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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um eigindlega viðtalsrannsókn. Tilgangur 
rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvort og þá hvernig staðið er að 
íslensku máluppeldi hjá tvítyngdum fjölskyldum í erlendu málumhverfi 
og hvaða þættir skipta mestu máli og helst geta stuðlað að varðveislu 
íslensks máls á erlendri grund. Þátttakendur í rannsókninni voru fjórar 
íslenskar konur, hollenskir eiginmenn þeirra og börn þeirra, öll búsett í 
Hollandi. Í rannsókninni segja íslensku mæðurnar, sem fæddar eru á 
árunum 1955 til 1971, frá reynslu sinni af því að halda íslensku máli að 
börnum sínum í málumhverfi þar sem það er í minnihluta. Þær hafa 
dvalið mislengi í Hollandi, sú elsta í 33 ár og sú yngsta í níu ár. 

Gagnaöflun fór fram veturinn 2009–2010 og samtals voru viðtölin tíu, 
átta við íslensku mæðurnar og eiginmenn þeirra. Einnig voru tekin viðtöl 
við þau tvö börn sem höfðu náð 16 ára aldri.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós hvernig gangi að halda 
íslensku að hollensk-íslenskum börnum við aðstæður þar sem hollenska 
er töluð í miklum meirihluta í umhverfi þeirra. Einnig kemur í ljós hvaða 
þættir eru mikilvægir til þess að hollensk-íslensk börn hafi möguleika á 
að geta haft bæði hollensku og íslensku á valdi sínu. Það er nokkrir þættir 
sem stuðla að árangri í íslensku máluppeldi í Hollandi. Fyrst ber að nefna 
sterk tengsl mæðranna við móðurmál sitt og jákvætt viðhorf þeirra til 
íslensks máluppeldis. Þessi sterku tengsl stafa meðal annars af því að 
móðurmálið íslenska er hluti af sjálfsmynd mæðranna og er beintengt við 
íslenskar rætur þeirra. Íslenska tungan er það sem gerir þær að 
Íslendingum. Það er þáttur sem liggur til grundvallar því að varðveisla 
íslensks máls er til staðar í Hollandi. Næst ber að nefna langar dvalir 
barnanna á Íslandi. Sá tími sem hollensk-íslensku börnin eyða á Íslandi er 
órjúfanlegur hluti af því að hægt sé að stuðla að varðveislu íslensks máls í 
Hollandi. Samstaða hjónanna í máluppeldi barnanna er einnig mikilvægur 
þáttur sem og áhugi barnanna sjálfra á að hafa tvö tungumál á valdi sínu. 
Þeir þættir sem höfðu einnig áhrif á árangur í íslenska máluppeldinu voru 
móðurmálsnotkun mæðranna, samgangur við aðra Íslendinga í Hollandi, 
lestur íslenskra bóka og stuðningur ættingja eða stórfjölskyldunnar á 
Íslandi. Rannsóknin leiddi í ljós að til þess að börnin hafi bæði íslensku 
og hollensku á valdi sínu þarf samvinnu mæðra, feðra, barna og 
stórfjölskyldunnar á Íslandi. Með því að leggja góðan grunn að íslensku 
máli hjá tvítyngdum börnum með reglulegri notkun þess, fylgja því eftir 
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með reglulegum ferðum til Íslands og samverustundum við 
Íslendingasamfélagið í Hollandi má stuðla að varðveislu íslensks máls í 
Hollandi. 
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Abstract 

The Icelandic mother tongue in a foreign language environment 
A research amongst bilingual families in the Netherlands 

 
This thesis is based on qualitative research in which four Icelandic 
mothers, their Dutch husbands and their children, born in the 
Netherlands, participated. The objective of the research was to take a look 
at if and how the Icelandic language is preserved with bilingual families 
in a foreign language environment and which factors are most important 
in preserving the Icelandic language abroad. 

The research is based on the experience of Icelandic mothers, born 
between 1955 and 1971, in raising their children bilingually, where their 
focus is on their mother tongue in a country in which that language is in a 
minority. They have been living in the Netherlands for quite some time, 
the oldest for 33 years and the youngest for nine years. The data 
collection took place during the winter of 2009-2010, during which time 
a total of ten interviews were conducted. Two children of sixteen years 
and older participated in the research. 

