Rosenthal, 1987:159). Leiði 

uppruni til jákvæðra upplifana styrkir það etníska sjálfsmynd en neikvæðar upplifanir 

geta leitt til neikvæðrar afstöðu til sjálfs sín og uppruna, vandræða með sjálfsmynd - 

9  Kynþáttamismunun (e. race discrimination) er mismunun þar sem kynþáttur eða uppruni liggur 
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jafnvel afneitunar (Bashir, 1993:42-43; Erikson, 1968:303; Phinney, 1992:160; Rosenthal, 

1987:167-168). Ungmenni dæmir sjálft sig í ljósi þess hvers það verður áskynja hjá 

öðrum (Erikson, 1968:309) og getur lent í innri baráttu (Tajfel, 1978:9) sér í lagi sé því 

þröngvað til að gera upp á milli menningarhópa (Bashir, 1993:42; Tajfel, 1978:5). Það 

þarf að þekkja sjálft sig og læra að vega og meta þau samfélög sem það tilheyrir og skapa 

þarf jafnvægi milli þeirra svo ímynd og viðhorf utanfrá verði því ekki ofviða (Phinney, 

1992:157; Tajfel, 1981:134).

Eftir því sem einstaklingurinn vex úr grasi festist etnísk sjálfsmynd hans í sessi og 

hann verður færari um að velja og hafna hverju hann vill halda eða sleppa (Rotheram 

og Phinney, 1987a:15; Rotheram og Phinney, 1987b:215). Sjálfsmyndin getur tekið 

stakkaskiptum meðan á aðlögun að nýju samfélagi stendur og einstaklingur áttar sig 

á hvað er líkt og hvað ólíkt í upprunamenningu hans og þeirri nýju (Berry, 1992:70; 

Rosenthal, 1987:167). Tajfel segir að gera megi ráð fyrir því  þó einstaklingur haldi áfram 

að tilheyra ákveðnum hópi sækist hann eftir félagsskap í öðrum hópi, ef sá hefur eitthvað 

að bjóða aukreitis fyrir jákvæða þætti sjálfsmyndar hans og til aukinnar fullnægju. 

sé ógerningur af einhverjum ástæðum eða ef það gengur í berhögg við gildi hans og þar 

með sjálfsmynd (Tajfel, 1981:256).

eða fjölmenningarlega sjálfsmynd (Rotheram og Phinney, 1987a:24). Skilgreini 

einstaklingurinn sig þannig að hann eigi mest sameiginlegt með eigin hópi tengist 

sjálfsmynd hans honum. Eigi hann jafnmikið sameiginlegt með tveimur hópum er hann 

tvímenningarlegur, en ef hann á minna með eigin hópi en öðrum er hann mögulega utan 

hópa (Rotheram og Phinney, 1987b:216) og þá kominn í jaðarstöðu. 

Fjöldi rannsókna sýnir að etnískur uppruni skipti miklu máli á unglingsárum. 

Rannsókn Phinney og Alipuria (1990:176-180) svo og rannsókn Phinney  (1992:157), 

báðar á sjálfsmynd ungmenna, sýna að þeir sem höfðu viðurkennt mikilvægi uppruna 

fyrir sér voru líklegri en hinir til að hafa gert sér grein fyrir því hvað í etnískri sjálfsmynd 

felst og gengust við henni. Og að hún var í öllum tilfellum tengd sjálfsvirðingu. Rannsókn 

Phinney og Alipuria (1990) sýnir það jafnframt að ungmenni úr minnihlutahópum eru 

frekar leitandi eftir sjálfsmynd en jafnaldrar sem tilheyra meirihluta (bls.173). 

Rannsókn Phinney (1989) á tíundubekkingum sýnir að þeir sem höfðu kynnt sér, 
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sjálfsmynd og hærra sjálfsálit. Þeim fannst þau betur ráða við hluti, voru í betri félagslegum 

tengslum við jafnaldra og fjölskyldu og höfðu meiri félagslega færni heldur en þau sem 

ekki voru sátt við uppruna sinn (bls.47). Rannsókn Verkuyten (1992) ber að sama brunni 

(bls. 741-747). Rannsókn Phinney (1992) sýnir að etnísk sjálfsmynd þróast ört á aldrinum 

16-19 ára (bls. 163-170). Jákvæð etnísk sjálfsmynd leiðir til betri námsárangurs (Nieto, 

1999:35 og 68). Sumir velja þó að skapa sér sjálfsmynd óháða kynþætti í von um að ná 

lengra í þjóðfélaginu og segja skilið við fjölskyldu sína og samfélag. Þessi leið tekur þó 

mikinn sálrænan toll og leiðir til einangrunar og rótleysis (Nieto, 1999:44).

2.2 Menning

Gildi vort sem einstaklíngs er komið undir teingslum vorum við samfélagið með 
ákveðna sögu að baki: hver einstaklíngur er liður í ætt, hver ætt þáttur í þjóð, en þjóðir 
gróður ákveðins lands og hefur verið að skapast um langar aldir. Hver einstaklíngur 
rekur rót sína til frumlífs þjóðar sinnar, hann er afspreingi þess sérstaka kynstofns, 
þessarar sérstöku sögu, máls, landslags, loftslags, lífsbaráttu, þjóðtrúar - og svo 
framvegis (Halldór Kiljan Laxness,1956:48).

Menning

sem einstaklingur tileinkar sér sem þátttakandi í samfélagi (Eriksen og Sörheim, 1994:37). 

Menningu má líkja við fallvatn, sem hrífur með straumnum það sem fyrir verður og 

skapar hringiður með skammvinnum sérkennum. Við tökum hana í arf frá samfélaginu, 

en svo hún sé lifandi verður sífellt að skapa hana að nýju, gera tilraunir með hana, ræða 

og spegla, festa í huga og bera áfram (Hannerz, 1997:5). Að tileinka sér menningu sem 

andstöðu við það sem það tók áður sem gott og gilt (Nieto, 1999:57).

Menningarlegur auður (e. cultural capital), þ.e. reynsla, leikreglur, hegðun, smekkur, 

gildi og mál barna af erlendum uppruna er annar en sá sem ríkjandi er í nýja landinu og 

skólanum. Því vill brenna við að litið sé á þau sem vanhæfa námsmenn (Nieto, 1999:6). 

Þau verða jafnvel fyrir háði og niðurlægingu frá samnemendum eða kennurum vegna 

hreims eða lítillar kunnáttu í seinna máli (Nieto, 1999:36).

Rannsóknir benda til að sum börn líti sjálf svo á að með því að tala móðurmál sitt 

setji þau sig í hóp heimskra barna. Við þessu verður að bregðast svo barn geti gengist 

er að sækjast eftir (Nieto, 1999:12-13). Samkvæmt Nieto geta námsaðstæður þar sem 



24

nemendum er sundrað vegna tungumáls og menningarmunar verið tvíbentar og snúist upp 

í andhverfu sína og leitt til rasisma, sé hugmyndafræðin að baki ekki vel ígrunduð (Nieto, 

1999:28-31).

Hinir virtu uppeldisfræðingar Dewey og Vygotsky leggja báðir áherslu á mikilvægi 

menningar í námi (Glassman, 2001:5). Vygotsky telur menningu og sögu eitt af verkfærum 

mannskepnunnar til að ná lengra á þroskabrautinni og að í menningunni og sögunni liggi 

þess að það þekkir hvorki sjálft sig né samfélögin sem það hrærist í, getur ekki fótað sig 

félagslega og sjálfsmynd þess verður léleg (Björnæs, Hauge og Standers, 1993:37). 

virðast börn sem alast upp við tví- eða fjölmenningu vera með hærra sjálfsmat, afreka 

meira og vera skilningsríkari en börn sem verða þess ekki aðnjótandi (Rotheram og 

Phinney, 1987a:25).

1999:48-55). Hætt er við að í skólum sem hafa gildi meirihlutans í hávegum sé þörfum 

barna sem koma frá framandi menningarsvæðum ekki mætt og þeim vegni því verr í skóla 

en skyldi (Brizuela og Garcia-Sellers, 1999:354; Phinney og Rotheram, 1987:279). Þegar 

þjóðfélagsgerðin er grundvölluð á lýðræði þarf að sjá til þess að þeir sem í þjóðfélaginu 

búa geti tekið virkan þátt í því (Erikson, 1968:133) og tryggja að þeir eigi möguleika á að 

er lýðræðissamfélag samfélag frjálsra einstaklinga sem skapa sér sameiginleg lífsskilyrði 

Málum er ráðið til lykta með skynsamlegri umræðu byggðri á rökum í ljósi staðreynda út 

frá hagsmunum heildarinnar og leitast við að tryggja vilja, hag og velferð allra (Vilhjálmur 

Árnason, 1991:474-479).

sem það krefst, þarf að fá rými til að jafnvægi skapist. Virða verður mismunandi bakgrunn 

margra hópa (Gundara, 2000:73) og hafa í huga orð Skutnabb-Kangas: „Á sama hátt og 

DNA er „byggingarefni erfða“ er tungumál DNA menningarinnar“ (Skutnabb-Kangas, 

2002:540).

Menning dagsins í dag er ávallt afurð þess sem gærdagurinn bar í skauti sér. Á 
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í þjóðfélaginu gefur menningu þeirra meira vægi en annarra. Þegar fólk með mismunandi 

(Nieto, 1999:48-53).

Gundara (2000) bendir á að skólinn, sem eitt af verkfærum þjóðfélagsins til viðhalds 

lýðræðinu, ætti að viðurkenna margbreytileika og gera ráð fyrir að nemendur, foreldrar og 

við að huga vel að því hvernig við viljum að aðlögun nýrra Íslendinga sé háttað. 

þjóðfélaginu, þá mun barn sem tengist þeim sættast við þá báða, í stað þess að hafna 

öðrum eða verða hafnað af öðrum, jafnvel báðum (Tuomarla, 1997:44).

2.2.1 Mismunandi leiðir við aðlögun að nýrri menningu

Gefendur heilir!
Gestur er innkominn.
Hvar skal sitja sjá?
Mjög er bráður
sá er á bröndum skal
síns um freista frama.
(Hávamál, 1999)

Þegar einstaklingur sest að á menningarsvæði ólíku því þar sem hann er uppalinn kallar 

það á mjög miklar breytingar á reynsluheimi hans. Hann verður að takast á við aðlögun

(e. adaptation) eða aðlögun að nýju þjóðfélagi (e. acculturation). Aðlögunarferlið nær til 

sálrænna, félagslegra og líkamlegra þátta (Berry, Kim, Minde og Mok, 1987:492). Mikil 

spenna og togstreita getur skapast milli þess sem einstaklingurinn vill halda í úr gömlu 

menningunni og þess sem viðurkennt er í nýju menningunni. Einstaklingar og fjölskyldur 

verða að endurskoða sjálfsmynd sína, hlutverk og hlutverkaskiptingu bæði innan heimilis 

Þessari reynslu líkir Erikson við náttúruhamfarir (Erikson, 1975:43).

og mislangt persónulegt og einstaklingsbundið ferli og þarf að eiga sér stað bæði hjá 

hjá þeim sem fyrir eru og krefst stuðnings alls þjóðfélagsins. Stefnumörkun stjórnvalda 

skiptir gríðarlegu máli. Takist vel til dregur úr hættu á árekstrum milli einstaklings og 
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og Sam, 1997:293-296; Ghosh, 1984:146). Aðlögun nær annars vegar til sálrænna þátta 

eins og sjálfsmyndar, gjörða og andlegrar heilsu og hins vegar félagslegra, svo sem lausn 

daglegra vandamála í vinnu, skóla og á heimili (Berry og Sam, 1997:299).

en einum menningarheimi (Appel, 1988:61; Berry og Sam, 1997:297; Hagen og Qureshi, 

1996:17; Hurh og Kim, 1984:200-201). Líkir hópar eiga auðveldara með að láta sér lynda 

Börn verða að læra að verða tví- eða fjölmenningarleg til að þrífast í tveimur ólíkum 

samfélögum, á það bæði við um þau sem koma og þau sem fyrir eru (Rotheram og Phinney, 

félagsleg tengsl við þá sem fyrir eru (Hurh og Kim, 1984:200). Unglingsstúlkum sem 

og getur leitt til togstreitu (Talbani og Hasanali, 2000:615-617).

Sumir upplifa aðlögunina sem ögrun og ný tækifæri, aðrir sem neikvætt álag. Hvort 

heldur sem er, þá felur aðlögun í sér miklar breytingar á hegðun og kallar á nýja færni um 

leið og önnur er lögð á hilluna, árekstrar geta átt sér stað milli þessara tveggja póla og borið 

getur á aðlögunarstreitu. Aðlögunarstreita (e. acculturative stress) lýsir sér í  heilsubresti 

og sálrænum vandamálum, svo sem angist og depurð, auk félagslegra vandamála sem 

sig sjálfviljugt um set, er jákvætt gagnvart breytingum, starfar eða hefur tengiliði úti 

aðlögunarstreita sé 

nokkuð algeng í börnum (Phinney og Rotheram, 1987:285). Konur og þeir sem ekki hafa 

tengsl við eigið samfélag eða aðra í þjóðfélaginu eru líklegri til að þjást af  henni (Berry 

Aðlögun einstaklinga að nýju þjóðfélagi getur verið mismunandi. Ríkisstjórnir og 

þjóðfélög hafa oft á tíðum tekið meðvitaðar ákvarðanir um hvernig haga skal aðlöguninni 

í þeirra landi. Aðrar hafa ekki markað sér stefnu og þá er eins og kylfa ráði kasti hvernig 

aðlögun verður. Á sama hátt eru þeir sem koma til nýs lands mismeðvitaðir um hvernig 

þeir vilja laga sig að nýjum staðháttum. Mismunandi aðferðir við aðlögun leiða til 

mismunandi aðlögunarferla og þar af leiðandi misjafns afraksturs. Helstu leiðirnar eru:

a) Aðgreining (e. segregation/separation) getur verið val eða kvöð og á sér stað 
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þegar hópar greina sig frá eða eru greindir hver frá öðrum (Berry og Sam, 1997:297; Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2000:96; Hagen og Qureshi, 1996:16; Rannveig Þórisdóttir, Sigurlaug 

Hrund Svavarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 1997:8). Hún leiðir til lítils félags- og 

menningarlegs náms hvors hóps um sig út fyrir það sem viðtekið er í eigin hópi og hætta 

getur verið á árekstrum milli etnískra hópa (Berry, 1992:74) og á aðlögunarstreitu (Berry 

skildir að vegna kynþáttar eða tungumáls, heldur einnig í ójöfnum námstækifærum og 

mismunandi námsefni (e. curriculum segregation) (Nieto, 1999:29).

b) Samlögun (e. assimilation), þá er hinum nýkomnu þröngvað, með eða án 

þeirra eigin vilja, til að láta af eigin gildum og til að líkjast þeim sem fyrir eru félags- 

Jónsdóttir, 2000:96; Extra, 2000:34; Hagen og Qureshi, 1996:15; Rannveig Þórisdóttir 

þjóðfélögum sem líta á menningu sína og sjálfsmynd sem þá „réttu“ (Berry og Sam, 

1997:298) og eftirbreytniverða. Samlögun leiðir því til mests félags- og menningarlegs 

náms þeirra aðkomnu á normum þeirra sem fyrir eru og sem telja sig ekki þurfa að breyta 

sér. Í samlögun er lítil hætta á árekstrum milli hópa (Berry, 1992:74) en borið getur á 

það stuðlað að námsörðugleikum (Nieto, 1999:67). Samlögun leiðir til ójafnaðar þegar 

sumir nemendur mæta í skólann með tungumál, menningu og reynslu sem veitir þeim 

réttindi umfram þá sem búa að annarri reynslu. Að auki getur hún leitt til þess að þau 

börn sem hafa annan reynsluheim en meirihlutinn tapi menningu sinni og máli (Nieto, 

1999:33-34).

c) Samþætting (e. integration) þýðir að þætta saman í eina heild. Hver þráður - 

einstaklingur - fær að halda sínum einkennum, tungumáli, trú og öðrum menningarlegum 

verðmætum kjósi hann það. Þeim aðkomna er þá frjálst að gefa upp á bátinn það sem hann 

vill og tileinka sér það sem hann vill af siðum þeirra sem fyrir eru og þeir geta einnig lært 

2000:34; Hagen og Qureshi, 1996:15; Haglund, 2000:94; Skutnabb-Kangas, 2000:202). 

Hurh og Kim (1984) nefna sambærilegt ferli viðbætt (e. adhesive), þá er bætt við nýrri 

færni án þess að láta af eða breyta gömlum gildum. 

Í samþættingu felst ígrundað félagslegt og menningarlegt nám og lítil hætta er á 
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1997:305). En til að hún takist þarf að teljast sjálfsagt að fólk sé ólíkt og það að vera 

öðruvísi má ekki leiða til mismununar (e. discrimination). Mismunun er gjörð sem leiðir 

til ójafnaðar meðal annars við að fá þörfum sínum fullnægt. Að meðhöndla ekki alla 

eins þarf ekki að fela í sér mismunun, en sama meðferð á öllum getur verið það. Það er 

mismunun þegar staðið er þannig að málum að einstaklingar hafa ójafna möguleika til að 

ná rétti sínum í samfélaginu. 

Hætt er við að búnar séu til staðalmyndir10 af hópum sem hafa orðið fyrir mismunun 

og þá skorti verkfæri, svo sem tungumál, til að takast á við orsakir hennar (Curran og 

Renzetti, 1996:126; Gundara, 2000:48; Haglund, 2000:98-99). Því reynir á samspil allra 

aðila, á öllum sviðum þjóðlífsins, þar sem jafngildir einstaklingar taka þátt, hver með 

sínum einkennum.

Sé samþættingin virt þarf að styðja við bakið á nýbúum með aðgerðum sem líklegar 

eru til að auka möguleika þeirra til jafnrar og lýðræðislegrar þátttöku í þjóðfélaginu. Hafa 

þarf jafnræði, valfrelsi og menningarlegan margbreytileika í huga. Ein af forsendum 

samþættingar er að sá aðkomni öðlist ákveðna færni í máli og menningu meirihlutans, 

Kangas, 2000:201-202). Þó fólk haldi tryggð við eigið mál og menningu þarf það á engan 

hátt að skyggja á þátttöku í nýrri menningu (Berry og Sam, 1997:298). Slíkt er um leið 

líklegt til að auka á námsárangur (Nieto, 1999:67).

d) Jaðarstaða (e. marginality) merkir að þá slitnar fólk frá og týnir eigin menningu 

er mjög hætt við árekstrum milli hópa (Berry, 1992:74) og í henni er einnig mest hætta á 

Eftirfarandi mynd sýnir hvernig mismunandi aðlögunarferli virka gagnvart 

sjálfsmynd og á tengsl við hópa, bæði eigin og annarra í samfélaginu: 

10  Staðalmyndir -
myndir um það og koma á þær skipulagi. Þær eru byggðar á margbrotnum upplýsingum frá þjóðfélaginu 
og verða félagslega viðurkenndar ef stórir hópar fólks sameinast um þær - sameiningin verður þannig til 
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Hvernig til tekst með aðlögun fer eftir pólitískri afstöðu sem tekin er í þjóðfélaginu, 

1987:494; Berry, 1992:74; Berry og Sam, 1997:297; Brizuela og Garcia-Sellers, 1999:346 

og 348).

Í 65. gr stjórnarskrár lýðveldisins Íslands segir:

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, 
skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti 
(Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944).

Í anda stjórnarskrár segir í Aðalnámskrá (1999) að grunnskólinn skuli leitast við 

úrræði fyrir alla, en jafngild úrræði og sambærileg tækifæri og skulu verkefni höfða til 

barna óháð uppruna þeirra, litarhætti eða trú (Aðalnámskrá grunnskóla almennur hluti, 

1999:14-17).

Menningarleg fjölhyggja (e. pluralism) er það nefnt þegar hópar innan þjóðfélagsins, 

sem sprottnir eru af ólíkum menningarlegur rótum, fá að viðhalda menningarlegum 

verðmætum sínum (Rotheram og Phinney, 1987a:12). Þjóðfélag er menningarlega 

einsleitt (e. monocultural) ef aðeins eitt er ríkjandi í menningarlegu tilliti (Nieto, 1999:37). 
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Einstaklingur og þjóðfélög

ólíka menningarlega bakgrunna lifa saman innan þeirra (Berry og Sam, 1997:295). Í 

það sem þeim fellur í geð og byggja brú á milli.

Sam (1995) gerði rannsókn á 10-17 ára ungmennum af erlendum uppruna í Noregi, 

sem er menningarlega einsleitt þjóðfélag eins og Ísland. Í ljós kom að ungmennin vildu 

helst samþættingu og síst samlögun. Þau litu á jaðarstöðu sem skárri kost (bls. 247). 

Skýringin gæti verið að í bæði samþættingu og jaðarstöðu eiga þau kost á að halda í eigin 

gildi. Jafnframt má vera að þau séu meðvituð um að útlit þeirra kemur í veg fyrir að þau 

geti fallið inn í samfélagið til fulls (Sam, 1995:251).

2.2.2 Félagsmótun

Dewey heldur því fram að mennskan sé sprottin af félagslegri víxlverkun og að huga 

mannsskepnunnar verði að skilja sem virkan geranda þar sem félagsleg áhrif séu fyrsti 

áhrifavaldurinn, þroski einstaklingsins sé eins og skuggi þeirra. Vygotsky telur getuna til 

Björnæs og félagar benda á að félagsmótun

en annarra barna. Hún geti ýmist verið til menntunar (n. dannelse), sem felur þá í sér trú 

á eigin möguleika til að hafa áhrif á samfélagið, eða til að falla í kramið (n. tilpassning), 

en þá líti einstaklingur á þjóðfélagið sem óbreytanlegt og að best sé að laga sig að því 

Fjölskyldan er fyrsti áhrifavaldurinn í félagsmótun barns. Hún miðlar ekki 

einvörðungu máli, venjum og hefðum ýmis konar, heldur einnig hegðun og því hvernig 

og Phinney, 1987b:201-206). Foreldrar verða að tala við börn sín á því máli sem þeir 

kunna best (Nieto, 1999:62), móðurmálið er því mikilvægt fyrir félagsmótun og félagslega 

foreldrar ekki sameiginlegt tungumál rofna tengsl barnsins við foreldrana. Áhrif foreldranna 

á uppeldi og félagsmótun minnkar og þeir eru jafnvel sviptir grundvallarréttindum og 

skyldum til að veita barni sínu leiðsögn á þroskabrautinni (Barnaheill, 2003; Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2000:102; Ingibjörg Hafstað, 1997:16-35; Rosenthal, 1987:175).
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Eitt af því sem miðlað er innan fjölskyldu er þjóðfélagsstaða. Því verður að huga að 

sjálfsmynd foreldra í kjölfar reynslu þeirra af nýju þjóðfélagi ásamt því gamla, ástæðum 

þeirra fyrir að færa sig um set og lífsafkomu (Rosenthal, 1987:170).  Væntingar þeirra 

1993:52-53). Fjárhags-, þjóðfélags- og menningarleg staða, hefur áhrif og börnin læra 

að staðsetja sig ómeðvitað (Nieto, 1999:54). Það verður líka að hafa það hugfast að 

foreldrarnir mótuðust félagslega í annarri menningu og hafa aðra sýn á félagslega hegðun 

en þá sem viðtekin er í nýja samfélaginu (Ghosh, 1984:147) og vilja halda í það sem þeir 

þekkja (Hurh og Kim, 1984:201). Þar að auki eru foreldrar oft að kljást við sálræn og 

1997:303).

Foreldrar af erlendum uppruna geta fundið til vanmáttar vegna þekkingarskorts á 

nýja samfélaginu og því orðið stjórnsamari en ella og gert kröfur til barns um að það 

öðlist betra líf og standist óraunhæfar kröfur, til að mynda í námi (Bashir, 1993:43; 

Rosenthal, 1987:175). Eða öfugt, reynt að hamla því að barnið taki þátt í viðurkenndri 

hegðun þjóðfélags sem þeim er á móti skapi. Fyrir kemur að barn taki að sér að hluta 

hlutverk foreldra, sem eru bjargarlausir í nýju þjóðfélagi, bæði gagnvart foreldrum og 

yngri systkinum. Sér í lagi á þetta við um stúlkur sem hætt er við að lenda í togstreitu sem 

stundum leiðir til hegðunarvanda (Bashir, 1993:42-43; Talbani og Hasanali, 2000:615).

2.3 Mál 

... tungumálið skiptir gríðarlega miklu máli. Í tungumálinu felast ekki bara hugsanir 
heldur menningarleg gildi ... (Lewycka 2006: 135).

Málið er mikilvægasta tjáningarform mannsins og undirstaða mennskunnar. Bæði 

Vygotsky og Dewey leggja áherslu á mál sem mikilvægasta tæki barns til náms, jafnframt 

að það læri málið í félagslegum samskiptum og að hugsun eigi sér stað á grundvelli 

málsins. Vygotsky segir hvert orð skipta máli og að tungumálið sjálft sé grundvöllur 

gjörða og hugsana (Glassman, 2001:7). 

2.3.1 Móðurmálið

umheiminn. Með móðurmálinu hugsar einstaklingurinn og skipuleggur hugsanir sínar, 
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sínar. Það er mikilvægt tæki til náms, til að byggja upp hugtakaskilning og sem tæki til 

að samsama sig félags- og menningarlega. (Aðalnámskrá grunnskóla - íslenska, 1999:7; 

Diaz og Klingler, 1991:185; Hvenekilde, 1997:115). Móðurmálið tryggir og barni aðild 

að samfélagi samlanda sinna og tengslaneti, en kunnáttuskortur útilokar frá samskiptum 

(Heller, 1987:181; Nieto, 1999:37).

Eftirfarandi skilgreining er notuð hér á móðurmáli: móðurmál er það mál sem barn 

lærir fyrst, talað er á heimilinu af öðru eða báðum foreldrum og barninu heima og sem 

það skilgreinir sig út frá. Það er besta tæki barnsins til náms í bernsku (Aðalnámskrá 

grunnskóla - íslenska, 1999:87; Gundara, 2000:143; Skutnabb-Kangas, 1988:18).

…..þekking á móðurmálinu, eðli þess og sögu og sérkennum er nauðsynlegur þáttur 
í almennri menntun. Góð þekking á máli gefur og færi á að beita því af listfengi og 
að meta gott og vont mál. Gildi móðurmáls er mikið fyrir hvern einstakling og þroska 
hans (Aðalnámskrá grunnskóla - íslenska, 1999:7).

Collier (1989) vitnar í skrif McLaughlin frá 1984 og de Villiers og de Villiers frá 

1978 og segir að það taki börn minnst 12 ár að læra móðurmál sitt (bls. 510). Tungumál, 

menning og nám eru órjúfanlega tengd (Nieto, 1999:62) og ófullnægjandi móðurmálsþroski 

1997:18).

Þegar barn hefur skólagöngu hefur það í farteskinu þetta mikilvæga tæki, móðurmálið. 

miður ekki öllum. Andleg og líkamleg einangrun og langvarandi reynsla af að upplifa 

sig vanmetinn og lítillækkaðan er líkleg til að brjóta niður sjálfsmynd. Huga verður að 

því hvað verið er að gera barni og trú þess á sjálft sig ef því er sagt, beint og óbeint, að 

Nieto, 1999:15; Haglund, 2000:91-96). 

