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Formáli 

Ritgerðin er skrifuð sem meistaraprófsverkefni til M.Ed. gráðu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Vægi hennar er 10 einingar/20 

ECTS. Leiðsögukennari var Elsa Sigríður Jónsdóttir, lektor. Ég vil þakka 

henni hjartanlega fyrir góð ráð og leiðsögn. Þórdís Þórðardóttir, lektor, 

var sérfræðingur í verkefninu og þakka ég henni gagnlegar ábendingar. 

Vinna við heimildaöflun og rannsóknaráætlun hófst í september 2008 en 

sjálf rannsóknin, sem ritgerðin byggir á, fór fram í febrúar og mars 2009.  

Ég vil þakka Kristrúnu Sigurjónsdóttur fyrir prófarkalestur. 

Skólastjórnendum þeirra skóla sem rannsóknin fór fram í þakka ég fyrir 

gott samstarf og liðlegheit við að aðstoða mig við að finna viðmælendur 

og sjá mér fyrir aðstöðu fyrir viðtölin í skólunum. Foreldrum þeirra barna 

er tóku þátt í rannsókninni vil ég votta þakklæti mitt fyrir að gefa 

samþykki fyrir þátttöku barna sinna. Sérstakar þakkir vil ég færa þeim 

börnum er tóku þátt í rannsókninni fyrir þeirra framlag og einlæg svör.  

Deildarstjóra mínum og samstarfsfólki þakka ég fyrir sveigjanleika og 

skilning er varðar þá tímafreku vinnu sem liggur að baki ritgerðinni. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir einstaka þolinmæði 

og stuðning er ég vann að þessari ritgerð, sérstaklega á síðustu metrunum. 
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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að auka skilning á því hvernig börn 

af erlendum uppruna upplifa fyrsta skólaárið sitt á Íslandi og hvernig þau 

hafa aðlagast hér. Þátttakendur rannsóknarinnar voru sex nemendur, 

fjórar stúlkur og tveir strákar sem stunda nám í 8., 9. og 10. bekk 

grunnskóla og hafa öll notið þjónustu móttökudeilda fyrir nýbúa og eiga 

báða foreldra erlenda. Börnin voru á mismunandi aldri er þau komu til 

landsins og hafa því verið búsett mislengi á Íslandi, frá rúmum tveimur 

árum til sex ára. Börnin koma frá ólíkum löndum, Austur-Evrópu, 

Balkanskaga, Mið-Austurlöndum, Eystrasalti og Asíu. Börnin eiga það 

sameiginlegt að hafa fylgt foreldrum sínum hingað til lands í leit að 

bættum lífsskilyrðum og að hafa gengið í gegnum aðlögunartímabil að 

íslensku samfélagi. 

Gögnum var safnað með eigindlegri aðferðafræði þar sem tekin voru 

hálfopin viðtöl við hvert barn. Viðtalsramminn sem notaður var miðaði 

að því að afla vitneskju um það heildarferli sem börnin gengu í gegnum, 

frá því þau komu fyrst til landsins og til dagsins í dag. Áhersla var á að 

draga fram sjónarhorn barnanna á reynslu sinni af þessu tímabili með það 

að leiðarljósi af fá svör við rannsóknarspurningunum. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að börnin voru flest ósátt við 

að flytja frá heimalandi sínu. Tvennir foreldrar gerðu samninga við börn 

sín um að flytja til Íslands í eitt ár til reynslu og hjálpaði það börnunum 

að sætta sig við flutningana. Aðlögunartímabilið var viðmælendum 

mínum erfitt en í dag hafa þau aðlagast íslensku samfélagi. Fyrsta 

skólaárið var þátttakendum rannsóknarinnar þungbært. Móttökudeildir 

virtust gefa börnunum „mýkri” aðlögun að íslensku samfélagi. Börn sem 

fóru beint inn í móttökudeild álitu annað skólaárið erfiðara en það fyrsta 

en þeir nemendur sem fóru beint inn í almennan bekk upplifðu mikinn 

létti við að komast síðar inn í móttökudeild. Börnin eignuðust fljótt vini í 

móttökudeildunum en erfiðara reyndist að tengjast íslenskum krökkum þó 

hafa þau öll eignast íslenska vini í dag. Stúlkunum fannst þær utanveltu í 

skólanum þar til þær eignuðust íslenska vini. Þá fyrst fannst þeim þær 

vera hluti af skólasamfélaginu. Í rannsókninni kom fram að ef 

upprunamenning barnanna og nýja menningin er mjög ólík torveldar það 

aðlögun barnanna og eykur líkur á togstreitu á milli barna og foreldra. 

Íslenskunám er lykill að nýja samfélaginu og forsenda félagslegra 
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tengsla, samkvæmt þátttakendum rannsóknarinnar. Fjögur börn af sex 

hafa fundið fyrir fordómum en aðeins innan veggja skólans. 
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Abstract 

The subject of this research is to gain more understanding of how 

children of foreign origins experience their first school year in Iceland 

and how they adapt here. The participants were six students, four girls 

and two boys, who attend 8th, 9th and 10th grade at elementary school. 

The children have all enjoyed the services of special reception centres for 

immigrants. Both parents are of foreign origin. They were of different 

ages upon arrival. Therefore the duration of their stay in Iceland differs, 

varying somewhere between just over two years to six years. The 

children come from different countries, Eastern Europe, the Balkans, 

Middle East, the Baltic countries and Asia. They share the fact that they 

arrived here with their parents in search for higher standards of living and 

have had their period of adjusting to the Icelandic community. 

Data was collected methodically by performing a semi structured 

interview with each child.  The interview was structured with the aim of 

gaining knowledge concerning the total process the children went 

through, from first entering the country until today. The emphasis was on 

gaining the answers of the questionnaire through the children’s own view 

of their experience. 

The main conclusion is that most of the children felt unhappy having 

to leave their homeland. Two of the parents made a contract with their 

children to move to Iceland for a trial period of one year. This helped the 

children adapt to the idea of moving. The period of adjustment was hard 

on my subjects. Today, however, they have adapted to the Icelandic 

community. The first year of school proved to be hard on them. However, 

special reception centres seem to have eased the adjustment. Those 

children who went straight into the reception centre found the second 

year in school more difficult than the first, but those students who went 

straight into the common classroom felt much relief later when they 

entered the reception centre. The children soon made friends at the 

reception centre but it proved more difficult to bond with the Icelandic 

children. Today they all have Icelandic friends. The girls felt alienated at 

school until they had Icelandic friends. Only then did they feel part of the 

school society. The research showed that if the culture of origin is very 

different from the new this makes the transition harder on the children 

and ads tension between parents and children. According to the 

participants, studying the Icelandic language is the key to the new society 
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and the bases for social adjustment. Four children out of these six have 

felt prejudiced against them, but only within the school. 
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1 Inngangur 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að fá svör við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: Hvernig upplifa börn af erlendum uppruna fyrsta 

skólaárið sitt á Íslandi og hvernig hafa þau aðlagast hér? Í rannsókninni 

leitast ég við að varpa ljósi á líðan barnanna, bæði í skólanum og utan 

hans fyrsta skólaárið þeirra. Ég skoða hvernig tilfinningaleg líðan og 

félagsleg tengsl nemendanna hafa þróast frá fyrsta ári þeirra hérlendis til 

dagsins í dag. Þannig verður aðlögunarferlið skoðað sem heild og sjónum 

beint sérstaklega að fyrsta skólaári barnanna í íslenskum skólum. Ég 

athuga hvernig þeim hefur gengið að aðlagast íslensku samfélagi á því 

tímabili sem þau hafa búið á íslenskri grundu. Hvort finna megi 

samhljóm í svörum barnanna og leitast við að greina hvort einhverjir 

sérstakir þættir hafi afgerandi áhrif á jákvæða eða neikvæða upplifun 

þeirra.  

Rannsóknin fór fram í tveimur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Viðtöl voru tekin við sex grunnskólanemendur af erlendum uppruna sem 

koma allir frá ólíkum löndum og hafa öðlast næga færni í íslensku til að 

tjá sig óhindrað. Viðmælendur mínir stunda nú allir nám á unglingastigi 

grunnskóla en misjafnt er á hvaða aldri þeir voru þegar þeir fluttust til 

Íslands, allt frá 10-14 ára aldri. Misjafnt er hversu langa skólagöngu 

börnin hafa í íslenska skólakerfinu, styst tvö ár en lengst sex ár og allt þar 

á milli. Börnin eiga það sameiginlegt að hafa þegið þjónustu 

móttökudeilda og að hafa þurft að aðlaga sig að íslensku samfélagi og 

læra íslenskt tungumál.  

Þar sem viðmælendur mínir voru á mismunandi aldursskeiðum, ýmist 

börn eða unglingar, þegar þeir fluttust til Íslands mun ég í umfjöllun 

minni hér að neðan tala um þá sem börn, þar sem þeir eru allir á 

skólaskyldualdri.  

1.1  Rök fyrir efnisvali 

Innflytjendum hefur fjölgað mjög ört á Íslandi undanfarin ár þar sem 

eftirspurn eftir erlendu vinnuafli hefur verið mikil hér á landi. Samkvæmt 

Hagstofu Íslands (2009) voru 25.265 erlendir ríkisborgarar skráðir á 

Íslandi í árslok 2008 sem samsvarar 8.1% af íbúum landsins sem er álíka 

hátt hlutfall og í Noregi og Danmörku. Það sem skilur á milli þessara 

landa er að í Danmörku og Noregi hefur þetta gerst jafnt og þétt í nokkra 

áratugi en á Íslandi hefur þessi þróun hinsvegar verið mjög hröð. Má 
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nefna sem dæmi að árið 1996 voru innflytjendur 2% landsmanna en árið 

2006 voru 6.8% af íbúum Íslands innflytjendur. Þessar tölur sýna hversu 

hröð aukning innflytjenda hefur verið á Íslandi undanfarin ár. Ísland er 

fjölmenningarsamfélag með íbúa frá fjölbreyttum menningarsvæðum og 

af ólíkum þjóðernum búa saman í einu samfélagi. Fjölmennustu hópar 

innflytjenda koma frá Póllandi, Litháen, Portúgal og fyrrum Júgóslavíu, 

samkvæmt Hagstofu Íslands (2009), en þar á eftir eru íbúar frá 

Filipseyjum og Taílandi, Norðurlöndum, Ameríku, Afríku og fleiri 

löndum. 

Í íslenskum skólum eru nemendahópar af ólíkum þjóðarbrotum með 

mismunandi trúarlegan og menningarlegan uppruna. Haustið 2008 hófu 

2.069 nemendur með erlent móðurmál nám við íslenska grunnskóla, það 

eru 4.8% af heildarfjölda allra grunnskólanema og hafa þeir aldrei verið 

fleiri (Hagstofa Íslands, 2009). Íslenskir skólar þurfa því að vera í stakk 

búnir til þess að taka á móti þessum ört stækkandi nemendahópi. Það er 

misjafnt eftir sveitarfélögum hvernig skólarnir skipuleggja móttöku barna 

af erlendum uppruna. Hafnarfjörður, Kópavogur, Reykjanesbær, 

Akureyri og Neskaupstaður eru þau sveitarfélög sem hafa stofnað 

sérstakar móttökudeildir fyrir nemendur af erlendum uppruna. Þar fá 

nemendur íslenskukennslu og námsaðstoð en gert er ráð fyrir að börnin 

séu að hámarki eitt ár í slíkum deildum og fari síðan inn í almennan bekk 

en njóti ennþá stuðnings við námið í móttökudeildunum. Þjónustan sem 

móttökudeildirnar bjóða upp á er misjöfn eftir sveitarfélögum. Stefna 

Reykjavíkurborgar, þar sem flestir innflytjendur búa, er að flestir nýbúar 

stundi nám í almennum bekk í sínum heimaskóla. Sökum eftirspurnar eru 

þrjár sérhæfðar deildir í móttöku nýbúa starfandi í Reykjavík. Þessar 

deildir voru áður móttökudeildir en starfa nú með breyttum áherslum þar 

sem miðað er að því að börnin séu sem mest inni í almennum bekk en fái 

íslenskukennslu og námsstuðning í deildunum (Reykjavíkurborg, 2009). 

Önnur sveitarfélög láta nemendur af erlendum uppruna hefja nám strax 

inni í almennum bekk og fá þeir sérstaka stuðningstíma í íslensku. 

Nemandi með annað móðurmál en íslensku á rétt á tveggja stunda 

íslenskukennslu á viku á meðan hann nær tökum á málinu 

(Menntamálaráðuneytið, 1996). Allir skólar hafa það sameiginlega 

markmið að leggja áherslu á íslenskunám nemandans þar sem það er talið 

lykill að félagslegum samskiptum og undirstaðan fyrir frekara nám, auk 

þess sem það flýtir fyrir aðlögunarferli hans (Aðalnámsskrá grunnskóla, 

2007; Guðrún Pétursdóttir, 2004; Roth, 1998). Í Aðalnámsskrá 



  

15 

grunnskóla (2007) segir að almenn menntun eigi að veita hverjum 

nemanda styrk til þess að átta sig stöðu sinni í samfélaginu og hæfileika 

til að tengja þekkingu og færni við daglegt líf og umhverfi. Enn fremur er 

sérstaklega tekið fram mikilvægi þess að nemendur læri að þekkja og tjá 

eigin tilfinningar, jafnframt því að læra að virða tilfinningar annarra og 

tjáningu þeirra, óháð uppruna, kyni, búsetu, trú eða fötlun (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2007). 

Hugmyndin að þessari rannsókn kviknaði hjá mér í starfi mínu sem 

sérkennari við móttökudeild fyrir nýbúabörn. Í starfinu hef ég kynnst 

mörgum börnum af erlendum uppruna og stutt þau í gegnum 

aðlögunarferlið ásamt því að kenna þeim. Ég hef tekið eftir því að 

misjafnt er hve erfitt þetta tímabil aðlögunar er börnunum og hversu vel 

þeim gengur að komast í gegnum það. Ég álít, út frá því sem ég hef 

kynnst í gegnum starf mitt, að auka þurfi meðvitund kennara almennt um 

það ferli sem hver einstaklingur gengur í gegnum við það að flytja í nýtt 

og ókunnugt land. Þetta er fjölbreyttur hópur barna og unglinga og er það 

mjög einstaklingsbundið hversu tilbúinn hver og einn er til að kljást við 

nýjar aðstæður í nýju landi. Hanna Ragnarsdóttir (2002a) segir að 

forsenda þess að börnum af erlendum uppruna vegni vel í nýju samfélagi 

sé að þau njóti stuðnings og þeim verði skapaður traustur grunnur í nýja 

samfélaginu. Hún telur að í þessu ferli sé þáttur skólans einna 

mikilvægastur. Sá stuðningur sem börnin þurfa við upphaf 

skólagöngunnar er margvíslegur, má þar nefna íslenskukennslu, 

félagslega aðstoð og námsstuðning. 

Undanfarin ár hafa verið gerðar allmargar rannsóknir á högum fólks af 

erlendum uppruna á Íslandi, má þar nefna rannsókn Gyedu-Adomako, 

Ingu Dóru Sigfúsdóttur og Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur (2000) þar 

sem bornar voru saman félagslegar aðstæður unglinga af erlendum 

uppruna samanborið við íslenska unglinga. Rannsóknin leiddi í ljós að 

unglingar sem koma erlendis frá eru líklegri en íslenskir jafnaldar þeirra 

til að verða óhamingjusamir í skóla, líða illa tilfinningalega og hafa notað 

áfengi og vímuefni.  

Sigríður María Tómasdóttir (2001) gerði rannsókn á viðhorfi 

Íslendinga til innflytjenda og sýndu niðurstöðurnar fram á að 32% af 510 

einstaklingum töldu of marga innflytjendur vera á Íslandi. 

Kynþáttafordómar og hræðsla við útlendinga voru helstu ástæður þess að 

Íslendingarnir í rannsókninni voru á móti nýbúum.  
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Guðný Guðbjörnsdóttir og Sergio Morra (2004) framkvæmdu 

rannsókn á menningarímynd ungs fólks á Íslandi. Niðurstöðurnar benda 

m.a. til þess að þjóðarímynd flestra þátttakenda sé sterk og sjálfsmynd 

þeirra mótast af upprunamenningunni. Innflytjendur sveiflast hins vegar á 

milli íslenskrar menningar og upprunamenningar eða hafna báðum 

þannig að sjálfsmynd þeirra er óstaðbundin.  

Þóroddur Bjarnason (2006) stjórnaði fjölþjóðlegri rannsókn HBSC á 

Íslandi þar sem rannsökuð var heilsa og lífskjör skólanema. Rannsóknin 

sýndi fram á að nemendur af erlendum uppruna eiga erfiðara uppdráttar í 

íslenska skólakerfinu en íslenskir samnemendur þeirra þar sem þeim er 

hættara við að verða þolendur eineltis. Einnig kom fram að nemendum af 

austur- evrópskum eða suðrænum uppruna er hættara við að lenda í 

einelti vegna upprunamenningar sinnar, trúarbragða eða hörundslitar.  

Hanna Ragnarsdóttir (2007b) gerði rannsókn á reynslu og stöðu tíu 

innflytjendafjölskyldna á Íslandi. Niðurstöðurnar benda til þess að 

nokkuð skorti upp á þekkingu og skipulag til að mæta þörfum barna sem 

hafa annað tungumál en íslensku í þeim skólum sem tóku þátt í 

rannsókninni. Jafnframt kom fram að kennara skortir þekkingu og 

skilning á fjölmenningarlegum veruleika í skólastofunni sem takmarkar 

getu þeirra til að koma til móts við þarfir barnanna. Skortur var á skýrri 

skólastefnu um móttöku erlendra nemenda og virtist tilviljanakennt 

hvernig skólarnir stóðu að móttöku þessara nemenda. Einnig leiddi 

rannsóknin í ljós skort á samskiptum á milli heimilis og skóla.  

Lára Jóna Þorsteinsdóttir (2008) skrifaði meistaraprófsverkefni um 

nám og líðan unglingsstúlkna af erlendum uppruna.  Í rannsókninni kom 

fram að misjafnt er hvernig skólar stúlknanna stóðu að móttöku þeirra og 

hvernig komið var til móts við þarfir þeirra. Aðlögunarferli stúlknanna 

var mjög einstaklingsbundið og einnig hversu vel þeim tókst að mynda 

félagsleg tengsl hérlendis. Þátttakendur rannsóknarinnar fundu allir fyrir 

fordómum á Íslandi ýmist vegna uppruna síns eða trúarbragða. Samstarfi 

skóla og foreldra var ábótavant og voru foreldrarnir ekki virkir í 

foreldrasamstarfi.  

Rannsókn mín hefur þann tilgang að afla frekari upplýsinga um 

aðstæður innflytjendabarna á Íslandi. Ég skoða það heildarferli sem 

börnin gengu í gegnum á aðlögunartímabilinu og til dagsins í dag. Ég 

skoða hvernig félagsleg tengsl barnanna hafa þróast og hvernig þeim 

hefur gengið að aðlagast íslensku samfélagi á því tímabili sem þau hafa 
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dvalið hér. Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar mun ég meta hvað hefur 

tekist vel og hvað hefði betur mátt fara við að koma til móts við þarfir 

þessara barna í íslenska skólakerfinu. Jafnframt mun ég skoða leiðir sem 

eru mögulegar til úrbóta innan skólanna. Hanna Ragnarsdóttir (2007a) 

segir rannsóknir á aðstæðum barna af erlendum uppruna á Íslandi 

nauðsynlegar til að sýna fram á sérstöðu íslenskra aðstæðna og er þessi 

rannsókn liður í þeirri upplýsingaöflun. Viðfangsefni rannsóknar minnar 

er mikilvægt að því leyti að hún getur opnað augu grunnskólakennara 

fyrir því álagi sem börn eru undir við það að aðlagast nýjum 

menningarheimi. Jafnframt því tel ég að rannsóknin geti sýnt 

skólastjórnendum og kennurum fram á þá möguleika sem þeir hafa til að 

veita nemendum sínum þann stuðning sem þeir þarfnast.  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2007) eiga grunnskólanemar 

rétt á að láta skoðanir sínar í ljós í þeim málum sem þá varða og að 

réttmætt tillit sé tekið til skoðana þeirra. King (2001) álítur það vera hluta 

af velferð grunnskólanemenda að fá að tjá sig um málefni er tengjast 

þeim og að tillit sé tekið til viðhorfa þeirra. Það skiptir börn og unglinga 

miklu máli að hlustað sé á þau varðandi aðstæður þeirra og reynslu og að 

þau finni að mark sé tekið á skoðunum þeirra. Markmið mitt er að fá 

nemendur af erlendum uppruna til að segja frá reynslu sinni af að 

aðlagast íslenskum skóla og samfélagi í þeim tilgangi að veita starfsfólki 

skóla innsýn og skilning á því hvernig skuli staðið að móttöku 

nýbúabarna og hvers konar stuðnings þau þarfnast til þess að aðlögun 

þeirra gangi sem best fyrir sig. Ég tel það vera mikilvægan þátt í þessari 

rannsókn að heyra sjónarmið ungmennanna . 

1.2 Markmið rannsóknarinnar 

Markmiðin sem ég hef sett mér með rannsókninni eru eftirfarandi: 

 Að fá innsýn í það hvernig þessir sex þátttakendur 

rannsóknarinnar upplifðu fyrsta skólaárið sitt á Íslandi.  

 Að varpa ljósi á það hvernig þessum nemendum leið 

tilfinningalega bæði fyrsta skólaárið sitt á Íslandi og fram til 

dagsins í dag. 
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 Að fá aukið innsæi í það hvernig hverjum nemanda, í þessari 

rannsókn,  hefur gengið að mynda félagsleg tengsl á Íslandi á því 

tímabili sem hann hefur dvalið hérlendis. 

 Að efla skilning á því hvernig börnunum hefur gengið að aðlagast 

íslensku samfélagi. 

Þessi markmið nálgast ég með því að taka viðtöl við sex börn af 

erlendum uppruna og síðan bera saman svörin og leita að samhljómi og 

mótsögnum. Rannsókninni er ekki ætlað að gefa alhæfandi svör enda er 

umfang hennar smátt í sniðum, aðeins eru tekin viðtöl við sex nemendur. 

Hins vegar getur rannsóknin aukið skilning og veitt vísbendingar um 

hvernig börn af erlendum uppruna upplifa fyrsta skólaárið sitt á Íslandi og 

hvernig þeim vegnar hérlendis í framhaldi af því. 

1.3 Rannsóknarspurningarnar 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

 Hvernig upplifa börn af erlendum uppruna fyrsta skólaárið sitt á 

Íslandi? 

 Hvernig hafa þau aðlagast hér?  

Með rannsóknarspurningunum mun ég reyna að öðlast innsýn í það 

hvernig börn af erlendum uppruna upplifa fyrsta skólaárið sitt á Íslandi og 

í framhaldi af því mun ég skoða hvernig börnin hafa aðlagast á því 

tímabili sem þau hafa dvalið hér.  

Ég mun spyrja viðmælendur mína spurninga sem varða reynslu þeirra 

og líðan fyrsta skólaárið á Íslandi til þess að fá að vita hvernig börnin 

muna þetta tímabil í lífi sínu. 

1.4 Gildi rannsóknarinnar 

Rannsóknin hefur bæði fræðilegt og hagnýtt gildi fyrir fræðimenn, 

kennara og stjórnendur skólastofnana, auk annarra sem láta sig málefni 

barna af erlendum uppruna varða. Í rannsókninni verður skyggnst inn í 

hugarheim barna af erlendum uppruna til að fá vitneskju um reynslu 

þeirra af fyrsta skólaárinu á Íslandi og hvernig þeim hefur gengið að 

aðlagast hinu nýja landi fram til þessa. 
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Fræðilegt gildi rannsóknarinnar er : 

a) Rannsóknin gefur innsýn inn í hugarheim barna af erlendum 

uppruna og upplifun þeirra af því að flytja til Íslands. 

b) Hún gefur vísbendingar um það hvernig erlendum nemendum 

líður í íslenskum skólum. 

c) Hún veitir upplýsingar um viðmót íslenskra nemenda til 

erlendra samnemenda sinna og félagslega stöðu barnanna 

meðal jafnaldra. 

d) Rannsóknin eykur skilning á þeirri togstreitu sem nemendur af 

erlendum uppruna upplifa milli ólíkrar menningar í 

skólaumhverfinu og heima.  

e) Hún varpar ljósi á það hvernig grunnskólanemum af erlendum 

uppruna gengur að aðlagast á Íslandi. 

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er: 

a) Rannsóknin getur vakið starfsfólk grunnskóla til umhugsunar og 

eflt skilning þess á aðlögunarferli  nemenda af erlendum uppruna. 

Þannig verður starfsfólkið betur í stakk búið til að koma til móts 

við þarfir þessa nemendahóps.   

b) Hún veitir grunnskólakennurum og skólastjórnendum aukna 

þekkingu og innsýn í þætti skólastarfs sem betur mættu fara er 

varða skipulagningu á móttöku barna af erlendum uppruna. 

c) Rannsóknin skapar aukna vitneskju um það hvernig þessum 

nemendahópi vegnar í íslensku samfélagi. Sú vitneskja veitir 

starfsfólki grunnskólanna betri yfirsýn yfir þann stuðning sem 

börnin þarfnast. 

d) Börn af erlendum uppruna fá tækifæri til að koma reynslu sinni og 

skoðunum á framfæri og möguleika á að hafa áhrif á starfsfólk og 

stjórnendur grunnskóla. 
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1.5 Skilgreining á hugtökum 

Hér fyrir neðan mun ég gera sérstaklega grein fyrir lykilhugtökum sem 

koma fyrir í verkefninu og þann skilning sem ég mun leggja í hugtökin í 

þessari rannsókn. 

