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Útdráttur 

Rannsóknir hafa sýnt að félagsleg og efnahagsleg staða barna og unglinga af erlendum 

uppruna er oft verri en innfæddra jafnaldra þeirra. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða 

samskipti barna við foreldra sína og bestu vini út frá hvort íslenska væri það tungumál sem 

oftast væri talað á heimilinu eða ekki. Við rannsóknina var notast við gögn frá 2010 úr 

rannsókninni „Heilsa og lífskjör skólanema“ (HBSC- Health Behaviour in School-aged 

Children). Þáttakendur voru 3731 nemendur í 6.bekk en spurningalisti var lagður fyrir í 161 

skóla á landinu öllu. Niðurstöðurnar sýndu að börn sem tala oftast íslensku heima eiga ekki 

auðveldara með samskipti við mæður sínar (X²(2, N=3513) = 2,680, p >0,05) eða feður (X²(2, 

N=3479) =1,057, p >0,05) heldur þau börn sem tala oftast annað tungumál. Þá eiga þau heldur 

ekki auðveldara með að tala við besta vin sinn en þau börn sem tala oftast annað tungumál en 

íslensku heima (X²(2, N=3248) = 1,398, p >0,05).  

Efnisorð: samskipti við foreldra, erlend börn, tungumál,  

 

Abstract 

Research has shown that children of immigrants tend to have a poorer socioeconomic status 

than their non-immigrant peers. The purpose of this research was to find out the importance of 

language spoken at home on children´s relationship with their parents and best friend. For this 

research, existing data from the 2009-2010 “Health Behaviour in School-aged Children” 

(HBSC) was processed. Participants were 3731 students in the sixth grade in 161 schools all 

over Iceland. The results showed that children who speak Icelandic at home do not find it 

easier to speak to their mothers (X²(2, N=3513) = 2,680, p >0,05) or their fathers (X²(2, 

N=3479) =1,057, p >0,05) than children that speak another language at home. Neither do they 

find it easier to speak to their best friend than do children who mainly speak Icelandic at home 

(X²(2, N=3248) = 1,398, p >0,05).  

Key terms: relationship with parents, children of immigrants, language 
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Inngangur 

 

 

Á Íslandi verður mannflóran sífellt fjölbreytilegri. Árið 2000 voru um 7300 erlendir 

ríkisborgarar á Íslandi, eða um 2,6% af íbúum landsins. Árið 2012 voru þeir hinsvegar orðnir 

tæplega 21000 eða 6,6% íbúanna (Hagstofa Íslands, 2013a). Samhliða þessari fjölgun erlendra 

ríkisborgara má ætla að fjölgun nemenda af erlendum uppruna hafi átt sér stað en börn með 

annað ríkisfang en íslenskt voru 1444 árið 2012, eða um 4% allra grunnskólabarna. Ekki eru 

til tölur fyrir árið 2000 en elstu tölur, frá árinu 2006, sýna að það ár voru 980 börn með annað 

ríkisfang en íslenskt sem voru þá rúmlega 2% allra grunnskólabarna (Hagstofan, 2013b). Í 

þeirri tölu eru ekki börn sem eiga foreldra af erlendum uppruna með íslenskt ríkisfang. 

Greinarmunur er gerður á fyrstu kynslóðar innflytjendum og annarrar kynslóðar 

innflytjendum. Munurinn er sá, að fyrstu kynslóðar innflytjendur eru þeir sem flytja til annars 

lands á meðan annarrar kynslóðar innflytjendur eru þeir sem fæddir eru í landi þar sem annað 

foreldrið eða báðir eru innflytjendur. Í báðum hópum standa börn frammi fyrir því að tilheyra 

tveimur menningarheimum en það ólík tungumál, siðir, venjur og jafnvel siðferðiskennd. 

Þessu getur fylgt álag fyrir bæði börn og foreldra. Sem innflytjandi getur einstaklingur þurft 

að þola ýmis konar fordóma í eigin garð, hvort sem um ræðir fyrstu eða annarrar kynslóðar 

(Molcho og félagar, 2009). 

Í nýlegri rannsókn sem framkvæmd eru var í meðalstórri borg nyrst í suðurríkjum 

Bandaríkjanna (e.Upper South) voru viðhorf barna til Bandaríkjamanna skoðuð. Hún leiddi í 

ljós að börnin, sem voru á aldrinum 5-11 ára, töldu þeldökka Bandaríkjamenn (e.african 

american) síður bandaríska en hvíta, asíska Bandaríkjmenn (e.asian american) þar á eftir og 

restina ráku rómansk-amerískir Bandaríkjamenn (latino american) sem börnin töldu síst 

bandaríska (Brown, 2011). 
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Í ofangreindri rannsókn var einnig spurt um innflytjendur, bæði almennt og um 

einstaka hópa, kínverska og mexíkóska innflytjendur en síðastnefndi hópur innflytjenda er sá 

stærsti sem hlýtur varanlegt dvalarleyfi í Bandaríkjunum (e.permanent resident) en einnig var 

spurt um breska innflytjendur. Þegar börnin voru beðin að meta ástæður þess að fólk væri á 

móti innflytjendum töldu þau þær vera að þeir sem flyttu til Bandaríkjanna hefðu önnur 

áhugamál en Bandaríkjamenn og að þeir líti öðruvísi út en þau sjálf. Þar á eftir töldu þau 

ástæðurnar vera að innflytjendur tækju of mörg störf frá Bandaríkjamönnum og að þeir væru 

glæpamenn. Þá voru þátttakendur beðnir um að meta tekjur innflytjenda samanborið við 

tekjur Bandaríkjamanna og þau töldu að Bandaríkjamenn, bæði þeldökkir og hvítir, hefðu 

hærri tekjur en innflytjendur frá Mexíkó, Kína og Bretlandi (Brown, 2011). 

Þegar viðhorf barnanna til barna innflytjenda voru skoðuð kom í ljós að börn með 

sterka þjóðerniskennd mátu bandarísk börn, bæði þeldökk og hvít, klárari en börn 

innflytjendanna. Þá voru börnin síst líkleg til þess að vilja vera í skóla með börnum 

mexíkósku innflytjendanna og þá sérstaklega eldri börn sem töldu hinn dæmigerða 

Bandaríkjamann vera hvítan. Áhugvert er að sjá að yngri börn sem höfðu ekki sérstaka 

staðalmynd af Bandaríkjamenni höfðu minnstan áhuga á því að ganga í skóla með börnum 

breskra innflytjenda. Þau voru eini hópurinn með þau viðhorf, annars stóðu börn breskra 

innflytjenda næst þeim bandarísku. Börnin sýndu minni fordóma gagnvart börnum kínversku 

innflytjendanna heldur en þeirra mexíkósku. Sú staðreynd kom rannsakanda þó ekki á óvart 

þar sem börnin í úrtakinu bjuggu í hverfi þar sem mexíkóskir innflytjendur er lágtekjufólk og 

flestir verkamenn á meðan þeir asísku eru í betur launuðum störfum, t.d læknar. Þessi viðhorf 

aukast eftir því sem börnin eldast og þjóðerniskennd þeirra eykst. Rannsakandi átelur 

annmarka á  rannsókninni og þá helst að úrtakið sé einsleitt sem einungis telur 90 börn sem öll 

eru hvít. Þá telur rannsakandi að skoða þurfi betur viðhorf annara barna, bæði þeirra sem ekki 

eru hvít sem og þeirra sem eru innflytjendur sjálfir. Þá var einnig spurt um hvað börnin héldu 
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að stjórnaði viðhorfum fullorðinna einstaklinga í stað þess að rannsaka viðhorf barnanna 

sjálfra. Rannsóknin er skref í rétta átt hvað varðar rannsóknir á viðhorfum barna til 

innflytjenda (Brown, 2011). 