Barn greinir ekki á milli þess að menningu þess sé hafnað og höfnunar á því sjálfu 

veröldina á árunum 1976 til 1988 á fylgninni milli móðurmálsþroska og námsgetu á öðru 

máli. Allar sýna þær að því betri sem móðurmálsþroskinn er því auðveldara er að tileinka 

sér annað mál (bls. 70-86). 



33

Góð og vel þroskuð undirstöðukunnátta í móðurmáli dregur því ekki úr námi á öðru 

máli heldur er hún forsenda frekara náms. Með því að styrkja og viðhalda móðurmáli er 

stuðlað að jafnrétti til náms. Því betur sem barn hefur náð að þroska orðaforða, hugtök, 

á að barnið geti haldið í við jafnaldra sína í námi almennt (Cummins, 1996:104-105; 

Cummins, 2001:38-40; Diaz og Klingler, 1991:167-189; Gundara, 2000:143; Hvenekilde,

1997:119-120; Skutnabb-Kangas, 2000:194-198). 

Sé annað mál einvörðungu notað í námi er það hindrun fyrir tvítyngd börn (Nieto, 

1999:61). Ef þau eiga að geta lært, þurfa þau að skilja málið sem kennslan fer fram á 

telur manneskju sem hefur mál barnsins á valdi sínu, án þess að vera vel þjálfuð sem 

kennari, líklegri til árangurs við kennslu barns en kennara sem kann uppeldisfræði, en 

sér í lagi gagnvart ungu barni, að bjóða því kennara sem það getur ekki tjáð sig við á 

móðurmáli sínu (Skutnabb-Kangas, 1988:28). Samkvæmt Skutnabb-Kangas (2002) ættu 

öll börn að hafa þau málleg mannréttindi (e. linguistic human rights) að fá að læra og 

2.3.2. Annað mál - íslenska

Börn af erlendum uppruna, sem ekki hafa íslensku sem fyrsta mál, hafa annan menningar-, 

málfars- og námslegan bakgrunn en önnur íslensk börn og því aðrar námsforsendur. En 

kunnátta í máli meirihlutans er undirstaða þess að barni vegni vel í nýju þjóðfélagi (Hurh 

og Kim, 1984:193). Þau eiga rétt á kennslu í íslensku sem öðru máli, sem er námsgrein sem 

spannar allt skólastarf og nær til allra námsgreina (Aðalnámskrá grunnskóla - íslenska, 

1999:83-87).

Samkvæmt 2. gr reglugerðar um íslenskukennslu nemenda með annað móðurmál 

en íslensku nr. 391/1996 er markmið að nemendur verði færir um að skilja og nota málið 

(Reglugerð um íslenskukennslu nemenda 

með annað móðurmál en íslensku nr. 391/1996). Tilgangurinn er að viðhalda þekkingu 

og námsþroska og veita haldgóða menntun svo barnið dragist ekki aftur úr meðan það 

lærir nýtt mál. Markmiðið er að veita aðgengi að menntun til jafns við önnur íslensk börn, 

svo þau geti tekið fullan þátt í skóla og þjóðfélagi (Aðalnámskrá grunnskóla - almennur 

hluti, 1999:22), enda segir í 12. gr. grunnskólalaga að skólaskyld börn skuli fá lögboðna 
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fræðslu (Lög um grunnskóla nr. 66/1995).

Námsferlið er einstaklingsbundið, greina þarf hvar barn stendur og ganga út frá 

námsstöðu, málfars- og menningarlegri reynslu og þekkingu. Hlúa þarf að hverju og 

tilgang með náminu. Kennslan verður að vera markviss og í samhengi og fela í sér 

(Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti, 1999:22; Aðalnámskrá grunnskóla - íslenska, 

1999:84-88; Bialystok og Cummins, 1991:226; Birna Arnbjörnsdóttir, 2000a:17-18; 

Menntamálaráðuneytið, 1997:9; Ingibjörg Hafstað, 1994:35).

Wong Fillmore (1991) segir magn samskipta á nýja málinu skipta höfuðmáli. Því 

meiri samskipti sem nemandi á við kennara, eða annan einstakling sem hefur málið á 

valdi sínu, því líklegra sé að árangur náist. Þegar nemandinn talar við einhvern sem kann 

málið uppgötvar hann reglur málsins og hvernig það virkar. Forsendur þess að nám á 

nýju máli geti átt sér stað telur hún vera að nemandinn geri sér grein fyrir þörf sinni til að 

læra málið. Jafnframt að sá sem kenni, kunni málið nógu vel til að geta fullnægt þörfum 

geti átt í beinum tjáskiptum. Að mati hennar fellur námið um sjálft sig sé framantöldum 

atriðum ábótavant (bls. 52-53).

Birna Arnbjörnsdóttir vitnar í skrif Cummins frá 1992 þar sem segir að börn sem 

koma til nýs lands séu um það bil tvö ár að læra talmál þannig að það dugi í daglegu 

amstri. Birna segir að í kjölfarið vilji brenna við að kennslu í öðru máli - íslensku - sé 

hætt, því hversdagstalmálið blekki og að móðurmálskennsla sé engin. Tal sem dugar í 

daglegu amstri og leik sé ekki nægjanlegt til að ná fullum lesskilningi og skólamáli, né 

til að geta tjáð sig í rituðu máli. Það taki börn 5-7 ár að ná færni í nýju máli og leiða megi 

að því líkum að barn af erlendum uppruna nái ekki íslenskunni til jafns við innfædda 

jafnaldra, nema með hnitmiðaðri kennslu í íslensku og góðri undirstöðu í móðurmáli 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2000b:12). 

Collier (1989) heldur því fram að fái nemandinn haldgóða kennslu á bæði móðurmáli 

og öðru máli taki það hann 4-7 ár að ná meðalgetu í lestri og náttúrufræði, en ekki nema 

baki allavega tveggja ára skólagongu í upprunalandi sé það 5-7 ára að tileinka sér annað 

mál til lestrar og náttúrufræðináms, en innan við tvö til stærðfræði og málvísinda iðkunar. 
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því nýja, séu 7-10 ára að tileinka sér nýja málið svo það nýtist þeim til náms, en mögulega 

(Collier, 1989:527).   

Hafa verður í huga að innlendum félögum fer fram á sínu móðurmáli og þau fá 

markvissa kennslu í því svo stöðugt bætist við það sem barnið af erlenda upprunanum þarf 

að ávinna sér málfarslega til að standa þeim jafnfætis (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000a:12-15; 

Collier, 1989:511-512; Cummins, 1996:63; Cummins, 2001:38-40). Þó barn af erlendu 

bergi skilji eitthvað í íslensku og sé eitthvað farið að tala, er þreytandi fyrir það að hlusta á 

tungumál sem það kann ekki nógu vel. Daglegt talmál og skólamál er tvennt ólíkt. Barnið 

þarf stöðugt að einbeita sér að því að skilja orðin. Því er minni athygli á innihaldi og 

samhengi og þar af leiðandi undir hælinn lagt hvernig það kemst til skila. 

2.3.3 Tvítyngi

Þegar maðurinn gerðist drembilátur, ónýtti Guð Babelsturninn, og allir tóku að tala  
mismunandi tungum. En af sinni takmarkalausu náð, skapaði hann einnig fólk til að 
endurbyggja brýrnar, til að gera skoðanaskipti og útbreiðslu mannlegrar hugsunar 
kleifa (Coelho, 2007:94, þýð. LJÞ).

Í nútímasamfélagi, á tímum hnattvæðingar er tví- og fjöltyngi ótvíræður kostur (Brizuela 

og Garcia-Sellers, 1999:347; Hanna Ragnarsdóttir 2002:72) en oft er eins og tungumál 

minnihlutahópa í hinum ýmsu þjóðfélögum fái ekki þann sess sem þeim ber á sama tíma 

og öðrum tungumálum er haldið á lofti. Hanna Ragnarsdótir (2005) bendir á að börn með 

að tala við mann, auk túlkunar á þeim samskiptum og völdum sem í samskiptunum felast 

(bls. 12). Það er að einhverju leyti háð því hvernig þeir hugsa, en einnig hvernig við tölum 

og tjáum okkur. Hvort við getum þróað og varðveitt sjálfsmynd okkar fer eftir merkjunum 
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Þessi virkni tungumálsins þ.e. notkun einstaklingsins á því, notkun annarra í 

er brýnt að tvítyngt barn geti tjáð sig á þann hátt að það geti verið stolt af báðum málunum 

sem það talar.

Barn af erlendum uppruna sem stundar nám í íslenskum skóla þarf að takast á við 

nám í og á nýju máli, því er æskilegt að það tileinki sér virkt tvítyngi svo nám þess beri 

auðveldlega það notar hvort mál um sig (Aðalnámskrá grunnskóla - íslenska, 1999:87; 

Ingibjörg Hafstað, 1994:9; Heller, 1987:193-198).

Í virku tvítyngi (e. bilingualism) eru tvö tungumál lærð fyrir 12 ára aldur, þau  notuð 

nokkuð jafnt í daglegum samskiptum og þeim báðum haldið við. Barn skiptir milli mála 

eftir aðstæðum, t.d. þannig að annað málið er notað í skólanum og með félögunum, 

hitt heima. Jafnframt er lifað í tveimur menningarheimum og þannig fæst innsæi í eðli 

tungumála og áhrifa þeirra á menningu, hegðun og viðhorf (Birna Arnbjörnsdóttir, 

2000a:11; Birna Arnbjörnsdóttir, 2000b:11; Nieto, 1999:57).

Tvítyngi getur verið viðbætt (e. additive), þegar barn lærir tvö mál samhliða eða 

(e. multilingual). Tvítyngi getur einnig verið frádregið (e. subtractive), þegar annað mál 

kemur í stað móðurmáls, sem hætta er á að glatist fái barn ekki aðstoð við að þróa það 

og verða læst á því (Appel, 1988:68-72; Collier, 1989:512; Cummins, 1996:105-106; 

Birna Arnbjörnsdóttir, 2000b:12; Skutnabb-Kangas, 2000:201-202) og tapar þar með 

tækifærum til akademísks náms (Nieto, 1999:37).

Litla framför í öðru máli virðist því mega rekja til örvunarskorts á móðurmáli. Barn hættir 

jafnvel að bæta við sig orðaforða á báðum málum og málþroski stöðvast. Slíkt hefur 

hamlandi áhrif á mál- og vitsmunaþroska og læsi, sem síðan leiðir til námsörðugleika. 

kastað á glæ og samfélagslegir örðugleikar skapast (Birna Arnbjörnsdóttir, 1998:15; Birna 
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Arnbjörnsdóttir, 2000b:11-12; Cameron, Moon og Bygate, 1996:233-234; Hvenekilde, 

1997:127; Skutnabb-Kangas, 2000:201-202). 

Barn sem er að fást samtímis við nám í og á öðru máli  er undir tvöföldu álagi, sem 

veldur mikilli streitu (Collier, 1989:512; Toumarla, 1997:43). Því er bæði uppeldisfræðilegt 

og praktískt að því sé kennt á því máli sem það ræður best við og komið til móts við það, 

þar sem það er statt - hlúð þannig að því að það geti tileinkað sér námsgreinar og leyst 

verkefni og vandamál. Markmiðið er þó að það nái færni í nýja málinu - íslensku - og geti 

haldið í við innfædda jafnaldra (Aðalnámskrá grunnskóla - íslenska, 1999:90; Björnæs 

Ef kennslu er ekki þannig varið er hætta á að barnið gangi gegnum ferli í skólanum 

þar sem hæfni þess er vanvirt og vanmetin. Að auki verður bilið milli þeirrar þekkingar sem 

það nær að tileinka sér og heildarþekkingar samfélagsins alltaf meira. Það má heldur ekki 

gleymast að hvert barn er hafsjór af fróðleik sem skólinn gæti nýtt til að fræða félagana 

2000b:14-15; Haglund, 2000:97; Nyakatawa og Siraj-Blatchford, 1994:119). Reynsla 

tvítyngdra barna af að kljást við tvö tungumál tengir þau saman, en fátítt er að aðrir í 

þjóðfélaginu deili henni með þeim (Heller, 1987:181 og 198-199).

2.4 Kenningar um vitrænt nám

Byrði betri
ber-at maður brautu að
en sé mannvit mikið,
auði betra
þykir það í ókunnum stað,
slíkt er volaðs vera.
(Hávamál, 1999) 

í athugunum, fyrirmælum eða annarri upplifun og sem geymd eru í minninu (Berk og 

Winsler, 1995:171). 

associative), má þar nefna kenningar Pavlovs um klassíska skilyrðingu og Skinners 

um virka skilyrðingu, sem atferlisstefnan (e. behavourism) byggir á (Greig og Taylor, 

1999:26). Þær eiga ekki við í þessari rannsókn og verður því ekki um þær fjallað. 

Hinsvegar í kenningar um vitrænt nám (e. cognitive) (Sigurjón Björnsson, 1980:49), en 

þær hafa þýðingu fyrir þessa rannsókn. 
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Til kenninga um vitrænt nám teljast hugsmíðahyggja (e. cognitive constructivism) 

og félagsleg hugsmíðahyggja (e. social constructivism/ sociocultural theories). Auk 

þessa má nefna kenningar Bandura um félagslegt nám eða herminám (e. modeling). Í 

hnotskurn álítur hann að börn læri það sem fyrir þeim sé haft. Sér í lagi séu börn líkleg 

til að taka sér til fyrirmyndar þá sem þau samsama sig við, þá sem eru aðdáunarverðir í 

þeirra augum eða valdamiklir og hafa á einhvern hátt

Taylor, 1999:27).

Hugsmíðahyggja gerir ráð fyrir að maðurinn sé virkur í að skapa eigin þekkingu. 

af fyrri reynslu einstaklingsins, trú hans og þekkingu. Þegar einstaklingurinn verður fyrir 

nýrri reynslu eða fær nýjar upplýsingar mátar hann þær við fyrri þekkingu, bætir við 

hana og safnar í sarpinn. Markmið leiðsagnar er að nemandinn þrói með sér aðferðir til 

hugsunar og náms. Kennari og nemandi vinna saman á gagnvirkan hátt, nemandinn þarf 

að sjá tilgang í náminu og það þarf að vera merkingarbært fyrir hann. Skoðanaskipti 

frekari dáða og trúar á eigin getu til að takast á við ný verkefni (Gala, 1999).

Piaget talar um aldurstengd þroskastig eða vitrænar formgerðir. Á hverju þroskastigi 

(Greig og Taylor, 1999:28-30). Skemum og aðferðum fjölgi í félagslegum samskiptum 

(Charles, 1992:2; Greig og Taylor, 1999:28). Nám verði ekki byggt á staðreyndum sem 

skilningarvitin nemi, heldur liggi athafnir til grundvallar og sé fólgið í því að tengja á 

milli þess hlutlæga og þess huglæga og fella að skemunum (Ingibjörg Ýr Pálmadóttir 

og Indriði Gíslason, 1983:180). Með aukinni reynslu lærist ný hegðun, einstaklingurinn 

1988:451; Sigurjón Björnsson, 1975:17).  Þróun vitsmunalífsins sé fólgin í sífelldri leit 

tímabil framfara og þroska og um 15 ára aldur geti unglingurinn bæði beitt aðleiðslu og 

hvetji vitsmunaþroskann áfram (Berger, 1986:55).

Félagsleg hugsmíðahyggja á rætur að rekja til hugsmíðahyggju en leggur meiri 
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verður þekking til í samfélagi manna sem eiga sér sína sögu, menningu og pólitískan 

þjóðfélaginu (Gala, 1999). 

þar sem barnið leiti svara við því sem það fýsir að vita. Barnið sé gerandi í námi sínu, það 

sökkvi sér frjálst niður í verkefni sín og læri af gjörðunum, sem að endingu sameinist í 

því sem barninu sé hugleikið að læra. Það læri að vera við stjórnvölinn, setja sér markmið 

og vera ábyrgt gerða sinna. Námsferlið skiptir meira máli en afraksturinn. Barnið frekar 

en kennarinn velji námi sínu stefnu. Kennarinn er „facilitator“ og heldur sig til hlés að 

öðru leyti en því að virkja áhuga barnsins. Til aðferða Dewey er of vísað til, sem ferðar án 

fyrirheits (e. indeterminate approach) (Glassman, 2001:3-6).

Vygotsky telur formlegt nám og félagsleg samskipti lykilinn að þroskabrautinni 

(Berk og Winsler, 1995:5; Glassman, 2001:3; Nieto, 1999:14).  Hann telur að nám og 

þroski verði fyrir meiri eða minni áhrifum utan frá og verði ekki slitið úr samhengi 

félagslegum aðstæðum ásamt fyrri reynslu, þar með talið eigin menningu og móðurmáli 

(Glassman, 2001:5; Nieto, 1999:3 og 14; Vygotsky, 1987:220). 

eigi sér stað í víðara samhengi en getu og greind einstaklingsins. Nám sé virkt ferli þar sem 

byggt sé á reynslu og sköpun og endursköpun hugsandi einstaklinga (Nieto, 1999:3-6) og 

eigi sér stað vegna félagslegrar víxlverkunar, þar sem orði sé komið á athöfn eða hugsun 

Tungumálið sem eldri einstaklingar nota til tjáskipta við nemanda sé stærsti 

áhrifavaldurinn (Glassman, 2001:7-9; Greig og Taylor, 1999:30; Vygotsky, 1978:89). 

(Glassman, 2001:9). Nám og þroski séu ekki aðskilin ferli né óháð hvort öðru, heldur 

mögulegs þroska”  (e. the zone of proximal development (ZPD)) (Berk og Winsler, 

1995:104; Nieto, 1999:15; Vygotsky, 1978:86-90; Vygotsky, 1988:209-211). En það er 

náms- og þroskabilið milli þess sem einstaklingur getur tileinkað sér upp á eigin spýtur 

og þess sem hann getur afrekað með hjálp fullorðins eða þroskaðri einstaklings (Berk og 

Winsler, 1995:5; Nieto, 1999:14-16; Vygotsky, 1988:209). 

Kennarinn - „mentorinn“ - gegni lykilhlutverki (Glassman, 2001:4), hans hlutverk 
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sé að sá fræjum og virkja áhugahvöt barnsins (Glassman, 2001:9). Fræin verða að taka 

mið af þroskasvæði barnsins, sáðmaðurinn verði að þekkja neðri mörk getu barnsins og 

leiða það áfram að efri mörkum getu þess (Vygotsky, 1988:212 og 220). Geta dagsins í dag 

liggi á bilinu milli þess sem barnið gat í gær í samvinnu við sér eldri einstakling og þess 

sem það verði fært um að gera á eigin spýtur á morgun (Vygotsky, 1988:211-212 og 220). 

Barninu sé hjálpað til að leysa vanda, með því að hugsa á nýjum brautum, en lausnin leiðir 

af sér nýjan vanda og þannig koll af kolli (Glassman, 2001:11). Ávallt verði að byggja 

nám á fyrri reynslu og þekkingu barns og stefna þannig að þroska sem sé í burðarliðnum. 

nauðsynlegur ,,vinnupallur” (scaffolding), mætist í gagnvirku námsferli og í sameiningu 

verður þroskabreyting meiri en barnið hefði getað náð án hjálpar og leiðsagnar (Berk 

og Winsler, 1995:26 og 108). Kennarinn byggi „vinnupalla“ hvern ofar öðrum og skapi 

2001:9).

Þegar unnið er út frá kenningunni um „svæði mögulegs þroska“ verður að hefja hana 

sem í samskiptum felast (Nieto, 1999:16). Menntunarferlið eigi að vera til þess fallið að 

nýgræðingar læri að nota félags- og menningarleg ferli á áhrifaríkan hátt. Námsferli á að 

leiða á ákveðinn áfangastað (e. determinate approach) (Glassman, 2001:6).

háðar menningarsamfélögum (bls. 9) og séu samspil getu og tilhneiginga einstaklingsins 

annars vegar, tækifæra og/eða þvingana sem einkenni menninguna sem hann hrærist í 

hins vegar (Gardner, 1983:xii). Hann bendir á dygðir sem lofsamaðar hafa verið í gegnum 

aldirnar og prýða ýmsar starfsstéttir, listamenn og forustumenn. Það sem búi að baki því 

að ná góðum tökum á þessum dygðum verði ekki mælt á mælistiku rökhugsunar eða 

málfarslegrar getu.

Gardner skilgreinir greind svo: „Greind er geta til að leysa vanda, eða til að skapa 

setur hann fram fjölgreindakenninguna (e. the theory of multiple intelligences), hugmynd 

um sjö mismunandi greindir sem tengjast málfarslegri getu, rökhugsun, tónlist, rúmfræði, 

líkamlegri færni, sjálfsskilningi og skilningi á öðrum (Gardner, 1983:xi). Jafnframt heldur 
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Gardner bendir á að sé hver einstaklingur innan bekkjar skoðaður með tilliti til 

upp á einstaklingsmiðað nám þar sem tekið sé tillit til þarfa og getu hvers fyrir sig við 

val á námsefni og framsetningu (Gardner, 1983:xv og 10). Að hans mati spretta skapandi 

gjörðir (e. creativity) af samspili eiginleika og gilda einstaklings (e. intelligence), þeirra 

sviða (e. domain) sem í boði séu til að takast á við í námi, eða verkefnum, innan þess 

sem liggi til grundvallar mats á gjörðinni á þeim

hún á sér stað í, innan menningarsvæðisins (Gardner, 1983:xvii). 

upplýsingar um orsakir slæmrar frammistöðu né ójafnan aðgang að námstækifærum eða 

mismunandi bakgrunn. Né heldur um hvort nemandi telji sig hafa lært. Mælitæki svo sem 

2.5 Tvítyngiskennsla og aðlögun að skóla
Rannsóknir benda til þess að því meira og á því virkari hátt sem móðurmál nemanda 

er notað í skólanum, þeim mun meiri sé velgengni hans í námi. Virkt tvítyngi eykur 

rökhugsun, greindarþroska og sköpunarmátt svo og sveigjanleika í hugsun. Rannsóknir 

sýna að tvítyngdir nemendur sem fengu tvítyngiskennslu, stóðu sig mun betur á prófum 

en þeir sem eingöngu fengu kennslu á nýja málinu og betur en eintyngdir jafnaldrar. Af 

þessu leiðir að kenna verður móðurmálið, alla vega viðhalda því, og þróa á sama hátt 

og börn af meirihlutahópnum eru að þróa sitt móðurmál. Tví- eða fjöltyngiskennsla (e. 

bi- eða multilingual) er því happadrýgst við menntun tvítyngdra barna og setur barnið í 

brennidepil. Í hvoru tveggju felst að börn fá kennslu að hluta á móðurmáli en að hluta 

á nýja málinu. Innlögn beinist að lestrar- og ritunargetu á fyrsta máli og byggir upp 

undirliggjandi málfarslega færni, sem skilar sér fyrir bæði málin. Farið er frá því þekkta 

til hins óþekkta, upphafspunkturinn er mál og menning barns og fyrri reynsla og byggt 

að móðurmál þess skiptir máli og að mikilvægt sé að það geti notað það. Þetta ýtir undir 

frekara nám og síður er líklegt að barn heltist úr lestinni. Oftast eykst hlutur annars máls 
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lesturs og náms á því máli sem það kann best. Börnum er eðlilegt að skipta á milli mála 

og hugtakaskilningur á einu máli hjálpar til við hugtakaskilning á öðru. Tvítyngd börn 

1988:61; Birna Arnbjörnsdóttir, 1998:13; Collier,1989:512-513; Cummins, 1996:111-

Rannsóknir sýna meiri fylgni milli móðurmálsþroska og lestrargetu á seinna máli, 

heldur en kunnáttu á öðru máli og lesgetu (Cummins, 1991:75-83; Skutnabb-Kangas, 

2000:194-195; Snow, Cancino og Temple, 1991:90-109). Því er æskilegt að barni sé 

kennt að lesa á móðurmáli sínu eða því máli sem því er tamast (Birna Arnbjörnsdóttir, 

2000b:11-12; Cummins, 1996:122-123; Ingibjörg Hafstað, 1994:39). Annars er hætt við 

að hér vaxi úr grasi tor- eða ólæsir einstaklingar. Að vera ólæs takmarkar frelsi og skapar 

Þóra Kristinsdóttir, 1991:13). Því þarf að gera börnum kleift að ná þeim tökum á allavega 

einu máli þannig að það nýtist í námi. 

bæði hugmyndir og aðferðir við aðlögun barns að skóla og námi (bls. 355). Þær taka sem 

dæmi nokkrar nálganir við kennslu barna sem ekki hafa mál meirihlutans á valdi sínu:

a) Barnið í djúpu lauginni (e. second language immersion programs) en þá eru 

börni í bekk þar sem öll kennsla fer fram á seinna máli og ekkert gert til að nálgast 

þau á móðurmáli þeirra né til að viðhalda því (Brizuela og Garcia-Sellers, 1999:347).    

Sambærilegt ferli kallar Douglas Brown (2001) málkaffæringu (e. submersion) (bls. 

122).

b) Kennsla með fyrirmælum á öðru máli (e. second language instruction programs)

en þá er börnum kennt annað mál sem sérstakt fag í einhvern ákveðinn tímafjölda á viku 

(Brizuela og Garcia-Sellers, 1999:347). Brown talar um sambærilega námstilboð og nefnir 

þau einnig , þar á meðal það sem hann kallar annarsvegar blöndun í bekk (e.

mainstreaming) og er sambærilegt við b) og regnhlífarnám (e. sheltered English), sem er 

frábrugðið að því leyti að kennslan beinist þá bæði að nýja máliu og ákveðnu námsfagi 

(Brown, 2001:122).
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c) Hefðbundin tvítyngiskennsla (e. traditional bilingual education (TBE)) einkennist

af því að er móðurmál barns er notað í kennslu þar til barnið er komið með getu til að 

takast á við nám á nýja málinu. Tilgangurinn er að barnið verði sem fyrst fært um þátttöku 

í almennum bekk (Brizuela og Garcia-Sellers, 1999:347). Undirliggjandi hugmynd í 

framantöldum aðferðum er að móðurmálið sé hindrun fyrir námsárangur barns og því 

útgáfur af þessar nálgun tvítyngiskennslu (Brown, 2001:122).

d) Kennsla til að viðhalda tvítyngi (e. maintenance bilingual programs) en þá eru bæði 

móðurmálið og nýja málið notuð á virkan hátt í kennslu. Móðurmálið er ekki tímabundin 

lausn heldur er litið á það sem góðan kost (Brizuela og Garcia-Sellers, 1999:347; Brown, 

aðlögun

(e. immersion) þá er nemendum með sama móðurmál og sem eru á sviuðu róli í nýja 

málinu kennt saman í bekk, námsefni sem útbúið hefur verið fyrir þá (e. specially designed 

content-area). Annað kallar Brown „maintenance bilingual programs“ eins og Brizuela og 

Garcia-Sellers en í hans lýsingu er pínulítið  annar háttur á, því þá læra nemendur námsfög 

að minnsta kosti að hluta á móðurmáli sínu. Með þessu móti er móðurmálsþroska þeirra 

viðhaldið um leið og sjálfstraust þeirra styrkist og þekking eykst (Brown, 2001:121).

e) Tvíhliða tvítyngiskennsla (e. two-way bilingual programs) en þá fer kennsla fram 

samhliða á tveimur málum. Bæði þeim sem eru talandi á mál meirihlutans og hinum sem 

ekki eru það er kennt saman á báðum málum samhliða. Þá er litið svo á að hvort málið 

um sig styðji hitt og tvítyngiskennsla með þessum hætti komi báðum hópunum til góða 

(Brizuela og Garcia-Sellers, 1999:347). 