Barn af erlendum uppruna /nýbúi/innflytjandi (e. immigrant): er 

útlendingur eða einstaklingur af erlendum uppruna sem flyst búferlum til 

nýs lands (Mjörnell, 2005). Hugtakið barn af erlendum uppruna, 

innflytjandi eða nýbúi á við um erlendan ríkisborgara sem flust hefur 

búferlum til Íslands, er fæddur erlendis eða á foreldra sem báðir eru 

fæddir erlendis eða eru erlendir ríkisborgarar. Innflytjendur eiga það allir 

sameiginlegt að hafa annað móðurmál en íslensku 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007; Hagstofa Íslands, 2009).   

Aðlögun að nýju landi:  Aðlögun innflytjenda á Íslandi snýst að miklu 

leyti um að hver einstaklingur læri íslensku til þess að geta orðið virkur 

þegn í sem flestum þáttum samfélagsins (Félagsmálaráðuneytið, 2007). 

Hér fyrir neðan eru mismunandi leiðir sem innflytjendur, bæði börn og 

fullorðnir, fara til aðlögunar að nýju landi: 

 Samlögun : kallast það þegar innflytjendur segja skilið við 

upprunalega menningu sína og tungumál en tileinka sér þess í stað 

menningu og tungumál nýja landsins (Hanna Ragnarsdóttir, 

2002b; Menntamálaráðuneytið, 1997). 

 Samþætting: það er talað um samþættingu þegar innflytjendur 

tileinka sér hluta af menningu hins nýja lands samhliða því að 

leggja áherslu á að viðhalda eigin menningu og tungu (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2002b; Menntamálaráðuneytið, 1997; Roth, 1998). 

 Aðskilnaður: kallast það þegar minnihlutahópar aðlagast ekki 

meirihlutanum og hafna menningu hans. Þá leggur 

minnihlutahópurinn ofuráherslu á að halda í sína eigin 

upprunalegu menningu og hefðir (Gonzalez-Mena, 2001; Hanna 

Ragnarsdóttir, 2002b). 

 Jaðarstaða/einangrun: þegar einstaklingar úr minnihlutahópi 

missa tengsl við hina upprunalegu menningu sína án þess þó að 

tengjast menningu nýja landsins. Þeir tengjast þá engum 

http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dslenska
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þjóðfélagshópi og verða utanveltu í samfélaginu (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2002b). 

Stefna ríkisstjórnar Íslands er sú að virðing skuli borin fyrir uppruna 

fólks, menningu og tungumáli. Áhersla er á að innflytjendur verði virkir 

og jafngildir þegnar og samþættist íslensku samfélagi 

(Menntamálaráðuneytið, 1997; Félagsmálaráðuneytið, 2007). 

Menning (e. culture): er sameiginleg lífssýn og lífsgildi fólks sem býr 

í sama samfélagi (Herlitz, 1999). Það sem er sýnilegt í menningu hvers 

lands er m.a. tungumál, tónlist, matur, tíska og þjóðsögur en þetta eru þeir 

áþreifanlegu þættir sem einkenna hverja menningu. Síður sýnileg eru þau 

sameiginlegu gildi, þekking, hefðir, siðir og hugtök, sameiginleg 

samskiptaform, viðhorf og hegðun sem eru viðurkennd innan 

menningarinnar (Banks og Banks, 2007; Grant, 1999; Gonzalez-Mena, 

2001). Menningin hefur áhrif á  hugsunarhátt okkar, skoðanir, hegðun og 

viðmið. Menning felur í sér skoðanir á því hvernig á að hegða sér í 

ákveðnum aðstæðum. Hvernig við tölum, tjáum okkur, sýnum tilfinningar 

og klæðum okkur, hegðum okkur við matarborðið og hvernig við höfum 

samskipti við annað fólk er dæmi um athafnir sem eru 

menningarbundnar. Í hverri menningu ríkja óskrifaðar reglur um hvað er 

æskilegt eða óæskilegt. Það sem er viðeigandi í einni menningu getur 

verið óviðeigandi í annarri (Herlitz, 1999; Gonzalez-Mena, 2001). Fólk 

lítur oft á sína eigin menningu sem viðmið um hvað sé rétt og rangt og 

dæmir aðra menningu ómeðvitað út frá því (Herlitz, 1999). 

Menningaráfall (e. culture chock): Innflytjendur túlka menningu nýja 

landsins út frá þeirri þekkingu og reynslu sem þeir hafa úr 

upprunamenningunni. Menning er ólík eftir löndum og það sem er gott og 

gilt í einu landi getur verið óviðunandi í annarri menningu. Á 

aðlögunartímabilinu lenda innflytjendur oft í því að mistúlka aðstæður 

þar sem þeir kunna ekki tungumálið og geta hvorki tjáð sig né skilið hvað 

er að gerast umhverfis þá. Viðmið, reglur, hegðun o.þ.h. sem voru 

viðeigandi í heimalandinu eiga ekki við í menningu nýja landsins. Þetta 

veldur vanmáttartilfinningu, viðkomandi finnst hann vera utanveltu í nýja 

samfélaginu og verður fyrir menningaráfalli. Menningaráfall getur birst á 

mismunandi hátt hjá fólki t.d. í árásargirni, þunglyndi, ótta og óöryggi. 

Flestir innflytjendur komast yfir þetta tímabil og aðlagast ríkjandi 

menningu. Börn eru fljótari en fullorðnir að komast yfir menningaráfall 

og aðlagast (Herlitz, 1999; Wellros, 1998). 
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Menningarheimur/menningarsvæði (e. civilizations /culture area): eru 

lönd sem hafa svipaða menningu, siði, hefðir og þjóðfélagshætti, lífsgildi 

og hegðunarreglur sem gilda á hverju menningarsvæði með 

blæbrigðamun eftir þjóðfélögum. Þessir sameiginlegu þættir tengja löndin 

saman og eru hluti af sérstöðu þeirra (Herlitz, 1999). Menningarsvæðin 

deila sameiginlegri sögu, gildum, menningararfleifð og viðhorfum. Til 

dæmis tilheyra Norðurlöndin einu menningarsvæði, Asía og Afríka 

öðrum o.s.frv. (Orðabanki íslenskrar málstöðvar, 2009).  

Fjölmenningarsamfélag (e. multiculturalsociety): Fjölmenning þýðir 

fjölbreytileiki í menningu (Grant, 1999). Fjölmenningarsamfélag er notað 

um samfélag þar sem ólíkir þjóðernishópar með mismunandi trúarlegan 

og menningarlegan uppruna búa saman. Umhverfið þarf að sýna 

umburðarlyndi og virðingu gagnvart menningarlegum mismun (Guðrún 

Pétursdóttir, 1999). Í fjölmenningarsamfélagi ber að virða það sem er 

ólíkt og lyfta fram því sem er líkt. Fjölmenning teygir sig einnig inn í 

skólasamfélagið. Kenna þarf íslenskum grunnskólabörnum að búa í 

fjölmenningarsamfélagi og mikilvægt er að þau þrói með sér jákvætt 

viðhorf gagnvart ólíkri menningu, tungumáli og trúarbrögðum (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007a).   

Móðurmál (e. mother tounge): er það tungumál sem börn læra fyrst, er 

þeim tamast, nota mest og jafnan er talað á heimili viðkomandi. 

Móðurmál er það mál sem fólk notar til að  tjá viðhorf, tilfinningar og 

þarfir, hugsar og dreymir á o.s.frv. Móðurmálið tengir einstaklinga við 

uppruna sinn, fjölskyldu og menningu.  (Ladberg og Nyberg, 1996; Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2000; Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). Góð færni í 

móðurmáli er undirstaða þess að öðlast færni í seinna máli (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2000). Ekki er sjálfgefið að móðurmálið verði það 

tungumál sem er barni tamast sé barnið tvítyngt. Hætta er á að barn glati 

færni í móðurmálinu ef það fær fá tækifæri til að tala það (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2007). 

Tvítyngi (e. bilingualism): er það kallað þegar manneskja bæði skilur 

og notar tvö tungumál í daglegu lífi. Sá sem er tvítyngdur þarf ekki að 

hafa jafna færni í báðum tungumálunum. Það kallast virkt tvítyngi þegar 

viðkomandi hefur öðlast jafna færni í öðru máli og móðurmáli sínu. 

Tvítyngdur einstaklingur hefur öðlast færni til að búa í tveimur 

menningarheimum (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000; Elín Þöll Þórðardóttir, 
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2007). Hjá tvítyngdum börnum er annað tungumálið yfirleitt ríkjandi á 

heimilinu og hitt í skólanum (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). 

Fordómar (e. prejudice): eru samkvæmt íslenskri orðabók 

hleypidómar eða ógrunduð skoðun sem er tekin sem sannleikur, án þess 

að styðjast við rök eða raunverulega vitneskju og án þess að efast um 

sannleiksgildi hennar (Mörður Árnason, 2007). Fordómar eru alhæfingar 

þar sem einstaklingar eða hópur fólks er dæmt eftir staðalmyndum, án 

þess að þekkja viðkomandi, en ekki eftir verðugleika hvers einstaklings 

(Guðrún Pétursdóttir, 1999; Herlitz, 1999). Kynþáttafordómar (e. racism) 

og mismunum sökum þjóðernis (e. discrimination) eru fordómar þar sem 

illa er komið fram við einstakling eða hóp sökum uppruna hans, húðlitar 

eða kyns (Guðrún Pétursdóttir, 1999). 

Birtingarform fordóma er tvískipt: 

 Ósýnilegir fordómar: eru oft ómeðvituð hegðun sem 

kemur fram í fyrirlitningu, mismunun, að hundsa 

viðkomandi eða útiloka og ógætilegu orðalagi. Oft er 

erfitt að greina slíkt sem fordóma og því viðgangast þeir 

oft óáreittir. 

 Sýnilegir fordómar: koma fram í andlegu ofbeldi, þar 

sem niðrandi orðalagi er meðvitað beitt gegn þolanda eða 

líkamlegu ofbeldi.    (Toma, 2007) 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Hér mun ég gera fræðilega grein fyrir ýmsum þáttum í því ferli sem 

fylgja því að flytja í nýtt land. Samkvæmt kenningu Bronfenbrenners 

(1979), sem kallast Vistkerfisnálgun (e. ecology of human development), 

er mikilvægt að horfa á manninn og umhverfi hans sem eina heild. Hið 

ólíka umhverfi sem hver einstaklingur elst upp í hefur samverkandi áhrif 

á hann. Nærumhverfið hefur mest áhrif á barn. Dæmi um nærumhverfi er 

heimili, fjölskylda, nágrannar, vinir, skóli, skólaumhverfi, tómstundir 

o.s.frv. Nærumhverfi mannsins breytist mikið við það að flytjast í nýtt 

land. Ég mun nú með kenningu Bronfenbrenners til hliðsjónar taka fyrir 

þætti í nærumhverfi barns sem geta breyst mikið við að flytjast á milli 

landa. Nefna má aðlögun að nýju landi, fyrsta skólaárið á Íslandi, 

sjálfsmynd barna af erlendum uppruna, félagsleg tengsl og hlutverk 

heimilis og skóla, tungumálið og fordóma.  

2.1 Að flytja í nýtt land og aðlagast því 

Það er erfið ákvörðun að flytja í ókunnugt umhverfi og land, sérstaklega 

ef valið um að flytja er ekki þitt eigið sem oftar en ekki er raunin með 

börn af erlendum uppruna. Foreldrarnir taka ákvörðunina um flutningana 

yfirleitt að vel ígrunduðu máli og undirbúningur þeirra hefur oft staðið 

yfir í langan tíma áður en af þeim verður. Yfirleitt ákveða foreldrarnir að 

flytja sökum erfiðleika í heimalandinu, til dæmis vegna 

efnahagsþrenginga eða slæms ástands. Markmið foreldranna er að leita að 

bættum lífsskilyrðum í nýju landi. Börnin eiga oft ekki annan kost en að 

fylgja fjölskyldu sinni þótt það sé þeim þvert um geð og þess vegna eiga 

þau oft erfitt með að sætta sig við ákvörðun foreldranna (Mjörnell, 2005). 

Að flytja í nýtt og framandi land veldur miklu tilfinningalegu álagi á alla 

fjölskylduna. Samskipti fjölskyldunnar geta einkennst af togstreitu og 

óöryggi á aðlögunartímabilinu. Jafnvægi innan fjölskyldunnar getur 

raskast sérstaklega ef annað foreldrið hefur flust á undan og jafnvel unnið 

í nýja landinu í nokkur ár áður en fjölskyldan sameinast aftur (Mjörnell, 

2005). Foreldrar og börn sem koma í ókunnugt umhverfi, þar sem ekki er 

hægt að nýta sér fyrri þekkingu eða reynslu til að bregðast við aðstæðum, 

verða fyrir svokölluðu menningaráfalli. Fólki finnst það vera vanmáttugt 

og utanveltu í nýja samfélaginu þar sem það skilur ekki það sem gerist í 

umhverfinu. Þegar barnið eða sá fullorðni gerir eitthvað er hætt við að 

það stangist algjörlega á við það sem tíðkast í nýja samfélaginu. Þetta 
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skapar mikið óöryggi sér í lagi hjá ungmennum sem eru viðkvæm fyrir 

áliti annarra. Menningaráfall veldur tilfinningastreitu, kvíða, ótta, óöryggi 

og jafnvel þunglyndi. Til að komast í gegnum menningaráfall þarf 

viðkomandi að endurmeta fyrri gildi og viðmið og skapa sér nýjan lífsstíl 

í ríkjandi samfélagi með því að finna jafnvægi á milli 

upprunamenningarinnar og nýju menningarinnar (Herlitz, 1999, Wellros, 

1998). Flestir innflytjendur yfirstíga þetta tímabil þegar þeir fara að 

kynnast nýju menningunni og aðlagast smátt og smátt. Ákveðinn 

tímarammi yfir það hversu lengi viðkomandi ætlar að búa í nýja landinu 

getur hjálpað innflytjendum að sætta sig við flutningana (Herlitz, 1999).  

Hjá hverri þjóð ríkir ákveðin menning, siðir og þjóðfélagshættir sem 

stangast oft á við þau lífsgildi og hegðunarreglur sem fólk frá öðrum 

menningarsvæðum er vant. Þetta getur oft á tíðum valdið togstreitu, 

árekstrum og misskilningi á milli fólks frá ólíkum menningarheimum, 

svo kölluðum menningarárekstrum (Wellros, 1998). Það sem við gerum 

og hvernig við gerum það ræðst mikið til af menningu okkar og 

lífsgildum þó að hluta til sé það persónubundið líka. Hlutverk 

einstaklinga innan fjölskyldna er breytilegt á milli landa og menninga. 

Sum lönd upphefja visku öldunganna, mátt peninganna eða meðfædda 

félagslega stöðu. Í öðrum löndum er feðraveldi rík hefð, í Mið-

Austurlöndum njóta t.d. feðurnir mikillar virðingar og hlutverk þeirra er 

að stjórna og stýra fjölskyldu sinni til vegs og virðingar. Öll eru þessi 

einkenni góð og gild innan hverrar menningar en flytjist einstaklingar á 

milli menningarsvæða getur komið til árekstra við þá menningu sem fyrir 

er í nýja landinu (Herlitz, 1999).  

Það tekur mun skemmri tíma fyrir börn að aðlagast nýju samfélagi 

heldur en foreldra þeirra. Börnin eru fljótari að læra tungumálið og að 

læra á nýja samfélagið og þess vegna lenda þau oft í þeirri stöðu að 

foreldrarnir verði háðir þeim, til dæmis til að túlka og útskýra. Við þetta 

raskast valdajafnvægið innan fjölskyldunnar og börnin fá nýja og 

valdameiri stöðu en þau höfðu áður. Börnin sjá erfiðleika foreldrana með 

að fóta sig í nýja landinu, sérstaklega sökum tungumálaerfiðleika. Þeir 

þurfa jafnvel að leita á náðir barna sinna til að fóta sig í umhverfinu. 

Börnin álíta foreldra sína ófæra um að veita það öryggi og skjól sem þeir 

veittu í heimalandinu. Þetta gerir börnin óörugg og virðing fyrir 

foreldrunum minnkar. Einnig hefur þetta áhrif á sjálfsmynd foreldranna, 

þeir finna vanmátt sinn til dæmis birtast í ýmsum daglegum athöfnum s.s. 

að vita ekki hvar læknishjálp er að finna fyrir barnið ef það veikist 
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(Mjörnell, 2005). Nýbúabörn vilja oft á tíðum falla sem fljótast inn í 

jafningjahópinn í skólanum og samlagast þeim krökkum sem eru með 

þeim í bekk (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007; Mjörnell, 2005; Sand, 1997). 

Foreldrar þeirra vilja hinsvegar að börnin haldi fast í sína upprunalegu 

menningu og siði, þeir verða oft óöruggir vegna hegðunar barna sinna 

sem þeim finnst oft breytast í kjölfar flutninganna sem leiðir til ágreinings 

og erfiðleika í samskiptum milli barnanna og foreldranna. (Gonzalez-

Mena, 2001; Hanna Ragnarsdóttir, 2007b; Sand, 1997). Algengt er að 

foreldrar lendi í togstreitu við börnin vegna þess að þau neita að sinna 

þeim hlutverkum og ábyrgð sem áður hafði þótt sjálfsögð í heimalandinu. 

Oft veldur þetta foreldrum miklu hugarangri og þeir óttast að missa tökin 

á börnum sínum. Foreldrunum finnst stundum nýja samfélagið á skjön 

við upprunamenninguna og taka stundum þá afstöðu að aðskilja sig og 

fjölskyldu sína frá hinni ríkjandi menningu (Gonzalez-Mena, 2001). 

Hættan á að innflytjendafjölskylda einangrist eykst ef faðirinn kemur frá 

landi þar sem feðraveldi er ríkjandi og tekur afstöðu gegn ríkjandi 

menningu nýja landsins (Herlitz, 1999; Hanna Ragnarsdóttir, 2007a). 

Mikilvægt er að kennarar beri virðingu fyrir og viðurkenni uppruna 

barnsins og styðji við menningu þess til að draga úr togstreitu í 

fjölskyldunni (Gonzalez-Mena, 2001).   

Áður fyrr var lögð rík áhersla á að innflytjendur samlöguðust íslenskri 

menningu, þeir skyldu verða sem líkastir Íslendingum og falla sem best 

inn í hið íslenska samfélag samhliða því að þjóðernisleg sérkenni þessa 

hóps skyldu hverfa með tímanum (Menntamálaráðuneytið, 1997). Þetta er 

sú leið sem sum börn af erlendum uppruna kjósa vegna þess að þau vilja 

ekki vera „öðruvísi” en jafnaldrar þeirra og vilja falla sem best inn í 

hópinn. Samkvæmt rannsókn sem Helga Guðrún Loftsdóttir (2000) gerði 

á kennslu nýbúa og tvítyngdra nemenda í 7. – 10. bekk grunnskóla kom í 

ljós að kennsluhættir kennara miðuðu að því að samlaga erlenda 

nemendur sína að íslenskum samnemendum þeirra þvert á stefnu 

stjórnvalda um samþættingu þessara nema. Í dag er stefna ríkisstjórnar 

Íslands (Félagsmálaráðuneytið, 2007) sú að virðing skuli borin fyrir 

uppruna fólks, menningu og tungumáli. Megináhersla er á mikilvægi þess 

að innflytjendur, börn sem fullorðnir, samþættist íslensku samfélagi og 

fái að viðhalda sínum þjóðernislegu sérkennum en séu samt sem áður 

virkir og jafngildir þegnar í íslensku samfélagi (Menntamálaráðuneytið, 

1997). Ríkisstjórn Íslands hefur sett sér þá stefnu að samþætting sé sú leið 

sem stefna skal að til að auðvelda aðlögun fyrir nýbúa á Íslandi. 
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Samþætting stuðlar að því að allir íbúar landsins fái sem jöfnust tækifæri 

til að verða virkir þátttakendur í þjóðfélaginu (Félagsmálaráðuneytið, 

2007). Að samþættast nýrri menningu felur í sér að aðlaga sína hætti og 

nýju þjóðarinnar eftir sínum þörfum. Hver manneskja velur það sem hún 

telur hæfa sér úr hvorum menningarheimi og getur ræktað tengsl við 

uppruna sinn (Roth, 1998). Í aðlögunaráætlun ríkisstjórnar Íslands fyrir 

innflytjendur kemur m.a. eftirfarandi fram: 

Tungumálakunnátta er einn mikilvægasti lykillinn að 

nýju samfélagi og grundvallarforsenda fyrir fullri þátttöku 

og aðlögun fólks að íslensku samfélagi. Það er því mikilvægt 

að þeir sem flytja hingað til lands og hafa annað móðurmál 

en íslensku nái góðum tökum á íslenskri tungu og kynnist 

íslenskri menningu og samfélagi.       (Félagsmálaráðuneytið, 

2007, bls. 13). 

Fólki gengur misjafnlega að fóta sig í nýja landinu. Sumir 

innflytjendur hafna hinni ríkjandi menningu í nýja landinu og leggja 

mikla áherslu á það að halda sterkum tengslum við upprunamenningu og 

hefðir. Þetta kallast aðskilnaður af því að einstaklingurinn aðskilur sig frá 

hinni ríkjandi menningu með því að halda fast í uppruna sinn. Sumir 

innflytjendur virðast hvorki ná að mynda tengsl við menningu nýja 

landsins né heldur að viðhalda tengslum við sína upprunalegu menningu. 

Þessi hópur lendir í einskonar jaðarstöðu eða einangrun í samfélaginu og 

finnst hann hvorki tilheyra nýju landinu né því upprunalega. Börn af 

erlendum uppruna geta átt á hættu að lenda í jaðarstöðu í samfélaginu ef 

þau hafna upprunalegri menningu og gengur illa að finna sig í menningu 

nýja landsins. Þau verða utanveltu og gengur erfiðlega bæði félagslega og 

í námi (Hanna Ragnarsdóttir, 2002b; Hanna Ragnarsdóttir, 2007b). Börn 

sem upplifa upprunamenningu sína sem óæðri hinni ríkjandi menningu í 

nýja samfélaginu fjarlægjast uppruna sinn og fara jafnvel að skammast 

sín fyrir það sem er öðruvísi eða frábrugðið því sem gengur og gerist í 

nýja landinu. Þau skammast sín til dæmis fyrir móðurmál sitt, heimilið og 

foreldra sína sem klæða sig öðruvísi og tala bjagað (Heyman, 1988). Það 

eru ekki aðeins þeir sem flytja í nýtt land sem þurfa að aðlaga sig að nýju 

landi og háttum heldur þarf samfélagið í hinu nýja landi jafnframt að 

aðlaga sig að því fólki sem til landsins flytur, þ.e.a.s. að aðlaga sig að því 

að vera fjölmenningarsamfélag (Roth, 1998).  
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2.1.1 Fyrsta skólaárið í nýju landi    

Börn sem eru nýflutt til landsins miða allt sem þau sjá og upplifa í nýja 

skólanum út frá þeirri reynslu sem þau öðluðust í heimalandi sínu. 

Viðmið þeirra um hvað þau álíta eðlilegt og rétt byggist á þeirri reynslu 

og allt sem stangast á við þessi viðmið nemandans finnst þeim 

ruglingslegt og gerir þau óörugg (Wellros, 1998). Skólinn í nýja landinu 

hefur aðra siði, kröfur og öðruvísi námsefni sem börn innflytjenda þurfa 

að aðlagast ásamt því að tileinka sér nýtt tungumál. Mikilvægt er að 

barnið læri tungumáið sem fljótast þannig að það verði sjálfbjarga í 

skólaumhverfinu og geti myndað félagsleg tengsl við samnemendur sína 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2002a; Heyman, 1988; Rannveig Traustadóttir, 

2001).  

Grunnforsenda þess að barn nái að blómstra í nýja skólanum er að það 

finni til öryggis og njóti félagsskapar jafningja sinna (Herlitz, 1999). Í 

skólanum ríkja ýmsar ósagðar reglur, nokkuð sem innfæddir líta á sem 

sjálfsagða hluti, en geta reynst nýbúabarni erfitt að skilja eða að vita um 

sé því ekki sagt frá þeim. Af þessum sökum hættir erlendum nemendum 

til þess að hegða sér á skjön við það sem tíðkast á meðan þeir eru að átta 

sig á þessu (Heyman, 1988).  

Sum sveitarfélög bjóða nemendum af erlendum uppruna að velja á 

milli tveggja námsleiða, annars vegar að stunda nám í móttökudeildum 

fyrir nýbúa og hinsvegar að fara beint inn í almenna bekkjakerfið. Hanna 

Ragnarsdóttir (2004) álítur að það sé mjög persónubundið hvor leiðin 

henti betur og ekki sé hægt að segja að annað sé betra eða verra en hitt. 

