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Ágrip 

Ekki eru til margar rannsóknir á Íslandi hvað varðar upplifun barna sem tilheyra tveimur 

kynþáttum. Meginmarkmið rannsóknarinnar var því að kanna upplifun barna af tveimur 

kynþáttum í íslenskum grunnskólum. Rannsóknarspurningin til þess að kanna þetta atriði 

var: Hver er upplifun barna af tveimur kynþáttum í íslenskum grunnskólum? 

Undirspurningar til þess að geta betur svarað þessari spurningu voru: Hvernig tengja þau 

við kynþátt og hvernig skilgreina þau hann? Hafa þessi börn lent í ágreiningi í skólanum 

sökum útlits síns, fordóma eða staðalímynda? Hvernig líta þau á tungumál í íslensku 

samfélagi? Eigindlegri aðferðafræði var beitt til þess að leita svara við 

rannsóknarspurningum. Eitt rýnihópaviðtal var tekið við fjögur börn sem tilheyrðu tveimur 

kynþáttum. Viðmælendur voru í 7. til 10. bekk og voru bæði af landsbyggðinni og 

höfuðborgarsvæðinu.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar voru að upplifun barna af tveimur kynþáttum í 

íslenskum grunnskólum er að mestu leyti góð, en hins vegar er margt sem má bæta í 

skólakerfinu. Kynþáttur hefur áhrif á upplifun, en einnig á vinatengsl í skólanum hvort sem 

það er meðvitað eða ómeðvitað. Viðmælendur höfðu lent í ágreiningi, sömuleiðis upplifað 

staðalímyndir, rasisma og kynþáttauppnefni. Einnig höfðu allir viðmælendur áður heyrt n-

orðið í skólanum, hvort sem því var beint að þeim eða ekki. Upplifun viðmælenda af 

kennurum í íslenskum grunnskólum var að þeim fyndist óþægilegt eða hunsuðu aðstæður 

þegar þeir heyrðu eitthvað er varðaði kynþáttauppnefni en því töldu viðmælendur að væri 

hægt að breyta með frekari fræðslu í skólanum fyrir kennara og nemendur. Einnig upplifðu 

nemendur að þeir gætu fundið fyrir fordómum frá kennurum jafnt og frá samnemendum, 

en erfitt væri að gera sér grein fyrir því hvað myndi teljast sem fordómar, væri það vegna 

húðlitar, tvítyngis eða einungis vegna þess að nemandi og kennari ættu ekki saman.  

 Niðurstöðurnar eru mikilvægar til þess að varpa ljósi á upplifun þessara barna og að 

fundin sé leið innan skólakerfisins til þess að gera sér grein fyrir því að þetta þurfi að ræða.  
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Abstract 

“I hate all black people, except you”  

The experience of children of mixed races in Icelandic schools 

There are few, if any, research papers in regards to the experience of children of mixed 

races in Iceland. The main goal with this research paper was to examine what children of 

mixed races experience in Icelandic schools. The research question asked was: What is the 

experience of children of mixed races in Icelandic schools? To better answer this question, 

three sub questions were asked: How do these children connect and define race? Have 

these children had any confrontations in school regarding how they look, experienced any 

prejudice and/or stereotypes? How do they regard language in Iceland? The research was 

based on qualitative method using focus groups with four individuals of mixed races. The 

individuals in question ranged from the 7th to the 10th grade and came from a mixture of 

city as well as rural surroundings in in Iceland.  

 The results of the research showed that the experiences of the individuals were 

good for the most part. Although, there are things that need to be changed in the school 

systems. Race does affect the individual’s experience. This is also in regard to connections 

in their social network at school, whether done unconsciously or consciously. All of the 

individuals had experienced conflicts of some sort in school, for instance, stereotypes, 

racism and ethnophaulisms. For example, being called or heard the n-word in school. The 

overall experience regarding teachers reactions and how they handle these situations was 

that teachers found it uncomfortable to talk about and would rather ignore the situation. 

However, all individuals considered this to be easily remidied with further education for 

both teachers and students. In addition, the individuals experienced prejudice from 

teachers as well. However, they found it difficult to understand whether this was in regard 

to the color of their skin or simply their personalities clashing.  

 These results are important as they highlight the experience of these children and 

help the school system to realize that this is something that needs to be addressed.  
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1 Inngangur 

Hugtakið kynþáttur er umdeilt um heim allan. Íbúar á Íslandi eru þekktir fyrir að vera 

einsleitur hópur hvað varðar húðlit og því áhugavert að sjá hversu fjölbreytt samfélagið 

hefur orðið. Rannsakandi kemur frá landsbyggðinni, en þegar hann var í skóla var 

nemendahópurinn mjög einsleitur. Nú á dögum er allt öðruvísi að labba inn í sama skólann. 

Það hlýtur að vera erfitt fyrir einstaklinga sem koma til Íslands eða hafa alltaf búið á Íslandi 

að vera ólíkir þessari týpísku íslensku staðalímynd af manneskju. Að þurfa að upplifa sig 

vera „öðruvísi“. Skóli eru ákveðið samfélag og því er mikilvægt að nemendum líði vel í 

skólanum og þeir upplifi sig sem hluta af heildinni. Því er mjög áhugavert að skoða hvernig 

börn, sem skera sig úr í samfélaginu, upplifa sig í íslenskum grunnskólum. 

1.1 Forsenda rannsóknar 

„Þú ert bara ljót og svört“ eru orð sem ég hef oft heyrt í huga mínum frá því ég heyrði 

samnemanda minn segja þau þegar ég var í 2. bekk. Hann var ekki að beina þessum orðum 

að mér, heldur vinkonu minni sem var af tveimur kynþáttum. Hún hafði tekið litinn sem 

hann vildi nota til að lita mynd af ís. Þetta virtist vera saklaus árekstur á milli 7 ára barna, 

en ég hef oft hugsað til þessarar stelpu í gegnum árin og íhugað hvernig hún hafi upplifað 

sína skólagöngu eftir að leiðir skildu þegar við vorum 8 ára gamlar.  

Ég á níu systkinabörn og af þeim níu eru sex af tveimur kynþáttum. Þau hafa öll nema 

eitt verið á einhverjum tímapunkti í grunnskóla á Íslandi. Ég er stóra frænka þeirra og hafa 

þau komið til mín og sagt mér hvernig þeim líður í skólanum. Frá unga aldri hef ég verið 

með sterkar skoðanir um jafnrétti allra. Ég hef tekið því mjög illa þegar ég hef orðið vitni að 

fordómum í garð hópa einstaklinga sem skera sig úr útlitslega, hvort sem það er á Íslandi 

eða annars staðar í heiminum, í garð systkinabarna minna eða annarra barna.  

 Þar sem ég er með BA-gráðu í ensku, mátti ég skrifa um það sem mér lá á hjarta í 

mastersritgerðinni. Ég hef oft velt fyrir mér, þar sem íslenskt samfélag upplifir sig oft meðal 

þeirra fremstu í jafnréttisbaráttu og að vera fordómalaust samfélag, hvort það sé raunin. 

Ég hugsaði lengi hvað ég myndi vilja rannsaka, en gerði mér grein fyrir að þetta yrði að vera 

það sem ég fyndi ástríðu fyrir. Því fannst mér tilvalið að taka fyrir upplifun barna af tveimur 

kynþáttum á Íslandi. Þar sem ég er verðandi kennari vildi ég einbeita mér að upplifun 

þeirra í íslenskum grunnskólum.  
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1.2 Markmið rannsóknar 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að komast að því hvernig börn af tveimur kynþáttum 

upplifa sig í íslenskum grunnskólum. Þegar einstaklingur tilheyrir tveimur kynþáttum, er átt 

við að hann eigi foreldra úr ólíkum kynþáttahópum (Smedley, 1998; Paragg, 2015). 

Rannsóknarspurningin sem lögð er fyrir í þessari rannsókn er eftirfarandi: 

• Hver er upplifun barna af tveimur kynþáttum í íslenskum grunnskólum? 

Til þess að geta betur svarað rannsóknarspurningunni og fá nánari útskýringu á því hvernig 

upplifun þessara barna er, eru settar fram þrjár undirspurningar.   

• Hvernig tengja þau við kynþátt og hvernig skilgreina þau hann? 

• Hafa þessi börn lent í ágreiningi í skólanum sökum útlits síns, fordóma eða 

staðalímynda? 

• Hvernig líta þau á tungumál í íslensku samfélagi? 

Rannsakandi telur að fyrstu tvær undirspurningarnar tengist beint upplifun einstaklinga af 

tveimur kynþáttum út frá lestri annarra rannsókna. Ástæðan fyrir þriðju undirspurningu 

sem kom þegar búið var að fá viðmælendur er vegna þess að viðmælendur töluðu öll tvö 

tungumál og fannst rannsakanda því áhugavert að tengja það við rannsóknarspurninguna 

og mögulega vita hvernig þeir upplifðu tungumálakunnáttu sína ásamt því að skera sig úr 

útlitislega.  

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Rannsóknin byggist á sjö köflum ásamt ágripi, formála, heimildaskrá og viðauka. Efni 

rannsóknar er kynnt í inngangskafla, forsendu, markmiði og uppbyggingu ritgerðar er síðan 

lýst. Í öðrum kafla er fjallað um hugtakið kynþátt. Rætt verður hvort hugtakið sé félagslega 

skapað og verður síðan fjallað um hvað „blandaður kynþáttur“ er. Einnig verður talað um 

vináttu og hvernig hún myndast. Þriðji kafli ræðir skóla án aðgreiningar og farið verður 

nánar í tvítyngi og fjöltyngi. Í fjórða kafla er rætt um ágreining, en þar verður talað um 

fordóma, staðalímyndir og rasisma ásamt uppnefnum og viðurnefnum. Einnig verður talað 

um n-orðið og hver á rétt á að segja það. Fimmti kafli snýst fyrst og fremst um 

rannsóknaraðferð, rannsóknarsnið, framkvæmd rannsóknar, val á þátttakendum og 

þátttakendur sjálfa. Auk þess er rætt um skráningu og úrvinnslu gagna, réttmæti og 
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áreiðanleika ásamt siðferðilegum atriðum og leyfum. Í sjötta kafla er greint frá helstu 

niðurstöðum rannsóknar, þær eru síðan tengdar við fræðilegan hluta ritgerðarinnar í 

sjöunda kafla. Í síðasta kafla rannsóknar, áttunda kafla, eru samantekt og lokaorð.  
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2 Hugtakið kynþáttur  

Hugtakið kynþáttur (e. race) hefur verið notað lengi, en útskýringin á hugtakinu hefur 

breyst og/eða þróast í gegnum árin. Fyrir 20. öld var orðið kynþáttur oft notað til þess að 

reyna að útskýra mismunandi hópa fólks í heiminum. Talið var að það væru ákveðnir 

líffræðilegir þættir sem gætu aðgreint hvern kynþátt fyrir sig. Þetta er snúið og viðamikið 

hugtak þar sem margt spilar inn í. Það er ekki til ein skilgreining á þessu hugtaki, heldur 

margar mismunandi skilgreiningar. Það kemur til vegna þess að það eru ekki allir 

fræðimenn sammála því hvernig hægt sé að skilgreina kynþátt (Relethford, 2010).  

John Relethford (2010) segir að hugtakið kynþáttur geti verið notað til þess að 

flokka fólk eftir húðlit, eins og svarta og hvíta, þjóðerni, eins og Japana, og trúarbrögðum, 

eins og gyðinga. James A. Banks og Cherry A. McGee Banks (2007) telja hugtakið vera 

tilraun fólks til þess að flokka einstaklinga út frá útliti og svipgerð. Þau telja þetta þó hafa 

sýnt sig vera erfitt, þar sem samfélagið er svo ótrúlega blandað í nútímasamfélagi að það er 

engin skýr lína og þar af leiðandi á hugtakið oft til að flækjast fyrir fólki. Relethford (2010) 

telur þó að notkun hugtaksins eigi oft það til að rugla fólk frekar en að útskýra og ætti því 

að styðjast við og nota önnur hugtök heldur en kynþáttur. 

Það er í eðli mannkynsins að flokka, en allir gera það á hverjum degi, bæði 

meðvitað og ómeðvitað. Í bók Claude Lévi-Strauss, The Savage Mind (1966) greinir hann frá 

því að einstaklingar geti ómögulega starfað í óskipulögðu og rugluðu umhverfi. Það er í eðli 

mannsins að koma skipulagi á umhverfið, en hann telur það vera hugann sem flokki og 

greini hluti sem hann sér ekki og skilur ekki. Fyrirbærið eða hluturinn fær því aldrei 

merkingu hjá einstaklingi nema með því að hann nái að aðlaga það að einhverju sem hann 

þekkir og skilur. Þetta er svipað og kenning Jean Piaget um hugsmíðahyggju. Í bókinni The 

development of children tala Lightfoot, Cole og Cole (2013) um kenningu Piaget, en hann 

styðst við hugtökin skema, aðhæfingu og samlögun. Skema er skipulögð heild hugsana sem 

hjálpar fólk að skilja umhverfið í kringum sig. Hún er notuð af einstaklingi til að takast á við 

veröldina og túlka eigin reynslu sem einstaklingurinn verður fyrir. Skema barns breytist í 

gegnum líf þess þegar það upplifir nýja hluti í daglegu lífi. Samlögun er þær upplýsingar 

sem eru túlkaðar miðað við fyrri þekkingu og reynslu. Þessar nýju upplýsingar fella inn í og 

styrkja skemað sem þau hafa. Aðhæfing er þegar hugsun er breytt í samræmi við nýja 

reynslu sem einstaklingurinn myndar (Lightfoot, Cole og Cole, 2013). 
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Það hefur verið áberandi í gegnum árin að helsta leið mannkynsins til að flokka 

einstaklinga hefur verið eftir kynþætti, þá með sérstaka áherslu á húðlit og þjóðerni. Það 

gefur því til kynna að hugtakið kynþáttur geti talist flokkunarhugtak yfir mannkynið. 

Relethford (2010) minnir á að einstaklingar séu svo ólíkir að ekki passi allir inn í þessa 

fyrirfram ákveðnu flokka og því telur hann það sýna að kynþáttaflokkarnir gangi ekki upp til 

þess að flokka mannkynið. Sumir nota kynþátt til þess að lýsa líffræðilegum atriðum, aðrir 

menningarlegum atriðum en hann telur það geta myndað erfiðleika í rannsóknum. Hann 

segir það vera vegna þess að líffræðilegar og félagslegar skilgreiningar á kynþætti liggi ekki 

alltaf saman og eigi það til að skarast. 

Fræðimenn hafa reynt að flokka kynþætti en eru ekki sammála um hversu margir 

eru til. Sumir telja þá aðeins vera þrjá; svarta, hvíta og asíska. Relethford (2010) telur þó 

mikilvægt að muna að allt mannkynið passar ekki inn í aðeins þrjá flokka og líkir því við að 

reyna að flokka mannkynið eftir hæð. Hann segir að þetta bendi til þess að ekki sé hægt að 

nota kynþátt í líffræðilegum rannsóknum. Flestir sem reyna að nota kynþætti sem 

flokkunartæki líta á þá sem mismunandi undirtegundir Homo sapiens, en rannsóknir hafa 

sýnt að það eru engin merki um að fólk sé ólíkt að innan, þó svo að einstaklingar geti litið 

mismunandi út að utan (Relethford, 2010). Mannfræðingurinn Thomas Hylland Eriksen 

(2010) tekur undir þetta og bætir við að það séu engin skýr mörk á líffræðilegum 

einkennum kynþátta og því ekki hægt að tala um ólíka kynþætti í rannsóknum. Það er því 

ekki hægt að nota þetta hugtak í þessu samhengi þar sem búið er að sanna að allt 

mannfólk tilheyrir sömu tegund (Smedley og Smedley, 2005; Relethford, 2010). Rannsóknir 

hafa sýnt að allt mannkynið er allt að 99,9% líkt (Smedley og Smedley, 2005). Relethford 

(2010) segir að það sé hægt að flokka einhverjar lífverur í heiminum, en ekki mannkynið 

þar sem einstaklingarnir séu feiknalíkir. Einnig bendir Relethford (2010) á að það sé margt 

ólíkt með fólki sem ekki sjáist, líkt og fingraför, en fólk væri ekki flokkað eftir því.  

Til er önnur nálgun á líffræðilega flokkun kynþátta, en hún er samsett af greiningu 

genasamsæta, landfræðilegri fjarlægð og líkamlegum mun einstaklinga. Þessi nálgun á að 

skilgreina hóp fólks af mismunandi heimssvæðum. Oft er notað erfðafjarlægðarkort (e. 

genetic distance map) sem sýna á erfðamun á milli íbúa ólíkra lands- og heimshluta. Með 

þessu korti er talið að þeir sem eru nær hver öðrum á kortinu séu erfðafræðilega líkari, en 

þeir sem eru lengra í burtu á kortinu séu minna líkir og því hægt að skilgreina þessa íbúa 

sem ólíka kynþætti (Relethford, 2010). Durrenberger og Erem (2010) segja hins vegar að þó 

svo að húðlitur einstaklinga sé ólíkur, sé það ekki nóg til að greina fólk í mismunandi 
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kynþætti. Oft er talað um að fólk innan sama kynþáttar líti ekki svipað út og það sé meiri 

fjölbreytileiki innan hópa frekar en á milli hópa. Rannsóknir á erfðafræðilegum einkennum 

sýna að 10% af heildarfjölbreytileika mannkyns sé á milli hópa, en 90% innan eins hóps 

(Relethford, 2010).  

Eins og áður hefur verið nefnt eru ekki allir sammála því hvernig eigi að útskýra 

kynþátt og því er ekki hægt að nota kynþátt sem flokkunarhugtak nema að skilja hvernig 

viðkomandi túlkar hugtakið. Kynþáttur í daglegu tali getur átt við landshluta, þjóðerni, 

trúarbrögð eða útlit einstaklings. Relethford (2010) telur kynþátt ekki vera leið til þess að 

aðgreina mannkynið á líffræðilegan hátt heldur sé það möguleg spurning um hvernig best 

sé hægt að lýsa því. Umræðan hér að ofan sýnir því að ekki er hægt að skilgreina kynþátt 

sem líffræðilegt atriði, en er hægt að skilgreina kynþáttur sem félagslegt atriði? Það verður 

skoðað nánar hér að neðan. 

2.1 Kynþáttur - félagslega skapað hugtak 

Í gegnum aldirnar hefur hugtakið kynþáttur þróast í þá átt að það hefur mikla neikvæða 

sögu á bak við sig. Í nútímasamfélagi er kynþáttur oft tengdur við eitthvað neikvætt og telja 

margir erfitt að ræða það. Það ber þó að hafa í huga að áður fyrr var enska orðið „race“ 

notað til þess að flokka mismunandi gerðir dýra. Hugtakið þróaðist síðan að mannkyninu 

þegar þrælahaldið hófst, en það var notað til þess að flokka mannkynið, helst einstaklinga, 

niður í útlitslega mismunandi hópa (Smedley og Smedley, 2005). 

Kynþáttur var þó ekki alltaf flokkunarhugtak. Á tímum fornra heimsvelda voru mikil 

samskipti milli Evrópu, Asíu og Afríku. Það var mikið um vöruskipti og bandamenn á milli 

heimshluta og var vel tekið á móti einstaklingum sem ferðuðust langar vegalengdir. Tækni, 

sögum og iðnaðarverki var deilt og voru margir sem giftust innan mismunandi þjóðerna. 

Það var ekki óalgengt að einstaklingar flyttu á milli landshluta og aðlöguðust nýju samfélagi 

á þessum tíma og virðist hafa verið sá skilningur að flestir gætu það og gætu einnig lært 

nýtt tungumál. Það virtist vera skilningur um að þjóðerni tapaðist ekki við þessar 

breytingar, þar sem breytingar í heiminum væru óhjákvæmilegar. Flestum var lýst með 

hver faðir þeirra væri og hvaða vinnu þeir unnu, en lítið litið til kynþáttar eða þjóðernis í 

ritum (Smedley, 1998). 

Það var þó á miðöldum sem fór að sjást í ritum að fólki frá Afríku var oft lýst sem 

einhvers konar skrímsli. Á 15. öld hófust meira samskipti við Afríku og dró því úr þessum 

frásögnum að einhverju leyti. Að sigla til ólíkra landa á þessum tíma varð vinsælla og þótti 
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mörgum mannkynið í öðrum heimshlutum afar forvitnilegt, ásamt því þótti nýja umhverfið 

sem þetta fólk bjó í forvitnilegt (Kristín Loftsdóttir, 2006). 

Allt að 16. öld var fólk helst flokkað út frá tungumáli og trúarbrögðum, með nánast 

enga áherslu á húðlit eða útlit. Hugtakið kynþáttur var oft notað til þess að lýsa hlutum, 

eins og týpu eða tegund (Smedley og Smedley, 2005). Englendingar komust í kynni við 

Vestur-Afríku á þessari öld og bendir Jordan (2000) á að á þessum tíma var ekki vitað að 

dökkur húðlitur Afríkubúanna væri vegna sólarinnar heldur var liturinn tengdur við 

óhreinindi, hið illa og dauða. Hvítt var andstæða svarts og var allt hvítt talið fagurt og gott. 

Jordan telur að þetta, ásamt því að Englendingar töldu Afríkubúana vera ósiðaða miðað við 

þá, vera ástæðu þess að fordómar mynduðust gagnvart þeim í samfélaginu. Kristín 

Loftsdóttir (2006) bendir hins vegar á í grein sinni, Þriðji sonur Nóa, íslenskar ímyndir Afríku 

á miðöldum, að fræðimenn séu ekki sammála um hvort þetta hafi verið raunin, en sumir 

telja að fordómarnir hafi þróast með tímanum. 

Vegna þrælahalds og verslunar með þræla í Afríku í byrjun 17. aldar, fór Afríka í 

heild sinni að taka á sig neikvæða mynd í augum Vesturlandabúa en þar var talið vera 

ósiðmenntað fólk (Holsey, 2013). Englendingar litu á sig sem siðmenntað fólk og voru mjög 

uppteknir af þessum tveimur hugtökum á þessum tíma. Í lok 17. aldar byrjaði hugtakið 

kynþáttur að taka á sig aðra merkingu á Vesturlöndum, þar sem þar voru mismunandi 

hópar fólks komnir saman í einu samfélagi (Smedley og Smedley, 2005). Ótalmörg lög voru 

sett til þess að minnka rétt svartra, indíána og fólks af tveimur kynþáttum í Bandaríkjunum. 

Þetta var gert til þess að geta notað þá sem þræla og taka burt öll réttindi þeirra sem 

annars myndu koma í veg fyrir þrælahald (Smedley, 1998). Jónína Einarsdóttir (2007) telur 

að allt að tíu þúsund þrælar hafi verið fluttir árlega frá Afríku til Bandaríkjanna á 17. öld.  

Snemma á 18. öld má sjá orðið kynþátt birtast í mörgum ritum og verða að staðli í 

samfélaginu. Kynþáttur var notaður til þess að raða einstaklingum upp í stigveldisskiptaröð. 

Þetta var leið til þess að flokka þessa ótalmörgu hópa fólks sem komu og umgengust hver 

annan í Bandaríkjunum, en þessi flokkun byggðist á útliti einstaklinga. Í Bandaríkjunum og 

Suður-Afríku voru svartir lægst settir og áttu aðrir kynþættir það til að gæta þess að 

umgangast ekki svarta þar sem það hefði áhrif á hvernig samfélagið leit á þá. Talið var að 

bæði líkamlegir eiginleikar og hegðun væru ætt- og erfðatengd og því ekki hægt að breyta 

þessari röðun (Smedley, 1998). Þetta var orðin mikilvæg flokkun í samfélaginu þar sem 

svartir áttu að vera notaðir sem þrælar en allt að 12 milljónir þræla voru fluttir frá Afríku til 

Bandaríkjanna á milli 1450 og 1850 (Smedley, 1998; Jónína Einarsdóttir, 2007). 
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Upp úr 19. öld var hugtakið kynþáttur notað í rannsóknum og vísindum til að 

mynda undirflokka fyrir mannkynið. Það var notað til þess að lýsa hvaðan forfeður 

einstaklinga komu en einnig var talið hægt að sjá mun á erfðum þeirra (Smedley og 

Smedley, 2005). Freeman (1997) bendir á rannsókn Samuel George Morton, en hann 

mældi stærð höfuðkúpa á hvítum, indíánum og svörtum og taldi að hvítir væru með stærri 

höfuðkúpu og væru þess vegna gáfaðri en indíánar og svartir einstaklingar. Nú er hins 

vegar hægt að sjá að þessar rannsóknir vísindamanna myndu ekki vera fullnægjandi ef þær 

myndu vera gerðar nú á dögum. Nú er vitað að allt mannkynið er 99,9% eins og því ólíklegt 

að það sé hægt að flokka það líffræðilega (Smedley og Smedley, 2005). 

Menningarmunur getur haft áhrif á hvernig einstaklingur lítur á orðið kynþáttur. 

Banks og Banks (2007) telja kynþátt vera félagslega skapað hugtak sem tengist útliti 

einstaklinga á flókinn hátt. Ef tveir einstaklingar myndu standa hlið við hlið og væru með 

sömu svipgerð og útlit, gætu þeir samt verið flokkaðir í tvo mismunandi kynþætti, það færi 

einungis eftir því hvernig samfélagið liti á þá. Hann telur því að kynþáttur endurspeglist í 

menningu, efnahag og pólitískum aðstæðum í hverju samfélagi fyrir sig. Rannsakandi er 

sammála þessari útskýringu og styðst við hana í rannsókninni. En einnig telur hann kynþátt 

vera félagslega skapað hugtak sem hefur orðið til vegna heimssögu mannkynsins. Hann er 

sammála því sem Relethford (2010), Lévi-Strauss (1966) og Piaget (sjá í Lightfoot, Cole og 

Cole, 2013) um að það sé í eðli mannsins að flokka, en telur hann ástæðu þess að flokkun 

eftir húðlit eigi sér stað sé vegna sögulegs bakgrunns eins og Banks og Banks (2007) telja.  