Þær stöllur Brizuela og Garcia-Sellers, gerðu rannsókn á spænskumælandi börnum 

í 1. bekk í bandarískum skóla þar sem móðurmál var notað í kennslu þar til barn var 

komið með getu til að takast á við nám á öðru máli (TBE) (Brizuela og Garcia-Sellers, 

1999:346 og 348) samanber nálganirnar sem sagt er frá hér að framan. Milligöngumaður 

(e. mediator) setti sig inn í sjónarmið og lagði sig fram við að skilja samskiptin sem fram 

eftir það. Heimsóknirnar áttu sér stað í samvinnu við skólann og voru ávalt samhliða 

viðtölum við kennara. Tilgangurinn var að koma á laggirnar umræðu og samskiptum og 

átta sig á hvar skóinn kreppti og gefa endurgjöf á báða bóga. 

Leitast var við að gera sér í hugarlund umfang samskipta og auðvelda þau, auk 

þess að gera menningarmuninn ljósan og brúa á milli. Tilgangur þess var að létta barninu 
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aðlögunina. Ekki var ætlast til að fjölskyldan samlagaði sig meirihlutamenningunni en 

í ljós að foreldrar höfðu meiri samskipti við kennara, skildu betur hvernig þeir gátu stutt 

börn sín og höfðu jákvæðara viðhorf til skólans. Samskipti skólans við heimilin höfðu 

einnig aukist, meiri skilningur var á heimilisbrag, persónuleika barnsins og þörfum þess. 

skólanum létti álaginu sem aðlöguninni fylgdi af barninu og kæmi í veg fyrir að það lenti 

börnunum auðveldara og bæði foreldrar og skólinn urðu meðvitaðri um barnið. Skilningur 

á hegðun barns jókst og heildstæð mynd fékkst af því, styrk, veikleikum, félagslegri 

færni og vitsmunaþroska. Samskipti milli heimilis og skóla jukust. Jafnframt kom í ljós 

að aðlögun að skóla verður ekki bara mæld í námsárangri (Brizuela og Garcia-Sellers, 

1999:351-353).

Rannsóknin leiddi þannig í ljós að tvítyngi eitt og sér er ekki nóg. Samskipti og 

gagnkvæmur skilningur heimilis og skóla eru ekki síður mikilvæg og verður að skoða 

jafnhliða öllu öðru námi barnsins og kennslu (Brizuela og Garcia-Sellers, 1999:354). 

Foreldrarnir sem þátt tóku í rannsókninni töldu milligöngumanninn hafa orðið hlekk milli 

ógnunum. Þeir voru ánægðari en áður með skólagöngu barna sinna, sáu framför í 

námi þeirra og litu bjartsýnum augum til næsta skólaárs (Brizuela og Garcia-Sellers, 

1999:365).

Barnið og foreldrarnir voru ekki lengur sökudólgar ef eitthvað fór úrskeiðis í aðlöguninni 

og farið var að líta svo á að skólinn gæti haft forgöngu um að skapa samhengi milli sín og 

fjölskyldunnar og að aðlögun barns væri sameiginlegt verkefni þessara aðila. Þær telja þó 

að þessi hugsun sé ekki enn í höfn og þegar heimili og skóli vinni ekki saman að aðlögun 

barns verði það fyrir gífurlegri pressu (bls. 346-353) og sú pressa geti leitt það í öngstræti.

Aðlögun barns að skóla sé ferli sem líkja megi við þríhyrning þar sem barnið sé á einu 

horni, heimilið á öðru og skólinn á því þriðja (Brizuela og Garcia-Sellers, 1999:349). 

Garcia-Sellers setti fram hugmyndafræðilegann ramma að aðlögum barns að skóla.

1. Barn er án aðlögunar (e. the unadapted), þá heldur barnið í gildi sín heiman að 
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pólar. Fjölskyldan heldur sínum lífsstíl og veit jafnvel ekki hverjar kröfur skólans eru. 

Kennarinn þekkir ekki lífsmáta fjölskyldu né orsakir hegðunarmunsturs barnsins og er 

ekki fær um að brúa bilið milli heimilis og skóla.

2. Barn skiptir um stíl (e. the transferred), þá tekur barnið upp þá hegðun sem skólinn 

ætlast til af því, losar sig við og/eða hafnar menningu og gildum foreldra sinna. Væntingar 

þess eru þær, að með þessu móti verði velgengni þess í skólanum meiri.

3. Barn aðlagast (e. adapted), barnið kemur sér á eigin spýtur upp tvenns konar 

hegðun, reynir annars vegar að haga sér samkvæmt hefðum heiman frá, hinsvegar normum 

skólans.

4. Barn aðlagast með stuðningi (e. adapted with support), þá er komið á samskiptum 

milli heimilis og skóla og aðlögun á sér stað á báða bóga. Foreldrar og kennarar bera 

virðingu hvorir fyrir öðrum, en um leið eru báðir aðilar meðvitaðir um þann mun á kröfum 

sem þeir gera til hegðunar barnsins. Litið er á bakgrunn heimilisins sem mikilsverðan og 

aðlögunin verður barninu léttari en ella. Með þessari síðastnefndu aðferð er tekinn nýr 

póll í hæðina og aðlögunin séð í víðu samhengi (Brizuela og Garcia-Sellers, 1999:349-

355).

Myndin hér á eftir sýnir framangreind aðlögunarferli barns að skóla og það ferli sem Brizuela og 
Garcia-Sellers telja æskilegt.

gömlu menningu (Nieto, 1999:58). Sé þetta ekki gert getur móðurmál barns og menning 

þess orðið því fjötur um fót því heimilin og skólinn eru ekki samstíga (Nieto, 1999:67). 
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að nemendur vinni saman að lausn verkefna. Þau verkefni sem ekki sé hægt að leysa í 

hópi, svo sem lestur, megi leysa með því að láta jafningja vinna saman. Þær leggja einnig 

og annað sem geri það síður. Þau verði að venjast á bæði hlutbundna og óhlutbundna 

endurgjöf á vinnu þeirra (bls. 279-280). 

Ef tvítyngis- og fjölmenningarleg kennsla á að verða að veruleika verður að 

þjálfa kennara í fjölmenningarlegri hugsun og gera þá færa um að mæta þörfum alls 

barnahópsins. Semja verður námsbækur og námsgögn og endurskipuleggja það sem fram 

fer í kennslustofunni (López, 1995:28). 

Finnist barni sér, foreldrum eða menningu sinni, á einhvern hátt misboðið í skólanum, 

bregst það mögulega við með mótþróa (resistance) og hættir að læra eða brýtur meðvitað 

skólareglur. Þetta getur átt við góða námsmenn ekki síður en slaka og er að hluta til þáttur 

í að varðveita sjálfsmynd (Nieto, 1999:43-44). Kennarar og skóli ættu að varast að skella 

úr, þó námsárangurinn sé ekki í samræmi við þær væntingar sem þjóðfélagið hefur til 

náms (Nieto, 1999:19).

Ef barn á við sálræn- eða félagsleg vandamál að glíma koma þau oft í ljós í skólanum. 

greina vanda, sé hann til staðar, og kalla til sérfræðinga og á þverfagleg vinnubrögð til 

stuðnings fyrir barn eða foreldra sem á því þurfa að halda (Bashir, 1993:44). Hallað getur 

á börn af erlendum uppruna hvað varðar námsráðgjöf, en þau og foreldrar þeirra eru 

líkleg til að vera sá hópur sem hvað helst skortir upplýsingar um námsleiðir. Hætt er við 

að námsráðgjafar ýti börnum af erlendum uppruna oftar en öðrum börnum í verklegt nám 

frekar en bóklegt (Nieto, 1999:38).

Sé tvítyngdum börnum boðið innihaldsrýrara nám en öðrum nemendum felst í því 

stofnanabundin mismunun (e. institutional discrimination)11, það er að segja uppruni og 

11  Í stofnanabundin mismunun felst mismunun byggð á lögum, reglugerðum eða öðrum aðgerðum 
stjórnvalda.  Hún er að verki
hópum hvað varðar aðgengi að þjóðfélagslegum gæðum, þar á meðal menntun, þó þeim sé það ekki ætlað 
(Mayadas og Elliott, 1992:49).
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verið að koma augum á stofnanabundna mismunun og enn verr að uppræta (Curran og 

Renzetti, 1996:126). Nieto bendir jafnframt á að börnum af erlendum uppruna sé stundum 
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3. RANNSÓKNIN

Rannsóknarsniðið sem hér er valið er fjöltilviksathugun (e. multiple case studies) 

(Hitchcock og Hughes, 1999:316-317; Cohen, Manion og Morrison, 2001:78-79). Það snið 

hentar vel eigindlegri rannsókn á námi nokkurra grunnskólanemenda. Eitt megineinkenni 

tilviksathugunar er að í henni er afmarkað fyrirbæri eða persóna grandskoðað. Hér er 

leitað heildarsýnar á skólagöngu fjögurra stúlkna og líf og lífshætti þeirra. Hugmyndir 

fyrirbærafræði (e. phenomenalogy) eru hafðar til hliðsjónar en þar er gengið út frá því 

að hver sjái sínum augum silfrið. Sú sýn mótist af fyrri reynslu og túlkun á henni og að 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003:249).   

höfðu persónulega reynslu af því sem verið var að rannsaka. Í viðtölunum gafst kostur á 

að nálgast hvern þátttakanda náið og setja hans sjónarmið, hugmyndir, gildi og skoðanir 

í öndvegi. Jafnhliða því að hagir hverrar stúlku fyrir sig voru skoðaðir gerði aðferðin 

það einnig kleift að athuga hvort samhengi væri milli reynsla stúlknanna (sbr. Hitchcock 

og Hughes, 1999:316-321). Tvö viðtöl voru tekin við hverja stúlku í tveimur lotum, þau 

fyrri vorið 2004 og þau seinni um páska 2005. Viðtölin tóku frá um það bil fjörutíu 

spjallaðstæður á heimili mínu þar sem í boði var kaka og mjólk. Örstutt þriðja viðtal átti 

ég svo við eina stúlkuna aftur að vori 2006. Í viðtölunum mynduðust góð tengsl milli mín 

og hverrar stúlku (sjá Sigríður Halldórsdóttir, 2003:254). 

 Í viðtölunum var sjónum beint að samhengi í námi stúlknanna og merkingu þess, 

menningu þeirra, viðhorfum og líðan í námi. Ákveðnar grundvallarspurningar voru lagðar 

skipulega fyrir stúlkurnar en jafnframt voru þær hvattar til að tjá sig um efnið frá eigin 

brjósti. Etnografískir þættir, svo sem uppruni og menningarlegur bakgrunnur, tungumál, 

menning og trúarbrögð voru hafðir í huga, svo og stéttar- og þjóðfélagsstaða, kyn og áhrif 

þessa á daglegt líf stúlknanna í skólanum og í þjóðfélaginu sem þær eru að fóta sig í (sbr. 

Hitchcock og Hughes, 1999:120). 

Misjafnt var hvað og hve mikið stúlkunum lá á hjarta. Allar tjáðu þær sig frjálslega, 

þó mismikið. Engu að síður þurfti ég á stundum að grípa til minnisblaðs með atriðum sem 

ég vildi fá svör við svo ekki væri farið út um allt of víðan völl. Ein svaraði einvörðungu 
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því sem hún var spurð um en engu umfram það svo ég varð að spyrja hana í þaula um 

þau atriði sem ég hugðist leita svara við. Með því að tíminn milli viðtalanna varð langur 

fékkst innsýn í hvernig viðhorf stúlknanna til ákveðinna mála breyttust með auknum 

þroska þeirra.

Samkvæmt fyrirbærafræðinni þarf rannsakandinn að ræða við einstaklinga sem 

upplifað hafa þá reynslu sem um er fjallað og mynda sína sýn á fyrirbærið í gegnum 

greiningu gagna og skrif (Sigríður Halldórsdóttir, 2003:249).  Viðtölin tók ég upp á 

band og afritaði síðan. Ég hlýddi ítrekað á upptökurnar og las afritin og greindi gögnin. 

Stúlkurnar höfðu hver sína einstöku sögu að segja. Ég leitaði eftir og fann þemu í svörum 

og frásögnum stúlknanna, fann hvað þær eiga sameiginlegt og hvað er sérstakt fyrir hverja 

og eina, varðandi hvernig námi og líðan þeirra var háttað, auk þess hverskyns aðlögun 

þeirra var og hvernig þessir þættir spiluðu inn í sjálfsmynd og félagsmótun þeirra. Þannig 

get ég áttað mig á stöðu þeirra varðandi framantalda þætti og síðan dregið ályktanir af 

því og borið saman við það sem fræðimenn hafa til málanna að leggja samanber það sem 

Fræðilegar forsendur.

 Gögn mín urðu ærin - of viðamikil fyrir rannsóknina - því ákvað ég þegar ég var 

langt komin með greiningu gagna að vegna umfangs yrði ég að láta sögur og reynslu 

fjögurra stúlkna nægja og felldi út úr rannsókninni allt varðandi eina stúlkuna. Valið um 

einhverjum atriðum hjá einhverri hinna stúlknanna, þó heildarreynsla hennar væri aldrei 

sambærileg við heildarreynslu einhverrar hinna stúlknanna, en langt var frá því að hennar 

reynsla væri á einhvern hátt ómerkilegri en hinna.

3.2 Um réttmæti
Réttmæti og trúverðugleiki tilviksathugana hafa lengi verið bitbein fræðimanna. 

rannsóknarniðurstaðna byggir að hluta til á því hversu trúverðuglega tekst að setja fram 

niðurstöður (Sigríður Halldórsdóttir, 2003:259). Innra réttmæti þessarar rannsóknar, eins 

og annarra af sama toga, verður ekki metið nema með tilliti til trúverðugleika gagnanna 

sem til verða í viðtölum við hverja stúlku og lýsir þeirri reynslu sem hún varð fyrir og 

síðan sett fram í niðurstöðum svo trúverðuglega sem kostur er. 

Reynt var að tryggja réttmæti með því að haga spurningum sem lagðar voru fyrir 
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stúlkurnar þannig að í þeim fælist tvíprófun (e. cross-referencing). Það er, spurt var út í 

sama hlutinn oftar en einu sinni og í meira en einu samhengi. Jafnframt var skoðað hvort 

sömu sjónarmið og þemu komu fram hjá stúlkunum og reynt var að komast í eins mikið 

návígi við reynslu þeirra og hægt var. Þegar fyrirbærafræðileg nálgun er í rannsókn sem 

þessari er reynt af fremsta megni að skilja hvern einstakling og byggja upp heildarmynd 

af þeirri reynslu sem verið er að rannsaka út frá sjónarhóli hans (Sigríður Halldórsdóttir, 

2003:250). Hins vegar er ekki er hægt að alhæfa út frá rannsókninni. 

3.3 Val á viðmælendum
Hópurinn sem ég ræddi við eru stúlkur fæddar á árunum 1987-1990. Þegar viðtölin eru 

tekin eru þær í efri bekkjum grunnskóla þ.e. 8.-10. bekk og tvær komnar í frammhaldsskóla 

í því síðara. Þær eru því orðnar nógu stálpaðar til að hafa þroska til að móta sér sínar eigin 

skoðanir um hvað sé vel gert og hvað miður í móttöku skólans, námi þeirra og líðan. 

fjölskylduaðstæður og aðhyllast ólík trúarbrögð þannig að þær hentuðu tilgangi 

rannsóknarinnar (sjá Sigríði Halldórsdóttur, 2003:252) og gæfu sem breiðasta innsýn í 

er einstakt fyrir hverja og eina og hvað er það sameiginlega eða dæmigerða fyrir hópinn 

þó stúlkurnar komi hver úr sinni áttinni (samanber Hitchcock og Hughes, 1999:109-110; 

Cohen, Manion og Morrison, 2001:99-103). 

Ég valdi stelpur sem eru búnar að vera einhver ár á Íslandi, þannig að við gætum 

talað saman á íslensku, nema ef í nauðirnar ræki, en þá var ég tilbúin til að leita mér 

aðstoðar túlks. Til þess kom ekki. Stúlkurnar búa allar á höfuðborgarsvæðinu. Tvær eru 

það sama eigi sér stað í námi og varðandi líðan stúlkna frá Evrópu og Asíu og hvort þær 

rekja má til persónuleika og þess sem rekja má til uppruna. 

Þremur stúlknanna hafði ég fylgst svolítið með og þekkti þegar eitthvað til þeirra. 

Þær þekktu mig að einhverju leyti, tvær þó aðeins í sjón. Fjórðu stúlkunni var ég alls 

ókunnug, þó ég hefði heyrt af henni og um bakgrunn hennar. Hana fékk ég til  liðs við 

rannsóknina vegna þess að ég taldi fróðlegt að fá innsýn í þann bakgrunn. 
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Þar sem sumar stúlknanna könnuðust við mig áður en viðtölin áttu sér stað, hélt 

ég fyrir fram að ég myndi ná dýpri og einlægari viðtölum við þær heldur en ef þær væru 

að ræða við bláókunnuga konu. En traust og samkennd eru nauðsynleg til þess að vel 

takist til og viðtöl verði einlæg (sjá Hitchcock og Hughes, 1999:129). Raunin varð önnur. 

Ég upplifði traust frá þeim öllum, ekki síst þeirri sem aldrei hafði mig augum litið og 

samkennd skapaðist þegar þær vissu að starf mitt væri helgað kennslu barna af erlendum 

uppruna og að ég teldi þær vera mér þekkingarbrunn. 

Í viðtölunum varð ég að vera meðvituð um siðferðislegar skyldur mínar gagnvart 

viðmælendum mínum og taka fulla ábyrgð gagnvart þeim (sbr. Hitchcock og Hughes, 

1999:45). Ég varð meðal annars að vera á varðbergi gagnvart því að láta ekki fyrirfram 

mótaðar hugmyndir mínar eða annarra um einhverja þeirra eða allar hafa áhrif á viðtöl 

og væntingar til þeirra (sbr. Hitchcock og Hughes, 1999:252-253). Þó að í mínum huga 

og/eða augum þjóðfélagsins tilheyri einhverjir, í þessu tilfelli þær, ákveðnum etnískum 

hópum getur verið gjá milli þess sem ég skilgreini þær í hópa eftir, þess sem þjóðfélagið 

mismunandi skilgreiningar gera enn mikilvægara að hlustað sé á raddir þeirra og reynt að 

átta sig á hvernig þær skilgreina sig sjálfar. 

3.4 Kynning á viðmælendum
Stúlkurnar, sem ég talaði við, eru fæddar á árunum 1987-1990. Ár leið á milli viðtalanna 

og síðan hátt í annað, þar til stutt þriðja viðtal átti sér stað við eina þeirra vegna þess að 

ég hafði áttað mig á að betur þurfti að fara í saumana á tilteknu atriði með henni. Allar 

þroskuðust stúlkurnar mikið líkamlega milli viðtalanna, en þó sérstaklega andlega og má 

sjá þess stað í afstöðu þeirra til ákveðinna þátta, svo sem uppruna. Ein virtist þó standa í 

stað hvað vitsmunaþroska varðar.

fjölskyldu sinni sem samanstendur af henni, yngri bróður og foreldrum þeirra. Anna 

stundaði nám í einn vetur í móttökudeild fyrir nýbúa. Eftir þann vetur fór hún í almennan 

bekk. Í móttökudeildinni létti henni róðurinn að hún kunni smávegis í ensku. Hún er 16 

ára í 10. bekk þegar fyrra viðtalið er tekið. 17 ára  og komin í menntaskóla í því síðara. 

móðursystur sinni áður en hún kom hingað. En móðir hennar kom oft í heimsókn á því 



52

tímabili sem þær voru búsettar í sitthvorri heimsálfunni. Móðir Dísu býr með Íslendingi 

undan henni. Dísa var í hálfan annan vetur í móttökudeild. Eftir það fór hún í heimaskóla 

og er þar í 9. bekk þegar fyrra viðtalið er tekið en í 10. bekk og 16 ára þegar það seinna 

á sér stað. 

Erna er fædd í Kosovo 1990. Hún kom til Íslands 1998, 8 ára að aldri, ásamt fjölskyldu 

sinni sem samanstendur af foreldrum hennar, eldri bróður og yngri systur. Hún á nokkuð 

stóran frændgarð hér. Hún byrjaði skólagöngu sína á Íslandi 8 ára, í móttökudeild við 

sínum. Í móttökudeildinni hafði hún til að byrja með leiðbeinanda sem talaði móðurmál 

hennar og kenndi henni íslensku gegnum það. Ég hitti Ernu þrisvar. Í fyrsta viðtalinu er 

hún að verða 14 ára, en að verða 16, í 10. bekk, í því síðasta. 

Fjóla er fædd í Norður-Víetnam árið 1988. Hún kom til Íslands með móður sinni, 

11 ára gömul, í júní 1999. Fyrstu þrjú árin bjó Fjóla þó hjá frænku sinni í Reykjavík, 

en mamma hennar var úti á landi að vinna. Eftir það búa þær mæðgur saman. Fjóla á 

með móttökudeild í 9. bekk. Í fyrra viðtali okkar er Fjóla að ljúka 10. bekk í þeim skóla. 

En í því síðara er hún orðin 17 ára og komin í fjölbrautaskóla. Hún hefur eignast kærasta 

3.5 Aðgengi að þátttakendum og siðferðislegar skyldur
Ég tilkynnti Persónuvernd um rannsóknina. Ég fór á heimili hverrar stúlku og ræddi við 

börnin þeirra, hljóðrita viðtölin og nota afraksturinn í rannsókninni. Í sömu heimsókn 

og stúlkunum munnlega grein fyrir rannsókninni, tilgangi og framkvæmd áður en skrifað 

ef þau vildu. Aðeins forráðamenn tveggja stúlkna völdu að glugga í hana, hinir vildu að 

ég segði þeim frá, ýmist á ensku eða íslensku. Ég bauð að túlkur yrði kallaður til svo að 

ekkert færi milli mála, hvorki í viðtalinu né áætluninni, en allir forráðamenn töldu það 

óþarft, virtust treysta mér fullkomlega til að vinna verkið og töldu jákvætt að hagir barna 

af erlendum uppruna í íslensku grunnskólum væru rannsakaðir. 
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Ég geri mér grein fyrir siðferðilegum skyldum mínum gagnvart þeim stúlkum og 

forráðamönnum sem rannsóknin nær til. Fulls trúnaðar er gætt. En á sama tíma kem ég 

því til skila sem mér var sagt eða ég varð áskynja um án þess að hægt sé að rekja það til 

einstaklinga. Af þessu leiðir að nafnleynd er viðhöfð í úrvinnslu gagna og frásögnum. 

Hver stúlka hefur fengið sitt dulnefni og annað það gervi er þurfa þykir til að koma megi 

í veg fyrir að kennsl verði borin á hana og/eða orð hennar. Skólar fengu á sama hátt sitt 

dulnefni. Nefni barn kennara, samnemendur eða aðra einstaklinga til sögunnar, sem hætta 

gæti verið á að þekktust, verður þeim fengið dulargervi.

Með allt safnað efni er farið sem trúnaðarmál, en af því dregnar niðurstöður og 

þær birtar í rannsóknarniðurstöðum. Öllum gögnum svo sem upptökum af viðtölum og 

afritum mun verða eytt að rannsókn lokinni.
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4. NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐUR

Eins og fram kemur í inngangi, er þessari rannsókn ætlað að veita innsýn í móttöku, 

nám og líðan fjögurra stúlkna af erlendum uppruna í grunnskólum hér á landi, út frá 

sjónarhóli þeirra sjálfra. Í rannsókninni er leitast við að fá innsýn í hve mikið stúlkurnar 

nota móðurmál sitt, svo og nám þeirra og notkun íslenskrar tungu. Auk þess er fjallað um 

eftirfarandi þætti: tvítyngi og tvítyngiskennslu,  menningu og menningarmun. Allt eru 

þetta grundvallaratriði varðandi nám og líðan barna af erlendum uppruna.

Þegar ég ákvað að hefja þessa rannsókn, hafði ég í gegnum starf mitt óstaðfestan 

grun um að móttöku og námi barna af erlendum uppruna væri mismunandi háttað eftir 

því hve lík eða ólík móðurmál þeirra væru íslensku og hve framandi menning okkar væri 

þeim. Rannsóknin staðfestir grun minn hvað stúlkurnar varðar því eftir því sem ég skoðaði 

rannsóknargögnin mín betur sá ég að það er himinn og haf á milli reynslu stúlknanna og 

svo virðist sem muninn megi að einhverju leyti skýra með mismunandi sjálfsmynd þeirra 

og persónuleka, svo og mismunandi menningarlegum bakgrunni. En munurinn felst ekki 

síður í því hvað skólaganga þeirra - og námsferill - er um margt gjörólík. Þegar upp er 

staðið eiga þær færra sameiginlegt en mig hafði órað fyrir. Aftur á móti er reynsla hverrar 

um sig einstök. 

Til að gera grein fyrir niðurstöðum og umræðum mun ég reifa frásagnir stúlknanna 

þematískt, greina fyrst frá skólagöngu hverrar fyrir sig, þá notkun á móðurmáli og 

íslensku, síðan tíunda þætti varðandi menningarheima þeirra. Þar á eftir geri ég grein fyrir 

samskiptum foreldra þeirra við skólann og að lokum rek ég það sem þær hafa að segja um 

viðmót fólks og fordóma, sem eru landlægari en mig hafði grunað. Einnig mun ég fjalla 

um aðlögun og félagsmótun stúlknanna í nýju landi, auk sjálfsmyndar og þróun hennar. 

kennarans og eiginleikum sem hann þurfa að prýða. En öll framantalin atriði hafa áhrif 

hvert á annað í hring - eða spírallaga ferli og verða því að skoðast í samhengi. 

4.1 Anna 
Þegar ég hitti Önnu fyrst upplifði ég hana sem einstaklega sterkan, einbeittan og glaðan 

ungling sem tekst á við nýjar aðstæður af ákefð og eftirvæntingu. Hún er opin og einlæg 

í viðtölunum. Þar að auki greind og vön að velta vöngum með fullorðnu fólki. Þar af 

leiðandi ganga viðtölin við hana snurðulaust fyrir sig og oft var gaman að fylgjast með 
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framgang sinn í námi og afstöðu til uppruna.

4.1.1 Móðurmálið

Samkvæmt Collier (1989) tekur það börn minnst 12 ár að læra móðurmál. Anna var 14 

og hugtök sem fólk tileinkar sér eftir þann aldur. 