Rannsóknin „Health Behaviour in School-aged Children“ (HBSC) er alþjóðlegt 

verkefni. Árið 2010 var rannsóknin framkvæmd í fjórða skiptið hér á landi og voru 

þátttökulöndin og svæðin 41 talsins. Rannsóknin er sú viðamesta sinnar tegundar í heiminum 

og er lögð fyrir í löndum Evrópu og Norður-Ameríku. Í niðurstöðum úr gögnum „Heilsa og 

lífskjör skólanema“ (Health Behavior in School-aged Children, HBSC) frá árinu 2006 var 

unnið með svör frá 12 löndum en þau voru Þýskaland, Danmörk, Spánn, Grikkland, Írland, 

Ísland, Ítalía, Skotland, Svíþjóð, Wales, Portúgal og flæmskumælandi hluti Belgíu. Þegar 

niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar, sérstaklega með tilliti til Íslands, kemur í ljós að 

10.bekkingar sem tala annað tungumál en íslensku heima hjá sér 2,8 sinnum líklegri til þess 

að vera ósáttir í skóla og finnast jafnaldrar sínir ekki vingjarnlegir. Þá voru líkurnar á  að 

börnum af erlendum uppruna sé strítt 3,1 sinnum meiri en hjá íslenskum börnum. Börn sem 

áttu foreldra fædda í Vestur-Evrópu, Bandaríkjunum, Kanada, Nýja-Sjálandi eða Ástralíu 

voru 2,1 sinnum líklegri til þess að vera strítt en íslenskum börnum og því er ljóst að á Íslandi 

virðist uppruni barnanna skipta máli (Molcho og félagar, 2009). Í svissneskri rannsókn kom í 

ljós að 5-6 ára gamlir strákar af erlendum uppruna eru mun líklegri til þess að vera áreittir og 

strítt af jafnöldrum sínum en stúlkur (von Grünigen o.fl., 2012). Áhættuhegðun unglinga af 

erlendum uppruna virðist ekki tengjast upprunalandi þeirra en þeir unglingar sem eru annað 

hvort fyrstu eða annarar kynslóðar innflytjendur voru líklegri til þess að reykja daglega, verið 

drukkin eða stunda kynlíf heldur en íslenskir jafnaldrar þeirra (Molcho og félagar, 2009). 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022440511000781
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Félagslegar aðstæður barna af erlendum uppruna í Bandaríkjunum 

 

Mikið er um rannsóknir á stöðu barna af erlendum uppruna í Bandaríkjunum, hópurinn 

er fjölmennur og stækkar hratt. Skýrsla sem tók mið af börnum undir grunnskólaaldri og er 

unnin úr gögnum frá bandarísku hagstofunni og The Urban Institute sem framkvæmir 

rannsóknir á sviði félags- og efnahagsmála í Bandaríkjunum sýnir að um 56% barna 

innflytjenda í Bandaríkjunum búa á lágtekjuheimilum og 67% af börnum innflytjenda sem 

fædd eru utan Bandaríkjanna búa á slíkum heimilum (Capps og félagar,2004).  

Samkvæmt Capps og félögum (2004) standa börn af erlendum uppruna verr í 

skólakerfinu en bandarísk börn. Menntunarstig fullorðinna innflytjenda er lægra en 29% 

þeirra hafa ekki lokið grunnskólaprófi (e. high school). Foreldrar innfæddu barnanna standa 

betur að vígi og hafa aðeins um 8% þeirra eingöngu lokið grunnskólaprófi. Rannsóknir benda 

til að uppruni foreldra hafi áhrif á menntunarstig þeirra. Kínverskir foreldrar höfðu flestir 

háskólapróf samkvæmt rannsókn Han og félaga (2012) og því virðist uppruninn hafa eitthvað 

um það að segja hvaðan foreldrar koma. Í rannsókninni fylgdu rannsakendur 10700 börnum 

eftir sem fædd voru í Bandaríkjum árið 2001 til upphaf skólagöngu. Gögnum var safnað 

fjórum sinnu á tímabilinu, í fyrsta sinn níu mánuðum eftir fæðingu, í annað sinn við tveggja 

ára aldur, síðan á leikskólaaldri og í fjórða sinn í lok fyrsta bekkjar. Í rannsókninni var mat 

kennara á hugrænni getu barnanna notað sem og upplýsingar frá foreldrum barnanna. Þegar 

notast er við langtímarannsókn er hætta á brottfalli og það gerðist í þessari rannsókn. Þegar 

upp var staðið höfðu Han og félagar rannsakað hugrænt mat frá 6800 börnum og upplýsingum 

var safnað saman frá fimm þúsund kennurum. Fjöldi barnanna eftir uppruna voru mismörg, 

hvít börn voru 3500, börn af kínverslum uppruna voru 350 en önnur börn frá Asíu voru um 

500 í allt. Börn frá Mexíkó voru 450 og frá öðrum löndum rómönsku Ameríku voru um 250. 
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Framangreind rannsókn leiddi ýmsilegt í ljós þegar ólíkir hópar og 

samanburðarhópurinn, sem voru hvít börn, voru bornir saman. Börn af erlendum uppruna 

stóðu sig verr í upphafi skólagöngu þegar horft var til tungumálafærni og kunnáttu í 

tungumálinu en hvítu börnin. Þegar lestur og stærðfræði var skoðað kom í ljós að kínversku 

börnin og þau asísku stóðu jafnfætis eða betur en samaburðarhópinn. Sá hópur sem kom verst 

út úr lestri og stærðfræði reyndust vera börn af mexíkóskum uppruna, asísku börnin og þau 

rómönsk-amerísku. Hvítu börnin stóðu sig best í rannsókninni en asísku og rómönsk-amerísku 

börnin stóðu sig hvað best af þeim börnum sem eru af erlendan uppruna. Þegar hegðunamál 

barnanna voru skoðuð kom í ljós að börn af erlendum uppruna stóðu jafnfætis við 

samanburðahópinn og í sumum tilfellum stóðu þau sig betur en hvítu börnin, sem segir að þau 

eiga ekki við meiri hegðunarvandamál að etja en gengur og gerist. Han og félagar (2012) 

benda líka á að börn af erlendum uppruna eru ólíklegri til að sýna jákvæða félagalega hegðun.  

Það tungumál sem talað er innan veggja heimilisins skiptir máli í skólagöngu barna og 

unglinga. Unglingar í Bandaríkjunum sem tala annað tungumál en ensku heima eru líklegri til 

að upplifa ekki hvatningu foreldra til að halda áfram í skóla. Foreldranir eru síður tilbúnir til 

að koma í skólann og ræða við kennara eða hjálpa til við að leysa vandamál í skólanum komi 

þau upp (Yu og félagar, 2003). 