 

2.2 Blandaður kynþáttur  

Í nútíma samskiptum er oft talað um einstaklinga sem eru „blandaðir“, með þessu er átt 

við einstaklinga sem eiga foreldra úr ólíkum kynþáttahópum (Smedley, 1998; Paragg, 

2015). Einstaklingar af tveimur kynþáttum hafa verið kallaðir ýmislegt í gegnum tíðina, allt 

fram að 20. öld, þar á meðal kynblendingur (e. half caste), múlatti og einstaklingur með 

kynþáttablöndun (e. miscegentation) en þessum kennimerkjum hefur verið hafnað í 

nútímasamfélagi (Tizard og Phoenix, 2002). Það hafa komið fram uppástungur um ný 

hugtök til þess að lýsa einstaklingum af tveimur mismunandi kynþáttum. Sem dæmi nefna 

Tizard og Phoenix (2002) blandaðan kynþátt (e. mixed race), tvöfaldan uppruna (e. dual 

heritage) og blandaðan uppruna (e. dual/mixed heritage) en síðasta hugtakið hefur öðlast 
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mikla athygli. Þar er ekki aðeins verið að vísa í tvo ólíka kynþætti heldur einnig gert ráð fyrir 

því að einstaklingurinn hafi tvo mismunandi menningarheima, þ.e. frá sitt hvoru foreldri. 

Fólk sem er af tveimur kynþáttum hefur alltaf verið hluti af samfélaginu, allt frá því 

að Vesturlandabúar fóru að umgangast aðrar þjóðir. Í gegnum heimssöguna hefur verið 

talið „vandamál“ þegar einstaklingar hafa verið blandaðir af tveimur kynþáttum. Áður fyrr 

þótti samfélaginu blandaðir einstaklingar, þá sérstaklega þeir sem áttu eitt foreldri með 

dökkt hörund og annað með ljóst, ekki passa í neinn ákveðinn hóp og vera ofaukið þar sem 

ólöglegt var fyrir fólk af mismunandi kynþáttum að vera í sambúð (Smedley, 1998). 

Samfélagið taldi einnig líklegt að ef að börn myndu fæðast af tveimur mismunandi 

kynþáttum yrði það skömm fyrir fjölskylduna þar sem útlitslega myndi sjást að barnið væri 

einnig af kynþætti sem væri lægra í stigveldisröðinni. Tizard og Phoenix (2002) benda hins 

vegar á að á þessum tíma voru börn sem fæddust af tveimur kynþáttum oft afleiðing þess 

að hvítir karlmenn misnotuðu svarta kvenþræla sína. 

Þegar einstaklingar í þrælahaldi voru af tveimur kynþáttum fengu þeir oft að njóta 

meiri forréttinda en hinir þrælarnir og myndaðist öfundsýki af þeirri stöðu (Tizard og 

Phoenix, 2002). Mörgum hvítum þótti að blandaðir einstaklingar væru æðri en „hreinir“ 

svartir einstaklingar, en þetta sýnir hvernig stigveldisröðin var og hversu lágt svartir voru 

settir á henni. Á sama tíma þótti einhverjum þeir sem voru blandaðir vera andlega 

óstöðugir þar sem þeir væru með hluta af svörtum í sér (Dagbovie, 2007). Margir kalla 

þetta eins dropa regluna (e. one drop rule), en með því er átt við að ef einstaklingur er með 

„einn dropa“ af blóði frá svarta kynþættinum er hann talinn svartur og fær því allt sem því 

fylgir (Tizard og Phoenix, 2002).  

Á síðustu árum hafa verið gríðarlegar breytingar á því hvernig talað er um 

einstaklinga af tveimur kynþáttum. Þetta getur verið vegna aukins fjölbreytileika í 

samfélaginu. Banks og Banks (2007) segja að mun fleiri börn séu talin vera af tveimur 

kynþáttum en fullorðnir. Kynþáttaflokkarnir eru að verða óskýrari þar sem fleiri giftast milli 

ólíkra kynþátta. Þar sem hópur einstaklinga af tveimur kynþáttum er orðinn algengari 

myndi það gefa til kynna að áhugi á flokkun kynþátta myndi minnka, en hins vegar er enn 

til sú hugmynd að það séu til „hreinir kynþættir“ og því er erfitt fyrir einstaklinga af tveimur 

kynþáttum að gera sér grein fyrir því hvaða kynþátt þeir mögulega tilheyra. Aftur á móti 

telur Song (2010) að nútíma skilningur á kynþætti sé margþættur og undir hann falli 

trúarbrögð, þjóðerni og ríkisfang, sem gerir þeim kleift að skilgreina sig á fjölbreyttari hátt.  
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Það mætti því halda að einstaklingar sem eru blandaðir myndu finna minna fyrir því 

að þeir skæru sig úr, en rannsókn Paragg (2015) sem var framkvæmd í Kanada sýnir að svo 

er ekki. Fólk sem er af tveimur kynþáttum er oft spurt hvaðan það sé eða hvernig blandað 

það sé. Paragg (2015) telur að þeir sem eru blandaðir hafi öðruvísi upplifun þegar þeir búi í 

landi þar sem flestir eru hvítir, eins og á Íslandi, þar sem þeir skera sig úr útlitslega. 

Niðurstöður rannsóknar Song (2010) tóku undir þetta, en sýndu að einstaklingar af tveimur 

kynþáttum lýstu viðmóti sem þeir höfðu upplifað vegna þess að þeir skáru sig úr útlitslega, 

þá í landi þar sem meirihluti þjóðarinnar er hvítir einstaklingar. Börnum af tveimur 

kynþáttum hefur fjölgað mikið, en það eru margir sem upplifa fordóma í samfélaginu vegna 

þess að þeir skera sig úr útlitslega, en einnig getur nafn þeirra leitt til fordóma þar sem það 

gefur til kynna að þeir séu mögulega með blandaðan uppruna (Rastas, 2009). Viðmælendur 

Rastas (2009) höfðu búið mestalla ævi sína í Finnlandi en þrátt fyrir þetta upplifðu 

viðmælendur að fólk héldi að þeir væru ekki finnskir þar sem þeir voru ekki með 

hefðbundið finnskt útlit. Þessir einstaklingar geta upplifað fordóma þar sem það eru enn til 

hugmyndir um að það sé slæmt að blanda tveimur kynþáttum saman. Því eru þeir taldir 

frávik þar sem þeir tilheyra ekki neinum ákveðnum kynþætti (Tizard og Phoenix, 2002). 

Í gegnum söguna hefur samfélagið litið á einstaklinga af tveimur kynþáttum eins og 

þeir tilheyri ekki neinum ákveðnum kynþætti. Því hafa margir þurft að rannsaka hugtakið 

kynþáttur sjálfir. Eftir rannsókn sína segja Sanchez, Peck, Bonam og Shih (2007) að þeir hafi 

komist að þeirri niðurstöðu að kynþáttur sé ekki til, heldur sé þetta félagslega skapað 

hugtak. Einnig tilheyri ákveðin einkenni ekki ákveðnum kynþætti. Því telja þau að með því 

að gera sér grein fyrir því að kynþáttur sé félagslega skapað hugtak, minnki líkurnar á að 

það verði til staðalímyndir sem tengist kynþætti og meiri líkur séu á að þær verði ekki 

lengur til.  

2.3 Vinátta  

Einstaklingar eiga það til að aðlagast vinahópum sem þeir geta tengt við og/eða líkjast. 

Samkvæmt rannsóknum er algengara að vinasambönd myndist hratt á milli einstaklinga 

sem eru á svipuðum aldri, eru af sama kyni, með sama uppruna eða deila öðrum 

lýðfræðiupplýsingum (Parkinson, Kleinbaum og Wheatly, 2018). Þeir eru einnig oft líkir 

hvað varðar hegðun, fatastíl, tónlistaráhugasvið og framtíðarmarkmið (Lightfoot, Cole 

og Cole, 2013). Þetta er kallað homophily í enskum rannsóknum og verður stuðst við 

íslenska hugtakið einsleitni í þessari ritgerð. Einsleitni hefur verið þráður í mörgum 
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rannsóknum sem hafa verið gerðar út um allan heim. Hún er sérstaklega algeng á 

unglingsárum og fylgir einstaklingum oft að fyrstu fullorðinsárum. Vinir á unglingsárum 

eru líklegri til þess að vera með sama gildismat, viðhorf til skóla, námsárangur og eiga 

svipað frístunda- eða tómstundasvið (Lightfoot, Cole og Cole, 2013). Það er litið svo á að 

einsleitni sé einhvers konar flokkunarleið sem hefur fylgt mannkyninu í margar aldir 

(Parkinson, Kleinbaum og Wheatly, 2018). Vettvangsrannsókn Banks og Banks (2007) í 

skóla í Bandaríkjunum leiddi í ljós að þegar að nemendur borðuðu í matsalnum áttu þeir 

til að sitja með þeim sem líktust sér, svartir nemendur með öðrum svörtum nemendum, 

hvítir nemendur með öðrum hvítum nemendum og svo framvegis.  

Einnig er til hugtakið heterophily, sem er þegar einstaklingur myndar 

vinasamband við einhvern sem er ólíkur sér, en þetta er talið vera óalgengt fyrirbæri. 

Heterophily-vinasambönd eiga það til að endast ekki, en þau byggjast oft á einhverju 

sem einstaklingar eiga sameiginlegt varðandi einhvers konar vinnu og binda á enda á 

þegar sameiginlegu markmiði er náð (Parkinson, Kleinbaum og Wheatly, 2018). 

 Nýlegar rannsóknir um einsleitni hafa sýnt að persónuleikaeinkenni og álit eru oft 

á svipuðu stigi í vinahópi. Carolyn Parkinson, Adam M. Kleinbaum og Thalia Wheatly 

(2018) spyrja hvort þetta gæti verið vegna þess að einstaklingarnir eru með sömu leiðir 

til þess að skynja, hugsa um og bregðast við aðstæðum í heiminum. Sams konar leiðir 

varðandi hvernig einstaklingar skynja og bregðast við aðstæðum eykur fyrirsjáanleika í 

vinahópnum varðandi hvernig hinir muni bregðast við og veldur því oft þægilegra og 

afslappaðra umhverfi og andrúmslofti innan vinahópsins. Þessi samskipti auka oft 

sjálfsmynd einstaklinga og því eiga þeir til að halda sér innan svipaðs hóps. Með þeim 

hætti mynda einstaklingar einnig vinasambönd við einstaklinga sem sjá heiminn á 

svipaðan hátt og þeir sjálfir (Parkinson, Kleinbaum og Wheatly, 2018).  
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3 Skóli án aðgreiningar 

Skóli án aðgreiningar er hugmyndafræði sem íslensk menntastefna byggir nú á. Þetta 

hugtak felur í sér þá nálgun að skólinn eigi að vera staður sem nemendur geti stundað nám 

verið, sama hver líkamleg og andleg staða þeirra sé. Það á að veita nemendum tækifæri til 

þess að stunda skóla með jafnöldrum sínum og á nemandinn að fá meiri stuðning í kerfinu 

til þess að slíkt sé mögulegt (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Gert er ráð fyrir 

því að nemendahópurinn sé fjölbreyttur og því séu þarfir þeirra mismunandi, en þrátt fyrir 

þetta hefur sú hlið menntastefnunnar sem tengist fjölmenningu ekki fengið nógu mikla 

athygli (Hermína Gunnþórsdóttir, Barillé og Meckl, 2017). Hugtakið fjölmenning er það sem 

er notað til þess að lýsa fjölbreyttu samfélagslagsformi. Það er þegar fólk frá mismunandi 

etnískum uppruna og menningarsvæðum býr saman í einu samfélagi eða landi. Í nútíma 

samfélagi er þetta samfélagsform orðin regla en ekki undantekning og því mikilvægt fyrir 

kennara að þekkja þetta hugtak (Guðrún Pétursdóttir, 1999). 

Erlendar og innlendar rannsóknir hafa sýnt að það megi ekki gleyma því að helsta 

hindrunin í átt að raunverulegum breytingum til fjölmenningarlegra starfshátta er viðhorf 

til nemenda sem þurfa á stuðningi að halda í námi og þær væntingar sem kennarar og 

foreldrar hafa til nemenda hvað varðar námsárangur þeirra og færni. Það sem einnig 

hindrar er skortur kennara og skóla á menningarhæfni (e. cultural competence) en það 

hefur áhrif á nám nemenda. Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að ekki sé nógu mikil þekking 

innan einhverra skóla um fjölmenningarlegan bakgrunn nemenda og áhrifin sem þessi 

þekkingarskortur geti haft á menntun þeirra (Hermína Gunnþórsdóttir, Barillé og Meckl, 

2017). 

 Með því að bjóða fjölmenningarlega menntun getur það aðstoðað kennara við að 

skipuleggja kennslu þannig að forðast megi eflingu staðalímynda í samfélaginu, en þessar 

staðalímyndir ýta oft undir fordóma. Þessi leið til menntunar getur eflt jákvætt viðhorf 

nemenda til mismunandi kynþátta, þjóðerna og menningarhópa. Það getur því e.t.v. komið 

í veg fyrir kynþáttafordóma eða rasisma. Það eykur einnig virðingu meðal nemenda í 

bekkjum. Rannsóknir hafa sýnt að þegar kennarar nýta þessa kennsluhætti og ræða um 

mismunandi menningarhópa getur það aðstoðað við að draga úr neikvæðu viðhorfi sem er 

mögulega gagnvart minnihlutahópum í bekknum. Það er því mikilvægt að nýta þessar 

aðferðir og ræða um mismunandi þjóðernishópa, menningarhópa og kynþætti (Banks og 

Banks, 2007).  
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Skóli án aðgreiningar tengist að sjálfsögðu tvítyngi og fjöltyngi barna, en margar 

rannsóknir hafa verið gerðar um tvítyngi og fjöltyngi. Sem dæmi má nefna að Erika Hoff 

(2013), bandarískur fræðimaður, gerði samanburðarrannsókn á tvítyngdum börnum, 

innflytjendabörnum í láglaunastétt og eintyngdum börnum úr millistétt í Bandaríkjunum. 

Hún athugaði hvort einhver munur væri á tungumálakunnáttu barnanna hvað varðaði 

námsárangur. Athuguð voru læsi, málfræði og orðaforði. Niðurstöður sýndu mun á 

orðaforða, en tvítyngdu börnin voru með minni orðaforða en þau eintyngdu. Í málfræði 

voru sömu niðurstöður en það var erfiðara fyrir tvítyngdu börnin að mynda orð og voru 

þau hægari að tjá sig. Mikilvægt er þó að taka fram að markmið hennar með þessari 

rannsókn var að athuga hversu langan tíma það tæki tvítyngd börn að ná eintyngdum 

börnum hvað varðaði tungumálakunnáttu, en það var allt frá 5 til 11 ára aldurs (Hoff, 

2013).  

Hér á Íslandi er námsstaða tvítyngdra barna ekki góð. Rannsóknir hafa sýnt að 

íslenskt samfélag er lokað og getur það verið neikvætt hvað varðar farsælt tungumálanám 

og menntun tvítyngdra barna. Birna Arnbjörnsdóttir (2008) telur það vera mögulega 

ástæðu fyrir því hvernig þessi börn standa sig í íslensku samfélagi. Til þess að nemendur 

hafi frekar tækifæri til þess að standa sig í námsefninu er mikilvægt að kennslan hafi skýr 

markmið hvað varðar það sem nemendur eiga að læra en einnig hvað þeir kunna og geta. 

Kennslan þarf að vera skipulögð og verða lykilþættir og hugtök að vera skýr. Einnig verða 

kennarar að vera opnir fyrir því að mynda persónuleg tengsl við nemendur og sýna þeim 

umhyggju, en með þessu eru meiri líkur á því að kennarar kynnist nemendum og geti því 

mætt þörfum þeirra (Tomlinson, 2003). Kannanir hafa verið gerðar á Íslandi varðandi 

viðhorf grunnskólakennara til skóla án aðgreiningar. Það sem kom í ljós í könnun sem náði 

til 122 grunnskóla á landinu var að 50% kennara töldu sig þurfa þjálfun eða fræðslu um 

móttöku nemenda í skólum sínum (Hulda Karen Daníelsdóttir, Ari Klængur Jónsson og 

Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir, 2010) og því má álykta að ef skólar myndu auka þessa 

fræðslu myndi námsstaða tvítyngdra barna batna. 

3.1 Tvítyngi  

Fólk lifir í nútíma samfélagi þar sem meirihluti heimsins talar fleiri en eitt tungumál 

(Lightfoot, Cole og Cole, 2013). Tungumálið hefur alltaf verið mikilvægur partur af þjóðerni 

Íslendinga (Unnur Dís Skaptadóttir, 2007). Gauti Kristmannsson (2004) bendir á að það sé 

ekki einungis vegna þess að Íslendingar tali íslensku, heldur sé þetta hluti af sögu Íslands 
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þar sem „í gegnum bókmenntir miðalda megi finna beina tengingu við fortíðina“ (Gauti 

Kristmannsson, 2004, bls. 292). Það má sjá að tungumál skiptir miklu máli í lífi einstaklinga 

varðandi hvernig samfélagið lítur á þá.  

Íslensk orðabók (2002) skilgreinir orðið tvítyngdur sem „tvímálga, með tvær tungur, 

falskur í tali, sem kann tvö tungumál jafnvel, á sér tvö „móðurmál“ sem barn eða frá 

barnsaldri“ (Íslensk orðabók: M-Ö, 2002, bls. 1625). Tvítyngi er skilgreint sem „það að vera 

jafnvígur á tvö tungumál, það að tvö tungumál séu notuð“ (Íslensk orðabók: M-Ö, 2002, 

bls. 1625). 

Elín Þöll Þórðardóttir (2007) greinir frá því í kafla sínum Móðurmál og tvítyngi í 

bókinni Fjölmenning á Íslandi að í íslensku nútímasamfélagi sé meirihluti íslensku 

þjóðarinnar orðinn tvítyngdur og er því mikilvægt fyrir þjóðina að þekkja þetta hugtak. Það 

er ekki til ein rétt skilgreining á hugtakinu heldur er sannarlega hægt að segja að það séu til 

margar skilgreiningar og er það flókið hugtak, þó svo að margir telji það einfalt við fyrstu 

sýn (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007; Birna Arnbjörnsdóttir, 2008; Þórdís Gísladóttir, 2004). Það 

eru margar skilgreiningar og birtingarmyndir tvítyngis og því þarf að gera greinarmun á því 

hvaða hópi tvítyngd börn tilheyra til þess að það sé hægt að koma til móts við börnin og 

ólíkar þarfir þeirra (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007).  

Það er ekki hægt að skilgreina tvítyngi út frá málnotkun, málfærni eða máltöku þar 

sem það er misjafnt hvernig einstaklingar hafa lært þessi tvö tungumál, til dæmis hafa ekki 

allir einstaklingar lært bæði tungumálin sem þeir tala samtímis og mögulegt að þeir noti 

heldur ekki bæði málin stöðugt. Það er mikilvægt að hafa í huga að tungumál er ekki 

einungis tæki til þess að vera í samskiptum við aðra, heldur skiptir tungumál feikilega miklu 

máli í þroska barna, þá sérstaklega varðandi vitsmunaþroska þeirra. Vitsmunaþroskinn er 

undirstaða óhlutlægrar hugsunar og læsis, skilgreiningar hugtaka og greiningar orða í 

setningum (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008). 

Þórdís Gísladóttir (2004) segir að tvítyngi hafi verið skoðað sem samfélags- og 

einstaklingstengt fyrirbæri. Hún talar um fjórar mismunandi skilgreiningar á tvítyngi, en 

þær ráðast af sjónarhorni fræðimanna; notkunarviðmið, upprunaviðmið, viðhorfsviðmið og 

kunnáttuviðmið. 

Notkunarviðmið er þegar færnin í tungumálinu er athuguð út frá samfélagslegum 

aðstæðum. 

Upprunaviðmið er þegar einstaklingar tala tvö tungumál og hafa gert það frá 

barnæsku. 
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Viðhorfsviðmið er þegar einstaklingur metur hvort hann telur sig vera tvítyngdan 

eða ekki. 

Kunnáttuviðmið er þegar einstaklingar eru metnir út frá einhverjum kvarða. Þeir eru 

metnir út frá málakunnáttu sinni og síðan ákveðið hversu mikið tvítyngdur þeir eru. 

Einnig talar hún um málvísindafræðimenn, en þeir skilgreina tvítyngi sem „kunnáttu í 

tveimur tungumálum til jafns við innfædda“ (Þórdís Gísladóttir, 2004, 147).  

Birna Arnbjörnsdóttir (2000, 2008) talar um virkt tvítyngi, en það vísar til þegar 

einstaklingur getur notað tvö tungumál til skiptis, en ræður hvort málið hann notar við 

hvaða aðstæður. Til þess að tvítyngi sé virkt er undirstaðan að einstaklingur noti bæði 

tungumálin reglulega. Rannsóknir í öðrum löndum eins og í Bandaríkjunum og Svíþjóð hafa 

sýnt að virkt tvítyngi hefur jákvæð áhrif á vitsmunaþroska og námsframvindu barna, en 

þegar málskipti eiga sér stað getur það haft neikvæð áhrif (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008). 

Tvítyngi getur verið landfræðilegt, eins og má sjá í Sviss og Kanada. Einnig er misjafnt eftir 

þjóðum hvort þessi tvö tungumál eru jafn opinber eins og í Bandaríkjunum þar sem enska 

og spænska eru töluð (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008). 

Það er því ljóst að hver og einn þarf að mynda sína eigin skoðun á þessu hugtaki. 

Spyrja má þó hvernig tungumálið hjá tvítyngdum börnum þróast. Í flestum rannsóknum 

sem hafa verið gerðar um tvítyngi eru tvítyngd börn oftast borin saman við börn sem hafa 

eitt móðurmál og síðan lesið út úr niðurstöðum. Elín Þöll Þórðardóttir (2007) talar um að 

málþroski barna birtist eftir ákveðnum stigum og eru þessi stig svipuð hjá eintyngdum og 

tvítyngdum börnum. Þau byrja á því að umgangast sín tungumál og hlusta, en byrja ekki að 

tala strax, síðan fara þau að babbla einhver sérhljóð og/eða samhljóð. Um eins árs aldur 

fara þau að mynda orð og felst næsta stig í að tengja saman tvö orð í setningar sem verða 

smám saman flóknari. Um þriggja ára aldur fer málþroskinn af stað og verður til flókin 

setningaskipan. Lokastigið byrjar þegar skólaganga hefst, en börn hafa þá lært 

grundvallarreglur móðurmálsins og munu síðan bæta sig í orðaforða og orðskilningi. 

Málþroski er ekki talinn vera fullmótaður fyrr en á gelgjuskeiðinu (Lightfoot, Cole og Cole, 

2013) en Birna Arnbjörnsdóttir (2000), telur að þegar börn læri tvö tungumál samtímis 

muni færni þeirra í báðum móðurmálum verða jöfn um 11 til 12 ára aldur. 

Þó svo að Elín Þöll Þórðardóttir (2007) segi að tvítyngd börn læri tungumálin í sömu 

röð og eintyngd börn, segir hún að hins vegar eigi tvítyngd börn það til að blanda málunum 

saman. Á fyrri árum var þetta talinn vera slæmur málþroski en nú er vitað að þetta er 
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eðlilegur hluti af málnotkun barnanna. Því þurfa öll börn að fá góða æfingu í móðurmáli, 

sama hvort þau eru eintyngd eða tvítyngd. 

3.2 Fjöltyngi 

Það er margt sem spilar inn í þegar verið er að velta fyrir sér fjöltyngi. Sem dæmi má nefna 

hnattvæðingu og tækniþróun í heiminum (Cenoz, 2013). Líkt og þegar rætt er um tvítyngi, 

eru fræðimenn ekki allir sammála um hvernig eigi að skilgreina fjöltyngi. Stuðst verður við 

skilgreiningu Veroboj Vildomec (1963) á fjöltyngi í þessari ritgerð en hann segir algengt að 

fólk rugli tvítyngi og fjöltyngi saman. Hann telur fjöltyngi vera þegar barn talar fleiri en tvö 

tungumál, þar sem tvítyngi er þegar barn talar tvö tungumál. Þetta má sjá í skilgreiningum 

ýmissa fræðimanna, en Þórdís Gísladóttir (2004) segir að fjöltyngi samkvæmt skilgreiningu 

almennings sé þegar börn hafi alist upp með fleiri en eitt tungumál og tali þau álíka vel. 

Jasone Cenoz (2013) telur fjöltyngdan einstakling vera þann sem getur átt samskipti á fleiri 

en einu tungumáli, hvort sem það er í gegnum tal eða skrif. Birna Arnbjörnsdóttir (2008) 

telur að það sé ekki hægt að skilgreina fjöltyngi, það hafi ekki allir sem eru fjöltyngdir 

kynnst tungumálunum á sama hátt og því sé erfitt er að alhæfa að málnotkun allra mála 

viðkomandi sé jafndreifð og stöðug. Elín Þöll (2007) telur algengt að það sé gerður 

greinarmunur á þeim sem alast upp í kringum eitt tungumál og fleiri tungumál bætist síðar 

við og þeim sem hafi alist upp við fleiri en eitt tungumál. 

  Elín Þöll (2007) segir að það sé mjög ólíklegt að fjöltyngdir einstaklingar hafi jafn 

góða þekkingu og getu í öllum málum sem þeir kunni. Hún telur þetta vera vegna þess að 

einstaklingar búi við mismunandi aðstæður. Hún nefnir dæmi um innflytjendur, en oft tala 

börn annað tungumál í kringum fjölskyldu sína en í samfélaginu og eiga því stundum erfitt 

með að færa skólamálið yfir á heimamál. 