The results reveal the importance of several factors that positively 
encourage the preservation of the Icelandic language in the Netherlands. 
First of all there is the strong relationship the mothers have with their 
mother tongue and the effect it has on integration in the Netherlands. 
Furthermore, their positive attitude towards Icelandic ethno 
linguistic development for their children had a great impact. Long visits 
to Iceland were an integral factor to the potential of active bilingualism 
amongst the children. Also, the support the mothers got from their 
husbands and the interest the children had on being bilingual was a very 
important factor. All the Dutch husbands had positive attitudes toward 
Iceland and the fact that the Icelandic language was being spoken in their 
homes. The language use of the mothers, time spent with Icelanders in 
the Netherlands, visits to Iceland, reading of Icelandic books and support 
from Icelandic relatives were also among the factors that led to a positive 
outcome for the development of the Icelandic language in the 
Netherlands. The study shows that if second generation Icelanders living 
in the Netherlands are to be bilingual, a mutual effort from the mothers, 
fathers, children and the extended family in Iceland is necessary. With 
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frequent usage of the Icelandic language at home, along with periodical 
visits to Iceland and meetings with other Icelanders in the Netherlands on 
a regular basis, it is possible to provide a solid foundation for the 
Icelandic language amidst second generation Icelanders in the 
Netherlands and contribute to the potential of active bilingualism 
amongst them. 
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1 INNGANGUR 

 
„Ef þú vilt virkilega særa mig, skaltu tala illa um móðurmál mitt. 

Þjóðernisvitund mín er samofin málvitund minni – ég er tungumál mitt“  
      (Anzaldúa, 1987:59). 

 
Eins og Anzaldúa lýsir vel hér að ofan á móðurmálið sér djúpar rætur í 
persónuleika einstaklinga og er samofið tilfinningum. Móðurmáli má lýsa 
sem samheiti yfir menningu, uppruna og samfélag þeirra sem tala sama 
tungumál. Snorri Hjartarson (1992:62) orti: „Land þjóð og tunga, 
þrenning sönn og ein, þér var ég gefinn barn á móðurkné ... þú heimtar 
trúnað, spyr hver efnd mín sé.“  Ísland, Íslendingar og íslensk tunga eru 
bundin sterkum böndum og þegar þetta ljóð er ort, árið 1952, hafði 
baráttan fyrir sjálfstæði Íslands borið árangur en sú barátta var að mörgu 
leyti byggð á menningararfleifðinni, íslenskri tungu. Íslenskt þjóðerni og 
íslensk tunga eru einnig bundin traustum böndum á erlendri grundu. Sterk 
tengsl Íslendinga við móðurmál sitt hafa verið rannsóknarefni 
undanfarinna ára og hafa niðurstöður leitt í ljós að þessi sterku tengsl hafi 
verið Vestur-Íslendingum styrkur við aðlögun að nýju tungumáli og 
menningu í Vesturheimi (Birna Arnbjörnsdóttir 2006:51). Hvort og þá 
hvernig tengsl Íslendinga erlendis við móðurmál sitt hafa breyst frá þeim 
tíma sem Vestur-Íslendingar námu land er áhugavert viðfangsefni. Það 
hefur sýnt sig að Íslendingar sem búsettir eru í Svíþjóð beri sterkar taugar 
til móðurmáls síns, jafnvel eftir langa veru í Svíþjóð (Þórdís Gísladóttir 
2003:86). 