Í fyrra viðtalinu tekur Anna móðurmáli sínu og kunnáttu á því sem sjálfgefnu. Hún 

sitt. Hún kunni það alveg og sé á engan hátt hrædd um að gleyma því. Hún sé alltaf að 

tala það heima, við eina vinkonu, sem sé ekki nógu góð í íslensku til að þær tali saman 

á henni og þegar hún hitti aðra Serba. Hún segist hvorki skrifa né lesa á móðurmáli, hún 

en líklegt má teljast að hún hugsi á því þegar hún talar það þótt hún sé ekki meðvituð um 

það.

Sá möguleiki að móðurmálskennsla gæti verið liður í móttöku og kennslu barna 

impraði á honum. Hún er þeirrar skoðunar að stórum krökkum eins og henni eigi að 

demba beint í nýja tungumálið, eins og gert var við hana. Kennari sem talaði móðurmál 

þeirra tefði bara fyrir. 

Í seinna viðtalinu er komið annað hljóð í strokkinn varðandi móðurmálið og getu á 

því. Þá er hún búin að vera í Serbíu og átta sig á að aðstæður gerðu meiri kröfur til getu á 

serbnesku en daglegu samskiptin hér og að gloppur voru í getu hennar. 

mig þú veist, að muna einhver orð, sem ég nota aldrei í serbnesku. Þá bara [hik] segi það á 
íslensku og stundum skilur mig enginn. Þá verð ég bara að útskýra hvað ég er að meina.

Ég spyr hvort hún haldi, að þegar hana skorti orð á serbnesku, sé það vegna þess að 

.

Ég er búin að gleyma þeim sko, sem er hættulegt.

Auðheyrt er að þessi uppgötvun hryggir hana. En hún stendur þó vel að vígi að því 
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að sig vanhagi stundum um orð segir hún sig aldrei lenda í vandræðum með að tjá sig 

hana skortir. Þó hún hefði ekki viljað kennslu á móðurmáli í grunnskóla er hún í síðara 

viðtalinu að leita leiða til að fá að taka það sem valfag í stað dönsku í menntaskóla.

4.1.2 Skólinn og tvítyngið 

Anna var aðeins fyrsta skólaárið sitt hér í móttökudeild fyrir nýbúa í skóla sem ekki 

var hennar heimaskóli. Þar var hún skráð í 8. bekk í stað 9. bekkjar, á þeim forsendum að 

þannig myndi hún hafa einn vetur aukreitis, til að læra íslensku, áður en að samræmdum 

prófum kæmi.

námsefni, miðaði mjög vel og náði á undraskömmum tíma mjög góðum tökum á nýja 

málinu. Fyrir utan íslenskunámið í móttökudeildinni fór hún frá fyrsta degi í bekkinn sinn 

og verkgreinar. 

Til að byrja með segist Anna hafa brúað bilið milli serbnesku og íslensku með því 

skeytastíll og stikkorð - til að auðvelda sér nám, skólagöngu og aðlögun að samfélaginu. 

serbneskar og ensk/íslenskar orðabækur. Öruggt má teljast að það að hafa tungumál til 

samskipta við kennara og aðra, sem og til að leita í orðabókum jók framgang námsins. 

Anna telur sig að jafnaði hugsa á íslensku og/eða ensku.

Anna segist, þrátt fyrir örar framfarir í íslensku, ekki hafa lært neitt heima. Aftur 

á móti segist hún hafa unnið „ofboðslega“ vel og skipulega í skólanum og hlustað á 

ógeðslega“ vel. Ekki fer á milli mála að elja hennar hefur 

þegar hún kom til landsins og var því sett í sérstakt sund fyrir nýbúa. Eftir jól mátti hún 

fara í sund með bekknum sínum en ákvað að halda áfram með nýbúunum, því hún væri enn 

slakari en bekkjarsystkinin. Til að bæta sig enn frekar og ná í skottið á bekkjarfélögunum 
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brá hún á það ráð að fara að æfa sund með íþróttafélagi.

hún hafa verið velkomin í skólann. Þegar ég bið hana að lýsa fyrir 

andrúmsloftið segir hún: 

Það var bara, mér fannst það æðislegt sko, æðislegir kennarar og svoleiðis. 

Hún segir kennarana í móttökudeildinni hafa stutt sig með ráðum og dáð og séð sér 

og mætt sér þar sem hún var stödd í námi, á hennar eigin forsendum. Upplifanir Önnu af 

móttökum og viðmóti kennara í móttökudeild eru því afar jákvæðar. Brizuela og Garcia-

Sellers (1999) segja að kennarinn verði að láta sig persónulega varða nám og líðan barnsins 

og bæði Nieto (1999) og Cummins (1996) segja stuðning hans skipta sköpum fyrir nám 

barns. Auðheyrt er að kennarar Önnu stóðu þétt við bakið á henni og stuðningur þeirra 

gerði henni gott og auðveldaði henni nám í algerlega nýjum aðstæðum á nýju tungumáli 

sem hún telur gjörólíkt móðumáli sínu. 

Af lýsingum Önnu á kennsluháttum í móttökudeild má draga þá ályktun, að henni 

annað mál (sjá Aðalnámskrá grunnskóla - íslenska, 1999), 

samkvæmt kennsluháttum b) Kennslu með fyrirmælum á öðru máli sem sérstakt fag í 

einhvern ákveðinn tímafjölda á viku, því ár Önnu í móttökudeild var nær einvörðungu 

helgað námi í íslensku sem sérstöku fagi.

Anna var orðin 14 ára þegar hún hóf nám í móttökudeildinni. Hún réð því við að 

vera sjálf virkur gerandi í námi sínu. Markmið hennar var að læra íslensku svo hún gæti 

tilgang með náminu, það var merkingarbært fyrir hana og hún missti aldrei sjónar af 

markmiði sínu. 

Kennarar hennar voru „mentorar“ (sjá Glassman, 2001) og virkjuðu áhugahvöt 

hennar, sáðu fræjum og löðuðu fram sem mesta framför hjá henni, með tilliti til „svæðis 

mögulegs þroska“ - (ZPD) (sjá Berk og Winsler, 1995; Nieto, 1999; Vygotsky, 1978 og 

1988). Þeir voru meðvitaðir um áfangastað hennar - að læra íslensku - og sáu til þess að 

(sjá Berk og Winsler, 1995 og Glassman, 2001). Samskipti hennar við kennara og tilsögn 
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(sjá Vygotsky, 1978 og 1988), þó tungumálið sem verið var að fást við væri nýtt. Nám 

hennar varð því virkt ferli, byggt stig af stigi á reynslu, sköpun og endursköpun hugsandi 

Í fyrra viðtalinu við Önnu má greina stöku málvillu í íslensku hennar, en í því síðara 

talar hún blæbrigðamikið og gott íslenskt mál, þar sem varla verða greindir hnökrar. 

íslensku, samanber að hún afsakar að hún tali móðurmál sitt við serbneska vinkonu, á 

þeim forsendum að sú sé ekki nógu sleip í íslenskunni. 

Að loknu einu ári í móttökudeild fór Anna í heimaskólann sinn, sem hún er einnig 

ánægð með og tók 9. og 10. bekk í almennum bekk, með ári yngri íslenskum krökkum. 

Þar gat hún valið sér námshraða og valdi miðferð í öllum fögum og las sömu námsbækur 

og íslensku félagarnir fyrir utan að hún sleppti dönsku. Stundum segist hún hafa lent í 

Hún ætlar að taka samræmd próf í náttúrufræði, ensku, íslensku og stærðfræði og stefnir 

á náttúrufræðibraut í menntaskóla. 

Anna hefur ekki velt því fyrir sér hvort hvort hún sé færari á öðru hvoru málinu - 

íslensku eða serbnesku. En af framansögðu má sjá að hún er orðin tvítyngd, nánar tiltekið 

með það sem kallast viðbætt tvítyngi (sjá Appel, 1988; Collier, 1989; Cummins, 1996; 

Birna Arnbjörnsdóttir, 2000b og Skutnabb-Kangas, 2000), það er að segja íslenska bætist 

með góðan grunn í serbnesku fyrir komuna hingað kom ekki að sök að í skólunum var 

ekki unnið að frekari móðurmálsþroska hennar. Í raun verður ekki betur séð en að Anna 

sé  fjöltyngd (sjá Heller, 1987) þegar því er til haga haldið, hve mikið hún notar ensku og 

hvernig hún virðist hafa lært hana að mestu hér samhliða íslenskunni. 

Samkvæmt Appel (1988), Birnu Arnbjörnsdóttir (1998), Collier (1989) og Cummins 

orða en eintyngdir og ná tökum á tveimur mismunandi málkerfum. Þau átta sig betur 

á uppbyggingu máls og hlutverki auk þess sem hugtakaskilningur á einu máli hjálpar 

þeim við hugtakaskilning á öðru. Tvítyngi eykur einnig rökhugsun og greindarþroska 

svo og sköpunarmátt og sveigjanleika í hugsun. Tvítyngið ætti þar af leiðandi að vera 
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Önnu til mikils framdráttar í öllu frekara námi hennar, hvort heldur er tungumálanámi eða 

raungreinum, fyrir utan þann hag sem af tví- og fjöltyngi hlýst nú á tímum alheimsvæðingar 

og aukinna samskipta þjóða. 

4.1.3 Væntingar Önnu um nám 

Samkvæmt Adams, Shea og Fitch (1979), Bennion og Adams (1986) og Phinney (1992) 

eru væntingar barns til náms í samræmi við sjálfsmynd þess og óska þess um lífshlaup. 

Því raunsærri sem sjálfsmyndin er því raunsærra er sjálfsmat þess og væntingarnar. Anna 

hafði forskot á hinar stúlkurnar í rannsókninni, í aldri og þroska þegar hún hóf skólagöngu 

sína hér. Að auki var hún sjálfsörugg, vitandi að hún hafði ávallt verið góður námsmaður 

í Serbíu. Enn fremur hafði hún ákveðnar væntingar til framtíðar sinnar. Hún gerði því 

nýja málið. 

Samkvæmt Erikson (1968) hafa þau viðhorf og væntingar sem nemandi verður 

áskynja um frá öðrum, varðandi getu hans og mögulegan frama, mikil áhrif á trú hans 

á eigin getu og viðhorf til náms síns. Kröfur og væntingar foreldra um framtíð barns 

Foreldrar Önnu komu hingað í leit að bjartri framtíð á óeirðartímum heima fyrir. 

Þau hafa mikinn metnað og miklar væntingar varðandi framtíð dóttur sinnar. Cummins 

(1996) bendir á að séu væntingar miklar til barns standi það sig vel í námi. Skólinn og 

foreldrar Önnu lögðust á eitt við að leita leiða til að henni farnaðist sem best að læra 

íslensku og stunda nám í nýja landinu og að vel ígrunduðu máli var svo búið um hnútana 

í samráði við hana sjálfa að seinka henni um bekk. Nieto (1999) segir stundum gripið til 

þessa ráðs gagnvart börnum af erlendu bergi, án þess að sýnt sé fram á jákvæð áhrif þess. 

Í Önnu tilfelli virðist sú ákvörðun hinsvegar hafa verið rétt. Um leið er hún lýsandi fyrir 

væntingar allra aðila til þess að hún verði snögg að tileinka sér íslensku svo hún gæti 

tekist á við nám til jafns við innfædd börn. 

Anna einhendir sér í að læra málið, með samræmd próf og framhaldsnám í huga. 

Samkvæmt Collier (1989) og Toumarla (1997) fylgir því mikið álag fyrir barn að fást 
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við nám í og á nýju máli samtímis og Anna segist ekki hefði getað gert betur. Hún var að 

jafnaði með 8 í meðaleinkunn og var ánægð með það. Í síðara viðtalinu telur hún hinsvegar 

væri að læra jafnt og þétt. 

Anna er því metnaðarfull, en metur sig af sanngirni. Tilgang sinn og markmið með 

námi segir hún vera að fara í háskólanám. Hún segir pabba sinn dreyma um að hún verði 

læknir og hún viti að hann vilji aðeins það besta fyrir sína hönd, því ætli hún að verða 

barnalæknir.  

Þegar nám Önnu er skoðað verður að hafa menningarlegan bakgrunn hennar 

í huga. Bæði Dewey og Vygotsky leggja áherslu á að menning sé mikilvægur þáttur í 

námi (sjá Glassmann, 2001). Anna er evrópsk og líkust Íslendingum í menningarlegu 

tilliti samanborið við hinar stúlkurnar. Hún er til að mynda eina stúlkan sem er kristin. 

Serbneska, móðurmál hennar, er slavneskt mál og líkari íslensku en móðurmál Dísu og 

Fjólu. Af hvoru tveggja leiðir að skemu hennar (sjá Greig og Taylor, 1999) eru líkust 

íslenskra jafnaldra.

það framandi að það verði henni ofviða að fella nýjungarnar að fyrri skemum og skapa 

þannig jafnvægi milli sín og þess (sjá Aldís Guðmundsdóttir og Jörgen Pind, 1988). 

4.1.4 Túlkun  

Anna telur samskipti foreldra sinna við kennara og skóla nákvæmlega eins og hjá íslensku 

krökkunum; þau komi í skólann í foreldraviðtöl. Í móttökuskólanum ræddu bæði bekkjar- 

talaði mamma hennar við bekkjarkennarann, án túlks. Anna túlkaði sjálf ef í harðbakkann 

sló. Að mati Önnu kom það ekki að sök; mamman skildi alveg nóg í íslensku. Skólinn hefur 

metið aðstæður sem svo að móðirin skildi nóg og /eða forsvaranlegt væri að unglingurinn 

væri milliliður um eigin framgang í námi.

 Önnu vegnaði afburðavel í skólanum og líklega bara gott eitt um hana að segja 

í foreldraviðtölum. Engu að síður má velta stöðu þeirra mæðgna fyrir sér með tilliti til 

milli kennarans og mömmu sinnar, hefði sú staða komið upp að greina hefði þurft mömmu 

hennar frá einhverju sem miður hefði farið í skólanum, til dæmis hefði hún nú verið slakur 

eða ódæll nemandi. Hún segir að þá hefði hún túlkað öðruvísi. Einnig má velta fyrir sér 

stöðu þeirra mæðgna beggja, hefði móðirin viljað koma á framfæri einhverri gagnrýni á 
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skólann. Fyrir utan þá ábyrgð sem sett er á Önnu með þessum hætti má einnig huga að 

þeim sporum sem móðirin var sett í með þessum hætti. 

Anna telur foreldra sína ekki hafa sóst eftir frekari samskiptum við skólann, þeir 

með námi hennar og líðan með því að tala við hana sjálfa. 

Hérna mamma og pabbi voru ekkert þú veist [hik] þau höfðu alveg áhuga á hvernig mér 
gekk í skólanum og allt það. Þau sáu það á mér, þú veist hvernig mér leið. Og hvernig mér 
gekk og allt  það og þau voru bara að reyna að tala við mig. Ef að eitthvað kæmi upp þá 
voru þau að tala við mig.  „Hvernig líður þér og þarf ég að tala við kennarann? “ og eitthvað 
þú veist.

kennurum. Annarsvegar að ávalt sé túlkur til staðar í viðtölum, hinsvegar að foreldrar geti 

alltaf leitað til kennara í gegnum túlk, komi sú staða upp að þeir vilji ræða einhver atriði 

varðandi börn sín. 

(1988) og Gundara (2000) vara við er hætta á að foreldrar af erlendum uppruna verði 

utangátta á þeim vettvangi sé skólinn ekki á varðbergi gagnvart því. Foreldrar Önnu tóku 

hvorki þátt í foreldrafélögum né komu á skólaskemmtanir og þau þekkja ekki foreldra 

bekkjarfélaga hennar en eru í vinfengi við íslenska foreldra vinar bróður hennar. 

Hvað varðar túlkaþjónustu og fjölskyldu Önnu hefur pottur víðar verið brotinn en í 

Sem dæmi má nefna að pabbi hennar veiktist heiftarlega ekki löngu eftir að fjölskylda 

Ég þurfti að túlka það, en  ég var bara búin að vera í eitt og hálft ár á Íslandi og ég gat ekki 
túlkað nógu vel. 

Auðheyrt er að þetta var slæm upplifun fyrir hana auk þess sem pabbinn var gerður 

ómyndugur og háður barnungri dóttur sinni. Bæði hún og foreldrum hennar virðast þó 

kröfur né væntingar um að opinberrar stofnanir hefðu á sínum snærum túlk til samskipta 

við þau.

mismunun (sjá Mayadas og Elliott, 1992), þar sem hvorki skóli né sjúkrastofnun mætti 
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gæðum, sem sjálfsögð eru þeim sem hafa íslensku til samskipta.

 4.1.5 Sjálfsmynd Önnu, félagsmótun, fordómar og aðlögun

afdrifarík áhrif á það hvort einstaklingurinn öðlast sterka sjálfsmynd og nær tökum á 

tilveru sinni eður ei (sjá Erikson, 1968 og Marcia, 1980). Hún var 14 ára og því búið 

að leggja hornstein að þroska hennar og sjálfsmynd (sjá kenningar Erikson um þróun 

sjálfsmyndar í (Erikson, 1968)). Hún var full sjálfsöryggis þegar hún hóf nám hér og gat 

lagt huglægt mat (sjá Rosenthal, 1987 og Glassman, 2001) á hvert hún stefndi með námi 

sínu. Hún þurfti að axla óvenju mikla og óæskilega ábyrgð í hlutverki sínu sem túlkur. 

Hún stóð undir væntingum sjálfrar sín og foreldranna um dugnað á öllum vígstöðvum,

svo og þjóðfélags sem lítur á það sem sjálfsagðan hlut að barn túlki fyrir foreldra sína og 

varpar þannig á það ábyrgð. 

Foreldrar og fjölskyldan eru fyrstu áhrifavaldar í félagsmótun barns (sjá Rotheram 

og Phinney, 1987b). Eins og áður hefur komið fram er Anna í góðu sambandi við foreldra 

sína, sér í lagi pabba sinn. Anna hefur velt vöngum með foreldrunum; rætt ástæður 

og þar fram eftir götunum. 

upplifa sumir aðlögun sem ögrun og ný tækifæri en öðrum er hún þyngri í skauti. Þá 

getur hún leitt til aðlögunarstreitu, sem lýsir sér sem angist eða depurð. Anna segir pabba 

sinn hafa „gengið í“ að búa hér. Honum var auðheyranlega mikið í mun að fjölskyldan 

aðlagaðist og lagði línuna fyrir Önnu. Aftur á móti segir hún móður sína hafa verið 

grátgjarna og með „væl

Anna og fjölskylda eru kristin eins og fram hefur komið,tilheyra Rétttrúnaðarkirkjunni. 

Hún segir foreldra sína ekki hafa frætt sig um trúarbrögð þeirra, en þeir vilja þó að hún 

haldi ýmsa trúar- og menningarlega siði í heiðri. Anna telur ekki mikinn mun á sínum 

trúarbrögðum og íslenskri ríkistrú annan en að jólin - sama á við um páska - séu seinna. 

Þau haldi því bara tvenn jól.

Samkvæmt Rosenthal (1987) er þáttur uppruna í sjálfsmynd einstaklingsbundinn og 

Bashir (1993), Erikson (1968), Phinney (1992) og Rosenthal (1987) segja að neikvæðar 

upplifanir af uppruna geti leitt til neikvæðrar afstöðu til hans og slíkt geti leitt til vandræða 



63

með sjálfsmynd. Í fyrra viðtali okkar sér Anna allt serbneskt í neikvæðu ljósi, segir gamla 

þarna

úti“ þegar hún talar

orðljóta bæði við fjölskyldu og vini, alltaf að rífast og æsa sig þó þeir séu ekki endilega 

reiðir, geta illa hlustað á aðra og hugsi bara um peninga. Æsingurinn sé menningartengdur 

ávani, sem sé í nösunum á fólkinu. 

orðið að standa upp þegar kennarinn kom inn í skólastofuna og standa þar til þeim var 

og fólki

bar undir. Einnig segir hún nemendur hafa verið orðljóta í skólanum, þó ekki fyrir framan 

og óæskileg hegðun, en allt fallið í réttar skorður þegar augu kennarans eða eyru beindust 

að nemandanum. Þó aginn hér sé ekki jafn strangur séu væntingar um góða hegðun til 

staðar og skili sér í betri framkomu og hegðun. 

mörg þjóðarbrot með mismunandi tungu og trú. 

Þess vegna var stríðið þú veist, það var bara trúarbragðastríð, sem að var þar.

sinna heimahaga en ástandið hafa verið skrítið þar og

segir landa sína hata múslima og að börnin læri hatrið. 

Af því krakkarnir úti, þau eru að læra af fullorðnu fólki, sem hatar til dæmis annað fólk og 
er alltaf með ofbeldi og alltaf að öskra og banna þeim. Það er ekki svoleiðis á Íslandi, ég 

Anna

Í sama viðtali segir Anna nokkra skólafélaga sína hafa reynt að fá sig til að segja þeim 

frá gamla landinu, sig langi hinsvegar ekki að tala um það og segi því bara nokkur orð en 

vandræðalegt“ að tala um 

upprunaland hennar. Þeir viti ekki hvað hún sé að hugsa varðandi ástandið á Balkanskaga, 

því sé líklegt að þeir sleppi því að spyrja, frekar en að koma henni í bobba. 
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Anna kýs á þessu stigi að snúa baki við gamla landinu og slíta serbnesku ræturnar, 

hún aðgreinir sig frá upprunanum og tengir sjálfsmynd sína ekki Serbíu. Hún vill eins og 

pabbi standa sig í nýja landinu og verða sem fyrst þátttakandi í íslensku samfélagi. Hún 

veit hvað til þarf til að vera gjaldgengur og sýnir mikla einurð við íslenskunámið, gerir 

sér grein fyrir því að það er grundvöllur þess að geta menntað sig og staðið jafnfætis 

innlendum bekkjarfélögum og tilheyrt þeirra hópi og þjóðfélaginu. 

Anna sér aðeins það jákvæða við Íslendinga. Þeirra skapsmunir séu rólegri og ljúfari 

en landa hennar og hegðun fullorðinna við börn mikið betri. Hún segir að sig langi til að 

fá íslenskan karakter - verða Íslendingur. Það sé ekki hægt sí svona, en sér sé að takast 

það. Hún sé til að mynda orðin þolinmóð en hún verði samt alltaf Serbi. Til að falla enn 

sér meðvitað til fyrirmyndar það úr skaphöfn þeirra sem henni þykir eftirbreytniverðast 

(sjá kenningar Bandura um félagstengslanám í Berger, 1986 og Greig og Taylor, 1999) og 

sjálfsmynd hennar til framdráttar. 

krakkarnir sem voru samskipa henni þar að hennar mati leiðinlegir, svo hún umgekkst þá 

ekki. En smám saman kynnist hún íslensku krökkunum úr bekknum og fór að vera með 

þeim og fara með bekknum í allar ferðir sem bekkurinn fór í. Í kjölfar þeirra kynna segir 

að stunda samhliða honum

fyrsta ári skilaði því sá tími sem hún varði í bekknum sér í félagslegri aðlögun Önnu, hún 

eignaðist íslenska félaga. 

Í heimaskólanum eignaðist Anna einnig góðar vinkonur, sem hún heldur enn 

sambandi við í síðara viðtalinu. Hún var með þeim í skólanum, á skólaskemmtunum og 

úti á kvöldin. Henni var alltaf boðið í afmæli vinanna og hún var heimagangur hjá þeim. 

Hún segist mest umgangast Íslendinga, samsamar sig þeim og fellur í „við“-hópinn (sjá 

Phinney, 1992 og Tajfel, 1981). 

það að fólk sé dónalegt við hana á götu svarar hún: 

Nei, það eru bara fullir Íslendingar, en það er alveg skiljanlegt sko.
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Þegar ég spyr hvað hún meini með að það sé skiljanlegt segir hún, að þegar maður sé 

fullur, þá viti maður ekki hvað maður sé að tala um og segi stundum eitthvað sem maður 

meini ekki. Það sé alveg fyrirgefanlegt. Einnig kemur í ljós að í vinnunni sé algengt að 

fólk spyrji hana út í hvaðan nafnið hennar sé upprunnið. Allir taki upprunanum vel. En 

viðurkennir þannig með semingi að hafa orðið fyrir aðkasti, en kýs að líta ekki á það sem 

fordóma. Hinsvegar telur Anna marga krakka frá Asíu og þá sem skera sig úr útlitslega 

verða fyrir fordómum. Tekur sem dæmi ættleidda vinkonu sína sem hefur framandi útlit, 

Ein skýring á því að Anna afneiti fordómum í sinn garð gæti verið sú að hún ætli 

að sjá allt sem snýr að henni sjálfri jákvæðum augum - ætli einfaldlega ekki að láta særa 

liggur að baki hnútukastinu sammerktan þeim sem með það eru, gagnvart þeim sem líta 

öðruvísi út og geta ekki talað málið, en taki það ekki til sín; að eigin mati sé hún í lagi. 

Hún telur til að mynda asíska skólafélaga sína úr móttökudeild hafa verið einangraða. En 

og segist ekki skilja af hverju þessir krakkar læri ekki íslensku, en tali saman á sínu 

tungumáli. Henni „líst ekki á þetta“ og telur að engum geri það, en áttar sig ekki á því að 

þeir tala sín á milli á bjagaðri íslensku. 

Sjálf gaf hún sig ekki að, kunni ekki við og var aldrei með krökkum af asískum 

uppruna, þó hún væri samskipa þeim í móttökudeild. Þau tilheyrðu „hinum“ (sjá Phinney, 

1992 og Tajfel, 1981). Hún virðist ekki átta sig á að hún er hluti af þeim hópi sem leiðir 

hjá sér, hundsar jafnvel, skólafélaga sem koma frá Asíu. 

Af framansögðu má sjá að mynstur Önnu við aðlögun að íslenska þjóðfélaginu 

fellur til að byrja með undir samlögun

Sigríður Jónsdóttir, 2000; Extra, 2000; Hagen og Qureshi, 1996 og Rannveig Þórisdóttir 

serbneska róa. 

Samkvæmt Berry (1992) og Rosenthal (1987) getur sjálfsmynd einstaklings breyst 

meðan á aðlögun stendur, og það á sér einmitt stað í tilfelli Önnu gagnvart etnískri sjálfsmynd 

hennar. Rotheram og Phinney (1987a og b) benda á að eftir því sem einstaklingur vaxi 

úr grasi, verði hann færari um að velja og hafna hverju hann vill halda eða sleppa úr 
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menningu sinni. Milli viðtala dvaldi Anna í Serbíu með fólkinu sínu og kynnist því að 

ekki svona samheldnir. Segir svo:

Ég á, á heima á tveim stöðum.
Þú veist, það er bara margt, það er eitthvað í Serbíu þú veist, í þessari menningu, í þessu 
fólki sem er ekki til á Íslandi. Og svo þegar maður fer til Serbíu, þá fellur maður fyrir því 
sko. Og svo þegar maður kemur til Íslands, þá þú veist það er líka eitthvað, sem maður 
fellur fyrir og bara þú veist, það er bara svoleiðis! 