  Til eru margar ólíkar gerðir fjöltyngis. Fjöltyngi getur átt við þegar innflytjendur eru 

að læra annað tungumál en þeir ólust upp við í heimalandi sínu. Það getur verið þegar 

einstaklingar kunna minnihlutatungumál í einhverju landi eins og velsku í Englandi. Einnig 

getur fjöltyngi átt við þegar tungumál er lært í skóla, eins og enska. Jasone Cenoz (2013) 

segir að hægt sé að skilgreina fjöltyngi á tvenna vegu, annars vegar sem 

einstaklingsfyrirbæri en með því er átt við að það getur verið hæfileiki einstaklings til að 

tala fleiri en eitt tungumál. Hins vegar er til samfélagslegt fyrirbæri, en þá er átt við notkun 

tungumála í samfélaginu. Hann telur þó þessi fyrirbæri ekki alltaf aðskilin. Það eru meiri 

líkur á að einstaklingur sem býr í fjöltyngdu samfélagi tali fleiri en eitt tungumál heldur en 
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einstaklingur sem býr í eintyngdu samfélagi. Sem dæmi nefnir hann Bandaríkin, þar sem 

margir innflytjendur hafa flutt þangað og eru því mörg tungumál töluð þar, þó svo að 

opinbera málið sé enska. 
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4 Fordómar og staðalímyndir 

Samkvæmt Bobo (1999), eru fordómar (e. prejudgement) viðhorf einstaklings til þess hvar 

hópur hans stendur í stigveldisröðinni í samanburði við aðra hópa, en þetta viðhorf byggist 

oft á stöðluðum hugmyndum og eiga einstaklingar það til að bera sinn hóp saman við aðra 

hópa. Þegar viðhorfið verður neikvætt verða til fordómar (Bobo, 1999). Fordómar eru ekki 

ákveðin hugmyndafræði eða birtingarmynd illsku eins og rasismi, heldur eru fordómar 

„aukaafurð venjulegrar hugmyndasmíði mannsins“ (Toma, 2007, bls. 57). Það er þegar 

hópur fólks eða einstaklingur er dæmdur eftir staðalmyndum, en ekki eftir því hvernig 

einstaklingur hann er. Þetta gerist þegar að einstaklingar hafa skoðun á einhverjum án þess 

að raunverulega þekkja til manneskjunar (Guðrún Pétursdóttir, 1999). Það er verið að taka 

þessa staðhæfingu en ekki verið að skoða hvað gæti verið þar að baki (Toma, 2007). 

Plummer og Macionis (2008) telja fordóma geta verið jákvæða og neikvæða. 

Jákvæðir fordómar eru þegar þeir eru innan sömu hópanna. Neikvæðir fordómar eru þegar 

þeir ná yfir til annarra hópa. Toma (2007) er sammála um að bæði sé um neikvæða og 

jákvæða fordóma að ræða. Hann telur jákvæða fordóma vera dæmi um þegar fordómar 

eru vegna valds eða titils, jákvæð staðalímynd eða menningarleg innræting. Neikvæðir 

fordómar eru þegar alhæfing á sér stað sem á ekki við rök að styðjast, neikvæð menningar- 

og trúarleg innræting eða neikvæð staðalímynd. 

Til eru fræðimenn sem skipta fordómum í tvennt, en þeir segja að það séu til 

óbeinir fordómar (e. implicit prejudice) og beinir fordómar (e. explicit prejudice). Þegar um 

er að ræða óbeinir fordómar er talað um að það séu þeir fordómar sem eru að gerast 

ómeðvitaðir. Einstaklingur gerir sér ekki grein fyrir því að hann sé með fordóma. Beinir 

fordómar eru hinsvegar meðvitaðir og þegar að einstaklingur eru með þessa gerð fordóma 

gerir hann sér fullkomnlega grein fyrir því að hann sé með þá og e.t.v. að láta í ljós 

fordómafullar skoðanir (Ekehammar, Akrami, Araya, 2003).  

Menningarleg innræting er algeng ástæða fyrir fordómum þegar kemur að 

kynþætti. Fólk af afrískum uppruna sem var selt til Bandaríkjanna varð fyrir fordómum. 

Þessir fordómar mynduðust og þeim var viðhaldið í samfélagskerfinu. Til þess að 

samfélagið gæti réttlætt þessa fordóma var búin til goðsögn sem lýsti ástæðu þess að fólk 

af afrískum uppruna ætti að vera lægra sett í stigveldisröðinni en hvítir. Þessari goðsögn 

var síðan miðlað áfram til næstu kynslóða (Toma, 2007). Einnig getur þetta kallast 

mismunun (e. discrimination), en það er þegar einstaklingar eða hópar fá verri 
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meðhöndlun en aðrir vegna þess að þeir eru með sömu einkenni, eins og húðlit fólksins í 

Bandaríkjunum. Mismunun getur átt sér stað af hálfu einstaklinga en einnig af hálfu 

samfélagsins. Munurinn þar á milli er að þegar það er af hálfu samfélagsins eru lög eða 

reglur sem skerðir rétt fólks en þegar það er af hálfu einstaklings er það t.d. einkarekin 

veitingastaður sem bannar aðgang fólks með dekkri húðlit (Guðrún Pétursdóttir, 1999).  

 Staðalímynd (e. stereotype) er oft uppruni fordóma. Hún er stækkuð ímynd um 

fyrirbæri, hóp eða starfsemi í samfélaginu (Toma, 2007). Það eru settar fram fullyrðingar 

um ákveðna hópa fólks og er því gert ráð fyrir að sérhver einstaklingur í þessum hóp séu 

með þessa eiginleika (Guðrún Pétursdóttir, 1999). Staðalímyndir geta náð til kynþátta, 

stjórnmálaflokka, kyngervis, þjóða og staða, til dæmis að fólk frá Asíu sé gott í stærðfræði. 

Stundum geta staðalímyndir verið réttar, eins og að þeir sem búa í Hollandi séu hávaxnir, 

en stundum eru þær það ekki (til dæmis að allir sem búa á Írlandi séu rauðhærðir). 

Staðalímyndir geta breyst með tímanum (Bordalo, Coffman, Gennaioli og Shleifer, 2016). 

Fólk festir oft staðalímynd í minni og heldur í hana sjálfkrafa, því er hún oft búin til 

meðvitað. Fordómar eru því mótaðir þegar tekinn er hluti af stórum hóp og hann færður 

yfir á heildina. Toma (2007) nefnir að dæmi um þetta sé þegar sjá má hóp Íra drekka áfengi 

og dregin sé sú ályktun að allir Írar drekki mikið. Staðalímyndir eru í kringum alla á hverjum 

degi og því er mikilvægt fyrir fólk að vera meðvitað um þær og vera tilbúið að takast á við 

þær.  

Kerwin og Ponterotto (1995) gerðu rannsókn um staðalímyndir sem börn af tveimur 

kynþáttum upplifðu í skólum. Þar kemur fram að helstu staðalímyndir sem birtast eru að 

börnin upplifa að þau tilheyri ekki kynþætti, að þau muni upplifa skort á sjálfsáliti þar sem 

þau komast ekki að niðurstöðu um hvernig þau passi inn í samfélagið varðandi stöðu og 

hlutverk. Niðurstöðurnar segja að börn af tveimur kynþáttum hafi fundið fyrir 

staðalímyndum á neikvæðan hátt. Staðalímyndir um minnihlutahópa eru algengustu 

birtingarmyndir rasisma nú á dögum (Wells, 2001) og verður það rætt í næsta kafla. 

4.1 Rasismi 

Samkvæmt Íslenskri orðabók er rasismi kynþáttahyggja eða kynþáttahatur (Íslensk 

orðabók: M-Ö, 2002), en kynþáttahyggja er „sú skoðun að kynþættir hafi ólíka eiginleika og 

persónueinkenni manna ráðist fyrst og fremst af kynþætti“ (Íslensk orðabók: A-L, 2002, bls. 

846), einnig er nefnt að þetta sé álit einhvers um að einn kynstofn sé æðri öðrum. 

Kynþáttahatur er skilgreint sem andúð gagnvart fólki af öðrum kynþætti (Íslensk orðabók: 
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A-L, 2002). Helsta birtingarmynd rasisma frá nýlendutíma hefur verið fordómar vegna 

húðlitar (Grosfoguel, 2016). 

 Carlos Hoyt (2012) segir að erfitt sé að skilgreina rasisma án þess að átta sig fyrst á 

hugtökunum fordómar (e. prejudice), máttur (e. power), kúgun (e. oppression) og 

upprunalega skilgreiningu á rasisma (e. original definition of racism). Fordómum hefur áður 

verið lýst, en máttur er geta einhvers til þess að beita valdi á einhvern eða eitthvað. Kúgun 

er þegar einhver í stöðu yfirvalds nýtir sér það á grimmlegan hátt eða með 

óréttlætanlegum hætti. Upprunaleg skilgreining á rasisma er ályktunin um að allir meðlimir 

ákveðins kynþáttar séu með sömu einkenni, eiginleika og getu. Út af þessu er þessi 

kynþáttur lægra settur á stigveldinu en aðrir kynþættir. Rasismi sýnir ákveðin einkenni 

fordóma sem byggja á fyrirhuguðum hugmyndum um alla meðlimi ákveðins kynþáttar.  

Stöðug valdabarátta og stigveldisskipting er á milli þeirra sem eru hærra settir og 

þeirra lægra settu þegar kemur að rasisma. Henni er viðhaldið af samfélaginu, 

efnahagskerfinu og pólitískum skoðunum. Einstaklingum í samfélaginu eru raðað niður á 

línu sem segir til hvort einhver sé fyrir ofan hana eða neðan. Þeir sem eru fyrir ofan þessa 

línu eru viðurkenndir og með réttindi líkt og mannréttindi, réttindi á vinnumarkaði og 

kvenréttindi. Þeir eiga rétt á eignum, persónulegum hugmyndum og skoðunum. Skoðanir, 

þekking og eiginleikar þeirra eru samþykkt. Hins vegar eru þeir sem eru fyrir neðan þessa 

línu ekki álitnir sem einstaklingar eða manneskjur. Það er efast um hvort þeir séu með 

mannlegt eðli og því er mannlegum réttindum þeirra afneitað. Samkvæmt Grosfoguel 

(2016) nær þessi skilgreining yfir mörg form rasisma eða fordóma. Í gegnum 

mannkynssöguna hefur rasismi birst í ýmsum formum, líkt og vegna tungumáls, menningar, 

uppruna einstaklings eða húðlitar.  

Hugtakið rasismi kom til sögunnar um 1930. Hugtakið var t.d. notað seinna til þess 

að lýsa því sem nasistar voru að gera við gyðinga í Evrópu á seinni heimstyrjöldinni. 

Nasistarnir skilgreindu hópa fólks út frá útliti, eiginleikum og trú. Þeir trúðu því að ákveðinn 

hópur fólks væri æðri en annar hópur (Hoyt, 2012). Eins og Grosfoguel (2016) lýsir þá 

röðuðu þeir fólki á þessa línu til þess að ákveða hvort þeir ættu að hafa einhver réttindi. 

Samkvæmt Wells (2001) eru einstaklingar frá lægri stéttum, eldri borgarar og ómenntaðir 

einstaklingar líklegri til þess að vera rasistar. Yngri kynslóðir eru ólíklegri til þess að vera 

rasistar, en hann telur þetta vera vegna þess að þeir hafi frekar alist upp í 

fjölmenningarlegu samfélagi.  
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4.2 Viðurnefni og uppnefni 

Viðurnefni er viðbót við nafn einstaklings, oft einnig kallað auknefni. Viðurnefni verður oft 

til vegna útlits, hvort sem það er á jákvæðan eða neikvæðan hátt. Einnig eru andlegir og 

líkamlegir eiginleikar ástæða fyrir viðurnefni. Það er stutt bil á milli viðurnefnis og 

uppnefnis, en uppnefni er niðrandi og oftar gefið af stríðni eða út af einhverju atviki, hvort 

sem um er að ræða spaug eða eitthvað neyðarlegt (Guðrún Kvaran, 2004). Þar sem verið er 

að ráðast á eiginleika einstaklinga getur það haft áhrif á sjálfsmynd þeirra (Pankiw og 

Bienvenue, 1990). 

Uppnefni er eitt af algengustu gerðum eineltis í grunnskólum nú á dögum og er 

mikilvægt að taka á því þegar slíkt kemur upp (Aboud og Miller, 2007). Staðalímyndir og 

uppnefni fylgjast oft að. Það geta verið bæði jákvæðar og neikvæðar staðalímyndir, en 

Pankiw og Bienvenue (1990) telja að þegar neikvæðar staðalímyndir birtist innan ákveðins 

hóps sé líklegra að því fylgi uppnefni. Uppnefni sem tengjast kynþætti eru brot á 

mannlegum virðuleika, en einnig eru þau talin vísa til mismununar. Því miður hafa 

kynþáttauppnefni verið notuð til þess að lýsa einhverjum staðalímyndum. Uppnefni geta 

oft orðið til þegar einstaklingar heyra orð síendurtekið og tengja það við ákveðið 

umræðuefni eða fyrirbæri. Hvort sem um raunverulega útskýringu orðsins er að ræða eða 

ekki getur það fest (Bruscella, 2016). 

Þegar kemur að uppnefnum sem beinast að kynþætti, kemur enska hugtakið 

ethnophaulism oft upp. Í þessari rannsókn verður notast við íslenska orðið 

kynþáttauppnefni yfir þetta enska heiti. Kynþáttauppnefni eiga það til að lýsa hatri eða 

óvild gagnvart kynþáttahópi eða einstaklingi úr þessum kynþáttahópi. Óvildin sést með 

þessum uppnefnum. Oft eru kynþáttauppnefni notuð í hita leiksins, eða þegar mikil átök 

eru í gangi. Þá eru kynþáttauppnefni notuð til þess að gera minna úr einstaklingnum eða 

hópnum sem um er að ræða. Mikilvægt er að hafa í huga þegar rætt er um uppnefni að orð 

fólks vega þungt. Þessi orð geta valdið neikvæðum tilfinningum og geta breytt upplifun 

einhvers (Bruscella, 2016). Í næsta kafla verður rætt um mesta þekkta kynþáttauppnefnið, 

n-orðið, en það er orðið „negri“ og kemur nánari skilgreining í næsta kafla. 

4.2.1 N-orðið 

Orðið negri (sem verður hér eftir skrifað sem n-orðið þar sem rannsakandi telur óþæginlegt 

og niðrandi að skrifa þetta orð) er ættað frá latneska orðinu „niger“ sem þýðir svartur 

(Kennedy, 2002). Í nútíma samfélagi er óskráð regla að það eigi ekki að nota n-orðið, þar 
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sem það hefur sögulega niðrandi merkingu og telur Rahman (2012) að orðið sé nú orðið að 

tabúi.  

Orðið birtist fyrst í orðabók árið 1574 en var orðinu lýst að einhverju leyti með 

hlutlausum hætti, þrátt fyrir að það væri þegar þekkt innan þrælaviðskipta. Gamlar 

útskýringar á orðinu gefa til kynna sakleysislegt yfirlæti hvítra gagnvart fólkinu sem bjó í 

Afríku. Þeir gerðu ráð fyrir því að fólkið væri óæðri þeim hvað varðar félagslega, 

vitsmunalega og menningarlega þróun. Því telur Rahman (2012) að orðskýringin í þessum 

gömlu orðabókum sé frekar að vísa til viðhorfs en neikvæðs sjónarhorns gagnvart fólkinu, 

en síðan þróaðist það út í annað. 

N-orðið var komið með neikvæða merkingu upp úr 1800. Á meðan þrælahald var 

við lýði í Bandaríkjunum var n-orðið og orðið svartur notað fyrir framan nafn þræla, t.d. 

Svarti Jón eða „Negri“ Jón (King o.fl., 2018). Orðið var stöðugt notað á meðal hvíta 

einstaklinga og hópa sem litu á sig sem æðri svörtum einstaklingum og var orðið notað til 

þess að gera beina árás á sjálfsvirðingu svartra einstaklinga og hópa (Neal, 2013; Rahman, 

2012). Neal (2013) segir að þetta sé vegna þess að vísað er í þær hugmyndir að svart fólk sé 

„bara“ n-orðið. Þar af leiðandi hefur vald orðsins alltaf verið notað af hvítum með svarta 

einstaklinga sem skotmark.  

Á 19. öld voru fleiri svartir Bandaríkjamenn byrjaðir að öðlast frelsi og var mikið 

umtal um að afnema þrælahald. Þetta hafði áhrif á að meiri samkeppni varð við hvíta hópa 

um að fá atvinnu. Því var hugtakið notað til þess að ýta undir rasísk viðhorf og 

hugmyndafræðina um að svartir væru lægra settir en hvítir. Þar af leiðandi var hægt að 

halda svörtum utan við samfélagið. Því varð n-orðið ekki lengur með hlutlausa merkingu 

heldur móðgandi og fjandsamlegt. Þessar staðalímyndir og ósannindi um svarta styrkja þá 

hugsun að n-orðið sé niðrandi uppnefni (Rahman, 2012).  

Á þessari öld er þetta orð enn tengt við rasisma (King o.fl., 2018). Jacqueline S. 

Bruscella (2016) og Rahman (2012) segja að þetta orð sé talið eitt af andstyggilegustu og 

verstu orðum í ensku tungumáli nú á dögum. Hins vegar nota svartir Bandaríkjamenn n-

orðið, en eru þá að reyna að draga úr neikvæðri merkingu þess. Þeir líta ekki á sig sem 

óæðri kynþátt, heldur eru þeir að hafna þessari sýn og nota það í jákvæðu samhengi. Sem 

dæmi má nefna getur einn svartur einstaklingur sagt við annan að hann sé „aðal ‚n-orð‘ 

hans“ en þá er hann að nota orðið sem hrós og þar af leiðandi í jákvæðu samhengi. Þeir 

telja að með því að gera þetta séu þeir að breyta merkingu orðsins (Kennedy, 2002). 
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Kennedy (2002) segir frá því að nú á dögum eigi n-orðið ekki einungis við svarta 

hópa, heldur hefur það teygt sig til annarra þjóðernishópa eins og araba, Íra og 

Palestínubúa, en Palestínumenn hafa verið kallaðir n-orð Mið-Austurlanda. Því eru sumir 

sem telja að einstaklingur þurfi ekki að vera svartur til þess að vera n-orðið, heldur eru þeir 

í öllum litum þar sem það eru mörg litbrigði hvítra.  

4.2.2 Hver á rétt á því að segja n-orðið? 

Í raun er ekki hægt að banna neinum að nota ákveðin orð (King o.fl., 2018). Það eru til tvær 

mismunandi gerðir n-orðsins, en önnur er sú sem lýst hefur verið í kaflanum hér að framan. 

Hin gerð n-orðsins er sú sem er notuð meðal svartra í Bandaríkjunum, en í staðinn fyrir að 

enda orðið á -er endar það á -a. Eru þessi orð talin hafa mikinn merkingarmun. Þrátt fyrir 

að hafa mismunandi merkingu, er aðeins í lagi samkvæmt flestum svörtum einstaklingum 

að þeir noti það innan samfélags síns. Hvítir einstaklingar eiga ekki að nota það þar sem 

það hefur aðra merkingu (Rahman, 2012). Það sama á við þegar um er að ræða lög og 

útvarpsþætti (King o.fl., 2018) en sumir svartir Bandaríkjamenn telja að notkun þessa orðs í 

sönglögum sé neikvæð þróun þar sem þetta geti ruglað fólk um hvort notkunin á þessu 

orði sé særandi eða ekki (Kennedy, 2002). Það eru einhverjir í samfélagi svartra í 

Bandaríkjunum sem vilja banna alla notkun á þessu orði. Þeir telja að það eigi að banna n-

orðið þar sem það ýti undir staðalímyndir um svarta sem tengist þrælahaldi. Hins vegar er 

hitt sjónarhornið að með því að nota n-orðið innan svarta samfélagsins sé verið að hafna 

og berjast á móti þessum staðalímyndum sem fylgja orðinu (Rahman, 2012).  

 Sumir hvítir einstaklingar telja að ef orðið sé notað rétt, eigi þeir einnig að geta 

notað n-orðið. Það eigi ekki að skipta máli hvort svartur eða hvítur einstaklingur noti orðið. 

Í grein King og félaga (2018) vísa þau í útskýringu tónlistarmannsins Ice Cube, en hann 

sagði að hann hugsaði sig ekkert um þegar að einhver sem einnig væri svartur segði n-orðið 

við sig. Þegar að einhver sem væri hvítur segði það við hann, þrátt fyrir að vera ekki að vísa 

í merkingu orðsins, væri það eins og hnífur í hjartað (bls. 50). Þegar hvítir einstaklingar nota 

orðið eru þeir að gefa til kynna að þeir þekki og eigi sömu sögu og svartir hópar, en sú er 

ekki raunin. Kennedy (2002) segir hins vegar að það sé í raun ekkert að því að hvítur 

einstaklingur segi orðið, en það sem ætti að skipta máli í raun og veru sé í hvaða samhengi 

orðið er notað og hvernig þessi hvíti einstaklingur beitir því. Einnig telur hann að það séu til 

aðstæður þar sem sambönd á milli hvíta og svarta einstaklinga geti verið á þann veg að 

hvíti einstaklingurinn megi nota n-orðið í kringum svarta einstaklinginn.  
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 Niðurstöður rannsóknar Rahman (2012) voru að þar sem svartir einstaklingar skilja 

og eru meðvitaðir um sögu sína, hafa þeir leyfi til þess að nota n-orðið. Þeir líta frekar á 

orðið á jákvæðan hátt þegar þeir ræða saman þar sem merking orðsins innan samfélagsins 

er að þeir lifðu af þrælahald (e. survivor). Hins vegar ef hvítir segja orðið, þá sérstaklega 

með -er endingunni, eru þeir að vísa til móðgandi og niðrandi hugtaks sem tengist 

þrælahaldi. Rannsókn King o.fl. (2018) sýnir sömu niðurstöður, þ.e. að það sé einungis í lagi 

fyrir svartan einstakling að segja n-orðið við annan svartan einstakling þar sem þegar hvítir 

einstaklingar segi það vísi það í erfiða sögu þeirra. Einnig kom í ljós að þegar athugað var 

hversu „mikið“ einstaklingur þurfti að vera svartur til að segja orðið, voru einungis 5% sem 

svöruðu því. Niðurstöður sýndu einnig að það var ekki í lagi fyrir hvíta einstaklinga að segja 

n-orðið við aðra hvíta einstaklinga í hvaða samhengi sem væri.  

 Fræðimenn eru sammála um að orð bera með sér sögulegan bakgrunn. Á 

Norðurlöndum hafa margar rannsóknir verið gerðar um viðhorf Norðurlandabúa til n-

orðsins og hvort megi nota það. Sænski fræðimaðurinn Hubinette (2012) segir að ekki sé 

hægt að nota orð eins og n-orðið án þess að setja það í alþjóðlegt og sögulegt samhengi. 

Niðurstöður rannsóknar hans sýndu að Svíar töldu sig mega nota það þar sem orðið 

tengdist ekki sögu þeirra. Sömu niðurstöður komu fram í rannsókn hjá Önnu Rastas (2012), 

finnskum fræðimanni, en þar taldi finnskur almenningur að orðið hefði enga niðrandi eða 

móðgandi merkingu í samfélagi sínu þar sem sagan tengdist þeim ekki. Þeir töldu að þeim 

sem fyndist þetta vera óþægilegt væru of viðkvæmir og ættu ekki að taka þetta til sín. Þeir 

töldu að það væri í lagi að nota orðið þar sem það væri ekki verið að reyna að særa svarta 

einstaklinga eða hópa.  
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5 Aðferðafræði 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að leita svara eða skoða hvernig fjögur tvítyngd börn 

sem tilheyra tveimur kynþáttum upplifa sig í íslenskum grunnskólum. 

Rannsóknarspurningin sem verður lögð fyrir í þessari rannsókn er eftirfarandi: 

•  Hver er upplifun barna af tveimur kynþáttum í íslenskum grunnskólum?  

Til þess að geta betur svarað rannsóknarspurningunni eru settar fram þrjár 

undirspurningar: 

• Hvernig tengja þau við kynþátt og hvernig skilgreina þau hann? 

• Hafa þessi börn lent í ágreiningi í skólanum sökum fordóma eða staðalímynda? 

• Hvernig líta þau á tungumál í íslensku samfélagi? 

Í rannsókninni verður stuðst við eigindlega aðferðafræði (e. qualitative research). Samkvæmt 

Marilyn Lichtman (2013) er erfitt að finna eina útskýringu á eigindlegum rannsóknum þar sem 

um er að ræða regnhlífarhugtak yfir fjöldamarga undirflokka aðferðarinnar. Helsta leið til þess 

að útskýra eigindlega aðferðafræði er að bera hana saman við megindlega aðferðafræði. 

Megindleg aðferðafræði byggist á mælingum og hvernig þessar mælingar tengjast á milli hópa. 

Eigindleg aðferðafræði hefur hins vegar engan áhuga á slíkum tölum heldur einbeitir sér að 

„upplifun einstaklinganna sem verið er að skoða“ (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 232) og er 

því tilvalin rannsóknaraðferð fyrir þessa rannsókn, þar sem verið er að skoða upplifun þessara 

einstaklinga. 

Rannsakendur eigindlegra rannsókna vilja oft vita söguna á bak við mælingarnar sem 

eiga sér stað í megindlegum rannsóknum (Lichtman, 2013). Eigindlegar rannsóknir byggja á því 

að skoða hópa eða einstaklinga í þeirra náttúrulega umhverfi og í gegnum samskipti þeirra. 

Það er leið fyrir rannsakendur til að finna og safna efni, skipuleggja og greina úr gögnum sem 

fást í gegnum samskipti. Í eigindlegum rannsóknum er oftast stuðst við viðtöl og athuganir í 

náttúrulegu umhverfi, af veraldarvefnum og í félagslegu umhverfi viðmælenda (Lichtman, 

2013). 