Markmið  móttökudeilda er að undirbúa nýbúabörn undir það að verða 

sjálfbjarga í skólasamfélaginu og leggja sérstaka áherslu á 

íslenskukennslu. Rannsókn sem Blob (2004) gerði á móttökudeildum í 

Svíþjóð leiddi í ljós að deildirnar draga úr því tilfinningalega álagi sem 

fylgir því að flytja í nýtt land og veita barninu „mýkri lendingu” í nýja 

samfélaginu. Fari börnin beint inn í almennan bekk fá þau stuðning frá 

bekkjarkennara, fá stuðningstíma í íslensku og stunda nám í sínum 

heimaskóla (Hanna Ragnarsdóttir, 2004). Hvor leiðin sem farin er, 

móttökudeild eða almennur bekkur, þá miða þær báðar að því sama að 

gera barnið að virkum þátttakanda í skólaumhverfinu (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2004; Reykjavíkurborg, 2009).  
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Rannsókn sem Hanna Ragnarsdóttir (2007b) gerði á stöðu 

innflytjendafjölskyldna á Íslandi leiddi í ljós að íslenskir skólar þurfa, 

margir hverjir, að afla sér frekari þekkingar til að þeir geti koma til móts 

við þarfir barna í hinum fjölmenningarlega veruleika. Samkvæmt 

rannsókn hennar þurfa kennarar að hafa þekkingu á aðstæðum barna, 

trúarbrögðum þeirra, menningu og tungumáli til þess að geta komið til 

móts við og haft skilning á þörfum nemendanna. Fyrsta skólaárið þurfa 

kennarar að leggja áherslu á íslenskukennslu og styrkja félagsleg tengsl 

nemendanna auk þess að kynna fyrir þeim íslenskt samfélag. Sú leið sem 

skólar velja til að koma til móts við nemendur af erlendum uppruna 

virðist oft byggja á þekkingu og reynslu kennara og stjórnenda en ekki 

skýrri skólastefnu. Það sem einkennir gott skólastarf er traust og haldbær 

þekking starfsfólks á fjölmenningarsamfélagi, víðsýni og frumkvæði 

ásamt sveigjanleika í skólastarfinu. Grundvöllur fyrir framgangi nemenda 

af erlendum uppruna krefst samvinnu á milli alls starfsfólks skólans, 

skýrrar stefnumótunar um jafnrétti, innbyrðis tengsl í skólanum og 

sameiginleg gildi.  

Blob (2004) framkvæmdi rannsókn í Svíþjóð á fyrsta skólaári 

nemenda af erlendum uppruna og komst að þeirri niðurstöðu að fyrsta 

skólaárið hafi afgerandi áhrif á framvindu barnsins í nýja landinu. Takist 

grunnskólanum ekki að koma til móts við þarfir nemenda af erlendum 

uppruna, bæði námslega og félagslega, leiði það til þess að unglingurinn 

eigi í erfiðleikum með að fóta sig í samfélaginu eftir að grunnskóla lýkur. 

Til að koma í veg fyrir þetta þarf móttaka barna af erlendum uppruna að 

byggjast á vel skipulagðri og virkri samvinnu á milli sveitarfélaga, skóla 

og heimila. Herbert (2006) segir mikilvægt að skólinn skapi erlendum 

nemendum öryggistilfinningu þar sem það sé grundvallaratriði fyrir því 

að þeir þrífist í skólasamfélaginu. Gott skipulag og venjur stuðla að því 

að veita nemendunum öryggi.  

Hanna Ragnarsdóttir (2004) telur mikilvægt að velta fyrir sér réttmæti 

þess að aðgreina nýbúabörn frá íslenskum börnum fyrsta skólaárið þeirra, 

með því að setja þau inn í móttökudeildir eða taka þau út úr bekk í 

íslenskukennslu, og skapa þannig aðskilda hópa innan veggja skólans. 

Hún telur að það geti haft neikvæð áhrif á stöðu barna af erlendum 

uppruna innan skólasamfélagsins þar sem það takmarki samskipti 

barnanna við íslenska bekkjarfélaga og torveldi þeim því að mynda 

félagsleg tengsl við samnemendurna. 
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Íslenskir grunnskólanemar þurfa að aðlaga sig að erlendum 

samnemendum sínum og læra um siði þeirra og venjur til að öðlast betri 

skilning og samkennd með þeim (Hanna Ragnarsdóttir, 2002a). 

Rannsókn Þóroddar Bjarnasonar (2006) meðal nemenda grunnskóla sýndi 

fram á að nemendum af erlendum uppruna gengur illa í skólaumhverfinu 

samanborið við íslenska jafnaldra þeirra. Þessum nemendum virtist líða 

almennt verr tilfinningalega í skólanum en samnemendum þeirra. Þeir 

höfðu slök félagsleg tengsl við skólafélaga sína og virtust verða frekar 

fyrir einelti en aðrir nemendur. Samkvæmt rannsókninni eru 

tungumálaörðugleikar stór þáttur í því hve nýbúum gengur illa í 

skólanum. Þessar niðurstöður eru samhljóma við rannsókn sem Gyedu-

Adomako, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Bryndís Björk Ásgeirsdóttir (2000) 

gerðu þar sem gerður var samanburður á félagslegum aðstæðum unglinga 

af erlendum uppruna og íslenskra unglinga.  

Í skólanum vinnur kennarinn að því að kenna börnum af erlendum 

uppruna að aðlagast ríkjandi menningu. Oft er þetta ómeðvituð 

menningartengd hegðun hjá kennaranum, það hvernig hann hegðar sér, 

talar og ákveður kennsluhætti, ýmsar daglegar athafnir og hvernig hann 

flytur siði og hefðir úr hinni ríkjandi menningu inn í skólastofuna. Ef of 

mikil áhersla er lögð á hinna ríkjandi menningu er hætta á að barnið 

samlagist henni, fari að fjarlægjast uppruna sinn (e. home culture) og um 

leið fjölskyldu sína (Gonzalez-Mena, 2001). Rannsókn Guðrúnar Helgu 

Loftsdóttir (2000) leiddi í ljós að kennarar í íslenskum skólum telja sig 

skorta þekkingu á því hvernig þeir geti komið til móts við þarfir nemenda 

með annað móðurmál en íslensku, einfaldlega af því að þeir vita ekki 

hverjar þarfir þeirra eru. Rannsókn Blob (2004) sýndi fram á að 

bekkjarkennarar hafi oft neikvætt viðhorf til nemenda af erlendum 

uppruna af því að þeir líti á þá sem aukið vinnuálag en ekki sem auðlind 

fyrir bekkjarflóruna.  

Kenning Bronfenbrenners (1979) fjallar um það hvernig hver þáttur í 

nærumhverfi barns, s.s. fjölskyldan, heimilið og skólinn hefur 

samverkandi áhrif á aðra þætti. Mikilvægt er að horfa á einstaklinginn og 

umhverfi hans sem órjúfanlega heild þar sem hver þáttur mótast af  

öðrum. Því öflugri sem tengslin eru á milli einstakra þátta þeim mun 

öruggara verður barnið og umhverfið verður ekki eins ógnvekjandi. 

Samspil á milli áhrifaþátta í nærumhverfi barns skiptir miklu fyrir 

tilfinningalega vellíðan þess og aðlögun að umhverfinu. Þessu ber vel 

saman við hugmyndir Banks og Banks (2007) sem telja að kennarar eigi 
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auðveldara með að skilja nemendur sína ef þeir gera sér grein fyrir því að 

hvert barn tilheyrir mörgum mismunandi hópum á sama tíma. Allir þessir 

hópar hafa samverkandi áhrif á hegðun þess. Til að  útskýra þetta betur 

hef ég útbúið „Blómið” (sjá mynd 1.) sem táknar nemanda. Blómið 

þróaði ég út frá hugmyndum Banks og Banks (2007) um einstaklinginn 

og þá þætti sem hafa áhrif á hann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blómið 

Samfélagið er jarðvegurinn og aðal áhrifavaldur á það hvernig næringu 

blómið fær, þ.e.a.s. hvaða þjónustu, hvernig kennslu, viðmót o.f.l. það 

er sem barninu býðst. Það er mismunandi eftir sveitarfélögum hversu 

nærandi jarðvegurinn er. Stöngullinn er kennari sem flytur þekkingu til 

nemanda, en skóli og heimili eru leiðandi þættir sem hafa áhrif á 

kennara og barn. Krónublöðin á blóminu tákna hvern þann hóp sem 

hver nemandi tilheyrir. Allir þessir þættir tengjast hver öðrum og hafa 

samverkandi áhrif á einstaklinginn og hegðun hans. M.ö.o. það eru 

þessir þættir sem tvinnast saman og hafa mótandi áhrif á persónuleika 

hvers einstaklings. Það er mikilvægt að kennarar og aðrir sem vinna 

með börnum geri sér grein fyrir samverkan allra þessara þátta og 

þýðingu þeirra fyrir nemandann.  
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Mikilvægt er að hafa í huga að fólk er ólíkt jafnvel þótt það komi frá 

sama landi. Manneskjan stjórnast af einstaklingsbundum gildum, 

hegðunarmynstri og menningarbundnum uppruna. Að vita hvaðan 

einhver kemur getur gefið einhverjar hugmyndir um það hvernig 

viðkomandi gæti litið út eða hegðað sér en það segir ekkert um það 

hvernig einstaklingurinn mun hegða sér (Gonzalez-Mena, 2001; Herlitz, 

1999). 

 

  Barnið 
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2.1.2 Heimilið og skólinn 

Rannsókn sem Hanna Ragnarsdóttir (2007a) framkvæmdi leiddi í ljós að 

oft ætlast skólarnir til þess að fjölskylda nemandans og nemandinn sjálfur 

aðlagi sig að nýju samfélagi og skóla svo fljótt sem auðið er og þá 

gjarnan með einhliða aðlögun. Svo virtist sem lítil samskipti væru á milli 

skóla og heimila barna af erlendum uppruna auk þess sem gagnkvæmur 

skilningur var takmarkaður. Til að ná jafnvægi á milli þeirra ólíku 

menningarheima sem mæta barninu þurfa skólinn og heimilið að vinna 

saman að því að finna jafnvægi á milli þess gamla og nýja. Skólanum ber 

lagaleg skylda til þess, samkvæmt Aðalnámsskrá (2007), að mynda tengsl 

og gagnkvæma upplýsingamiðlun við heimili nemenda þar sem skóli og 

heimili hafa samábyrgð gagnvart nemandanum. Hanna Ragnarsdóttir 

(2007b) álítur kennara vera mikilvæga tengiliði á milli erlendra foreldra 

og samfélagsins þar sem foreldrarnir hafa oft litla þekkingu á nýju 

menningunni og vita ekki hvaða reglur og viðmið gilda. Hlutverk 

kennaranna er þá að upplýsa foreldrana, til dæmis hvað varðar mikilvægi 

þess að barnið taki þátt í félagslífi skólans o.þ.h. Roth (1998) bendir 

jafnframt á að foreldrar barna af erlendum uppruna þurfi að leggja sig 

fram um að kynna sér þær kröfur og væntingar sem skólinn í nýja landinu 

gerir til nemandans og að leggja sig fram við að koma á sambandi við 

skólann. Oft er hægt að komast hjá árekstrum á milli menningarheima 

með gagnkvæmri upplýsingamiðlun og draga þannig úr þeirri togstreitu 

sem börnin upplifa oft á milli þeirrar ólíku menningar sem ríkir annars 

vegar í skólanum og hins vegar heima (Roth, 1998).  

Fólk af ólíkum menningarheimum getur haft mismunandi sýn á 

uppeldi og kennslu barna (Gonzalez-Mena, 2001). Foreldrar hafa oft 

áhyggjur af því að barnið samlagist hinni nýju menningu en hafni 

upprunalegu menningunni þannig að ef fjölskyldan vill síðar flytja aftur í 

sitt heimaland þá passar barnið ekki inn í þá menningu lengur. Þannig 

skapast hætta á að barninu finnist það hvorki tilheyra hinni nýju 

menningu né heldur upprunamenningu og verði því í jaðarstöðu 

(Gonzalez-Mena, 2001; Herlitz, 1999).   

2.2 Mikilvægi tungumálsins 

Börn af erlendum uppruna verða tvítyngd vegna þess að það tungumál 

sem er ríkjandi í skólaumhverfi og samfélagi nýja landsins er barninu 

nauðsynlegt í hinu daglega lífi (Rannveig Traustadóttir, 2001). Erlendir 
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nemendur eiga rétt á íslenskukennslu sem miðar að því að gera þau að 

virkum þátttakendum í íslenska skólasamfélaginu.  Í Aðalnámskrá 

grunnskóla segir: 

Nemendur með annað móðurmál en íslensku hafa ólíkan 

menningarlegan, mállegan og námslegan bakgrunn. Þessir 

nemendur hafa því misjafnar forsendur til að takast á við 

almennt nám í íslenskum skólum. Nemendur eiga rétt á því 

að fá sérstaka íslenskukennslu í grunnskólum með það að 

markmiði að þeir verði hæfir til að taka fullan þátt í 

skólastarfi og íslensku samfélagi.                                

                     (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007, bls. 22) 

Tungumál er mikilvægt tæki til samskipta sem gerir einstaklingnum 

kleift að tjá tilfinningar sínar, þarfir og viðhorf. Þess vegna telur Roth 

(1998) mikilvægt að kenna börnum af erlendum uppruna ríkjandi 

tungumál því að öllu skiptir að ná færni í nýja málinu bæði varðandi 

náms- og félagslegan árangur. Það er undirstaðan fyrir framgangi 

barnsins í nýja landinu (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). Kunnátta í 

tungumálinu er lykill að virkri þátttöku í samfélaginu (Rannveig 

Traustadóttir, 2001) Í stefnu íslensku ríkisstjórnarinnar um aðlögun 

innflytjenda segir: 

Íslenskunám er mikilvæg forsenda aðlögunar innflytjenda 

að samfélaginu. Það er meðal annars hlutverk skóla að 

hjálpa börnum frá öðrum menningarsvæðum að verða virkir 

þátttakendur í nýju samfélagi.       (Félagsmálaráðuneytið, 

2007, bls. 13) 

Forsendur barna eru mismunandi til að læra nýtt tungumál. Til dæmis 

skiptir máli aldur barnsins og skyldleiki móðurmáls þess við íslensku, 

kunnátta í móðurmáli, læsi og viðhorf barnsins til nýja málsins. Þannig 

hafa sálfræðilegar- og félagslegar aðstæður barnsins samverkandi áhrif á 

framvindu tungumálanámsins (Sigurður Konráðsson, 2007). Börn sem 

eiga í erfiðleikum með að tileinka sér annað tungumál og hafa slaka færni 

í því hafa ekki jafnt aðgengi að skólastarfinu og íslensk börn (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2000). Þau lenda í erfiðleikum bæði náms- og félagslega 

og er hætta á að barnið einangrist og eigi erfitt með að aðlagast nýja 

samfélaginu (Blob, 2004). Það er mjög einstaklingsbundið hversu fljót 
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börn eru að tileinka sér tungumál, hvort sem það er móðurmál þeirra eða 

annað mál og ræðst mikið til af því hversu mörg tækifæri börnin fá til að 

hlusta á og tala við fólk sem talar tungumálið. Algengt er að börn sem eru 

að læra nýtt tungumál og öðlast tvítyngi, gangi í gegnum erfiðleikatímabil 

áður en þau ná sér á strik (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007).  

Því betri grunn sem einstaklingur hefur í móðurmáli sínu því fljótari er 

hann að tileinka sér annað tungumál. Því má segja að færni í 

móðurmálinu sé lykilatriði í því að öðlast færni í seinna málinu (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2000). Algengt er að innflytjendur tapi niður færni í 

móðurmáli er þeir flytjast á milli landa. Hættan á því eykst hafi 

viðkomandi fá tækifæri til að tala móðurmál sitt (Elín Þöll Þórðardóttir, 

2007). Það er  mikilvægt að týna ekki niður móðurmálinu vegna 

ofuráherslu á nýja málið. Manneskja sem missir niður færni í móðurmáli 

sínu getur staðnað í málþroska. Þess vegna er mikilvægt að börn fái 

tækifæri til þess að halda áfram að efla og þroska með sér áframhaldandi 

hæfni í móðurmálinu samhliða því að læra seinna málið (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2000). Jafnframt gegnir móðurmálið veigamiklu 

hlutverki í því að hjálpa barninu að átta sig á uppruna sínum og auðveldar 

því að viðhalda tengslum við upprunamenningu sína (Rannveig 

Traustadóttir, 2001). 

2.3 Að mynda félagsleg tengsl 

Félagslegir erfiðleikar ungmenna af erlendum uppruna aukast ef 

menningin í nýja landinu er mjög ólík upprunamenningu barnsins 

(Þóroddur Bjarnason, 2006). Bronfenbrenner (1979) bendir á að miklar 

breytingar verði á nærumhverfi barns við það að flytja í nýtt land. Því 

ólíkari sem nýja menningin er þeim mun meiri áhrif hafa flutningarnir á 

nærumhverfið. Barnið fer í nýtt skólaumhverfi og þarf að skapa sér nýja 

stöðu í samfélaginu. Persónulegir eiginleikar barnsins njóta sín ekki alltaf 

í nýja umhverfinu, t.d. barn sem var opið og félagslynt í heimalandi sínu 

getur orðið lokað og feimið í nýja landinu. Barnið þarf því að byrja upp á 

nýtt að kynnast nærumhverfi sínu, læra að fóta sig í því og öðlast þar 

öryggi. Allir þegnar heimsins eiga það sameiginlegt, óháð uppruna og 

menningu, að hafa sterka þörf fyrir öryggi og samvistir við annað fólk 

(Herlitz, 1999). Miklu máli skiptir fyrir nýbúa að öðlast örugga félagslega 

stöðu í nýja samfélaginu en börnum af erlendum uppruna er hættara við 

félagslegri einangrun en öðrum börnum af því þau skera sig úr fjöldanum 

að einhverju leyti, t.d. getur hegðun þeirra gefið til kynna að þau séu 
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útlend (Roth, 1998). Skólinn gegnir lykilhlutverki fyrir nýbúabarn til að 

mynda félagsleg tengsl við jafnaldra og er það hlutverk kennara að stuðla 

að þessum tengslum (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a).  

Framkoma og hegðun fólks mótast af þeim sem það umgengst í hvert 

sinn því ekki er hægt að koma eins fram við alla. Hvernig við komum 

fram í daglegum samskiptum byggir grunn að félagslegum tengslum við 

aðrar menneskjur. Það sem er viðeigandi í einum hóp getur verið 

óviðeigandi í öðrum, þetta þurfa börn sem eru nýflutt til landsins að læra  

því að æskileg framkoma og hegðun getur ráðið miklu um hvernig 

barninu vegnar félagslega (Herlitz, 1999). Börn, bæði íslensk og erlend, 

eiga oft erfitt með að skilja þann mismun sem ríkir milli 

menningarheima. Nýbúabörnum getur reynst erfitt að læra að ákveðin 

lífsgildi ríkja heima fyrir sem eiga ekki við í skólaumhverfinu. Þetta getur 

valdið menningarárekstrum sem leiða til togstreitu hjá börnunum. Börnin 

skilja ekki nýja tungumálið þannig að oft er erfitt að útskýra fyrir þeim 

hvað hafi valdið „árekstrunum”. Þar fyrir utan eiga þau oft erfitt með að 

gera sig skiljanleg og eiga sjálf erfitt með að skilja aðra. Þeim hættir til 

mistúlka aðstæður eða að vera sjálf mistúlkuð af öðrum. Grunnforsenda 

þess að geta myndað félagsleg tengsl við aðrar manneskjur er að geta tjáð 

sig og skilið hvað er um að vera í umhverfinu (Roth, 1998).  

2.3.1. Sjálfsmynd barna af erlendum uppruna 

Börn bera sig saman við jafnaldra sína og meta síðan sjálf sig út frá því 

hvernig þau upplifa sig í samanburði við aðra. Þetta hefur mikil áhrif á 

sjálfsmynd þeirra (Gonzalez-Mena, 2001). Sjálfsöryggi er hornsteinn 

sterkrar sjálfsmyndar. Sjálfsöryggi byggist á  jákvæðum viðbrögðum frá 

umhverfinu. Mikilvægt er hverri manneskju að finna að hún skipti máli 

og að persónulegir eiginleikar hennar séu metnir að verðleikum. Að 

tilheyra hópi byggir upp sjálfsöryggi og styrkir sjálfsmynd (Ladberg og 

Nyberg, 1996). Að vera háður öðrum, finnast þú hvergi tilheyra og að 

ráða ekki við aðstæður hefur neikvæð áhrif á þróun sjálfsmyndar 

ungmenna, en að upplifa sig þannig er algengt hjá börnum sem búa í nýju 

samfélagi (Sand, 1997). Sjálfsmynd barna mótast af mörgum 

samverkandi þáttum s.s. aldri, uppruna, kynferði og kynþætti en jafnframt 

er hún sjálfvalin að hluta. Sjálfsmynd einstaklings er í mótun alla ævi og 

grundvallast á hugmyndum manneskjunnar um sig sjálfa (Guðný 

Guðbjörnsdóttir og Morra, 2004). Sjálfsmyndin skiptist í tvo þætti:  
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 Persónuleg sjálfsmynd: mótast af skilningi og túlkun barnsins á 

„hver er ég og hver vil ég vera”. Það er að segja hvernig barnið 

lítur á sjálft sig sem einstakling, persónulega eiginleika sína og 

hve sjálfsöruggt barnið er.   

 Félagsleg sjálfsmynd: mótast af skilningi og túlkun barnsins á því 

hver félagsleg staða þess er gagnvart jafnöldrum sínum og 

skólafélögum. Barnið metur stöðu sína út frá því hvernig aðrir, 

bæði börn og fullorðnir, koma fram við það.  (Ladberg og 

Nyberg, 1996). 

Barn er oft undir miklum þrýstingi heiman frá og frá skólaumhverfinu. 

Það þarf að breyta hegðun sinni samkvæmt þeim reglum og hefðum sem 

ríkja í nýja samfélaginu, endurskoða og aðlaga lífsgildi sín og viðhorf. 

Sjálfsmynd nýbúabarns mótast oft við togstreitu á milli þeirra tveggja 

menningarheima sem það lifir í, skólamenningar og heimamenningar. 

Barnið byggir upp sjálfsmynd sem er einskonar menningarblanda (e. 

hybrid identity) þar sem barnið leitast við að tengja upprunamenningu 

sína og hina ríkjandi menningu. Þetta er mikilvægur liður í því að barnið 

finni að það tilheyri báðum menningunum. Börnin verða þá 

tvímenningarleg (e. bicultural) þar sem þau öðlast færni í báðum þeim 

menningarheimum sem þau lifa í (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007; Guðný 

Guðbjörnsdóttir og Morra, 2004).   

Tungumálaerfiðleikar geta leitt til óöryggis og lélegrar sjálfsmyndar 

hjá barninu, sem birtist í því að barnið verður árásargjarnt og uppstökkt 

eða einrænt og þögult. Barnið tengist þá ekki félagslega og einangrast  

(Ladberg og Nyberg, 1996). 

 

2.3.2.  Fordómar 

Fordómar er hugtak sem oft kemur upp þegar fjallað er um erlenda 

ríkisborgara eða innflytjendur. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að 

fordómar leynast víða og þarf sá sem vinnur með börnum af erlendum 

uppruna að vera viðbúinn þeim og tilbúinn að takast á við þá. Helstu 

ástæður fyrir vanlíðan erlendra nemenda í íslenskum skólum eru, 

samkvæmt Hönnu Ragnarsdóttir (2002a), fordómar og skortur á 

viðurkenningu frá samnemendum. Áðurnefnd rannsókn Þórodds 

Bjarnasonar (2006) á heilsu og lífskjörum skólanema var framkvæmd 
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meðal 11.800 grunnskólanema í 6., 8. og 10. bekk í ársbyrjun 2006. 

Rannsóknin leiddi í ljós að börnum af erlendum uppruna var hættara við 

að lenda í einelti samanborið við nemendur af íslenskum uppruna. Í 10. 

bekk töldu 11% íslenskra nemenda að þeir hefðu orðið fyrir einelti en 

29% barna af erlendum uppruna. Líkurnar á að verða fyrir einelti aukast 

eftir því sem litarháttur og menningarheimur barns er ólíkari þeim 

íslenska (Þóroddur Bjarnason, 2006).  

Fordómar eru ekki alltaf sýnilegir eða áþreifanlegir. Oft geta fordómar 

verið ómeðvituð hegðun af hálfu einstaklings og birst í ógætilegu 

orðalagi. Fordómar skiptast í tvo flokka, ósýnilega – og sýnilega 

fordóma. Ósýnilegir fordómar birtast m.a. í því að hundsa viðkomandi og 

láta eins og hann sé ekki viðstaddur. Erfitt getur verið að greina fordóma 

sem þessa þar sem gerendur eru stundum ómeðvitaðir um eigin hegðun 

og þolanda reynist erfitt að útskýra slíkt sem fordóma. Þar af leiðandi 

viðgangast ósýnilegir fordómar oft óáreittir. Sýnilegir fordómar geta 

komið fram í andlegu ofbeldi sem felur í sér að níðast á manneskju með 

orðum, tala illa um hana og nota niðrandi orð um viðkomandi. Líkamlegt 

ofbeldi er önnur birtingarmynd sýnilegra fordóma. Fólk í umhverfi 

viðkomandi, s.s. samnemendur eða kennarar, skynja frekar og bregðast 

við líkamlegu ofbeldi heldur en andlegu vegna sýnilegra áverka á 

þolandanum. Líkamleg sár gróa þó hraðar heldur en andlegur sársauki 

sem oft getur setið í þolandanum um langt skeið (Toma, 2007). 

Allir mynda með sér fordóma af einhverju tagi á lífsleiðinni, annað er 

óhjákvæmilegt. Mikilvægt er að vera meðvitaður um eigin fordóma og 

vinna markvisst að því að losa sig við þá. Til dæmis með því að horfast í 

augu við fordómana og takast á við þá með staðreyndum en ekki 

staðlausum staðhæfingum (Toma, 2007).   
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3 Rannsóknin 

3.1 Aðferðafræði 

Í þessum hluta mun ég kynna þá aðferðafræði sem notuð var við 

rannsóknina. Rannsóknin byggist á eigindlegri aðferðafræði sem þykir 

henta vel við rannsóknir þar sem umfang rannsóknar er lítið og leitað er 

eftir persónulegum skoðunum þátttakenda rannsóknarinnar (Silverman, 

2005). Gagnaöflun fór fram með einstaklingsviðtölum en þau þykja gefa 

góða innsýn inn í reynsluheim fólks og eru ein mikilvægasta 

gagnasöfnunaraðferð eigindlegra rannsókna (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Útkoma eigindlegra rannsókna eru þemu sem lýsa hvað er sameiginlegt 

með reynslu þeirra mismunandi einstaklinga er taka þátt í rannsókninni 

(Kvale, 1996). Hér mun ég kynna framkvæmd rannsóknarinnar, val á 

viðmælendum, framkvæmd viðtalanna, trúverðugleika og réttmæti 

rannsóknarinnar. Einnig mun ég greina frá þeim aðferðum sem ég beitti 

við úrvinnslu gagnanna.  

