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Ágrip 

 

Þessi ritgerð er lokaverkefni í BA-námi í íslensku sem öðru máli fyrir erlenda stúdenta í 

Háskóla Íslands. 

Ritgerðin fjallar um hugtökin móðurmál, annað mál, tvítyngi og máltileinkun 

fullorðinna. Auk þess er fjallað um aðlögun innflytjenda og hugtakið menningaráfall í því 

sambandi. Þessi hugtök eru notuð til þess að skilja betur það ferli og hindranir sem fólk þarf 

að fara í gegnum til þess að læra annað mál og aðlagast nýju samfélagi. Gerð var könnun þar 

sem tekin voru viðtöl við sjö Taílendinga sem hafa verið hér á Íslandi lengur en þrjú ár. Í 

könnuninni voru þeir m.a. spurðir um notkun sína á íslensku, íslenskunámskeið og viðhorf 

þeirra til íslenskunáms. Í ritgerðinni eru niðurstöður könnunarinnar settar fram og fjallað um 

þær.  
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Inngangur 

Tungumál er eitt það mikilvægasta fyrir fólk í daglegu lífi. Fólk notar tungumál til að ná 

sambandi milli sín og til þess að koma fram sínum eigin skoðunum og einnig að hlusta á hvað 

öðrum finnst. Þegar fólk flytur til annars lands þá skiptir miklu máli að reyna að aðlagast nýja 

umhverfinu og að læra tungumálið sem talað er í landinu. Þegar fólk er orðið vant umhverfinu 

og farið að tala tungumálið ágætlega þá er miklu auðveldara fyrir það að öðlast betri tækifæri 

eins og að kynnast nýrri manneskju, eignast vini, fá betri vinnu og að tengjast samfélagi 

landsins. Það má segja að tungumál sé eins og lykill sem getur opnað nýjan heim og ný 

tækifæri fyrir alla. Íslenska tungumálið hefur verið mikið í umfjöllun síðustu ár og umræða 

um tvítyngi og aðlögun innflytjenda er vaxandi (sjá t.d. Ályktun Íslenskrar málnefndar 2013). 

Í umræðunni um innflytjendur þá hugsar stór hluti fólks um góðæristímana þegar 

mikið af Austur-Evrópubúum fluttust hingað og hófu störf í byggingariðnaði og 

virkjanaframkvæmdum. Samkvæmt tölum Hagstofunnar þá voru konur í meirihluta 

innflytjenda á Íslandi árið 2013 eða 15.156 konur á móti 13.974 körlum (Hagstofa Íslands 

2013a). Þetta gæti komið sumum á óvart. Kynjalutfallið er hins vegar mjög breytilegt eftir 

upprunalöndum innflytjendanna. Þegar skoðaðar eru tölur um innflytjendur frá Taílandi (15-

65 ára), þá eru konur 799 en karlar 265; konur eru mun fleiri (Hagstofa Íslands 2013b og Ari 

Klængur Jónsson 2013:6). Skýringin er líklegast sú að þessar konur komu með betri lífskjör í 

huga, vildu kynnast íslenskum mönnum og setjast að í landinu. Þær eiga annað móðurmál en 

íslensku og ættingjar þeirra eru allir frá erlendu landi (Karólína Helga Símonardóttir 2013:17). 

Taílenska og íslenska eru mjög ólík tungumál og er það alls ekki auðvelt fyrir 

Taílendinga að læra íslensku. Það er líka spurning hvort sá mikli munur á taílensku og 

íslensku samfélagi geri þeim erfiðara fyrir að tengjast því samfélagi sem ríkir hér. Mikill 

munur er á menningunni hér og í Taílandi, önnur trúarbrögð ríkja í landinu og kynþátturinn er 

líka allt öðruvísi. Heimilisaðstæður taílensku barnanna sem flytja hingað með móður sinni 

geta líka haft mikil áhrif á hvernig tungumálið þróast hjá þeim. Oftast talar mamma þeirra 

bara taílensku og ensku en faðir eða stjúpfaðir þeirra íslensku og yfirleitt ensku líka. Því 

skiptir mikli máli hvernig tengslin eru á milli barnanna og foreldra þeirra. Þegar eldri börn 

koma með móður sinni til landsins og búa með stjúpföður sínum þá er tengslin oft minni en 

hjá börnum sem fæðast hér eða koma mjög ung til landsins. Það getur valdið því að lítil sem 

engin íslenskukennsla fari fram heima hjá börnunum heldur aðeins í skólum og milli íslenskra 

eða erlendra krakka sem tala íslensku.  

Meginmarkmið þessarar ritgerðar var að gera rannsókn og skoða hóp Taílendinga sem 

búa hér á landi og hafa lært íslensku í grunnskóla. Tekin voru viðtöl við 7 Taílendinga á 
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aldrinum 17 – 22 ára. Þetta eru taílenskir krakkar sem hafa lært íslensku í grunnskóla frá því 

að þeir komu til landsins. Í dag eru þau öll hætt í skóla og hafa ákveðið að fara að vinna í 

staðinn fyrir að klára annaðhvort menntaskóla eða háskóla. Í ritgerðinni er reynt að leita svara 

við spurningunum um hvers vegna það er svona erfitt fyrir Taílendinga að læra íslensku í 

skólunum og af hverju þeir lenda oft í því að blanda saman tungumálunum sínum. Er einhver 

góð leið til þess að bæta kunnáttu þeirra í íslensku og fá þá til þess að ná betri tökum á 

tungumálinu? Ef við gætum hjálpað þeim að ná betri tökum á íslenskunni þá væru líklegast 

fleiri tækifæri fyrir þau í framtíðinni.  

Efnisskipan ritgerðarinnar er á þessa leið. Í fyrsta kafla er fjallað um mikilvæg hugtök; 

móðurmál, annað mál, erlent mál og tvítyngi. Í öðrum kafla er fjallað um tvítyngi og menntun 

tvítyngdra barna og þar er fjallað um viðhorf innflytjanda til móðurmáls og menningar. Í 

þriðja kafla eru skoðaðar rannsóknir á máltileinkun fullorðinna. Í fjórða kafla er fjallað um 

aðlögun innflytjenda og hugtakið menningaráfall. Í fimmta kafla er litið á rannsókn sem ég 

gerði á taílenskum krökkum sem hafa búið hér á Íslandi lengur en í 3 ár og rætt um 

niðurstöður rannsóknarinnar. Í sjötta kafla segi ég frá reynslu minni sem innflytjandi á Íslandi. 