Þegar litið er til innflytjendafjölskyldna kemur í ljós að í rúmlega fjórðungi þeirra, 

26%, er enginn yfir 13 ára aldri sem talar ensku. Slíkar aðstæður hamla samskiptum 

fjölskyldnanna við skólakerfið, heilbrigðisstofnanir og aðrar stofnanir sem mikilvægt er að 

eiga í góðum samskiptum við.  Börn á slíkum heimilum skortir því í raun fullorðinn málsvara 

á þessum grundvelli. Þau heimili þar sem unglingur talar ensku eru eilítið betur stödd þar sem 

þau eru hæfari til þess að axla slíka ábyrgð. Sú ábyrgð getur hinsvegar verið til ama og valdið 

uppnámi í hefðbundnu sambandi foreldra við börn sín (Hernandez og félagar, 2008). Þeir 
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innflytjendur sem tala ekki ensku hafa ekki eins greiðan aðgang að heilbrigðiskerfinu og 

tryggingum sem hefur þær afleiðingar að fjölskyldurnar sem og börnin standa verr 

heilsufarslega séð. Eftir því sem börnin eldast segja Capps og félagar (2004) að ástandið 

versni því slæmt aðgengi að heilbrigðisþjónustu fylgja slæmar heilbrigðisvenjur 

Unglingar sem töluðu annað tungumál en ensku heima hjá sér voru líklegri til þess að 

vera strítt, sérstaklega vegna uppruna síns eða trúar. Þau voru líklegri til þess að meta það sem 

svo að bekkjarfélagar þeirra nytu þess ekki að vera saman og að finnast foreldrar þeirra gera 

of miklar kröfur til skólans. Unglingar sem tala tvö tungumál heima, ensku og annað 

tungumál, voru líklegri til að fá skólaleiða en þau börn sem tala annað tungumál en ensku 

heima (Yu og félagar, 2003).  

Í rannsókn Han og félaga (2012) kom fram að börn af kínverskum uppruna áttu 

langflest foreldra sem unnu við störf sem talin voru virðingarverð og þénuðu betur en þau 

mexíkósku sem voru flest án framhaldsmenntunar og unnu störf sem ekki er krejast 

menntunnar og þykja ekki eins virðingarverð. Mexíkósk ættuð börn voru líklegri til þess, við 

fæðingu, að eiga yngri og ógifta heldur en þau kínversk ættuðu. Þar kom einnig fram að 

kínverskir foreldrar voru líklegastir af öllum hópunum í rannsókninni til þess að vera 

útivinnandi á meðan mexíkósku foreldrarnir voru líklegri til þess að vinna heima. Þetta átti 

jafnt við um mæður og feður barnanna.  

Félagslegar aðstæður barna af erlendum uppruna í Evrópu 

 

Þegar rannsóknir á stöðu barna af erlendum uppruna í Evrópu eru skoðaðar kemur í 

ljós að börn innflytjenda eru líklegri til að búa við lakari félags- og efnahagsaðstæður en 

jafnaldrar þeirra sem ekki eru innflytjendur. Umrædd börn eru líklegri til þess að verða 

útundan í samfélaginu og þetta var raunin í þeim 12 löndum sem unnu gögn úr HBSC 

rannsókninni, þar með talið Íslandi. Þá búa hlutfallslega mörg börn af erlendum uppruna á 
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heimilum með lága félagshagfræðilega (e. socioeconomic) stöðu, en sú staða var m.a. reiknuð 

út með tilliti til tölvueignar, eign á bifreið, hvort barn eigi sérherbergi á heimilinu og hve oft 

fjölskyldan fer saman í frí. Þó kemur í ljós að nemendur meta heilsu sína eða lífsánægju ekki 

minni en jafnaldra sinna (Molcho og félagar, 2010). Ungmenni á Íslandi virðast ekki fylgja 

því mynstri en lífsánægja unglinga sem eiga tvo foreldra af erlendum uppruna og tala erlent 

tungumál minnkaði milli áranna 2006 og 2010. Á sama tíma jókst lífsánægja íslenskra 

unglinga sem og þeirra unglinga sem eiga eitt íslenskt foreldri og þótt aukningin sé lítilsháttar 

breikkar bilið á milli þessara hópa með árunum. Þá voru unglingar í 10.bekk sem eiga foreldra 

af erlendum uppruna líklegri til þess að vera þunglyndir en íslenskir jafnaldrar sínir og á það 

jafnt við um þá sem eiga annað foreldrið erlent og þá sem eiga báða foreldra erlenda. Þá hafa 

þau einnig lægri sjálfsmynd en íslenskir jafnaldrar (Þóroddur Bjarnason, 2010). 

Framtíðarsýn unglinga á Íslandi mótast af uppruna þeirra en þeir unglingar sem eiga 

tvo útlenska foreldra telja það líklegra að þeir muni flytja af landi brott en íslenskir jafnaldrar 

þeirra. Þannig telja 28% þeirra sem eiga tvo erlenda foreldra að þeir muni flytja af landi brott 

á meðan einungis 9% íslenskra unglinga telja slíkt líklegt. Um 19% þeirra unglinga sem eiga 

eitt erlent foreldri telja að þeir muni flytja erlendis í framtíðinni (Þóroddur Bjarnason, 2010). 

Niðurstöður rannsóknar Þórodds Bjarnasonar (2011) benda til þess að tungumál sem talað er á 

heimilinu hafi meira áhrif á hvort unglingur ætli sér að flytja frá Íslandi en uppruni 

foreldranna. Í rannsókninni, sem kannar framtíðarbúsetu unglinga, kemur fram að unglingar 

sem tala annað tungumál en íslensku heima eru ákveðnari í að flytja frá landinu en þeir sem 

tala íslensku, eða 2.46 sinnum líklegri.  

Í ítalskri rannsókn var stuðst við gögn sem safnað var af verkalýðshreyfingunum á 

tímabilinu frá 2005 og út árið 2011. Í skýrslu rannsóknarinnar var sjónum beint að nemendum 

á aldrinum 5-19 ára í ítalska skólakerfinu. Í ljós kom að í ítalska skólakerfinu er mikill munur 



Samskipti barna við foreldra og vini  10 
 
 

á fyrstu annarar kynslóðar innflytjendum. Þá er einnig mikill munur milli innflytjenda sem er 

tengdur upprunalandi þeirra. Þannig eru fyrstu kynslóðar innflytjendur á Ítalíu líklegri til þess 

að hætta í skóla en ítalskir jafnaldrar þeirra og þeir eru líklegri til þess að stunda iðnnám fari 

þeir í áframhaldandi nám. Hlutfall fyrstu kynslóðar innflytjenda í almenna ítalska 

skólakerfinu er einnig lágt. Þegar tekið er tillit til félagslegra aðstæðna hverfur munurinn á 

milli annarar kynslóðar innflytjenda og ítalskra barna. Þannig virðist félagsleg staða barnanna 

hafa meiri áhrif en uppruni þeirra. Uppruni barnanna virðist vera sá þáttur sem hefur einna 

mest að segja þegar kemur að aðstæðum þeirra í skólakerfinu. Þau börn sem standa verst, er 

kemur að innritun og brottfalli úr ítölskum skólum, eru börn frá austanverðri Asíu, 

Arabalöndunum og Afríku sunnan Sahara. Börn frá Austur-Evrópu og Suður-Ameríku standa 

betur en fyrrnefndur hópur en jafnframt höllum fæti miðað við ítölsku börnin. Þegar litið er til 

einstakra svæða og landa innan Austur-Evrópu kemur í ljós að börn frá Rúmeníu og Albaníu 

virðast ekki skila sér inn í ítalska skólakerfið á sama hátt og önnur börn frá álfuhlutanum. Sú 

staðreynd að þessi börn skili sér ekki inn í skólakerfið gerir það að verkum að þau vigta þungt 

þegar staða barna frá Austur-Evrópu eru skoðuð á Ítalíu, og er staða barna frá öðrum löndum 

álfuhlutans því talin verri en hún er. Enginn munur er á ítölskum börnum og þeim sem koma 

frá vestrænum löndum (Azzolini og Barone, 2013). 