3.2 Framkvæmd 

Ég setti mig í samband við skólastjórnendur tveggja grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu sem eru með móttökudeildir fyrir nýbúa. Ég kynnti 

þeim rannsóknina og tilgang minn með henni. Stjórnendur beggja skóla 

veittu samþykki fyrir rannsókninni og settu sig í samband við þrjá 

nemendur af erlendum uppruna, kynntu rannsóknina fyrir þeim og 

athuguðu hvort þeir hefðu áhuga á að taka þátt. Ástæða þess að 

stjórnendur skólanna ræddu við börnin fyrir mína hönd er að þannig finna 

nemendurnir ekki þrýsing af minni hálfu fyrir þátttöku og auðveldara er 

að afþakka þátttöku. Mikilvægt er að þátttakendur í eigindlegum 

rannsóknum gefi upplýst samþykki sitt fyrir þáttöku í rannsókninni. Þeir 

eiga einnig rétt á að vita hver aðkoma þeirra að rannsókninni verður og 

hvernig upplýsingarnar verða notaðar (Sigurður Kristinsson, 2003). Til að 

tryggja þetta fengu viðmælendur mínir blað með upplýsingum um tilgang 

rannsóknarinnar og hlutverk þátttakenda. Þar sem börnin voru ekki 

lögráða fékk ég skriflegt leyfi frá foreldrum barnanna þar sem þeir 

samþykktu þátttöku barna sinna. Það að afla sér upplýstra leyfa hjá 

þátttakendum er leið fyrir rannsakanda að sýna fram á að tilgangur hans 
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með rannsókninni sé heiðarlegur (Sigurður Kristinsson, 2003). Ég ákvað 

að tala við börn sem hafa öðlast næga færni í íslensku til að tjá sig 

óhindrað. Ekki kom til tungumálaörðugleika í viðtölunum en ég hafði 

ákveðið fyrirfram að ef til þeirra kæmi myndi ég endurtaka viðtalið síðar 

með túlki. Þess reyndist ekki þörf. Ég leitaði eftir sjónarhorni barnanna á 

aðstæður sínar og reyndi að draga fram viðhorf þeirra og leyfa þeim að 

miðla af reynslu sinni.  

Rannsóknin fór fram í nafnleynd og trúnaði samkvæmt 7. gr. í lögum 

um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, 2000, nr.77 (Alþingi, 

2009). Mikilvægt er að engar upplýsingar komi fram sem eru 

persónugreinanlegar þannig að ekki sé hægt að komast að því hvaða 

tiltekna einstaklingi þær tilheyra (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Raunveruleg nöfn barnanna sem tóku þátt í rannsókninni koma því hvergi 

fram og öll gögnin voru dulkóðuð. 

3.2.1 Val á viðmælendum 

Viðmiðin sem ég setti fyrir vali á viðmælendum voru að þeir skildu allir 

vera á svipuðum aldri og stunda nám við 8., 9. eða 10. bekk grunnskóla. 

Þeir ættu að minnsta kosti að vera á sínu öðru skólaári hérlendis og hafa 

öðlast næga færni í íslensku til að geta tjáð sig við mig án þess að hafa 

túlk viðstaddan viðtölin. Til þess að stuðla að breidd í 

rannsóknargögnunum ákvað ég að engir tveir viðmælenda minna kæmu 

frá sama landi. Þátttakendur rannsóknarinnar koma frá mismunandi 

menningarsvæðum, sem eru Austur-Evrópa, Asía, Mið-Austurlönd, tvö af 

Eystrasaltsríkjunum og Balkanskagi. 

3.2.2 Framkvæmd viðtalanna 

Ég tók hálfopin viðtöl við sex grunnskólanemendur af erlendum uppruna. 

Við hvern viðmælenda var tekið eitt viðtal og var hvert þeirra um 40 

mínútur að lengd eða sem svarar einni kennslustund þar sem hluti 

viðtalanna var tekinn á skólatíma. Viðtölin áttu sér stað í skólum 

barnanna, í samráði við skólastjórnendur, í fundarherbergjum þar sem 

tryggt var að gæfist næði en samkvæmt King (2001) skiptir umhverfi 

viðtalanna miklu máli. Þar þarf að vera ró, friður og engar truflanir s.s. 

sími eða umgangur (King, 2001). Rannsóknarviðtölin voru hálfopin (e. 

semistructured) þ.e. samblanda af spurningum og samtali sem gerir 

rannsakanda kleift að ná fram ítarlegum svörum. Ég var meðvituð um 
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mikilvægi þess að rannsakandi gæti að eigin afstaða og bakgrunnur hafi 

ekki áhrif á framgöngu hans í viðtölunum. Viðtalsrammi er nauðsynlegur 

í rannsóknarviðtölum til þess að afmarka viðfangsefni viðtalanna við 

rannsóknarefnið (Helga Jónsdóttir, 2003). Viðtalsramminn (sjá viðauka 

1) sem notaður var í þessari rannsókn hefur ákveðin þemu og inniheldur 

stuttar, hnitmiðaðar spurningar eða stikkorð um viðfangsefnið. 

Viðtalsramminn veitti sveigjanleika til þess að fylgja eftir svörum 

barnanna og fá nánari útskýringu á þeim. Þannig fékk ég dýpri og 

nákvæmari svör (Hitchcock og Hughes, 1995; King, 2001; Kvale, 1996). 

Í viðtölunum gerði ég reglubundið samantekt á aðalatriðum þess sem sagt 

hafði verið en King (2001) segir það gefa skýrari mynd og yfirsýn yfir 

það sem fram hefur komið í viðtölunum. 

King (2001) ráðleggur þrjár leiðir til að auka tjáningu tilfinninga og 

hafa hvetjandi áhrif á viðmælendur í viðtölum en það er að ná 

augnsambandi við einstaklinginn, hafa afslappaða líkamsstöðu og sýna 

virka hlustun, til dæmis með því að kinka kolli án þess að trufla. Þessi ráð 

hafði ég í huga í viðtölunum. Helga Jónsdóttir (2003) álítur virka hlustun 

vera lykil að árangursríkum viðtölum.  

Viðtölin voru tekin upp á diktafón og iPod. Eftir hvert viðtal skrifaði 

ég hjá mér punkta um aðalatriðin úr hverju viðtali en Helga Jónsdóttir 

(2003) telur mikilvægt eftir hvert viðtal að íhuga þær upplýsingar sem 

komu fram. Ég skrifaði síðan viðtölin yfir á viðtalstexta. 

3.2.3 Kynning á viðmælendum 

Börnin sem ég talaði við eru fædd á árunum 1993 – 1995 og eru 

nemendur í 8., 9. og 10. bekk grunnskóla. Þau hafa öll flust búferlum til 

Íslands á grunnskólaaldri en misjafnt er hversu lengi þau hafa verið búsett 

hérlendis, allt frá tveimur árum og upp í sex ár. Börnin eiga það 

sameiginlegt að hafa fylgt foreldrum sínum hingað til lands í leit að 

bættum lífsskilyrðum. Þau eiga báða foreldra erlenda og hafa öll notið 

þjónustu móttökudeilda, aðlagast íslensku samfélagi, náð góðum árangri í 

íslenskunámi sínu og eru tilbúin að deila sögu sinni öðrum til fróðleiks.  

3.2.3.1 Guðrún frá Austur - Evrópu 

Guðrún er fædd árið 1994 og kemur frá landi í Austur-Evrópu. Móðir 

hennar fluttist til Íslands í leit að atvinnu og bættum lífsskilyrðum þegar 

Guðrún var 3 ½ árs. Guðrún flutti til Íslands í október árið 2005 til móður 
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sinnar, sem er einstæð, eftir átta ára aðskilnað en hún hafði búið hjá 

móðurömmu sinni í heimalandinu. Guðrún, sem býr á 

höfuðborgarsvæðinu, hóf nám í 6. bekk í móttökudeild fyrir nýbúa en 

sótti sérgreinar með almennum bekk. Hún eignaðist strax vinkonu í 

skólanum, sem var samlanda hennar, en var hrædd við að hafa samskipti 

við íslenska krakka. Aðlögunin gekk þó vel fyrir sig og eftir nokkurn tíma 

eignaðist Guðrún góðar vinkonur meðal íslenskra bekkjarfélaga sinna. Í 

dag er Guðrún nemandi í 9. bekk grunnskóla og fær stuðningstíma í 

móttökudeild með heimanámið. Hún er sátt á Íslandi en saknar þó 

heimalandsins og fjölskyldunnar þar. 

3.2.3.2 Margrét frá Eystrasaltsríki 

Margrét er fædd árið 1995 og flutti hingað til lands í mars 2007, þá 11 ára 

gömul, og hóf nám í 6. bekk grunnskóla en stundar nú nám í 8. bekk. Hún 

kemur frá einu af Eystrasaltslöndunum en sökum slæms efnahags og 

atvinnuástands í heimalandinu fluttist hún hingað. Móðir hennar, sem er 

einstæð, hafði verið búsett á Íslandi í eitt ár áður en hún flutti dætur sínar 

til Íslands en Margrét og yngri systir hennar bjuggu hjá móðurömmu 

sinni á meðan. Margrét bjó fyrstu vikurnar í litlu sveitarfélagi utan 

höfuðborgarsvæðisins. Hún fór beint inn í almennt bekkjarkerfi og fann 

þar fyrir miklum fordómum. Eftir tvær vikur í skólanum fluttist hún til 

höfuðborgarsvæðisins og hóf þá nám í nýjum skóla með móttökudeild, 

þar leið henni vel tilfinningalega og fór að sætta sig við aðstæður sínar. 

Strax næsta haust fór hún meira inn í almennan bekk og fór þá að kynnast 

bekkjarfélögum sínum betur. Í dag er hún komin alveg inn í 

umsjónarbekk en fær þar fyrir utan námsstuðning í móttökudeild. Margrét 

er í dag félagslega sterkur einstaklingur, vinamörg og virk í félagslífi 

skólans. 

3.2.3.3 Jónas frá Eystrasaltsríki 

Jónas er fæddur árið 1994 og stundar nám í 9. bekk grunnskóla. Jónas 

kemur frá einu af Eystrasaltslöndunum en fjölskylda hans flutti hingað til 

lands í leit að bættum lífsskilyrðum. Faðir hans hafði unnið á Íslandi í eitt 

ár og móðir hans flutti hingað til lands í kjölfarið en Jónas bjó hjá 

uppkominni systur sinni á meðan. Foreldrarnir sendu síðan eftir Jónasi og 

kom hann til Íslands í júní 2007 þegar hann var 13 ára. Jónas sem er 

búsettur á höfuðborgarsvæðinu hóf nám í 8. bekk í móttökudeild fyrir 

nýbúa um haustið og sótti sérgreinar með almennum bekk. Hann nýtur 
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ennþá töluverðs stuðnings með námið í móttökudeildinni en sækir þó 

nánast alla tíma inni í almennum bekk. Jónas hefur eignast vini meðal 

samnemenda sinna og hjá íþróttafélaginu sem hann sækir æfingar í. 

Einnig hefur hann eignast kunningja í vinnunni sem hann stundar 

meðfram skóla.  

3.2.3.4 Petra frá Asíu 

Petra er fædd árið 1993 og kemur frá Asíu. Hún er búin að búa 6 ár á 

Íslandi og er nú nemandi í 10. bekk grunnskóla. Hún átti ættingja á 

Íslandi sem rómuðu land og þjóð svo foreldrar hennar ákváðu að flytjast 

hingað til lands. Faðir hennar fór á undan fjölskyldunni til Íslands til að 

kanna aðstæður og koma sér fyrir, ári seinna sendi hann eftir 

fjölskyldunni og þá komu Petra, mamma hennar og litli bróðir til 

landsins. Stóra systir Petru sem er uppkomin ákvað að verða eftir í 

heimalandinu. Faðir Petru og ættingjar á Íslandi tóku á móti þeim og 

veittu þeim stuðning og fræðslu um landið. Fjölskyldan bjó í litlu 

sjávarþorpi fyrsta árið og þar hóf Petra nám í 4. bekk inni í almennum 

bekk. Fjölskyldan fluttist síðan á höfuðborgarsvæðið þar sem Petra hóf 

nám í 5. bekk í móttökudeild fyrir nýbúa auk þess að sækja sérgreinar 

með almennum bekk. Í dag stundar hún fullt nám í umsjónarbekk en fær 

jafnframt námsaðstoð í móttökudeild nokkra tíma í viku. Petra á íslenskar 

vinkonur í bekknum sínum sem hún er með á skólatíma en eftir skóla 

getur hún ekki hitt vini sína þar sem hún býr í töluverðri fjarlægð frá 

skólanum 

3.2.3.5 Arnar frá Mið-Austurlöndum 

Arnar er fæddur árið 1993 og er nemandi í 10. bekk grunnskóla. Hann 

kemur frá Mið-Austurlöndum og flutti frá heimalandi sínu af því að 

ófriður hefur ríkt þar undanfarin ár. Faðir hans hafði verið búsettur 

hérlendis í níu ár áður en hann sendi eftir Arnari og tveimur bræðrum 

hans, móðir hans og systir eru ennþá í heimalandinu. Arnar flutti til 

Íslands í janúar 2007 til föður síns sem var búsettur á 

höfuðborgarsvæðinu. Arnar hóf nám við móttökudeild fyrir nýbúa í 8. 

bekk en sótti sérgreinar með almennum bekk. Núna stundar hann nám 

inni í almennum bekk en fær þó en stuðning við námið í móttökudeild. Í 

skólanum á hann tvo góða vini í bekknum sínum sem eru af erlendum 

uppruna en íslenska bekkjarfélaga sína talar hann ekki við. Arnar er félagi 

í íþróttafélagi í sveitarfélaginu og hefur eignast þar íslenska vini. Einnig 
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er hann meðlimur í Rauða Krossi Íslands þar sem hann hefur tekið þátt í 

að aðstoða erlendar fjölskyldur.  

3.2.3.6 Sigrún frá Balkanskaga 

Sigrún er fædd árið 1994 og stundar nú nám í 9. bekk grunnskóla. Hún 

kemur frá Balkanskaga og flutti hingað til lands með föður sínum og 

systur. Foreldrar hennar eru skilin, móðirin er ekkert inni í myndinni 

lengur en slitið hefur verið á öll tengsl við hana. Sigrún hefur þá sérstöðu 

að vera fædd á Íslandi en hún bjó hérlendis til 3ja ára aldurs þegar 

foreldrar hennar ákváðu að snúa aftur til heimalandsins. Foreldrar hennar 

höfðu þá búið í 9 ár á Íslandi sem flóttamenn vegna stríðsátaka í 

heimalandinu. Sigrún átti því minningar frá þessu tímabili á Íslandi þó 

hún myndi ekkert eftir tungumálinu. Fjölskyldan flutti á 

höfuðborgarsvæðið í ágúst 2006 og Sigrún var þá í 7. bekk, hún stundaði 

nám við móttökudeild fyrir nýbúa en sótti sérgreinar með almennum 

bekk. Núna er hún nánast alfarið í almennum bekk en nýtur þó stuðnings 

við námið í móttökudeild. Sigrún er hlédræg stúlka og átti mjög erfitt á 

aðlögunartímabilinu. Henni gekk erfiðlega að tengjast bekkjarfélögum 

sínum en átti vini í móttökudeildinni. Á þessu skólaári eignaðist hún 

íslenska vinkonu sem hún umgengst þó aðeins á skólatíma. 

3.2.4 Úrvinnsla gagnanna 

Ég las afritin af viðtölunum margsinnis yfir til að finna hvað væri líkt og 

ólíkt í svörum hvers barns. Markmið gagnagreiningar er að leita að 

ákveðnu sameiginlegu mynstri í gögnunum (Hitchcock og Hughes, 

1995). Einnig ber að leita eftir mótsögnum í svörum viðmælenda og taka 

það með í úrvinnslu gagnanna (Helga Jónsdóttir, 2003). Doverborg og 

Pramling Samuelsson (2000) benda á það að skoðanir viðmælenda byggja 

á túlkun rannsakanda á orðum þeirra og er mikilvægt að hafa það í huga 

við úrvinnslu gagnanna.  
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Við gagnagreiningu notaðist ég við svo kallaða Ad hoc 

greiningaraðferð (e. Ad hoc analysis) sem samkvæmt Kvale (1996) býður 

upp á að nota fleiri en eina aðferð við greiningu gagnanna. 

Greiningarferlið er stigbundið á eftirfarandi hátt:  

 

Mynd 2 

1.stig 2. stig 3. stig 4. stig 

Rannsakandi les 

yfir uppskrifaða 

viðtalstexta og 

öðlast yfirsýn 

yfir innihaldið. 

 

Rannsakandi 

lyklar og flokkar 

gögnin í þeim 

tilgangi að leita 

að þemum í 

gögnunum. 

Rannsakandi 

reynir að öðlast 

dýpri skilning á 

ákveðna hluta 

gagnanna, en 

geyma annað. 

 

Rannsakandi 

leitar að 

tengslum og 

samhengi. 

 

Kvale (1996)  

  

Ég notaðist við lyklunaraðferðir Miles og Huberman (1994) sem fela í 

sér að koma skipulagi á gögnin og veita yfirsýn yfir þau. Ég las 

viðtalstextana aftur og aftur og merkti við hvern hluta af viðtölunum 

hvaða þema hann tilheyrði. Þessi aðferð er myndræn og gefur góða 

yfirsýn yfir þau gögn sem tilheyra hverju þema. Ég notaði tvær tegundir 

lyklunar: lýsandi lyklun (e. descriptive codes) og mynstur lyklun (e. 

pattern codes).  
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Mynd 3 

Lýsandi lyklun Mynstur lyklun 

 (notað eftir að búið er að 

vinna úr gögnum með lýsandi 

lyklun) 

Rannsakandi setur á blað nokkur 

þemu og lýsir stuttlega merkingunni 

á bak við hvert þema, síðan býr 

hann til ákveðið merkja- eða 

skammstöfunarkerfi sem vísar í 

hvert þema. Rannsakandi merkir 

vinstra megin í gögnunum með 

merkja- eða skammstöfunarkerfinu 

hvaða þema tiltekin 

orð/setning/málsgrein tilheyrir. 

Hægra megin við skrifar 

rannsakandi athugasemdir eða 

minnisatriði.   

Þetta er útskýrandi aðferð sem 

greinir innbyrðis afstöðu gagna 

og myndar litlar einingar úr 

þeim. Þetta ferli hjálpar við að 

kortleggja gögn. Búið er til 

flokkunarkerfi eftir þemunum 

sem fram komu með lýsandi 

lyklun, t.d. ef eitt þema er 

fordómar þá er skrifað í formi 

minnispunkta hverjir töluðu um 

fordóma, hvernig þeir birtust og 

hvar. Síðan eru teiknaðar 

skýringamyndir og kortlagt 

þannig sjónrænt hvernig gögnin 

passa saman 

   (Miles og Huberman, 1994).   

3.2.5 Trúverðugleiki og réttmæti rannsóknarinnar 

Úrtak rannsóknarinnar er smátt, aðeins sex þátttakendur og því er ekki 

hægt að alhæfa út frá henni en hinsvegar gefur hún aukinn skilning á 

viðfangsefninu en það er einkennandi fyrir eigindlegar rannsóknir 

samkvæmt Kvale (1996). Tilgangur viðtala í eigindlegum rannsóknum er 

að kanna skoðanir, tilfinningar, viðhorf eða hegðun viðmælenda. Því 

verður að skoða niðurstöður rannsóknarinnar í því ljósi að hún gefur 

aðeins mynd af þeim einstaklingum sem taka þátt í rannsókninni en eru 

ekki alhæfisgildandi fyrir þann hóp sem viðmælendurnir tilheyra (Kvale, 

1996).  
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Til að stuðla að réttmæti (e. validity) í gögnunum fór ég að ráðum 

Doverborg og Pramling Samuelsson (2000) sem álíta að best sé að hafa 

viðtalsramma með fjölbreyttum spurningum sem allar miða að því að 

gefa svar við sömu grunnspurningunni. Til að tryggja réttmæti gagnanna 

framkvæmdi ég svokallaða tvíprófun (e. cross – referencing). Þá endurtók 

ég spurningarnar, úr viðtalsrammanum, með öðru orðalagi, síðar í hverju 

viðtali og gerði reglulega samantekt á því sem sagt var til að tryggja að ég 

hefði skilið viðkomandi rétt (Helga Jónsdóttir, 2003; King, 2001; Kvale, 

1996). Frásögn þátttakenda þarf rannsakandi að túlka á sem líkastan hátt 

og viðmælandinn sjálfur. Beinar tilvitnanir vel til þess fallnar að staðfesta 

réttmæta túlkun rannsakanda á rannsóknargögnunum, að sögn Helgu 

Jónsdóttur (2003) og því notast ég við beinar tilvitnanir niðurstöðum 

mínum til stuðnings.   

Ég kaus að hafa ekki túlk í viðtölunum vegna þess að samfélag 

innflytjenda á Íslandi er mjög smátt í sniðum og oft þekkjast einstaklingar 

úr hverjum þjóðfélagshópi innbyrðis. Því taldi ég að nærvera túlks gæti 

haft áhrif á viðmælendur mína og skekkt trúverðugleika (e. credibility) 

gagnanna. Til að tryggja trúverðugleika rannsóknarinnar mun ég leita 

sérstaklega eftir samkvæmni og taka tillit til mótsagna í gögnunum 

(Kvale, 1996). 

Takmarkanir við þessa rannsókn geta verið þær að viðtalsramminn 

sem notast var við var þemabundinn og leitaði eftir svörum við ákveðnum 

atriðum. Þó viðtölin væru hálfopin og gott flæði í þeim er ekki hægt að 

útiloka að spurningar mínar hafi að einhverju leyti takmarkað svör 

viðmælenda minna og frásögn þeirra. 
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4 Niðurstöður og umræður 

Þessari rannsókn er ætlað að varpa ljósi á það hvernig börn af erlendum 

uppruna upplifa fyrsta skólaárið sitt á Íslandi og hvernig þeim vegnar í 

framhaldi af því að aðlagast nýja samfélaginu. Skoðuð var persónuleg 

reynsla barnanna og tilfinningaleg líðan þeirra yfir aðlögunartímabilið. 

Leitast er við að draga fram sjónarhorn barnanna sjálfra á reynslu sinni. 

Til að leita svara við hinum eiginlegu rannsóknarspurningum taldi ég 

mikilvægt að öðlast dýpri skilning á hverjum þátttakanda, hvernig hann 

var, hverjar voru aðstæður hans og hvað gekk hann í gegnum í ferlinu 

sem gæti haft áhrif á líðan hans og tilfinningar. Rannsóknin beindist að 

því heildarferli sem barnið gekk í gegnum frá komu til landsins og til 

dagsins í dag (sbr. Bronfenbrenner, 1979). Þannig vildi ég fá skýra 

heildarsýn yfir upplifanir og aðstæður hvers barns sem tók þátt í 

rannsókninni. Engin tvö börn eru eins og hver frásögn er persónubundin 

reynslusaga einstaklingsins er hann lítur um öxl og skoðar liðna atburði út 

frá stöðu sinni í dag. Þátttakendur rannsóknarinnar eru ólíkir 

einstaklingar, bæði stelpur og strákar, með mismunandi menningarlegan 

uppruna, lífsgildi og viðhorf auk þess að hafa mismunandi persónulega 

eiginleika, t.d. eru sum opin og örugg með sig á meðan önnur eru feimin 

og hlédræg. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að erfitt sé að taka einn 

þátt út úr ferlinu fram yfir annan (sbr. Bronfenbrenner, 1979; Banks og 

Banks, 2007) heldur er þetta samverkandi ferli ýmissa þátta s.s. hve ólík 

upprunamenning barnanna er íslenskri menningu, hvernig börnunum 

gengur að tengjast skólafélögum sínum ásamt persónuleika barnanna og 

áræðni þeirra til að takast á við menningarmuninn. Til þess að gera grein 

fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og þeim umræðum sem þar fylgja mun 

ég fjalla um hvert þema fyrir sig út frá svörum barnanna í heild, síðan 

mun ég notast við frásögn einstakra viðmælenda máli mínu til stuðnings. 

Við gagnagreininguna komu sterklega í ljós ákveðin þemu og samræmi í 

svörum viðmælenda minna þó einnig hafi þar verið nokkrar mótsagnir að 

finna. Hér fyrir neðan mun ég fjalla nánar um hvert þema fyrir sig en þau 

eru: Aðdragandi flutninganna, viðhorf barnanna til að flytjast búferlum í 

nýtt land, samningar foreldra við börnin, aðlögunartímabilið, íslenski 

skólinn og fyrsta skólaárið. Einnig mun ég fjalla um félagsleg tengsl og 

sjálfsmynd barnanna, menningarmismun og togstreitu á milli 
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menningarheima. Að síðustu ber að nefna íslenskunámið, móðurmálið og 

fordóma.  