Kynni mín af samfélagi Íslendinga í Hollandi sem og af nemendum 
mínum við Íslenskuskólann í Hollandi voru kveikjan að þessari rannsókn. 
Mismunandi færni nemenda Íslenskuskólans í íslensku vakti athygli mína 
á því hvernig íslenskt máluppeldi færi fram í hollensku málumhverfi. Það 
sem áhugi minn beindist einkum að var máluppeldið sem á sér stað hjá 
þeim fjölskyldum þar sem fjölskyldufaðirinn er hollenskur og móðirin 
íslensk og hvernig þeirra börnum gengur að læra íslensku. Í því samfélagi 
Íslendinga í Hollandi sem ég kynntist var raunin sú að það 
fjölskyldumynstur var algengara en þegar fjölskyldufaðirinn er íslenskur 
og móðirin hollensk. Því urðu þátttakendur þessarar rannsóknar fulltrúar 
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þess fjölskyldumynsturs sem í meirihluta er. Á heimilum fjölskyldnanna 
eru yfirleitt töluð tvö tungumál. Þar er hollenskan ríkjandi og íslenska 
málið því í minnihluta. Hugmyndin um íslensku sem nokkurs konar 
minnihlutamál þótti mér áhugaverð því að þar opnaðist mér ný sýn á mitt 
eigið móðurmál. Ég vildi kanna við hvað þarf að kljást til að varðveita 
íslenskt mál í erlendu málumhverfi. Í framhaldsnámi mínu við Háskóla 
Íslands vorið 2009 sat ég námskeiðið Íslenska sem annað mál og 
lokaverkefni mitt í því námskeiði varð að lítilli rannsókn um íslenskt 
máluppeldi í Hollandi. Þar skoðaði ég hvort sterkar taugar íslenskra 
mæðra til móðurmálsins endurspeglist í máluppeldi barna þeirra. Sú litla 
rannsókn er í raun upphafið að rannsókninni sem hér er greint frá. Í 
þessari rannsókn var leitast við að skoða nánar þessi sterku tengsl 
Íslendinga við móðurmálið. Skoðað var hvort og þá hvernig tengslin hafa 
áhrif á það hvort og þá hvernig íslensku máli er haldið að annarri kynslóð 
Íslendinga í Hollandi og hvað þarf að takast á við í íslensku máluppeldi. 
Einnig eru skoðaðir þeir þættir sem taldir eru mikilvægir til að móðurmál 
innflytjenda varðveitist (Schrauf, 1999:175, Tse 2001:681). 

Um er að ræða eigindlega rannsókn byggða á viðtölum við fjórar 
íslenskar mæður, hollenska eiginmenn þeirra og börn. Við framkvæmd 
rannsóknarinnar var horft til þeirra þátta sem gefa vísbendingar um 
hvernig íslenskt máluppeldi fer fram í hollensku málumhverfi; hvað 
reynist erfitt og hvað gefur góða raun og hvaða þættir skipta mestu máli 
ef íslenskt mál á að varðveitast í Hollandi. Út frá tengslum mæðranna við 
móðurmál sitt verður leitað svara við því hversu mikilvægt íslenskt 
máluppeldi barnanna er fyrir mæðurnar. Spurningunni sem svarað verður 
er: „Hvaða þættir stuðla að varðveislu íslensks mál í hollensku 
málumhverfi?“ 

Ritgerðin skiptist í sex aðalkafla að meðtöldum inngangi. Í öðrum 
kafla er viðfangsefnið afmarkað með því að skilgreina fræðilegar 
forsendur þess. Skoðað er mikilvægi móðurmáls og greint frá 
rannsóknum á varðveislu móðurmáls innflytjenda og fjallað er um ýmsar 
tegundir tvítyngis. Tengsl sjálfsmyndar og móðurmáls eru einnig skoðuð 
og áhrif þessara tengsla á aðlögun að nýrri menningu. Í þriðja kafla er 
sagt frá þeirri aðferðafræði sem beitt var við framkvæmd rannsóknarinnar 
sem og tilhögun rannsóknarinnar sjálfrar, greiningu gagna og 
siðferðilegum álitamálum. Þátttakendur og samfélag Íslendinga í 
Hollandi er einnig kynnt í þriðja kafla. Í fjórða kafla er greint frá 
niðurstöðum. Í fimmta kafla er samantekt og umræður um niðurstöður þar 
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sem rannsóknarspurningu er svarað sem og undirspurningu. Í sjötta kafla 
eru lokaorð. 
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2 FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

Í þessum kafla verður fjallað um gildi og varðveislu móðurmáls, tvítyngi, 
menningaraðlögun og sjálfsmynd út frá fræðilegu sjónarhorni. Rannsókn 
á viðhorfi Íslendinga til móðurmáls síns verður skoðað með því markmiði 
að varpa ljósi á samband íslensku mæðranna við sitt móðurmál í erlendu 
málumhverfi. Skoðaðir verða sérstaklega þeir þættir sem máli skipta 
þegar varðveita á móðurmál í erlendu umhverfi til að varpa ljósi á 
varðveislu íslensks máls í Hollandi. Stuðst verður við rannsókn sem 
útskýrir notkunarmynstur fyrstu, annarrar og þriðju kynslóðar 
innflytjenda á móðurmáli. Til að fanga það málumhverfi sem 
fjölskyldurnar búa í verður tvítyngi og málumhverfi þess skoðað í 
fræðilegu samhengi. Fjallað er um sjálfsmynd og menningaraðlögun til 
þess að sýna fram á þessir þættir hafa sitt að segja við varðveislu 
móðurmáls  í erlendum málumhverfi.  
 