Í lokin eru fáein lokaorð. 
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1. Mikilvæg hugtök 

Eitt helsta einkenni máls ungra barna er það hversu reglubundið það er. Börn læra móðurmál 

sitt að mestu frá foreldrum sínum. Þau geta haft tvö móðurmál þegar foreldrar þeirra koma frá 

sitthvoru landinu. Móðurmál, erlend mál og önnur mál eru mjög mikilvæg í daglegu lífi. Fólk 

reynir að tileinka sér tungumál til þess að geta náð tenglsum við menningu landsins og 

umhverfi sitt. Tungumál er aldrei fast í umhverfi, ný orð í tungumálinu geta verið erfið fyrir 

börn og fullorðna að skilja. Að læra nýtt orð í tungumálinu er þróun inn í menningu landsins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Móðurmál 

Móðurmál er fyrsta tungumálið sem barnið lærir og er annaðhvort mál foreldra þess eða 

tungumál landsins. Með hugtakinu móðurmál er fyrst og fremst átt við það tungumál sem 

barnið lærir frá fæðingu eða eins og sagt er með móðurmjólkinni, þ.e. það mál sem barnið 

lærir á máltökuskeiði. Sum börn geta lært tvö eða jafnvel fleiri tungumál samtímis því 

foreldrar þess geta haft sitthvort móðurmálið (María Anna Garðarsdóttir og Sigríður Dagný 

Þorvaldsdóttir 2012:9-11 og Birna Arnbjörnsdóttir 2007a:14-15).  

 

1.2 Annað mál 

Annað mál er tungumál sem er annað en móðurmál og lærist einhvern tímann eftir máltöku 

fyrsta máls. Annað mál er öll mál önnur en móðurmálið. Það er því ekki sama tungumál og 

barnið elst upp með. Börn og fullorðnir læra annað mál yfirleitt ekki heima hjá sér heldur 

frekar í skólum. Fólk lærir móðurmál sitt fyrst og fer síðan að læra annað mál ef þess þarf. 

Annað mál er lært í landinu sjálfu; útlendingar á Íslandi læra þannig íslensku sem annað mál 

(María Anna Garðarsdóttir og Sigríður Dagný Þorvaldsdóttir 2012:9-11 og Birna 

Arnbjörnsdóttir 2007a:14-15).  

 

 

 

Móður 

mál 

Annað 

mál 

Erlend 

mál 
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1.3 Erlent mál  

Stundum er gerður greinarmunur á erlendu máli (e. foreign language) og öðru máli. Með 

hugtakinu erlent mál er átt við það eða þau tungumál sem fólk lærir í heimalandinu sínu án 

þess að vera í umhverfi og menningu tungumálsins. Það getur hjálpað fólki í námi eða atvinnu 

til dæmis ef það vinnur mikið með erlendu fólki. Ein mannseskja getur lært mörg erlend mál. 

Íslendingar á Íslandi læra dönsku sem erlent mál á Íslandi (María Anna Garðarsdóttir og 

Sigríður Dagný Þorvaldsdóttir 2012:9-11 og Birna Arnbjörnsdóttir 2007a:14-15).  

 

1.4 Tvítyngi 

Hugtakið tvítyngi er flókið og hefur verið skilgreint á margvíslegan hátt. Oft er hugtakið 

notað um þá sem nota tvö tungumál í samfélagi sínu. Það getur verið fólk sem notar 

mismunandi mál innan heimilis og utan eða í tveim málhópum í samfélaginu. Færnin í 

þessum tveimur tungumálum þarf ekki að vera jafngóð til að viðkomandi teljist tvítyngdur 

(Birna Arnbjörnsdóttir 2007b og Watinee Chomoopetch 2010:8-9 og rit sem þar er vísað til). 

Hér á eftir verður fjallað nánar um tvítyngi og menntun tvítyngdra barna. 
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2. Tvítyngi, menntun tvítyngdra barna og viðhorf innflytjenda 

Tvítyngi hefur verið mikið í umræðunni síðustu ár, bæði fræðilegri umræðu og almennri 

umræðu í samfélaginu, jafnt erlendis og hér á Íslandi (sjá t.d. Ályktun Íslenskrar málnefndar 

2013). Hér á eftir verðu fjallað nánar um þetta flókna hugtak. 

 

2.1 Hvað er tvítyngi? 

Í greinum Birnu Arnbjörnsdóttur (2000 og 2007b) um tvítyngd börn er rætt um hvað tvítyngi 

er og hvaða áhrif það hefur á börnin. Sá sem lærir tvö tungumál og öðlast færni í þeim báðum 

kallast tvítyngdur. Hann getur samt verið misfær í þeim og kannski mun betri í öðru þeirra. Í 

kenningum allsherjarmálfræðinga kemur fram að börn hafi sérstaka hæfileika sem auðveldar 

þeim að læra móðurmál sitt. Ef börn læra tvö eða fleiri tungumál samtímis fyrir 12 ára aldur 

má segja að öll tungumálin verði móðurmál þeirra. En það á einungis við ef bæði tungumálin 

eru notuð reglulega og nægilegt ílag kemur úr málumhverfinu. Það er kallað virkt tvítyngi. 

Börnin fá innsæi frá tveimur eða fleiri menningarheimum og skilja betur eðli tungumálanna 

og áhrif menningar á viðhorf og hegðun fólksins. Þetta er mjög mikilvæg auðlind í sífellt 

minnkandi heimi. Það er í raun alveg sama hvernig við myndum kenna tungumál í efri 

deildum grunnskóla og í framhaldsskólum landsins; slíka mála- og menningarfærni og slíkt 

innsæi öðlast einungis tvítyngdir einstaklingar. Hér á landi eru börn sem læra íslensku sem 

annað mál talin tvítyngd því þau hafa þann möguleika á að vera slík auðlind (Birna 

Arnbjörnsdóttir 2000).  

Þegar máltaka annars máls byrjar á eftir máltöku hins málsins hjá börnum sem ekki 

hafa öðlast nógu góða undirstöðu í móðurmáli sínu og móðurmálið ekki notað reglulega hefur 

það í mörgum tilfellum neikvæð áhrif á þróun málþroska og sérstaklega þróun læsis sem hefur 

þau áhrif á börnin að þau dragast aftur úr í námi. Þetta eru fræðimenn sammála um. Ástæðuna 

fyrir þessu eru menn ekki vissir um og er hún eflaust margsþætt. Hér koma við sögu 

mismunandi félags-, menningar- og menntunarlegir þættir. Það er möguleiki á því að það 

komi fram truflun á málsþroskanum við málskiptin þegar börn þurfa að byrja máltökuferlið 

upp á nýtt. Á meðan að barnið er að læra nýtt tungumál frá byrjun eru jafnaldra eintyngd börn 

farin að bæta við sig lestri og auka færni sína í móðurmálinu. Þegar sá tvítyngdi hefur lært 

nýja málið þannig að hann geti skilið það sem fram fer í kringum hann er hann orðinn eftir á í 

málþroskanum og á erfitt með að ná jafnöldrum sínum. Góð málfærni felur það í sér að 

viðkomandi getur notað öll málsnið tungumálsins og þá málhegðun sem málinu fylgir. Með 

máltöku lærir barnið hægt og rólega hvernig á að tala við hvern og hvernær, meðal annars mál 

sem tengist skólastarfi eins og til dæmis texta námsbóka. Þegar börn flytjast með fjölskyldum 
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sínum til annarra landa minnka möguleikar þeirra á að nota öll málsnið móðurmálsins og 

notkun þess takmarkast við heimilið. Við það að flytja til annarra landa fer máltökuferlið í 

gang aftur og þarf þá að byrja á því að læra nýtt tungumál sem hefst oftast á skólalóðinni eða 

með nýjum vinum sem börnin kynnast. (Birna Arnbjörnsdóttir 2000 og 2007b). Börn eru 

yfirleitt ótrúlega fljót að kynnast nýrri menningu og að læra nýtt tungumál ef allt í kringum 