Í svissneskri rannsókn kom fram að 5-6 ára gömlum börnum sem gengur illa með 

tungumálið sem talað er í þeim landshluta sem það býr í, er í tvisvar sinnum meiri áhættu að 

lenda í  stríðni, einelti eða að vera ekki viðurkennt af svissneskum jafnöldrum sínum. 

Félagsleg staða sömu nemenda er metin verr en jafnaldra þeirra í rannsókninni. Áhættuþáttur 

neikvæðu þáttanna reynist vera tungumálhæfnin og færnin. Börn sem hafa ekki náð góðum 

tökum á töluðu máli landsins eða svæðisins sem þau búa á lenda frekar í stríðni en önnur 

börn. Færni og hæfni í tungumálinu er áhættuþáttur sem er vanmetinn í öðrum rannsóknum 

(von Grünigen o.fl., 2012), en að hafa tök á tveimur eða fleirum tungumálum kallast tví-og 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0276562412000583
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022440511000781
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fjöltyngi. Oftar en ekki hafa börn innflytjenda á valdi sínu tvö eða fleiri tungumál rétt eins og 

börn sem búa í löndum þar sem fleira en eitt tungumál er viðurkennt.  

Niðurstöður rannsóknanna gefa til kynna að börn foreldra af erlendum uppruna, sér í 

lagi fyrstu kynslóðar innflytjenda, standa höllum fæti miðað við jafnaldra sína í Evrópu. 

Innflytjendur frá Vestrænum löndum virðast þó skera sig úr samkvæmt rannsóknum (Molcho 

o.fl., 2009 og Azzolini og Barone, 2013). Rannsóknirnar voru framkvæmdar í Vestur-Evrópu 

en börn innflytjenda komu frá löndum þar sem annað tungumál er talað. Við slíkar aðstæður 

er krafa gerð um að börn tileinki sér tungumál þess lands sem þau búa í til þess að skólaganga 

þeirra verði auðveldari og að þau geti betur samlagast samfélaginu. Þær rannsóknir sem 

skoðaðar hafa verið hér að ofan benda allar til að tungumálafærni barna skipti máli þegar 

kemur að vellíðan þeirra. Að hafa vald á fleiri en einu tungumáli, janfvel nokkrum þarf ekki 

alltaf að vera neikvæður þáttur eins og sjá má í umfjöllun hér að neðan. 

Tvítyngi og fjöltyngi 

Þegar börn innflytjenda á Íslandi koma í leik-og grunnskóla er gerð krafa um að þau  

læri íslensku og gera má ráð fyrir að slíkt hið sama gildi annars staðar í heiminum. Börn verða 

að hafa tungumál til að geta tjáð sig við önnur börn og fullorðna, um skoðanir sínar, langanir 

og tilfinningar. Það hlýtur að hamla barni að geta ekki talað tungumálið sem notað er í 

skólanum sem það gengur í. 

 Birna Arnbjörnsdóttir (2000) bendir á að börn yngri en 12 ára hafi sérstaka hæfileika 

til að tileikna sér tungumál, jafnvel þau sem eru frábrugðið þeirra eigin. Til að þetta geti gerst 

þarf málörvun að eiga sér stað og á það jafnt við um öll tungumál. Noti einstaklingur jöfnum 

höndum fleiri en eitt tungumál má segja að þau séu bæði móðurmál barnsins. Í þeim 

rannsóknum sem skoðaðar hafa verið hér, virðast börnin fara illa út úr því að vera tví-eða 

fjöltyngd, þar sem þau lenda oftar í stríðni en þau börn sem hafa einungis eitt tungumál. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0276562412000583
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Samkvæmt rannsóknum eru kostir tví-og fjöltyngis nokkrir. Talið er að tvítyngd börn hafi 

innsýn í aðra menningu, gildi og sögu sem er órjúfanlegur hluti hvers tungumáls svo ekki sé 

talað um hegðun fólks (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000). Hegðun fólks endurspeglast í t.d. 

hvernig það heilsast, hvort fólk horfir í augun hvort á öðru, grípi frammí þegar einhver talar 

og heimsóknarvenjur svo fátt eitt sé nefnt. Gildi milli landa eru ólík og börn taka þessi gildi 

með sér í skólann sem kunna að vera öðruvísi en gildi þeirra sem fyrir eru. Allt hefur þetta 

áhrif á hegðun og framkomu barna og getur það, þegar betur er að gáð, haft áhrif á börn frá 

öðrum menningarheimi. Taka má undir orð von Grünigen o.fl., um að tungumálið sé 

vanmetinn þáttur í rannsóknum á aðlögun barna sem eiga foreldra af erlendum uppruna.  

Þau börn og einstaklingar sem búa að þessari fjölmenningarlegu vitund, sem fylgir því 

að eiga fleiri en eitt móðurmál, er ómetanleg auðlind landanna sem þau búa í. Talið er að það 

auðveldi þeim löndum að láta að sér kveða á heimssviðinu, bæði efnahags- og félagslega 

(Cummins, 2003). Þegar orð Cummins eru borin saman við rannsóknir sem benda til brottfalls 

umræddra barna  úr skólum og vilja þeirra til að flytja af landi brott virðist ekki samhljóm að 

finna, í það minnsta virðast samfélögin ekki nýta sér eða rækta þessa auðlind þegar börnin eru 

annars vegar. 

 Þegar kemur að börnum með erlendan uppruna og tungumálakunnáttu þarf einnig að 

hafa varann á. Til þess að börn verði farsællega tvítyngd þegar annað mál lærist á eftir því 

fyrsta þarf undirstaða barnsins í því tungumuáli sem það lærir fyrst að vera góð. Sé 

undirstaðan ekki góð eða tungumálinu ekki haldið við er hætta á að það hafi neikvæð áhrif á 

þróun málþroska (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000; Cummins, 2003). Að þessu sögðu má segja að 

menntunarstig foreldra hefur áhrif á tungumálakunnáttu, hæfni og færni barnanna sem 

rannsökuð hafa verið til að nota tungumálið. Leiða má líkum að því  að lágt menntunarstig 

foreldra hamli þróun tungumálsins sem börnin tala heima með þeim afleiðingum að þau tali 
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bjagað tungumál, ekki bara sitt eigið heldur og það tungumál sem það lærir í nýja landinu. 

Slíkt getur hæglega kallað fram stríðni og slæma félagslega stöðu barna eins og fram hefur 

komið í rannsóknum þó tungumálið hafi ekki verið sérstaklega skoðað í því samhengi. 

Að hafa ekki góð tök á einu tungumáli getur meðal annars leitt af sér neikvæð áhrif á 

þróun læsis sem leiðir af sér erfiðleika í námi. Hafi börn hinsvegar góð tök á fyrsta móðurmáli 

sínu hafa tungumálin jákvæð áhrif hvort á annað með því að styðja og viðhalda uppbyggingu 

hvors annars (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000; Cummins, 2003). Þetta styður við þær rannsóknir 

sem sýnir að börn innflytjenda standi höllum fæti þegar kemur að námi í grunnskóla svo og að 

þáttur tungumálsins er vanmetinn þegar staða barnanna er skoðuð. 

Börn af erlendum uppruna í íslenskum skólum 

Börnum af erlendum uppruna hefur fjölgað í skólum síðan 2006. Samkvæmt 

rannsóknum hefur líðan þeirra í skólanum batnað á því tímabili. Íslensk börn og börn sem 

eiga annað foreldrið íslenskt virðast þó líða betur en þeim sem eiga tvo erlenda foreldra og 

tala annað tungumál en íslensku. Bilið á milli hópanna hefur minnkað frá árinu 2006 jafnvel 

þótt öllum barnahópunum liði betur í skólanum árið 2010 en fyrir fjórum árum (Þóroddur 

Bjarnason, 2010). 