2.1 Móðurmál og gildi þess 
Viðhorf íslensku mæðranna til móðurmáls síns er sá þátttur sem liggur til 
grundvallar því hvort íslensku máluppeldi er viðhaldið í Hollandi. 
Móðurmál er það mál sem börn læra af foreldrum sínum eða uppalanda. 
Hægt er að eiga fleiri en eitt móðurmál og þarf einstaklingur að læra bæði 
eða öll tungumálin frá upphafi og viðhalda þarf þessum tungumálum til 
jafns til þess að einstaklingur hafi vald á báðum málunum. Með 
móðurmálinu lærum við um samfélagið og þá menningu sem við erum 
fædd inn í (Elsa Sigríður Jónsdóttir 2007a:336-337). Rithöfundur að nafni 
Sandro Key-Åberg komst svo að orði: „Það er aðeins fyrir móðurmálið 
okkar, móðurmálið sem við sjálf tengjumst, að við getum stofnað til 
sambanda við umheiminn og raunveruleikann og tengst öðru fólki nánum 
böndum“ (Skutnabb-Kangas 1981:54).  

Gerð var rannsókn á málvenjum og málviðhorfi alíslenskra og hálf-
íslenskra fjölskyldna í Svíþjóð. Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu í 
ljós að Íslendingar í Svíþjóð telja íslensku vera mikilvægasta þáttinn í því 
að halda í þjóðerni sitt. Þeir telja að til þess að geta talist Íslendingar verði 
þeir að tala íslensku og þess vegna er það þeim mjög mikilvægt að börn 
þeirra læri íslensku. Íslendingarnir hafa einnig þá skoðun að það sé 
mikilvægt að erlendir makar þeirra skilji eða tali íslensku (Þórdís 
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Gísladóttir 2003:86). Í sömu rannsókn er vitnað í  kenningar Smolicz, um 
megingildi (e. core values) og mikilvægi þessara gilda hvað varðar ólíka 
menningarhópa. Kenningarnar snúast um að menningu verði ekki 
viðhaldið í heild sinni ef hóparnir missa sjónar á megingildunum. Hjá 
þeim menningarhópum þar sem tungumálið er þungamiðja 
menningarinnar merkir þetta að varðveita þurfi móðurmálið því það sé 
það sem kemur menningunni áfram til næstu kynslóða. Smolicz 
(1984:14-15) telur að flestir evrópskir menningarhópar hafi móðurmál sitt 
sem megingildi. Niðurstöður úr rannsókninni sem gerð var í Svíþjóð 
leiddu í ljós að hjá Íslendingum eins og hjá öðrum evrópskum 
menningarhópum er móðurmálið megingildi hópsins. Íslensku mæðurnar 
í Hollandi stóðu frammi fyrir þeirri ákvörðun að halda íslensku að 
börnum sínum eður ei. Það var þeirra að meta hvort hluti af því að 
viðhalda móðurmálinu hjá sjálfum sér væri að halda því að börnum 
sínum. Hvort viðhorf Íslendinganna í Svíþjóð og íslensku mæðranna í 
Hollandi til íslensku eru ólík verður kynnt nánar í niðurstöðukafla. 
 

2.2 Móðurmál varðveitt í erlendu málumhverfi 
Þegar varðveita á móðurmál í erlendu málumhverfi koma þar að ýmsir 
áhrifavaldar. Fjölmargar rannsóknir hafa varpað ljósi á mikilvægi ílags (e. 
language input) þess móðurmáls sem varðveita á (Garcia 2003; 
Tannenbaum og Berkowich 2005; Fishman 2001; Tse 2001; Cho og 
Krashen 2000; Kondo 1998; Schrauf 1999). Ílag hefur verið skilgreint 
sem „það magn tungumáls eða tungumála sem barn heyrir í umhverfi 
sínu“ (Birna Arnbjörnsdóttir 2007:14). 