Lichtman (2013) telur að rannsakandi geti aldrei verið hlutlaus þegar kemur að 

greiningu gagna í eigindlegum rannsóknum, en hann hefur alltaf skoðun á því sem verið er að 

skoða. Þess vegna ber rannsakandi mikla ábyrgð þar sem hann verður að athuga að greina 

gögnin rétt og ná fram mikilvægustu atriðum í þeim samskiptum sem hafa átt sér stað í 
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rannsókninni. Til þess að þetta verði að veruleika þarf rannsakandi að hafa góðan skilning á 

aðferðinni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Í þessum kafla verður aðferðafræðinni sem rannsóknin byggist á lýst. Fyrst er lýst 

rannsóknarsniði rannsóknar. Síðan verður fjallað um framkvæmd rannsóknar. Rætt verður um 

val á þátttakendum, þátttakendur sjálfa, skráningu og úrvinnslu gagna. Að lokum verður sagt 

frá réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar ásamt því hvaða siðferðilegu atriði þarf að hafa í 

huga og hvaða leyfa þurfti að afla fyrir rannsóknina. 

5.1 Rannsóknarsnið  

Rannsóknarsnið sem notast var við í rannsókninni var tilfellarannsókn (e. case study). 

Áherslan í tilfellarannsóknum er að skoða fá eða stök tilfelli og átta sig á eðli þeirra og 

„tengslum milli breyta“ (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013, bls. 497). Í 

þessum rannsóknum er verið að skoða ákveðið tilfelli með ítarlegum hætti (Lichtman, 

2013). Reynt er að dýpka skilning á raunverulegum aðstæðum og tilfellum. Í þessu 

rannsóknarsniði er talið að skilningur á einhverju fyrirbæri dýpki ekki með því að sjá 

meðaltal tilfella, heldur eru það sérstæðar og óvenjulegar aðstæður. Sumir fræðimenn 

(Isaac og Michael, 1995, sjá í Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013, bls. 

507) telja að þessi aðferð eigi til að opna nýtt sjónarhorn og gefi þar af leiðandi möguleika 

á að skoða þær niðurstöður sem koma fram enn nánar. Hún gerir því kleift að skoða 

eitthvað fyrirbæri eða viðfangsefni, sem er afmarkað, með ítarlegum hætti. Rúnar Helgi 

Andrason og Ársæll Már Arnarsson (2013) segja þó að þetta eigi ekki við um 

tilfellarannsóknir þar sem þá sé verið að segja að þessi aðferð nýtist ekki nema til þess að 

búa til tilgátur sem þarf síðan að „prófa með öðrum hætti“ (bls. 508).  

 Tilfellin geta verið margs konar, en með tilfelli er átt við eiginleika, hegðun eða 

einkenni. Einnig getur þetta átt við að verið sé að rannsaka ákveðnar aðstæður, til dæmis í 

kennslustofu. Rannsakandi þarf að auðkenna tilfellið áður en hann byrjar að rannsaka og 

síðan þarf hann að finna einstaklinga sem flokkast undir tilfellið sem hann er að skoða 

(Lichtman, 2013).  

Með þessu rannsóknarsniði er verið að skoða gnægð rannsóknargagna frekar en að 

rannsaka til þess að geta alhæft og fært þessa alhæfingu yfir á aðra hópa. Í flestum 

tilfellarannsóknum eru rannsakendur ekki með nógu miklar upplýsingar til þess að geta 

alhæft niðurstöðurnar sem koma fram í rannsókninni. Því er mikilvægt að muna að 

markmið tilfellarannsókna er að fá góð rannsóknargögn og fá ítarlegar lýsingar á tilfellinu 
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sem rannsakandi ákveður að skoða (Lichtman, 2013). Þegar verið er að íhuga hvað eigi að 

rannsaka er mikilvægt að vanda valið á tilfelli og velja týpískt tilfelli fyrir það sem verið er 

að skoða, en Rúnar Helgi og Ársæll Már (2013) segja að með því að gera það þá sé hægt að 

auka alhæfingargildi tilfellarannsókna. Önnur leið til þess að auka alhæfingargildið er að 

hægt er að láta lesanda dæma um það.  

Það eru ákveðnir gallar við tilfellarannsóknir, eins og önnur rannsóknarsnið. 

Lichtman (2013) telur að þar sem verið er að skoða ákveðna einstaklinga sem flokkast 

undir þetta tilfelli sé möguleiki að rannsakandi geti ekki náð að túlka þær upplýsingar sem 

muni upplýsa og skipta miklu máli fyrir niðurstöðurnar í rannsókninni. Einnig er ákveðinn 

galli að það sé ekki hægt að alhæfa niðurstöðurnar þó svo að það sé ekki endilega markmið 

tilfellarannsókna. Það er ákveðin hætta á hlutdrægni þegar verið er að ákveða hvaða gögn 

eigi að birta og hvaða gögn eigi ekki að hafa með í niðurstöðum. Rannsakandi ber mikla 

ábyrgð, ákveður sjálfur hvaða atriði hann vill leggja áherslu á og hvað eigi að setja í 

samhengi við niðurstöðurnar. Tilfellarannsóknir eru sveigjanlegri og þar sem verið er að 

styðjast við hvernig rannsakandi túlkar niðurstöðurnar geta þær verið viðkvæmari. Því telja 

Rúnar Helgi og Ársæll Már (2013) að tilfellarannsóknir hafi því takmarkað vísindalegt gildi 

(bls. 507).  

 Einn af kostunum við tilfellarannsóknir er að það sé hægt að einblína á 

raunverulegar aðstæður og athuga upplifanir sem tengjast beint því efni sem verið er að 

rannsaka (Flyvberg, 2006). Einnig er hægt að nota margar mismunandi aðferðir við 

gagnaöflun, er það einn helsti kostur tilviksrannsókna og því mikilvægt að rannsakandi geri 

sér grein fyrir því áður en rannsókn hefst hvaða gögnum eigi að safna og hvaða aðferðum 

eigi að beita til þess að nálgast þessi gögn (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 

2013).  

5.2 Framkvæmd rannsóknar 

Aðferðin sem notuð var við öflun gagna í þessari rannsókn var að tekið var rýnihópaviðtal (e. 

focus groups). Rýni (e. focus) er hugtak sem á við um markvissa athugun (Sóley S. Bender, 

2013). Rýnihópar eru dæmi um hópviðtöl (Helga Jónsdóttir, 2003) en rýnihópar eru notaðir til 

þess að fá betri skilning á reynslu og viðhorfum hóps gagnvart efninu sem rannsakandi tekur 

fyrir. Ætlunin er að skilja, átta sig á breidd (e. range) og fá innsýn í hvernig fólk upplifir 

einhverjar aðstæður. Það er ekki verið að leitast eftir að fá sameiginlegt álit hópanna, heldur 

álit einstaklinga innan hópsins. Það er hægt að styðjast við rýnihópa án þess að notast við 
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aðrar aðferðir og var það gert í þessari rannsókn. Rýnihópar eru flokkaðar á þrennan hátt en 

flokkunin fer eftir tilgangi hópanna. Þessi rannsókn byggist á rýnihópum til að kanna (e. 

exploratory) upplifun einstaklinga af tveimur kynþáttum í íslenskum grunnskólum (Sóley S. 

Bender, 2013).  

  Það er nauðsynlegt fyrir rannsakendur að vanda vinnubrögð við undirbúning viðtala. 

Þegar gögnin verða til og við gagnagreiningu þeirra þarf líka að vanda vinnubrögð og 

rannsakandi þarf að átta sig á takmörkunum aðferðarinnar. Með þessu verða rýnihópar enn 

frekar viðurkennd rannsóknaraðferð. Rýnihópar gefa upplýsingar frá mörgum þátttakendum 

og verður viðtalið að textum, en þeir verða gögnin sem rannsakandi getur síðan unnið með. 

Stjórnandi í viðtölunum (þá oftast rannsakandi) hvetur til samræðna milli þátttakenda og 

„stuðlar að breidd umræðunnar“ (Sóley S. Bender, 2013, bls. 200). Rýnihópar eru leið til þess 

að rannsakendur geti hlustað á viðmælendur ræða saman og lært af því. Í þessum hópum eru 

oftast 4 til 12 manns sem hafa eitthvað sameiginlegt og ræða saman í 1 til 2 klukkustundir 

(Sóley S. Bender, 2003).  

  Þegar rannsakandi velur rýnihóp sem aðferð til að styðjast við grundvallast það á hvað 

rannsakandi vill skoða og hvernig hann vill gera það. Hann þarf að ákveða tilgang 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningu. Það aðstoðar við að velja þátttakendur, móta 

spurningarammann sem stuðst er við en einnig við gagnagreiningu síðar meir. Ætlun 

rannsóknar þarf að vera að fá mörg viðhorf, reynslu, tilfinningar og gildismat varðandi 

viðfangsefnið. Vilji er til að þessi afstaða sé rætt í umræðuhópum (Sóley S. Bender, 2013). 

Það eru margir kostir við notkun rýnihópa, en þeir gefa viðmælendum innan hópsins 

kost á að ræða hver við annan, tjá sínar skoðanir og reynslu. Aðferðin byggist á félagslegum 

samskiptum innan hópsins sem verið er að ræða við og myndast oft traust og samkennd innan 

hópsins sem ef til vill myndi ekki myndast á milli tveggja einstaklinga (Sóley S. Bender, 2003; 

Lichtman, 2013). Í rýnihópum fást miklar upplýsingar á skömmum tíma og mörg sjónarmið 

geta komið fram (Helga Jónsdóttir, 2003). Þeir David W. Stewart og Prem N. Shamdasani 

(1998) telja rýnihópa hafa marga kosti þegar kemur að rannsóknum. Hóparnir þurfa oft minni 

fyrirvara en ef um væri að ræða mörg stór viðtöl. Rannsakendur fá tækifæri til þess að spyrja 

nánar út í umræður ef eitthvað er óljóst og geta tekið eftir andlitssvip sem getur oft verið 

merki um skoðun eða tilfinningar gagnvart einhverju máli. Þeir telja að þetta sé ein af bestu 

leiðum til þess að fá upplýsingar frá hópi barna, en oft er erfiðara að rannsaka börn. 

  Það eru ókostir við rýnihópaviðtöl, Sóley S. Bender (2013) nefnir að rannsakandi hafi 

ekki jafnmikla stjórn á viðtölunum þar sem fleiri komi að. Einnig nefnir hún að í einhverjum 
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tilfellum geti umræðan orðið einsleit. Sumir einstaklingar eru málglaðari en aðrir og getur því 

komið til þess að þeir stjórni umræðunum og aðrir í hópnum hafi ekki eins mörg tækifæri til 

þess að tjá sig (Sóley S. Bender, 2013). Þegar verið er að taka upp rýnihópaviðtöl getur reynst 

erfitt fyrir rannsakanda að afrita viðtölin. Sumir í viðtalinu gætu talað á sama tíma, einhver 

gæti gripið fram í og sumir tala það lágt að heyrist ekki í þeim. Það getur verið að rannsakandi 

þekki ekki raddirnar nógu vel og því e.t.v. ekki gert sér grein fyrir því hver er að tala (Lichtman, 

2013). 

Tekin var eitt viðtal við fjóra einstaklinga í rýnihóp (e. focus group). Í viðtalinu var 

stuðst við viðtalsramma sem má sjá í viðauka B. Í spurningarömmum er oft fyrst inngangur, 

síðan meginspurningar og loks samantekt. Talið er gott að vera með meginspurningar fyrir 

viðtalið og skrá hjá sér atriði undir hverri spurningu sem rannsakandi vill að komið sé inn á í 

umræðunni. Í viðtalsrammanum voru spurningar fyrir rannsakanda til hliðsjónar. Röð 

spurninga réð ekki ferðinni, en viðtalið þróaðist eftir viðmælendum og því sem þeir höfðu 

að segja. Mikilvægt er fyrir rannsakanda að vera sveigjanlegur og leyfa viðmælendum að 

ráða ferðinni. Sömuleiðis er mikilvægt að rannsakandi leyfi sér að sleppa af og til takinu til 

þess að athuga hvert umræðurnar fara, en passa að þær fari ekki of mikið út fyrir efnið 

(Sóley S. Bender, 2003; Lichtman, 2013). 

5.3 Val á þátttakendum 

Haft var samband við skólastjóra í einum skóla á höfuðborgarsvæðinu. Heimasíða skólans var 

skoðuð og þar nálgaðist rannsakandi netfang skólastjóra. Lýst var hverju rannsóknin byggðist á 

og hvernig viðmælendum verið væri að lýsa eftir, þ.e.a.s. tvítyngdum eða fjöltyngdum börnum 

sem tilheyrðu tveimur kynþáttum. Skólastjóri sýndi áhuga á viðfangsefninu og sagðist vilja 

senda tölvupóst á foreldra barna sem pössuðu við þetta úrtak í skólanum. Næstu skref fólust í 

að senda tillögu af tölvupósti til skólastjóra, sem sendi síðan tölvupóstinn til foreldra 

viðeigandi barna í 7.–10. bekk, en rannsakandi fékk afrit af þeim pósti. Lýsti einn foreldri áhuga 

og var því kominn einn viðmælandi úr skóla á höfuðborgarsvæðinu.  

 Mikill áhugi var fyrir því að taka börn fyrir sem búa á landsbyggðinni og fá því mögulega 

tvö ólík sjónarhorn. Rannsakandi þekkti til fjögurra barna í gegnum kunningja. Kunninginn fékk 

netfang hjá foreldrum þessara barna. Þegar þessar upplýsingar voru til staðar fyrir 

rannsakanda var tölvupóstur sendur. Allir foreldrar nema einn sýndu áhuga, alls þrír foreldrar 

staðfestu þátttöku barna sinna.  
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5.3.1 Þátttakendur 

Í rýnihópum eru einstaklingar valdir sem samræmast tilgangi rannsóknarinnar þar sem það 

getur verið erfitt fyrir hóp sem hefur ekkert sameiginlegt að vera í tjáskiptum og umræðan 

í hópnum getur því orðið þvinguð eða óþægileg (Sóley S. Bender, 2003). Allir viðmælendur 

voru valdir með það að leiðarljósi að tilheyra tveimur kynþáttum, þá sérstaklega með eitt 

hvítt foreldri og annað með dökkt hörund þar sem leitast var eftir að skoða börn sem 

myndu e.t.v. skera sig úr útlitslega í íslenskum grunnskólum. Einnig var leitast eftir því að 

viðmælendur töluðu fleiri en eitt tungumál, hvort sem um væri að ræða tvítyngi eða 

fjöltyngi. Viðmælendur voru valdir með hliðsjón af persónulegri þekkingu og reynslu þeirra 

á rannsóknarefninu. Þessi úrtaksaðferð nefnist tilgangsúrtak (e. purposive sampling) 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þar sem erfitt var fyrir rannsakanda að ná 

ákveðnum fjölda viðmælenda var einnig stuðst við snjóboltaúrtak (e. snowball sampling). 

Það felur í sér að þátttakendur nefna aðra sem gætu passað inn í ramma rannsóknarinnar. 

Þessi aðferð er helst notuð í eigindlegum rannsóknum (Lichtman, 2013). 

Þátttakendur í rannsókninni voru fjórir: Tvö börn í 7. bekk, eitt barn í 9. bekk og eitt 

barn í 10. bekk. Tekið var eitt rýnihópaviðtal með öllum þátttakendum rannsóknarinnar, en 

allir þátttakendur mættu á sama tíma. Viðmælendur verða hér á eftir kynntir sem 

viðmælandi 1, viðmælandi 2, viðmælandi 3 og viðmælandi 4 svo að ekki sé hægt að rekja 

upplýsingar til þeirra á neinn hátt.  

5.4 Skráning og úrvinnsla gagna 

Rýnihópaviðtalið fór fram í febrúar 2019. Viðtalið var tekið upp með raddupptökuforritinu 

Voice Memos í snjallsíma, Voice Recorder Lite: HD Audio Recording and Playback í 

spjaldtölvu og Voice Recorder í fartölvu. Viðtalið var afritað orð fyrir orð í ritvinnsluforritinu 

Office Word ásamt athugasemdum frá rannsakanda. Lengd viðtalsins var einn klukkutími 

og 50 mínútur.  

 Skipta má greiningu gagna í rýnihópum í þrjú stig. Fyrsta stig er sú gagnagreining 

sem fer fram meðan á viðtalinu stendur. Rannsakandi þarf að vera vakandi fyrir einhverjum 

óskýrum upplýsingum og fá þær á hreint meðan á viðtalinu stendur, t.d. hugtökum sem eru 

notuð sem rannsakandi kannast ekki við. Ef eitthvað er rætt mjög yfirborðslega eða á 

óljósan hátt þarf hann að skoða það betur. Ef rannsakandi er í vafa með hvernig hann á að 

túlka eitthvað sem kemur fram í hópnum er mikilvægt fyrir hann að spyrja viðmælendur. 
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Strax á eftir samræðum er mikilvægt að rannsakandi skrái hjá sér það sem hann vill ekki 

gleyma og telur mikilvægt. Það gætu verið mikilvægar hugmyndir, áherslur, hverjir tóku 

þátt, hverjir tóku ekki þátt eða áhugi þátttakenda. Þriðja stig gagnagreiningar hefst eftir að 

viðtalið hefur verið skráð niður frá orði til orðs. Þá byrjar rannsakandi að skoða viðtalið og 

greinir gögnin (Sóley S. Bender, 2013).  

 Gögnin voru greind með þemagreiningu (e. thematic analysis) og síðan kóðuð. Út 

frá kóðuninni voru útbúnir flokkar sem voru endurskoðaðir og greindi rannsakandi 

sameiginleg þemu. Samkvæmt Braun og Clarke (2006) er þemagreining ein af fyrstu 

rannsóknaraðferðum sem rannsakendur í eigindlegum rannsóknum ættu að þekkja til, en 

hún er undirstaða fleiri aðferða. Notast var við túlkandi greiningu úr tilfellarannsóknum, en 

hún felur í sér að rýna í niðurstöður og greina þemu og mynstur sem lýsa því sem verið er 

að rannsaka. Búnir eru til yfirflokkar og undir hverjum þeirra eru síðan búnir til undirflokkar 

sem hjálpa enn betur við að greina gögnin. Þegar búið er að vinna með gögnin er hægt að 

draga ályktanir og átta sig á hugsanlegum þemum sem koma í ljós (Rúnar Helgi Andrason 

og Ársæll Már Arnarsson, 2013). Fjallað verður nánar um hvert þema í kaflanum hér á eftir. 

5.5 Réttmæti og áreiðanleiki  

Réttmæti og áreiðanleiki eru mikilvæg hugtök í eigindlegum rannsóknum og einnig í hvaða 

rannsóknum sem er, en þau eru mælitæki á gæði rannsóknar. Hins vegar segja Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2016) að ekki noti allir þessi ákveðnu hugtök. Það 

er vegna þess að fræðimenn eru ekki sammála um hvort hægt sé að flytja þessi hugtök sem 

eiga uppruna sinn í megindlegum rannsóknum yfir í eigindlegar rannsóknir. 

Áherslan í eigindlegum rannsóknum er á merkingu rannsóknarniðurstaðna. 

Réttmæti er metið út frá listrænum heiðarleika í eigindlegum rannsóknum. Í 

rannsóknarferlum eigindlegra rannsókna er mikilvægt að byggja á hugsun um réttmæti og 

ávallt hugsa hvernig sé hægt að bæta hverja og eina rannsókn (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2016). Réttmæti byggist á því hversu vel rannsakandi segir frá og 

dregur fram helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Einnig byggist réttmæti á að treysta því 

að rannsakandi sé að greina frá réttum niðurstöðum. Rannsakandi verður að rökstyðja það 

sem hann túlkar í rannsókninni með því að vísa í rannsóknargögnin (Sigríður Halldórsdóttir 

og Sigurlína Davíðsdóttir, 2016). Áreiðanleiki í eigindlegum rannsóknum felst í samræmi á 

útskýringum og raunveruleika. Rannsakandi og þátttakendur þurfa að hafa sameiginlegan 

skilning á því sem verið er að lýsa. McMillan og Schumacher (2006) segja að ekki þurfi að 
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vera hægt að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar á aðra hópa í eigindlegum 

rannsóknum. 

Í tilfellarannsóknum eru gerðar þrenns konar kröfur um réttmæti og eitt viðmið 

varðandi áreiðanleika:  

1. Hugtakaréttmæti sem felur í sér að aðgerðabinda þau hugtök sem eru 

notuð. 

2. Innra réttmæti sem felur í sér að sýna fram á orsakatengsl milli breyta 

með því að útiloka aðra áhrifaþætti. Þetta viðmið á reyndar ekki við 

um lýsandi tilfellarannsókn. 

3. Ytra réttmæti sem vísar í að hve miklu leyti sé hægt að alhæfa um 

niðurstöður tilfellarannsóknar á önnur sams konar tilfelli. 

4. Áreiðanleikaviðmið sem vísar í að hve miklu leyti aðrir rannsakendur 

hefðu komist að sömu niðurstöðu ef þeir hefðu notað nákvæmlega 

sömu rannsóknaraðferðina (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 

Arnarsson, 2013, bls. 507). 

Sumir fræðimenn segja hins vegar að það sé ekki hægt að hafa viðmið um réttmæti og 

áreiðanleika í tilfellarannsóknum og eigi frekar að notast við viðmið eins og trúverðugleika, 

líkindi og hversu viðeigandi niðurstöður rannsóknarinnar eru (Rúnar Helgi Andrason og 

Ársæll Már Arnarsson, 2013). 

5.6 Siðferðileg atriði og leyfi 

Þegar verið er að framkvæma rannsóknir er mikilvægt að hafa í huga að þær þurfa ekki 

einungis að uppfylla aðferðafræðilegar kröfur heldur einnig siðferðilegar kröfur (Sigurður 

Kristinsson, 2013). Þegar kemur að rannsóknum með börnum verður að hafa siðferðilega 

þætti í huga. Upplýst samþykki, trúnaður, leynd, vernd, tengsl og samskipti hljóta að auka 

vægi í rannsóknum með börnum (Jóhanna Einarsdóttir, 2006). Sigurður Kristinsson (2013) 

segir að það sé auðskilið fyrirbæri að það sé rangt að misnota traust annarra, og það eigi 

líka við í rannsóknum. Þar sem erfitt getur verið að gera eigindlegar rannsóknir 

ópersónugreinanlegar er mikilvægt að meðferð viðtala byggist á þagmælsku, trúnaði og 

varkárni rannsakandans (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Það eru fjórar höfuðreglur í siðfræði fræðigreina, en þær eru sjálfræði, skaðleysi, 

velgjörðir og réttlæti. Allar manneskjur hafa sjálfstæða hagsmuni sem þarf að bera virðingu 

fyrir. Þetta kallast sjálfræðisreglan (e. the principle of respect for autonomy). Það er rangt 
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að misnota fólk, en rannsakendur þurfa að gera þátttakendum rannsókna grein fyrir því 

sem þeir eru að fara út í til þess að þeir geti ákveðið á þeim forsendum hvort þeir vilji taka 

þátt. Þeir þurfa að vita hvað þeir eru að samþykkja. Mikilvægt er að rannsakendur gefi 

þátttakendum tækifæri til þess að spyrja spurninga og fá þeim svarað. Rannsakendur gera 

þetta með því að veita þeim upplýsingar og svara spurningum eins og:  

• Hvað er verið að rannsaka? 

• Í hverju felst þátttaka? 

• Á hvaða tíma fer rannsókn fram? 

• Er einhver áhætta fólgin í að taka þátt? Hver verður ávinningurinn og hvernig er 

dregið úr áhættunni ef hún fylgir? 

• Hvernig verður farið með persónugreinanlegar upplýsingar? 

• Hvernig verða niðurstöður rannsóknar birtar? 

Ásamt þessu þarf að sjá til þess að þátttakendur taki óþvingað þátt. Rannsakanda ber að 

hafa í huga hvort þátttakandi sé hæfur til að skilja viðkomandi upplýsingar. Einnig þarf að 

gera þátttakendum grein fyrir að þeir megi hætta við þátttöku hvenær sem er, jafnvel í 

miðju viðtali (Sigurður Kristinsson, 2013). Í þessari rannsókn var unnið með börnum undir 

18 ára aldri, því er mikilvægt að þeim sé gerð grein fyrir að þau hafi val um að taka þátt í 

rannsókninni eða ekki og að upplýsingarnar séu skýrar fyrir þeim, ekki einungis fyrir 

foreldrum þeirra. Það getur reynst erfitt fyrir rannsakendur að gera þetta, þar sem 

aðferðafræðilegur vandi skapast ef of mörg börn hætta við þátttöku og þar af leiðandi endi 

rannsakandi ekki með nógu mikla þátttöku. Það er hins vegar siðferðileg skylda hans að 

gefa þátttakendum þetta tækifæri og tryggja að þeir sé upplýstir um slíkt (Lichtman, 2013; 

Jóhanna Einarsdóttir, 2006). 

Skaðleysisreglan (e. the principle of non-maleficence) byggist á að rannsóknir valdi 

að engu leyti þátttakendum skaða og ónauðsynlegri áhættu. Það dugar ekki að fá upplýst 

samþykki þátttakenda, heldur þarf rannsakandi einnig að ganga úr skugga um að rannsókn 

samrýmist hagsmunum þátttakenda (Sigurður Kristinsson, 2013). Lichtman (2013) segir 

mikilvægt fyrir rannsakendur að hætta við rannsókn sína ef þeir sjá að hún muni valda 

þátttakendum áhættu eða skaða, þó það sé ólíklegt í eigindlegum rannsóknum. 

Þriðja höfuðreglan heitir velgjörðareglan (e. the principle of beneficence), en hún 

gengur úr skugga um að rannsakandi geri einungis rannsóknir til hagsbóta fyrir mannkynið 

og velji sér leiðir sem minnstu fórna til þess að gera slíkt. Að lokum er réttlætisreglan (e. 

the principle of justice) sem segir að hver og einn fái það sem viðkomandi á skilið. Með 
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þessu er átt við hvað þátttakendur fá í skiptum fyrir framlag sitt til rannsóknarinnar. Því 

byggist hún fyrst og fremst á því að passa að þeir hópar sem eru með veika stöðu séu 

verndaðir fyrir áhættu.  