þau byggist á því tungumáli. Málið sem þau læra í skólastofunni er oft öðruvísi en það sem 

þau læra á leikvellinum með öðrum krökkum því í skólanum er kennt rétt tungumál en börn 

eiga það oft til að finna einfalda leið að ýmsum orðum sem þau þurfa að nota. Ritmál er 

einnig öðruvísi uppbyggt en talmál og stíll texta getur verið mismunandi eftir innihaldi og 

tilgangi hans. Skólamál lærist ekki sjálfkrafa og er því þörf á að kenna það sérstaklega því 

færni í rit- og skólamáli er forsenda þess að börnin geti skilið námsbækurnar. Fræðimenn telja 

að það taki tvítyngd börn 5-7 ár að læra skólamál en aðeins 2 ár eða minna að læra talmál 

(Birna Arnbjörnsdóttir 2000). 

 

2.2 Tvítyngi hjá börnum 

Eins og kom fram í rannsóknum mínum getur það verið erfitt fyrir börn sem komin eru yfir 

10-12 ára aldur að koma til Íslands og þurfa að læra íslensku. Á þeim aldri eru börnin orðin 

mjög góð í móðurmáli sínu og því mun móðurmálið yfirleitt verða yfirráðandi á móti 

íslenskunni. Börnin geta öðlast góðrar færni í talmáli nýja málsins en ritmál og 

lestrarskilningur þeirra í íslensku verður mikið lengur að ná sér á strik. Til að hægt sé að tala 

um virkt tvítyngi í þessu sambandi þarf að hlúa að báðum málum þannig að hægt sé að tala 

um málviðbót, þ.e. seinna málinu er bætt við móðurmálið en það verða ekki málskipti; nýja 

málið kemur ekki í stað móðurmálsins. Rannsóknir benda til að málviðbót eða virkt tvítyngi 

styrki og hafi jákvæð áhrif á námsárangur en málskipti hafi neikvæð áhrif (Birna 

Arnbjörnsdóttir 2007b:64-69 og Ályktun Íslenskrar málnefndar 2013). 

Tungumál í lífi barna eiga í stöðugri samkeppni. Það tungumál sem er ríkjandi í 

umhverfi þeirra nær oftast yfirhöndinni, en önnur tungumál geta þó seinna náð forskoti ef 

aðstæður verða því hliðhollari. Börn gleyma einnig tungumálum fljótt. Þau nota aðeins það 

tungumál sem þau hafa þörf fyrir til þess að eiga samskipti við annað fólk eða nálgast 

hugðarefni sín - ef slík þörf er ekki til staðar er tungumálið ekki notað og það gleymist (Birna 

Arnbjörnsdóttir 2007b:64-69 og Ályktun Íslenskrar málnefndar 2013). 
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2.3 Menntun tvítyngdra barna - rannsóknir Cummins og fleiri 

Rannsóknir Cummins og fleiri fræðimanna hafa bent til þess að fylgni sé meiri á milli þroska í 

móðurmáli og lestrargetu í seinna máli en kunnáttu og lestargetu í seinna máli. Börn sem 

flytjast til nýs lands og eru á aldrinum 6-9 ára gömul eiga oft erfitt með að ná færni í nýju 

tungumáli nema þau séu vel læs á móðurmálinu sínu og haldi síðan kunnáttunni við. Tæknin 

sem börnin hafa lært við það að lesa á móðurmálinu flyst á milli tungumála svo framarlega 

sem þau hafa náð ágætri færni á fyrra málinu og að nýja tungumálið sé ritað með sama 

ritkerfi. Þessi færni minnkar við málskipti þegar barnið þarf að byrja á nýju máltökuferli. 

Hægt er að koma í veg fyrir þessa röskun með þvi að halda lestarkennslu áfram á því máli 

sem hún hófst á (Birna Arnbjörnsdóttir 2007b:65-69). 

Eftir að hafa skoðað þessar rannsóknir sést að það er alls ekki auðvelt fyrir börn sem 

flytjast til nýrra landa að ná upp góðri færni í nýju máli án þess að fá góða aðstoð í gegnum 

umhverfið og ekki síst skólakerfið. Ef þau fá enga aðstoð frá kennurum eða samfélaginu í 

kringum þau verður mun erfiðara að halda áfram að læra nýja tungumálið í nýja landinu sem 

þau búa í. Það veldur því að framtíð þeirra í samfélaginu verður mun erfiðari varðandi 

viðurkenningu, atvinnutækifæri og sátt annarra gagnvart þeim. Þetta kemur vel fram í 

rannsóknum mínum sem fjallað verður um í kafla fimm hér á eftir. 

 

2.4 Viðhorf innflytjenda til máls og menningar 

Eftir að hafa fræðst um tvítyngi og tvímenningu má ætla að hún sé af hinu góða. Þá er hægt að 

fara að skoða þá þætti sem fræðimenn telja að hvetji fullorðna innflytjendur til þess að tileinka 

sér nýtt mál og nýja menningu í því landi sem þeir eru komnir til. Það er þá átt við viðhorf 

fullorðinna innflytjenda gagnvart eigin móðurmáli og menningu, hvaða afstöðu þeir hafa 

varðandi nýja málið og menningu landsins og hvaða hvata þeir hafa til þess að læra málið og 

aðlagast samfélaginu. Það má því spyrja hvaða kosti það hefur fyrir innflytjendur að halda í 

móðurmál sitt og menningu, að læra nýja málið og nota það og samskipti þeirra í nýja landinu 

við þá sem búið hafa fyrir og aðgengi þeirra að íslensku málumhverfi (Birna Arnbjörnsdóttir 

2007b:69-70). 

Niðurstöður rannsókna sýna að ef innflytjendur hafa jákvætt viðhorf til móðurmálsins 

og nýja málsins og hafa einnig jákvætt viðhorf til þeirra sem nota nýja málið þá eykur það 

líkurnar á því að þeir læri nýja málið. Það skiptir líka máli hvernig samskipti heimamanna og 

innflytjenda eru. Aðgengi innflytjenda að málinu er líka mikilvægt og þá líka hvort 
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innflytjendur telji sig hafa aðgang að öllu samfélaginu sem skapar síðan og þróar sjálfsmynd 

nýju íbúanna eftir því sem samfélagið breytist og tekur betur á móti þeim (Birna 

Arnbjörnsdóttir 2007b: 69-70). 