Helstu rannsóknir sem gerðar hafa verið á stöðu barna af erlendum uppruna hér á landi 

hafa verið annað hvort í tengslum við HBSC rannsóknina eða í eigindlegum rannsóknum þar 

sem bæði er rætt við börn sem stundað hafa nám við íslenska leik- og grunnskóla og foreldra 

þeirra. Finna má margt sameiginlegt með rannsóknunum, sem sýna að aðlögun barna hér á 

landi gengur ekki sem skyldi. Börnin verðar frekar útundan og hópa sig saman eftir uppruna í 

stað þess að vera með íslenskum skólafélögum sínum. Bæði foreldrara barnanna og börnin 

sjálf segja þessa sögu (Hanna Ragnarsdóttir, 2004 og Nína V. Magnúsdóttir, 2010). Ástæður 

þessa eru margvíslegar en í rannsókn Nínu V. Magnúsdóttur (2010) kemur fram að 
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barnahóparnir geta verið ólíkir. Í rannsókninni kemur fram að pólsk börn virðast ekki sækja í 

félagsskap annarra en samlanda sinna því þau eru svo mörg og auðveldar þeim að halda 

hópinn. Oft má sjá í íslensku samfélagi að fólk af erlendum uppruna sækir í að búa á sama 

stað eða í nágrenni við landa sína. Sömu þróun má sjá hjá Íslendingum sem búsettir eru t.d. í 

Danmörku. Nína bendir á að ekki sé það algilt að börnin sæki í félagsskap eigin landa og 

bendir á tiltekinn hóp kólumbískra barna sem sótti félagsskap til annarra en eigin þjóðernis. 

Sammerkt með pólsku og kólumbísku börnunum er að samvera þeirra við íslensk börn 

einskorðast við skólann og skólatíma þeirra. Börnin töluðu um að betra væri að nálgast 

íslensku börnin sem eru á miðstigi en unglinganna því þegar á unglingastig er komið hafa 

nemendur verið svo lengi saman að erfitt er að komast inn í hópinn. Á miðstigi hins vegar á 

sér enn stað félagamyndun og mátun við skólafélaga (Nína V. Magnúsdóttir, 2010).   

Fram kemur í rannsóknum erlendis að börn af erlendum uppruna upplifa stríðni. Sömu 

sögu segir rannsókn Nínu V. Magnúsdóttur (2010). Afrísku og asísku börnin segjast hafa 

orðið fyrir aðkasti vegna útlist og þá sérstaklega vegna augnanna sem eru skásett. Pólsku 

börnin verða fyrir stríðni og þá helst með uppnefningum. Síðast en ekki síst er það 

afskiptaleysið sem erlendu börnin upplifa og að enginn vilji leika við þau eða njóta samvista 

við þeim. Þegar fordóma ber á góma eru börnin ekki sammála um hvort íslensk börn hafi 

fordóma, en hluti pólsku barnanna segja íslensku börnin almennt jákvæð gagnvart þjóðerni 

sínu. Einhver hluti barnanna segir, samkvæmt rannsókn Nínu, að litarháttur og uppruni hafi 

orðið kveikja af stríðni og fordómum í þeirra garð. Svanhildur Daníelsdóttir (2009) segir í 

sinni rannsókn að hafi pólsku börnin upplifað að íslensk börn séu vingjarnleg í sinn garð og 

að þeim hafi gengið vel að aðlagast. Rúmensk stúlka sem tók þátt í rannsókninni segir frá 

stríðni af hálfu íslenskra stúlkna í 6.bekk í skóla á höfuðborgasvæðinu en í nýjum skóla í 

öðrum landshluta hafi drengir strítt henni af sömu ástæðu.  
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Börnin tala um að Íslendingum hætti til að setja alla útlendinga undir sama hatt, 

burtséð frá þjóðerni, litarhætti, menningu og tungumáli (Nína V. Magnúsdóttir, 2010). Þetta er 

í samræmi við niðurstöður Þórodds Bjarnasonar (2010) þar sem fram kemur að hlutsfallslega 

fleiri unglingar af erlendum uppruna í 10.bekk eru lögð í einelti en íslenskir jafnaldrar þeirra 

eða um 16% voru lögð í einelti á því tímabili sem spurt var um. Þá sögðust 8% íslensku 

barnanna hafa orðið fyrir einelti og 12% þeirra barna sem áttu eitt íslenskt foreldri.  

Þegar spurt var um aðgengi að námsefni á öðru tungumáli en íslensku sögðu börnin að 

þau hefðu takmarkaðan eða engan aðgang að bókum eða námsefni á sínu móðurmáli. Einhver 

barnanna höfðu þó aðgang að slíku efni heima hjá sér (Svanhildur Daníelsdóttir, 2009). 

Pólsku börnin í rannsókn Nínu V. Magnúsdóttur (2010) tala um að þau hafi lagt stund á 

pólsku í fjarnámi frá öðrum grunnskóla og virðast þannig rækta móðurmálið meira en önnur 

börn sem talað var við. 

Þrátt fyrir stríðni, aðkasti og afskiptaleysi voru börnin sem rætt var við almennt ánægð 

með íslenska skólann. Þau voru ánægð með að hann væri ekki eins strangur og skólar sem þau 

þekktu í heimalandinu og sömu sögu var að segja af kennurunum (Svanhildur Daníelsdóttir, 

2009 og Nína V. Magnúsdóttir, 2010). Þetta er í samræmi við niðurstöður Þórodds 

Bjarnasonar (2010) um að líðan skólabarna af erlendum uppruna hafi batnað frá árinu 2006.  

 Menntunarstig foreldra barnanna er misjafnt, einungis einn af viðmælendum Nínu V. 

Magnúsdóttur (2010) sagði foreldra sína hafa háskólamenntun. Sú menntun nýttist þó ekki, 

móðir hennar kynni í raun ekki fagið sem hún hafði lært í Kína og fengi ekki vinnu á því sviði 

á Íslandi. Fæst börnin könnuðust við það að foreldrar sínir væru menntaðir og ef svo væri, 

fengju þau ekki vinnu í samræmi við hana hér á landi. Þeir foreldrar sem höfðu iðnmenntun 

fengið vinnu við sína grein hér á landi. Í rannsókn Þórodds Bjarnasonar (2011) kom fram að 

unglingar sem eiga tvo foreldra af erlendum uppruna, telja ólíklegra að þau muni ljúka 
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stúdentsprófi en íslenskum jafnöldrum sínum. Það má spyrja hvort það hafi áhrif á ákvörðun 

barnanna að foreldrarnir hafi ekki góða menntun eða að hvatningu til frekara náms vanti 

heiman frá. Ávallt er talað um að foreldrar séu fyrirmynd barna sinna og sjá má hjá íslenskum 

börnum að séu foreldrara með góða menntun aflar barnið sér frekar góða menntun.  

Rannsóknirnar sem vitnað er til gefa það skýrt til kynna að erfitt getur verið að vera 

innflytjandi og skiptir máli hvaðan þeir koma og í hvaða landi þeir setjast að. Rannsakendur 

virðast hafa skoðað líðan barna í skólanum, áhrif tungumáls á skólagöngu og myndun tengsla 

við íslensk börn svo og menntun foreldra. Minna er um að tengsl barna og foreldra sé skoðað 

þegar í nýja landið er komið og hvort dvöl fólksins í nýju landi hafi áhrif á samræður og 

samskipti foreldra og barns um málefni sem skipta barn máli. 