Í eigindlegum rannsóknum myndast oft traust milli viðmælenda og rannsakanda, en 

með því fá rannsakendur oft betri og dýpri svör. Það er þó mikilvægt fyrir rannsakendur að 

hafa í huga að vera með skýr skil á milli trausts og vináttu. Þeir þurfa að gera sér grein fyrir 

þeim völdum sem þeir hafa yfir þátttakendum (Lichtman, 2013, bls. 54). Þetta á sérstaklega 

við í rannsóknum með börnum þar sem þessi nánu samskipti geta orðið flóknari. Börn geta 

oft upplifað rannsakanda sem yfirvald og eiga þá erfiðara að ræða við hann. Fræðimenn 

telja að þetta valdaójafnvægi sé óhjákvæmilegt og því verða rannsakendur að biðja börnin 

um að aðstoða sig við að skilja þau og þeirra sjónarmið (Jóhanna Einarsdóttir, 2006). 

Rannsóknin var unnin í samræmi við ný lög um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga (nr. 90/2018). Samkvæmt nýjum persónuverndarlögum þarf hvorki að 

tilkynna rannsókn né fá leyfi ef um upplýst samþykki barna og foreldra er að ræða. Gera 

þarf þó skýra grein fyrir samþykki þeirra og æskilegt að fá það skriflegt. Samþykki 

samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga er „óþvinguð, sértæk, 

upplýst og ótvíræð viljayfirlýsing hins skráða um að hann samþykki, með yfirlýsingu eða 

ótvíræðri staðfestingu, vinnslu persónuupplýsinga um sig“ (lög um persónuvernd og 

vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018).  

Áður en viðtölin voru framkvæmd voru viðmælendur og foreldrar upplýstir um eðli og 

tilgang rannsóknarinnar, hver tilgangurinn væri með viðtölunum og að þeir gætu hætt við 

þátttöku í rannsókninni hvenær sem væri. Viðmælendur fengu að vita hversu langan tíma 

viðtalið ætti að standa yfir, að viðtölin yrðu ópersónugreinanleg og dulnefni yrðu notuð í 

úrvinnslu gagna. Leyfi frá öllum viðmælendum var fengið til að taka viðtalið upp. Einnig fengu 

viðmælendur afhent blað fyrir viðtal, þar sem þeir og foreldrar voru beðnir um að skrifa undir. 

Með þessu veittu þeir upplýst og óþvingað samþykki til að taka þátt í rannsókninni. Einnig var 

staðfest að rannsóknin yrði nafnlaus og ekki væri hægt að rekja persónulegar upplýsingar. 

Viðtölin við börnin myndu eingöngu vera notuð við vinnslu þessarar rannsóknar, en ekki í öðru 

samhengi. Einnig var lofað heiðarleika í úrvinnslu gagna. Þetta var gert í tveimur eintökum, en 

viðmælendur og foreldrar fengu eitt og rannsakandi fékk annað (sjá viðauka A og Á). 
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla er greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar eru 

flokkaðar eftir þemum sem komu í ljós við greiningu gagnanna, en þau eru valin með 

hliðsjón af rannsóknarspurningunni sem er eftirfarandi: Hver er upplifun barna af tveimur 

kynþáttum í íslenskum grunnskólum? Einnig var hugað að undirspurningum 

rannsóknarinnar, en þær voru: Hvernig tengja þau við kynþátt og hvernig skilgreina þau 

hann? Hafa þessi börn lent í ágreiningi í skólanum sökum fordóma eða staðalímynda? 

Hvernig líta þau á tungumál í íslensku samfélagi? 

Niðurstöðurnar eru byggðar á eigindlegum gögnum, en þeirra var aflað með 

rýnihópaviðtali við fjóra einstaklinga af tveimur kynþáttum. Þrjú meginþemu voru 

skilgreind en þau eru: Kynþáttur, ágreiningur og upplifun af kennurum í skólanum. Undir 

þessum þemum voru 10 undirþemu, en þau eru:  

• Kynþáttur; hefur áhrif á upplifun og hefur áhrif á félagslega tengingu í skólanum. 

• Ágreiningur; staðalímyndir og rasismi, uppnefni og viðurnefni, n-orðið og n-orðið í 

sönglögum.  

• Upplifun af kennurum í skólanum; kennarar hunsa, greinarmunur á útliti eða 

persónuleika, mismunun vegna tvítyngis og fræðsla í skólanum. 

6.1 Kynþáttur  
Hér verður fjallað um kynþátt og upplifun viðmælanda á honum. Í gögnunum voru tvö 

undirþemu, en þau eru: Hefur áhrif á upplifun og hefur áhrif á félagslega tengingu í 

skólanum. 

6.1.1 Hefur áhrif á upplifun 

Viðmælendur skilgreindu hugtakið kynþáttur á mismunandi hátt, en voru þeir allir 

sammála því að kynþáttur tengdist því að líta mismunandi út, „þú veist, fólk sem lítur 

öðruvísi út er frá öðruvísi kynþáttum ... öðruvísi húðlit, þá ertu af öðruvísi kynþætti“ sagði 

viðmælandi 1 og viðmælandi 4 bætti við að kynþáttur væri „ég er svartur, þú ert hvítur. 

Það, við erum af öðruvísi kynþætti“. Blandaður kynþáttur er að vera frá tveimur kynþáttum 

og voru allir viðmælendur með þessa skilgreiningu á hreinu og tengdu flestir við sig. 
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„Já,eins og ég er, mamma mín er hvít og pabbi minn er svartur“ eins og viðmælandi 4 

sagði. 

Allir viðmælendur voru sammála því að kynþáttur væri félagslega skapað hugtak, en 

ekki líffræðilegt. Enginn munur væri á líffræðilegum einkennum fólks, en viðmælandi 1 

taldi að það sem væri helst líffræðilegt væri magn melaníns í húð, „...það er það eina sem 

ég myndi segja væri líffræðilegt í rauninni“. Viðmælandi 1 taldi einnig að kynþáttur væri 

félagslega skapað hugtak vegna þess sem gerðist í sögu svartra.  

 Þegar spurt var hvort viðmælendur upplifðu að kynþáttur skipti einhverju máli á 

Íslandi voru þeir ekki sammála en viðmælandi 2 sagði að kynþáttur skipti ekki „miklu [máli] 

en þú veist, fyrir suma“ og viðmælandi 4 taldi að kynþáttur skipti ekki eins miklu máli á 

Íslandi eins og „í Bandaríkjunum eða eitthvað“. Viðmælandi 1 sagði frá tilfelli þar sem hann 

var að vinna og íslenskur einstaklingur talaði við hann:  

Sagði við mig ,þú ert góð hvít stelpa, eða þú veist, hvít að innan‘ ... spurði mig 

hvort ég væri íslensk. Ég sagði að ég væri hálf og þá sagði hann ‚þú ert góð hvít 

stelpa‘. Hann var að segja ég er hvít þá er ég góð, ég haga mér ekki eins og 

venjulegur svertingi. 

Samkvæmt viðmælendum er „one drop rule“ ekki til í nútímasamfélagi, en þessi „regla“ 

byggist á upplifun einstaklings hverju sinni. Þeir töldu að ef það sæist utan á fólki þá gæti 

fólk skilið það sem svart fólk og fólk af tveimur kynþáttum þyrfti að ganga í gegnum, en ef 

að einstaklingur fyndi ekki til mismununar vegna útlits gæti hann ekkert sagt þar sem hann 

hefði ekki upplifað það sama og fólk sem sker sig úr útlitslega: 

Svona eins og ef þú [hér er viðmælandi að tala um rannsakanda] værir 38% 

svört gætirðu samt ekki sagt neitt af þessu út af því að þú finnur ekki fyrir því. 

Því eins og ef þú værir 20% svört eða eitthvað, þú lítur ekkert út fyrir að vera 

svört. Þú gætir kannski gert það með fjölskyldu þinni, en ekki, það myndi ekki 

beint vera okey [í lagi] út af því að þú þarft ekki að fara í gegnum það sem við 

þurfum að fara í gegnum. Eins og þú ert með ljósa húð og blá augu, þú veist, 

beint hár, þannig þú eða ég myndi ekki leyfa þér að vera að gera það. Út af fólk 

veit ekki, ef þau geta ekki séð það á þér halda þau bara að þú sért hvít. 
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Þeir töldu að þetta skipti máli vegna þess að ef að þeir væru úti á götu að labba skæru þeir 

sig út útlitslega í íslensku samfélagi eða í skólanum. Hins vegar ef að einhver er „20% eða 

30% svört og ég sé þig bara úti eitthvað að labba, þá er ég ekki bara já, hún er 30%, þú 

veist, ég sé það!“ heldur sér samfélagið einungis „hvíta manneskju“ eins og viðmælandi 1 

og 4 sögðu. 

Þessar skilgreiningar skiptu miklu máli fyrir viðmælendur þegar kom að því hvaða 

orð væru notuð, líkt og n-orðið sem rætt verður nánar um í ágreiningskaflanum. 

6.1.2 Hefur áhrif á félagslega tengingu í skólanum 

Mikilvægt var að mati viðmælenda að vinir skildu það sem viðmælendur væru að upplifa í 

skólanum og í lífinu. Gott væri að eiga eitthvað sameiginlegt með vinum sínum, en 

viðmælandi 1 sagði að 

ég er bara með fólki sem skilur, ég er þannig að ef, ef um leið og ég byrja í skóla 

þá finn ég svona manneskjuna sem er svona minority [minnihlutahópur]. Fer 

beint og verð vinkona hennar ... Ég fer bara beint til fólks sem er minority [úr 

minnihlutahóp]. Sem líkist mér. 

Viðmælendur 2, 3 og 4 sögðu hins vegar ekki gera það meðvitað, heldur að þetta gerðist 

ómeðvitað, en viðmælandi 2 sagði að:  

... í bekknum mínum eru bara hvítir nema einn sem heitir [nafn], hann er hálfur 

ítalskur og við erum ekki mikið að tala en í skólanum þegar ég sé hann þá 

fíflumst við alltaf. Það er einn í 8. bekk, hann er hálfur spænskur eða eitthvað 

og ég er góður vinur hans. Þú veist, ég geri það ekki viljandi, það bara svona 

gerist.  

Einnig bætti hann við að hann ætti fullt af öðrum vinum, en besti vinur hans og æskuvinur 

hans væri núna „hvítur, bara alveg frá Íslandi“. Einnig sagði hann að hann ætti líka marga 

góða vini frá Filippseyjum eða Asíu. Hann undirstrikaði þó að „þú veist, þetta gerist 

unconsiously [ómeðvitað} ... ég er ekki bara okey hann er frá Ameríku eða já okey hann er 

brúnn ég ætla að vera vinur hans. Þetta bara gerist“. 

Viðmælandi 4 tók undir það en bætti við að þegar hann labbaði inn í 

rýnihópaviðtalið og hann horfði á hverjir sátu við borðið „og það voru svona dökkir krakkar 

og ég bara ‚hey næs‘ þú veist, ég bara svona ómeðvitað bara, hmm næs“. 
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Það var hins vegar viðmælandi 1 sem vildi að vinir sínir líktust sér og væru einhverjir 

sem spyrðu sig ekki „heimskra spurninga sem þau eiga ekki að spyrja mig“ eða þyrfti að 

útskýra fyrir þeim af hverju hann vildi ekki „gera svona hluti eða fara á svona staði“ og var 

því mjög meðvitaður um hverjir væru vinir hans: 

Ég á enga svona ignorant [fávísa] vini. Ég fer bara til, þú veist, ég var mikið með 

[nafn] og hún á mikið af vinum frá Ameríku og hún þekkir það sem hefur að 

gera við race [kynþátt] og hvernig Ameríka var. Þannig hún skilur allt svona, og 

[nafn], það er bara út af því að hún er tvítyngd að ég var vinkona hennar. En um 

leið og ég hitti hinar vinkonur mínar þá fylgdust þær báðar með pólitík og alls 

konar svona og um leið og ég frétti af því byrjaði ég að hanga með þeim.  

Viðmælendur tengdu þetta einnig við myndir sem horft er á í skólum, en þeir voru 

meðvitaðir um hvernig svartir leikarar eru í þeim myndum sem verið væri að horfa á:  

Ég held að ef í myndum, ef einhver svartur þú veist, vondur gæi ... þá finnst mér 

erfitt að gera hann sem evil [illur] gæjann af því að hann er svartur og það er 

svona damn it [andskotinn] af hverju er hann svona? Nú er erfitt að horfa á 

myndina, það bara gerist. 

Þetta sagði viðmælandi 4, en viðmælandi 1 nefndi einnig dæmi um þegar að bekkurinn var 

að horfa á myndina Radio, sem byggir á lífi svarts manns sem er fatlaður. Erfitt var fyrir 

viðmælendur að sjá svona þar sem þeir voru hræddir um „að þeir [samnemendur] myndu 

segja eitthvað“ en hins vegar hafa þeir aldrei lent í því að slíkt hafi gerst. 

6.2 Ágreiningur 

Hér verður fjallað um ágreining sem viðmælendur hafa lent í, en í gögnunum komu fram 

fjögur undirþemu. Þau eru: Staðalímyndir og rasismi, uppnefni og viðurnefni, n-orðið og n-

orðið í sönglögum. 

6.2.1 Staðalímyndir og rasismi 

Viðmælendur töldu sig finna fyrir staðalímyndum að einhverju leyti í íslenskum 

grunnskólum, en viðmælandi 2 nefndi tilfelli þegar hann byrjaði í nýjum skóla og nemandi í 

bekknum hans sagði við hann: 
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Fyrst þegar þú komst hérna, þá hérna, það eru þrjú eða þrír hlutir hérna ... Það 

voru þrír hlutir sem ég hélt, að þú varst góður í körfu. Ég var alveg ‚leyfðu mér 

að giska á einn af þeim‘. Hann bara ‚ég held að þú vitir það‘ og ég bara ‚já‘. Eða 

þú veist, ég var búinn að æfa körfu áður og þú veist, ég var frá Ameríku og svo 

var það út af húðlitnum mínum. 

Viðmælandi 1 talaði um að staðalímyndir væru líkt og að það væri „litið niður á stelpu ef 

hún myndi vera með svörtum manni“ hjá sumum þjóðum og fylgdi því einhver 

staðalímynd um hvernig þessi stúlka væri. Einnig taldi hann að staðalímyndir væru oft 

hvernig „okkur [þeir sem eru með dökkan húðlit] er lýst út af þessu sem gerðist. Því er lýst 

eins og svartir menn sem svona geðveikt grimmir kallar og allt svona“. Einnig töldu allir 

viðmælendur að „það halda allir að maður sé frá Afríku“ og bættu við að þeim fyndist það 

asnalegt þar sem ekkert af þeim hefur búið í Afríku og bætti viðmælandi 1 við að „já, ég 

meina, eina manneskjan sem ég þekkti frá Afríku var þegar ég fékk fyrst [fléttur] sem ég 

fékk á seinasta ári. Það er eina afríska manneskjan sem ég hef hitt“. 

Viðmælendur töldu vera betra „að giska að manneskjan sé frá landinu sem hún býr í 

frekar en hún sé frá einhverju öðru landi“, en það særði þá þegar „fólk dæmir mann á útliti 

og byrjar að tala ensku“ við þá og heldur að þeir séu útlenskir eins og viðmælandi 1 sagði. 

Hins vegar voru þeir sammála því að þetta gerðist frekar í samfélaginu heldur en í 

skólanum, ef þeir væru e.t.v. úti í búð. Þeir töldu að ef viðkomandi væri í íslenskum 

grunnskóla þá vissu flestir „ef þú talar ekki íslensku þú veist, þá er þekkt í gegnum allan 

skólann að þú talar ekki íslensku“. Hins vegar hafði viðmælandi 3 lent í því að nýr kennari í 

skólanum hagaði sér með eftirfarandi hætti:  

Hann hélt bara, hann sá mig og hérna, hann reyndi að forðast mig allan tímann 

út af því að ég hérna, lærði síðan að hann kunni ekki neina ensku. Hann reyndi, 

ég var að labba að honum og hann labbaði eins hratt og hann gat frá mér [því 

hann hélt að viðmælandinn talaði ekki íslensku]. 

Viðmælendur voru sammála um að það væri rangt að staðhæfa eitthvað um 

ákveðinn kynþátt einungis út af einhverju sem viðkomandi þekkti til. Viðmælandi 1 

sagði frá því þegar stúlka í bekknum hans sagði: „Ég hata alla svertingja nema þig“ en 

þá hafði stúlkan þekkt til leiðinlegrar stelpu sem var svört í bæjarfélaginu þar sem 

hún bjó áður, „þannig hún var búin að dæma allt svart fólk ... þú veist, það var ein 
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sem var leiðinleg við hana og þá voru bara allir svertingjar leiðinlegir“. Því telja 

viðmælendur að það er mikilvægt að dæma ekki áður en rætt er við einstaklinginn. 

Einnig bættu viðmælendur við að þegar rasismi ætti sér stað á Íslandi tækju þeir því 

ekki alvarlega þar sem Íslendingar áttuðu sig ekki á því af hverju þeir væru að segja þessa 

hluti, en þeir þekktu mögulega ekki til sögunnar. Viðmælandi 1 sagði að hann tæki því 

frekar alvarlega ef fólk frá Bandaríkjunum segði þetta „... því hann veit af hverju hann er að 

segja þetta. Íslendingar vita ekki af hverju þeir eru að segja þetta. Þeir vita bara að aðrir 

gera þetta þannig að þeir sjá eitthvað á netinu“. Einnig bætti hann við að hann væri viss um 

að ef Íslendingar „myndu vita myndu þau ekki vera svona þú veist, stupid“, en þar átti hann 

við fáfróða.  

6.2.2 Uppnefni og viðurnefni 

Það er skýr lína á milli þess hvort verið er að uppnefna eða nota viðurnefni varðandi útlit 

einhvers eða eiginleika. Viðmælendur töldu að viðurnefni sem tengdust útliti væru 

„öðruvísi“. Einnig voru þeir sammála um að viðurnefnið ætti helst ekki að vera neikvætt og 

að það skipti máli hvort einstaklingurinn sem væri með ákveðið viðurnefni væri búinn að 

samþykkja það. Viðmælandi 1 sagði að ef viðurnefnið væri til dæmis í vinahópnum hans 

„og hann er í lagi með það“ væri í lagi að vera með viðurnefnið. Viðmælandi 2 sagði: 

... ef þú ert þú veist, að kalla einhvern þú veist, scarface [ör andlit] þá þú veist, 

bara því þú veist, það pirrar þau þá þú veist, það er ekki í lagi. En ef það er þú 

veist, samþykkt já þá hérna, eins og í fótbolta var ég markmaður í frímínútum 

og út af því að FC er football club [fótbolta hópur] og þá var sagt eitthvað svona 

[nafn viðmælanda] FC eitthvað, það var bara, eða það var bara frægt í mínum 

bekk. Það var í ógeðslega langan tíma og það var ekki neitt sem pirraði mig þú 

veist, ég var bara ok, mér er alveg sama. 

Hins vegar fannst viðmælendum erfiðara að átta sig á hvort ef þeir fengju neikvætt 

viðurnefni sem tengdist útliti sínu, hvort þeim yrði sama, en viðmælandi 2 sagði „mm, ef 

það væri í bekknum mínum myndi ég þú veist, ég veit það ekki, ég myndi örugglega hunsa 

það eða viljandi lenda í slag með honum“. 

Viðmælendur voru að mestu leyti sammála því að þeir hefðu einhvern tímann lent í 

því að n-orðið hefði verið sagt við þá til þess að særa sig. Einhverjir höfðu lent í því að vera 

uppnefndir í skólanum og af jafnöldrum. Viðmælandi 1 sagði: „ [drengur] kallar mig alltaf 
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negra við mig ,þú ert með negrafléttur‘, þú veist, hann myndi segja svona hluti við mig“. 

Viðmælandi 4 hafði lent í því að vera að fá snapchat frá drengjum víða af landinu þar sem 

þeir voru að: „ ... eitthvað að kalla mig negra svona yfir netið og eitthvað ,negri‘ svona 

bullshit og bara ,shut the fuck up you African bitch‘“, einnig hafði hann lent í því að þeir 

kölluðu hann „negrapésa“ en hann tók því hins vegar á léttum nótum og tók því ekki nærri 

sér. Hins vegar sagði hann frá atviki í sundi þar sem hann upplifði þetta á neikvæðan hátt: 

Ég var með einhverjum krökkum í sundi og við vorum eitthvað að tjilla og það 

þarna kom einhver krakki. Þetta var kannski fyrir svona eitthvað 2 eða 3 árum 

eða eitthvað, og hérna, ég fór og við vorum eitthvað í rennibrautina og eitthvað 

og þarna og það var einhver krakki sem var endalaust að fara beint á eftir 

okkur. Og við sögðum nennirðu plís að hætta og þarna ég var 9 ára, og hann 

eitthvað sagði, eða þeir voru tveir krakkar og bara nei nei nei og þarna og svo 

sagði hann nei og byrjaði að kalla mig svartur og eitthvað og svo svertingi eða 

eitthvað. En þú veist, enginn veit eða vissi hvað negri var þegar við vorum 9 ára 

en hann bara ‚svartur‘ ‚svertingi‘ og ég bara ég var bara geðveikt pirraður og ég 

bara stökk á hann í vatninu sko. Og ég var geðveikt pirraður út af því að þeir 

voru endalaust að gera þetta. Og þá bara hætti hann.  

Annar viðmælandi sagði frá atviki í skólanum þegar hann var í frímínútum að spila fótbolta 

við drengi í sínum bekk:  

Það er einn og hann er með svona anger issues [reiðisvandamál] og hann 

tapaði og hann var eitthvað öskrandi út af einhverri íþrótt og ég sagði honum 

að róa sig. Þetta var í hokkí eða eitthvað og hann var bara eitthvað að vera 

ógeðslega leiðinlegur og ég labbaði til hans og við vorum eitthvað að rífast. Svo 

labbaði ég burt og þarna, hann eitthvað sparkaði í svona hokkí dót og það hitti í 

hausinn á mér og ég held að ég ýtti honum bara og þá öskraði einhver 

kennarinn minn eitthvað hann er að ýta mér og ég þú veist, hann sparkaði 

dótinu í mig og eitthvað. Og svo þú veist, vorum við eitthvað meira að rífast og 

þá og svo fór það upp í skólann og hérna sem við vorum enn þá að rífast og 

hann var eitthvað að hóta út af því að hann sagði alltaf að hann ætlaði að kýla 

mig og þá ætlaði hann að gera það einu sinni og ég stóð bara kyrr og þá kom 

hann svona hér [hjá andlitinu] og svo bara nei, ég nenni því ekki. Og svo vorum 
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við komin upp í skóla og þá vorum við að þú veist, ég var að halda áfram að 

leyfa honum að gera það. Síðan gerði hann það og ég bara ,vel gert, ertu þá 

búinn?‘ og hann eitthvað og hérna svo þegar hann byrjaði að labba þá sagði 

hann bara eitthvað ,helvítis negri þinn‘ og eitthvað, svo lentum við án gríns í 

slag. 

Viðmælandi 1 sagði frá því þegar hann var nýbyrjaður í skólanum og drengirnir í bekknum 

voru að hvetja hver annan til þess að segja n-orðið við hann, en það hafði aldrei verið 

svartur einstaklingur í þessum tiltekna bekk:  

Hann sagði, það var eins og krakkarnir, strákarnir voru eitthvað að tala um og 

láta honum – láta hann segja þetta við mig ... hann sagði ‚negri‘ við mig ... 

þarna hann þú veist, það var eins og ég heyri eitthvað svona dudud [hvíslar] 

eitthvað svona við mig og hann sagði ‚negrinn þinn‘ þegar hann labbaði út. Við 

vorum að fara í íþróttir, ,negri‘ sagði hann við mig og svo labbaði hann bara út.  

Allir voru sammála því að n-orðið væri „þrefalt sinnum ljótara heldur en orð sem 

krakkar nota venjulega“ og að þetta væri „ljótara en bitch, fokk, shit og svona“. N-

orðið væri efst á lista orða sem ekki ætti að segja.  

6.2.3 N-orðið 

Þrátt fyrir að lenda í því að vera uppnefndir bæði í skólanum og í samfélaginu, voru 

þrír af fjórum viðmælendum sammála því að orðið „negri“ væri hins vegar oftar 

sagt þegar að þeir heyrðu ekki til. Einn viðmælandi hafði lent í því að heyra til 

bekkjarfélaga nota þetta orð þegar að þeir héldu að hann heyrði ekki til, jafnvel 

þegar það átti við hann. Viðmælandi 2 sagði:  

Eins og að kalla mig bara n-orðið ... þau segja bara orðið og ég heyri það og er í 

kring. Það er ekki sagt við mig ... þau bara segja það í tali sínu ... bara þú veist, 

eins og þau eru að gera grín eða í einhverju djóki þá myndu þau segja ‚helvítis 

n‘ og eitthvað þannig og svo ef ég myndi segja eitthvað við þau þú veist, 

confronta [takast á við] þau með það þau myndu þau bara hey, ég sagði það 

ekki við þig og þú veist, alveg sama ... Það eru tveir strákar í bekknum, þeir 

hérna segja alltaf ég held en bara ekki við mig. Þeir segja aldrei þegar ég er inni 
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í herberginu eða nálægt þeim en segja oft þú veist, ef ég er ekki í herberginu. 

Þá eru þeir alltaf að segja það. Það eru fleiri en ég heyri mest að þetta séu þeir. 

Viðmælandi 4 var sammála því sem hann sagði og bætti við:  

Ég hef heyrt krakka úti bara svona, ef ég er einhvern tímann að gera eitthvað 

úti kannski með vinum mínum eða eitthvað. Ég var einu sinni í sundi og það var 

einhver krakki sem stökk af stökkpallinum en hann var fyrst hræddur við að 

gera það og þá var einhver vinur hans bara ‚yes my nigga‘ og ég var bara [hissa] 

og þá sá hann mig og bara úps. Hann segir þetta bara þegar enginn er í kring til 

að heyra það ... eins og ef það er ekki svartur í kringum þá. En ef það er einhver 

svartur í kringum þá bara ‚nei, ég hef aldrei sagt það, oj‘. Ég trúi ekki að það sé 

fólk sem segir þetta við annað svart fólk og svo bara þegar ég er farinn þá bara 

‚hey, whats up my nigga‘ við annan hvítan. Þú veist, what the fuck, ég fatta það 

ekki. 