Tungumál innflytjenda eru gjarnan í minnihluta í erlendu málumhverfi 
og er það fyrsta kynslóð innflytjenda sem sér um varðveislu þess. 
Algengt er að fyrsta kynslóð innflytjenda læri mál nýja samfélagsins, 
kunnátta annarrar kynslóðar á móðurmáli fyrstu kynslóðar verður mun 
minni en kunnátta þeirrar á undan og mál nýja samfélagsins verður fyrsta 
mál þriðju kynslóðarinnar (Garcia 2003: 25-26). Önnur kynslóðin er því 
jafnan skilgreind sem mikilvægur hlekkur í sambandi við líftíma 
innflytjendamálsins. Niðurstöður erlendrar rannsóknar á sambandi 
fjölskyldutengsla og varðveislu móðurmáls innflytjenda leiddu í ljós að 
sterk fjölskyldubönd ýttu undir varðveislu innflytjendamálsins. Það má 
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rekja til þess að þeir sem tala sama tungumál eru í stöðugum samskiptum 
og því verður ílagið mikið (Tannenbaum og Berkowich 2005:287). 

Margar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á varðveislu tungumáls 
innflytjenda á milli kynslóða. Rannsókn var gerð á annarrar kynslóðar 
Japönum á háskólaaldri búsettum á Hawaii. Niðurstöður þeirrar 
rannsóknar leiddu í ljós að þeir þættir sem höfðu áhrif á varðveislu 
móðurmálsins var móðurmálsnotkun mæðranna við börnin sín og sú 
menntun sem börnin fengu á móðurmálinu. Það var í höndum mæðranna 
að finna menntun við hæfi á Hawaii (Kondo 1998:395). Varðveisla 
móðurmáls hjá annarri kynslóð Kóreubúa var rannsökuð og leiddu 
niðurstöður í ljós fjóra mikilvæga þætti sem gefa góða raun þegar 
varðveita á móðurmál fyrstu kynslóðar innflytjenda. Þessir fjórir þættir 
eru móðurmálsnotkun foreldra, heimsóknir til heimalandsins, 
sjónvarpsáhorf og lestur (Cho og Krashen 2000:133-135). Fleiri 
niðurstöður rannsókna styðja mikilvægi hlutverks foreldra við varðveislu 
móðurmáls. Bæði hefur verið sýnt fram á að ílagið heima fyrir sem og 
utan þess og ferðir til heimalandsins hafi mikil og jákvæð áhrif á 
varðveislu móðurmáls í erlendu málumhverfi (Fishman 2001:307, Tse 
2001:681). Niðurstöður enn annarra rannsókna benda til að sterk 
fjölskyldubönd þeirra sem móðurmálið tala eru það mikilvægasta þegar 
varðveisla móðurmáls er annars vegar (Portes og Hao 1998:290).  

Mögulegt er að kynferði spili mikilvægt hlutverk í varðveislu 
móðurmáls. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að konur sé líklegri 
til að varðveita móðurmál sitt en karlar og er þar miðað við að konur eru 
meira heima við og eru því í minna návægi við markmálið (e. target 
language). Markmál  hefur verið skilgreint sem annað mál eða erlent mál 
sem einstaklingur lærir. Algengara er að konur átti sig á mikilvægi 
varðveislu móðurmáls síns og finni því til ákveðinnar skyldu við að koma 
móðurmálinu áfram til næstu kynslóðar. Þær finna til ábyrgðar í tengslum 
við móðurmálið í samskiptum við börn sín (Portes og Hao 2002:288). 
Niðurstöður annarra rannsókna benda aftur á móti til þess að konur hafi 
minni áhyggjur af því að varðveita móðurmál sitt og eru líklegri til að 
hvetja börn sín til að tala markmálið eingöngu til að auðvelda þeim 
aðgang að því samfélagi (Gal 1979:75-79, Stern 1986:199). Enn aðrar 
rannsóknir benda til þess að enginn munur sé á milli kynja hvað varðar 
varðveislu móðurmáls (Tannenbaum 2003:389, Tannenbaum og Howie 
2002:420).  
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Rannsókn Robert W. Schrauf (1999:175) á varðveislu móðurmáls á 
meðal ellefu innflytjendahópa í Norður-Ameríku fjallaði um hvaða 
félagslegu áhrifavaldar væru þar mikilvægastir. Hann skipti félagslegu 
áhrifavöldunum í sjö hluta: 