Og áfram: 

Nú er ég alveg búin að velta því fyrir mér og allt það, og svo ég verð að vera stolt af því hver 
ég er, e vera sko stolt af uppruna mínum og allt það. Svo ég get rætt það og byggt eitthvað 
nýtt upp á það sko. Þannig kemur sjálfsöryggið og betri sjálfsmynd. Það bara hjálpar manni 
þú veist, ef maður er stoltur af uppruna sínum [hik] og nú er ég ekkert feimin að tala um 
það lengur. [hik] Það er orðið eðlilegt!”  

Af þessu má sjá að samvistir Önnu sem stálpaðs unglings við fólkið sitt urðu henni 

til góða. Henni gafst möguleika á læra siði þess upp á nýtt, við friðsamlegar aðstæður 

- vega og meta kosti og galla hvorrar þjóðar og hún sættist við þjóð sína og menningu. 

Í stað þess að kasta upprunamenningunni fyrir róða segist hún geta valið það besta úr 

hvorum menningarheimi fyrir sig og geta verið stolt bæði af serbnesku rótunum og þeim 

Balkanskaga og ekki er gróið um heilt milli þjóðanna þar.

Anna er því komin vel á veg með að móta sína etnísku sjálfsmynd (sjá Nieto, 1999) 

og er orðin tvímenningarleg (sjá Rotheram og Phinney, 1987b) í hugsun og hegðun. 

Samhliða því breytist aðlögunarferlill hennar úr samlögun samþættingu (sjá Berry 

og Skutnabb-Kangas, 2000). Þetta er í raun sambærilegt við það sem Hurh og Kim (1984) 

nefna viðbætt en þá bætist ný menningarleg færni við þá gömlu án þess að rýra eldri gildi. 

En því sem gerist hjá Önnu er öfugt farið þar sem menningarlegir þættir og einkenni 

upprunaþjóðarinnar rifjast upp og bætast við það sem hún hefur tileinkað sér hér.
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sig. Sjálfsmynd hennar var sterk við komuna hingað og öll merki sem hún nemur eða 

jákvæð. Hún gat því varðveitt og 

styrkt enn frekar sjálfsmynd sína 

(sjá Foucault, 1983). Hún er sátt 

við líf sitt á Íslandi og sættist við 

ræturnar. Það má gera því skóna 

að jákvæðni Önnu og hvað hún 

áhrif á alla hennar líðan og getu 

til aðlögunar að nýjum aðstæðum. 

Allt fas hennar ber með sér að hún 

er sátt og í jafnvægi. Enda segir 

það „prýðilegt“.

4.2 Dísa 
Dísa er eindæma falleg stúlka og hún virðist óendanlega hláturmild og sposk. Það er eins 

og andrúmsloftið í kring um hana titri af kátínu. Hún á ekki auðvelt með mál á íslensku, 

en tjáir sig þeim mun meira með svipbrigðum og líkamsmáli. Þar af leiðandi voru viðtölin 

4.2.1 Tungumálin

Birna Arnbjörnsdóttir (2000b) telur það taka barn 5-7 ár að ná færni í öðru máli og 

að leiða megi að því líkum að barn af erlendum uppruna nái ekki sömu tökum á nýja 

málinu og innfæddir jafnaldrar, nema með hnitmiðaðri kennslu í því og góðri undirstöðu 

í móðurmáli. 

okkar reyndi hún til að byrja með að láta einsatkvæðisorð, nikk, bros og ánægjuhljóð 

duga sem svar eða knappar setningar. Ég varð að ræða það sérstaklega við hana að bandið 

tæki ekki upp látbragð hennar; hún verði að tala. Þá hlær hún mikið og svarar eftir það 

eða einhverjum þeim hætti sem gaf henni til kynna að ég skildi hana. 

Setningar hennar voru bæði málfræðilega og hljóðfræðilega rangar og hún var 

óörugg. Jafnframt þurfti ég að vanda orðaval mitt og umorða fyrir hana, fara frá efni og 

Anna; mál og menning
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kom svo aftur að því síðar, þannig að hún hefði tíma til umhugsunar. Ég stóð mig stundum 

að því að tala við Dísu í hálfgerðum gælutóni, eins og ég væri að tala við lítið barn. Þó er 

ég meðvituð um annmarkana sem fylgja því fyrir ungling, eins og hana, að tjá sig á máli 

sem hún hefur takmarkað vald á og niðurlægingunni sem felst í því að tala barnamál við 

viðkomandi.

Af okkar tveggja manna tali má draga þá ályktun

það sem er að gerast í kringum hana. Sér í lagi séu samskipti hröð eins og til að mynda 

í kennslustund. En hún skilur mun meira en hún getur sjálf tjáð. Kínversk skólasystir 

hennar hefur sagt mér að Dísa tjái sig ýmist á íslensku eða ensku við skólafélagana en þeir 

átti sig alveg á því hvað hún sé að meina.

Magn samskipta á nýja málinu skiptir höfuðmáli; því meiri samskipti sem nemandi 

á við einstakling sem hefur málið á valdi sínu, því líklegra er að árangur náist (sjá Wong 

Fillmore, 1991). Þegar nemandinn talar við einhvern sem kann málið uppgötvar hann 

reglur þess og hvernig það virkar. Jafnframt segir Wong Fillmore (1991) að nám falli um 

sjálft sig sé málfarslegri fyrirmynd þess sem kennir ábótavant og fullnægi ekki þörfum 

þess sem lærir. 

L: Nú ætla ég að spyrja þig hvaða mál talarðu heima? 
D: Um taílenska 
L: við?
D: Mamma og systil. 
L: Já en við hann pabba? 
D: e  stundum (hlær) Ísland og enska
L: og ensku. Og afhverju talarðu ensku við pabba?
D: Bala af því [hik] hann fyst tala enska vil mig. 

Dísa veit ekki hvers vegna pabbi talar við hana sitt á hvað á ensku og íslensku 

eða bræðing þessara mála - heldur að helst sé hann að gleyma sér því hann minni hana 

allavega stundum á að tala íslensku. Ég varð áheyrandi að því að pabbi talaði við hana 

af mikilli gæsku en á einhverskonar barnamáli eða í stikkorðum á málunum sitt á hvað. 

takast á við þrjú tungumál og segir það þess valdandi að ekki fari mikið fyrir samræðum 

á heimilinu. Það hvað ég varð sjálf að vanda mig, svo ég dytti ekki í þá gryfju að tala við 

viðeigandi, auk þess sem það heftir þróun sjálfsmyndar hennar og persónuleika.

Eins og fram hefur komið tekur það börn minnst 12 ár að læra móðurmál en Dísa 

Samkvæmt ýmsum fræðimönnum (sjá Birnu 
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Arnbjörnsdóttur, 1998 og 2000b; Cameron, Moon og Bygate, 1996; Hvenekilde, 1997 

og Skutnabb-Kangas, 2000) má  rekja litla framför barns í öðru máli til örvunarskorts 

á móðurmáli og þá er hætt við að barn bæti hvorki við orðaforða sinn á móðurmálinu 

né nýja málinu og málþroski þess stöðvist. Það hefur síðan hamlandi áhrif á mál- og 

vitsmunaþroska og leiðir til námsörðugleika. Vert er að skoða nám Dísu í ljósi þessa.

Móðurmál Dísu - taílenska - er ekki bara ólíkara íslensku, en móðurmál Önnu og 

Ernu, heldur af allt öðrum toga, það er tónamál. Dísa telur sig góða í taílensku þótt hún 

noti hana í mjög takmörkuðum aðstæðum. Hún segist hugsa á henni og tala hana meira en 

íslensku; hún tali taílensku við mömmu sína og systur, en að vísu séu þær ekki málglaðar, 

við tvær vinkonur, auk samlanda sem hún hitti af og til. Dísa segir að hún geti sagt allt 

sem sér búi í brjósti á taílensku. Hún segist hlusta á móðurmálið í bíómyndum, telur sig 

góða í að lesa það og gluggar smávegis í barnabækur. Hún telur sig einnig góða að skrifa 

texta. Hún segist nota taílensku smávegis á msn til að tala við krakka frá Taílandi. En við 

vinkonu sína hér á Íslandi noti hún einhverskonar blendingsmál á msn; mál sem bara þær 

Dísu stóð móðurmálskennsla ekki til boða í grunnskóla, en hún hefur sótt tíma í því úti í 

bæ. Henni fannst sú kennsla gera sér gott, en hætti þrátt fyrir það að sækja tímana. Hún hefur 

til hennar á móðurmáli eru meiri en til almenns spjalls. Í raun er því ómögulegt að fullyrða 

móðurmálið er einvörðungu notað í sömu aðstæðunum, við sama fólkið.

Dísa hefur hvorki ensku né manneskju mælandi á móðurmál til að létta sér nám á íslensku 

í skólanum og málþroski hennar á íslensku er ansi takmarkaður. Leiða má að því líkum að í 

1998 og 2000b og Skutnabb-Kangas, 

2000). 

Þrátt fyrir framansagt telst Dísa tvítyngd jafnvel fjöltyngd þar sem hún notar taílensku, 

íslensku og ensku í daglegum samskiptum heima og heiman óháð því hve auðvelt eða örðugt 

henni er að það beita hverju þessara mála um sig.
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4.2.2 Skólaganga Dísu 

Dísa kom hingað um mitt skólaár þegar hún var 11 ára. Hún hóf nám í móttökudeild við 

skóla sem ekki var hennar heimaskóli, en var skráð í 7. bekk. Þar var hún út þann vetur og 

þann næsta, um það bil hálft annað ár. Til að byrja með segir hún námið einvörðungu hafa 

sem mikið er notuð á heimili hennar, og er samskiptamál foreldra hennar. Nám í öðrum

bóklegum fögum stundaði hún heldur ekki.

liðið vel. Dísa segir kennarana ávallt hafa komið og liðsinnt sér ef hún rétti upp hönd, en 

Sé nám Dísu í íslensku mátað við líkan Brizuela og Garcia-Sellers frá 1999 var henni 

kennd íslenska í móttökudeild sem sérstakt fag í ákveðinn tímafjölda á viku í samræmi við 

b) Kennslu með fyrirmælum á öðru máli. En tíminn - lengd og magn var auðheyranlega 

ekki nóg fyrir Dísu. Hún hefði þurft meira en hálft annað ár í sérstakri íslenskukennslu. 

venjulegan 9. bekk. Þar stundar hún nám þegar viðtölin eiga sér stað. Hún er ánægð með 

bekkjarfélagarnir fyrir utan þá sem séu að taka framhaldsskólaáfanga. Hún sé þó með 

hindrað það vegna þess að þroski eigi sér stað í víðara samhengi en getu og greind 

einstaklingsins. Fleira komi til. Nám sé virkt ferli þar sem byggt sé á reynslu og sköpun 

og endursköpun hugsandi einstaklinga. Það eigi sér stað vegna félagslegrar víxlverkunar, 

getur í bekk og nám hennar í íslensku þar verið samkvæmt a) Barnið í djúpu lauginni þar

sem öll kennsla fer fram á íslensku og ekkert er gert til að nálgast hana á móðurmáli (sjá 

Annarsvegar í það sem hún sé að lesa, en segist þrátt fyrir að vera með léttari bækur en 

félagarnir ýmist ekki hafa reynt að lesa námsbækurnar sínar eða ekki skilið bofs þótt hún 
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sem hún sé að læra. Þá á hún við þau fög sem hún situr tíma í óháð skilningi, því hún 

segist lítið skilja af því sem sagt er í tímunum. 

Fyrir utan nám sitt í bekk segist Dísa hitta kennara „sem hjáppal útlensku klökkum“

þrjá daga í viku, einn tíma í senn. Þegar ég spyr hvaða verkefni hún vinni í þeim tímum 

svarar hún: „bala eihva velkefni“ og getur ekki útskýrt það nánar. Dísa segir pabba sinn 

stundum hjálpa sér við heimanám. En hann sé ekki duglegur við það, enda sé hún ekki 

dugleg að biðja hann. 

Af orðum Dísu um skilning sinn á námsefni og kennslu í bekk má ljóst vera að 

vera hennar í bekk og þær námsaðstæður sem þar eru skiluðu litlu eða jafnvel engu fyrir 

hana námslega. Einfaldlega vegna þess að hún hefur ekki orðaforða til að byggja á; skilji 

hvorki tungutak námsefnis 10. bekkjar né kennara. Kennarar verði því að grípa til annars 

orðfæris þegar þeir beina orðum sínum að henni. Í hvaða mæli þeim gefst svigrúm til 

slíks í almennum bekk er spurning. En samkvæmt Vygotsky (1978) og (1987), Nieto 

(1999) og Glassmann (2001) þarf barn að koma orði á athöfn, og orðfærið sem fullorðinn 

einstaklingur notar til tjáskipta við það skiptir sköpum, bæði hvað varðar nám og hvernig 

Þegar hugað er að orðfærinu sem pabbi Dísu notar og orðum Dísu um að hún skilji 

ekki það sem kennarinn segir, má ljóst vera að upplifanir hennar og skortur á skilningi

útkomu sinni á prófum. 

ójöfn námstækifæri. Ekki heldur mismunandi bakgrunn nemenda eða hvort nemandi 

telji sig hafa lært. Ferlimappa væri að mati Nieto líklegri til að gefa mynd af þekkingu 

nemandans og námsferli. Ég tel að slík mappa hefði hentað vel í tilfelli Dísu til að henda 

reiður á námsframvindu hennar. 

Dewey (sjá Glassman, 2001) segir að mennskan sé sprottin af félagslegri víxlverkun 

og félagsleg áhrif séu fyrsti áhrifavaldurinn, þroski einstaklingsins sé eins og skuggi þeirra. 

Barn verði að læra að vera skipstjóri á eigin skútu og velja sér siglingarleið. Dísu vantar 
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hennar hafa ekki tekið mið af getu hennar út frá ,,svæði mögulegs þroska”. Nám hennar 

Æskilegast hefði verið fyrir Dísu að fá kennslu þar sem tekið hefði verið mið af 

skemum hennar, móðurmáli og menningarlegum bakgrunni sem er mjög ólík okkar. Kennsla 

samkvæmt c) Hefðbundinni tvítyngiskennslu en þá er móðurmál barns notað í kennslu þar 

til það er komið með getu til að takast á við nám á nýja málinu (sjá Brizuela og Garcia-

Sellers, 1999). Slík kennsla hefði fyrir utan bóklegt nám unnið á þeirri aðlögunarstreitu

sem virðist hrjá hana enn þann dag þrátt fyrir margra ára dvöl á Íslandi. 

Hanna Ragnarsdóttir (2005) bendir á að börn með annað móðurmál en íslensku geti 

að Dísa hefði þurft meiri og markvissari kennslu í íslensku og einhverskonar félagslega 

Samkvæmt Bashir (1993) verður skólinn að greina vanda nemanda, eigi nemandi við 

vanda að etja, og kalla til þverfaglega sérfræðinga til að leita leiða til úrbóta. Nieto (1999) 

telur að börn af erlendum uppruna og foreldrar þeirra séu líkast til sá hópur sem hvað helst 

skorti ráðgjöf og upplýsingar um námsleiðir.  Dísu og foreldra hennar virðist hafa skort 

slíka hjálp. Greina hefði þurft vanda hennar og vinna út frá slíkri greiningu í skólanum 

auk þess sem leiðbeina hefði þurft foreldrum hennar varðandi það hvernig þau gætu best 

stutt hana heima við þær aðstæður sem skapast af fjöltyngi og ólíkum menningarlegum 

bakgrunni.

Dísa segir það falla í hlut föður hennar að annast milligöngu við skólann, tilkynna 

veikindi og fara í viðtöl, því hann sé íslenskur. Hún veit ekki hvort pabbi er að öðru leyti 

í sambandi við skólann, en segir að haft yrði samband við hann ef koma þyrfti boðum 

heim. Í fyrra viðtalinu telur Dísa að mamma mundi koma oftar í skólann ef hún fengi túlk. 

Í því seinna er hún hinsvegar

4.2.3 Væntingar Dísu um nám 

séu væntingar til barns miklar standi það sig vel í námi en séu þær litlar verði árangur 

lítill. Dísa heldur að foreldrum sínum sé alveg sama hvernig henni vegni í námi. Segir að 

hvorki skólann né framtíðina bera oft á góma heima. Hún sagði til dæmis ekkert frá því 
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heima þegar hún fór með skólanum að skoða framhaldsskólana. 

 Af tungutakinu sem fóstri Dísu notar í tjáskiptum við hana má draga þá ályktun að 

hann geri litlar, jafnvel engar kröfur til hennar um íslensku kunnáttu. Líklegra er þó að 

hann sé úrræðalaus eða skorti skilning á þörfum hennar. Foreldrana vanhagi um ráðgjöf, 

til að mynda frá skólanum, varðandi hvernig þau skuli bera sig að.  Það sama á við um

nám og námsleiðir svo þau geti staðið á bak við barnið sitt, samanber Nieto (1999) um 

Eins og fram hefur komið segja fræðimenn að kennari barns verði persónulega að 

láta sig varða nám þess og líðan. Hann verði að skilgreina sig sem bandamann, talsmann 

nýju reynslu, virðast hafa verið þær að hún lærði íslensku nógu vel á hálfu öðru ári til að 

stunda eftir það nám í bekk. Kröfur og/eða væntingar skólans til hennar virðast hafa verið 

virðist ekki hafa átt sér stað. 

sem í því býr. Trú Dísu á eigin getu virðist vera afar takmörkuð og lýsa sér í því hvað 

att í læ“. Hún hefur 

vanmetakennd gagnvart námi sínu og þar af leiðandi ekki vera með neinar væntingar 

varðandi það. 

Í seinna viðtalinu - um páska - hefur hún ekki leitt hugann að því hvort eða hvaða samræmd 

próf hún ætlar að taka þá um vorið. Hún veit ekki hvað hún ætlar að gera þegar önninni lýkur, 

en hún segist frekar vilja fara í skóla en að vinna. Enn virðist ráðgjöf fyrir hana vera ábótavant, 

hvort erlendu börnunum stæði námsaðstoð til boða innan þeirra veggja. Hún telur þó helst að 

hún muni fara í sama skóla og systir hennar er í, enda þekki hún hann.

4.2.4 Félagsmótun sjálfsmynd og aðlögun Dísu

hefur hún í raun aldrei fallið í hópinn. Í móttökuskólanum voru um leið og hún nokkrar 

stúlkur af asískum uppruna, sem urðu vinkonur og héldu hópinn í frímínútum. Hún segir 
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til að vera með krökkunum vegna þess að þær hefðu ekki náð að fylgjast með samræðum 

þeirra.

Í heimaskólanum á Dísa mjög góða vinkonu sem einnig er frá Taílandi og aðra 

kínverska. Þeim segist hún mest vera með í og eftir skóla, hún fari með þeim á skólaböll 

og komi heim til þeirra eftir skóla en sé heima á kvöldin. Langbesta vinkonan, líka frá 

Taílandi, er í öðrum skóla. Hún segir íslensku krakkana í bekknum vera sér góða, allir 

í bekknum séu vinir og enginn sé skilinn útundan. En þó hún tali við og sé í einhverju 

samneyti við íslensku bekkjarfélagana virðast þeir kunningjar frekar en vinir. Hún fer 

hvorki út með þeim eftir skóla né kemur á heimili þeirra. Henni hefur aðeins einu sinni 

verið boðið í afmæli og sjálf bíður hún eingöngu samlöndum í sitt afmæli. 

Mamma hennar letur hana til að vera úti með íslensku krökkunum, en Bashir (1993) 

sem viðurkennd er í samfélaginu hamli oft þátttöku barns síns í athæfum sem sé þeim á 

móti skapi. Hinsvegar hvetur pabbi hennar hana til að blanda meira geði við krakkana. 

Félagslegt samneyti Dísu í heimaskólanum heldur því áfram að vera við þá sem tilheyra 

„hinum“.

Dísa virðist annað hvort ekki vænta þessa að falla betur inn í bekkjarhópinn, vera 

sjálfsmynd. Allt varðandi Dísu ber að sama brunni, því skortur á íslenskukunnáttu hamlar 

henni félagslega ekki síður en menntunarlega.

Þegar Dísa kom hingað var hún, samkvæmt kenningum Erikson (1968) á mörkum 

þroskaskeiðanna, iðjusemi vs. vanmetakennd og sterkrar sjálfsmyndar vs. sundraðs sjálfs.

Hún var undir miklu álagi; með nýjan föður og að kynnast móður og systur upp á nýtt 

eftir fjarvistir. Í framandi menningu, með nýtt tungumál bæði til að læra, og til að læra 

á. En allt þetta hlýtur að hafa ollið mikilli streitu og tvöföldu álagi (sjá Collier, 1989 og 

Toumarla, 1997). Þriðja málið á heimilinu eykur enn á vandann. 
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Bæði Skutnabb-Kangas (1988) og Björnæs og félagar (1993) benda á samspil 

sjálfsmyndar, annars vegar við það orðfæri sem einstaklingur notar til samskipta, hins 

vegar við það tungutak sem aðrir nota til tjáskipta við einstaklinginn. Af þessu má draga 

þá ályktun að tungumálið sem notað er til að tala við hana sé ekki til að styrkja hana enda 

þróað og varðveitt sjálfsmynd sína. 

Námsárangur styrkir Dísu ekki heldur og veit hún ekki hvert hún vill stefna í 

Lendi unglingur í kreppu með sjálfsmynd sína, eins og mörg teikn eru á lofti um að Dísa 

þarf hann að leysa hana með jafnöldrum og leiðandi fullorðnum einstaklingum. 

Sú úrvinnsla ákvarðar hvernig sjálfsmyndin þróast áfram (sjá Erikson, 1968) en svo virðist 

sem Dísu skorti slíka leiðsögn, hún sé ein á báti bæði heima og og í skólanum.

1987) og ná tökum á tilveru sinni (sjá Erikson, 1968). Sjálfsmatið hjá honum á sér stað 

huglægt (sjá Rosenthal, 1987) og grundvallast á getu hans til óhlutbundinnar hugsunar og 

þar með getu hans til að nota orð og tákn við íhugun (sjá Rosenthal, 1987 og Glassman,

þyngri og af orðum hennar má ráða að hún hefur ekki eða getur ekki nýtt móðurmál sitt 

til að koma hugsun sinni varðandi framtíðina í orð við móður sína eða systur. Orðaforði 

hennar á íslensku dugir henni skammt til þessa brúks með pabba sínum. Og enskan - 

samskiptamál foreldranna - er henni ofviða.

og Dísu virðist ekki hafa tekist að greina sín hlutverk.  Fyrir utan að vera að takast á við 

nýtt land og tungu er hún að takast á við nýjar fjölskylduaðstæður. Hún segir fjölskyldu 

pabba síns vera fjölskyldu og vini þeirra mæðgna og kallar foreldra hans afa og ömmu en 

veit lítið um þau. Ég næ litlu upp úr henni um Taíland öðru en að hún komi frá stórborg 

um landið og segist ekki nenna að segja þeim frá því. 

Dísa segir þær mæðgur búddista en pabba kristinn. Trúarbrögð séu þó ekki rædd á 
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með pabba í kirkju ef svo ber undir og að fjölskyldan haldi jól og aðrar kristnar hátíðir, en 

jafnframt haldi þau nýja árið hátíðlegt í anda búddista. Í einhverjum mæli hittir hún fólk 

frá Taílandi með mömmu sinni, iðkar með þeim trúna og stundar með því dans og annað 

sína er því annarsvegar það sem hún lærði á unga aldri í heimalandinu en hinsvegar það sem 

samlandar hennar miðla hér, við gjörólíkar aðstæður í nýju landi og nýrri menningu.

Aðspurð um matarvenjur segist hún borða taílenskan mat heima, en íslenskan mat 

með pabba fólki. Og hún telur að ef eitthvað beri á milli varðandi kurteisi, beri sér að vera 

kurteisari við Íslendinga en landa sína. Henni koma verulega á óvart spurningar er lutu 

að framkomu og mat, og segir aldrei rætt um slíkt heima hjá sér og hún hefur ekki velt 

á íslenskum heimilum. 

Í fyrra viðtalinu segist Dísa vera taílensk stelpa. Í því síðara segist hún vera sambland 

af taílenskri og íslenskri stelpu. Hún sé búin að læra að vera hvort um sig, án þess að hafa 

Hún lendi aldrei í vandræðum með hegðun eða framkomu í 

öðrum hvorum hópnum - þeim taílenska eða íslenska, eftir aðstæðum. Hún segir jafnframt 

að Íslendingar geri ekki þá kröfu til hennar að hún sé alveg eins og þeir. 

Þegar grannt er skoðað virðist stökkið milli menningarheima hafa orðið Dísu ansi 

ekki lært sem skyldi að þekkja sjálfa 

sig og vega og meta þau samfélög sem hún tilheyrir 

og skapað þannig jafnvægi á milli þeirra (sjá  Tajfel, 

1981 og Pinney, 1992). Sá samgangur sem hún 

sig virðist ekki nógur til að félagslegt nám eigi sér 

stað og hún læri siði og venjur sem tilheyra hvorum 

um sig og móti sína etnísku sjálfsmynd. Hún virðist 

lifa á mörkum tveggja menningarheima og skorta 

þekkingu á báðum til að greina á milli. 

Af öllu framansögðu má ljóst vera að aðlögun 

Dísu að íslensku þjóðfélagi felur í sér aðgreiningu

(sjá Berry og Sam, 1997; Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

2000; Hagen og Qureshi, 1996; Berry, 1987 og 

1992 og Nieto, 1999). Hve lítið hún þekkir taílenska siði eða getur greint þá frá íslenskum 

Dísa; mál og menning
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vekur ugg um að hún sé í jaðarstöðu

Sigríður Jónsdóttir, 2000),

2000).

Í jaðarstöðu er hætta á aðlögunarsteitu sem lýsir sér meðal annars í sálrænum 

vandamálum, angist og depurð og félagslegum vandamálum (sjá Bashir, 1993; Berry 

Angistar og depurðar verður ekki vart 

hjá Dísu. Það má þó velta því fyrir sér hvort viljaskortinn sem lesa má úr svörum hennar, 

4.3 Erna

bitra og arga og svolítið dramatíska. Hún er mjög falleg en það féll í skuggann vegna þess 

sér. Á sama tíma er hún hnyttin í svörum og mjög stutt í hláturmildi og lífsgleði. Í síðasta 

Fyrst þegar við hófum spjall okkar var Erna farin að ryðga í ýmsu varðandi nám 

sitt fyrstu árin á Íslandi

minnið kom í spjalli okkar. Þó voru lausir endar sem ég fékk hana í þriðja viðtalið til 

stríðshrakningum.

manneskju og velta vöngum um marga þætti tilveru sinnar og skólagöngu og varð þannig 

mjög virk sem meðrannsakandi. 

4.3.1 Móðurmál farið forgörðum

styst á veg komin, af stúlkunum í 

Um móðurmálið sitt segir Erna með miklu ergelsi í röddinni: 

Æi þú veist mig langar alveg að kunna albansku, en ég á ekkert eftir að fara meira í skóla í 
Kosovo.
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Og áfram:

kann alveg að tala hana og kannski. [hik] ég ætla að segja eitthvað, en veit ekki hvað það 
heitir [þá] bendir ég bara á það.