Megintilgangur rannsóknarinnar er að skoða tengsl 11 ára gamalla barna við foreldra 

sína og vini. Tengslin eru skoðuð með tilliti til þess hvort börnin tala oftast íslensku heima eða 

ekki en niðurstöður rannsóknar Þórodds Bjarnasonar (2011) sýna að tungumál hefur, frekar 

enuppruni foreldra, áhrif á það hvernig unglingar af erlendum uppruna meta framtíðarbúsetu 

sína. Rannsóknir á tenglsum svo ungra barna við foreldra sína er ábótavant á Íslandi og þá 

sérstaklega með tilliti til þess hvaða tungumál er talað á heimilinu en af þeim 6.bekkingum 

sem tóku þátt í HBSC rannsókninni sögðust 95% stúlkna og 94% drengja eiga auðvelt að tala 

við mæður sínar. Hlutfallið hér á landi er hærra en í þeim löndum þar sem rannsóknin var 

gerð en þar finnst 90% stúlkna og 89% drengja þau eiga auðvelt að tala við mæður sínar þegar 

meðaltal allra landanna er skoðað. Þegar kemur að samskiptum við föður lækkar hlutfallið í 

HBSC rannsókninni en 86% stúlkna og 91% drengja segjast eiga auðvelt með að tala við 

föður sinn. Hlutfallið var líka hærra hér á landi en í þeim löndum sem rannsóknin var gerð, en 

þar sögðu 70% stúlkna og 82% drengja eiga auðvelt með að tala við föður sinn þegar meðaltal 

allra landanna er skoðað (Currie o.fl., 2012). Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða hve 



Samskipti barna við foreldra og vini  17 
 
 

auðvelt 11 ára börn (6.bekkingar) eigi með að tala við foreldra sína og besta vin/vinkonu um 

það sem veldur þeim áhyggjum út frá því hvaða tungumál er oftast talað heima hjá þeim. 

 

Rannsóknartilgátur höfundar eru:  

Þau börn sem tala oftast íslensku heima hjá sér eiga auðveldara en börn af erlendum 

uppruna sem tala oftast annað tungumál en íslensku heima hjá sér með að tala við: 

H1: Móður sína um það sem veldur þeim áhyggjum. 

H2  Föður sinn um það sem veldur þeim áhyggjum. 

H3: Besta vin/vinkonu um það sem veldur þeim áhyggjum. 

Aðferð  

 

Stuðst var við gögn úr rannsókninnni „Health Behaviour in School-aged Children“ 

(HBSC) en það er alþjóðlegt verkefni og Ísland er eitt af þátttökulöndunum. Árið 2010 var 

rannsóknin framkvæmd í fjórða skiptið hér á landi og voru þátttökulöndin 41 talsins. 

Rannsóknin er sú viðamesta sinnar tegundar í heiminum og er lögð fyrir í löndum Evrópu og 

Norður-Ameríku. Rannsóknin er unnin af Alþjóða heilbrigðsstofnunni (e. WHO) og er lögð 

fyrir nemendur í 6. (11 ára), 8. (13 ára) og 10.bekk (15 ára). Þessar endurteknu 

þversniðsrannsóknir gera rannsakendum kleift að sjá hvernig lífskjör og heilsa skólabarna 

breytast í þátttökulöndunum milli ára. Markmið rannsóknarinnar er að öðlast skilning á heilsu 

og lífskjörum ungs fólks (Currie o.fl., 2012).  Verkefnið hófst formlega árið 1982 með 

samvinnu Bretlands, Finnlands og Noregs, ári síðar bættust Austurríkismenn og Danir við og 

þá tók WHO við verkefninu (Currie o.fl., 2008). Íslenski hluti rannsóknarinnar ber heitið 
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„Heilsa og Lífskjör skólanema“ og er framkvæmd af kennurum við Háskólann á Akureyri, 

Háskólann í Reykjavík, Háskóla Íslands og Lýðheilsustöð. 

Þátttakendur 

 

Könnunin var lögð fyrir alla 6., 8. og 10.bekkinga í 161 skóla á Íslandi árið 2010. 

Svarhlutfallið var 87% en alls tók 11561 nemandi þátt (Anna Lilja Sigurvinsdóttir og Ársæll 

Már Arnarson, 2011). Í þessari rannsókn eru einungis skoðuð svör nemenda í 6.bekk samtals 

3731 eða 89,7% þeirra 4158 nemenda sem skráðir voru í 6.bekk árið 2010 (Hagstofa Íslands, 

2013c). Langflest barnanna voru fædd árið 1998 eða 3663 en alls svöruðu 3709 af börnunum 

hvaða ár þau voru fædd eða 99,4%.  Hlutfall kynjanna var mjög jafnt en alls tóku 1878 

drengir (50,3%) og 1844 stúlkur (49,4%) þátt. Alls voru 9 börn sem gáfu ekki upp kyn sitt.  

Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar var spurningalisti sem tekur á fjölbreyttum viðfangsefnum 

sem eiga það sameiginlegt að snúa að heilsu og lífskjörum nemenda í 6., 8. og 10.bekk í 

grunnskóla (11, 13 og 15 ára). Meðal þess sem spurt var um laut að félagslegum tengslum; 

bæði við fjölskyldu og vini, hreyfingu, líðan, lífsstíl, einelti, næringu, matmálstíma, 

tómstundir, ýmsa áhættuhegðun og fleira. Auk þess var spurt um tengsl við foreldra og vini en 

þær spurningar voru um 30 talsins og dæmi um slíka spurningu er: „Hversu auðvelt er að tala 

um það sem veldur þér áhyggjum við móður?“. Spurningar sem tengjast uppruna og 

tungumáli nemenda voru fjórar en spurt var um fæðingarland foreldra, hvort nemandinn væri 

fæddur á Íslandi og hvaða tungumál væri oftast talað á heimili þeirra en í þeirri spurningu 

voru valmöguleikarnir meðal annars íslenska, danska, , enska, franska, pólska, filippseyskt 

mál, taílenska og annað tungumál og þá hvaða. Hér var notast við spurninguna „Hvaða 

tungumál talar þú oftast heima hjá þér“. Jafnvel þótt börn eigi foreldra sem fæddir eru erlendis 

gefur það ekki endilega mynd af því hvort annað tungumál en íslenska sé töluð á heimilinu en 
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vegna þessa var ákveðið að nota tungumál í stað uppruna foreldra til þess að skipta hópunum. 

Spurningar sem stuðst var við til þess að meta samskipti við foreldra og vini voru 

spurningarnar „Hversu auðvelt er að tala um það sem veldur þér áhyggjum við móður?“, 

„Hversu auðvelt er að tala um það sem veldur þér áhyggjum við föður?“ og „Hversu auðvelt 

er að tala um það sem veldur þér áhyggjum við besta vin/vinkonu“. Við öllum spurningunum 

voru svarmöguleikarnir mjög auðvelt, auðvelt, erfitt, mjög erfitt og á á ekki/hitti ekki. Við 

úrvinnslu voru svarmöguleikarnir mjög auðvelt og auðvelt settir saman og mjög erfitt og erfitt 

saman. 

Framkvæmd 

Foreldrar barnanna fengu send bréf með upplýsingum um rannsóknina og áttu þau kost 

á að hafna þátttöku fyrir hönd barna sinna. Í lok árs 2009 og byrjun árs 2010 voru 

spurningalistarnir lagðir fyrir á skólatíma. Umsjónarkennarar sáu að mestu um fyrirlögn 

listanna en í  einhverjum tilfellum sáu rannsakendur um það. Þeir sem lögðu listanna fyrir 

fengu stöðluð fyrirmæli um hvernig það skyldi fara fram. Fremst í rannsókninni voru 

leiðbeiningar til þátttakenda auk þess var stuttur texti lesinn áður en fyrirlögnin fór fram. 