Hins vegar skiptir máli hvort um vini eða kunningja sé að ræða þegar n-orðið er sagt eða 

brandarar sagðir, en viðmælandi 4 sagði: „Nokkrir vinir mínir gera black jokes [kynþátta 

brandara], en mér finnst það alveg fyndið, en af því að við skiljum hver annan með það 

þannig“. Viðmælandi 1 tók undir, „já, mér er sama ef það er einhver sem ég þekki“. 

Viðmælandi 4 bætti við:  

Ég segi bara við vini mína, já okey ef ég er í kring og þið eruð að fara að segja 

þetta þá er mér alveg sama, þú veist. Svo lengi sem – út af því að ég, fattarðu, 

ég er búinn að gefa ykkur leyfi fyrir því og þið hérna megið það. En þið megið 

það kannski ekki þegar einhver annar er í kring til að heyra okkur segja það. 

Sama hvort þú sért svartur, hvítur, asískur eða hvað sem er. Af því þau [fólkið] 

gætu ekki skilið að þú sért að þú veist, kannski að segja þetta og ég er í kring 

hérna og hérna og þau eru örugglega bara ‚já okey, þannig honum er örugglega 

alveg sama, kannski er einhverjum öðrum skítsama‘. Þau eru með einhverjum 

öðrum svörtum og svo bara ‚nigga nigga nigga‘ og þau bara ‚what the fuck‘ og 

það getur endað illa. 

Viðmælendum þótti hins vegar ekki vera í lagi þegar kennarar segðu einhverja brandara 

um svart fólk, en í einum skóla höfðu nemendur upplifað þetta. Þessi tiltekni kennari var 
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þekktur fyrir slíkt, meðal annars að kalla svartan dreng „negrabróður“. Þessi kennari hafði 

sagt í tíma að „að ég hef aldrei, þú veist, eitthvað svona, það er ekkert hræðilegra en að sjá 

svartan mann í myrkri“, hins vegar tóku samnemendur því illa og var meðal annars stúlka 

sem labbaði út úr tímanum, ljóst var að viðmælendur fundu stuðning þessarar stúlku og 

samnemenda sinna.  

Flestir vinir og bekkjarfélagar voru tillitssamir þegar kom að því að nota þessi orð. 

Viðmælandi 2 sagði að það væri einn sem væri með honum í bekk og var hann búinn að 

venja sig á að segja n-orðið, en það hafði aldrei pirrað viðmælanda áður. Hins vegar þegar 

þeir voru orðnir eldri tók hann eftir því að það pirraði viðmælanda: 

Þá bara um sumarið þá bara, var hann án djóks að æfa sig að segja það ekki 

bara og svo núna í níunda bekk þá segir hann það aldrei og þegar hann gerir 

það þá sé ég á honum, þú veist, ef hann gerir það óvart og hann segir fyrirgefðu 

og eitthvað. 

Einnig bætti hann við að þegar samnemendur hans heyrðu einhvern segja orðið þá spyrðu 

þeir hann oft hvort honum væri sama eða hvort hann ætlaði að segja eitthvað. Honum 

fyndist það gott en hins vegar taldi hann að ef einhver segði þetta óvart, til dæmis að missa 

það út úr sér líkt og vinur hans, „ég bara þú veist, ég veit alveg að hann gerði þetta óvart 

þannig, þú veist, nei [ég ætla ekkert að segja]“. 

6.2.4 N-orðið í sönglögum 

Erfitt var að gera sér grein fyrir því hvort samnemendur ættu að mega syngja með 

rapplögum sem innihalda n-orðið. Viðmælandi 2 og 3 voru ekki vissir og „..svona já og nei 

með því“. Það færi eftir því hversu oft orðið kæmi fyrir í textanum, en ef það kæmi oft fyrir 

sagði viðmælandi 2: „Það er viljandi, þetta er ekki eitthvað lag sem það er kannski sagt 

tvisvar eða þrisvar. Þetta er sagt endalaust. Þú veist, ég er ekki að fara segja neitt ,hey þú 

mátt ekki syngja þetta‘“. 

Einnig var misjafnt hvort samnemendur viðmælenda segðu orðið í kringum þá þegar 

að um lag væri að ræða. Aftur töldu þeir að það skipti ekki máli ef viðmælendur væru ekki í 

kring til þess að heyra. Viðmælandi 3 sagði: „Já það er oft sagt, eða flestir vinir mínir hlusta 

á svona rapp og þau segja bara ,já ég sagði þetta ekki við þig‘. Þú veist, þeim finnst þetta 

bara allt í lagi, ,já ég sagði þetta ekki við þig‘“. Viðmælandi 2 sagði frá því þegar ein stúlka 

söng:  
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Það var ein stelpa í skólanum mínum, hún var í 7. til 8. bekk og hún var eitthvað 

að syngja og ég var ekki einu sinni nálægt. Ég held að ég hafi verið úti í fótbolta 

eða eitthvað og ég labba í tíma og hún kemur að mér. Hún var ekki að segja 

þetta til að pirra mig. Hún kemur og hún var alveg ‚já ég sagði óvart n-orðið 

þegar ég var að syngja lag, fyrirgefðu‘ og ég bara, mér væri alveg sama og hún 

var að segja fyrirgefðu ógeðslega oft. Þú veist, ég veit að hún var ekki að, já ég 

sagði þetta til að pirra þig en hún var án djóks að biðjast afsökunar og ég var 

bara ‚já mér er alveg sama, þú veist‘. 

Einnig höfðu viðmælendur lent í því að þegar þeir segðu eitthvað við hina sem væru að 

syngja lag sem innihéldi þetta orð, fyndist samnemendum oft erfitt að sætta sig við að 

þeim fyndist þetta óþægilegt, en viðmælandi 1 sagði:  

Það var einn sem talaði um að þeim fannst skrítið að það var drullað yfir mann 

þegar maður er að syngja lag og segir n-orðið út af því að þetta eru bara lyrics 

[texti]. Þú ert bara að syngja lagið og ert in the moment [ert í augnablikinu]. 

Viðmælandi 3 bætti við: 

Það hefur alveg oft verið sagt í kringum mig en það er oftast þú veist, þegar við 

erum að hlusta á rapplög eða eitthvað þannig og ef ég, ef ég svona confronta 

[takast á við] þau þá segja þau mér oftast bara að slaka, þú veist. Eins og ég í 

morgun, þá gerðist þetta í morgun. Einhver vinur minn sagði og bara hey, af 

hverju ertu að segja þetta og svo þegar ég labbaði inn í stofu þá heyrði ég, þá 

heyrði ég hann segja ‚já [nafn viðmælanda] verður að tjilla maður‘. 

Ljóst var að viðmælendur höfðu mikla skoðun á þessu, en þeir töldu mikilvægt að 

samnemendur og vinir gerðu greinarmun á þessu og að þeim fyndist þetta e.t.v. óþægilegt. 

Viðmælendur gerðu sér hins vegar grein fyrir því af hverju sumir bekkjarfélagar þeirra 

gerðu sér ekki grein fyrir því af hverju þetta pirraði þá en  

þú veist, það er talað um eins og ef einhver þú veist, segir eitthvað þú veist, n-

orðið einhver hvítur og ef hann segir þú veist, bara svona að róa sig þá bara 

eitthvað hugsar hann bara af hverju er þetta að pirra hann þú veist, þetta var í 

fortíðinni.  
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Hins vegar væri mikilvægt fyrir samnemendur þeirra að gera sér grein fyrir því að þrátt fyrir 

að þetta væri úr fortíðinni, væri n-orðið stundum sagt til þess að særa, „á sama tíma notað 

svona þú veist, til að attack [ráðast á] okkur líka“ eins og viðmælandi 2 sagði.  

6.3 Upplifun af kennurum í skólanum 

Í þessum kafla verður rætt um upplifun viðmælenda af kennurum í íslenskum 

grunnskólum. Í gögnunum voru 4 undirþemu, en þau voru: Kennarar hunsa, greinarmunur 

á útliti eða persónuleika, mismunun vegna tvítyngis og fræðsla í skólanum. 

6.3.1 Kennarar hunsa 

Viðmælendur voru ekki sammála hvort þeir teldu kennara hunsa að ræða um þessi mál, þá 

hvað varðaði þegar aðrir nemendur hefðu notað n-orðið eða þegar umræða um kynþátt 

kæmi upp. Einn viðmælandi upplifði að kennarar hunsuðu það ítrekað í sínum skóla, en 

hann sagði frá því þegar hann lenti í því að vera kallaður n-orðinu:  

Kennurunum eru drullusama. Það gerðist við mig ... ég skrifaði á borðið að ein 

stelpa væri hóra og önnur væri svín og allir voru að biðja mig um að segja 

fyrirgefðu við þær. En ég var alveg, ég er ekki að fara að segja fyrirgefðu við 

þær því þær kölluðu mig negra í tíma, á meðan að kennarinn situr þarna og 

heyrir það og hún hunsar það. 

Hann bætti við: 

Kennararnir gera ekki neitt en ég kallaði þær svín og hóru því þær voru 

ógeðslegar við mig og vinkonur mínar. Þá á ég að segja fyrirgefðu við þær og 

foreldrafund og mamma hennar vill fá alls konar drasl frá mér en það er ekki 

gert neitt þegar það er sagt eitthvað við mig sem er þú veist, ógeð [er þá að tala 

um að vera kölluð n-orðið]. Þetta er bara eitthvað sem maður segir við flest fólk 

[hóra og svín] en þetta [negri] er svona bein, eða beint til mín [að særa mig]. 

Einnig segir hann frá einum nemanda sem var síendurtekið að kalla hann þessu orði 

eins og að segja „þú ert með negrafléttur“, en kennarinn „gerir ekki neitt í því sko“. 

Hinir viðmælendurnir voru hins vegar hneykslaðir á þessu, en viðmælandi 1 bætti 

við: „Svo sagði hann einu sinni að svart fólk dæi bara í 8. bekk við mig í enskutíma ... 

og kennararnir bara eitthvað ‚hey hey‘ og svo byrjað aftur að læra“. Hann bætti við 



55 
 

að þessum nemanda væri hins vegar sama um hvað allir hugsuðu um hann og 

hlustaði ekki endilega á kennara, en að „allir gera ekki neitt“. Annar viðmælandi 

hafði lent í því að drengir í bekknum hans höfðu sagt n-orðið, en hann var hins vegar 

ekki viss um að kennarinn hefði hunsað það eða bara ekki heyrt til. Viðmælandi 1 

sagði:  

Við megum ekki blóta í tíma, það er alveg ‚hey ekki nota svona orðbragð‘ en 

það má segja og kalla mig negra í tíma, sem mér finnst mjög spes. Orðið þú 

veist, er þrefalt sinnum ljótara heldur en orð sem krakkar nota venjulega, og 

baðst ekki afsökunar. 

Viðmælendur töldu að kennurum fyndist óþægilegt að ræða slíka hluti og kysu frekar að 

hunsa það vegna þess að þeir teldu að þetta væri ekki í íslenskri menningu. Mikilvægt er 

hins vegar að ræða um þetta og að það sé tekið á slíkum málum vegna þess að þetta er að 

gerast. 

6.3.2 Greinarmunur á útliti eða persónuleika 

Erfitt var að gera greinarmun á því hvort kennarar hefðu minni þolinmæði fyrir 

viðmælendum vegna útlits þeirra eða persónuleika. Einn viðmælandi sagði að fyrst hefði 

honum fundist eins og einn kennari hefði verið erfiður við sig eða verið að einbeita sér á 

neikvæðan hátt gagnvart sér vegna húðlitar síns, en síðan „fattaði ég að það var eitthvað 

smá fyrst [rasismi] en núna er það bara út af því að ég er með svona að rífa kjaft“. Annar 

viðmælandi fann að kennari hafði dæmt sig áður en hún þekkti hann og hafði „enga 

þolinmæði fyrir mér en hún er ekki svona við neinn annan“ og að annar kennari hefði 

„dæmt okkur og ekki gefið okkur séns“. Hins vegar fannst honum erfitt að gera greinarmun 

á því hvort það væri vegna húðlitar:  

Ég hef hitt þessa konu [kennarann] einu sinni í 6. bekk, ég hef aldrei þú veist, ég 

hef séð hana tvisvar sinnum bara svona ‚hæ‘ eins og maður gerir við kennara. 

En ég hef aldrei verið með henni í bekk ... svo þegar hún byrjaði að kenna mér 

myndi hún ekki leyfa mér að gera hluti eins og hún er búin að þekkja mig. Þú 

veist, áður en ég fór fram þá bara ‚nei ég held að þú getir ekki unnið frammi 

með neinum‘. 
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Viðmælandi 4 sagði frá kennara sem hann gerði sér ekki grein fyrir, en hún hefði ýtt 

við honum og einnig væri einn drengur með sér í bekk sem þyrfti á sérkennslu að 

halda. En „það þarf að útskýra meira og hann er já og hérna já ... en ég er að tala um 

að hún hérna hefur geðveikt litla þolinmæði gagnvart honum“. Viðmælandi 2 bætti 

við að stundum væri augljóst að það væri vegna húðlitar síns. Hann sagði frá einum 

kennara:  

Já eins og [nafn tveggja nemenda] eru þú veist, næstum því bara þú veist, í 

svona mental state [hugarfar] sem eru pirraðir en hún gerir næstum því ekkert 

við þá en ég er bara þú veist, venjulega bara glaður og rólegur þú veist, en það 

er samt, hún þú veist, samt pirrast frekar út í mig, meira að segja þegar ég er 

ekki búinn að gera neitt. Og þá er bara, bara svona frekar augljóst að það er 

bara út af húðlitnum mínum. 

Einnig sagði hann frá öðrum kennara, en fyrst fannst honum eins og það væri einungis 

vegna persónuleika hans og að þau næðu ekki saman, hann kom með dæmi um tíma í 

stærðfræði: 

[nafn kennarans] hatar mig. Þú veist, mér finnst hún ekki reið út í mig strax en 

hún, en mér finnst eins og hún sé með minni þolinmæði já, og það er ekki út af 

hvernig útlitið er, það er bara þegar ég er pirraður eða eitthvað þannig ... og við 

vorum með eitthvað hefti sem við þurftum að gera og hérna, og vinur minn 

[nafn vins] kláraði á undan mér og svo kom hún og tók upp dótið ... og þegar 

hún tók upp prófið hans og ég horfði upp og hún tók upp prófið hans og veifaði 

því og eitthvað og var bara svona ‚já, hann er búinn‘. 

Skömmu síðar í viðtalinu hugsaði hann sig hins vegar betur um eftir að heyra umræðurnar, 

en hann sagði: 

Ég ruglaðist samt, en ég held að [nafn kennarans] hati mig bara út af 

húðlitnum. Meira að segja þegar hún var ekki búin að þekkja mig, ef ég myndi 

bara segja eitt orð í tíma og hún myndi kalla á mig. 

Viðmælandi 1 var sammála, en sagði frá tveimur kennurum sem hann taldi að fylgdust 

frekar með sér en öðrum nemendum.  
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En þær tvær voru alltaf með svona hawk eye [örn augu] á mig, alltaf. Þú veist, 

ef ég myndi vera að skipta um tónlist og setja símann beint aftur í vasann þá 

myndu þær rífa símann af mér. En þú veist, það er strákur í bekknum, [nafn 

stráks í bekk viðmælanda] sem er geðveikt rasistalegur, hann sýndi þeim 

snapchat eftir að síminn var tekinn af mér.  

Ekki eru allar upplifanir hins vegar neikvæðar, en viðmælendur 3 og 4 sögðust upplifa að 

kennarar hefðu frekar þolinmæði gagnvart þeim. Viðmælandi 3 sagði þó frá einum kennara 

sem frekar þorði ekki að segja neitt við hann eða skamma hann á neinn hátt vegna þess að 

hún var „hrædd um að það sé rasismi ef hún skammar mig“. Einnig nefndi viðmælandi 1 

einn kennara sem hann var með á grunnskólagöngu sinni og „reyndi að skilja hvað ég var 

að ganga í gegnum“. Augljóst var að viðmælendum þótti vænt um kennara sem gerðu 

þetta en hann bætti við að hún hafi verið eini kennarinn sem spurði „hvað þýðir það og 

hvað má ekki segja ... hafði áhuga á því að vita hvað var að [gerast]“. Hins vegar nefndi 

hann að hann upplifði þetta sem eina kennarann sem hefði gert slíkt síðan hann byrjaði í 

skólanum. 

6.3.3 Mismunun vegna tvítyngis 

Allir viðmælendur töldu að tungumál skipti miklu máli í íslenskum grunnskólum. Þeir fundu 

ómeðvitað fyrir því að kennarar ættu það til að gefa í skyn að „þetta er Ísland, talaðu 

íslensku“, en viðmælandi 4 sagði: „Það hefur verið milljón sinnum sagt, hérna, ‚þetta er 

Ísland, talaðu íslensku‘ nema ekki orðað þannig. Bara svona implied [gefið í skyn] þú veist, 

fattarðu“. Þeim fannst hins vegar stundum óþægilegt að tala íslensku ef að þeir fundu fyrir 

þessu, en viðmælandi 1 sagði að honum fyndist það óþægilegt þar sem „það er alltaf verið 

að correcta [leiðrétta] mig og svona“. 

Viðmælendur komust að þeirri niðurstöðu að þeir fyndu frekar til mismunar þegar 

kom að tvítyngi þeirra, heldur en húðlit. Allir viðmælendur eru tvítyngdir, en þeir tala 

íslensku og ensku. Í enskutíma upplifðu þeir frekari væntingar til þeirra, sem var að miklu 

leyti óþægilegt, viðmælandi 1 sagði, „Ef ég er að lesa upp og segi vitlaust eða geri vitlaust 

þá segir hún [kennarinn] alltaf ‚já best að breyta því‘ og þú veist, hún myndi gera svona 

extra [mikið úr því] ... að ég fékk það vitlaust“. 

Viðmælendur töldu erfitt að uppfylla þessar væntingar og sögðu að þær væru oft 

óraunverulegar, en viðmælandi 2 kom með dæmi um einn tíma: 
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Þú veist, við erum kannski 20 blaðsíðum á undan hinum í bekknum þá og þau 

segja kannski ‚þú ert ekki að læra nógu mikið í tímum‘ eitthvað og ... já það 

skiptir ekki máli hvað þú ert kominn langt, það skiptir máli hvað þú vinnur 

mikið. 

Viðmælendur upplifðu öll sig vera sterkari í ensku heldur en í íslensku, „ég gleymi oft 

stundum íslensku“ eins og viðmælandi 4 sagði, þrátt fyrir að allir hafi búið á Íslandi mest 

alla skólagöngu sína, en þrír af fjórum viðmælendum höfðu búið í einhverju enskumælandi 

landi í 1 ár. Viðmælendur 1 og 2 höfðu upplifað að kennarar sýndu minni þolinmæði ef að 

þeir skildu ekki eitthvað í námsefninu, en viðmælandi 1 sagði: 

Ég á erfitt með íslenskuna og við erum að tala við hana um þetta og svo erum 

við í tíma og ég vissi ekki, hún sagði hérna, gerðu staðreyndir. Þú veist, ég vissi 

ekki hvað það var og ég var að spyrja, hvað meinarðu með að gera staðreyndir? 

Ég vissi ekki að þetta voru bara svona nokkur hugtök eða þú veist, útskýra drasl 

og ég var að reyna að spyrja hana og bara, ‚ég skil þetta ekki‘ og ég var búinn að 

spyrja hana svona þrisvar sinnum og hún var ekki að útskýra og hún sagði bara 

‚ég er búin að útskýra þetta‘ og ég var alveg, þú veist, ég sagði bara við hana ‚ég 

get ekki gert þetta ef þú ætlar ekki að útskýra þetta fyrir mér‘ og hún bara 

‚hættu með þessa stæla og gerðu vinnuna þína‘. Þú veist, hún veit að ég á erfitt 

með íslenskuna og ég var að reyna að spyrja hana að útskýra þetta fyrir mér. 

Hann bætti við og sagði að hann héldi að þessi pirringur væri vegna þess að hann væri 

búinn að vera lengi á Íslandi „og ekki búinn að læra íslensku nógu vel“. Viðmælendur 3 og 4 

töldu sig ekki hafa upplifað þetta sjálfir, en tóku eftir því með öðrum nemendum í 

bekknum þeirra sem eru tiltölulega nýfluttir til landsins eða eru ekki nógu sterkir í íslensku. 

Viðmælandi 4 sagði frá stelpu sem var í bekk með sér og er einnig dökk á hörund. Hún flutti 

til Íslands fyrir 1 til 2 árum, „Hún er enn þá eitthvað svona pínulítið eftir að læra í íslensku 

þannig að þegar hún nær eitthvað svona pínulítið rangt þá tryllist hún [kennarinn]. Og hún 

segir eitthvað ,af hverju lærirðu ekki bara íslensku?‘ Þú veist, hún er að reyna“. Viðmælandi 

3 kom með dæmi um vin sinn sem kemur frá Egyptalandi:  

Hann er alltaf að reyna að læra íslensku eins mikið og hann getur og hann er 

alltaf að spyrja um hjálp og eitthvað, og þá eitthvað, þá þegar 
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íslenskukennarinn okkar var veikur, þá kom annar íslenskukennari og hann var 

örugglega búinn að spyrja um hjálp þrisvar og kannski í fjórða eða fimmta 

skiptið þá þá þá brjálaðist hún allt í einu út í hann og bara ‚hættu að spyrja 

svona oft, þú kannt þetta alveg og ég veit að þú getur það‘. Og bara brjálaðist 

út í hann. 

Viðmælandi 3 sagði frá því að kennari í skólanum hans ætti það til að sýna meira 

þolinmæði gagnvart dönskumælandi nemendum heldur en enskumælandi.  

6.3.4 Fræðsla í skólum 

Viðmælendur töldu mikilvægt að kynþættir og saga svartra væru til umræðu í grunnskólum 

á Íslandi, en voru sammála að mikilvægt væri að láta ekki þá sem tilheyrðu mögulega 

umræðuefninu líða óþægilega í tíma. Viðmælandi 4 nefndi tilfelli þegar hann var í 4. bekk: 

... já við hérna, við, það er í skólanum ... það er Afríkuhátíðin og hérna, það fyrst 

sem að og ... það fyrsta sem kennarinn minn ... það fyrsta sem hann sagði var 

svona að Afríka ‚Afríka er fátækasta hérna heimsálfan‘ það var það fyrsta sem 

hann sagði. Og ég man að ég var eini þarna svarti krakkinn og allir bara ... þú 

veist, það horfðu allir á mig. 

Viðmælandi 1 tók undir þessi orð og talaði um tilfelli þegar það átti að tala um rasisma í 

Bandaríkjunum, en hann spurði hvort hann mætti sleppa tímanum þar sem hann var eini 

svarti einstaklingurinn í bekknum. Hann „bað hann, hvort ég mætti ekki vera í tímanum á 

meðan því það vita allir, eða allir eftir að stara á mig. Hann sagði þá að við sleppum bara 

kaflanum“. Hins vegar var ljóst að viðmælendum þótti vænt um þegar kennarar tóku tillit 

til þeirra. 

Viðmælendur voru hins vegar allir sammála því að það ætti að ræða um þessa hluti í 

skólanum, þó svo að það gæti verið óþægilegt. Kennarar ættu að þekkja betur til eða fá 

fræðslu um sögu kynþátta og hvernig ætti að takast á við rasisma. Einnig upplifðu þeir að 

kennurum fyndist óþægilegt að ræða slíka hluti. „Það er ekki frætt um þetta nóg,“ sagði 

viðmælandi 1, „ég held það út af því að fólk sem stjórnar þessu er þú veist, bara að finnast 

það eins og það þurfi ekki að tala um þetta út af því að þetta er ekki okkar menning eða 

eitthvað [íslensk menning]“. 



60 
 

Viðmælandi 3 tók undir og sagði að hann upplifði að íslenska skólakerfið talaði og fræddi 

um margt annað en „ekki frætt nógu mikið um svona öðruvísi húðlit eða öðruvísi kynþátt á 

krökkum“. Hann sagði frá skólanum sínum, en hann hafði fengið fræðslu um t.d. transbörn: 

Það er statistically [hlutfallslega] meira af svörtu fólki í heiminum en transfólki. 

Ég er ekki að segja að það skipti ekki máli, ég er að segja að við töluðum um 

það áður en við töluðum um, við töluðum um það í 7. bekk áður en við töluðum 

um þarna kynþátt, aldrei, við höfum aldrei gert það. Aldrei einu sinni, af því það 

er mjög, ég veit ekki af hverju kennarana langar ekki til að tala um það af því að 

alltaf ef það kemur upp þá, switcha þau í eitthvað annað [breyta um 

umræðuefni]. 

Viðmælandi 1 tók undir það, en hann taldi skólann sinn einnig fræða sig um margt annað 

en kynþætti: 

En það er talað um þú veist, konur að eiga 9 menn sem eru þú veist, bræður og 

karlar að eiga og svo er talað um þú veist, hvernig það er að vera þú veist, 

þegar það er svona barnamisnotkun og svona. Það er ekki talað um ... en það er 

ekki talað um neitt af þessu ... 