4.1 Aðdragandi flutninganna 

Aðstæður í heimalöndum viðmælenda minna eru mismunandi, flest 

löndin eiga sameiginlegt að efnahagsþrengingar og atvinnuleysi hafi ríkt í 

landinu um nokkurt skeið, í tveimur af löndunum hefur stríð geisað en þó 

ekki á sama tíma. Börnin eiga það sameiginlegt að hafa flutt hingað til 

lands þar sem foreldrar þeirra leituðu að bættum lífsskilyrðum fyrir 

fjölskylduna. Í viðtölunum kom fram að undirbúningurinn fyrir 

flutningana var misjafn eftir fjölskyldum. Sumir byggðu ákvörðun sína 

aðeins á sögusögnum um lífsgæðin á Íslandi á meðan aðrir áttu ættingja 

hérlendis sem hvöttu viðkomandi til að flytja. Fjölskylda Sigrúnar hafði 

reynslu af því að búa á Íslandi sem flóttamenn en hafði snúið aftur til 

heimalandsins er stríðsátökum þar lauk. Foreldrar barnanna tóku 

ákvörðun um að flytja eftir langa umhugsun, að mati viðmælenda minna, 

þar sem þeir sáu ekki fram á að ástandið í heimalandinu kæmi til með að 

batna í bráð (sbr.Mjörnell, 2005). Arnari fannst mjög gott að koma til 

Íslands af því að hér er ekkert stríð og landið er öruggt en hann langaði 

ekki að yfirgefa heimalandið af því að mamma hans og systir urðu þar 

eftir. Í heimalandinu er bara rafmagn í einn klukkutíma á dag og heitt 

vatn sömuleiðis. Fyrstu dagana var hann mjög hissa á því að heitt vatn og 

rafmagn væri allan daginn á Íslandi, það finnst honum vera algjör lúxus. 

Arnar segir að lífsskilyrðin á Íslandi séu langtum betri en í heimalandinu 

sem hefur verið stríðshrjáð um nokkurt skeið.  

Nokkur óvissa fylgir því að flytjast búferlum í nýtt land, oft byggja 

foreldrar tiltrú sína á nýja landinu á sögusögnum, ekki staðreyndum líkt 

og saga Margrétar staðfestir. Móðir Margrétar var einstæð og þurfti að 

sækja langa vegalengd í vinnu, launin voru lág og vinnutíminn langur. 

Margrét þurfti því að vera í heimavistarskóla þrátt fyrir ungan aldur og 

hitti móður sína um helgar og í skólafríum. Eftir því sem Margrét segir 

fékk móðir hennar fregnir af því í gegnum atvinnumiðlun í heimalandinu 

að betri lífsskilyrði gætu beðið  hennar í öðrum löndum og hún fékk að 

velja á milli tveggja landa, Íslands og Ítalíu. Þær mæðgur öfluðu sér 

upplýsinga á internetinu um hvort land fyrir sig og að lokum valdi 

mamman Ísland og byggði ákvörðun sína á því að það væri of heitt á 

Ítalíu.  
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Foreldrar Margrétar, Petru, Guðrúnar, Jónasar og Arnars vildu sjálfir 

kanna aðstæður í nýja landinu áður en börnin kæmu til þeirra. Þeir vildu 

hlífa börnum sínum við óþarfa róti ef hið nýja land stæði ekki undir 

væntingum að því er fram kemur í svörum þátttakenda rannsóknarinnar. 

Viðmælendur mínir hafa ekki farið varhluta af því álagi sem aðskilnaður 

við foreldri hefur í för með sér. Móðir Margrétar undirbjó hana vel undir 

flutningana, þær höfðu rætt flutningana í nokkurn tíma áður en mamma 

hennar flutti til Íslands. Margrét var þá 10 ára og varð eftir hjá 

móðurömmu sinni ásamt yngri systur. Mjörnell (2005) segir mikla hættu 

á að jafnvægi innan fjölskyldunnar raskist flytjist foreldri á undan 

fjölskyldu sinni í nýja landið en ekki virðist samband þeirra mæðgna hafa 

borið skaða af því að þær voru aðskildar í eitt ár. Margrét segir þær alltaf 

hafa verið mjög nánar og gætt þess að halda góðu sambandi í gegnum 

internetið og einstaka símtal. Á þessu ári sem þær voru aðskildar var 

mamman dugleg að skrifa henni upplýsingar um Ísland. Sama á við um 

Guðrúnu og móður hennar. Þær voru aðskildar í átta ár en héldu alltaf 

góðu sambandi sín á milli. Móðir hennar dvaldi í heimalandinu hjá 

Guðrúnu í sumar- og jólafríum ár hvert auk þess að skrifast á og tala 

saman í gegnum síma og spjallsíður á internetinu. Að mati Guðrúnar 

hafði aðskilnaðurinn ekki áhrif á tengslin á milli þeirra, þær hafi alltaf 

verið nánar og séu enn. Arnari fannst hins vegar erfitt að flytja til föður 

síns á Ísland eftir níu ára aðskilnað þó vissulega hafi verið gaman að hitta 

hann aftur að. Í gegnum árin hélt Arnar sambandi við föður sinn í 

gegnum internetið, bréfaskriftir og einstaka símtöl en aðskilnaðurinn 

virðist hafa haft töluverð áhrif á samband feðganna. Þeir þurftu að 

kynnast upp á nýtt en Arnari fannst erfitt að fylgja reglum föður síns og  

finna jafnvægi í samskiptum þeirra feðga. 

4.1.1 Viðhorf barnanna til þess að flytjast búferlum í nýtt 

land 

Það eru aldrei börnin sem ráða því hvort flytja eigi í nýtt land eða ekki. 

Hinir fullorðnu taka slíkar ákvarðanir fyrir hönd barna sinna og oftar en 

ekki í óþökk þeirra líkt og Mjörnell (2005) bendir á. Það getur leitt til 

þess að börnin eigi erfitt með að sætta sig við ákvörðunina líkt og kom 

fram hjá Jónasi, Arnari, Petru og Margréti. Þeim leist ekki á að rífa alla 

tilveru sína upp með rótum upp á von og óvon að blómstra í nýju 

umhverfi. Þau voru ekki spennt fyrir því að flytjast búferlum í nýtt land. 

Þau fundu til óöryggis við tilhugsunina og voru hrædd við að yfirgefa 
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heimalandið og alla sem þau þekktu líkt og ráða má af svörum barnanna 

sjálfra: 

Jónas: „Mig langaði ekki að flytja hingað af því að allir 

vinir mínir voru í heimalandinu. En svo þegar ég kom 

hingað þá var það mjög fínt. Ég var búin að halda að þetta 

væri bara eitthvað hundleiðinlegt land”.  

Margrét: „Mig langaði ekki. Í heimalandinu átti ég mjög 

marga vini og ég þekkti marga en ég þekkti engan hér”. 

Petra: „Mér fannst spennandi að fá að fara til útlanda en 

mig langaði samt ekki að flytja til landsins af því að ég átti 

svo marga vini í heimalandinu”. 

Arnar: „Það var erfitt. Erfiðast var að fara frá mömmu en 

það var stríð í heimalandinu...”. 

Sigrún og Guðrún voru, ólíkt hinum börnunum, spenntar fyrir 

flutningunum. Sigrún hafði búið á Íslandi frá fæðingu til þriggja ára 

aldurs sem flóttamaður á meðan stríðsástand var í heimalandi hennar. 

Hún átti góðar minningar héðan og ættingja búsetta hérlendis þegar föður 

hennar bauðst atvinna á Íslandi. Henni fannst tilhugsunin um að flytja 

aftur til Íslands spennandi. 

Sigrún: „Mér fannst það bara spennandi. Það var gaman 

að koma aftur hingað til Íslands og sjá hvernig allt er”. 

Guðrún hafði búið hjá ömmu sinni á meðan móðir hennar dvaldi á 

Íslandi. Í kjölfar þess að amman dó bað Guðrún um að fá að flytja til 

móður sinnar á Íslandi og gekk það eftir þremur mánuðum seinna. 

Guðrún hlakkaði til að flytja til mömmu sinnar eftir átta ára aðskilnað.  

Guðrún: „Ég var glöð og var alltaf að segja við krakkana 

í bekknum mínum að ég væri að flytja til Íslands og hlakkaði 

mikið til. Ég var ekki að hugsa svo mikið um að ég væri að 

fara frá vinkonum mínum og fjölskyldu minni. Ég held að ég 

hafi verið of ung og of spennt til að hugsa um svoleiðis. Ég 

hugsaði bara um að hitta mömmu aftur”. 
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4.1.2 Samningar foreldra við börnin 

Foreldrar Margrétar og Jónasar gripu til þess ráðs að gera samning við 

þau til að fá börnin til að sætta sig við flutningana. Samningarnir 

hljóðuðu upp á það að ef börnin flyttu til foreldranna á Íslandi yrði það 

aðeins til reynslu í eitt ár og síðan mættu börnin sjálf taka ákvörðun um 

hvort þau vildu flytja aftur til heimalandsins og búa hjá ættingjum þar eða 

vera áfram á Íslandi hjá fjölskyldu sinni. Herlitz (1999) telur að ákveðinn 

tímarammi yfir dvöl í nýju landi geti hjálpað viðkomandi að sætta sig við 

flutninganna. Bæði Jónas og Margrét eru sammála um að þessi samningur 

hafi fengið þau til þess að sætta sig við flutningana. Þeim hafi liðið betur 

tilfinningalega við tilhugsunina um það að þetta væri bara tímabundið og 

þau litu þess vegna jákvæðari augum á flutningana. 

Jónas: „En hún [mamma] sagði við mig að ef þér líkar 

hérna máttu búa hérna en ef þér líkar ekki hérna máttu fara 

aftur til heimalandsins og búa þar. Þannig að ég var bara 

ókey”. 

Að árinu loknu hafði Jónas gert upp hug sinn, hér vildi hann búa, það 

var hans ákvörðun og er hann sáttur við val sitt. Margrét saknar ennþá 

heimalandsins en viljinn til að búa með mömmu sinni og litlu systir vegur 

þyngra. Þess vegna kýs hún að búa áfram á Íslandi og er sátt við þá 

ákvörðun. Þetta samræmist áliti Mjörnell (2005) sem telur að eitt af þeim 

atriðum sem geri börnum erfitt við að sætta sig við ákvörðun foreldra 

sinna um að flytja í nýtt land sé það að börnin hafi ekkert um það að 

segja, ákvörðunin sé ekki þeirra. Það að hafa val, þótt erfitt sé, virðist 

auðvelda barninu að sætta sig við flutningana, a.m.k. virðist sú vera 

raunin í tilfelli Margrétar og Jónasar. 

4.1.3 Aðlögunartímabilið 

Aðlögun að nýrri menningu veldur töluverðu tilfinningaróti og er mikil 

álagstími fyrir fjölskyldur samkvæmt Mjörnell (2005) og reyndist þetta 

tímabil börnunum í rannsókninni og fjölskyldum þeirra erfitt eftir því sem 

fram kom í viðtölunum. Í samræmi við það sem Wellros (1998) bendir á 

fundu börnin almennt til öryggisleysis og vanmáttar yfir því að geta ekki 

bjargað sér í nýja landinu og skilja ekkert hvað fólk var að tala um í 

kringum þau. Að rata ekki út í búð og villast eru atriði sem börnin nefndu 

sem dæmi um það sem jók vanlíðan þeirra og óöryggi í nýja landinu. Þar 
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fyrir utan fundu Guðrún, Arnar, Petra, Margrét og Sigrún fyrir sterkri 

heimþrá og mikilli tilfinningalegri vanlíðan og kviðu framhaldinu. Þetta 

kom m.a. fram í miklum kvíða vegna námsins, þeim óx í augum að læra 

íslensku og fundu til efasemda um að geta aðlagast nýja landinu. Margréti 

leist ekki á land og þjóð í byrjun. Hún hafði mikla heimþrá, saknaði 

ömmu sinnar og vina í heimalandinu.  

Margrét: „ Mér leið illa. Mig langaði bara ekki til að vera 

hérna en mamma var að reyna að sýna mér allt sem er flott  á 

Íslandi og gera þetta skemmtilegt en mér var alveg sama”.  

Fyrstu vikurnar leið Margréti mjög illa og skólafélagar hennar komu 

ekki vel fram við hana. Wellros (1998) kallar þetta menningaráfall. 

Margréti fannst hún vanmáttug og utanveltu í nýja landinu, hún skildi 

ekki fyllilega hvað væri að gerast umhverfis hana og fann fyrir neikvæðri 

framkomu jafnaldra sinna sem er nokkuð sem krakkar á þessum aldri eru 

mjög viðkvæmir fyrir að mati Elsu Sigríðar Jónsdóttur (2007), Mjörnell 

(2005) og Sand (1997). Þetta leiddi til þess að Margrét varð óörugg, 

henni fannst bekkjarfélagarnir hafna henni og kveið fyrir að mæta í 

skólann, námið var erfitt og hún fann til kvíða og streitu vegna 

framtíðarinnar. Að áliti Herlitz (1999) er öryggistilfinning og 

félagsskapur jafningja grunnforsenda þess að barni líði vel í nýju 

umhverfi. Ljóst er af frásögn Margrétar að þessar forsendur voru ekki til 

staðar í nýja samfélaginu og má ætla að það hafi að hluta stuðlað að 

vanlíðan hennar. Í kjölfar þess að móður Margrétar bauðst betri vinna á 

höfuðborgarsvæðinu flutti fjölskyldan og Margrét hóf nám í móttökudeild 

fyrir nýbúa. Þessar breytingar upplifði hún mjög jákvætt. 

Margrét: „Það var mjög fínt [í móttökudeildinni] af því 

þar voru margir krakkar frá útlöndum. Það voru bara allir 

eins. ...Það var miklu betra að vera í móttökudeildinni en í 

bekknum”. 

Margrét fékk áhuga á nýja samfélaginu og að læra íslensku ásamt því 

að tengjast öðrum börnum félagslega í kjölfar breytinganna. Þessu ber 

saman við rannsókn Blob (2004) sem leiddi í ljós að móttökudeildir dragi 

úr álagi á nemendurna og auðveldi aðlögun þeirra að nýja samfélaginu.  
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Jónas var fljótur að sætta sig við nýja landið þó að hann saknaði vina 

og ættingja í heimalandinu mikið. Honum fannst Ísland vera öruggt land 

og gott að geta farið út eftir klukkan sex á daginn en í heimalandinu þykir 

það ekki ráðlegt sökum tíðra glæpa. Að Jónasar mati er heimaland hans á 

niðurleið, atvinnuástandið slæmt, glæpatíðni eykst stöðugt og þangað vill 

hann ekki flytja aftur. Þessu ber saman við sjónarmið Herlitz (1999) um 

að öryggistilfinning sé sú grunnforsenda sem börn þarfnist til að þrífast í 

nýju landi.  

Jónas: ”Eftir að ég kom hingað þá var þetta bara fínt. 

Eftir eina viku var ég farinn að elska þennan stað. Mömmu 

og pabba líkaði vel hérna líka. ...Ísland er landið mitt núna”. 

Viðmælendur mínir hafa allir gengið í gegnum tímabil aðlögunar sem 

reyndist þeim miserfitt og eru komin vel á veg þó enn sé aðlögun ekki 

lokið. Börnunum hefur tekist að fóta sig í íslensku samfélagi og virðast 

vera sátt við stöðu sína í dag þó öll sakni þau einhvers frá heimalandi sínu 

og þá sér í lagi vina og ættingja. Börnin virðast hafa aðlagast íslensku 

samfélagi þar sem þau hafa haldið sérkennum sinnar menningar jafnframt 

því að aðlaga að sínum háttum viss gildi úr íslenskri menningu sem er 

æskileg þróun að áliti Roth (1998). Það er áhyggjuefni að helmingur 

barnanna í rannsókninni virðist ekki leggja sérstaka rækt við upprunalega 

menningu sína og einungis tveir af sex viðmælendum geta hugsað sér að 

snúa aftur til heimalandsins og búa þar í framtíðinni. Fjögur börn af sex 

geta hugsað sér að flytja tímabundið til heimalandsins, þá helst til að 

sækja háskólanám þar. Helmingur þátttakendanna getur hugsað sér að 

búa á Íslandi í framtíðinni. Sé tengslum við upprunann ekki viðhaldið 

markvisst er hætta á að börnin missi menningarleg sérkenni sín með 

tímanum. Þetta er nokkuð sem nýbúabörnum er mjög hætt við af því þau 

hafa sterkan vilja til að falla inn í samfélag jafnaldra sinna og eru 

viðkvæm fyrir því að vera öðruvísi (sbr. Helgu Guðrúun Loftsdóttur, 

2000; Menntamálaráðuneytinu, 1997; Ladberg og Nyberg, 1996).  

4.2 Íslenski skólinn og fyrsta skólaárið 

Heymann (1988) bendir á að aðlögun erlendra barna að skóla sé flókin 

vegna þess að í hverju landi séu mismunandi siðir í skólum, misjafnar 

kröfur eru gerðar til nemenda og námsefnið er ólíkt á milli landa. Auk 

þess þarf barnið að ná tökum á tungumálinu sem talað er í skólanum til að 
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geta verið virkt í náminu og skólasamfélaginu. Í hverjum skóla ríkja 

ósagðar reglur varðandi hegðun og annað sem getur reynst nýbúabarni 

erfitt að skilja og þess vegna brjóta þau oft þessar reglur ómeðvitað Þessir 

ofangreindu þættir ollu börnunum í rannsókninni streitu og kvíða að því 

er fram kemur í viðtölunum við þau. Þau voru óörugg af því að þau vissu 

ekki til hvers væri ætlast af þeim og þau voru hrædd um að hegða sér á 

óviðeigandi hátt og verða að athlægi meðal skólafélaganna. Yfirleitt fór 

þetta óöryggi af þeim eftir fyrstu vikurnar í skólanum. Öryggiskennd  er 

forsenda fyrir því að börnum líði vel í skóla samkvæmt Herbert (2006)..  

Guðrún: „Ég vildi ekki vera svona öðruvísi...mér fannst 

allir horfa á mig ...ég var hrædd um að þau myndu byrja að 

hlæja að mér. Það var verst”.  

Sigrún: „Ég var hrædd af því að ég kunni ekkert í 

íslensku”. 

 Fyrsta skólaárið reyndist börnunum í rannsókninni erfitt, því fylgdi 

mikið tilfinningaálag, streita og óöryggi. Börnin þurftu ekki einungis að 

læra nýtt tungumál heldur einnig að kynnast þeim væntingum sem gerðar 

eru til þeirra og lesa út úr umhverfinu hinar ósögðu reglur sem gilda í 

skólanum. 

Jónas: „Ég fékk smá sjokk þegar kennarinn lamdi með 

trépriki í borðin og ég hugsaði bara um hvort hann ætlaði að 

lemja okkur með þessu”. 

 Nemendur af erlendum uppruna þurfa að standa undir miklum kröfum 

fyrsta skólaárið sitt í íslenskum skóla. Nauðsynlegt er að börn læri hratt 

og örugglega á íslenskt skólakerfi til þess að draga úr álaginu á þau 

samkvæmt Hönna Ragnarsdóttur (2002a) og Rannveigu Traustadóttur 

(2001). Þessu eru allir þátttakendur rannsóknarinnar sammála. Þau segja 

öll það mikilvægasta í náminu vera að læra íslensku og að verða 

sjálfbjarga í umhverfi sínu. Orð Guðrúnar lýsa vel fyrsta skólaárinu á 

Íslandi. 

Guðrún:  „Fyrsta árið þá er maður bara að kynnast öllu, 

sjá hvar ég er og hver get ég verið og sjá hvað ég get gert og 
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hvað má ég ekki gera. Það var eiginlega bara svona 

kynning”. 

Áður hefur komið fram að Hanna Ragnarsdóttir (2004) telji það vera 

mismunandi eftir börnum hvort henti þeim betur að hefja nám í 

móttökudeildum fyrir nýbúa eða í almennum bekk og ekki sé hægt að 

segja að annað sé betra eða verra en hitt. Viðmælendur mínir hafa reynslu 

af móttökudeildum, þau hafa öll verið nemendur í slíkri deild og þiggja 

enn námsstuðning þaðan. Guðrún, Sigrún, Jónas og Arnar fóru fyrsta 

skólaárið sitt strax í móttökudeild jafnframt því að stunda sérgreinar með 

almennum bekk. Tveir nemendur hófu hins vegar fullt nám inni í 

almennum bekk og komu síðar inn í móttökudeild fyrir nýbúa. Það eru 

Petra sem hóf nám að hausti í 4. bekk og Margrét kom um miðja vorönn 

inn í 6.bekk. Það vakti athygli mína að þau börn sem hófu strax nám í 

móttökudeild fyrir nýbúa, fyrsta skólaárið sitt, kynntust fljótlega öðrum 

börnum af erlendum uppruna sem þau tengdust vinaböndum og voru 

jafnvel bekkjarfélagar þeirra í almennum bekk. Virtust börnin finna 

öryggi í vinskapnum sem og skjól og stuðning í móttökudeildunum.  

Petra: „Í móttökudeildinni eignaðist ég strax vini sem eru 

frá öðrum löndum”. 

Hlutverk móttökudeilda er, samkvæmt Hönnu Ragnarsdóttir (2004), 

að búa börnin undir það að verða sjálfbjarga í skólaumhverfinu. Miðað 

við lýsingar barnanna í rannsókninni virðast þau líta á móttökudeildirnar 

sem nokkurs konar öryggisnet en ekki aðeins sem stað þar sem þau njóta 

stuðnings við námið. Þetta er staður sem öll börnin leita til þegar þau 

þarfnast stuðnings eða þeim líður illa, óháð því hversu lengi þau hafa 

verið á Íslandi. Þessu ber saman við rannsókn Blob (2004) þar sem kom 

fram að  móttökudeildir gefa börnunum „mjúka lendingu” í nýja 

samfélaginu, auðvelda þeim aðlögunarferlið og gefa þeim tíma og ráðrúm 

til að átta sig á umhverfi sínu. Petra frá Asíu sem er búin að vera sex ár í 

íslenskum skóla lýsir reynslu sinni af móttökudeild og almennum bekk 

svona: 

Petra: „Ég var alveg ánægð [í móttökudeild] og ég er 

ánægð með vini mína en ég er ekki ánægð með að þurfa að 

fara inn í bekk hér núna í þessum skóla. Af því að þegar ég 

fer inn í bekk þá er það mjög erfitt fyrir mig og mig langar 
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miklu frekar að vera bara inni í móttökudeild heldur en inni í 

bekk. ... Af því að það er allt of erfitt námsefni í bekknum”. 

Fyrsta skólaárið í móttökudeild virðist veita börnunum vernd þar sem 

þau sækja aðeins sérgreinar út í almennan bekk en annars eru þau í 

öruggu skjóli deildarinnar. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

virðist sem börnin úr móttökudeildinni upplifi annað skólaárið sitt sem 

mun erfiðara heldur en fyrsta skólaárið af því að þá fara þau meira út í 

almennan bekk.  

Guðrún: „Annað árið var verst fyrir mig, ég var mikið ein 

og fannst allir hinir [bekkjarfélagarnir] vera á móti mér. Ég 

þorði ekki í bekkinn og vissi ekki hvernig ég ætti að haga 

mér, hvað ég gæti sagt við krakkana og hvað ekki. Ég vissi 

ekki hvernig ég átti að vera”. 

Vissulega er það nokkurt umhugsunarefni og vekur upp spurningar 

um það hvort markviss samvinna sé á milli kennara móttökudeilda og 

bekkjakennara eða hvort koma þurfi henni á. 

Rannsókn mín leiddi í ljós að þau börn sem fóru ekki fyrsta skólaárið 

sitt beint inn í móttökudeild heldur inn í almennan bekk upplifðu það sem 

erfitt félagslega og sérstaklega erfitt námslega. Áður nefndar rannsóknir 

Hönnu Ragnarsdóttur (2007) og Guðrúnar Helgu Loftsdóttur (2000) 

renna stoðum undir það að kennarar á Íslandi þurfi, margir hverjir, að afla 

sér frekari kunnáttu til að þeir verði betur í stakk búnir að koma til móts 

við þarfir barna af erlendum uppruna. Bekkjarkennarar Petru og 

Margrétar gátu lítið fylgt þeim eftir og virðist hafa skort þekkingu og 

reynslu af því að taka á móti nýbúum inn í bekkinn miðað við lýsingar 

stúlknanna. Þær fundu báðar fyrir því að bekkjarkennarinn var óöruggur 

varðandi námsefni fyrir þær og fengu þær óaðlöguð námsgögn. Kennari 

Margrétar studdi hana ekki við að tengjast bekkjarfélögum sínum en 

kennari Petru hvatti hins vegar bekkjarfélaga hennar til þess að hafa hana 

með í frímínútum og ekki skilja hana útundan. Petru fannst það vera 

höfnun af hálfu kennarans hve oft hún var sett við tölvuna til að læra 

íslensku á meðan hinir nemendurnir voru að læra annað. 

Petra: „Kannski að finna betri verkefni fyrir mig en ekki 

bara setja mig í tölvuna á meðan hinir gera annað”.  
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Petra var mjög fegin þegar fjölskylda hennar flutti á 

höfuðborgarsvæðið og hún komst í móttökudeild fyrir nýbúa. Þá fyrst 

fékk hún aðlagað námsefni og fór mikið fram í íslenskunáminu. Að loknu 

ári í móttökudeild hóf Guðrún nám í 7. bekk inni í almennum bekk. 

Bekkjarkennarann virtist skorta nokkuð á þekkingu til að koma til móts 

við þarfir hennar eftir því sem ráða má af orðum hennar. 

Guðrún: „Kennarinn minn var góður við mig. Hann 

hjálpaði mér og sagði að ég mætti sleppa því af gera 

verkefnin ef ég skildi þau ekki. En það er samt ekki gott að 

láta sleppa verkefnunum, það er betra að hjálpa við að gera 

verkefnin og útskýra. En kennararnir voru góðir”. 

Ljóst er að Guðrúnu líkaði vel við kennarann sinn og upplifði það sem 

góðsemd af hans hálfu að hún mætti sleppa verkefnum en samhliða því 

fannst henni það rangt og vildi fá aðstoð við að leysa verkefnin. Blob 

(2004) komst að því í rannsókn sinni að bekkjakennarar líti oft á erlenda 

nemendur sem aukið vinnuálag og eru því síður tilbúnir til að koma til 

móts við þarfir þeirra. Hvort sú var raunin hjá kennurum stúlknanna í 

þessari rannsókn er ekki vitað en hins vegar virðist sem þeir hafi ekki 

verið í stakk búnir til að koma til móts við þarfir þeirra, hvort sem um var 

að kenna tímaskorti, skorti á þekkingu eða öðrum þáttum.  