Hvort innflytjendur nenni að leggja það á sig að læra nýtt tungumál er háð ýmsum 

atriðum eins og hversu lengi þeir telji þeir munu vera á landinu og hvaða tækifæri þeim býðst 

ef þeir tala tungumálið því það að læra nýtt tungumál krefst mikils og erfiðs tungumálanáms 

(Birna Arnbjörnsdóttir 2007b:71-72) 

Taílendingar sem hingað komu fyrst voru töluvert duglegri í því að læra íslensku. Það 

skýrist aðallega af því að þá voru afar fáir Taílendingar á Íslandi sem olli því að þeir 

blönduðust meira íslensku fólki og voru þar af leiðandi meira í snertingu við tungumálið og 

menninguna. Þá var meiri hvati fyrir þá til þess að læra málið þar sem þeir gátu lítið sem 

ekkert bjargað sér með því að tala taílensku og litla og lélega ensku. En nú eiga Taílendingar 

mun auðveldara með að hópa sig saman þar sem mun fleiri búa hér í dag. Þannig venjast þeir 

á að tala hvor við annan taílensku og fá hjálp frá hvor öðrum í staðinn fyrir að leita til 

íslenskra vina eins og áður fyrr.  
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3. Rannsóknir á máltileinkun fullorðinna 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknir á málteileinkun fullorðinna. Birna 

Arnbjörnsdóttir (2007a) bendir á að mikilvægt sé að skoða áhrifaþætti á borð við aldur, kyn, 

einstaklingsbundna þætti og áhrif umhverfis í tengslum við máltileinkun fullorðinna. Hér á 

eftir verður fjallað nánar um þessa þætti (Birna Arnbjörnsdóttir. 2007a:28 og Watinee 

Chompoopetch 2010:11-16). 

 

3.1 Aldur 

Fræðimaðurinn Eric Lenneberg var fyrstur til þess að setja fram tilgátu um sérstakt næmiskeið 

(critical period) í tengslum við máltöku barna sem ætti að standa frá 2 – 14 ára aldurs. Hann 

taldi að mörkin lægju við kynþroskaaldur og eftir þann tíma væri máltileinkun mun erfiðari og 

árangur minni (Birna Arnbjörnsdóttir. 2007a:28-30).  

Ýmsar rannsóknir styðja tilgátuna um næmiskeið og meðal annars hafa verið gerðar 

rannsóknir á börnum sem hafa ekki átt neitt móðurmál og ekki heyrt tungumál fyrr en á 

unglingsaldri. Einnig sýna rannsóknir sem gerðar voru á heyrnarlausum að þeir sem læra 

táknmál seint eiga í meiri erfiðleikum með að ná færni. Ung börn eiga aftur á móti mun léttara 

með að læra tungumál og geta jafnvel lært eitt eða fleiri tungumál á sama tíma og geta þá 

bæði málin orðið að móðurmáli þótt að máltakan hefjist ekki á sama tíma eins og rætt var í 

kafla 1.1 hér að framan. Aftur á móti hefur það slæm áhrif á málþroska og læsi ef ekki er 

passað að börn haldi fyrra tungumálinu við eins og fram kom í kafla 2 hér að framan (Birna 

Arnbjörnsdóttir 2007a:28-30 og Watinee Chompoopetch 2010:11-16). 

 

3.2 Kyn 

Niðurstöður rannsókna varðandi kynbundin mun í tengslum við máltileinkun eru misvísandi 

en einhver munur virðist samt vera á máltileinkun og úrvinnslu á tungumáli eftir kyni. Til 

dæmis má nefna að konur eru betri en karlar í prófunum varðandi orðaforða. Eins eru þær 

betri þegar kemur að því að finna orð sem byrja á ákveðnum stöfum. Heili kvenna gæti verið 

með samhæfðara skipulag til tals en heili karla. Einnig má nefna dæmi sem tengist tileinkun 

annars máls að konur virðast vera betri í að muna flókin mynstur en karlar virðast betri í að 

reikna margbrotin dæmi (Saville-Troike 2006:84 og Watinee Chompoopetch 2010:11-16). 
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3.3 Einstaklingsbundin áhrif á máltileinkun 

Síðustu ár hefur áhugi á einstaklingsbundnum og ytri þáttum varðandi máltileinkun verið 

vaxandi. Kenningin um tengslafræði gæti hafa haft þau áhrif. Í tengslafræði er gert ráð fyrir 

því að mannshugurinn geti numið mynstur úr ýmsum þáttum í umhverfi sínu og 

málaumhverfi og myndi þannig tengsl. Þannig myndast smám saman þekkingarnet 

einstaklingsins. Því er hægt að álykta að það skipti máli hversu oft ílag eða mynstur kemur 

fyrir við máltileinkun og einnig minni nemanda þar sem nemandi með mjög gott minni er 

mun fljótari að tileinka sér mynstur. Einstaklingurinn getur því orðið miðpunktur rannsókna í 

stað algildisfræða. Þannig verða námsstíll, námsaðferðir, hæfileiki og hvati að rannsóknarefni. 

Af þessum þáttum hefur hvati verið mest rannsakaður og þar er meðal annars spurt hvers 

vegna fólk vilji læra nýtt tungumál og hversu mikilvægt það sé. Ætli góður vilji, jákvætt 

viðhorf og trú einstaklingsins á að geta lært málið skipti ekki miklu máli þegar kemur að því 

að læra nýtt tungumál? Hvati getur verið efnahagslegur eða tilfinningalegur og afstaða til 

tungumálanáms getur verið jákvæð eða neikvæð. Ef einstaklingur vill ekki og hefur ekki 

áhuga á því að læra er augljóst að það er ekki eins auðvelt að kenna honum og nemanda sem 

hefur brennandi áhuga á tungumálinu og menningunni á bak við það (Birna Arnbjörnsdóttir. 

2007a:36-38 og Watinee Chompoopetch 2010:11-16). 

 

3.4 Áhrif ílags og umhverfis 

Þekking verður til hjá einstaklingum við félagsleg samskipti samkvæmt félags- og 

menningarkenningum. Við það að hafa samskipti við fólk sem hefur meiri þekkingu, kunnáttu 

og þroska en við þá lærum við. Þekking verður þannig bæði málfræðileg og félagsleg. 

Málumhverfið verður smám saman hluti af því sem við lærum, ekki aðeins tungumálið. Ílagið 

verður að formi mynstra sem einkenna málsamfélagið (Birna Arnbjörnsdóttir 2007a:38-40 og 

Watinee Chompoopetch 2010:11-16). 

Önnur kenning sem nefnist hugsmíðahyggja segir að með ílagi og samskiptum byggi 

málneminn upp þekkingu sjálfur með verkefnum. Verkefnin eru leyst með öðrum málnemum 

og kennurum. Verkefnin byggja á málumhverfi ásamt tungumálinu líkt og gert er ráð fyrir í 

félags- og menningarkenningum. Málnemarnir læra námstækni og samtalstækni með 

samskiptum sínum og verkefnum (Birna Arnbjörnsdóttir 2007a:38-40). 
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4. Aðlögun innflytjenda - menningaráfall 

Í þessum kafla verður fjallað um aðlögun innflytjenda og um hugtakið menningaráfall í því 

sambandi. Menningaráfall og aðlögun fólks að nýju umhverfi er mismunandi og fer eftir 

ýmsum þáttum eins og hve mikil breytingin er og hversu mikla breytingu sjálfur 

einstaklingurinn upplifir. Það er því mjög persónubundið hversu mikið áfallið verður. Sumir 

einstaklingar eiga ekkert erfitt með að aðlagast nýju samfélagi og fara strax í það að læra á 

hvernig allt virkar og þróa sig áfram á meðan það getur vafist fyrir öðrum og tekið mun lengri 

tíma (Oberg 1960:142-146 og Sandra Yildiz Castillo Calle 2012:25). 