Æi þegar ég tala við mömmu mína, þá þarf ég að hugsa svo mikið. Æi hún kann þú veist 
alvega að tala, hún kann allt á albönsku og ég tala svo hægt á albönsku. Og mamma mín þú 
veist, hún nennir því stundum ekki, að hlusta á mig. Auðvita ef það er eitthvað mikilvægt, 

svona, sem ég sá í sjónvarpinu eða eitthvað brandara, þá við nennum ekki.

Erna á auðheyranlega orðið í verulegum vanda við að ræða við móður sína á albönsku. 

En ef börn og foreldra skortir sameiginlegt tungumál fara möguleikar foreldranna til að 

Rotheram og Phinney, 1987b). Jafnframt eru foreldrarnir sviptir grundvallarréttindum 

og skyldum til að veita barni sínu leiðsögn á þroskabrautinni (sjá Barnaheill, 2003; Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2000 og Rosenthal, 1987). 

litla systir sín sé líka slök í móðurmálinu og þess vegna tali þær oftast íslensku. Það 

sama eigi við um börnin í stórfjölskyldunni. Margt fullorðna fólkið í fjölskyldunni kunni 

hinsvegar ekki íslensku því geti hún ekki talað hana við það. 

Erna vill ekki kannast við að nota sambland af íslensku og móðurmáli, en viðurkennir 

að oft þegar hún sé að tala komi út úr sér það sem hún kallar „bull“ mál. 

Öfugt við Önnu hafði Erna ekkert gagn af að heimsækja upprunalandið með tilliti til 

móðurmálsins. Hún segist lítið sem ekkert hafa getað tjáð sig við, eða skilið ömmu sína 

Erna segist hafa verið læs á móðurmál sitt þegar hún hóf skólagöngu hér. Enn geti 

Hún segist bögglast við að hafa samskipti við frænda sinn í Kosovo á msn þó hún skilji 

Erna fullyrðir að móðurmál sitt skipti sig ekki nokkru máli. Hún er annarsvegar örg 

út í það og vill sem minnst af því vita. Hinsvegar má greina af látbragði hennar og rödd að 

hana tekur mjög sárt að samskiptamöguleikar hennar á því séu farnir forgörðum. 
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4.3.2 Móttökurnar og námið

Þegar Erna kom í skólann sinn fyrsta daginn tók skólastjóri á móti henni og foreldrum. 

Hún segist ávallt muna minnast þeirrar hlýju sem þeim var sýnd. Þetta var um mitt skólaár 

og Erna, átta ára, var skráð í móttökudeild í 3. bekk. Í deildinni sjálfri segir hún líka að 

á auðheyranlega sérstakan stað í hjarta hennar og um íslenska kennarana sína segir hún: 

„ógeðslega góðir“, „blíðir“, „notalegir“, skemmtilegir“ og „góðir kennarar“.

Þeir hugsuðu hérna hvernig mér líði í skólanum og hvort ég skildi allt sem það var að 
segja.

En henni fannst vont að í deildinni var rússneskur kennari. 

[hik] Þú veist það var stríð í mínu landi og Serbíu. Og Rússar eru eiginlega alveg eins og 
Serbía. Og það voru svona Rússar alltaf að kenna þegar við vorum í nýbúadeild. Rússar eru 
svona sama og Serbía og þeir vilja ekki vera saman við þetta fólk. 

Fyrsta árið í móttökudeildinni segist Erna hafa lært íslensku í deildinni. En samhliða 

hefði viljað fara meira í bekkinn en hún hefði ekki ráðið við það vegna tungumálsins. 

Erna segir tölvuforrit, myndir og orð, hafa verið mikið notuð við íslenskunám sitt 

ætlað yngri börnum. Í byrjun 4. bekkjar segist hún áfram hafa verið mest í deildinni. 

þrisvar í viku í deildina í íslensku og stærðfræði. Í 5. bekk var hún alveg komin í bekk og 

stundaði nám með sama árangri og innlendir jafnaldrar. En fékk sérkennslu í íslensku og 

stærðfræði með íslenskum börnum. 

 Erna segist fyrst þegar ég spyr hana ekki vilja fá kennara í skólann til að kenna 

sér albönsku. En segir að eftir á að hyggja hefði verið gott að hafa einhvern sem talaði 

ekki velt því 

manneskju í skólanum sem þau geti tjáð sig við á móðurmáli sínu. 

Ég fékk pata af því að við móttökuskóla Ernu hefði starfað leiðbeinandi sem talaði 

móðurmál hennar og fékk hana í aukaviðtal til að grennslast fyrir um þetta. Þessu hafði 

gjörsamlega verið stolið úr henni, en rifjaðist upp um leið og ég nefndi það. Við upprifjunina 



80

fullorðna manneskju í skólanum sem hún gat talað við á móðurmáli sínu. Hinsvegar segir 

hún leiðbeinandann ekki hafa kennt sér albönsku heldur íslensku í gegnum hana - þýtt 

milli málanna. 

á skólabekk taki það með sér besta námstæki sitt - móðurmálið. Skólinn hefjist handa 

beint eða óbeint að tungumál þess sé ekki metið að verðleikum. Slík hunsun á móðurmáli 

sé lítillækkandi og leiði bæði til einangrunar og vanmetakenndar hjá barninu. Phinney 

og Rotheram (1987) segja að barn greini ekki á milli þess að menningu þess - þar með 

tungumáli - sé hafnað og höfnunar á því sjálfu. Mögulega hefur þessi kennsluaðferð, þó 

hún sé góðra gjalda verð, því verið tvíbent og Erna upplifði albönsku sem „rangt“ mál. 

Allavega er henni mikið í mun að láta hana ekki heyrast og vill ekki að bróðir sinn sé að 

gaspra við sig á albönsku í skólanum. 

Skutnabb-Kangas (2002) segir að öll börn ættu að hafa þau mállegu mannréttindi 

hve ung Erna var, þurft að tryggja henni kennslu í albönsku þar til tiltekinni færni hefði 

máli. Mætti í því sambandi benda á Colliers (1989) sem tekur að það taki börn minnst 12 

ár að læra móðurmál sitt.

Íslenskukennslan sem Erna fékk í móttökudeildinni var því í samræmi við c) 

Hefðbundna tvítyngiskennslu

framförum á íslensku og tryggði Ernu aðgang að íslenskum skóla og samfélagi. Íslenska 

annað fólk fara fram á íslensku, einnig innan fjölskyldu. Undirliggjandi hugmynd er að 

gerði Erna og málskipti urðu (sjá Appel, 1988; Birnu Arnbjörnsdóttir, 2000b; Skutnabb-

Örvunarskortur á móðurmáli getur samkvæmt ýmsum fræðimönnum leitt til þess 

að málþroski stöðvist á báðum málum, hamlað mál- og vitsmunaþroska og leitt til 

námsörðugleika. Sú hefur ekki orðið raunin hvað Ernu varðar, líklega vegna þess að hún 

til að tjá sig og halda utanum hug sinn. Þrátt fyrir framansagt er Ernu tvítyngd. Tvítyngi 
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hennar telst frádregið tvítyngi (sjá Appel, 1988; Collier, 1989; Cummins, 1996; Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2000b og Skutnabb-Kangas, 2000) vegna þess hve óhægt hún á um vik 

á móðurmáli og það að mestu glatað. 

Nieto (1999) segir nám virkt ferli þar sem byggt sé á reynslu, sköpun og 

endursköpun hugsandi einstaklinga. Það eigi sér stað vegna félagslegrar víxlverkunar, 

Ernu í móttökudeild fer ekki á milli mála að íslenskunám hennar var merkingarbært fyrir 

hana og hún virkur gerandi í námi sínu. En vegna þess hve ung hún var er hæpið að ætla 

Í móttökudeildinni var lögð mikil alúð við að gera íslenskunám Ernu markvisst. 

og 1988) - móðurmáli. Kennarar hennar voru henni „mentorar“ sem löðuðu fram eins 

miklar framfarir og þeir gátu með tilliti til „svæðis mögulegs þroska“ hennar, virkjuðu

áhugahvöt hennar og sáu til þess að „vinnupallarnir“ þyngdust stig af stigi 

Þegar Erna fór í nýjan heimaskóla í 6. bekk var henni ekkert að vanbúnaði við að 

takast á við nám eins og íslensk væri. Þó fékk hún áfram eftirfylgd með íslensku; aukatíma. 

kjölfarið.

dramatískar. Bekkjarkennarar í báðum skólunum fannst henni „geðveikt leiðinlegir“. En 

hugað var

4.3.3 Væntingar Ernu um nám

Stór áhrifavaldur á trú nemanda á eigin getu og viðhorf hans til náms eru, eins og fram 

hefur komið, þau viðhorf og væntingar sem hann verður áskynja utanað sér, um getu sína 

og mögulegan frama. Hvað íslenskunám Ernu varðar voru væntingar til náms hennar á 

nýja málinu miklar. En jafnframt gerði skólinn mestar kröfur til sín hvað íslenskunám 

hennar varðar svo hún yrði í stakk búin til að stunda nám í bekk með sóma. 
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Cummins (1996) segir um kennarann að hann verði að skilgreina sig sem bandamann, 

talsmann og málsvara barns. Af orðum Ernu um kennarana sína, sér í lagi um deildarstjóra 

móttökudeildar,

slíka og hún upplifað þá sem bandamenn sína og málsvara. Með undantekningu þó hvað 

varðar þá sem hún telur af óvinveittu þjóðerni.

Ghosh (1984) bendir á að hafa verði hugfast að foreldrar barna af erlendum uppruna 

aðra sýn á ýmsa félagslega þætti en viðtekin sé í nýja 

landinu. Talbani og Hasanali (2000) benda á að menningartengdur munur á væntingum til 

viðtalinu segir Erna foreldra sína alveg vilja að hún fari í eitthvert praktískt nám, svo hún 

gæti séð sér farborða í framtíðinni. Hún gerir því ráð fyrir að fara í iðnnám. Foreldrarnir 

hafa hærri hugmyndir um nám fyrir bróður hennar.  Í „sínu landi“ sé lítið af konum með 

hjálpa sér jafn mikið og honum, ef hún sýndi sama áhuga. 

Sjálf var Erna mjög ung við komuna hingað, og

farin að stálpast og gera sér grein fyrir mikilvægi náms og komin með raunhæfar væntingar 

og mat á námi sínu. Á þeim árum sem líða milli fyrsta og síðasta viðtalsins þroskast hún 

og styrkist. Samhliða aukast væntingar hennar til framhaldsnáms og hún er búin að setja 

stefnuna á menntaskóla og segir foreldrana standa með sér. Þannig að þrátt fyrir að hafa í 

aðlagað sig að jöfnum námstækifærum til handa stúlkum og drengjum eða ganga ekki í 

berhögg við væntingar dótturinnar.

4.3.4 Foreldrar Ernu og skólinn

Móðir Ernu sér um foreldraviðtölin á þeim bæ. Á meðan Erna var í móttökuskólanum tók 

deildarstjóri móttökudeildar viðtölin en bekkjarkennarinn var í þeim líka eftir að hún var 

komin í bekk. Móður Ernu hefur ávalt verið séð fyrir túlki, líka í heimaskólanum. En Erna 

hafa samband við skólann gæti hún alveg hringt og bjargað sér. 

koma boðum heim en frá heimaskólanum komi miðar á íslensku. Það komi þá í sinn hlut 

að þýða fyrir foreldrana. Hún segist ekki myndi skila miða ef hún kærði sig ekki um að 
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foreldrarnir fengju vitneskju um hvað á honum stæði. Erna segir jafnframt að ef einhverju 

sé ábótavant við hegðun hennar eða framkomu í heimaskólanum hringi kennarinn heim 

og tali við móður hennar á ensku. Erna á krók á móti því bragði, vissi fyrir skemmstu 

upp á sig sök, hljóp heim og tók símann úr sambandi. Mamma Ernu gluggar stundum í 

heimasíðu skólans og lætur þá börnin sín þýða fyrir sig. 

Foreldrar Ernu sækja hvorki bekkjarsamkomur né nýta sér foreldrafélag skólans. Þau 

Þau þekkja ekki foreldra vina barna sinna, en mamma Ernu heilsar sumum foreldrum 

bekkjarsystkina hennar á götu.

4.3.5 Menningarheimarnir og fordómar 

Samkvæmt Vygotsky verður nám og þroski einstaklings hvorki slitinn úr samhengi við 

reynslu svo sem upprunamenningu (sjá Glassman, 2001; Nieto, 1999 og Vygotsky, 1987). 

Nieto (1999) bendir á

ekki gert geti upprunamenning þess orðið því fjötur um fót. Því má ekki gleymast að hafa 

menningarlegan bakgrunn barns í huga þegar nám þess er skoðað. 

Erna er frá evrópsku landi, sem vissulega er á margan hátt ólíkt okkar í menningarlegu 

tilliti en þó líkara en Asíulönd tveggja stúlknanna. Af þessu leiðir að skemu (sjá Greig 

og Taylor, 1999) Ernu eru líkari okkar en þeirra sem koma úr meira framandi menningu. 

reynast tiltölulega auðvelt að fella nýjungarnar að fyrri skemum og skapa þannig jafnvægi 

milli hins nýja og þess sem hún hefur í farteski sínu. 

Þegar ég ræddi við mömmu Ernu til að fá samþykki hennar fyrir þátttöku Ernu í 

rannsókninni sagði hún mér að þau væru múslimar, en að trú hefði aldrei skipað neinn 

hljóðið vegna trúarbragðafræðslu sem dóttirin hafði fengið í skólanum. Hún spurði hvern 

fjárann við værum að meina með því að fara rangt með trúarbrögð fólks. Eftir einn tímann 

væru umskornar. Það væri ekki algengara en svo að hún hafði ekki heyrt það fyrr. Og þó 

þetta ætti sér stað einhvern staðar í heiminum, eigi það ekki við um þau. Eitthvað liggi 

til grundvallar slíkum gjörðum annað en trúin. Og það sé rangt að halda slíku fram sem 
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staðreynd um alla múslima. Hvorki hún né aðrir vilji að borinn sé út óhróður um þá í nafni 

fræðslu.

Þetta samtal mitt við móðurina gerði að verkum að ég hjó betur en ella eftir því hvað 

Erna er annars vegar meðvituð um trúarbrögðin sín en hinsvegar í mikilli vörn vegna 

þeirra. Á sama tíma segist hún þó ekki vita mikið um íslam, annað en það sem hún hefur 

undan og ofan af hvers vegna fjölskyldan heldur ramadan í heiðri, svo og siði og venjur 

og uppruni, sem og sú fræðsla sem hún hefur fengið í skólanum um hvað trú hennar 

Þegar skoðuð er sú uppfræðsla sem átti sér stað í trúarbraðafræðslunni kemur 

berlega í ljós - hvort heldur sem sá „fróðleiksmoli“ sem þar var varpað fram - kom frá 

nemendum eða kennaranum, að kennarinn lét hana viðgangast. Og sú „fræðsla“ varð til 

að rýra trú móðurinnar á hlutlausa fræðslu, sverta múslima, festa hræðslu Ernu frekar í 

sessi og aðgreina hana. Það dæmi sýnir okkur að við verðum að kynna okkur trú fólks frá 

fyrstu hendi og vanda fræðslu. Ekki gleypa hrátt og miðla áfram einhverju sem byggist á 

ranghugmyndum og/eða fordómum. 

Tuomarla (1997) bendir á að séu menningarheimar sem barn tengist metnir til jafns 

sættist barnið við báða í stað þess að hafna eða verða hafnað af öðrum, jafnvel báðum. 

vinna af sanngirni með ólík trúarbrögð í skólanum. Slíkt hefði getað létt henni róðurinn 

við að sættast við sjálfa sig og uppruna sinn og fært bekkjarfélagana nær skilningi á 

ólíkum trúarbrögðum. Þurft hefði að koma af stað opinni umræðu um venjur og viðmið 

trú meirihlutans. Slík samvinna kallar á gagnkvæma upplýsingamiðlun, náin tengsl og 

gagnkvæmt traust mismunandi hópa. Auk gagnkvæmrar ábyrgðar og skilnings milli 

foreldra og kennara og eykur líkur á vellíðan nemenda (sjá Nieto, 1999).

Ekki bætti úr skák fyrir Ernu að árið sem árgangur hennar fermdist átti 

fermingarfræðsla á vegum þjóðkirkjunnar sér stað í tvöföldum hádegistíma í skólanum og 

hún var í gati á meðan. Með þessu fyrirkomulagi var búin til stofnanabundin mismunun 
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byggð á trú, sem auðvelt hefði verið að forðast. Erna segir þessa tilhögun hafa verið sér 

dag. Hinum krökkunum sagði hún að hún fermdist ekki vegna þess að hún ætti svo litla 

fjölskyldu hér til að fagna með sér.

Erna segist ekki hafa verið beðin um að segja frá gamla landinu sínu í skólanum. 

segja þeim frá því í lífsleiknitíma,

hvort ekki gæti verið gaman að fá tíma til að segja frá. 

[sem er þar]. 

Í samræðum okkar kemur Erna oftar en einu sinni að því, að þegar hún var lítil í 

hún farið að hugsa: 

Þeir gera það ekki fyrstu tvö árin, en svo byrja þeir að lemja.

vera ódælli í skólanum hér en ella og sumir strákar hagi sér ótrúlega illa. 

láti sig hafa það og sé opinská og máli í sterkum litum, ergelsið í tóninum er greinilegt. 

okkar á að múslimum beri að hylja nekt sína, segist Erna vita að múslimar í Arabíu mega 

ekki vera fáklæddir og konurnar þyrfti alltaf að vera með eitthvað á „hausnum“. Þannig 

að vera ber í búningsklefanum. 

Varðandi matarvenjur segir hún og ergelsið heyrist enn glöggt, að það standi að vísu 

í bók að múslimar megi ekki borða svínakjöt.

 Þú veist, við borðum ekki svínakjöt, en það má alveg borða það. 

Ég spyr þá hvort hún borði svínakjöt. 

Já! ég hef borðað svínakjöt, ég hef borðað snakk með svíni, ég hef borðað svona snakk 
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með, snakk með svona beikon! 

Ítrekað kemur fram í viðtölunum við Ernu að hún vill ekki vekja athygli 

bekkjarsystkina á því að hún sé múslimi. Hún segist hafa heyrt marga krakka gera grín 

að trúarbrögðum annarra,

þjóðfélaginu.

A þú veist, ég verð aldrei íslensk, þú veist ég er ekki íslensk eins og Íslendingur.  

Ég bið hana að útskýrt fyrir mér, hvað sé öðruvísi. 

Það er bara allt, æ ég veit það ekki [hik] æ, ég, sumir halda að ég er Talibani. 

        Við nánari eftirgrenslan kemur í ljós að hún veit þó ekki hvað Talibani er. Bara að 

það er eitthvað ljótt. 

mynda kallað dreng „múslímorgunmat“ af því að hann var múslimi. 

sér

í lagi einn, geri grín að henni þegar kennari er fjarverandi. 

Hérna hann sagði, að ég ætti að fara heim í eyðimörkina þar sem ég á heima. Mér er alveg 
sama þú veist, því ég á ekki heima í eyðimörkinni. 

Erna segir að þessi strákur viðurkenni hreint út að hann sé rasisti. Einnig segir hún strákana 

gefa sér að hún komi úr fátækt og sé fátæk vegna uppruna síns. 

Kannski einhver segir áttu blý? Þá segir maður nei. Svo kannski aftur áttu blý? „Æ nei ég gleymdi 
því, foreldrar þínir eiga ekki pening til að kaupa blý. “

Segir svo:

Kosovo það er ekkert frægt land, það veit enginn hvað það er. Þau halda að það sé Afganir, 
sem eru að búa í tjöldum.

Athyglisvert er að Erna hefur búið sér til einhverskonar mælistiku á það hvenær 

hegðum lýsir fordómum og hvenær um „leiðindi“ sé að ræða. Hún kalla það sem einn 

bekkjarfélaginn lætur út úr sér við hana dónaskap, ekki fordóma. Svo segir hún mér sögu 

af arabískri konu sem verður fyrir útskúfun í blokkinni sinni. Það viðmót kallar hún 

fordóma.
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viðleitni hennar, eins og Önnu, til að afneita því að hún verði fyrir þeim. En öfugt við 

Önnu tekur Erna aðkastið til sín og síns fólks. Hún er hrædd við fordóma og telur að margir 

séu á móti útlendingum. Ef grant er skoðað virðist hún svo gegnsýrð af andrúmslofti 

nánustu.

4.3.6 Félagsmótun, sjálfsmynd og aðlögun 

iðjusemi

eða vanmetakennd (sjá Erikson, 1968). Námslega hefur iðjusemin orðin ofaná hjá henni. 

Erikson segir ennfremur að á þessu þroskaskeiði verði barn áskynja um þjóðfélagið og 

stöðu sína í því og áttar sig á að uppruni og útlit hefur mögulega meira að segja um 

Samkvæmt Maldonaldo (1975) og Tajfel (1978) þróast etnísk sjálfsmynd út frá reynslu í 

þjóðfélagi sem leggur áherslu á að sumir séu öðruvísi. Tungumál er afgerandi og táknrænt 

fyrir hana (sjá Heller, 1987) svo og trúarbrögð (sjá Rosenthal, 1987). 

Samkvæmt Erikson (1968) og Bashir (1993) dæmir ungmenni sjálft sig í ljósi þess 

hvers það verður áskynja hjá öðrum. Erikson (1968), Phinney (1992) og Rosenthal (1987) 

benda á að ef einstaklingur verði fyrir neikvæðri reynslu vegna uppruna síns geti hún leitt 

til neikvæðrar afstöðu til sjálfs sín og upprunans og valdið vandræðum með sjálfsmynd. 

Útlitslega sker Erna sig ekki úr í samfélaginu þó hún sé ívið dekkri á brún og brá en 

gengur og gerist. Íslenskukennslunni sem hún fékk gegnum móðurmál var ætlað að stuðla 

að samlögun hennar hér. Henni tekst vel að tileinka sér málið. 

Nieto (1999) bendir á að samlögun leiði til ójafnaðar þegar skólinn meti reynsluheim 

sumra nemenda „rangan“. Samkvæmt Phinney og Rotheram (1987) greinir barn ekki á 

milli þess að menningu þess sé hafnað og höfnunar á því sjálfu. Og þar kreppir skóinn því 

Við þessar aðstæður er hætta á aðlögunarstreitu. og birtingarmyndir hennar hjá Ernu eru 

ergelsið og dramatíkin sem ég verð ítrekað vör við. Að auki var hún ansi stríðshrjáð við 

Erna segist til að byrja með hafa haldið sig með bróður sínum í frímínútum í 
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látið sig hafa það og farið að vera með 

tveimur þeirra. Hún farið á skemmtanir ef hún fann einhvern sem leyfði henni að 

koma með sér.  Í heimaskólanum segist Erna ekki vera einangruð og ekki þurfa að spyrja 

hvort hún megi vera með. Hún sé það bara. En segir samt: 

Æi þú veist, ég tala ekki mikið við hina krakkana. Þú veist ég tala alveg við þær, þær eru 
vinir mínir, en ég tala, þú veist það eru bara tvær bestu vinkonur.   

Svo virðist sem obbi krakkanna séu kunningjar; hún eigi innhlaup í „klíkur“ en 

engan fastan hóp og hitti kunningja þar sem eitthvað skemmtilegt sé á seyði. Hún segir 

sér stundum boðið í afmæli en sjálf eigi hún afmæli þegar skólinn sé í fríi og geti því ekki 

boðið krökkunum í sitt. Hún fer með bekknum í skipulagðar ferðir, jafnt innanbæjar sem 

út fyrir landssteinana. Með því að láta trúna og móðurmálið liggja í láginni væntir hún 

þess að falla frekar í „við“-hópinn. En drengirnir í bekknum hennar hafa verið ötulir við 

að núa henni um nasir því sem þeir tengja uppruna hennar á niðrandi hátt og þannig setja 

hana í hóp með „hinum“.

Vegna æsku sinnar þarfnast Erna liðsinnis foreldra sinna. En vegna vandkvæða 

vegna þessa verið í jaðarstöðu, en þá slitnar fólk frá eigin menningu án þess að aðlagast 

fyrir í skólanum í gegnum kennara og vini með aðra sýn á upprunamenningu hennar. Þau 

áhrif eru ónóg, jafnvel tvíbennt, fyrir óharnaðan ungling.

Aðspurð um hvort hún haldi að hún samsami sig meira Íslendingum eða fólki frá 

Kosovo, segist hún ekki þekkja mikið krakkana í heimalandinu, viti því ekki hvort hún 

líkist þeim. Hún sé í tvígang búin að fara á æskustöðvarnar og fannst henni hún ekki 

eiga heima þar. Þannig að upprunaland og þjóð er orðið henni fjarlægt og rætur þaðan 

ansi trosnaðar. Hún segir að sé hún spurð hér hvaðan hún sé svari hún frá Kosovo, en í 

útlöndum segist hún vera frá Íslandi. Og ef hún mætti velja sér þjóðerni hvaðanæva úr 

heiminum segist hún mundi vilja að vera íslensk. Hún lætur hugann reika til fjölda landa 

þar sem hún veit af fólki frá Kosovo, með mögulega búsetu í huga. Segir svo:
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 dökkri“ stúlku sem hún þekkir, 

öðruvísi og með annan bakgrunn þó hún færi til upprunalands síns. Í orðum Ernu liggur 

að hún sé sjálf öðruvísi bæði hér og í Kosovo. Með því að beina athyglinni af sjálfri sér 

og segja dæmisögu tekur hún broddinn úr gagnvart sjálfri sér; getur vegið og metið stöðu 

þessarar stúlku og þannig fengið innsýn í eigin stöðu án þess það verði henni ofviða. En

hún telur sig aldrei verða íslenska á sama hátt og Íslendingar.

Erna segist ekki hafa hugsað um þetta fyrr en ég fór að spyrja. En með því að máta 

manneskju, leitast hún við að skapa jafnvægi milli þess sem hún hefur tileinkað sér hér og 

Bashir, 1993; Phinney, 1992 og Tajfel, 1978). Vangaveltur hennar skilar henni því áleiðis 

í leitinni að etnískri sjálfsmynd sinni. 

Bæði Tajfel (1981) og Phinney (1992) segja 

að misjafnt sé og misáberandi milli tímabila hvaða 

þættir tengja einstakling hópi og fari það eftir

félagslegu samhengi. Tajfel (1981) bendir á að 

einstaklingur geti haldið áfram að tilheyra ákveðnum 

hópi þó hann sækist eftir félagsskap í öðrum. Í 

tveimur fyrri viðtölunum okkar er öryggisleysið alls 

ráðandi hjá Ernu varðandi þann hluta sjálfsmyndar 

sem snýr að uppruna. En á sama tíma hefur hún 

trú á eigin námsgetu og sjálfsmynd hennar er góð 

hvað þann pól varðar. Í síðasta viðtalinu er Erna að 

verða 16 ára og hefur þroskast mikið milli viðtala. 

upplitsdjörf stúlka sem ber með sér að vera mun 

sáttari en áður, enda segist hún vera búin að hugsa 

málið og sé hætt að skammast sín fyrir upprunann. 