Þátttakendur voru beðnir að setja spurningalistann í umslag eftir að hafa svarað honum og 

gekk fyrirlögnin vel í öllum skólum sem tóku þátt í rannsókninni. Frekari upplýsingar um 

niðurstöður og spurningar rannsóknarinnar „Heilsa og Lífskjör skólanema“ má nálgast í 

skýrslu rannsóknarinnar (Currie o.fl., 2012).  

Greining gagna 

Greining gagna fór fyrst og fremst fram í tölfræðiforritinu SPSS. Til þess að meta 

hvort marktækur munur væri á samanburðarhópunum var notast við Kí-kvaðrat próf. 

Öryggismörk prófsins voru 95%. Einnig var notast við krosstöflur og súlurit til þess að gefa 

skýrari mynd af niðurstöðunum.  
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Niðurstöður 

 

Af þeim 3731 börnum sem tóku þátt svöruðu 3713 því hvaða tungumál er oftast talað 

heima. Yfirgnæfandi meirihluti barnanna talaði oftast íslensku heima hjá sér eða 3432 (92,%). 

Langflest þeirra sem ekki töluðu íslensku heima töluðu ensku, því næst kom pólska og á eftir 

henni víetnamska (sjá mynd 1). Þau tungumál sem einungis eitt barn talaði oftast heima voru 

eistneska, finnska, hollenska og japanska en þau tungumál sem tvö börn töluðu oftast heima 

voru tékkneska ungverska og kínverska. Lóðrétti ásinn á mynd 1 sýnir hversu mörg börn tala 

tiltekið tungumál. Á mynd 1 vantar þau börn sem tala íslensku og þau tungumál sem einungis 

eitt eða tvö börn töluðu oftast heima.  

 

 

 

 

 

 

 

Öll börnin svöruðu rannsókninni á íslensku og má því ætla að börnin sem segjast oftast 

tala annað mál en íslensku heima hjá sér séu tvítyngd.  

Mynd 1 Börn sem tala oftast annað tungumál en íslensku heima 
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Samskipti við móður 

 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna, að börn sem tala oftast íslensku heima finnst 

almennt auðveldara að tala við mæður sínar en feður um það sem veldur þeim áhyggjum.  

 

Tafla 1 Hlutfall þeirra sem eiga auðvelt og erfitt með að tala við móður sína um það 

sem veldur þeim áhyggjum með tilliti til þess tungumáls sem oftast er talað á heimilinu 

Oftast íslenska                       Oftast annað mál 

Auðvelt með samskipti                             94,8%                                       92.4% 

Erfitt með samskipti                                  5,2%                                         7,6% 

 

Af þeim börnum sem tala oftast íslensku heima hjá sér finnst 94,8% þeirra auðvelt að tala við 

móður sína. Hlutfallið er aðeins lægra hjá þeim sem tala oftast annað tungumál en íslensku 

heima hjá sér eða 92,4%.  Lóðrétti ásinn á mynd 2 sýnir svarhlutfall barnanna í prósentum. Á 

töflu 1 hafa svörin mjög auðvelt og auðvelt verið teknar saman, erfitt og mjög erfitt settar 

saman og valmöguleikinn á ekki/hitti ekki var tekinn út í krosstöflunum. Niðurstöður Kí-

kvaðrat prófs sýna hinsvegar að munurinn á milli hópanna er ekki marktækur, X²(2, N=3513) 

= 2,680, p >0,05.   
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Rannsóknartilgáta höfundar um að börn sem tala oftast íslensku heima eigi auðveldara 

með að tala við móður sína en þau sem tala oftast annað tungumál er því hrakin. 

Samskipti við föður 

 

Af þeim börnum sem tala oftast íslensku heima hjá sér finnst 88,3% þeirra auðvelt að 

tala við föður sinn. Hlutfallið er aðeins lægra hjá þeim sem tala oftast annað tungumál en 

íslensku heima hjá sér eða 86,1%. Lóðrétti ásinn á mynd 3 sýnir svarhlutfall barnanna í 

prósentum. Á töflu 2 hafa svörin mjög auðvelt og auðvelt verið teknar saman, erfitt og mjög 

erfitt settar saman og valmöguleikinn á ekki/hitti ekki var tekinn út í krosstöflunum. 

Niðurstöður Kí-kvaðrat prófs sýna hinsvegar að munurinn á hópunum er ekki marktækur 

X²(2, N=3479) =1,057, p >0,05 

 

 

Mynd 2 Hlutfall þeirra sem eiga auðvelt og erfitt með að tala við móður sína um það sem veldur 

þeim áhyggjum með tilliti til þess tungumáls sem oftast er talað á heimilinu 
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Tafla 2 Hlutfall þeirra sem eiga auðvelt og erfitt með að tala við föður sinn um það sem 

veldur þeim áhyggjum með tilliti til þess tungumáls sem oftast er talað á heimilinu 

Oftast íslenska                       Oftast annað mál 

Auðvelt með samskipti                             88,3%                                       86,1% 

Erfitt með samskipti                                 11,7%                                      13,9% 

 

 

 

Mynd 3 Hlutfall þeirra sem eiga auðvelt og erfitt með að tala við föður sinn um það sem 

veldur þeim áhyggjum með tilliti til þess tungumáls sem oftast er talað á heimilinu. 

Rannsóknartilgáta höfundar um að börn sem tala oftast íslensku heima eigi auðveldara 

með að tala við föður sinn en börn sem tala oftst annað tungumál heima er hrakin.  

Samskipti við vini 

 

Þegar litið er til samskipta við bestu vini eða vinkonur kemur í ljós að þar að 84,7%  

barna sem talað oftast íslensku heima eiga auðvelt með að tala við bestu vini sína um það sem 
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veldur þeim áhyggjum en 87,6% þeirra barna sem tala annað tungumál segjast eiga auðvelt 

með það. Lóðrétti ásinn á mynd 4 sýnir svarhlutfall barnanna í prósentum. Á töflu 3 hafa 

svörin mjög auðvelt og auðvelt verið teknar saman, erfitt og mjög erfitt settar saman og 

valmöguleikinn á ekki/hitti ekki var tekinn út í krosstöflunumNiðurstöður Kí-kvaðrat prófs 

sýna hinsvegar að munurinn á hópunum er ekki marktækur, X²(2, N=3248) = 1,398, p >0,05 

Tafla 3 Hlutfall þeirra sem eiga auðvelt og erfitt með að tala við besta vin sinn um það 

sem veldur þeim áhyggjum með tilliti til þess tungumáls sem oftast er talað á heimilinu 

Oftast íslenska                       Oftast annað mál 

Auðvelt með samskipti                            84,7 %                                       87,6% 

Erfitt með samskipti                                15,3%                                        12,4 % 

 

 

 

 

Mynd 4 Hlutfall þeirra sem eiga auðvelt og erfitt með að tala við besta vin eða vinkonu um 

það sem veldur þeim áhyggjum með tilliti til þess tungumáls sem oftast er talað á heimilinu 
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Rannsóknartilgáta höfundar um að börn sem tala oftast íslensku heima eigi auðveldara 

með að tala við besta vin sinn eða vinkonu en börn sem tala oftast annað tungumál heima er 

því hrakin.  
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Umræður 

 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða sambandið milli þess tungumáls sem börn tala 

oftast heima hjá sér og samskipta við foreldra og bestu vini. Þrjár tilgátur voru settar fram af 

höfundi. 