Arnar, Guðrún, Jónas, Margrét, Petra og Sigrún sögðu móttökudeild 

vera betri kost fyrsta skólaárið heldur en að fara beint inn í íslenska 

bekkjarkerfið. Þau voru öll sammála um nauðsyn þess að geta bjargað sér 

í íslensku áður en farið væri alveg inn í almennan bekk. Rök barnanna 

voru meðal annars þau að lítil kunnátta í íslensku takmarkaði mjög tengsl 

við bekkjarfélagana og að vinátta gæti ekki myndast fyrr en 

einstaklingurinn gæti farið að tjá sig. Orð Guðrúnar gefa góða mynd af 

því hvernig henni leið inni í tónmenntatíma með almennum bekk fyrsta 

skólaárið þar sem hún sótti sérgreinar samhliða námi í móttökudeild.  

Guðrún: „Það var tónmennt og hópurinn var með hávaða 

og læti. Þegar kennarinn sagði að allir ættu að fá sér sæti 

hugsaði ég bara „Ónei, vonandi fer hún ekki að tala við mig 

fyrir framan alla í bekknum”. Ég var of hrædd til þess að tala 

af því ég var hrædd um að þau myndu hlæja að mér. ...Mér 

fannst ég bara svona ein”. 
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Hanna Ragnarsdóttir (2004) efast um réttmæti þess að aðgreina 

nýbúabörn frá íslenskum börnum fyrsta skólaárið þeirra og skapa þannig 

aðskilda hópa innan veggja skólans. Telur hún að það geti haft neikvæð 

áhrif á stöðu barna af erlendum uppruna innan skólasamfélagsins. Þetta 

eru vissulega umhugsunarverð rök en líkt og Gonzalez-Mena (2001) 

bendir á er ekki hægt að steypa alla í sama mót heldur þarf að huga að 

persónubundnum þörfum hvers og eins auk þeirrar reynslu sem börnin 

hafa að baki. Það sem hentar einu barni hentar ekki öðru. Rannsókn mín 

nær eingöngu yfir þá sex einstaklinga sem í henni tóku þátt og ekki er 

hægt að alhæfa út frá henni um skoðanir annarra barna af erlendum 

uppruna. Gagnrýnisröddum á móttökudeildir má svara með því að spyrja 

á móti hvort það öryggi, stuðningur og styrkur sem nemendur finna í 

móttökudeildunum vegi ekki upp á móti þeim. Viðmælendur mínir 

virðast í hið minnsta taka þá þætti fram yfir þann kost að fara beint inn í 

almenna bekkjarkerfið og ber því saman við orð Herlitz (1999) um að 

allir þegnar heimsins eigi það sameiginlegt, óháð uppruna og menningu 

að hafa sterka þörf fyrir öryggi og samvistir við annað fólk. Mögulegt er 

að álit viðmælenda minna breyttist almenna bekkjarkerfinu í hag ef 

bekkjarkennarar öfluðu sér frekari þekkingar á þörfum nemenda af 

erlendum uppruna og gætu komið til móts við þessar þarfir. Kennarar 

þurfa að hafa í huga að nýbúabarn er ekki óskrifað blað þegar það kemur 

til landsins heldur hefur það margvíslega reynslu að baki. Bronfenbrenner 

(1979) og Banks og Banks (2007) benda á mikilvægi þess að kennarar 

geri sér grein fyrir því að hver nemandi tilheyrir mörgum ólíkum hópum 

sem hafa samverkendi áhrif á hegðun hans, þetta eru m.a. hópar eins og 

þjóðerni, kynþáttur, trúarbrögð, heimilið og skólinn. Með þetta í huga er 

auðveldara fyrir kennara að gera sér grein fyrir og koma til móts við 

nemendur af ólíku þjóðerni.  

Bekkjarfélagar Petru í 4. bekk í almennu bekkjarkerfi tóku vel á móti 

henni og voru vingjarnlegir við hana en hún var mjög feimin, kunni ekki 

íslensku og gat því lítið sem ekkert tjáð sig við þá. Ladberg og Nybert 

(1996) benda á að oft leiða tungumálaörðugleikar til þess að barnið 

verður óöruggt og sjálfsmynd þess brotnar, þetta birtist síðan í því að barn 

verður þögult, einangrar sig og virkar mjög feimið. Samnemendur Petru 

buðu henni með sér í frímínútur og reyndu að leika við hana en hún skildi 

ekkert hvað var um að vera og vissi ekkert til hvers var ætlast af henni. 

Nýbúabörn finna oft fyrir miklum þrýstingi frá skólasamfélaginu um að 

aðlaga hegðun sína að þeim reglum og hefðum er ríkja í nýja umhverfinu 
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samkvæmt Ladberg og Nyberg (1996). Leikir og samskiptaform geta 

verið mjög menningarbundin þannig að ekki er sjálfgefið að barn af 

erlendum uppruna geti tekið þátt í þeim leikjum og athöfnum sem 

velviljaðir skólafélagar þeirra vilja að þau taki þátt í (sbr. Herlitz, 1999). 

Petru gekk betur eftir því sem leið á skólaárið og hún fór að ná betri færni 

í tungumálinu en þegar Petra hóf nám í móttökudeild fékk hún stuðning 

við að skilja og aðlagast íslensku samfélagi. Þar lærði hún m.a. íslenska 

leiki og siði sem auðveldaði henni samskipti við samnemendur sína. Í 

dag, 6 árum seinna, finnst henni erfitt að vera í stórum hópi þar sem allir 

tala hver ofan í annan því þá nær hún ekki að fylgjast með því sem fram 

fer og finnst hún einangrast frá hópnum. Margrét hóf nám í 6. bekk í 

grunnskóla í litlu bæjarfélagi, bekkjarfélagar hennar tóku ekki vel á móti 

henni, útilokuðu hana úr bekkjarsamfélaginu og kölluðu ýmsum 

fordómafullum nöfnum. Þessu ber saman við áður nefndar rannsóknir 

Gyedu-Adomako, Ingu Dóru Sigfúsdóttur og Bryndsíar Bjarkar 

Ásgeirsdóttur (2000) og Þórodds Bjarnasonar (2006) sem leiddu í ljós að 

nemendur af erlendum uppruna eiga erfiðara uppdráttar í 

skólasamfélaginu heldur en íslenskir samnemendur þeirra og þeir verða 

frekar fyrir einelti en aðrir nemendur skólans. Margréti fannst það jákvætt 

að hefja nám í móttökudeild fyrir nýbúa m.a. af því að þar var tekið vel á 

móti henni af nemendum og kennurum. Ljóst er af sögum Petru og 

Margrétar að nokkuð hefur skort á skilning og umburðarlyndi meðal 

bekkjarfélaga þeirra. Íslenskir grunnskólanemar þurfa að læra að aðlaga 

sig að erlendum samnemendum sínum, læra um siði þeirra og menningu 

til að auka skilning og samkennd með þeim ekki síður en nýbúabörn 

þurfa að aðlagast íslensku samfélagi. Það er liður í fjölmenningarlegri 

fræðslu sem miðar að því að þjálfa börn til að takast á við hið 

fjölmenningarlega samfélag sem þau lifa í (sbr. Hanna Ragnarsdóttir, 

2002a). Þetta krefst samvinnu á milli alls starfsfólks skólans, skýrrar 

stefnumótunar um jafnrétti, innbyrðis tengsla í skólanum og 

sameiginlegra gilda líkt og Hanna Ragnarsdóttir (2004) bendir á og 

jafnframt álít ég það vera mikilvægan lið í því að kenna börnum að þróa 

með sér jákvætt viðhorf til fjölmenningarsamfélagsins sem þau eru hluti 

af.  

4.3 Félagsleg tengsl og sjálfsmynd barnanna 

Misjafnlega hefur gengið hjá börnunum í rannsókninni að mynda 

félagsleg tengsl á Íslandi. Í dag hafa þau öll eignast íslenska vini 
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jafnframt því að eiga vini frá öðrum löndum. Sigrún, Jónas, Petra, 

Margrét, Guðrún og Arnar voru fljót að eignast vini í móttökudeildinni en 

erfiðara var að eignast íslenska vini og töldu viðmælendur mínir helstu 

ástæðu þess vera tungumálaerfiðleika.  

Arnar: „Þegar ég byrjað að tala smá íslensku og ensku þá 

byrjaði ég að eignast íslenska vini”. 

Arnar æfir með íþróttafélagi í bænum og þar hefur hann eignast 

íslenska vini en innan veggja skólans hefur hann lítil samskipti við 

íslenska krakka. Margrét tók meðvitaða ákvörðun um að vera virk í 

félagslífi skólans til að kynnast íslenskum krökkum betur og falla sem 

best inn í hópinn. Hún skráði sig í kór skólans þar sem nokkrar 

bekkjarsystur hennar voru og þá kynntist hún þeim betur. Margrét tekur 

virkan þátt í félagslífi skólans og skráir sig í allar keppnir eða uppákomur 

sem í boði eru. Hún hefur eignast íslenskar vinkonur og hefur gott 

samband við bekkjarfélaga sína. Á grunnskólaaldri skiptir vinátta og vinir 

miklu máli fyrir börn, þau hafa sterka þörf fyrir að falla í kramið hjá 

jafnöldrum sínum og öðlast viðurkenningu þeirra. Börn af erlendum 

uppruna vilja oft á tíðum falla sem fljótast inn í jafningjahópinn í 

skólanum og aðlagast skólafélögum sínum (sbr. Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

2007; Mjörnell, 2005; Sand, 1997). Guðrún var nokkurn tíma að telja í 

sig kjark að tala við íslenskar bekkjarsystur sínar. Á öðru ári sínu í 

skólanum þorð hún loksins að láta verða af því. 

Guðrún: „Það var frjáls tími og ég spurði stelpurnar hvort 

ég mætti sitja hjá þeim og svo fórum við bara að tala. Svo 

eftir nokkrar vikur þá spurði ég þær hvort ég mætti vera með 

þeim í herbergi þegar bekkurinn var að fara í ferð að 

Reykjum. Eftir Reyki þá vorum við orðnar góðar vinkonur”. 

Börn af erlendum uppruna búa oft við togstreitu á milli þeirra tveggja 

menningarheima sem þau búa við á heimilinu og í skólanum (sbr. 

Elmroth, 1997). Rannsókn Þóroddar Bjarnasonar (2006) sýndi fram á að 

félagslegir erfiðleikar barnanna aukast til muna ef mikill mismunur er á 

menningu nýja landsins og upprunamenningu barnsins og ber þessu 

saman við niðurstöður  rannsóknar minnar. Félagsleg staða tveggja 

viðmælenda minna hefur orðið fyrir nokkrum áhrifum út frá viðhorfi 

foreldra þeirra. Sigrún frá Balkanskaga og Arnar frá Mið-Austurlöndum 
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fá aðeins að hitta vini sína í skólanum á hefðbundnum kennslutíma en 

ekkert þar fyrir utan. Feður þeirra setja þeim mjög skýrar reglur varðandi 

þetta. Sigrún fær ekki að bjóða vinkonum sínum heim til sín og umgengst 

aðeins fjölskyldu sína og ættingja utan skólatíma. Hvorki Sigrún né Arnar 

fá að taka þátt í félagslífi skólans. Arnar hefur þó einu sinni farið á 

skólaball, það var fyrsta árið hans í skólanum, en eftir það hefur faðir 

hans bannað honum að taka frekari þátt í félagslífinu af ótta við að hann 

fari að hegða sér eins og íslensku krakkarnir, samkvæmt Arnari. Arnar 

langar mikið til þess að fara á árshátíð skólans en faðir hans neitar að gefa 

honum leyfi fyrir því. Herlitz (1999) bendir á að menning landa er ólík en 

það er nokkuð sem ber að virða og sýna skilning. Það sem þykir gott og 

gilt í einu landi getur þótt óviðeigandi í öðru landi. Besta leiðin til að 

takast á við þennan menningarmun er að mínu áliti gagnkvæmt 

upplýsingastreymi á milli skóla og heimilis en líkt og kemur fram í 

Aðalnámsskrá (2007) deila þessir tveir aðilar samábyrgð gagnvart 

nemandanum. Ég er sammála Hönnu Ragnarsdóttur (2007b) sem telur 

kennara vera mikilvæga tengiliði á milli erlendra foreldra og samfélagsins 

þar sem foreldrarnir hafa oft ekki þekkingu á því hvaða reglur og viðmið 

gilda í nýja samfélaginu. Ég tel mikilvægt að kennarar upplýsi foreldra 

um mikilvægi þess að börnin tengist jafnöldrum sínum félagslega og 

reyni að liðka fyrir þátttöku þeirra í skólalífinu líkt og þörf væri á í tilviki 

Sigrúnar og Arnars. Roth (1998) álítur að gagnkvæm  upplýsingamiðlun 

dragi úr árekstrum á milli skólamenningar og heimamenningar barns og 

minnki togstreitu sem nemendur af erlendum uppruna upplifa. Frásögn 

viðmælenda minna sýnir að samstarf heimilis og skóla er takmarkað við 

foreldraviðtöl einu sinni á önn og einstaka orðsendingar frá 

bekkjarkennara. Þessu ber saman við rannsókn Hönnu Ragnarsdóttir 

(2007a) þar sem fram kom að skortur var á upplýsingaflæði, samskiptum 

og gagnkvæmum skilningi á milli heimilis og skóla.  

Það vakti athygli mína við úrvinnslu gagnanna að allar stelpurnar í 

rannsókninni voru einmana og einangraðar fyrstu árin inni í almennum 

bekk og virðist engu skipta þótt þær ættu góða vini meðal annarra 

nemenda af erlendum uppruna. Roth (1998) bendir á mikilvægi þess að 

börn af erlendum uppruna nái að öðlast örugga félagslega stöðu í 

umhverfi sínu þannig að þau einangrist ekki. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiða í ljós að Sigrúnu, Petru, Guðrúnu og Margréti 

fannst þær vera utanveltu í skólanum þar til þær eignuðust íslenska 

vinkonu. Þá fyrst fannst þeim þær vera hluti af skólasamfélaginu, líkt og 
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þær litu á það sem eins konar viðurkenningu á þeim sem einstaklingum. 

Sjálfsmynd stelpnanna virðist mótast út frá túlkun þeirra á félagslegri 

stöðu sinni gagnvart samnemendum sínum og þær meta stöðu sína út frá 

framkomu annarra í þeirra garð. Sjálfsmynd stúlknanna styrktist þegar 

þeim fannst þær orðnar hluti af hópnum (sbr. Ladberg og Nyberg, 1996).  

Gonzalez-Mena (2001) segir börn stöðugt bera sig saman við jafnaldra 

sína og meta sig út frá því hvernig þau eru í samanburði við aðra. Út frá 

því byggja þau upp sjálfsmynd sína. Jónas, Arnar, Sigrún, Petra, Guðrún 

og Margrét eru á einu máli um að íslensk börn séu mun frjálslegri í 

hegðun en jafnaldrar þeirra erlendis, þau séu opnari og ófeimin við að 

segja hug sinn og skoðanir opinskátt. Í heimalöndum barnanna í 

rannsókninni þætti hegðun af þessu tagi óviðeigandi og jaðra við 

ókurteisi. Engu að síður virðist þetta vera eiginleiki sem viðmælendum 

mínum þykir eftirsóknarverður og nokkuð sem þau dást að í fari íslenskra 

barna. Þessa hegðun hafa þátttakendur rannsóknarinnar tileinkað sér og 

viðurkenna að eftir að þau fluttu til Íslands séu þau orðin mun frjálslegri í 

hegðun og opnari fyrir því að segja hug sinn. Petra frá Asíu segir það þó 

ekki vera ákvörðun af hennar hálfu að taka upp þessa hegðun. Hún hafi í 

raun ekki gert sér grein fyrir því fyrr en þau fengu gesti í heimsókn frá 

heimalandinu að hún hafði tileinkað sér þennan eiginleika íslenskra 

barna.  

Guðrún frá Austur-Evrópu upplifði það sem mjög neikvætt fyrir 

sjálfsmyndina að geta ekki talað og tjáð sig. Hún þurfti oft að spyrja 

samlanda hvort þau gætu sagt hitt eða þetta fyrir hana eða þýtt fyrir hana. 

Það var niðurlægjandi og svo neitaði viðkomandi stundum að túlka og þá 

gat hún ekki bjargað sér. Þessi tilfinning að vera háður öðrum, finnast þú 

ekki tilheyra í umhverfinu og að ráða ekki við aðstæður er mjög algeng 

meðal barna sem búa í nýju landi samkvæmt Sand (1997). Þetta hefur 

neikvæð áhrif á sjálfsmynd barnsins sem finnst það vera hornreka í 

samfélaginu og lítils metið af skólafélögunum. Eftir því sem Guðrún 

lærði meira í íslensku þeim mun betur leið henni í skólanum, fannst 

námið ganga betur og sjálfsöryggið jókst. Þessu ber saman við álit Sand 

(1997) sem segir að það sé ekki fyrr en barnið nái tökum á tilveru sinni í 

nýja landinu og fer að geta bjargað sér að sjálfsmynd þess styrkist. 

4.4 Menningarmismunur 

Börnin nefna flest öll svipaða hluti þegar þau meta mismuninn á milli 

heimalands síns og Íslands. Þau nefna atriði eins og matinn, veðráttuna og 
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klæðaburð, náttúruna, og framkomu fólks. Það sem börnunum fannst best 

við íslenska menningu virðist vera nokkuð menningarbundið en atriðin 

sem þau nefndu eru eftirfarandi. 

Margrét frá Eystrasalti: „Það er hvað það er hreint á 

Íslandi ekki svona óhreinindi á jörðinni. Vatnið það er líka 

mjög gott og það er hugsað betur um fólk hér. Það deyr ekki 

jafn mikið af fólki hér og í heimalandinu”.  

Arnar frá Mið-Austurlöndum: „Það er mjög mikið, til 

dæmis er fólkið á Íslandi mjög gott. Ísland er öruggt land og 

krakkar geta gert meira hér. Ég get til dæmis hlustað á 

rapptónlist”. 

Petra frá Asíu: „Loftið er hreint hérna og það er hægt að 

anda á Íslandi. ... Það er bara allt gott á Íslandi”. 

Jónas frá Eystrasalti: „Það er hvað allir eru vinalegir og 

allt öðruvísi en í mínu heimalandi. ...opnari og vinalegri”. 

Sigrún frá Balkanskaga: „Bara að Íslendingar eru góðir 

og duglegir að hjálpa öðrum”. 

Guðrún frá Austur-Evrópu: „Það er svo gott að í 

skólanum lærir maður smíði, heimilisfræði, textílmennt og 

sund. ... Það er ekki kennt í heimalandinu nema stundum er 

kennt sund”. 

Það sem börnunum mislíkaði helst við íslenska menningu eru 

eftirfarandi atriði. 

Arnar: „Íslenskt veður, það var erfiðast”. 

Petra: „Grjónagrautur”. 

Jónas: „Maturinn hér er allt öðruvísi heldur en ég var 

vanur” 

Sigrún: „Veðrið hér. Það er svo kalt hér”. 
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Guðrún: „Mér finnst að íslenskir krakkar ættu að sýna 

betri hegðun. ...það vantar svona meiri náttúru, svona tré, 

gras og allt það. Hér er bara hraun og steinar og lítið af 

trjám.”  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru á einu máli um að það hafi tekið 

þau nokkurn tíma að venjast íslenskum mat. Mismunandi matarmenning 

er eitt af því sem einkennir hvert land samkvæmt Banks og Banks (2007), 

Grant (1999) og Gonzalez-Mena (2001). Margréti fannst erfitt að venjast 

íslenska matnum sem að hennar sögn bragðast allt öðruvísi heldur en í 

heimalandinu, sérstaklega finnst henni skrýtið hvað Íslendingar borða 

einhæfan mat.  

Margrét: „Annað hvort er kjöt eða fiskur í matinn”.  

Arnar má ekki borða svínakjöt útaf trú sinni en þó kemur fyrir þegar 

hann borðar í mötuneyti skólans hann gleymir að spyrja hvort það sé 

svínakjöt í matinn. Það hefur því komið fyrir að hann borðar svínakjöt og 

verður þá mjög reiður eftir á út í sjálfan sig fyrir gleymskuna. Ef hann 

hinsvegar man eftir að láta vita að hann borði ekki svínakjöt þá matreiða 

konurnar í eldhúsinu eitthvað annað fyrir hann. Margrét segir að alla 

jafna sé ekki svo mikill munur á Íslandi og heimalandinu en eitt af því 

sem sé öðruvísi er þó klæðaburðurinn. Hún segir að bekkjarfélagar 

hennar hafi ekkert viljað segja við hana af hræðslu við að særa hana en 

þeim fannst fatnaður hennar frábrugðinn því sem þau áttu að venjast.  

Margrét: „Sko krakkarnir tóku mér mjög vel. ... Ég var í 

öðruvísi fötum en þau en það sagði enginn neitt við mig. Svo 

voru allir að tala um það þegar ég fór og ég vissi ekki af því. 

Krakkarnir voru góðir svo þau vildu ekki segja mér neitt”. 

Vinkona Margrétar sagði henni frá þessu en hún tók þessu bara vel og 

segist alveg skilja hvað krakkarnir voru að meina, hún hafði bara ekkert 

hugsað út í þetta fyrr. Samkvæmt Herlitz (1999) gefur fatnaður þó 

nokkrar upplýsingar um fólk og í Margrétar tilfelli benti fatnaður hennar 

til þess að hún væri ekki íslensk. Roth (1998) bendir á að eitt af því sem 

valdið geti menningarárekstrum sé að börn af erlendum uppruna líta 

öðruvísi út en samnemendur þeirra, m.a. getur klæðaburður leitt til 

höfnunar af hálfu skólafélaganna sem varð ekki raunin í tilfelli Margrétar. 
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Þvert á móti þá viðurkenndu bekkjarfélagar hennar menningarbundin 

sérkenni hennar og báru virðingu fyrir þeim sem sýnir fram á 

fjölmenningarlega færni samnemandanna (sbr. Herlitz, 1999; Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007). 

Framkoma og hegðun fólks mótast af þeim sem við umgöngumst í 

hvert sinn því ekki er hægt að koma eins fram við alla. Það sem er 

viðeigandi í einum hóp getur verið óviðeigandi í öðrum, þetta þurfa börn 

af erlendum uppruna að læra inn á því æskileg framkoma og hegðun 

getur verið breytileg eftir menningu (sbr. Herlitz, 1999).  Í viðtölunum 

við Sigrúnu, Petru, Arnar, Jónas, Margréti og Guðrúnu kom fram að þau 

telji að þessi mismunur sé nokkur á milli Íslands og heimalanda þeirra. 

Margrét, Petra, Sigrún og Guðrún segja að mismunurinn felst meðal 

annars í því að krakkar á Íslandi tala öðruvísi saman en krakkar í 

heimalöndum þeirra. Þær segjast þurfa að gæta sín á þessu til þess að 

segja ekki eitthvað óviðeigandi við íslensku krakkana eða vini sína í 

heimalandinu. Þetta finnst þeim vera erfitt en þó séu þær farnar að venjast 

þessu núna.  

Guðrún: „Það er erfitt að kunna að tala við pólska vini og 

íslenska vini. ... Það er öðruvísi og þú þarft að kunna að vera 

svona á milli og fært þig hingað eða þangað [á milli 

menninga]”. 

Margrét: „Þau eru öðruvísi en krakkarnir í heimalandinu. 

...Ég get ekki alveg talað við krakkana, þú veist, eins og 

Íslendingur. Það er pínu erfitt og einhvern veginn allt 

öðruvísi en að tala við krakka frá heimalandinu”. 

Hegðun stjórnast mikið til af einstaklingsbundnum lífsgildum og 

menningarbundnum uppruna hvers manns (sbr. Gonzalez-Mena, 2001; 

Herlitz, 1999). Jónasi finnst Íslendingar og landar sínir að mörgu leyti 

ólíkir í hegðun. Íslendingar eru að mati Jónasar opnari og vingjarnlegri í 

viðmóti en samlandar hans. Jónas lýsir upplifun sinni af þessum 

menningarbundna mun.  

 

Jónas: „Í fyrstu var ég smeykur af því að þegar ég var að 

labba úti þá var fólk alltaf að heilsa mér og segja: Góðan 
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daginn! Ég var alveg bara: „Hvað vill þetta fólk mér”? Allir 

voru líka alltaf brosandi og alveg rosalega almennilegir – 

ekkert líkt fólkinu í mínu heimalandi. Þar væri þaðr frekar að 

reyna að stela veskinu þínu svo þar þarf maður að fara 

varlega”.  

Þessi hversdagslega hegðun Íslendinga, að bjóða nágrönnum góðan 

dag, er hegðun sem þykir sjálfsögð kurteisi hér á landi og er bundin 

menningunni. Þessi hegðun vakti nokkurt óöryggi hjá Jónasi fyrst í stað, 

enda kemur hann úr menningu þar sem þessi siður er ekki við lýði. Arnar 

segir mikinn mun á hegðun krakka í heimalandinu og á Íslandi. Íslensku 

krakkarnir og þá unglingar sérstaklega séu margir hverjir agalausir og 

ókurteisir og sýni hegðun sem aldrei yrði liðin í heimalandi hans.  

Arnar: „Þau eru með hávaða...ég hef séð marga krakka 

sem eru ekki kurteisir og strákarnir eru alltaf að öskra á 

stelpurnar. Svo setja þau fæturna upp á sætin í strætó en 

samt eru mjög margir krakkar sem eru mjög góðir”. 