Viðmælendur nefndu einnig að þeim fyndist ekki vera nógu mikið af fræðslu í 

kennslubókum sínum, „já eins og í samfélagsfræði og ég ætla að gá í bókinni en ég held að 

það sé ekkert um neitt svart fólk“ sagði viðmælandi 1. Hann hafði einnig tekið eftir því að 

svart fólk væri teiknað „geðveikt skringilega, kolsvart með eldrauðar stórar varir“ og velti 

fyrir sér af hverju það væri teiknað svona skringilega, hins vegar var ljóst að aðrir 

viðmælendur höfðu ekki tekið eftir þessu, en ætluðu hins vegar að athuga bækur sínar 

þegar þeir færu næst í skólann. Hann bætti við að þegar þetta efni kæmi upp í 

kennslubókunum fyndist honum ekki tekið rétt á því. Hann nefndi kafla í enskubók sem 

notuð væri í skólanum sínum: 

Hann var ekki eins mikilvægur út af því að þetta var bara um segregation 

[aðskilnaður hvítra og svarta], þetta var ekki um svarta þræla, þetta var bara 

um að þau vildu ekki hafa þau saman. Ekki hvað gerðist áður, þannig fólk er 

bara ‚ó af hverju var þetta gert?‘. Þau vita ekki, mér finnst eins og það þurfi 

fyrst að fræða hvað gerðist áður, svo getum við farið í gegnum segregation 
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[aðskilnaður hvítra og svarta] út af því að það gerðist eftir á, þú veist, bara að 

sýna fólki að það bara var svona, þú veist, ekki að útskýra af hverju þetta var 

svona.  

Viðmælandi 2 bætti við að hann vildi að þegar efnið kæmi upp í kennslubókum sínum að 

„kennarinn þú veist, fer í gegnum þann kafla jafn mikið og heimsstyrjöldina“ en greinilegt 

var að viðmælendum fannst mikilvægt að fólk ræddi þetta í íslenskum grunnskólum því þá 

væri ekki einungis verið að fræða kennara, en „nemendur líka“ eins og viðmælandi 3 sagði. 

Viðmælandi 2 talaði um kennslubókina Styrjaldir og kreppa og nefndi að „ég vona að það 

sé um það [þrælahald] og vona án djóks að hún [kennarinn] fari í gegnum það“ og einnig 

vildi hann að „við gerum þú veist, jafn mikið [og hinir kaflarnir] og það er ekki ekki bara 

svona þú veist, já lesið bara kaflann og þú veist, allt það búið“. 

Ljóst var að þetta lá viðmælendum mjög á hjarta, en þegar að viðtalinu var að ljúka 

bætti viðmælandi 1 við að lokum:  

Kennarar ættu að vera menntaðir meira því þú veist, Ísland er svo gott land að 

það komast ógeðslega mikið af refugies [flóttafólk] og svona hérna inn og 

kennararnir eiga að vera menntaðir þannig að vita þú veist, eins og með svart 

fólk og þú veist, það kemur mjög mikið af fólki frá Indlandi og þannig krakkar 

inn, að þau eiga að vera menntuð þú veist, það á að kenna kennurunum 

hvernig á að koma fram við þau. Og hvernig á þú veist, að verja þau frá hinum 

krökkunum og þú veist, það þarf að láta þau skilja meira um rasisma sem er í, 

þú veist, það þarf að kenna þeim að verja krakkana, eða þú veist, kenna 

krökkunum þegar allt þetta gerist. 

Frekari fræðsla í grunnskólum myndi líka aðstoða samnemendur við að skilja af 

hverju nemendur sem eru dökkir á hörund telja það óþægilegt þegar n-orðið er 

notað, „það er enginn [kynþáttur] búinn að fara í gegnum neitt sem er svona 

ógeðslega slæmt, sem að þetta var bara gert út af einhverju sem þú gast ekki einu 

sinni stjórnað“. Það er „bara ekki frætt nóg um þetta“ sagði viðmælandi 3, „svo þarf 

líka bara að fræða krakkana líka, ekki bara kennarana“. 
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7 Umræður 

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningu og undirspurningum svarað út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar og fræðunum. Meginmarkmið rannsóknar var að komast að því hvernig 

börn sem tilheyra tveimur kynþáttum upplifa sig í íslenskum grunnskólum. 

Rannsóknarspurningin sem lögð var fram var eftirfarandi: 

• Hver er upplifun barna af tveimur kynþáttum í íslenskum grunnskólum? 

Til þess að geta betur svarað rannsóknarspurningunni voru settar fram þrjár 

undirspurningar:  

• Hvernig tengja þau við kynþátt og hvernig skilgreina þau hann? 

• Hafa þessi börn lent í ágreiningi í skólanum sökum útlits síns, fordóma eða 

staðalímynda? 

• Hvernig líta þau á tungumál í íslensku samfélagi? 

Eitt rýnihópaviðtal var tekið við fjóra einstaklinga til þess að fá innsýn í upplifun þeirra í 

íslenskum grunnskólum. Viðmælendur voru nemendur í 7.-10. bekk og voru bæði af 

höfuðborgarsvæðinu og af mismunandi stöðum á landsbyggðinni. Ljóst var að 

viðmælendur höfðu margt að segja hvað varðaði upplifun þeirra í íslenskum grunnskólum. 

Rætt var um margt og töldu þeir þetta vera mikilvægt málefni sem þyrfti að skoða betur á 

Íslandi.  

Rannsakandi tekur fram að þetta er rannsókn sem byggist á rýnihópaviðtali við 

aðeins 4 einstaklinga og er því ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum á alla hópa eða 

einstaklinga sem tilheyra tveimur kynþáttum. Upplifun barna af tveimur kynþáttum í 

íslenskum grunnskólum hefur ekki verið mikið rannsökuð og því var margt mikilvægt og 

áhugavert sem talið var að þyrfti að koma fram í niðurstöðukaflanum, en verður nú rætt 

nánar í þessum kafla. 

7.1 Kynþáttur 

Í þessum kafla er umræða um helstu niðurstöður rannsóknar varðandi atriði sem tengjast 

kynþætti. Helstu niðurstöður voru að kynþáttur er ekki líffræðilegt hugtak heldur 

félagslegt, kynþáttur skiptir einhverju máli á Íslandi, en hins vegar ekki eins miklu og í 
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öðrum löndum. Einnig voru viðmælendur oftar líklegri til þess að eiga vini sem líkjast þeim, 

þó ómeðvitað í flestum tilfellum.  

7.1.1 Hefur áhrif á upplifun 

Áhugavert var að heyra skilgreiningar viðmælenda um kynþátt, en það þótti erfitt að 

skilgreina þetta viðamikla hugtak, eins og er margoft nefnt í fræðunum (Relethford, 2010). 

Viðmælandi 1 sagði að það tengdist því að líta öðruvísi út, þ.e.a.s. að hafa annan húðlit en 

aðrir. Viðmælandi 4 tók undir það að þetta tengdist húðlit einstaklinga, en tók sérstaklega 

fram að einn væri hvítur og hinn svartur. Ljóst var að flestir viðmælendur töldu sig vera af 

tveimur kynþáttum og tengdu það að vera „blandaður“ við sig, sem rannsakandi taldi 

ánægjulegt að sjá, en heyrst hefur að einstaklingar af tveimur kynþáttum telji erfitt að 

skilgreina kynþátt sinn. Hins vegar var áhugavert að þrátt fyrir þetta áttu þeir til að gefa í 

skyn þegar þeir voru að tala um sig, að þeir væru svartir.  

 Kynþáttur er ekki líffræðilegur heldur félagslega skapaður vegna heimssögu. 

Viðmælendur sögðu að út af þessari heimssögu hefði kynþáttur verið myndaður og því 

væri þetta félagslegt. Saga svartra þótti mikilvæg hjá viðmælendum, en vitað er að sagan 

er mikilvæg og að hugtakið hafi orðið til að einhverju leyti þegar þrælahald var við lýði til 

þess að samfélagið gæti minnkað rétt þeirra (Smedley, 1998). Því var áhugavert að 

viðmælendur voru sammála þessu og meðvitaðir um heimssöguna. Athyglisvert var svar 

viðmælanda 1 um að það sem gæti mögulega verið líffræðilegt þegar kæmi að kynþáttum 

væri magn melaníns í húð. Relethford (2010) segir að það séu engin merki um að fólk sé 

líffræðilega ólíkt, þó svo að einstaklingar geti litið ólíkt út að utan. Því væri gaman að vita 

hvort hann gæti verið sammála þessari niðurstöðu um magn melaníns í húð. Það að 

viðmælandi talar um melanín lætur rannsakanda hugsa til Smedley og Smedley (2005), en 

þau segja að mannkynið sé 99,9% líkt, en hægt er að velta fyrir sér hvort þetta 0,1% sé 

magn melaníns.  

 Kynþáttur skiptir einhverju máli á Íslandi, þó svo kannski ekki eins miklu og í öðrum 

löndum. Viðmælandi 1 sagði að hann hefði lent í að vera spurður hvort hann væri íslenskur 

og þegar hann sagðist vera hálfur þá hefði viðkomandi sagt að hann væri góður hvítur 

einstaklingur. Viðmælandi túlkaði það svoleiðis að þar sem hann væri eitthvað hvítur væri 

hann góður. Hann hagaði sér þá ekki beint eins og einstaklingur sem væri bara svartur. 

Þetta rímar við það sem Dagbovie (2007) segir um að einhverjir telji að þeir sem séu með 

eitthvað „hvítt“ í sér séu æðri en aðrir. Einnig getur þetta vísað til sögunnar, en á 16. öld 
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var húðlitur tengdur við mismunandi eiginleika, en svartur var tengdur við óhreinindi, hið 

illa og dauða, hins vegar var hvítt andstæða þess og var allt sem var hvítt talið gott (Jordan, 

2000). 

 Eins dropa reglan fer eftir því hvort það sést að einstaklingur sé að einhverju leyti 

svartur. Ef það sést ekki utan á honum en hann er samt 20% svartur þá upplifir hann ekki 

það sama og hinir sem skera sig úr útlitslega í samfélaginu. Viðmælandi 1 taldi að ef 

einstaklingur fyndi ekki til mismunar vegna útlits, gæti einstaklingur ekki skilið það sem 

svart fólk eða af tveimur kynþáttum upplifði í skólanum eða í samfélaginu þegar það 

labbaði niður götuna. Það skæri sig alltaf úr og þyrfti að ganga í gegnum margt sem hinn 

myndi ekki þurfa að gera. Þetta ætti sérstaklega við á Íslandi, þar sem Ísland er mestmegnis 

byggt hvítum einstaklingum og því meiri líkur á að þeir skeri sig úr útlitslega. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Paragg (2015) og einnig rannsókn Song (2010), en 

einstaklingar af tveimur kynþáttum hafa öðruvísi upplifun þegar þeir búa í landi þar sem 

flestir eru hvítir. Niðurstöður Song (2010) sýna að einstaklingar af tveimur kynþáttum lýstu 

viðmóti sem þeir höfðu upplifað vegna þess að þeir skáru sig úr útlitslega í samfélagi þar 

sem meirihluti þjóðarinnar var hvítur.  

7.1.2 Hefur áhrif á félagslega tengingu í skólanum 

Viðmælendur voru ekki vissir um hvort vinasambönd væru ómeðvituð eða meðvituð. 

Viðmælendur töldu hins vegar mikilvægt að hafa vini sem gætu sýnt skilning eða tengt 

við það sem þeir væru að upplifa í skólanum, en einnig í lífinu. Viðmælandi 1 sagði að 

hann vildi einungis vera með fólki sem skildi og reyndi að velja vini sem líktust sér. Þetta 

sagði hann að væri vegna þess að hann vildi ekki þurfa að takast á við að svara erfiðum 

spurningum eða útskýra hvers vegna hann vildi ekki gera eitthvað eða fara á ákveðna 

staði. Hann vildi ekki eiga fáfróða vini hvað varðaði kynþátt hans, heldur vildi hann 

einhvern sem gæti sýnt því skilning. Hann færi því um leið að þeim sem væru í 

minnihlutahóp þegar hann byrjaði í einhverjum skóla og sagði að það væri mjög 

meðvituð ákvörðun. 

 Hinir viðmælendurnir töldu hins vegar að þeir gerðu það ekki meðvitað, heldur 

að þetta væri ómeðvitað atriði sem þeir áttuðu sig á þegar þeir hugsuðu út í vini sína, en 

gerðu sér grein fyrir því að þeir ættu það til að aðlagast einhverjum sem líktist sér ekki 

einungis útlitslega heldur einnig andlega. Viðmælandi 2 sagðist eiga fjölbreyttan 

vinahóp, en hann vissi að hann aðlagaðist t.d. þeim sem væru með erlendan uppruna.  
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 Niðurstöður rannsóknar eru að einhverju leyti í samræmi við það sem Parkinson, 

Kleinbaum og Wheatly (2018) segja varðandi homophily, en þau segja að einstaklingar 

eigi það til að aðlagast vinahópum sem þeir geta tengt við og/eða líkjast, hvort sem það 

er aldur, kyn eða uppruni. Þetta rímar einnig við það sem Lightfoot, Cole og Cole (2013) 

segja hvað varðar að þetta sé sérstaklega algengt á unglingsárum. Einnig nefna þau að 

gildismat einstaklinga er oft svipað. Gildismat getur verið að vera með samkennd og 

sýna skilning á hvernig vinum þeirra líður, og gæti það þess vegna e.t.v. átt við 

viðmælanda 1.  

Það sem stakk rannsakanda mest varðandi þetta mál var það sem viðmælandi 4 

sagði þegar að hann gekk inn í rýnihópaviðtalið, en hann var ánægður að hann sá börn 

sem voru af tveimur kynþáttum. Hann sagði að þetta hefði verið ómeðvitað, en þetta er 

einmitt atriði sem rannsakandi hefur íhugað í gegnum rannsóknarferlið. Rannsakandi var 

viss um að þessi rannsókn myndi gefa þessum börnum tækifæri til þess að mynda tengsl 

og er vonast til að þessi tengsl haldist eftir rannsóknarferlið. Það var augljóst að 

viðmælendum fannst auðvelt að tala og deila reynslu sinni, en það tengist mögulega því 

sem Parkinson, Kleinbaum og Wheatly (2018) segja varðandi að þegar einstaklingar komi 

saman og séu með sams konar skoðanir orsaki það þægilegra og afslappaðra umhverfi 

þar sem viðbrögð þeirra auki fyrirsjáanleika. Því styrkja þessi samskipti oft sjálfsmynd 

einstaklinga og vonar rannsakandi að það hafi gerst meðan á þessu viðtali stóð. 

7.2 Ágreiningur 

Umræður í þessum kafla verða um niðurstöður varðandi ágreining í íslenskum 

grunnskólum. Viðmælendur fundu fyrir einhverjum staðalímyndum og fordómum í 

íslenskum grunnskólum, þeir höfðu verið uppnefndir vegna kynþáttar en þrátt fyrir það 

voru samnemendur ekki alltaf að beina orðum að þeim. Einnig verður rætt um niðurstöður 

rannsóknar hvað varðar n-orðið í sönglögum og notkun samnemenda á orðinu.  

7.2.1 Staðalímyndir og rasismi 

Niðurstöður rannsóknar sýna að viðmælendur fundu fyrir einhverjum staðalímyndum og 

mögulegum fordómum í íslenskum grunnskólum. Staðalímyndir birtast á hverjum degi og 

því er mikilvægt fyrir samfélagið að vera meðvitað um það og vera tilbúið að takast á við 

þær (Toma, 2007). Einn viðmælandi talaði um að þegar hann byrjaði í nýjum skóla hélt 

bekkjarfélagi að þar sem hann væri af tveimur kynþáttum, þá sérstaklega með annað 
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foreldri sem væri svart, hlyti hann að vera góður í körfubolta og frá Ameríku. Hann hafði 

einnig upplifað ásamt öllum öðrum viðmælendum að fólk teldi hann vera frá Afríku. 

Viðmælendur tóku þetta sérstaklega til sín þar sem þeir töldu að það væri verið að dæma 

þá út frá útliti og þar af leiðandi væri byrjað að tala ensku við þá. Þeir hafa þó allir búið á 

Íslandi allt sitt líf, fyrir utan 1 ár hjá 3 viðmælendum. Hins vegar voru þeir sammála um að 

þetta átti ekki við í íslenskum grunnskólum, heldur frekar í samfélaginu. Þetta gerðist því 

mest þegar viðmælendur voru út í búð eða voru í kringum einhvern sem þekkti þá ekki. 

Þeir töldu það vera vegna þess að þegar einstaklingur byrjaði í íslenskum skóla væri oftast 

vitað hvort viðkomandi talaði tungumálið eða ekki. Einstaklingar af tveimur kynþáttum eru 

oft spurðir hvaðan þeir séu, samkvæmt rannsókn kanadíska fræðimannsins Paragg (2015), 

en þetta er í samræmi við það sem viðmælendur sögðu. Niðurstöður rannsóknar Kerwin og 

Ponterotto (1995) sýndu að börn af tveimur kynþáttum komust oft ekki að niðurstöðu um 

hvernig þau pössuðu inn í samfélagið, en það ætti þá mögulega við þessar niðurstöður 

þegar kemur að því að viðmælendur upplifðu það frekar þaðan heldur en í skólanum. 

Rannsakandi spyr sig hvort þetta gæti verið vegna þess að þetta eru yngri kynslóðir, en 

samkvæmt Dilys Wells (2001) eru yngri kynslóðir ólíklegri til þess að vera með einhverja 

fordóma (vera t.d. rasistar) þar sem þeir einstaklingar hafa frekar alist upp í 

fjölmenningarlegu samfélagi.  

 Það kom rannsakanda á óvart að heyra sögu viðmælanda 3 um nýjan kennara í 

skólanum sem kaus frekar að forðast hann heldur en að ræða við hann á ensku, en hann 

hélt að viðmælandi talaði ekki íslensku og var kennarinn ekki góður í ensku. Rannsakandi 

spyr sig hvort það hefði ekki verið betra að ræða við nemandann fyrst áður en hann ákvað 

að hann talaði ekki íslensku út frá útliti sínu. Áhugavert væri að skoða þetta nánar og 

athuga hvort fleiri hafi upplifað þetta í íslenskum grunnskólum.  

Niðurstöður Kerwin og Ponterotto (1995) segja að börn af tveimur kynþáttum hafi 

fundið fyrir staðalímyndum á neikvæðan hátt. Það rímar ekki við niðurstöður þessarar 

rannsóknar. Það var einungis einn viðmælandi sem taldi sig upplifa e.t.v. neikvæða 

fordóma í skólanum, en það var frá stúlku í bekk viðmælanda sem var búin að alhæfa að 

allir svartir einstaklingar væru leiðinlegir, út frá atburði með einum einstaklingi, og sagði 

hún einnig að hún hataði alla svertingja nema viðmælanda. Þetta hljómar eins og útskýring 

Toma (2007) á neikvæðum fordómum, en þar segir að það sé þegar alhæfing á sér stað án 

þess að vera með rök að baki. Þessi stúlka var augljóslega ekki með rök að baki sinni 
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alhæfingu, heldur byggði hana á einni manneskju sem hún þekkti. Hún skoðaði ekki hvað 

gæti verið að baki þessari alhæfingu sinni, en Toma (2007) telur mikilvægt að gera það. 

7.2.2 Uppnefni og viðurnefni 

Viðurnefni er viðbót við nafn einstaklings, en uppnefni er niðrandi og er oft sagt af reiði eða 

í stríðni. Uppnefni sem tengist kynþætti er brot á mannlegum virðuleika og vísar til 

mismununar. Kynþáttauppnefni eru oft sögð í hita leiksins, en er þá oftast n-orðið notað 

(Bruscella, 2016). Þetta rímar við niðurstöður rannsóknar, en einn viðmælandi taldi að hann 

hefði lent í því að vera kynþáttauppnefndur þegar að hann var að spila fótboltaleik við 

bekkjarfélaga í frímínútum. Þeir höfðu verið að rífast þar sem lið viðmælanda vann, en hinn 

varð þá mjög tapsár. Rifrildið var orðið ákaft og þegar hinn drengurinn var að labba í burtu 

kallaði hann viðmælanda n-orðið, sem leiddi til þess að þeir lentu í slagsmálum.  

Niðurstöður rannsóknar sýna að það var misjafnt hvort viðmælendur tóku viðurnefni 

eða uppnefni nærri sér, þar sem það skipti máli hvernig og hver segði það. Allir 

viðmælendur nema einn höfðu lent í því að upplifa kynþáttauppnefni í skólanum, þá að 

vera á einhverjum tímapunkti kallaður n-orðið, þá oft þegar ágreiningur átti sér stað. 

Viðmælandi 1 talaði um að bæði strákur í bekknum hans og stúlkur hefðu sagt n-orðið við 

sig til þess að særa, eins og að segja að hann væri með fléttur sem tengdust svartri 

menningu. N-orðið hafði þá alltaf verið notað á neikvæðan hátt. Einnig höfðu viðmælendur 

lent í því að vera uppnefndir í samfélaginu, þá sagði viðmælandi 4 frá því þegar drengir voru 

alltaf að kalla hann svartan eða svertingja, en það hefði verið særandi og hefði leitt til 

slagsmála. Einnig talaði hann um þegar drengir í öðrum skóla höfðu bætt honum við á 

vinsæla samfélagsmiðlinum Snapchat, en þeir höfðu einungis gert það til þess að uppnefna 

hann. Þetta kemur einnig fram í öðrum rannsóknum, þ.e.a.s. að það skipti máli hver 

merkingin er að baki orðinu og þar sem þessu er beitt á neikvæðan hátt er þetta særandi 

(Rahman, 2012; King o.fl., 2018). Viðurnefni og uppnefni eiga það til að tengjast útliti 

(Guðrún Kvaran, 2004) en niðurstöður rannsóknar eru að viðmælendum þótti viðurnefni 

eða uppnefni sem tengdust útliti á neikvæðan hátt ekki vera í lagi. Mikilvægt er að sá sem 

er kallaður ákveðnu viðurnefni samþykki það, en n-orðið er ekki samþykkt þar sem það 

vísar til mismunar og tengdu viðmælendur það við neikvætt. Viðmælendur töldu það vera 

eitt af ljótustu orðum sem hægt væri að kalla einhvern með dökkt hörund, en það er í 

samræmi við rannsókn Bruscella (2016) og Rahman (2012) sem segja að talið sé að n-orðið 

sé eitt af andstyggilegustu og verstu orðum í ensku tungumáli nú á dögum. Viðmælendur 
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töldu þetta einnig eiga við í íslensku samfélagi, þrátt fyrir að það tengdist ekki menningu 

Íslendinga.  

7.2.3 N-orðið 

Niðurstöður rannsóknar voru að þrátt fyrir að flestir viðmælendur teldu sig hafa einhvern 

tímann lent í því að vera kallaðir n-orðið af illvilja, væri það oftar að samnemendur beindu 

orðinu ekki að þeim. Viðmælandi 2 sagði frá því að samnemendur hans ættu það til að 

nota n-orðið í daglegu tali sínu. Orðið væri notað þegar þeir væru að hlæja saman og segja 

brandara. Samnemendur segðu það einnig þegar þeir teldu hann ekki heyra til. Ef 

viðmælandi 2 segði eitthvað við þá, teldu þeir það ekki skipta máli þar sem þeir væru ekki 

að beina orðinu að honum. Viðmælandi 4 talaði um að hann heyrði þetta einnig þegar 

hann væri til dæmis í sundi og sæi ókunnuga krakka. Þeir notuðu þessi orð í daglegu tali 

sínu til þess að hvetja vin sinn áfram, en færu hins vegar hjá sér ef þeir sæju til hans og 

vissu að hann hefði heyrt til.  

 Viðmælendur bættu hins vegar við að notkun n-orðsins byggðist á því hvort þeir 

væru búnir að gefa leyfi eða ekki og einnig hvort þeim fyndist þetta óþægilegt eða ekki. 

Hins vegar sagði viðmælandi 4 að þrátt fyrir að hann væri búinn að gefa vinum sínum leyfi, 

fyndist honum ekki í lagi að þeir notuðu orðið ef aðrir heyrðu til þar sem það gæti smitað 

út frá sér. Það er að segja, ef að vinir hans myndu nota orðið og einhver myndi heyra til, 

myndi viðkomandi mögulega halda að það væri í lagi að nota orðið því þessi tiltekni 

einstaklingur sem er með dekkri húðlit teldi það vera í lagi. Þeir gætu notað það við aðra og 

gæti það endað á neikvæðan hátt þar sem aðrir hefðu mögulega ekki þessa skoðun.  

 Viðmælendur töldu flesta nemendur í skólanum vera tillitssama varðandi skoðun 

þeirra á notkun þessa orðs. Þeir töldu að vinir þeirra bæru mikla virðingu fyrir tilfinningum 

þeirra varðandi orðið, en viðmælandi 2 sagði frá því að þegar hann var yngri sá hann ekkert 

að því að vinir hans myndu nota orðið. Hann sagði að þetta hefði verið vegna þess að hann 

þekkti ekki til sögu svarta en þegar hann hafði lært meira breytti hann um skoðun og vildi 

ekki að vinir hans myndu nota orðið. Einn vinur hans æfði sig og passaði að nota ekki orðið 

og ef að hann gerði það baðst hann afsökunar.  

 Þessar niðurstöður eru ekki alveg í samræmi við rannsóknir Rahman (2012) og King 

o.fl. (2018) þar sem er talið að það sé einungis í lagi að svartir einstaklingar eða hópar segi 

n-orðið við svarta þar sem þeir skilji og séu meðvitaðir um sögu þeirra. Athyglisvert er að 

viðmælendur töldu vera í lagi fyrir einhvern hvítan að segja n-orðið ef þeir væru búnir að 
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gefa leyfi, en það rímar ekki við aðrar rannsóknir, þá sérstaklega niðurstöður Rahman 

(2012). Þar var aldrei talið vera í lagi fyrir hvíta að segja n-orðið þar sem það vísaði í 

niðrandi og móðgandi sögu svartra. Hins vegar rímar þetta við bók Robert Kennedy (2002) 

þar sem hann telur að það geti verið samband á milli hvítra og svartra vina þar sem það sé í 

lagi að segja n-orðið og að notkun þeirra á orðinu fari eftir því hver merkingin sé að baki 

því. Rannsakandi spyr sig hvort þessar niðurstöður gætu verið vegna tveggja atriða. Í fyrsta 

lagi eru viðmælendur börn alin upp á Íslandi og hafa rannsóknir á Norðurlöndum sýnt að 

viðhorf almennings sé að þar sem sagan um þrælahald tengist ekki sögu og menningu 

þeirra sé notkun orðsins ekki móðgandi og því sé hægt að spyrja sig hvort þeirra viðhorf sé 

svipað (Hubinette, 2012; Rastas, 2012). Í öðru lagi gæti þetta verið kynslóðamunur, þ.e. að 

yngri kynslóðin taki orðinu ekki eins alvarlega. Niðurstöður rannsóknar um að það sé aldrei 

í lagi fyrir hvíta að segja þetta við aðra hvíta ríma hins vegar við rannsókn King og félaga 

(2018) þar sem þar kom hið sama einnig í ljós og var það í hvaða samhengi sem væri, t.d. 

eins og viðmælendur töluðu um að þegar bekkjarfélagar væru að nota orðið í gríni. 