Erna; mál og menning 
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Miðað við þetta er aðlögunarferli Ernu að breytast í samþættingu og hún komin 

áleiðis við að verða tvímenningarleg. Þó er spurning hversu traustar rætur hún á í hvorri 

vegna tungumálaörðuleikanna, hinsvegar vegna þess hve þeir Íslendingar sem hafa 

mótandi áhrif á hana eru í raun fjarlægir - vinir og kennarar. Hætt er við að aðlögunin að 

hvorum hópi um sig sé grunn og nái aðeins til ytra borðsins en ekki til innri þátta og því 

má litlu skeika svo hún lenda ekki utan hópa (sjá Rotheram og Phinney, 1987b). 

4.4. Fjóla
Eins og áður sagði var Fjóla 11 ára þegar hún kom hingað frá Víetnam og fór að fást við 

nám í og á íslensku. Upplifun mín er að orðaforði hennar sé þokkalegur. Hún skilur svo 

til allt sem við hana er sagt og ekki þarf mikið að umorða fyrir hana, í þeirri nánd sem er í 

skilja og hana skortir munnlega þjálfun. Hún svarar stundum með knöppum setningum, 

en tjáir sig einnig í lengra máli, þokkalega réttu, en með hiki og þarf góðan tíma til að 

mynda setningar, svo og bros, jánk og önnur merki um að hún sé að koma meiningu sinni 

4.4.1 Skólaganga Fjólu

Öfugt við hinar stúlkurnar í rannsókninni fór Fjóla beint í almennan bekk í heimaskóla, 

sem ekki var með móttökudeild. Þar var hún í þrjá vetur. Hún er ekki sátt við móttökurnar 

og kennsluna sem hún fékk í heimaskólanum og telur kennarana hafa verið reynslulausa 

hún gat. Fyrir utan veru í bekk fékk hún sérstaka íslenskutíma til að byrja með, í hálft 

Þar sem hún var hvorki sátt við nám sitt, né veru sína í skólanum, fékk Fjóla því 

framgengt að hún fengi að fara í skóla með móttökudeild, fjær heimili sínu í 9. bekk og er 
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þar í 10. bekk þegar fyrra viðtal okkar á sér stað. Fjóla batt vonir við að sér yrði betur sinnt 

námslega í skólanum sem er með móttökudeild. Að auki kannaðist hún við einhverjar 

stúlkur þar. 

En þrátt fyrir að vera komin í skóla með móttökudeild voru námslegar hremmingar 

Fjólu ekki úr sögunni. Þó svo að skólinn væri með móttökudeild var hún sett í almennan 

bekk og varð enn að bjarga sér eftir bestu getu. Samskipa Fjólu í þeim skóla voru sjö eða 

stöllurnar. Hún segir bekkjarkennarann hafa gert allt sem í hennar valdi stóð til að liðsinna 

sinnt sem heild. 

Í 9. bekk segir hún þær stundum hafa verið með sömu bækur og bekkjarsystkinin, 

skilið og upplifað mikla niðurlægingu.

Veturinn sem Fjóla var í 9. bekk fékk hún fjóra íslenskutíma á viku í móttökudeildinni 

á meðan bekkurinn hennar var í dönsku. Fjóla segir þessa tíma ekki hafa verið nóg fyrir 

sig að minnsta

sóað, ýmist í of létt og barnalegt efni, eða efni sem hana skorti forsendur til að læra. Hún 

stafsetningu, en ekki unnið markvisst með orðaforða, sem hún telur sinn akkilesarhæl.

bara eitthvað verkefni, [hik] svo látir þú gera og svo bara [hik] það eiginlega við erum búin 
læra það allt

Í 10. bekk segir Fjóla enga aðstoð hafa verið fyrir sig/þær að hafa. 

Haglund (2000) og Nyakatawa og Siraj-Blatchford (1994) benda á kennari megi ekki 

vegna kunnáttuleysis verða til að loka námsleiðum. Hann verði að vera meðvitaður um það 

vald sem speglast í því tungumáli og menningu sem viðurkennd eru innan veggja skólans. 

Phinney og Rotheram (1987) segja kennara sem vinna með fjölmenningarlega hópa verða 

verði kennarinn að sjá til þess að allir séu jafngildir og koma í veg fyrir að nemendurnir 

sé hún 



92

til staðar. López (1995) bendir á að ef tvítyngis- og fjölmenningarleg kennsla eigi að verða 

mæta þörfum alls barnahópsins, meðal annars með því að endurskipuleggja kennsluhætti 

sína og námsgögn. 

að byrja með rög að segja meiningu sína, svo ég ýti á hana að segja það sem henni býr í 

í dilka. 

Það er meira að hún taka hérna evrópsk krakkana heldur enn e við,  meira þú veist. 
Og  þau sem dugleg læra.

veist að að gera það.

þetta ósanngjarnt. Hún ber auðheyranlega kala til deildarstjóra móttökudeildarinnar. Segir 

ekki leitað til hennar þó þær væru í vanda staddar.

Hún segist hrædd um að hún fari í gegnum grunnskóla án þess að hafa lært mikið. Hún 

kunni eiginlega ekkert í sumum fögum. Nefnir sem dæmi eðlisfræði, samfélagsfræði, 

landafræði og sögu. Einnig líkams- og heilsufræði. 

Phinney og Rotheram (1987) benda  á að börn í ákveðnum etnískum hópum séu alin 

með hópverkefnum í skólanum og leyfa þeim að vinna saman að lausn verkefna.  Fjóla 

námsefnið.

Collier (1989) og Toumarla (1997) benda á að þó barn sé farið að skilja eitthvað 

í og tala nýja málið sitt, sé þreytandi fyrir það að hlusta á mál sem það kunni illa. Það 

Skilningur á efninu geti því verið upp og ofan, og að við slíkar námsaðstæður gæti mikillar 

streitu hjá nemandanum. Þetta kemur heim og saman við reynslu Fjólu:

Ég skil það ekki, af hverju að við skiljum það eiginlega alltaf inni á bekk, það sem kennari er 
að kenna, en þegar við eigum fara á próf og svoleiðis, maður getur ekki lært þetta.

Ætla má að orkan og athygli hennar fari í skilning á orðunum á því augnabliki sem 
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fram er misjafnt hversu mikið situr eftir. Skilji hún ekki segist hún ekki rétta upp hönd 

það óþægilegt. Enda fái hún þá ekki útskýringar sem gagnist til að 

þó skilja meira í tímum en útkoma á prófunum segi til um og hún telur sig hafa safnað 

þekkingu

líkindum meiri innsýn í þá þekkingu sem Fjóla hefur tileinkað sér með elju sinn en próf. 

Í móttökuskólanum átti Fjóla/þær að vera bæði í nýbúasundi og bekkjarsundi og 

leiðinlegt og niðurlægjandi að vera alltaf lélegri en íslensku krakkarnir. Þær hafa því gert 

mömmur sínar eða kennara til að skrifa miða fyrir sig um að þær væru forfallaðar, sér í 

því þar syndir maður bara“. Ef enginn 

vildi skrifa fyrir þær miða skrópuðu þær oft. Fjóla telur þetta ekki hafa orðið þeim til góðs 

og segist gera sér grein fyrir því að íslenskir krakkar kæmust ekki upp með fjarvistir af 

í henni. Í 10. bekk var Fjóla því alfarið í bekk og lærði íslensku með félögunum sem voru 

að læra móðurmál sitt til samræmds prófs, með sömu námsbækur og bekkjarfélagarnir í 

öllum fögum. Þrátt fyrir allt þetta segist Fjóla hafa kunnað betur við sig í móttökuskólanum 

en heimaskólanum. 

Af framansögðu má sjá að kennslan sem Fjóla fékk, fyrst í heimaskólanum og síða 

að mestu í móttökuskólanum er í samræmi við a) Barnið í djúpu lauginni en þá eru 

börn í bekk þar sem eingöngu er kennt á seinna máli og ekkert gert til að nálgast þau 

á móðurmáli þeirra, né til að viðhalda því (sjá Brizuela og Garcia-Sellers, 1999). Að 

auki fékk hún nokkra tíma í móttökudeildinni í anda b) Kennsla með fyrirmælum á öðru 

máli fyrra árið sitt þar.

dreymdi um og varð því fyrir miklum vonbrigðum með móttökudeildina.

Ekki verður betur séð en að í allri skólagöngu Fjólu felist stofnanabundim mismunun 

þar sem skólinn mismunar henni vegna uppruna - tungumáls - við að fá námslegum þörfum 
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verið í samræmi við getu hennar í tungumálinu og hennar ,,svæði mögulegs þroska” því 

ekki verið nýtt. Oftar en ekki virðist hún hafa orðið að spjara sig upp á eigin spýtur í 

aðstæðum sem mörgum hefðu orðið um megn. 

gjörólík því íslenska. Skólagangan hefur því ekki verið dans á rósum, enda segist hún oft 

vera að guggna, en verða að berjast. Og hún virðist á undraverðan hátt hafa lært að vera 

situr beiskja. Fjóla telur mörg börn af erlendum uppruna hafa áþekka reynslu og hún af 

móttöku og kennslu.

Við Fjóla ræddum ekki foreldraviðtöl í heimaskólanum. En í móttökuskólanum 

komst móðir Fjólu ekki í viðtöl, nema þau bæri upp á föstudag, á meðan hún var að vinna 

úti á landi. Frænka sem Fjóla bjó hjá mætti því oftast fyrir móðurinnar hönd í viðtölin, sem 

voru í umsjá bekkjarkennarans, án túlks. Er þar um að ræða samskonar stofnanabundna 

mismunum byggða á tungumáli og foreldrar Önnu urðu fyrir. Eftir að mamma kom í 

bæinn komst hún sjálf í viðtölin og fékk túlk. Ef koma þurfti boðum heim féll það í Fjólu 

hlut að skila þeim. Fjóla heldur þó, að það hefði verið haft samband við túlk ef eitthvað 

alvarlegt hefði verið á seyði. Hér ber þó að hafa í huga að hvorki var hringt heim vegna 

þeim nemendum af erlendum uppruna sem þar eru samskipa henni vel sinnt. Hún telur 

kennsluna markvissari en kennsluna sem hún hefur hingað til fengið. Þó reynist sér námið 

að aukast. Og hún er búin að velja sér námsbraut til frekara náms, sérhæfða ritarabraut. 

4.4.2 Væntingar Fjólu um nám

Eins og fram hefur komið eru væntingar barns varðandi nám meðal annars komnar undir 

sjálfsmynd þess og hvers það æskir sér á lífsleiðinni. Því raunsærri sem sjálfsmynd þess 

er því, raunsærra er sjálfsmat þess og væntingarnar. Í lok 8. bekkjar er Fjóla komin með 

aldur og þroska til að átta sig á mikilvægi þess að hafa íslensku á valdi sínu og fær sig 
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betri og meiri kennslu fyrir sig að hafa. En væntingar hennar til markvissari kennslu 

íslensku betur og vonar að það fari að gerast. Á hinn bóginn er í henni uppgjöf. Hún segist 

ekki geta gert betur fái hún ekki enn frekari stuðning til að læra málið og þá aðallega 

þrautseigju.

að hún fór ekki beint í móttökudeild við komuna til landsins. Fjóla lítur á bekkjarkennarann 

sinn/þeirra í móttökuskólanum sem sinn/þeirra eina bandamann í skólanum og telur hana 

hafa gert allt fyrir hana/þær sem í hennar valdi stóð til að hjálpa þeim.

Fjóla segir þær mæðgur ræða sín á milli óskir sínar og vonir varðandi framtíð Fjólu. 

Þær eigi sér þann draum að hlutskipti hennar verði annað en hlutskipti móðurinnar, sem 

vinni láglaunavinnu með öðru fólki sem sé illa talandi á íslensku. Nám að skyldunámi 

ekki menntabröltið í henni og hún segir að hún fái oft að heyra aðdróttanir um hvað hún sé

manneskjan sem virðist hafa væntingar til Fjólu um nám eða lætur sig það varða hvort 

samfélagi, vantar tungumálið, þekkir takmarkað til og er því í raun ófær um að hjálpa 

dóttur sinni að öðru leyti en að styðja hana og hvetja.

Í fjölbrautinni er Fjóla búin að velja sér sérhæfða ritarabraut til áframhaldandi náms. 

Það gerði hún í samráði við kennara brautarinnar, ekki námsráðgjafa. Jafnframt segir 

Fjóla að sig hefði langað að læra fatahönnun eða eitthvað þessháttar því hún sé góð að 

teikna og í höndunum. Sú spurning leitar óneitanlega á, hvernig á því standi að unglingi 

nám sem krefst minni leikni með tungumálið? 

4.4.3 Móðurmál og tvítyngi

Móðurmál Fjólu - víetnamska - er tónamál eins og móðurmál Dísu. Fjóla talar það við 
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móður sína og samlanda sem hún hittir oftast um helgar. Hún segir að sig vanti stundum 

orð á því og þá reyni hún að útskýra á annan hátt hvað hún meini. Móðir sín hjálpi sér og 

komi með orðin sem hana vanhagar um. Ég spyr hvort hún kannist við að nota íslensk orð 

þegar hana vanti víetnömsk orð eða sambland málanna. 

Já, helst er ég tala u frænku mína og þau sem búin vera hérna lengi, þá tölum svona 
helst íslensku og víetnömsku. Já bland já.

Fjóla segist einnig nota sambland af málunum á msn, þegar hún tali við víetnamska 

krakka, mál sem mamma hennar myndi ekki skilja. En hún segist hugsa á víetnömsku 

bókum á móðurmálinu, né blöðum. Og þó hún gæti farið á netið og lesið, geri hún það 

ekki. Fjólu segist hefði viljað fá kennslu í víetnömsku hér og að hún vildi óska að litlum 

börnum stæði móðurmálskennsla til boða.

Íslensku notar Fjóla fyrst og fremst í kennslustundum en lítið þess utan. Vinkonurnar 

eru víðsvegar frá Asíu, ég spyr hvað mál þær tali sín á milli.

Íslensku, svona vittlaus íslensku. … ég heyri alveg í hjá hinum að þær tala vittlaus.

stallnanna ekki bæta hana. Jafnframt telur hún að íslenskan myndi batna ef hún væri í meiri 

samvistum við Íslendinga. Hún segist lesa svolítið afþreyingarefni á íslensku, kærasti 

sinn hvetji sig til dáða í þeim efnum. Hún segir að sér gangi vel með unglingabækur og 

þyrfti að lesa meira, en segir sig vanta drift og stuðning. Þó Fjóla  sé ekki alskostar ánægð 

með getu sína á íslensku er hún tvítyngd. Hennar tvítyngi kallast viðbætt tvítyngi það sem 

færni á íslensku bætist við móðurmál. 

4.4.4 Sjálfsmynd, félagsmótun og fordómar

iðjusemi/

vanmetakennd og sterkar sjálfsmyndar/sundraðs sjálfs.

við nám í og á máli sem hún skildi ekki. Að sex ára skólagöngu lokinni berst hún í bökkum 

í námi sínu. Erikson segir að ef vel takist til öðlist einstaklingurinn sterka sjálfsmynd á 

(Erikson 1968). Fjóla hefur þurft viljafestu til að berjast áfram í skóla og í þjóðfélagi, við
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aðstæður þar sem margur hefði bugast. Hún viðurkennir að oft sé hún búin að vera við það

að gefast upp en hún ætli ekki að gera það. 

Samkvæmt fjölgreindakenningu Gardners (1983) spretta skapandi gjörðir, eins og 

nám, af samspili eiginleika og gilda einstaklings og þeirra sviða sem í boði eru til að 

takast á við í námi, eða önnur verkefni, innan þess ramma sem settur er í þeirri menningu 

þeim

Sé mynd af Fjólu dregin inn í þennan ramma Gardners sýnir hún afburða sterkan 

og þrautseigan einstakling, sem hefur tekist að gera nám sitt merkingarbært fyrir sig. 

og þjóðfélagi sem ekki er henni hliðhollt því „vinnupallar“ hennar hafa ekki tekið mið af 

hennar ,,svæði mögulegs þroska”. Hún lætur ekki bugast þó á móti blási og veit að hún 

Fjóla segist hafa eignast þrjár íslenskar vinkonur í heimaskólanum en sá vinskapur 

voru með. 

Í móttökuskólanum segir hún viðmótið hafa verið betra. Þó segist hún lítið sem 

að hún hætti í heimaskólanum. 

Samkvæmt Heller (1987) tengir reynsla barna sem eru að kljást við tvö tungumál þau 

gjarnan saman. Þegar rýnt er í sjálfsmynd Fjólu vekur athygli að hún talar nær alltaf um 

virðist tamt að hugsa þannig um sjálfa sig út frá heild eða hópi (sjá Phinney og Rotheram, 

að halda hópinn. Hurh og Kim (1984) segja að kynþáttamismunun þjappi hópum saman 

og Tajfel (1978) bendir á að hópar geti verið skilgreindir af öðrum en þeim sem tilheyra 

Fjólu og vinkvenna hennar í móttökuskólanum: „þau kalla okkur asísku stelpurnar.“ Það 

tilheyrðu þannig „hinum“. 
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tengsl sjálfsmyndar Fjólu við hópinn, jafnt þær stelpnanna sem hún þekkti fyrir og hinar 

sem hún kynntist í skólanum. 

á það hvort einstaklingi takist að mynda félagsleg tengsl við íbúa þess. Fjóla segist vilja 

brjótast út úr einangrun sinni, en hún geti það ekki ein. 

Fjóla fór ekki í ferðalög með bekknum ef hinar stelpurnar af asíska upprunanum 

voru heima, jafnvel þó hana langaði. Hún segir fjölskyldum sumra stúlknanna hafa verið 

illa við að þær færu í ferðir og á skemmtanir, meðal annars vegna návígis við stráka og 

þær með eða vinna gegn andúð heimilanna. 

mikið á skólaskemmtanir og böll, en það hafa heft sig hvað hún bjó langt í burtu, því þó 

vita af sér 

Sá hópur samanstendur bæði af ungmennum af erlendum uppruna og Íslendingum og hún 

eygir von um að tengsl við íslensku krakkana, ásamt aukinni menntun greiði götu hennar 

inn í íslenskt samfélag. En þar getur brugðið til beggja vona. Fjóla segir marga sem ekki 

tilheyra hópnum ávarpa hópfélaga á ensku þó þeir vilji tala íslensku. Allt bendir því til að 

þeim hópi sé haldið úti á kanti og félagar hans fái ekki aðgang að „við“-hópnum. 

Fjóla telur sig og móður sína nánar og ræða ýmsa hluti þó hún telji þær ekki ræða 

málin á þann hátt sem hún heldur að Íslendingar ræði við sín börn. Móðir Fjólu er því 
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og umgangist ekki Íslendinga. Þau tilheyra „hinum“. Í raddblæ og svipbrigðum Fjólu má 

greina sorg, blandaða gremju þegar hún segir frá stöðu þess og að hún er uggandi; þetta 

er ekki sú framtíð sem hún æskir sér. 

Tajfel (1981) bendir á að einstaklingur geti sóst eftir einhverju því sem hann telur 

annan hóp hafa að bjóða sem sé jákvætt fyrir sjálfsmynd hans. Fjóla berst um á hæl 

og hnakka þrátt fyrir úrtölur við að mennta sig til að komast í betri aðstöðu og verða 

gjaldgeng í íslensku þjóðfélagi. En í menntun henni til handa gæti verið ákveðin hætta 

fólgin; hún gæti fjarlægist landana og þá verið í hættu á að lenda „utan“- hópa.

í einelti í heimaskólanum og telur ástæðuna vera að hún var útlensk og kunni ekki málið. 

segist hún aldrei hafa orðið fyrir aðkasti. Hunsunina sem hún verður fyrir sér hún ekki 

þær.

Fjóla vill ekki heldur viðurkenna að verða fyrir fordómum á förnum vegi. Segir svo 

að stundum sýni 12-14 ára krakkar og eldri karlmenn þeim dónaskap, kalli á eftir þeim 

„hrísgrjón farðu heim“ og noti orðið „Kínverji“ sem skammaryrði; einnig sé hermt eftir 

tónamáli á hæla þeirra.

Hún verður því stöðugt fyrir fordómum en tekur þeim eins og hverju öðru hundsbiti. 

Ástæður þess gætu verið margar. Það gæti til að mynda verið of sárt að horfast í augu 

við að vera skotspónn annarra. Því sé

þó fremur sú að hún vilji ekki viðurkenna fordómana á þeim forsendum að þá sé hún 

að vanþakka Íslendingum það sem hún eigi þeim upp að unna og það sé hennar að sýna 

endalaust langlundargeð. 

Viðhorf til krakka eins og Fjólu og stallsystra hennar kristallist í orðum Önnu um 

skólafélaga sína af asískum uppruna. Það sé þeirra val að pluma sig ekki betur í íslensku; 

umgangast ekki íslenska jafnaldra en vera ávalt með öðrum asískum börnum. 

4.4.5 Menningarheimar og aðlögun 

Fjóla veit ekki hverrar trúar hún er skráð í þjóðskrá. En segir að eiginlega sé hún búddatrúar, 

neitt um búddisma heima. Hún segir að hún og hennar fólk haldi sín áramót hátíðleg hér. 
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Í sínum huga tengjast þau víetnamskri

að gera. Hún man ekki aðrar hátíðir að heiman. En hún og fólkið hennar samfagni með 

Íslendingum innlendum stórhátíðum sem þau þekki. 

Menningin sem Fjóla kom með í farteskinu frá Asíu er, líkt og hjá Dísu, görólík því 

Rosenthal (1987) bendir á að þáttur uppruna í sjálfsmynd er einstaklingsbundinn 

og læra að vega og meta þau samfélög sem það tilheyrir og skapa jafnvægi milli þeirra 

svo ímynd og viðhorf utanfrá verði því ekki ofviða. Fjóla segist lítið þekkja sögu Norður-

Tengsl hennar við upprunann eru því í gegnum Víetnama sem búa hér og hún og 

mamma hennar hitta gjarnan um helgar. Hún kallar fólkið frændur og frænkur, hvort 

sem það er skylt henni eða ekki og segir það einskonar stórfjölskyldu þeirra mæðgna. 

Samheldni hópsins sé sér mikils virði og eldri kynslóðin reyni að af fremsta megni að 

viðhalda og miðla menningunni að heiman til hinna sem yngri eru. 

láta hlutina passa saman. Hún segist upplifa íslenska menningu sem miklu frjálsari og 

þægilegri en víetnamska. og að Íslendingar ræði mikið frjálslegar við börnin sín, um allt 

Fjóla segist stundum lenda í vandræðum í samfélagi Víetnama vegna þessa að 

en hinu röng. 

Rotheram og Phinney (1987a og b) benda á að eftir því sem einstaklingur vaxi úr 

grasi festist etnísk sjálfsmynd hans í sessi og hann verði færari um að velja og hafna 

hún fyrir róða. 

inn í og að það gerist aðeins í náinni og stöðugri snertingu við hana. Fjóla segist ekki 
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þekkja íslenska siði og menningu nógu vel en hún reyni að tileinka sér það úr henni sem 

Víetnama og Íslendingi. En víetnömsku ræturnar sínar séu sterkari án þess að hún hlúi 

mikið að þeim. Hún sé stolt af hvoru tveggja og í framtíðinni dreymi sig um að fá að lifa 

í sátt og fá að leyfa menningarheimum sínum að skarast, með tvö tungumál á takteinum.  

Að ákveðnu marki hefur Fjóla

tvímenningarlega getu (sjá Rotheram og 

Phinney, 1987a) og leitast af fremsta megni 

við að samþættast og skapa með sjálfri sér 

jafnvægi milli menningarheimanna sinna, þrátt 

fyrir það hvernig henni er stöðugt ýtt út á kant. 

Slíkt baráttuþrek myndi ekki haldast svona 

lengi nema vegna þess að sjálfsmynd hennar er 

sterk. En þrátt fyrir vilja Fjólu til að samþættast

heldur þjóðfélagið henni í fari aðgreiningar

bæði félagslega og námslega. Vilji hennar til 

að mennta sig gæti orðið henni skeinuhættur 

þar sem samlandarnir skilja ekki þá þörf og 

hún gæti lent í jaðarstöðu í samfélags þeirra. 

Hún gæti því þrátt fyrir vilja sinn átt  á brattann 

að sækja og endað utan hópa.
Fjóla; mál og menning
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5. NIÐURLAG 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar var móttaka, nám og líðan unglingsstúlkna af erlendum 

uppruna í íslenskum grunnskóla. Tilgangurinn með henni var að öðlast innsýn í nám og 

líðan stúlknanna í skólanum frá sjónarhóli þeirra sjálfra, í ljósi þess hvernig tekið var á 

móti þeim, hvernig að þeim var búið, hvernig námi þeirra var háttað og hvernig skólinn 

undirbjó þær undir líf í nýju landi. Ég skoðaði hvort og þá hvernig framantaldir þættir 

höfðu áhrif á daglegt líf stúlknanna og hvernig þeir mótuðu væntingar þeirra til framtíðar 

sem íslenskir þegnar.

Kenningar um mótun sjálfsmyndar og hugtakið menning voru skoðuð sérstaklega.  

Einnig kenningar um mismunandi aðferðir fólks við að laga sig að nýjum lifnaðarháttum, þar 

Hugmyndafræði varðandi nám, bæði móðurmáls og annars máls var skoðuð, svo og nám í 

Leiðir til úrbóta

gaumur að hlutverki kennara, skóla og samfélags og bent á mögulegar leiðir til úrbóta 

varðandi alla þessa þætti.

Fræðimenn segja gildi móðurmáls mikið og margslungið fyrir manneskjuna og 

allan þroska hennar. Þeir segja að góð undirstöðukunnátta í móðurmáli sé nauðsynlegur 

þáttur í almennri menntun og forsenda alls frekara náms. Með því að styrkja og viðhalda 

auki líkur á að barn geti haldið í við jafnaldra sína í námi almennt. Þeir telja að það taki 

börn a.m.k. 12 ár að tileinka sér móðurmál sitt. 

því, eðli málsins samkvæmt, náð mismikilli færni á móðurmáli áður en þær komu. Þrjár, 

af stúlkunum fjórum, segja getu sína á móðurmáli minni en þær hefðu viljað. Þær nota 

allar móðurmál sitt mismikið en í öllu tilfellum við sama fólkið og við svipaðar og lítt 

krefjandi aðstæður. 

Þá er ekki ósennilegt að margt það sem þær kunnu í móðurmáli sínu áður en þær 

móðurmál neinnar stúlkunnar, sem slíku, í skólanum. Þær fengu því ekki tækifæri til að 

dýpka og auka þekkingu sína á því svo þær gætu notað það af listfengi. Þess í stað stóð 

upp á þær að kúvenda máli sínu og menningu. 
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Væntingar stúlknanna til náms síns voru afar ólíkar og mótuðust af fjölmörgum 

þáttum. Einn afgerandi þáttur eru kröfur og væntingar þjóðfélagsins til barna af erlendum 

uppruna varðandi nám. Þær birtast annars vegar í þeim ramma sem settur er í Aðalnámskrá 

grunnskóla frá 1999, hinsvegar í reglugerð nr. 391/1996. En samkvæmt henni er markmið 

og samfélaginu. Væntingar skóla til náms nemenda sinna af erlendum uppruna koma 

fram í þeim námstilboðum sem skólar skapa á grundvelli Aðalnámskrár og fyrrnefndrar 

reglugerðar. Annar þáttur sem skiptir máli eru kröfur, væntingar og draumar foreldranna 

um framtíð dætra sinna. 