Menningaráfallinu má skipta í 4 stig. Til þess að skilja betur mismunandi stig 

menningaráfalls þá þarf að taka tillit til þess að upplifun menningar hvers samfélags og 

umhverfis þess er mismunandi eftir fólki. Innflytjendur eru í raun algerlega umkringdir 

menningunni sem ríkir. Það sem er mikilvægt í menningunni er til dæmis vinnusamfélag, 

fjölmiðlar, félagsskapur og fleira (Oberg 1960:142-146 og Sandra Yildiz Castillo Calle 

2012:25). 

 

4.1 Fyrsta stig 

Fyrsta stig menningaráfalls snýst um tímann þegar innflytjendur eru nýkomnir til nýs lands 

eða samfélags. Þá er gott tækifæri fyrir innflytjendur til að kynnast nýjum hlutum eins og 

vinum, menningu og samfélaginu í heild. Það getur verið í senn bæði spennandi og erfitt 

þegar innflytjendur eru að reyna að komast inn í nýtt samfélag.  

Fyrir innflytjendur sem koma til nýs lands er allt umhverfið í kringum þá nýtt í þeirra 

augum. Þeir verða forvitnir og langar að skoða sitt nánasta umhverfi. Það sem er efst í huga 

þeirra er að upplifa það sem þeir geta séð og þeir geta stundum orðið svolítið hræddir við að 

rannsaka umhverfi sitt þar sem engin reynsla er komin af landinu. Þeir þekkja ekki 

menninguna, kunna ekki tungumál landsins og rata ekki mikið. Eitt dæmi sem hægt er að 

nefna eru útlendingar sem sækja um að stunda nám í íslensku sem öðru máli í Háskóla 

Íslands. Á hverju ári sækja margir útlendingar sem eiga heima erlendis um að komast í þetta 

nám. Þegar þeir fá samþykki inn í námið þá þurfa þeir að flytjast til Íslands án þess að þekkja 

umhverfið, menninguna eða skólann. Þetta er gott dæmi um fyrsta stig (Oberg 1960:142-146 

og Sandra Yildiz Castillo Calle 2012:25-26). 
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4.2 Annað stig 

Það má segja að innflytjendur séu komnir á annað stig þegar þeir eru byrjaðir að læra og hafa 

áhuga á samfélaginu og þekkja sitt nánasta umhverfi. Þetta stig er hægt að nefna hættustigið. 

Á þessum tímapunkti eru innflytjendurnir farnir að bera saman það sem þeir þekkja frá 

heimalandinu sínu og svo nýju hlutina í nýja landinu sem þeir eru komnir á. Þegar þessar 

hugsanir eru farnar í gang þá getur myndast heimþrá. Oft langar innflytjendur að gera eitthvað 

sem þeir eru vanir að gera í sínu heimalandi eins og til dæmis að borða einhvern sérstakan mat 

eða fara að skoða einhvern uppáhaldsstað. Oftast koma samt nýjir hlutir til þess að gera og 

upplifa á móti þeim gömlu en ekki er alltaf hægt að fá allt það sem maður óskar sér.  

Eftir að innflytjendur eru búnir að vera í smá tíma í landinu þá er eðlilegt að það komi 

svolítið erfiður tími fyrir alla. Þeir þekkja ekki marga og vantar kannski hjálp frá einhverjum 

en geta ekki leitað sér hjálpar. Þá kemur oft upp söknuður til foreldra eða vina frá 

heimalandinu. Þess vegna er þetta stig kallað hættustigið (Oberg 1960:142-146 og Sandra 

Yildiz Castillo Calle 2012:26-27). 

 

4.3 Þriðja stig 

Á þriðja stiginu fara innflytjendurnir að leita meira eftir tengslum og samskiptum við annað 

fólk sem annaðhvort kemur frá sama heimalandi eða talar sama tungumál. Ef þeir finna ekki 

fólk frá sama heimalandi og þeir þá leita þeir oft eftir fólki sem kemur frá svipaðri menningu 

og hafa svipuð áhugamál.  

Til þess að skilja betur þriðja stigið er hægt að lýsa því þannig að þegar maður er 

búinn að vera í smástund langt frá heimalandinu sínu þá fer maður að sakna hluta eins og 

rúmsins síns eða einhverra vanafastra hluta sem maður er mikið í kringum. Innflytjendur sem 

fara í Háskólann og læra íslensku eru gott dæmi um þetta. Þeir leita yfirleitt fljótt eftir því að 

kynnast fólki frá sínu heimalandi og má þar nefna nemanda sem kom frá Spáni og vingaðist 

strax við annan nemanda sem kom frá Mexíkó. Í þessum tveimur löndum er talað sama 

tungumál og menningin er líka nokkuð svipuð. Sama er hægt að segja um fólk sem kemur til 

dæmis frá Taílandi og kynnist fólki sem kemur frá Filippseyjum. Í þessum löndum er svipuð 

menning þótt ekki sé talað sama tungumál. Innflytjendur eiga einnig oft til að finna sér vini 

sem hafa svipuð áhugamál þótt þeir séu ekki endilega frá sama landi né tali sama tungumál. 

Það eru því yfirleitt alltaf einhver tengsl sem ýta innflytjendum saman (Oberg 1960:142-146 

og Sandra Yildiz Castillo Calle 2012:27-28).  

Taílendingarnir sem ég tók viðtal við eru líka gott dæmi um þriðja stigið í 

aðlöguninni. Þau hafa haldið sig saman í hóp með öðrum Taílendingum og vinna, ferðast og 
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skemmta sér saman. Á meðan þau eru saman er aðeins töluð taílenska og því æfingin í 

íslenskunni lítil sem engin. Þegar þau þurfa að tala íslensku eiga þau oft erfitt með að muna 

orð yfir hluti og fyrirbæri og nota því ensku inn á milli. Þannig þróast íslenskan þeirra og 

verður í raun að blönduðu tungumáli á milli íslensku og ensku. 

 

4.4 Fjórða stig 

Fjórða stig kallast það þegar innflytjendur eru búnir að lifa í landinu í einhvern tíma og eru 

farnir að þekkja betur samfélagið og menninguna. Þarna eru þeir byrjaðir að þekkja til 

umhverfisins og hafa áhrif á það. Þeir eru farnir að taka eftir því að þeir hafa lært og lagað sig 

að nýjum lífstil í nýju landi. Þeir hafa náð sáttum á milli minninga gamla heimalandsins og 

þess nýja og eru farnir að meta kosti beggja landa. Eftir því sem tíminn líður reyna þeir að 

bæta sig í tungumálakunnáttunni og reyna að tala og hafa meira samband við heimamenn í 

kringum sig.  