Viðmælendur minntust ekkert á hvort það skipti máli hvernig n-orðið endar, hvort það 

skipti máli að væri -er eða -a ending, eins og rannsókn Rahman (2012) minnist á.  

7.2.4 N-orðið í sönglögum 

Samkvæmt rannsókn King o.fl. (2018) er einungis í lagi fyrir svarta einstaklinga að nota n-

orðið innan samfélags síns, hvítir einstaklingar eiga ekki að nota n-orðið þar sem það vísar 

til öðruvísi merkingar. Þetta á einnig við þegar um er að ræða lög. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýndu hins vegar að viðmælendur gerðu sér ekki alveg grein fyrir því hvort 

þetta ætti við. Þeir töldu að það gæti mögulega skipt máli hvort þetta væri aðeins sagt 

tvisvar eða þrisvar sinnum í laginu eða hvort það væri verið að syngja þetta í öðru hverju 

orði. Ef að n-orðið kemur oft fyrir er það hins vegar viljandi og getur verið særandi og 

óþægilegt. Viðmælendur höfðu allir upplifað að nemendur í skólanum eða bekkjarfélagar 

syngju með sönglögum sem innihéldu n-orðið og sæju ekkert að því þar sem því væri ekki 

beint að þeim. Niðurstöður sýna hins vegar að það sé misjafnt hvort nemendur syngja 

orðið í kringum viðmælendur eða ekki.  

 Samnemendum viðmælenda finnst oft erfitt að sætta sig við að viðmælendum 

finnist stundum óþægilegt þegar það er verið að syngja n-orðið með og þeir hugsa sig ekki 

tvisvar um. Viðmælandi 1 sagði frá því að einn nemandi sagði við hann að það ætti ekki að 

skipta máli þar sem þetta væri bara lagatexti. Viðmælandi 3 upplifði að ef að hann ákvæði 
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að segja eitthvað við vini sína eða bekkjarfélaga þegar þeir væru að syngja lagið fengi hann 

oft leiðinlegt viðmót. Þeir segðu honum að slaka á og ekki taka þessu nærri sér. Þetta rímar 

við niðurstöður finnskrar rannsóknar Önnu Rastas (2012) þar sem almenningur taldi að 

þegar einstaklingar með dekkri húðlit tækju n-orðið of alvarlega væru þeir viðkvæmir og 

ættu ekki að taka þetta nærri sér. Viðmælendur höfðu ákveðna skoðun á þessu en þetta 

kom rannsakanda á óvart.  

Þeir töldu mikilvægt að ræða þetta þar sem þrátt fyrir að n-orðið hefði þennan 

sögulega bakgrunn væri enn verið að nota það til þess að særa og orðið væri notað á 

niðrandi hátt. Því væri mikilvægt að hvítir samnemendur þeirra áttuðu sig á því. Svartir 

einstaklingar skilja og eru meðvitaðir um sögu sína og því hafa þeir leyfi til þess að nota n-

orðið, hins vegar geta hvítir einstaklingar ekki sagt að þeir eigi sömu sögu og svartir hópar 

þar sem það er ekki raunin (Rahman, 2012; King o.fl., 2018).  

7.3 Upplifun af kennurum í skólanum 

Niðurstöður varðandi upplifun viðmælenda af kennurum í skólanum komu rannsakanda 

helst á óvart, en viðmælendur höfðu ákveðnar skoðanir á þessu umræðuefni. Hér verður 

rætt hvernig viðmælendur upplifðu að það væri verið að hunsa þá þegar kennarar heyrðu 

eitthvað sem tengdist kynþætti og fræðslu í skólanum. Farið verður út í greinarmun á útliti 

eða persónuleika hvað varðar kennara og einnig verður rætt um mismunun sem 

viðmælendur fundu varðandi tvítyngi þeirra, en þeir töldu það hafa meiri áhrif en 

kynþáttur þeirra. Einnig verður rætt um mikilvægi þess að kennarar hafi menningarhæfni.  

7.3.1 Kennarar hunsa 

Það sem kom rannsakanda mest á óvart hvað varðar niðurstöður rannsóknar, var að 

viðmælendur héldu að einhverju leyti að kennarar hunsuðu mögulega þegar þeir heyrðu 

einhver rasísk ummæli eða kynþáttauppnefni. Viðmælandi 1 upplifði þetta sérstaklega í 

skólanum sínum, en hann er í skóla á landsbyggðinni. Hann lenti í því að drengur sagði við 

hann að einungis svart fólk dæi, en kennarinn sagði aðeins „hey, hey“ og gerði síðan ekkert 

meira í því. Einnig bætti hann við að það væri frekar tekið á því þegar að einhver væri 

kallaður ‚hversdagsorðum‘ líkt og hóra eða svín og það gert að einhvers konar eineltismáli. 

Hins vegar þegar hann væri kallaður n-orðið væri ekki gert neitt í því, en kennarinn hefði 

heyrt nemendur segja þetta við hann og gerði ekkert í því, eða eins og viðmælandi 1 sagði 

„hunsaði“ það.  
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 Hann bætti við að þetta væri furðulegt þar sem þessi ‚hversdagsorð‘ særðu ekki jafn 

mikið og að segja n-orðið, því þá væri verið að beina því orði að honum til þess að særa. 

Það bera öll orð með sér sögulegan bakgrunn (Rahman, 2012; Hubinette, 2012). Því telur 

rannsakandi þetta skipta miklu máli hvað varðar þessa umræðu. Einhverjir einstaklingar 

telja mögulega að orð líkt og hóra eða svín séu mjög slæm þegar þeim er beint að konum, 

líkt og gerðist í einu af þessum tilfellum. Þetta minnir rannsakanda þó á grein Rahman 

(2012) um merkingu n-orðsins, en það er ekki með hlutlausa merkingu heldur er það 

móðgandi og niðrandi uppnefni. Hins vegar dettur rannsakanda einnig í hug hvort þessir 

nemendur geri sér ekki grein fyrir þessu. Það er ekki víst að þeir skilji merkinguna á bak við 

orðið eða haldi að það sé ekki eins særandi þar sem það tengist ekki íslenskri menningu og 

sögu, eins og kom fram í rannsókn Hubinette (2012) í Svíþjóð og Rastas (2012) í Finnlandi. 

Hins vegar ættu kennarar að vera nógu vel upplýstir til að að gera sér grein fyrir því hvað 

væri á seyði.  

 Samkvæmt Smedley og Smedley (2005) er orðið kynþáttur talið vera neikvætt og 

eru því margir sem telja erfitt að ræða slíka hluti þegar það ber á góma. Rannsakandi telur 

mikilvægt að átta sig á því að þegar það gerist í skólastofunni er það kjörið tækifæri til þess 

að opna þessa umræðu við nemendur. Viðmælendur töldu að kennurunum gæti fundist 

óþægilegt að ræða þessi mál eða taka á þessum hlutum, en bættu við að þetta gæti 

mögulega verið vegna þess að þetta væri ekki í íslenskri menningu. Örugglega finnst 

einhverjum kennurum erfitt að opna þessa umræðu þar sem það er mögulega erfitt að 

gera sér grein fyrir því hver sé besta nálgunin. Mikilvægt er þó að muna að það er ekki ein 

rétt leið, heldur er oft gott að láta þessa umræða vaða, en það gefur nemendum tækifæri 

til þess að ræða málin og spyrja spurninga. Einnig telur rannsakandi að þetta opni fleiri dyr. 

Það er mikilvægt að nýta tækifærið þegar slíkt kemur til tals og gæta þess að þetta 

viðgangist ekki. Skólastarfið þarf að horfast í augu við að þetta á sér stað og því er 

nauðsynlegt að ræða þessi mál við nemendur.  

7.3.2 Greinarmunur á útliti eða persónuleika 

Viðmælendur töldu erfitt að gera greinarmun á hvort kennarar væru með minni þolinmæði 

gagnvart þeim vegna útlits þeirra eða einfaldlega vegna persónuleika. Margar mismunandi 

en þó líkar sögur komu frá viðmælendum um þetta atriði. Einn sagði að fyrst hefði hann 

haldið að um fordóma væri að ræða, þ.e.a.s. að kennarinn veitti honum neikvæða athygli 

vegna húðlitar, en núna hélt hann að þetta væri mögulega vegna þess að persónuleiki 



72 
 

þeirra ætti ekki saman. Viðmælandi 1 sagði frá því að í skólanum sínum upplifði hann að 

kennarar ættu það til að gefa honum ekki möguleika á að sýna þeim hvernig hann væri, 

heldur væru búnir að fyrirfram dæma hann og gæfu honum ekki tækifæri til þess að 

leiðrétta þessar staðhæfingar um sig. Ein birtingarmynd fordóma er þegar staðhæfingu er 

trúað án þess að skoða hvað gæti verið að baki henni, og hljómar upplifun viðmælanda 

svipað (Toma, 2007). Hann er hins vegar heldur ekki viss um hvort þetta sé vegna útlits eða 

persónuleika. Það er augljóst að viðmælendur taka þetta oftast til sín eða finnst þetta vera 

óþægilegt, þar sem þeim líður illa að vita ekki alltaf hver ástæðan er. 

Þetta minnir rannsakanda á útskýringu Toma (2007) á ósýnilegum fordómum. Það 

er algeng gerð nútímafordóma, en hún gerir það að verkum að einstaklingar eiga erfitt með 

að gera sér grein fyrir því hvort um fordóma séu að ræða. Þetta rímar algjörlega við orð 

viðmælenda, það er erfitt að átta sig á hvort þetta sé vegna útlits þeirra eða persónuleika. 

Það eru margar mismunandi gerðir og birtingarmyndir þessarar tegundar fordóma og því 

er oft erfitt fyrir þolendur að skilgreina eitthvað sem fordóma (Toma, 2007).  

 Viðmælendur upplifa þetta ekki einungis í sinn garð, heldur líka gagnvart 

samnemendum sínum sem skera sig úr útlitslega. Aftur á móti eru þeir enn ekki vissir um 

að þetta sé vegna húðlitar þeirra eða persónuleika. Einn sagði frá því að sérkennslukennari 

væri með nemanda af tveimur kynþáttum, en hann upplifði að þessi kennari hefði litla 

þolinmæði fyrir samnemenda hans.  

Stundum fannst viðmælendum hins vegar augljóst að kennarar sýndu fordóma. 

Viðmælendur sögðu að þrátt fyrir að þeir vektu ekki mikla athygli og aðrir nemendur í 

bekknum þeirra gerðu það, ættu einhverjir kennarar til að verða pirraðir út í þá fyrir 

eitthvað. Þeir upplifðu að þetta gerðist þrátt fyrir að þeir væru ekki búnir að gera neitt og 

tengdu þetta við húðlit sinn.  

Rannsakandi telur þó mikilvægt að taka fram ekki var öll upplifun viðmælenda 

neikvæð. Viðmælendur upplifðu einnig að kennarar væru e.t.v. að huga frekar að 

samskiptum við þá til þess að passa að nemendur upplifðu ekki fordóma. Viðmælandi 3 

sagði að kennarar ættu það frekar til að þora ekki að segja neitt vegna þess að þeir væru 

hræddir við að með því að skamma viðmælanda myndi hann upplifa það sem rasisma. 

Tomlinson (2003) telur mikilvægt að kennarar séu opnir fyrir því að mynda persónuleg 

tengsl við nemendur með fjölbreyttan bakgrunn, en það auki líkurnar á að þeir geri sér 

grein fyrir og geti mætt ólíkum þörfum þeirra. Viðmælandi 1 sagði frá því að einn kennari 

ætti það sérstaklega til að reyna að skilja hvað væri á seyði í lífi hans varðandi þetta mál. 
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Það var augljóst að honum þótti mjög vænt um það en hefði viljað að fleiri kennarar myndu 

gera slíkt hið sama. 

7.3.3 Mismunun vegna tvítyngis 

Íslenska tungumálið skiptir miklu máli í íslenskum grunnskólum. Það er áhugavert að 

viðmælendur töldu sig frekar finna til mismunar þegar kom að tvítyngi þeirra í íslenskum 

grunnskólum. Viðmælendur höfðu meðal annars fundið fyrir því að kennarar litu svo á að 

þeir ættu ekki að tala hitt málið sitt þar sem það ætti einungis að tala íslensku í íslenskum 

grunnskólum. Einhverjir viðmælendur töldu þetta vera erfitt viðhorf, þar sem stundum 

gleymdu þeir einhverju orði á íslensku eða fyndist óþægilegt að verið væri að leiðrétta þá 

og dró það því úr sjálfstrausti þeirra gagnvart íslensku. Þetta minnir rannsakanda á það 

sem Elín Þöll (2007) talar um að tvítyngd börn eigi það til að blanda málunum saman. Þar 

sem viðmælendur eru börn á aldrinum 13-15 ára getur verið að málþroska þeirra sé ekki 

lokið, þrátt fyrir að flestar rannsóknir sýni að það sé um 12 ára aldur, en börn eru 

mismunandi (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000; Hoff, 2013) og telja t.d. Lightfoot, Cole og Cole 

(2013) að málþroski fari fram allt að gelgjuskeiðinu. Gelgjuskeiðið getur hafist á 

mismunandi tímum og því hægt að tengja það við þessar niðurstöður.  

Allir viðmælendur höfðu búið á Íslandi allt sitt líf, fyrir utan 1 ár sem þrír af fjórum 

viðmælendum höfðu búið í enskumælandi landi. Þeim fannst hins vegar stundum erfitt að 

skilja íslenskuna, en nefndu að kennarar sýndu e.t.v. minni skilning þar sem þeir höfðu búið 

á Íslandi í langan tíma en væru hins vegar ekki komnir með íslenskuna að fullu að eigin 

mati. Viðmælandi 1 nefndi dæmi um þegar hann skildi ekki orð á íslensku en kennarinn 

útskýrði ekki orðið fyrir honum, fannst hann vera með stæla og ekki vilja vinna verkefnið. 

Þetta telur rannsakandi vera áhugaverðar niðurstöður. Honum hafði aldrei dottið í hug að 

það gæti verið að þessi börn fyndu frekar til mismunar vegna tungumálakunnáttu. Eftir 

nánari umhugsun varð ljóst að þetta væri frekar augljós niðurstaða, þar sem rannsakandi 

upplifði þetta sjálfur þegar hann var barn. Gott er því að sjá að þessar niðurstöður tengjast 

því ekki hvernig viðmælendur líta út.  

 Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að námsstaða tvítyngdra barna á Íslandi er ekki góð 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2008). Mikilvægt er fyrir kennara að vera meðvitaðir um að 

kennslan þurfi að hafa skýr markmið þegar kemur að þessum börnum, en það var 

greinilega ekki gert í tímanum þar sem viðmælandi skildi ekki hvað hann átti að gera. 

Kennsla í fjölbreyttum hópi barna, þar sem tvítyngd börn eru, þarf að vera skipulögð og 
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þurfa öll hugtök og lykilþættir að vera skýrir til þess að þeir átti sig á hvað er að gerast 

(Tomlinson, 2003). Elín Þöll Þórðardóttir (2007) segir að það séu ótrúlega margar 

birtingarmyndir tvítyngis og því sé mikilvægt að gera sér grein fyrir hvaða hópi hver 

einstaklingur tilheyrir til þess að hægt sé að koma til móts við alla og ólíkar þarfir þeirra. 

Rannsakandi er hjartanlega sammála þessu og telur mikilvægt að kennarar hugi að því að 

þrátt fyrir að barn sé tvítyngt þýði það ekki endilega að það sé jafngott í báðum 

tungumálum.  

 Viðmælendur tengdu þetta atriði ekki einungis við sig, heldur einnig aðra nemendur 

með þeim í bekk. Þessir nemendur sem viðmælendur nefndu voru hins vegar innflytjendur, 

en þeir upplifðu að kennarar hefðu mjög litla þolinmæði gagnvart þeim. Einn kennarinn 

hafði t.d. sagt af hverju einn nemandi lærði ekki íslensku, en rannsakandi telur mikilvægt 

að minna á að þetta var atburður sem gerðist ekki hjá viðmælanda og því ekki hægt að 

staðfesta. Einnig hafði annar viðmælandi talað um vin sinn sem upplifði svipað þegar hann 

spurði afleysingarkennara ‚of oft‘ um hvað eitthvað orð þýddi. Í rannsókn sem gerð var árið 

2010 á 122 skólum á landinu voru 50% kennara sem töldu sig þurfa frekari þjálfun eða 

fræðslu um móttöku nemenda í skólum sínum (Hulda Karen Daníelsdóttir, Ari Klængur 

Jónsson og Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir, 2010). Spyrja má hvort þessar niðurstöður eigi 

mögulega enn við, en kannski átta þessir kennarar sig ekki á því hvernig þeir eigi að koma 

til móts við þessa nemendur.  

7.3.4 Fræðsla í skólanum 

Þegar kennara skortir menningarhæfni (e. cultural competence) hindrar það 

fjölmenningarlega starfshætti og hefur það áhrif á nám nemenda. Íslenskar rannsóknir hafa 

sýnt að það sé ekki nógu mikil þekking í sumum skólum hvað þetta varðar og 

fjölmenningarlegan bakgrunn nemenda (Hermína Gunnþórsdóttir, Barillé og Meckl, 2017). 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar, en viðmælendur 

töldu kennara ekki vita eða fyndist óþægilegt að vita hvernig þeir ættu að tala um 

kynþáttauppnefni eða annað sem tengdist kynþáttum. Þeir upplifðu að kennarar ættu það 

til að skipta um umræðuefni og frekar hunsa það eins og rætt var um í kaflanum hér að 

framan. 

Hins vegar þarf að huga að því hvernig tekist er á við þetta til þess að ekki sé ýtt 

undir mögulegar staðalímyndir, eins og viðmælandi 4 hafði lent í þegar talað var um að 

Afríka væri fátækasta heimsálfan. Þar upplifði hann að allir nemendur horfðu á sig, en faðir 
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hans er frá Afríku. Kennarar sýndu skilning þegar viðmælendur töldu þessar aðstæður vera 

óþægilegar, en margir lögðu einungis til að sleppa þá þessu efni. Hins vegar voru 

viðmælendur allir sammála um að það ætti að ræða um þessi mál þó svo að það gæti verið 

óþægilegt þar sem það gæti frætt bæði kennara og nemendur um mismunandi 

menningarheima, þjóðerni og kynþætti. Kennarar eiga að þekkja betur til eða fá fræðslu 

um sögu kynþátta og hvernig þeir eiga að takast á við rasisma þegar hann birtist í 

skólastofunni. Viðmælendur upplifðu að þetta væri kannski vegna þess að þetta væri ekki í 

íslenskri menningu, en bentu á að það væru þó einhverjir á Íslandi sem hefðu þessa 

menningu og því mikilvægt að ræða þetta. Margt annað er rætt í skólakerfinu, en 

nemendur eru ekki fræddir nóg um þá sem hafa öðruvísi húðlit en þeir sjálfir.  

Rannsóknir hafa sýnt að þegar kennarar nýta sér kennsluefni hvað varðar 

mismunandi menningarheima getur það dregið úr mögulegum neikvæðum viðhorfum 

nemenda. Þessi kennsla getur aðstoðað kennara í skólastofunni. Það eykur virðingu meðal 

nemenda í bekknum, getur aðstoðað kennara við að draga úr eflingu staðalímynda, 

fordóma eða rasisma og getur frekar eflt jákvætt viðhorf til fjölbreytileikans sem finna má í 

skólanum (Banks og Banks, 2007). Þetta er nákvæmlega það sama og viðmælendur sögðu í 

rannsókninni, en þeir töldu að með því að gera þetta væru þeir einnig að verja þessa 

nemendur sem lentu í einhverju. Einnig töldu þeir að með því að gera þetta væru 

nemendur fræddir um kynþáttauppnefni og myndu þeir þá mögulega ekki nota þau þar 

sem þeir skildu þá sögulegan bakgrunn orðanna. Það er því augljóst að nemendur telja 

mikilvægt að kennarar nýti mismunandi kennsluefni, því eins og Banks og Banks (2007) 

segja þá er mikilvægt að ræða um mismunandi þjóðernis-, menningar- og kynþáttahópa. 
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8 Lokaorð 

Íslandi hefur verið lýst sem fordómalausu samfélagi, en það má sannarlega segja að þjóðin 

sé orðin mun fjölbreyttari en fyrir 20 árum. Nú er dæmigerði Íslendingurinn ekki hvítur 

með blá augu og ljóst hár, heldur getur hann verið með aðeins dekkri húðlit, brún augu og 

e.t.v. krullað hár. Þrátt fyrir þessar miklu breytingar á íslensku samfélagi er þjóðin enn 

frekar einsleit og því tilvalið að skoða hvernig börn upplifa þetta. Meginmarkmið 

rannsóknar var að komast að því hvernig börn af tveimur kynþáttum upplifa sig í íslenskum 

grunnskólum. Viðtöl voru tekin við fjóra viðmælendur í rýnihóp til þess að fá að heyra hver 

upplifun þeirra væri varðandi þetta mál og kom margt áhugavert í ljós. 

 Helstu niðurstöður rannsóknar benda til þess að upplifun barna af tveimur 

kynþáttum sé oftast góð í íslenskum grunnskólum. Hins vegar er margt sem má bæta í 

íslensku skólakerfi en einnig í samfélaginu til þess að þessum einstaklingum líði sem best. 

Kynþáttur, þ.e.a.s. hvernig þeir líta út, skiptir máli hvað varðar upplifun þeirra í skólanum. 

Einstaklingar af tveimur kynþáttum skera sig alltaf úr í samfélaginu en einnig í skólakerfinu. 

Þeir þurfa að ganga í gegnum margt sem „týpískir hvítir Íslendingar“ þurfa ekki að gera. 

Kynþáttur skiptir einnig máli hvað varðar vinatengsl, en að vera í kringum einhvern sem 

líkist sjálfum sér leikur stórt hlutverk í lífi þeirra í skólanum, hvort sem það er meðvitað eða 

ómeðvitað. 

 Ágreiningur á sér stað í íslensku skólakerfi hvað varðar börn af tveimur kynþáttum. 

Viðmælendur upplifðu staðalímyndir, rasisma og kynþáttauppnefni í skólanum. 

Staðalímyndirnar voru þó ekki neikvæðar að flestu leyti, heldur var e.t.v. frekar fáfræði en 

eitthvað annað. Það var sláandi að heyra að allir viðmælendur höfðu einhvern tímann 

heyrt n-orðið sagt í skólanum, hvort sem því var beint að þeim eða ekki. Rannsakandi hélt 

að þetta orð væri hreinlega ekki notað á meðal barna á Íslandi lengur. Mikilvægt er fyrir 

samnemendur að gera sér grein fyrir því að n-orðið vísar til niðurlægjandi og móðgandi 

sögu. Það getur því verið erfitt að heyra því beitt gegn viðmælendum eða það sungið í 

lögum.  

 Tungumál skiptir miklu máli í íslensku samfélagi. Viðmælendur höfðu upplifað í 

samfélaginu að einhverjir einstaklingar hefðu búist við að þeir töluðu ekki íslensku einungis 

sökum útlits. Það var hins vegar gott að sjá að þetta átti ekki við í íslenskum grunnskólum, 

en viðmælendur töldu það geta verið vegna þess að það væri náið samfélag í skólanum og 

ef einhver talaði ekki íslensku væri líklegt að það væri vitað í skólanum. Áhugavert var að 
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sjá að viðmælendur fundu frekar til mismunar vegna tungumáls frekar en útlits hvað varðar 

kennara. Þeir töldu of miklar kröfur vera gerðar til sín og erfitt fyrir þá að uppfylla þær, en 

það er mikilvægur punktur fyrir kennara að hafa í huga. Það eru margar mismunandi gerðir 

tvítyngis til og verður að huga að því í kennslu tvítyngdra barna.  

 Í niðurstöðum var athyglisvert að kennarar teldu erfitt eða óþægilegt að ræða þessi 

mál og hunsuðu aðstæður frekar þegar kynþáttauppnefni eða rasismi ætti sér stað í 

skólanum. Rannsakandi bjóst hreinlega ekki við að þetta gerðist þar sem telja má þetta 

vera kjörið tækifæri til þess að ræða við nemendahópinn, t.d. í lífsleiknitíma. Þetta er því 

efni í frekari rannsókn, en áhugavert væri að sjá hvort fleiri upplifðu slíkt.  

Mikilvægt er að fræða nemendur og kennara um þessi mál. Kennarar þurfa að átta sig á 

hvernig hægt sé að takast á við þessi mál þegar þau ber á góma. Nemendur eiga að fá 

kennslu í alheimssögu, þá sérstaklega hvað varðar mismunandi menningarhópa og 

kynþáttahópa, þar sem viðmælendur töldu að það myndi vissulega bæta ástandið.  

 Niðurstöður rannsóknar sýna að það skiptir gífurlega miklu máli að öllum í 

íslenskum skólum líði vel, þá sérstaklega þar sem stuðst er við aðferðir hvað varðar 

fjölbreyttan nemendahóp, þ.e.a.s. í skóla án aðgreiningar. Íslenskt samfélag er orðið 

ótrúlega fjölbreytt og því er nauðsynlegt að kennarar beiti fjölbreyttari kennslu til þess að 

ná til sem flestra. Með því að gera slíkt má auka jákvæða upplifun nemenda af öllum 

kynþáttum í íslenskum grunnskólum. 
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