Skólarnir bjuggu misvel í haginn fyrir stúlkurnar. Af lýsingum þriggja á námstilboðum 

annað mál í móttökudeildum fyrir nýbúa við upphaf skólagöngu sinnar hér. Einni stóð 

slíkt nám ekki til boða. Við mismunandi námstilboð bættist að stúlkurnar voru misgamlar 

þegar þær hófu íslenskunám sitt og þar af leiðandi misvel þroskaðar til að takast á við 

nám í og á nýju máli. 

Allar, að einni undanskilinni, hófu stúlkurnar nám sitt hér við móttökudeildir. Aðeins 

ein deildin var við heimaskóla stúlkunnar. Hinar þurftu að sækja skóla um mislangan veg. 

og aðbúnaður og metnaður fyrir hönd stúlknanna. Væntingar skólanna til stúlknanna voru 

í öllum tilfellum að þær yrðu á sem skemmstum tíma færar um að stunda nám í bekk, með 

sama hætti og innfæddir jafnaldrar þeirra.

Hjá einni stúlkunni hafa orðið málskipti og íslenskan er orðin hennar aðaltungumál. 

Leiða má að því líkum að markviss kennsla á móðurmálinu eða kennsla samhliða, á 

báðum málum, hefði komið í veg fyrir málskiptin. Í raun má segja að að minnsta kost 

þrjár hefðu staðið betur að vígi, hefðu þær notið tvítyngiskennslu. Slík kennsla hefði 

skapað málfarslegan grunn á báðum málunum. Allar teljast stúlkurnar tvítyngdar, hver 

eða tvítyngiskennslu. 

Við upphaf skólagöngu höfðu tvær stúlknanna tungumál til samskipta við kennara. 

Nám þeirra í nýja málinu gekk mun greiðar fyrir sig en hinna sem höfðu það ekki. Þó ber að 

Fræðimenn segja að kennarinn verði persónulega að láta sig nám barns varða og 

skilgreina sig sem bandamann þess, talsmann og málsvara. Tvær stúlkurnar upplifðu 
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kennara sína þannig. Af áherslunni sem þær setja á viðmót - hlýju og alúð - kennara 

sinna, má sjá að viðmótið skipti sköpum fyrir þær, þegar þær hófu nám í framandi landi 

og á nýju tungumáli. Ein stúlkan upplifði aftur á móti að viðmót í móttökudeild væri sér 

andsnúið. Á móti kom þó að bekkjarkennarinn hennar tók hennar málstað og gerði allt 

sem í hans valdi stóð til að skólareynsla hennar yrði sem bærilegust. 

Menning er einn af mörgum þáttum sem hafa áhrif á nám og aðlögun í nýju landi. Ef 

vel á að standa að móttöku og námi barna af erlendum uppruna ætti skólinn að kynna sér 

bakgrunn hvers nemanda, taka mið af getu hans, máli og menningu. Byggja þannig ofan 

á það sem barn hefur, ekki syrgja það sem það skortir, annars glatast gullið námstækifæri. 

Ekki var unnið út frá eða með menningarlegan bakgrunn stúlknanna í skólunum, hvorki 

með þeim sjálfum né til að kynna hann fyrir bekkjarfélögum. 

Einn afgerandi þáttur varðandi það hvernig stúlkunum vegnaði var hve lík eða 

ólík upprunamenning þeirra er íslenskri menningu. Trúarbrögð einnar stúlkunnar urðu 

bakgrunn. Því menningarleg fjölbreytni kallar á eftirfylgd í námi. Á það jafnt við um 

okkar, bæði þeirra af erlenda upprunanum og hinna sem borin eru og barnfædd hér.

annars skýra með því að möguleikar þeirra eru rýrari en íslenskra foreldra til að eiga í 

samskiptum við kennara barns síns, svo og aðra foreldra. Foreldrarnir komu heldur ekki 

á skólaskemmtanir og engir þeirra voru í sambandi við íslenska foreldra bekkjarfélaga 

dætra sinna. Eitt foreldri nýtti sér heimasíðu skólans og fékk dótturina þá til að lesa fyrir 

sig.

Aðlögun einstaklings að nýju samfélagi getur verið á marga vegu. Aðlögunarferli 

stúlknanna var hvert með sínum hætti. Í öllum nema einu tilviki tók aðlögunarferlið 

stakkaskiptum með auknum aldri og þroska stúlknanna. Gegnir aðbúnaðurinn innan 

skóla og geta á íslensku þar mikilvægu hlutverki. Einnig þau félagsmótandi áhrif sem 

þær urðu fyrir af íslenskri menningu, sem og upprunamenningu. Sjálfsmynd stúlknanna 

við komuna var einn af þeim þáttum sem skipti máli varðandi nám þeirra og aðlögun. 

Þeim gekk misvel að fóta sig í félagahópnum. Allt frá því að vera einvörðungu með 

komið inn á íslenskt heimili. Allar hafa stúlkurnar fundið fyrir fyrir fordómum í sinn garð, 

í mismiklum mæli þó og á einn eða annan hátt orðið fyrir stofnanabundinni mismunun.
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Í þessari rannsókn kom fram togstreita milli þjóðernishópa á Balkanskaga. Samskonar 

togstreitu getur gætt meðal annarra hópa sem eldað hafa grátt silfur samana víðsvegar í 

Vinna verður úr þeim og sporna gegn því að slíkt skjóti rótum hér. Þar af leiðandi þarf 

að hlusta eftir því hvern hug nemendur og kennarar, svo og nemendahópar, bera hver til 

annars. Þetta á sér í lagi við þegar skólar eru fjölþjóðlegir, eins og raunin er á Íslandi í 

dag.

Um páska 2008 hafði ég samband símleiðis við stúlkurnar í rannsókninni 

til að grennslast fyrir um hvað þær væru að gera. Anna var hin hressasta, er að ljúka 

hætt við barnalækningarnar sem hugur hennar stóð til. Dísa er hætt í skóla og er að vinna 

þar sem starfsréttindanám hennar nýtist sem grunnur. Fjóla er búin að ljúka sínu sérhæfða 

ritaranámi. Eftir það tók hún sér árs frí frá námi en er byrjuð að nýju og ætlar sér að ljúka 

sjálfri sér og námsárangri sínum.

Staða stúlknanna í dag er því mjög í samræmi við það nám sem þeim var boðið upp 

á í grunnskóla nema hvað Fjóla spjarar sig mun betur en áhorfðist og sést enn og aftur hve 

langt elja hennar hefur skilað henni.

5.1 Mögulegir annmarkar á rannsókninni
Við lestur rannsóknar sem þessarar ber að hafa í huga að í eigindlegri rannsókn hefur 

rannsakandinn ávalt mikil áhrif á gögnin. Strax við val á viðfangsefni rannsóknar og við 

ígrundun þema sem skoða á, er rannsakandinn kominn með ákveðið sjónarhorn og þar 

með túlkun á raunveruleikanum.

Gagnasafnið sem ritgerðin byggir á er ekki stórt, þar sem viðmælendur voru fáir 

og fá viðtöl við hvern. Gögnin sem ég safnað í viðtölum urðu engu að síður þónokkuð 

umfangsmikil miðað við stærð rannsóknarinnar og því var sú leið farin að taka ekki með 



106

í niðurstöður gögn varðandi einn viðmælanda. Þá var og ákveðið að fylgja tilteknum 

þemum eftir; móðurmáli, íslensku, skólagöngu, aðlögum og félagsmótun. Þau gögn sem 

vörðuðu aðra þætti voru látin liggja milli hluta. 

leitast af fremsta megni við að sjá og skilja út frá þeirra forsendum. Sumar stúlknanna 

könnuðust við mig áður en rannsóknin átti sér stað. Á það mögulega sinn þátt í því hve 

jákvæðar þær voru gagnvart þátttöku. Þó ber að hafa í huga að sú sem þekkti ekkert til 

mín var ekkert síður opinská en hinar. Ég upplifði traust frá þeim öllum. En traust og 

samkennd eru nauðsynleg til þess að vel takist til og viðtöl verði einlæg (sjá Hitchcock 

og Hughes, 1999:129). Á sama hátt upplifði ég að þeim þætti akkur í að fá að tjá sig í 

rannsókn sem þessari. 

Þar sem ég þekki eitthvað til stúlknanna og þær til mín varð ég að greina vel á 

milli hlutverka minna, annars vegar sem rannsakanda og hins vegar kunningja innan 

milli þessara hlutverka minna. Tel ég það hafa gengið snurðulaust. En það má halda því 

til haga að þegar ég keyrði þær, hverja um sig, heim eftir viðtölin vildu þær allar nema 

brann á þeim sem unglingum og þær vildu ræða við fullorðna manneskju. Einhverjir 

kunna að álykta sem svo að sú nálægð sem skapaðist sé veikleiki á rannsókninni en í 

mínum huga var hún kostur.  

Í viðtölum koma fram sjónarmið og viðhorf stúlknanna sem ég talaði við og ekki má 

alhæfa út frá þeim. En þó ekki megi alhæfa út frá reynslu þeirra, má draga af henni lærdóm 

og velta fyrir sér hvort eitthvað sambærilegt eigi við um önnur börn í sambærilegum 

aðstæðum.

5.2 Leiðir til úrbóta
Nám sprettur af félagslegum, menningarlegum og pólítískum aðstæðum. Þjóðfélag og 

skólar sem ætla að búa nemendur sína undir 21. öldina þurfa að taka mið af menningarlegum 

annarsstaðar í hinum vestræna heimi, og því einfaldlega almenn skynsemi að hlúa að máli 

og menningarauði.

Stjórnvöld á Íslandi verða að marka heildstæða stefnu hvað varðar aðlögun nýrra íbúa 

landsins og sjá til þess að henni sé framfylgt.  Í þessari ritgerð voru kynntar fjórar leiðir 
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til aðlögunar fólks af erlendum uppruna í nýju landi. Í framhaldi af þeirri stefnumörkun 

erlendum uppruna. Huga þarf að námsefni, námsáætlunum, aðferðum, uppeldisfræði og 

-stefnum svo og stöðu bæði nemenda og kennara við þá stefnumörkun. Að mennta börn 

kostar peninga. Stjórnvöld þurfa að taka mið af samsetningu barnahópsins sem mennta 

verður ennfremur að marka sér stefnu í samræmi við stefnu stjórnvalda. Jafnframt þarf að 

gera kennurum kleift að kynna sér stefnur og strauma í menntun tvítyngdra barna og búa 

þannig um hnútana að þeir geti kennt í samræmi við það sem talið er happadrýgst.

Hafa ber hugfast að börn af erlendum uppruna koma inn í skólann á ólíkum aldri, 

með misjafna kunnáttu í íslensku sem og í öðrum greinum. Öll eiga þau sér aftur á móti 

sitt móðurmál, sem ótal rannsóknir hafa sýnt að er þeirra besta tæki til náms og þroska, 

auk félagsmótunar. Börn af erlendum uppruna eins og önnur börn, eiga að fá menntun við 

náms.

þarf því að vera sveigjanlegt og geta mætt breyttum kröfum. Hlutverk skóla er að þjóna 

þjóðfélaginu. Markmið þeirra á að vera að útskrifa nemendur sem hafa þekkingu, getu og 

gildismat sem kemur að sem mestum notum í þjóðfélaginu.

Skólasamfélagið er myndað af nemendum, starfsfólki skóla og foreldrum, sem ættu 

ef vel á að vera að vinna saman að mótun þess af gagnkvæmri ábyrgð og skilningi á allri 

menntun barnsins. Öllum í samfélaginu þarf að vera ljóst að skóli og þjóðfélag eru ein heild 

og þátttöku allra er þörf. Að loknum skóladegi þarfnast kennarar og foreldrar stuðnings 

samfélagsins, því auðvelt er fyrir börn að gera ráð fyrir að námsferlinu sé lokið þegar 

dregið úr því að sum börn útilokist frá námi. Gundara vitnar í gamla máltækið „það þarf 

heilt þorp til að mennta barn“ (Gundara, 2000:73).  Þó foreldrar séu ábyrgir fyrir velferð 

barna sinna er uppeldi og menntun á ábyrgð alls þjóðfélagsins. 

Stór þáttur í menntun hvers einstaklings er félagsmótun hans. Hún fer ekki bara fram 

á heimilunum, heldur á hún sér líka stað í skólanum, vinahópnum og þjóðfélaginu. Skólinn 

þarf því að leggja áherslu á vinnubrögð sem þroska félags- og samskiptahæfni. Barnið 
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tjáningar annarra. Gríðarlegur menningarmunur getur verið á þeirri hegðun sem barni ber 

að sýna heima og í skólanum og á þeirri virðingu og hlýðni sem því ber að sýna sér eldri 

og valdameiri. Námsaðferðir geta einnig verið mismunandi eftir menningarsvæðum. Því 

þarf að koma af stað opinni umræðu um venjur og viðmið, veita innsýn á báða bóga og fá 

sameiginlegan útgangspunkt svo að siðir og venjur afbakist ekki. Einnig þarf að komast 

Þessi samvinna 

kallar á náin tengsl, traust og gagnkvæma upplýsingamiðlun og eykur líkur á árangri og 

vellíðan nemenda.

Foreldrar verða að fylgjast vel með skólagöngu barna sinna og fá haldgóðar 

upplýsingar frá skólanum. Til þess nýtast foreldraviðtöl, kynningarfundir, vefsíður skóla 

og skólanámsskrár. Foreldrafélög og foreldraráð styrkja þessa samvinnu. Þar er vettvangur 

fyrir foreldra til að tala saman en jafnframt vettvangur skóla til að kynna áform sín og fá.

Hætt er við að

Oft þarf liðsstyrk túlks, nema tvítyngdur kennari sé til staðar.

Brizuela og Garcia-Sellers (1999) segja að nám og aðlögun að skóla sé 

sálaruppeldisfræðilegt (e. psychopedagogical) ferli og að sálaruppeldisfræðingur (e. 

psychopedagogue) væri þá sálfræðingur eða annar fagmaður sem leggur sig fram við 

að sjá kennslufræðilegar aðstæður með augum nemandans annars vegar, hins vegar með 

augum kennarans og um leið samspilið þeirra á milli á meðan á aðlögun að skóla stendur. 

Þessi manneskja væri einskonar milligöngumaður (e. mediator) milli heimilis og skóla 

reikninginn. Barnið, fjölskyldu þess, menningu bæði fjölskyldunnar og þjóðfélagsins, 

skólann og pólitískan vilja í þjóðfélaginu og greina námsaðstæður barnsins og aðlögun 

þess á grundvelli þessa alls. Verksviðið yrði auk þess að vera sálfræðilegs eðlis, einnig 

kennslu- og félagsfræðilegt. 

Gott foreldri vill að barn treysti kennara sínum og vill því kennara sem er traustsins 

verður. Í stað þess að ætlast til að foreldrarnir kúvendi sinni menningu verður kennarinn 

og skólinn að kynna sér bakgrunn barns og foreldris og taka mið af farteski allra barna og 

við sína námstækni. Sé menningartengd hegðun metin að verðleikum getur nám gengið 

greiðlega fyrir sig (Nieto, 1999:62-68). Kennarinn þarf að þekkja inn á menningartengdan 
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mun og árekstra sem af honum geta leitt, skilja hvernig barnið lærir og beita þeim 

bætist við.

stöðu innan hópsins. Kennarinn verður að vera meðvitaður um þetta og sjá til þess að allir 

verður því að þekkja eigin skoðanir og viðhorf (Hanna Ragnarsdóttur 2002:55) og má 

ekki hunsa kynþáttamismunun sé hún til staðar.

Kennari sem lítur á menningu meirihlutans sem verðugri en menningu barns er ekki 

þeim vanda vaxinn sem felst í kennslu barns úr framandi menningu (López, 1995:29). 

Hann má ekki óvart verða til að loka leiðum vegna kunnáttuleysis, heldur verður hann 

að vera meðvitaður um það vald sem speglast í tungumáli og þeirri menningu sem 

viðurkennd er innan veggja skólans og í þjóðfélaginu. Hann verður að vera minnugur 

þess að hugur einstaklingsins vinnur í samræmi við aðstæðurnar sem hann hrærist í og 

að menning, félagslegar og pólitískar aðstæður spila inn í nám. Byggja verður ofan á það 

námstækifæri.

Kennarinn ætti persónulega að láta sig varða nám og líðan barnsins því stuðningur 

hans skiptir sköpum fyrir nám þess. Hann verður að skilgreina sig sem bandamann, 

til barns. Séu væntingar miklar stendur barn sig vel, séu þær litlar verður árangur lítill 

(Cummins, 1996:145). 

Kennari verður líka að gera sér grein fyrir því að einstaklingsmunur er á nemendum, 

þó þeir komi frá sama menningarsvæði og að varast ber að líta á þá sem hóp. Huga verður 

beggja menningarheima, því hann miðlar í báðar áttir. Hann væri fyrirmynd fyrir tvítyngda 

barnið og hjálpar því að öðlast jákvæða sjálfsmynd. Nærvera hans yki öryggiskennd 

kennarapróf frá landinu sem hann kennir í og geta kennt samkvæmt kennslufræðilegum 
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hefðum þess.

Foreldrar hafa tiltrú á kennara, sem talar þeirra tungu og líta á hann sem bandamann 

sem sjái til þess að þeirra gildi séu ekki fótum troðin. Að auki getur hann túlkað og komið 

af stað umræðum um mál, sem ekki eru litin sömu augum í báðum menningarheimum. 

Væru kennarar frá menningarsvæðum barnanna til staðar væri það mikill akkur fyrir þau 

og drægi úr mismunun og hann skildi í hverju vandi þeirra fælist, meðal annars hættunni 

á einangrun sem að þeim steðjar. 

Ef við sköpum jákvæðan skilning á því að það eru ekki allir eins, sköpum við 

virðingu fyrir fjölbreytileika og hann verður uppspretta umburðarlyndis (Moen, 1997:14). 

Fjölmenning skapar virka og hreyfanlega (e. dynamic) menningu á jafnræðisgrundvelli 

sem taka verður til endurskoðunar ríkjandi og forræðisleg (e. hegemonic) sjónarmið og 

þróa lýðræðisleg vinnubrögð svo mannréttindi allra séu tryggð (Gundara, 2000:viii). 

Jafnvel þó meirihlutinn í þjóðfélaginu sé ósáttur við tungu, trú eða menningu 

einhverra innan þjóðfélagsins og telji hana „óeðlilega“ verður meirihlutinn að átta sig 

á að þau sjónarmið eiga ekki alltaf rétt á sér vegna kröfu um jafnt frelsi allra. Bregðast 

verður við aðstæðum út frá hagsmunum heildarinnar og stuðla að jafnvægi til lengri tíma, 

byggðu á jöfnum rétti og lýðræði (Rawls, 1983:450). Ef við viljum að börnunum okkar af 

farteski sínu og þar með virða menningarlega fjölbreytni.

Fjölmenningarleg kennsla (e. intercultural, multicultural) er meira en tví- eða 

fjöltyngiskennsla. Hún spannar allt skólastarf og nær til alls skipulags, allra námsgreina 

og námsgagna. Af þessu leiðir að skólinn verður ef hann ætlar að þjóna börnum af 

menningarlegri fjölbreytni og er grundvöllur samskipta milli hópa. 

Fjölmenningarleg kennsla er fyrir öll börn. Afrakstur hennar ætti að auðga skólastarf 

og í kjölfarið þjóðfélagið í heild sinni. Að auki er með henni séð til þess að allir séu 

metnir að verðleikum. Hún miðar að því að einstaklingar kynnist, virði og/eða tileinki sér 

menningu þeirra hópa sem í þjóðfélaginu búa og brúi bilið þeirra á milli. Hún veitir þeim, 

sem hana fá, fræðslu og er um leið verkfæri sem nýtist öllum  til að taka þátt og bæta 

þjóðfélagið óháð uppruna. Hún eykur fjölbreytni, styrkir einstaklinginn í eigin menningu 
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og kemur í veg fyrir togstreitu og að tungumál glatist. 

Þar sem hópar fólks af erlendum uppruna eru margir og mismunandi á Íslandi, verða 

á landi gæti reynst happadrjúgt og þokkalega viðráðanlegt að stofna til milligöngumanns 

milli heimilis og skóla í anda þeirra Brizuela og Garcia-Sellers (1999). Hlutverk 

og koma þannig á gagnkvæmri virðingu og brúa bilið milli menningarheima barnsins. 

Þannig mætti skapa sameiginlegan útgangspunkt og heildstætt sjónarhorn varðandi 

menntun og stuðla að sameiginlegum skilningi á barninu og þörfum þess. 

Milligöngumaðurinn gæti verið móðurmálskennari sem deildi máli, menningu og 

öðrum menningarlegum bakgrunni með barninu og fjölskyldu þess, en þó er það ekki 

sem væri úr starfsliði skólans eða einfaldlega samborgari sem ráðinn væri til starfsins. 

Þegar komin væru á mikil og góð samskipti yrði milligöngumaðurinn  óþarfur, því eitt 

Brizuela og Garcia-Sellers (1999) bls. 346-348og365-367). Með slíkum vinnubrögðum 

væri verið að starfa út frá hagsmunum heildarinnar og stuðla að jafnvægi til lengri tíma, 

byggðu á jöfnum rétti í anda lýðræðislegrar hugsunar. 

íslensku á virkann hátt í kennslu. Móðurmál yrði þá ekki tímabundin lausn heldur væri 

litið á það sem góðan kost og grundvallar mannréttindi barnsins, samanber orð Skutnabb-

Kangas (2002) um að öll börn ættu að hafa þau mállegu mannréttindi að fá að læra og 

Á sama tíma yrði að vinna markvisst með íslensku sem annað mál, sem tæki til 

að lifa og hrærast í íslensku samfélagi. Vegna þess fjölda erlendra móðurmála sem börn 

í íslenskum grunnskólum tala er e) Tvíhliða tvítyngiskennsla (sjá Brizuela og Garcia-

Sellers, 1999) varla valkostur hér, nema ef við veljum þá leið að hafa skóla safnskóla fyrir 

tiltekin móðurmál. Í því gæti falist málfarslegur ávinningur bæði fyrir íslensk börn sem 

þá myndu geta lært pólsku eða rússnesku, á sama tíma og félagar þeirra lærðu íslensku 

um leið og sá hóður áf erlendum uppruna sem kennslna fengi væri að styrkja móðurmálið 

sitt. En á móti kæmi að vel yrði að ígrunda félagslega þætti og vinna vel með félagslega 

aðlögun á báða bóga.

Kennsla í samræmi við d) Kennslu til að viðhalda tvítyngi, þar sem litið er á 
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móðurmál sem góðan kost fyrir barn og bæði móðurmálið og nýja málið eru notuð á virkan 

hátt í kennslu, ætti hinsvegar að vera raunhæfur kostur. Skortur gæti verið á menntuðum 

kennurum til slíkrar kennslu en höfum þá í huga orð Skutnabb-Kangas (1988) sem segir 

manneskju sem hefur mál barnsins á valdi sínu, þó hún sé ekki menntaður kennari, líklegri 

til að kenna barninu en uppeldismenntuð manneskja sem barn getur ekki verið í tjáskiptum 

við. Höfum hér í huga að að mati Skutnabb-Kangas (1988) jaðrar það við glæpsamlegt 

Kennslan færi þá fram í móttökubekkjum/deildum og börnum af ólíku þjóðerni 

kennd íslenska saman, en þeim skipt upp í hópa eftir móðurmáli þegar móðurmál væri 

kennt. Í þessu felst hætta á einangrun frá innlendum jafnöldrum. En ef unnið er markvisst 

mætti koma í veg fyrir einangrun. Eftir því sem barninu af erlenda upprunanum vex 

ásmegin í íslensku myndi draga úr veru þess í íslenskukennslu í móttökubekk/deild, en 

vera þess í almennum bekk aukast.

Yrðu lausnir d) eða e) fyrir valinu við tvítyngiskennslu væru þær líklegastar til að 

leiða af sér samþættingu væri vel að þeim staðið. Þriðja lausnin og sú viðráðanlegasta 

en alls ekki sú æskilegasta, sé vilji til að stuðla að fjölmenningarlegu samfélagi er c) 

Hefðbundin tvítyngiskennsla, þar sem móðurmál barns væri notað í kennslu þar til það 

er komið með getu til að takast á við nám á nýja málinu. Tilgangurinn er að barnið verði 

sem fyrst fært um þátttöku í almennum bekk. Undirliggjandi hugmynd í þeirri kennslu er 

að móðurmálið sé hindrun fyrir námsárangur barns og því sé barninu fyrir bestu að skipta 

um tungumál. Félagslega getur þessi leið þó brugðið til beggja vona. Ef vel tekst til gæti 

hún leitt til samlögunar en ef illa tekst til felur hún í sér aðgreiningu.

Allir sem eiga eftir að vinna með barni af erlendu uppruna ættu að koma að móttöku 

þess: kennarar, starfsfólk, bekkjarfélagar og aðrir nemendur skólans. Barn sem ekki hefur 

mál til að leita sér upplýsinga verður að vita hvert það getur sótt aðstoð. Auk þess verða 

allir sem að kennslu barnsins koma að líta á menningu þess og mál sem jafngilda máli og 

menningu meirihlutans. Samskipti og umræður innan veggja skólans skipta því sköpum, 

því auðvelt er að rífa niður það sem lærðist í skólastofunni, ef skólasamfélagið er ekki 

samhæft til góðra verka. Kennarar og annað starfsfólk skóla verða að vera á varðbergi 

gagnvart því hvaða viðhorf það lætur í ljósi utan skóla, því það er það sem ættu að hafa 

þekkingu á málinu og geta miðlað til samfélagsins.

Komi margir kennarar að námi barns ættu þeir að vinna náið saman, hittast reglulega, 
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mynda teymi, gera áætlun fyrir hvern einstakling og meta framvindu í námi. Þeir ættu að 

gæta samhengis í námi og þess að verið sé að byggja ofan á fyrri þekkingu, auk þess sem 

þeir verða allir að gangast við hlutverki sínu sem kennarar nýja tungumálsins. Ennfremur 

verða þeir að hafa „svæði mögulegs þroska“ - (ZPD) barnsins í huga. 

Jafnframt verður að hafa hugfast að það er hlutverk skólans að skapa skilyrðin til 

náms, en kennarans að hafa áhrif á hvað og hve mikið barn tileinkar sér. Þjóðfélaginu - 

okkur - er skylt að sjá til þess að skólarnir geti búið öllum börnum jafngild námstækifæri. 

Því að öll börn geta lært og eru þess verðug að þeim séu skapaðar aðstæður til náms.
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