Rannsóknartilgáta höfundar að börn sem tala oftast íslensku heima hjá sér eigi 

auðveldara með samskipti við móður var hrakin. Örlítill sjáanlegur munur var þó á hópunum 

en hann var ekki nægur til að marktækur munur væri á milli hópa. Það sama átti við þegar 

samskipti við föður voru skoðuð, munurinn var lítill og niðurstöðurnar ekki marktækar. 

Jákvæð teikn eru á lofti en svo virðist sem börn á Íslandi eigi almennt auðveldara með að 

ræða við foreldra sína en jafnaldrar þeirra í öðrum þátttökulöndum rannsóknarinnar (Currie 

o.fl., 2012).  

Rannsóknartilgáta höfundar um það að börn sem tala oftast íslensku heima hjá sér eigi 

auðveldara með samskipti við bestu vini sína en þau sem tala oftast annað tungumál heima við 

besta vin sinn var hrakin. Munurinn var lítill og munurinn á hópunum ekki marktækur. Mikill 

skortur er á rannsóknum þegar kemur að samskiptum við bestu vini, hvort sem um ræðir börn 

af erlendum uppruna eða ekki. Miðað við þá tilgátu sem gert var ráð fyrir í upphafi er afar 

jákvætt að sjá hve lítill munur er á barnahópunum og hversu jafnfætis þau standa þegar kemur 

að samskiptum við foreldra sína og bestu vini.  

Áhugavert væri því að skoða vinamynstur barna á Íslandi, hvort þau eigi bestu vini og 

hversu marga nána vini þau eiga að meðaltali því skortur á vinum hlýtur að vera hluti af 

félagslegum aðstæðum barna og tækifærum þeirra til félagslegra samskipta. Tæp 5% íslenskra 

barna segjast ekki eiga eða hitta ekki besta vin sinn, en rúmlega 5% barna sem tala oftast 

annað tungumál en íslensku heima segja svo vera. Skortur á vinum hlýtur einnig að leiða til 
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félagslegrar einangrunar og því mikilvægt að skoða þessi mál á Íslandi og því væri áhugavert 

að skoða hvort þessi munur á milli hópanna er marktækur. 

Mikill skortur er á rannsóknum um stöðu yngri barna af erlendum uppruna á Íslandi þó 

svo staða unglinga hafi verið rannsökuð og sér í lagi þar sem tungumálið er skoðað sem einn 

af áhrifaþáttum. Þá hefur lítið af megindlegum rannsóknum verið gerðar þó svo eigindlegar 

rannsóknir á málefninu gefi til kynna að börn af erlendum uppruna standi höllum fæti hvað 

varðar aðlögun. Börnin einangrist frekar, halda sig frekar með öðrum börnum af erlendum 

uppruna og eiga frekar ómenntaða foreldra en íslensk börn (Hanna Ragnarsdóttir, 2004 og 

Nína V.Magnúsdóttir, 2010). Til að ná betri yfirsýn yfir hópinn sem heild þarf að auka 

framlag megindlegra rannsókna um málefni barna erlendra foreldra. Sé þessi rannsókn 

einhver vísir að því hvernig samskiptum foreldra og barna sem tala annað tungumál en 

íslensku heima sé háttað, verður að teljast jákvætt að þarna virðist ekki halla á börn af 

erlendum uppruna. Áhugavert er að velta því fyrir sér hvers vegna þessi hópur barna hefur 

orðið útundan í umræðunni og rannsóknum en aðstæður unglinga af erlendum uppruna hafa 

verið viðfangsefni Þórodds Bjarnasonar (2010, 2011) á undanförnum árum og fleiri 

rannsóknir munu eflaust fylgja.  

Megindlegar rannsóknir í Evrópu og Bandaríkjunum hafa leitt í ljós að það skitpir máli 

hvaðan börnin koma þegar félagslegar aðstæður þeirra eru skoðaðar, skólaganga, 

námsárangur, brottfall, fordómar gagnvart börnunum og hversu tilbúin þau eru til að hefja 

skólagöngu (Azzolini og Barone,2013; Brown, 2011 og Han o.fl., 2012). Ekki er hægt að 

finna svipaðar rannsóknir hér á landi og því ómögulegt að segja til um hver staða barna af 

erlendum uppruna er á Íslandi. Jafnvel þótt HBSC rannsóknirnar taki Ísland með þegar 

almennt er talað um börn af erlendum uppruna í þeim löndum þar sem hún er gerð, vantar 
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ítarlegri rannsóknir um stöðu þessara barna hér á landi, en gott er að hafa HBSC rannsóknina 

til þess að sjá hver staða þessara barna er hér í samanburði við hin löndin.  

Með slíkri rannsókn væri hægt að skoða hvort einhverjir hópar barna af erlendum 

uppruna standa verr en aðrir á Íslandi. Algengustu tungumál utan íslensku, sem börnin í 

rannsókninni töluðu heima hjá sér voru enska, pólska og víetnamska og því ljóst að þau koma 

frá fleiri en einni heimsálfu. Það gefur tilefni til að skoða uppruna barnanna í tengslum við 

félagslegar aðstæður þeirra á Íslandi með tillit til upprunalands og einnig hvort þau eru fyrstu 

eða annarar kynslóðar innflytjendur. Rannsóknir benda til að fyrstu kynslóðar innflytjendum 

gangi almennt verr en annarrar kynslóðar innflytjendum í vestrænum löndum  (Azzolini og 

Barone, 2013). Með fjölgun barna af erlendum uppruna á Íslandi á hverju ári (Hagstofa 

Íslands, 2013b) eykst þörfin á megindlegum rannsóknum á stöðu þeirra og líðan. Því yngri 

sem börn eru þegar rannsóknir sem þessar eru gerðar því betri eru líkurnar á að hægt sé að 

setja á fót úrræði í samræmi við niðurstöðurnar og stuðla jafnvel að bættum kjörum þeirra er 

þau eldast. Þannig þarf einnig að athuga hvort einhver munur er á þeim börnum af erlendum 

uppruna á Íslandi sem eiga bara eitt útlenskt foreldri og þeim sem eiga tvo útlenska foreldra 

en rannsókn Þórodds Bjarnasonar (2011) bendir til þess að munur sé á hópunum þegar 

lífsánægja unglinga er skoðuð og því væri gott að komast að því hvort það sama á við um 

yngri börn. Þá er er einnig nauðsynlegt að bera saman aldurshópa þegar aðstæður og líðan 

barna af erlendum uppruna eru skoðuð til þess að fá botn í hvaða aldursflokkur stendur verst 

og hvaða aldursflokkar það eru sem standa betur að vígi. 

Það er því ljóst að af nógu er að taka þegar málaflokkur barna af erlendum uppruna er 

skoðaður. Áhugavert væri að skoða hvort innanhópamunur er eftir aldri, uppruna og hvort 

börnin eru fyrstu eða annarar kynslóðar innflytjendur. Þá væri einnig gott rannsóknarefni að 

halda áfram að skoða stöðu þeirra miðað við íslensk börn í sérstökum  málaflokkum en dæmi 
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um það væru kynlífshegðun, heilbrigðisvenjur og fjölskyldumynstur. Til þessa væru 

niðurstöðurnar úr HBSC rannsókninni kjörnar en þar er spurt að ýmsu er tekur til hins daglega 

lífs barna og unglinga. Ljóst er að gögn eru til staðar til að leggjast í frekari rannsóknir á stöðu 

barna af erlendum uppruna af Íslandi og það eina sem vantar eru áhugasamir rannsakendur. 
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