Þegar allt er komið í eðlilegt horf og þeim er byrjað að líða vel á landinu þá geta þeir 

farið að bæta sig enn betur í því að lifa eins og heimamenn. Þeir byrja að taka meira eftir 

umhverfinu og hlusta betur á tungumálið og smá saman síast inn hellingur af orðum í íslenska 

orðabankann þeirra sem auðveldar þeim að hafa samskipti við annað fólk (Oberg 1960:142-

146 og Sandra Yildiz Castillo Calle 2012:28-29). 
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5. Rannsókn á Taílendingum 

Í þessum kafla verður sagt frá rannsókn sem ég gerði á taílenskum innflytjendum sem búa á 

Íslandi. Í rannsókninni var leitast við að varpa ljósi á þau vandamál sem taílenskir krakkar 

upplifa þegar þeir læra, tala og skrifa íslensku og kanna jafnframt upplifun þeirra af íslensku 

skólakerfi, samfélagi og menningu.  

 

5.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru sjö taílenskir innflytjendur sem allir hafa verið hér lengur en 

í 3 ár. Í töflu 1 hér að neðan eru upplýsingar um kyn þeirra, aldur, aldur við komuna til Íslands 

og dvalartíma á Íslandi. 

 

 

Þátttakandi 

 

Karlkyn 

 

 

Kvenkyn 

 

Aldur 

 

Aldur við komu 

til Íslands 

 

Dvalartími 

á Íslandi (ár) 

1. x  19 11 8 

2. x  19 8 11 

3. x  17 9 8 

4. x  21 16 5 

5. x  23 9 14 

6. x  22 14 8 

7.  x 22 19 3 

 

Tafla 1. Þátttakendur í rannsókninni - bakgrunnsupplýsingar 

 

Eins og sjá má í töflunni eru þátttakendur ungir eða á aldrinum 17-23 ára og strákar eru í 

miklum meirihluta eða sex af sjö þátttakendum. Þátttakendur hafa dvalið hér mislengi; 

dvalartíminn er frá þremur árum upp í fjórtán ár. Þeir hafa allir taílensku sem móðurmál. 

 

5.2 Rannsóknaraðferð 

Gögnum var safnað á tvennan hátt. Fyrst voru tekin viðtöl við Taílendingana og þeir svöruðu 

11 spurningum sem ég lagði fram. Þessar spurningar snerta bakgrunn þeirra, viðhorf til 

íslensku og íslensks samfélags og notkun þeirra á íslensku og móðurmálinu. Viðtölin voru 
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tekin upp. Hvert viðtal tók u.þ.b. fimm mínútur. Viðtölin fóru fram á íslensku. Í seinni 

hlutanum voru þátttakendur beðnir að svara skriflega tíu spurningum sem snerta upplifun 

þeirra af skólanum og skólafélögum. Einnig var spurt um áhuga þeirra á meira námi og 

viðhorf til skóla. Spurningarnar fylgja hér að neðan.  

Spurningar - fyrsti hluti 

1. Hvað ertu gamall (gömul) ? 

2. Hvað ertu búinn að búa lengi á Íslandi? 

3. Hvernig komstu hingað til Íslands? 

4. Hvað fannst þér um Ísland þegar þú komst hingað fyrst? 

5. Hvað finnst þér um íslenskt samfélag? 

6. Hversu langan tíma tók fyrir þig að tala íslensku? 

7. Hvað er það sem er erfitt fyrir þig í íslensku tungumáli? 

8. Hvaða tungumál notar þú til að tala við vini þína? 

9. Finnst þér íslenskt tungumál mikilvægt? 

10. Ef þú talar við Íslendinga og skilur ekki hvað þeir eru að segja hvað mundir þú gera? 

11. Getur þú sagt mér smá sögu um það hvað þér finnst skemmtilegt að gera? (eftir vinnu 

eða í frítíma) 

Spurningar - annar hluti 

1. Hvað fannst þér um skóla þegar þú stundaðir nám þar? 

2. Þegar þú skildir ekki í tímanum kom kennari til að hjálpar þér að skilja betur? 

3. Fannst þér kennari vera í góðu sambandi við nemendur? 

4. Hvernig var samband þitt við íslenska krakka í skólanum? 

5. Voru margir útlenskir nemendur í blekknum? Ef fleiri, hvaðan voru þeir? 

6. Af hverju hættir þú í skólanum? 

7. Viltu halda áfram að læra/viltu læra aftur seinna? 

8. Heldur þú að það gæti hjálpað þér í framtíðinni og fært þér betri vinnu ef þú lærir og 

klárar skólann?  

9. Hvað er það sem þú vilt helst breyta í skólanum? 

10. Þegar þú talar íslensku hugsarðu fyrst á taílensku og svo talar þú á íslensku? 
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5.3 Niðurstöður 

Í heild má segja að svör Taílendinganna hafi verið nokkuð svipuð hvort sem þeir hafa verið 

hér í 5 eða 10 ár. Aldurinn við komuna til landsins virðist því ekki skipta miklu máli í þessari 

rannsókn.  

Hér á eftir verða helstu niðurstöður teknar saman. Fyrst verður fjallað um svör 

þátttakenda um tungumálið og viðhorf þeirra til þess. Þá verður hugað að svörum þeirra um 

skólann og hvaða hindrunum þeir mættu þar. Að síðustu verður rætt um svör þeirra við 

spurningum um samfélagið og menninguna.  

 

5.3.1 Tungumálið  

Eftir að hafa farið yfir svör þátttakendanna varðandi tungumálið er niðurstaðan sú að 

Taílendingum finnst erfitt að læra íslensku. Þeim finnst málfræðin, framburðurinn, orðaröðin, 

samtengingarnar og orðasamböndin vera erfið. Það reynist þeim erfitt að læra allar 

málfræðireglurnar í íslensku þar sem þær eru mun flóknari og allt öðruvísi en í taílensku.  

Hér á eftir sjáum við dæmi um svör þátttakendanna við spurningu 7 í fyrri hluta 

rannsóknarinnar: Hvað er það sem er erfitt fyrir þig í íslensku tungumáli?  

 Þátttakandi 1: Já það bara finnst mér finnst er svona fallbeyging, fallbeyging og svo 

má svona segja, já mér finnst frekar erfitt.  

 Þátttakandi 2: Hum, svona beyging held ég fallbeygingaorð, og já eitthvað svoleiðs og 

líka framburður.  

 Þátttakandi 3: Allt sko.  

 Þátttakandi 4: Já mjög erfitt.  

 Þátttakandi 5: Já erfitt, allt bara.  

 Þátttakandi 6: Mjög mikið já.  

 Þátttakandi 7: Bara beygingar og málfræði, já allt.  