4.4.1 Togstreita á milli menningarheima 

Oft vilja foreldrar að börn þeirra haldi fast í upprunalega menningu 

sína og siði, breytt hegðun barnanna í kjölfar flutninganna leiðir til þess 

að foreldrarnir verða óöruggir og það skapast togstreita á milli barna og 

foreldra (sbr. Gonzalez-Mena, 2001; Hanna Ragnarsdóttir, 2007; Sand, 

1997). Ein af ástæðum þessarar togstreitu er að börn hafa betri 

aðlögunarhæfni heldur en hinir fullorðnu og eru fljót að læra inn á nýja 

samfélagið á meðan foreldrar þeirra eru rétt að byrja að fóta sig (sbr. 

Mjörnell, 2005). Öll börnin í rannsókninni, nema Jónas, segjast hafa lent í 

togstreitu við foreldra sína vegna menningarmismunar. Hvað það er sem 

veldur togstreitu á milli barnanna og foreldra þeirra er þó mismunandi 

eftir fjölskyldum. Yfirleitt er um minniháttar árekstra að ræða s.s. ábyrgð 

á heimilisstörfum líkt og Petra, Guðrún og Margrét nefna. Margrét 

sagðist hafa lent í nokkurri togstreitu við móðir sína varðandi 

hlutverkaskipti á heimilinu. Margréti finnst ósanngjarnt að hún eigi að 

bera  ábyrgð á heimilisstörfum til jafns við móður sína af því að íslenskir 

jafnaldrar hennar þurfi þess ekki. Móðir hennar telur hinsvegar eðlilegt að 

þær skipti verkunum með sér líkt og tíðkast í heimalandinu. Þær mæðgur 
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deila oft um þetta að sögn Margrétar. Foreldrar barna af erlendum 

uppruna lenda oft í samskiptaerfiðleikum við börnin sín vegna þess að 

þau neita að sinna þeim hlutverkum og ábyrgð sem þótti eðlileg í 

heimalandinu. Veldur þetta foreldrum oft miklu hugarangri þar sem þeim 

finnst þeir vera að missa tökin á börnunum (sbr. Hanna Ragnarsdóttir, 

2007). Það er eðlilegt og æskilegt að börnin aðlagist nýja samfélaginu. 

Barnið er að finna fótfestu í nýja umhverfinu, læra um ríkjandi siði og 

gildi og bera saman við upprunamenningu sína. Þessi samanburður nær 

einnig yfir það að meta eigin aðstæður út frá íslenskum jafnöldrum. Við 

aðlögun þarf hver einstaklingur að velja siði og gildi sem henta 

viðkomandi og gera að sínum eigin. Hinsvegar getur það valdið sundrung 

innan fjölskyldunnar þegar börnin og foreldrar þeirra eru ekki sammála 

um það hvaða þætti úr nýju menningunni skuli tileinka sér (sbr. Roth, 

1998).  

 Í rannsókninni kom skýrt í ljós að umfang og alvarleiki togstreitunnar 

virðist vera mun meiri í fjölskyldum sem koma frá löndum þar sem 

feðraveldi er ríkt og strangar reglur ríkja. Þar er rík hefð í menningunni 

fyrir því að feðurnir njóti mikillar virðingar. Sigrún frá Balkanskaga og 

Arnar frá Mið-Austurlöndum koma bæði frá löndum þar sem börnum ber 

að hlýða og þóknast föður sínum skilyrðislaust. Feðraveldi felur það í sér, 

samkvæmt Herlitz (1999), að hlutverk föðurins er að stjórna og stýra 

fjölskyldu sinni til vegs og virðingar. Orð hans og ákvarðanir eru ekki 

dregnar í efa af fjölskyldu hans. Þetta skapar togstreitu á milli barnanna 

og foreldra þeirra líkt og kemur skýrt fram í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar. Feður Arnars og Sigrúnar leggja mikla áherslu á að þau haldi 

sterkum tengslum við upprunamenningu og hefðir heimalandanna. 

Feðurnir virðast hafna íslenskri menningu fyrir hönd barna sinna og vera 

hræddir um að missa tökin á börnum sínum. Því reyna þeir að varna því 

að börnin aðlagist um of íslensku samfélagi. Þetta samræmist orðum 

Herlitz (1999) sem segir að ef faðir kemur frá landi þar sem feðraveldi er 

sterkt getur afstaða hans haft mikil áhrif á aðlögun fjölskyldunnar og hætt 

sé við að fjölskyldan einangrist með föðurnum. Hættan á þessu eykst, 

samkvæmt Gonzalez-Mena (2001), ef mikill mismunur er á 

upprunamenningu og þeirri menningu sem ríkir í nýja samfélaginu. Feður 

Sigrúnar og Arnars eru hræddir um að þau fari að hegða sér eins og 

íslensk ungmenni, að þeirra sögn, þannig að þeir hafa útilokað þátttöku 

þeirra í félagslífi skólans og skikka þau til þess að koma beint heim eftir 

skóla. Stundum lendir Sigrún í rifrildi við pabba sinn af því að honum 
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finnst hún of „íslensk” í háttum og hegðun. Þegar hún er reið út í pabba 

notfærir hún sér það. 

Sigrún: „Ég er stundum að bulla að ég ætli að fá mér 

tattú og svoleiðis til að stríða pabba”. 

Þetta leggst ekki vel í föðurinn enda tíðkast ekki í heimalandinu að 

börn standi uppi í hárinu á pabba sínum og svari fyrir sig fullum hálsi. 

Arnar segir að faðir hans sé hræddur um að hann fari að haga sér eins 

og íslensk ungmenni sem föðurnum þykja óöguð, það skapar togstreitu á 

milli feðganna. Arnar eignaðist til dæmis kærustu á seinasta skólaári en 

þegar faðir hans komst að því skipaði hann Arnari að hætta með 

kærustunni þegar í stað. Eftir nokkra rimmu á milli þeirra feðga varð 

Arnar að gefa eftir og virðist þetta sitja í honum þegar hann segir frá 

þessu. Arnar skýrir einnig frá því að mikill ágreiningur hafi verið á milli 

hans og pabba þetta skólaár af því að nú þarf Arnar að ákveða 

framtíðaráform sín. Arnar vill fara í Fjölbraut í Breiðholti og verða 

íþróttakennari en pabbinn vill að Arnar fari í Menntaskólann í Hamrahlíð 

í enskunám. Pabbi hans hefur nú stillt Arnari upp við vegg, annað hvort 

gerir hann eins og pabbi hans segir eða hann verður sendur aftur til 

heimalandsins.  

Arnar: „Pabbi minn vill að ég fari í MH bara á enska 

braut en ég vil það ekki. Hann sagði mér þú átt að fara 

annars sendi ég þig til heimalandsins. En mig langar að fara í 

FB og verða íþróttakennari. ... Ég veit ekki hvað ég á 

eiginlega að gera. Hann vill þetta en ég vil ekki þetta”. 

Þetta hvílir greinilega mjög þungt á Arnari sem ber sig saman við 

íslensk ungmenni sem þykir það sjálfsagt að hafa frelsi til að velja sjálf 

um framtíð sína. Þessi samanburður er eðlilegur í aðlögunarferli barna af 

erlendum uppruna, líkt og Roth (1998) bendir á og er liður í því að 

aðlagast nýja samfélaginu. Föður Arnars er það þungbært þegar Arnar 

brýtur ríkjandi hefð í upprunamenningu  með því að setja sig upp á móti 

þeim reglum sem eru í heimalandinu og færa sig í átt að þeim gildum sem 

ríkja í nýja samfélaginu og eru oft á skjön við það sem tíðkast í 

upprunalandinu. Faðirinn telur jafnvel barn sitt vera á villigötum og að 

hann sé að missa tökin (sbr. Hanna Ragnarsdóttir, 2007). 
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4.5 Íslenskunámið og móðurmálið 

Viðmælendur mínir eru á einu máli um að íslenskan sé mjög erfitt 

tungumál sem þeim hefur gengið mishratt að tileinka sér. Öll hafa þau 

náð ágætis árangri í íslenskunámi sínu. Það er mjög breytilegt hve hratt 

börn tileinka sér nýtt tungumál (sbr. Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). Sigrún 

var viss um að hún gæti aldrei lært tungumálið þegar hún heyrði íslensku 

fyrst en eftir eitt ár var hún farin að geta bjargað sér á íslensku. Jónas, 

Arnar, Petra, Guðrún og Margrét eru á sama máli og Sigrún, í fyrstu 

féllust þeim hendur yfir tungumálinu en svo kom þetta smátt og smátt. 

Arnar sagði að strax og hann var aðeins farinn að geta tjáð sig á 

íslensku hafi hann byrjað að eignast vini, bæði af erlendum uppruna og 

íslenska vini. Þessu ber saman við orð Roth (1998) um mikilvægi þess að 

ná tökum á ríkjandi tungumáli í nýja landinu vegna þess hve þungt það 

vegur varðandi náms- og félagslegan árangur barna og á því byggist 

framgangur einstaklingsins í hinu nýja samfélagi. Íslenskukunnátta 

opnaði dyr að nýja samfélaginu fyrir börnin í rannsókninni og var 

forsenda þess að þau gætu orðið virkir þátttakendur í samfélaginu (sbr. 

Birna Arnbjörnsdóttir, 2000; Rannveig Traustadóttir, 2001). Arnar segir 

að það erfiðasta við íslenskuna sé að sum orð geti haft mismunandi 

merkingu eftir því í hvaða aðstæðum þau eru notuð og hve mörg orð eru 

lík. Þannig að fyrsta árið sitt var hann alltaf að segja eitthvað sem olli 

misskilningi og hann segist þurfa að hugsa sig vel um áður en hann talar.  

Samkvæmt Elínu Þöll Þórðardóttur (2007) er algengt að börn sem eru 

að læra nýtt tungumál og öðlast tvítyngi gangi í gegnum erfiðleikatímabil 

áður en þau ná sér á skrið. Jónas talar íslenskuna með blöndu af ensku, 

helst vill hann bara tala ensku við íslensku skólafélagana af því að þá 

standa þeir meira jafnfætis, samkvæmt Jónasi. Í íþróttafélaginu sem hann 

æfir hjá talar þjálfarinn og liðsfélagarnir nú orðið alltaf á ensku, líka 

þegar þeir spjalla sín á milli til þess að Jónasi finnist hann ekki utanveltu 

og skilji allt það sem fram fer. Jónas veit að hann ætti að tala íslensku við 

krakkana en réttlætir sig með því að hann tali nánast alltaf við kennara 

sína á íslensku og í vinnunni eftir skóla. Honum finnst hinsvegar 

íslenskur framburður erfiður og nefnir sem dæmi að stundum þegar hann 

ætlar að segja eitthvert orð á íslensku heyri hann í huganum hvernig það 

eigi að hljóma en svo þegar hann segi það þá komi eitthvað allt annað 

hljóð. Þess vegna finnst honum auðveldara að tala ensku en íslensku. Líkt 
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og Wellros (1998) og Sand (1997) benda á er algengt meðal barna af 

erlendum uppruna að finna til vanmáttar síns við það að geta ekki 

framkvæmt eins sjálfsagða athöfn og það að tala. Það skapar óöryggi hjá 

barninu sér í lagi þar sem þau vilja oftast falla sem best inn í hóp 

samnemenda sinna og eru viðkvæm fyrir áliti annarra. Þau vilja ekki vera 

„öðruvísi” en hinir í hópnum. Til að komast hjá þessari 

vanmáttartilfinningu bað Jónas félaga sína að tala ensku, þannig eru 

samskipti þeirra jafnari þar sem hvorugur talar móðurmálið og Jónasi 

finnst hann ekki skerast jafn auðveldlega úr hópnum. Það er 

umhugsunarefni hvort honum sé ekki bjarnargreiði gerður með þessu þar 

sem hvatinn til að læra nýtt tungumál felst í því að öðlast færni til virkrar 

þátttöku í nýja samfélaginu (sbr. Rannveig Traustadóttir, 2001).  Með 

þessu móti verður hann lengur að ná færni í íslenskum framburði en ella 

og þar með lengur að ná tökum á íslensku. 

Góð færni í móðurmáli er lykill að frekara tungumálanámi. Hafi 

einstaklingur góðan grunn í móðurmáli sínu verður hann fljótari að 

tileinka sér færni í öðru tungumáli samkvæmt Birnu Arnbjörnsdóttur 

(2000). Aðeins eitt af börnunum í rannsókninni fær aðstoð við að 

viðhalda móðurmáli sínu. Það er Guðrún, hún er í 9. bekk og henni stóð 

til boða að velja móðurmál sitt sem valgrein í skólanum. Þetta þótti henni 

góður kostur sem hún nýtti sér. Þrátt fyrir móðurmálskennsluna og þótt 

hún tali móðurmálið heima virðist færni hennar í málinu fara dalandi. 

Guðrún: „Ég tala móðurmálið við mömmu mína heima 

en það er þannig stundum að ég gleymi orði. Þegar ég er að 

lesa á móðurmálinu get ég ekki lesið það upphátt. Ég get 

ekki lesið jafnvel og áður. Það fór bara”. 

Sigrún, Jónas, Arnar, Margrét og Petra viðhalda móðurmáli sínu með 

því að tala við fjölskyldu sína og skrifast á við vini og ættingja í gegnum 

spjallsíður á internetinu. Sum lesa bækur en ekkert þeirra fer markvissa 

leið til að viðhalda móðurmálinu. Það er nokkuð algengt meðal 

innflytjenda að tapa niður þeirri færni sem þeir höfðu á móðurmáli sínu er 

þeir flytjast á milli landa, samkvæmt Elínu Þöll Þórðardóttur (2007) og 

hættan á því eykst hafi viðkomandi fá tækifæri til að tala móðurmál sitt. 

Viðmælendur mínir hafa ekki miklar áhyggjur af því að glata færni í 

móðurmáli sínu en samkvæmt svörum þeirra finnst þeim eðlilegt að 

gleyma einstaka orðum og enginn virðist trúa að þau geti gleymt 
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móðurmálinu. Tilhugsunin virðist þeim fjarstæðukennd. Margrét 

viðurkennir að hún sé farin að gleyma orðum í móðurmálinu. 

Margrét: „Alltaf þegar ég er að tala við mömmu þá er ég 

að gleyma einu eða tveimur orðum. Litla systir mín sem er 

að verða 10 ára er alveg að gleyma....en mamma gleymir 

alveg sjálf”.  

Birna Arnbjörnsdóttir (2000) álítur það vera mikilvægt að börn af 

erlendum uppruna leggi ekki allt kapp á að læra nýja tungumálið heldur 

fái jafnframt tækifæri til að efla og þroska með sér áframhaldandi færni í 

móðurmáli sínu. Hún bendir á að hætt sé við að barn sem missir niður 

móðurmál sitt geti staðnað í málþroska. Þar fyrir utan gegnir móðurmálið 

mikilvægu hlutverki samkvæmt Rannveigu Traustadóttir (2001) við að 

hjálpa nýbúabarni að viðhalda tengslum við uppruna sinn. Það er því 

nokkurt áhyggjuefni að aðeins eitt barn af sex í rannsókninni fái þann 

stuðning við móðurmál sitt sem æskilegt er. Hætt er við að hin börnin 

týni hægt og bítandi niður færni í móðurmáli sínu, líkt og þegar er farið 

að henda Margréti og fjölskyldu hennar, og fari jafnvel að fjarlægjast 

upprunamenningu sína í átt til samlögunar en ekki samþættingar líkt og 

stefna ríkisstjórnar Íslands kveður á um (Félagsmálaráðuneytið, 2007). 

4.6 Fordómar 

Algengt er að innflytjendur verði fyrir fordómum. Fordómar leynast víða 

og eru ein helsta ástæða þess að nýbúabörn finna til vanlíðunar í 

íslenskum skólum (sbr. Hanna Ragnarsdóttir, 2002a). Af sex 

viðmælendum mínum segjast þrír hafa fundið fyrir fordómum í sinn garð 

sökum uppruna síns, það eru Margrét frá Eystrasaltsríki, Guðrún frá 

Austur-Evrópu og Petra frá Asíu. Athyglisvert er að börnin segjast aðeins 

hafa fundið fyrir fordómum frá nokkrum krökkum innan veggja skólans 

en ekki úti í samfélaginu. Þar fyrir utan virðist mér sem Arnar, sem er frá 

Mið-Austurlöndum, líði einnig fyrir fordóma íslenskra bekkjarfélaga 

sinna þó að hann neiti því sjálfur. Enginn hefur verið með fordómafullar 

athugasemdir í hans garð eða hann orðið fyrir aðkasti. Hinsvegar hafa 

íslenskir bekkjarfélagar hans útilokað hann úr hópnum og tala ekki við 

hann nema til þess sé ætlast í kennslustund, hvort þetta er meðvituð eða 
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ómeðvituð hegðun af þeirra hálfu er ekki vitað. Arnar lýsir sambandi sínu 

við íslenska samnemendur sína á eftirfarandi hátt. 

Arnar: „Við tölum bara ekki saman. Þeir þekkja mig ekki 

og ég þekki þá ekki svo við tölum bara ekki saman”. 

Arnar gefur í skyn að honum finnist það allt í lagi af því að hann eigi 

ekkert sameiginlegt með íslensku krökkunum. Hann eigi tvo góða vini í 

bekknum sem einnig eru innflytjendur og þurfi ekki fleiri. Nokkurrar 

mótsagnar gætir í orðum Arnars þegar hann segist ekki eiga samleið með 

íslenskum krökkum þar sem hann á íslenska vini í íþróttafélaginu sem 

hann er félagi í. Toma (2007) bendir á að oft eru fordómar ekki augljósir 

eða áþreifanlegir og sá sem fyrir þeim verður getur ekki alltaf skilgreint 

ákveðna hegðun eða athæfi sem fordóma. Ósýnilegir fordómar geta birst 

m.a. í því að hundsa viðkomandi og láta eins og hann sé ekki viðstaddur. 

Erfitt getur verið að greina fordóma sem þessa þar sem gerendur eru 

stundum ómeðvitaðir um eigin hegðun og þolanda reynist erfitt að útlista 

slíkt sem fordóma og þar af leiðandi ná ósýnilegir fordómar oft að 

viðgangast óáreittir (sbr. Toma (2007). Ég dreg þá ályktun að Arnar eigi 

erfitt með að skilgreina hegðun bekkjarfélaga sinna sem fordóma þar sem 

hann hefur ekki orðið fyrir beinu aðkasti og hann tekur þá afstöðu að 

segjast vera sama af því hann sækist hvort eð er ekki eftir vináttu þeirra. 

Mér finnst það bera vott um afneitun af Arnars hálfu þar sem hann skilur 

ekki hegðun bekkjarfélaganna en getur ekki heldur sett neitt út á hegðun 

þeirra. Þessi hegðun mun því viðgangast áfram í skólastofunni grípi 

kennarar Arnars ekki inn í. 

Margrét varð áþreifanlega vör við fordóma frá bekkjarfélögum sínum 

í almennum bekk í litlu sveitarfélagi utan höfuðborgarsvæðisins. Hún 

lýsir krökkunum í bekknum á eftirfarandi hátt.  

Margrét: „...ég varð að fara í skóla þar og þar eru 

ógeðslega leiðinlegir krakkar. Þar eru krakkar sem eru mjög 

vondir við útlendinga...”.  

Bekkjarfélagar hennar töluðu illa um hana, sögðu ljót orð við hana og 

útilokuðu hana félagslega úr hópnum. Þetta kallast sýnilegir fordómar þar 

sem andlegu ofbeldi er beitt, samkvæmt Toma (2007). Margrét þurfti 

aðeins að vera tvær vikur við þessar aðstæður í skólanum af því að 
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mamma hennar fékk aðra vinnu og þá fluttu þær mæðgur til 

höfuðborgarsvæðisins. Þar fór Margrét í móttökudeild fyrir nýbúa og var 

það mikill léttir fyrir hana. Hún tók strax þátt í sérgreinum s.s. 

heimilisfræði og myndmennt með almennum bekk í nýja skólanum. Hún 

lýsir nýja bekknum þannig:  

Margrét:„...betra, miklu betra. Kennarinn og nemendurnir 

tóku vel á móti mér og kennarinn var að hvetja mig til að 

taka þátt þegar ég reyndi að draga mig til baka. Krakkarnir 

voru góðir...”.  

Í nýja skólanum reyndust sýnilegir fordómar á sveimi en þó ekki frá 

jafnöldrum hennar í 6. bekk heldur frá unglingum í 9. og 10. bekk sem 

voru að kalla fordómafullar athugasemdir á eftir nýbúabörnum sem 

stunduðu nám í móttökudeild skólans. En Margrét segir að þetta hafi 

aðeins átt sér stað fyrsta árið hennar en árið þar á eftir hafi allir 

unglingarnir hætt þessu og vilji nú tala við krakkana í móttökudeildinni.  

Petra segir að í 7. bekk hafi hún farið að finna fyrir fordómum frá 

nokkrum jafnöldrum sínum, strákum og stelpum, í hinum 7. bekknum. 

Þau kalla á eftir henni fordómafull orð þegar hún gengur hjá. 

Bekkjarfélagar hennar hafa ekki sýnt henni fordóma. Hún fann aldrei 

fyrir fordómum þegar hún var yngri og hefur ekki fundið fyrir fordómum 

annars staðar en í skólanum frá þessum sömu krökkum. Henni finnst 

besta leiðin til að takast á við fordómana að leiða þá hjá sér og láta eins 

og hún heyri þá ekki.  

Guðrún varð vör við fordóma í 7. bekk á öðru ári sínu í skólanum þá 

hafi einn bekkjarbróðir hennar farið að sýna henni fordómafulla hegðun 

sem byrjaði með því að kalla hana ljótum nöfnum, áreita hana í 

frímínútum og tala illa um hana.  

Guðrún: „Hann sagði við vinkonu mína að hann hatar 

mig af því að ég er útlensk. Það var sagt bara beint við mig. 

En það var mjög sárt af því það er ekki mér að kenna ef 

einhver ....nauðgaði einhverri eða stal einhverju. Það er ekki 

mér að kenna, það er ekki hægt að kenna heilli þjóð um 

eitthvað sem einhver einn gerir. Það er sárt”.  
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Ástandið stigmagnaðist og færðist yfir í að vera líkamlegt ofbeldi. 

Toma (2007) bendir á að manneskjur í umhverfi þolanda eineltis skynji 

frekar og bregðist við líkamlegu ofbeldi heldur en andlegu af því að oft 

eru sýnilegir áverkar á þolandanum og var sú raunin í Guðrúnar tilfelli. 

Hún var í kennslustund  þegar kennarinn þurfti að bregða sér út úr 

kennslustofunni, þá tók þessi tiltekni bekkjarbróðir hennar upp á því að 

kasta í hana bókum. Hún gat þá ekki þolað þetta lengur og hljóp grátandi 

inn á klósettið. Stelpurnar í bekknum náðu þá í skólastjórann og málinu 

var beint í réttan farveg. Hegðun bekkjarfélaga hennar hefur upp frá því 

batnað til muna þó að hún finni ennþá fyrir fordómum af hálfu drengsins 

og vinar hans.  
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5 Samantekt 

Rannsókn þessari var ætlað að varpa ljósi á það hvernig börnum af 

erlendum uppruna líður fyrsta skólaárið sitt á Íslandi og hvernig þeim 

hefur gengið að aðlagast landi og þjóð á því tímabili sem þau hafa verið 

búsett hérlendis. Markmiðið var að ná fram viðhorfum barnanna sjálfra á 

aðstæðum sínum og upplifunum og athuga hvernig það samsvarar 

hugmyndum fræðimanna, erlendra sem innlendra, sem og þeim 

rannsóknum sem gerðar hafa verið á aðstæðum barna af erlendum 

uppruna á undanförnum árum.  

Til að öðlast skilning á líðan barnanna fyrsta skólaárið sitt á Íslandi 

skoðaði ég aðdraganda flutninganna í þeim tilgangi að athuga hvort góður 

undirbúningur og upplýsingar um nýja landið sköpuðu með börnunum 

jákvæðar tilfinningar fyrir flutningunum og ýttu jafnvel undir tilhlökkun 

frekar en kvíða. Niðurstöðurnar voru skýrar og leiddu í ljós að þetta atriði 

hafði lítil sem engin áhrif á börnin. Þau börn sem tóku þátt í 

undirbúningnum með foreldrum sínum mynduðu ekki jákvæðara viðhorf 

til nýja landsins og virtust ekki sætta sig betur við álagið sem fylgir 

búferlaflutningum. Tilfinningar óöryggis og kvíða ásamt söknuði eftir því 

þekkta, ættingjum og vinum tóku yfir á því tímabili þegar börnin fengu 

fregnir af fyrirhuguðum flutningum. Viðhorf barnanna var í flestum 

tilfellum neikvætt gagnvart því að flytjast í nýtt og ókunnugt land, nema í 

tveimur tilvikum. Í öðru tilfellinu hafð andlát náins ættingja, sem barnið 

bjó hjá í heimalandinu þau áhrif að barnið vildi flytja til foreldris síns sem 

var búsett á Íslandi. Í hinu tilvikinu hafði barnið fæðst hérlendis og búið 

hér til þriggja ára aldurs og átti góðar minningar héðan. Í báðum tilvikum 

fundu börnin fyrir spennu og tilhlökkun vegna búferlaflutninganna.  