 

Öllum þátttakendum finnst íslenska mikilvæg. Samskiptin við Íslendinga reynast 

þátttakendum oft erfið. Það sem margir þeirra lenda í þegar þeir eru að reyna að tala íslensku 

við Íslendinga er að þegar hann skilur ekki alveg nógu vel hvað þeir eru að reyna að segja þá 

byrjar hann að tala ensku sem eyðileggur svolítið æfinguna í íslenskunni. Í ljós kom að 

þátttakendur tala yfirleitt taílensku við taílenska vini sína eða nota blöndu af taílensku, 

íslensku og ensku.  
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5.3.2 Skólinn 

Í rannsókninni kom fram að taílensku krakkarnir skildu hvorki námið sjálft né tungumálið. 

Þeim fannst erfitt að vera í skólanum vegna þess að það var oft erfitt að skilja það sem fór 

fram og þeim fannst eins og íslensku krakkarnir ættu miklu auðveldara með að læra allt. 

Taílendingunum fannst ekki þægilegt að vera oft að stoppa kennarann af og spyrja og þannig 

misstu þeir oft af mikilvægri þekkingu. Einn viðmælandi minn sagði til dæmis að þegar hann 

var í skólanum og skildi ekki hvað var verið að tala um þá þorði hann ekki að spyrja neinn þar 

sem hann var ekki enn búinn að kynnast neinum nógu vel. Hann þorði heldur ekki að spyrja 

kennarann.  

Hér eru nokkur dæmi um svör þátttakendanna við spurningu 2 í öðrum hluta: Þegar þú 

skilur ekki í tímanum kemur kennari til að hjálpa þér að skilja betur? 

 Þátttakandi 1: Nei, ég er svo feiminn að spyrja. 

 Þátttakandi 2: Jájá, eitthvað smá en ekki mikið. 

 Þátttakandi 3: Veit ekki. 

 Þátttakandi 4: Nei nei. 

 Þátttakandi 5: Nei, er feiminn að spyrja. 

 

Allir þátttakendur eru jákvæðir gagnvart íslenskum skólafélögum en þeir nefna þó sumir að 

það hafi verið erfitt að kynnast þeim. Þeim finnst líka tengslin milli nemenda og kennara vera 

lítil og kennarinn of fjarlægur. Allir þátttakendur hafa hætt í skóla og flestir nefna 

tungumálaerfiðleika sem ástæðu fyrir því að þeir héldu ekki áfram námi. Þeim finnst 

hugmyndin um að fara aftur í skóla ekki mjög freistandi; þau eru öll í vinnu á veitingastað og 

eru ánægð með stöðu sína.  

Þátttakendur voru spurðir um hverju þeir vildu breyta í skólanum, spurning 9 í öðrum 

hluta: Hverju viltu láta breyta í skólanum? Hér á eftir eru nokkur dæmi um svör þeirra: 

 

 Þátttakandi 1: Læra meira og skilja betur. 

 Þátttakandi 2: Ekki kenna erfiða íslensku. 

 Þátttakandi 3: Allt í lagi mæta seint. 

 Þátttakandi 4: Kenna betur og útskýra betur. 

 Þátttakandi 5: Kenna betur og útskýra betur. 
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Við sjáum af þessum svörum að kennslan hefur að einhverju leyti farið svolítið fyrir ofan garð 

og neðan; þeir skilja ekki kennarann og þora ekki að spyrja eins og fram kom hér að framan. 

5.3.3 Samfélag og menning 

Í kafla 4.3 hér að framan kom fram að Taílendingarnir í rannsókninni halda sig saman í hóp 

með öðrum Taílendingum í vinnu og frítíma. Það kom líka fram í rannsókninni að þeir 

kynnast frekar öðrum útlendingum en Íslendingum. Þeir eiga oft vini frá löndum sem hafa 

svipaða menningu og heimaland þeirra. Viðhorf þeirra til samfélagsins á Íslandi er samt mjög 

jákvætt; þeim finnst samfélagið vinsamlegt, skemmtilegt, þeim finnst fólkið vera gott og 

kurteist.  

Hér eru dæmi um svör þátttakendanna við spurningu 5 í fyrsta hluta: Hvað finnst þér um 

íslenskt samfélag? 

 Þátttakandi 1: Mér finnst þeir ágætir, en já þeir eru svona mjög gott fólk og mjög 

respect. Já, mér finnst bara gaman. 

 Þátttakandi 2: Mjög fínt, allir mjög hressir. 

 Þátttakandi 3: Gaman að vera hér. 

 Þátttakandi 4: (svarar ekki) 

 Þátttakandi 5: Bara fínt. 

 Þátttakandi 6: Bara mjög fínt. 

 Þátttakandi 7: Bara vinsam … 

 

Þátttakendur virðast sem sagt jákvæðir gagnvart samfélaginu, fólkinu í landinu og 

skólafélögum. Það var ekki niðurstaðan þegar þeir voru spurðir um skólann sérstaklega einsog 

fram kom hér að framan. 

 

5.3.4 Mínar eigin hugleiðingar um niðurstöðurnar 

Það sem ég tel að sé best að gera til þess að verða betri í íslensku er að vera mikið í kringum 

Íslendinga og reyna eins og maður getur að tala íslensku. Maður þarf að passa sig að vera sem 

minnst hræddur við að reyna að tala íslenskuna því annars verður maður stressaður og þá 

flækjast orðin fyrir manni. Það er líka gott að horfa á íslenskt sjónvarp og lesa íslenskan texta 

með bíómyndum. Íslenskar bækur eru líka góðar til þess að læra ný orð en maður þarf að vera 

kominn með svolítið vald á tungumálinu til þess. Ef maður gerir allt þetta þá síast ótrúlega 

hratt inn ný orð og nýjar málfræðireglur. 
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Það sem virðist vera gallað í skólakerfinu er að krakkar sem hafa litla sem enga 

íslenskukunnáttu eru sendir inn í bekk þar sem nemendurnir eru búnir að búa á Íslandi og læra 

íslenskuna í mörg ár. Þetta lætur erlendum krökkum líða enn verr þar sem þeim finnst þeir 

ekki ná öllu því sem aðrir krakkar í kringum þau eru að læra. Þetta endar oft með því að 

krakkarnir gefast upp og hætta í skólunum og ákveða að það sé betra að fara að vinna. Það er 

góð ástæða fyrir því hvers vegna innflytjendur tali ekki betri íslensku en þeir gera. Eins og ég 

hef sagt áður þá skiptir umhverfið mjög miklu máli varðandi það hversu mikið maður er 

tilbúinn að leggja á sig.  

Samfélagið sjálft hefur mikil áhrif á það hvernig innflytjendur upplifa sig og reyna að 

bæta sig. Þeir þurfa að venjast nýju umhverfi sem getur verið gjörólíkt því gamla eins og hjá 

Taílendingum. Bæði umhverfið og menningin eru ný upplifun fyrir Taílendinga og þeir þurfa 

því mikinn tíma til þess að aðlagast. Það gæti líka verið að Ísland sé enn ekki nógu opið til 

þess að taka vel á móti öllum innflytjendum því fordómar finnast hér enn í dag. Það veldur 

því að innflytjendur hópa sig frekar saman og velja sér vini frá sömu löndum og vinnustaði 

þar sem aðrir frá sama heimalandi og þeir vinna. Það veldur því að þeir verða mun lengur að 

læra tungumálið og ná ekki að tengjast samfélaginu nógu vel.  
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6. Reynsla mín sem innflytjandi á Íslandi 

Í þessum kafla ætla ég að fjalla um reynslu mína sem innflytjandi á Íslandi. Ég kom til Íslands 

árið 1993 og á þeim tíma var mun minna af útlendingum á landinu miðað við í dag. Þegar ég 

kom til landsins fór ég beint í grunnskóla í einn vetur. Þá var ég 17 ára gamall og þurfi að vera 

einn vetur í skólanum. Ég talaði mjög litla ensku og kunni ekki neitt í íslensku og leið 

hálfpartinn eins og ég væri mállaus. Ég gæti lýst því þannig að líf mitt hafi byrjað uppá nýtt á 

þessum tíma því ég þurfi að aðlagast nýju umhverfi og nýrri menningu sem var allt öðru vísi 

en í mínu heimalandi. Þarna þurfti ég líka að leggja mikið á mig til þess að læra íslensku og 

það tók langan tíma að verða þokkalegur í henni. Fyrir utan hvað það er erfitt að læra íslensku 

þá á ég oft erfitt með að læra nýja hluti á skömmum tíma. Það var samt mjög spennandi fyrir 

mig sem 17 ára strák að vera kominn til nýs lands og fá að skoða og upplifa nýja hluti.  

Þegar ég fór í grunnskólann þá leið mér alls ekki vel því þarna var ég í hópi íslenskra 

krakka og enginn annar útlendingur í bekknum mínum og þar sem ég kunni enga íslensku og 

lélega ensku þá var erfitt að hafa samskipti við aðra nemendur og kennarana. Þetta var einn af 

erfiðustu tímum í lífi mínu. Eftir einn vetur þarna þá fór ég í Iðnskólann í Reykjavík og mér 

fannst það verra en grunnskólinn. Þarna var maður einn með enn fleiri Íslendingum og í engu 

bekkjarkerfi sem gerði það enn erfiðara að kynnast nýju fólki því maður var aldrei með sömu 

krökkum í tíma. Vegna þess kynntist ég engum krökkum því maður fékk ekki nógu langan 

tíma til þess að venjast og kynnast þeim. Kennslan í skólanum var líka mjög erfið fyrir mig 

því þegar ég skildi ekki eitthvað þá var svo erfitt að biðja um hjálp vegna 

tungumálaerfiðleika. Í Taílandi fannst mér alltaf mjög gaman að læra en það breyttist mikið á 

Íslandi. Það hefur líklegast orsakast af tungumálaerfiðleikum en einnig af gjörbreyttri 

menningu og samfélagi.  

Sem útlendingur á Íslandi þá fannst mér mjög erfitt að kynnast Íslendingum. Kannski 

hefur það verið af því að á þessum tíma var ekki mikið af útlendingum og Íslendingar ekki 

vanir að hafa samband og eiga vini frá öðrum löndum. Samband mitt og stjúpföður míns frá 

Íslandi var ekki mjög náið og skýrist það að mestu leyti af því að ég var svo gamall þegar 

mamma mín fór með mig til landsins. Vegna þess var svolítið erfitt fyrir mig að labba til hans 

og spyrja hann út í eitthvað sem mig langaði að vita til dæmis um verkefni í skólanum. Þegar 

börn koma ung til landsins þá verður samband þeirra og stjúpföður þeirra yfirleitt nánarra 

vegna þess að þau búa hjá fjölskyldunni í mörg ár áður en þau verða fullorðin. 

Eftir að hafa verið á Íslandi í smástund fór ég að geta talað og skrifað svolitla íslensku 

en á sama tíma hætti ég í skólanum og ákvað að fara að vinna. Seinna fór ég samt aftur í skóla 

til þess að bæta mig í íslenskunni. 
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Það sem mig langar að benda á í þessum kafla er það að það er ekki auðvelt að vera 

innflytjandi í nýju landi með nýtt tungumál og geta ekki fengið aðstoð við allt sem maður 

þarf. Eins og ég nefndi áður í ritgerðinni þá er ekki auðvelt að vera Taílendingur og læra 

íslensku því reglurnar í íslensku eru allt öðruvísi en maður er vanur í taílensku. Ritmálið er 

líka allt öðruvísi og það er því mikið nám og miklir erfiðleikar sem maður þarf að yfirstíga til 

þess að vera mjög góður í íslensku. Þegar fólk kemur til nýs lands vill það oftast læra eitthvað 

í tungumálinu sem er talað þar og það er ekki bara skólakerfið sem tengist þeim málum heldur 

líka umhverfið og ekki síst fjölskyldan sem er mikilvæg.  

Til þess að bæta skólakerfið væri gott að hafa sérstaka tíma fyrir innflytjendur sem 

kunna ekki íslensku og einnig þyrftu kennararnir að leggja sérstaka áherslu á að þessir 

nemendur fái góða kennslu og að þeir nái því sem þeir eiga að læra. Það sem ég er mjög 

ánægður varðandi íslensku sem annað mál í Háskóla Íslands er að sambandið milli 

kennaranna og nemendanna er mjög gott. Kennaranir vita hvað útlendingana langar að læra 

og vita hvernig best er að koma námsefni til skila. Þegar nemendurnir lenda í vandræðum í 

tímum geta þeir gengið til kennarans og fengið góða hjálp. Þegar kennslan er góð og 

nemendurnir hafa áhuga á náminu þá verður mun auðveldara að bæta sig í íslensku. 

Skólakerfið er því einn mikilvægasti þátturinn varðandi það að innflytjendur læri tungumál 

landsins.  
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Lokaorð 

Það er ekki auðvelt að vera innflytjandi í nýju landi og þurfa að læra annað tungumál upp á 

nýtt. Það skiptir samt gífurlega miklu máli að læra tungumálið, fræðast um menninguna og 

kynnast samfélaginu til þess að geta lifað góðu lífi í nýju landi. Tungumálið er það sem skiptir 

einna mestu máli varðandi það. Það má líkja tungumáli við lykil því hann opnar dyr sem gefur 

manni ný tækifæri. Það skiptir líka máli að ná tengslum við annað fólk í landinu því þannig 

fær maður enn betri sýn á samfélagið. Það skiptir miklu máli að aðlagast landinu vel en það er 

líka mikilvægt að halda í aðra hluti sem tengjast menningu heimalandsins.  

Við höfum séð í köflunum hér að framan að Taílendingar sem flytja til Íslands eiga 

erfitt með að læra íslenska tungumálið því það er öðruvísi í ritmáli og málnotkun en taílenska. 

Það kom líka í ljós að skólakerfið hefur ekki nýst þeim nógu vel til að ná góðum tökum á 

málinu. Það er nauðsynlegt fyrir fólk sem á tvö „heimili“ að aðlaga sig að nýju samfélagi og 

læra tungumálið í nýja landinu. Jafnframt er nauðsynlegt að rækta og sinna móðurmálinu. 

Þannig skapast sátt milli þess gamla og hins nýja.  
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