Foreldrar gripu til ýmissa ráða til að létta á kvíða og neikvæðni barna 

sinna gagnvart því að flytja í nýtt land. Í tveimur tilvikum gerðu 

foreldrarnir sérstakan samning við þau um að koma til Íslands í eitt ár til 

reynslu og ef þeim líkaði ekki gætu þau snúið aftur til heimalandsins og 

búið hjá ættingjum þar. Þetta virtist draga þó nokkuð úr tilfinningastreitu 

hjá börnunum, ákvörðunarvaldið var þeirra og þau sáu flutningana ekki 

sem jafn erfiðan hjalla að yfirstíga. Þessi börn virtust sætta sig betur við 

aðstæður sínar en þau börn sem ekkert höfðu um þær að segja.  
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Í þessari rannsókn var sjónum beint sérstaklega að fyrsta árinu á 

Íslandi en aðlögunartímabil barnanna er lengra en svo. Niðurstöðurnar 

benda til þess að fyrstu tvö árin séu börnunum þungbærust en síðan fari 

að ganga betur, þetta er þó einstaklingsbundið. Einnig kom fram að sé 

upprunamenning barnsins mjög ólík íslenskri menningu reynist aðlögun 

erfiðari og tekur lengri tíma. Aðlögunartímabilið var mjög erfiður kafli í 

lífi viðmælenda minna. Þetta var tímabil mikilla tilfinningasveiflna þar 

sem kvíði, streita og söknuður komu sterkt fram. Börnin töluðu öll um 

öryggisleysið sem fylgir því að þekkja ekki inn á umhverfi sitt og 

samfélag. Hversdagslegir hlutir eins og matur, veðurfar og klæðnaður eru 

menningarbundnir á milli landa og tók nokkurn tíma fyrir börnin að 

venjast þessu. Börnunum fór að líða betur í aðlögunarferlinu þegar þau 

urðu meira sjálfbjarga í umhverfinu, þau fóru að rata, þekktu matinn og 

öðluðust betri skilning á landi og þjóð. Einfaldir og hversdaglegir hlutir í 

íslensku samfélagi gátu komið börnunum úr jafnvægi í fyrstu. Flestum 

viðmælendunum fannst til að mynda undarlegt að Íslendingar skildu 

heilsa ókunnugu fólki sem þeir mætti á förnum vegi. Þetta olli í fyrstu 

miklu óöryggi hjá einum þátttakandanum sem bjóst við að viðkomandi 

ætlaði að ræna hann. Í dag kunna börnin hinsvegar að meta þetta og finnst 

vingjarnlegt og jákvætt.  

Þegar þátttakendur rannsóknarinnar fóru að aðlagast íslensku 

samfélagi, bera aðstæður sínar saman við íslenska jafnaldra og tileinka 

sér hluta af siðum og gildum Íslendinga, fór að bera á togstreitu á milli 

barnanna og foreldra þeirra. Helst snerist þetta um skiptingu húsverkanna, 

það sem börnin höfðu upplifað sem sjálfsagða kröfu í heimalandinu 

fannst þeim nú ósanngjarnt samanborið við það sem bekkjarfélagar þeirra 

þurftu að leggja af mörkum til heimilisstarfa. Í rannsókninni kom 

sterklega fram að eftir því sem upprunamenning barnanna var ólíkari 

íslenskri menningu þeim mun erfiðara er aðlögunarferli barnanna og þá 

sérstaklega ef foreldrarnir óttuðust að börnin þeirra aðlöguðust íslensku 

samfélagi og fjarlægðust uppruna sinn. Þau börn, sem þetta átti við um, 

áttu erfiðara en aðrir þátttakendur í rannsókninni með að aðlagast 

íslensku samfélagi. Að hluta til vegna mikils mismunar á milli 

heimamenningar og íslenskrar menningar og að hluta vegna viðhorfa 

foreldra þeirra sem settu sig upp á móti þátttöku barnanna í íslensku 

samfélagi m.a. með því að banna þeim að umgangast skólafélaga sína 

utan hefðbundins skólatíma og að taka þátt í félagslífi skólans. Þetta 

leiddi til togstreitu og ágreinings milli barnanna og foreldra þeirra. Til að 
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komast hjá togstreitu sem þessari þyrftu bekkjarkennarar að efla 

samvinnu við heimilin og vera eins konar tengiliður sem veitir foreldrum 

upplýsingar um siði og venjur í íslensku samfélagi, án þess þó að leggja 

dóma á viðhorf foreldranna sem mótast af menningu þeirra. Tilgangurinn 

væri að efla skilning foreldra á því skólasamfélagi sem barnið þeirra er 

hluti af. Rannsókn Hönnu Ragnarsdóttir (2007b) sem gerð var hérlendis 

sýnir að misbrestur sé á samvinnu á milli heimilis og skóla barna af 

erlendum uppruna og er það umhugsunarefni fyrir skólastjórnendur og 

annað starfsfólk skóla. Skýr stefnumótun sem byggist á víðsýni og 

sveigjanleika, aukin þekking kennara á að kenna í 

fjölmenningarsamfélagi og aukin samvinna sveitarfélaga, skóla og 

heimila er meðal þess sem er til úrbóta. 

Fyrsta skólaárið var flestum börnunum þungbært. Það fylgdi því 

mikill kvíði og spenna að eiga að mæta fyrsta skóladaginn í skólann og 

öll voru börnin örmagna að honum loknum. Umhverfið var nýtt og þar 

sem þau skildu ekkert í tungumálinu skildu þau ekki hvað var að gerast 

umhverfis þau. Þetta þótti þeim erfitt og jók á óöryggi þeirra. Öll mæltu 

börnin með móttökudeildum fyrir erlenda nemendur fyrsta skólaárið enda 

virðist sem deildirnar dragi úr tilfinningalegu álagi barnanna. 

Móttökudeildir virðast koma til móts við grunnþörf barnanna um öryggi 

en það er forsenda þess að börnin þrífist í nýja skólaumhverfinu. Í 

móttökudeildum fá börnin öryggi og stuðning þó svo að þau hafi verið 

nokkur ár í íslenska skólakerfinu. Þar eignast þau sína fyrstu vini sem 

einnig eru af erlendum uppruna. Vináttan gefur börnunum mikið, t.d.  

tilfinningu fyrir að vera hluti af hópi og þannig veita þau hvert öðru styrk. 

Móttökudeildirnar virðast vera börnunum eins og öruggt hreiður sem þau 

geta flogið í til þess að fá stuðning og útskýringar eða þegar þeim líður 

illa. Kennarar móttökudeilda leiðbeina börnunum við að öðlast betri 

skilning á íslensku samfélagi. Móttökudeildirnar, sem börnin í 

rannsókninni höfðu sótt, virðast hafa komið sér upp skipulögðu kerfi við 

móttöku erlendra barna og tekist vel upp við að koma til móts við þarfir 

þeirra nemenda sem þar sækja nám. Rannsókn þessi leiddi í ljós 

mikilvægi þess að börnin fái aðlagað námsefni, líkt og móttökudeildir 

sérhæfa sig í, vegna þess að það dregur verulega úr því álagi sem börnin 

finna fyrir þegar námsefnið er fyrir ofan þeirra getustig. Það eykur á 

vanmátt nemenda þegar námsefnið er of erfitt og þeir upplifa sig ófæra 

um að standast þær kröfur sem kennarinn gerir til þeirra. Það veldur þeim 

vanlíðan og gremju. Tvær stúlkur, úr hópi viðmælanda minna, sem farið 
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höfðu beint inn í almennan bekk fyrsta skólaárið sitt báru því ekki vel 

söguna. Þeim fannst ekki tekið tillit til sérstöðu þeirra hvað varðaði 

námsefni. Önnur stúlkan upplifði höfnun af hálfu kennarans þar sem hún 

var oft sett til hliðar við tölvuna til að læra íslensku á meðan hin börnin 

fengu að læra annað. Hin stúlkan fann til gremju þegar kennarinn lét hana 

sleppa verkefnum sem hún skildi ekki í stað þess að hjálpa henni að leysa 

þau. Þessi rannsókn og aðrar sem gerðar hafa verið í íslenskum skólum 

gefa vísbendingar um að bekkjarkennara skorti þekkingu til að geta 

komið til móts við þarfir þessa nemendahóps. Til að gæta sanngirni er rétt 

að benda á tölur Hagstofu Íslands (2009) sem sýna að fjölgun 

innflytjenda undanfarin ár hefur verið mjög hröð en íslenska skólakerfið 

virðist ekki hafa náð að fylgja þeirri þróun þó svo að mörgu hafi fleygt 

þar fram undanfarin ár. Má þar nefna stofnun móttökudeilda og 

stefnumótun Reykjavíkurborgar (2009) og annarra sveitafélaga sem mörg 

hver eru farin að móta sér stefnu í málefnum nemenda af erlendum 

uppruna.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom afdráttarlaust fram að þeir 

viðmælendur mínir sem hófu fyrsta skólaárið sitt í móttökudeildum fyrir 

nýbúa virtist líða betur tilfinningalega fyrsta skólaárið sitt. Börnunum 

fannst móttökudeildin koma til móts við þarfir þeirra, þar leið þeim vel og 

þau fundu til öryggis. Þar eignuðust þau vini sem einnig voru af erlendum 

uppruna og voru í sama aðlögunarferli og þau sjálf. Þessum sömu 

nemendum virtist aftur á móti líða verr á öðru námsári sínu þegar þeir 

fóru að fullu inn í almennan bekk og fengu aðeins stuðningstíma hjá 

móttökudeildinni. Út frá þessu álykta ég að það myndi auðvelda börnum 

að fara úr móttökudeild yfir í almennan bekk ef samvinna þar á milli yrði 

aukin. Hver skóli þyrfti að móta sér skýra stefnu um hvernig staðið skuli 

að því ferli að færa barn úr móttökudeild yfir í almennan bekk. 

Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós að þeir nemendur sem fóru beint inn í 

almennan bekk fyrsta skólaárið áttu mjög erfitt uppdráttar þar, bæði 

félagslega og námslega, og þótti mikill léttir að komast síðar í 

móttökudeild. Öll börnin mæltu með því að fara fyrsta árið beint í 

móttökudeild en ekki almennan bekk þar sem þau álíta að þau hafi ekki 

forsendur til að stunda nám í almennu bekkjarkerfi eða eignast þar vini 

fyrr en grunnfærni í íslensku er náð. Íslenskir samnemendur gerðu 

viðmælendur mína óörugga fyrsta skólaárið og börnin upplifðu sig ekki 

jafnfætis þeim fyrr en þau náðu þeirri færni í íslensku að skilja hvað væri 

að gerast og um hvað væri verið að tala. Í kjölfar þessara niðurstaðna eru 
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umhugsunarverðar þær gagnrýnisraddir sem telja að með 

móttökudeildum sé verið að mismuna nýbúabörnum og skaða stöðu 

þeirra innan skólasamfélagsins.  

Rannsóknin leiddi í ljós hversu mikilvægur liður í skólastarfi nútímans 

það er að kenna íslenskum grunnskólanemendum að búa í því 

fjölmenningarsamfélagi sem er á Íslandi í dag. Niðurstöðurnar sýna að 

fjögur börn af sex hafa fundið fyrir fordómum innan veggja skólans en 

viðmælendur mínir telja samt að íslenskir bekkjarfélagar þeirra hafi í 

flestum tilfellum reynst þeim vel. Út frá þessum niðurstöðum álít ég 

mikilvægt að hver skóli setji sér skýra stefnumótun um það að fræða 

nemendur sína um hvað fjölmenningarsamfélag felur í sér til að skapa 

aukinn skilning og umburðarlyndi gagnvart nemendum af erlendum 

uppruna.  

Félagsleg tengsl eru mikilvægur liður í aðlögunarferlinu enda hafa 

nýbúabörn líkt og aðrir sterka þörf fyrir að vera í samvistum við aðra. Það 

er mjög persónubundið eftir þátttakendum rannsóknarinnar hversu vel 

hefur gengið að mynda félagsleg tengsl við skólafélaga sína. Þeir krakkar 

sem fóru beint inn í móttökudeild kynntust þar erlendum samnemendum 

sínum og eignuðust góða vini í þeirra hópi strax á fyrstu dögum skólans. 

En þeim reyndist flestum erfiðara að tengjast öðrum skólafélögum 

vinaböndum. Yfirleitt var það ekki fyrr en á öðru eða þriðja skólaári að 

börnin eignuðust íslenska vini. Sjálfsmynd barnanna var nokkuð brotin 

fyrsta skólaárið í íslenskum skólum. Þau voru með vanmáttarkennd og 

óörugg í návist íslenskra skólafélaga sinna þar sem þau vissu ekki til 

hvers var ætlast af þeim, hvað þau ættu að gera og hvað þau mættu ekki 

gera og voru hrædd um að verða að athlægi. Þau upplifðu umhverfið 

jafnvel sem ógnandi þegar íslenskir samnemendur þeirra voru nærstaddir. 

Þeim fannst þau hvergi falla inn í hópinn nema í móttökudeildinni, þar 

voru þau jafningjar hinna erlendu nemendanna og sóttu því í þeirra 

félagsskap. Samhliða því að kunnátta barnanna á íslenskri tungu og 

samfélagi jókst, öðluðust þau aukið sjálfsöryggi og sjálfsmynd þeirra 

styrktist. Þá eignuðust þau íslenska vini og fannst í kjölfarið þau tilheyra í 

ríkari mæli íslenska skólasamfélaginu. Rannsóknin leiddi í ljós að 

stúlkurnar virtust setja samasem merki við að eiga íslenskan vin og 

viðurkenningu á þeim sjálfum sem jafningja. Þó svo að þær hefðu áður átt 

góða vini úr hópi nemenda af erlendum uppruna þá upplifðu þær sig 

einangraðar og utanveltu þar til þær höfðu eignast íslenskan vin.  Fyrir 

strákana virtist þetta ekki skipta eins miklu máli. Mikilvægt er því að 
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skólarnir styðji við nýbúabörn með því að virkja þau til samskipta við 

bekkjarfélaga sína, m.a. með því að mynda félagslegt tengslanet fyrir 

barnið innan bekkjarins.  

Að ná færni í ríkjandi tungumáli nýja landsins er eitt af 

grundvallaratriðum fyrir velgengni barnsins í nýja umhverfinu. Svo 

virðist sem orð Birnu Arnbjörnsdóttur (2000) um að tungumálið sé 

lykillinn að nýja samfélaginu sé hverju orði sannara, samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að 

tungumálið er undirstöðuþáttur fyrir félagsleg tengsl og samskipti við 

fólk, velgengni í námi, tilfinningalegt jafnvægi og því að öðlast 

öryggistilfinningu og sjálfsöryggi í nýja landinu, þar sem það skiptir 

einstaklingana miklu máli að vera sjálfbjarga í umhverfinu og að vera 

ekki öðrum háðir. Ber þessu vel saman við rannsóknir og skoðanir 

fræðimanna sem segja að til þess að ná að aðlagast nýju menningunni 

þurfi viðkomandi að skilja þá siði, viðmið og lífsgildi sem þar ríkja og 

upplifa sig sem hluta af heild. Til þess að það geti orðið þurfa börnin að 

skilja og tala tungumál viðkomandi þjóðar. Þessu eru þátttakendur í 

rannsókninni sammála og telja að strax og íslenskukunnátta þeirra hafi 

verið komin á það stig að þeir gætu bjargað sér, eftir u.þ.b. eitt ár, fóru 

hjólin að snúast hjá þeim. Þau urðu áræðnari í samskiptum við 

skólafélaga sína, eignuðust íslenska vini og kunningja, það dró úr 

tilfinningaálagi og sjálfsmynd barnanna styrktist auk þess sem námið 

gekk betur. Í kjölfarið fannst börnunum þau vera hluti af 

heildarmyndinni, tilheyra í samfélaginu og þau fóru að tileinka sér 

menningu og siði Íslendinga, m.a. að verða opnari og segja hug sinn. 

Þetta sýnir fram á að aðlögun barnanna að íslensku samfélagi er á réttri 

leið og í samræmi við stefnu ríkisstjórnar Íslands (Félagsmálaráðuneytið, 

2007) sem kveður á um að æskilegast sé að innflytjendur samþættist 

íslensku samfélagi.  

Mikilvægi móðurmálsins ætti að vera þeim ljóst er kenna nemendum 

af erlendum uppruna enda gegnir það veigamiklu hlutverki fyrir 

málþroska barns. Færni í móðurmáli er undirstaða þess að læra nýtt 

tungumál auk þess sem hún viðheldur tengslum barnsins við uppruna 

sinn. Skólar á Íslandi, hvort heldur sem þeir eru með móttökudeildir eða 

ekki, geta einungis boðið upp á mjög takmarkaða móðurmálskennslu fyrir 

nýbúa. Ástæðan er ekki skortur á vilja en kostnaður er mikill, takmarkað 

framboð af kennurum og fáir nemendur frá hverju landi. Af þátttakendum 

þessarar rannsóknar fékk einungis eitt barn af sex móðurmálskennslu í 
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skólanum. Hin börnin fengu enga kennslu í móðurmáli sína en höfðu 

samt ekki áhyggjur af því að týna móðurmálinu niður eða missa tengsl 

við menningu sína. Einn viðmælandi bar þess merki að móðurmálið væri 

á undanhaldi en hætt er við að þeir innflytjendur sem hafa fá tækifæri til 

að tala móðurmál sitt missi niður færni í móðurmálinu jafnframt því að 

missa hægt og bítandi tengslin við heimaland sitt. Viðkomandi færist þá í 

átt til samlögunar að nýja landinu, nokkuð sem stangast á við stefnu 

ríkisstjórnar Íslands (Félagsmálaráðuneytið, 2007). Til að sporna gegn 

þessu gætu skólarnir í sveitafélögunum og heimili barna af erlendum 

uppruna mótað sér sameiginlega stefnu þar sem hjálpast er að við að leita 

leiða til að viðhalda móðurmáli barna af erlendum uppruna. Til dæmis 

með því að þau börn sem tali sama tungumál hittist reglulega yfir 

skólaárið til að gefa þeim færi á að nota móðurmálið, mögulegt væri 

einnig að einhverjir foreldrar sæju sér fært að halda uppi markvissri 

málörvun fyrir börnin undir leiðsögn og í samvinnu við skólana.  

Í rannsókninni kom í ljós að fjögur börn af sex hafa fundið fyrir 

fordómum í skólaumhverfinu en ekki utan þess. Þessu ber saman við þær 

rannsóknir sem gerðar hafa verið undanfarin ár á líðan barna af erlendum 

uppruna í íslenskum skólum. Þar hefur komið fram að nýbúar eiga mun 

erfiðara uppdráttar í skólakerfinu heldur en íslenskir jafnaldrar þeirra. 

Fordómarnir sem nemendurnir urðu fyrir komu fram í formi  útskúfunar, 

andlegs ofbeldis, þar sem kölluð hafa verið að þeim fordómafull 

ókvæðisorð eða líkamlegs ofbeldis. Þegar fordómarnir gagnvart 

viðkomandi voru komnir yfir á líkamlegt stig brugðust samnemendur og 

kennarar sterklega við hegðuninni og gripið var til úrræða af hálfu 

skólans. Fordómafræðsla ætti að vera hluti af stefnu hvers skóla. Það þarf 

að fræða grunnskólanemendur um fordóma, uppsprettu þeirra og áhrif til 

þess að gera þá meðvitaða um vandamálið. Það þarf að kenna börnum að 

hugsa á gagnrýnan hátt, að vega og meta þær upplýsingar sem þau fá og 

skoða þær út frá rökum og staðreyndum. Fordómafræðsla er hluti af því 

að kenna börnum að búa í fjölmenningarsamfélagi. 
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6 Lokaorð 

Rannsókn þessi miðaðist að því að efla skilning á því hvernig börnin í 

rannsókninni upplifðu fyrsta skólaárið sitt og hvernig þau hafa aðlagast 

íslensku samfélagi eftir það. Rannsóknin hefur leitt í ljós að börn af 

erlendum uppruna ganga í gegnum mikla tilfinningalega erfiðleika og 

álag við að flytja í nýtt land. Í fyrsta lagi þá vildu börnin ekki flytja og 

yfirgefa heimaland sitt og allt það sem þeim var kært þar. Þau virtust eiga 

auðveldara með að sætta sig við það ef þau litu á það sem tímabundið 

ástand og þau ættu val um að snúa aftur heim. Í aðlögunarferlinu reynir 

mikið á börnin, þau þurfa að takast á við tilfinningarót sem fylgir 

menningaráfalli, þau þurfa að læra á nýtt skólakerfi, eignast nýja vini og 

móta sjálfsmynd sína upp á nýtt. Þau lenda í togstreitu á milli 

heimamenningar og skólamenningar auk þess sem þau þurfa mörg hver 

að takast á við fordóma í sinn garð.  

Móttökudeildir veittu börnunum í rannsókninni mikinn stuðning og 

öryggi á þessu umrótatímabili í lífi þeirra og var þeim eins og öryggisnet 

er fram í sótti. Rannsóknin bendir til þess að efla þurfi þekkingu 

bekkjarkennara þannig að þeir verði betur í stakk búnir til að takast á við 

þann fjölbreytileika sem er í bekkjarflórunni og geti betur mætt þörfum 

nemenda af erlendum uppruna. Einnig að efla þurfi skipulag og samvinnu 

á milli móttökudeilda og bekkjarkennara annars vegar og hinsvegar á 

milli heimilis og skóla. Koma þarf á upplýsingaflæði á milli heimilis og 

skóla til að draga úr þeirri togstreitu sem nemendur af erlendum uppruna 

upplifa oft. Íslenska grunnskólanema þarf að fræða markvisst um það 

hvernig er að búa í fjölmenningarsamfélagi til að efla skilning og 

umburðarlyndi gagnvart innflytjendum. Fordómafræðsla er hluti af 

fjölmenningarfræðslu en nokkuð er um að börn af erlendum uppruna 

finni fyrir fordómum í sinn garð innan veggja skólans.  

Þátttakendur í þessari rannsókn hafa allir gengið í gegnum 

aðlögunarferlið og horft aftur í tímann og metið upplifun sína út frá því 

hver staða þeirra er í dag.  Í framhaldi af þessari rannsókn væri fróðlegt 

að fylgja eftir börnum af erlendum uppruna í gegnum aðlögunarferlið frá 

komu þeirra til landins og næstu þrjú ár þar á eftir með reglubundnum 

viðtölum. Tilgangurinn væri að að kanna hvernig þeim líður á meðan þau 
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eru í aðlögunarferlinu, áður en þau ná að mynda fjarlægð á það. Þannig 

mætti draga upp skýrari mynd af aðstæðum barna af erlendum uppruna á 

aðlögunartímabilinu og kortleggja betur aðstæður þeirra á meðan þau eru 

að ganga í gegnum erfiðleika aðlögunarinnar.  
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Fylgiskjal 

Viðtalsrammi 

 Nafn og aldur í dag  

 Hvenær fluttir þú til Íslands? 

 Hvers vegna? 

 Hvernig var undirbúningstíminn 

 Fjölskylduhagir – hverjir fluttu með – fjölskylda/vinir á Íslandi? 

 Ef foreldri flutti á undan – hvernig tilfinning var að sameinast 

aftur?  

 Hvernig fannst þér að eiga að flytja til Íslands? 

 Sáttur/ósáttur – jákv. /neikv. 

 Hvernig upplifðir þú Ísland og Íslendinga fyrstu mánuðina? 

 Hvernig leið þér þegar þú komst fyrst til landsins – með það sem 

fyrir augu bar? 

 Hvernig leið þér tilfinningalega? 

 Hvað varstu ánægð/ánægður – óánægð/óánægður með á Íslandi? 

 Hvernig var fyrsti skóladagurinn í íslenskum skóla? 

 Hvernig leið þér daginn fyrir og eftir að fyrsta deginum lauk? 

 Fannst þér þú vera velkomin í skólann? 

 Hvernig leið þér fyrsta skólaárið á Íslandi? 

 Tilfinningar 
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 Vinir/félagar – að kynnast  

 Kennarar 

 Viðmót – fullorðnir og börn 

 Hvernig myndirðu lýsa fyrsta skólaárinu? 

 Hvað hefði mátt gera betur? 

 Hvernig var tekið á móti þér – kennarar, bekkur, skólafélagar 

 Hefurðu fundið fyrir fordómum á Íslandi? 

 Ef svo hvenær - frá hverjum - hvernig 

 Tókstu þátt í félagslífinu í skólanum fyrsta skólaárið þitt? 

 En tekurðu þátt í félagslífinu núna? 

 Íþróttafélag – tómstundir 

 Hvernig myndirðu lýsa íslenskum krökkum? 

 Lík eða ólík krökkum í þínu heimalandi 

 Hvaða áhrif hefur það haft á þig að flytja í nýtt land? Breyst sem 

persóna – annað? 

 Hvernig líður þér á Íslandi núna? 

 Félagsleg tengsl –> vinir – kunningjar – samlandar 

 Hefur þú upplifað þig einangraða/einangraðan á Íslandi? 

 Saknar þú heimalandsins – tengsl við heimaland – viðhalda 

menningu og móðurmáli 

 Hvað finnst þér erfiðast á Íslandi? 

 Hvernig gekk þér að læra íslenskuna? 
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 Skiptir það máli að læra íslensku eða skiptir það ekki miklu máli? 

 Samskipti á milli heimilis og skóla  – skilaboð – fundir o.þ.h. 

 Togstreitu við foreldra – hvað - hvernig? 

 Veittu bekkjarfélagar þínir þér stuðning fyrsta skólaárið – en í 

dag. 

 Veittu kennarar þínir þér nægan stuðning (félagslega og 

námslega) fyrsta skólaárið – en í dag. 

 Áttu íslenska vini í dag – erlenda – samlanda 

 Ef barn frá þínu heimalandi væri að flytja til Íslands og byrja í 

skóla hér – hvaða ráð gætirðu gefið barninu? Hvað ráðleggur þú 

kennara/skóla að gera til að taka sem best á móti barninu? 

 Hvaða áhrif hefur það haft á þig að flytja til Íslands? 

 Hvað finnst þér það versta við Ísland? 

 Hvað finnst þér það besta við Ísland? 

 Ætlarðu að búa á Íslandi í framtíðinni? 