 

1. Búseta. Innflytjendur af sama uppruna sem hópa sig saman 
innan nýja landsins, stofna svokölluð innflytjendahverfi, fá 
mörg tækifæri til að tala móðurmál sitt og auka því líkurnar á 
því að varðveita móðurmál sitt í erlendu málumhverfi. Ef 
innflytjendur af sama uppruna eru dreifðir um nýja landið 
minnka líkurnar á að móðurmálið lifi fram í aðra og þriðju 
kynslóð innflytjenda. 

2. Trúariðkun. Trúariðkun innflytjenda fer fram á móðurmáli 
þeirra og hafa rannsóknir sýnt fram á að dvalartími 
innflytjenda skipti þar engu máli, þeir iðki trú sýna ávallt á 
móðurmálinu. 

3. Menntun. Mesta hættan á að önnur kynslóð innflytjenda læri 
ekki móðurmál foreldra sinna tengist því að öll menntun fer 
fram á máli nýja landsins. Fái önnur kynslóð innflytjenda 
einungis menntun á máli nýja landsins eru miklar líkur á að 
varðveisla móðurmáls fyrstu kynslóðar gangi ekki á milli 
kynslóða. 

4. Þjóðlegir fagnaðir og samkomur. Veisluhöld eða 
samverustundir með samlöndum bjóða upp á vettvang fyrir 
innflytjendur til að halda við sinni eigin menningu og fá 
tækifæri til að tjá sig á móðurmáli sínu. 

5. Heimsóknir til upprunalandsins. Rannsóknir sýna fram á að 
heimsóknir til upprunalands séu lykilatriði í að styrkja 
þjóðernissjálfsmynd innflytjenda og ýta undir varðveislu  
móðurmáls þeirra. 

6. Hjónabönd. Þegar innflytjendur giftast ekki samlöndum 
sínum leiðir það oftast til minni menningarlegra tengsla við 
innflytjendahópinn eða heimalandið. 
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7. Atvinna. Tækifæri innflytjenda til að nota móðurmál sitt við 
störf sín stóreykur líkurnar á að málið varðveitist (Schrauf 
1999:178-183). 

Þessir sjö áhrifavaldar eru taldir vera mögulegir fyrirboðar um hvort 
móðurmál innflytjenda varðveitist eða ekki. Hvort og þá hvernig 
móðurmálið varðveitist á milli kynslóða fer að miklu leyti eftir ílagi þess 
í umhverfi kynslóðanna. Fyrsta kynslóð er sú sem talar móðurmálið og er 
fædd í upprunalandinu og tileinkar sér mál nýja samfélagsins. Hið 
félagslega mynstur, búseta í samfélagi þar sem móðurmál er í 
aðalhlutverki eykur einfaldlega líkurnar á tækifærum til að nota og þróa 
móðurmálið. Með því að búa til vettvang fyrir notkun móðurmálsins er 
móðurmálinu komið áfram til næstu kynslóða (Schrauf 1999:184). 

Í niðurstöðum Schrauf kemur fram að af þeim sjö áhrifavöldum við 
varðveislu móðurmáls hjá innflytjendum í Norður-Ameríku voru tveir 
mikilvægastir. Það var annars vegar búseta, ef innflytjendur hópa sig 
saman og stofna sín eigin samfélög, og hins vegar trúariðkun. Ef þessir 
sjö þættir eru skoðaðir út frá aðstæðum íslensku mæðranna í Hollandi er 
aðeins hægt að fjalla um þá þætti sem eru líklegir til að eiga við íslenska 
samfélagið í Hollandi:  

1. Búseta. Svokölluð innflytjendahverfi Íslendinga í Hollandi 
hafa ekki myndast. Samfélag Íslendinga í Hollandi 
samanstendur mest af Íslendingum sem eiga erlenda maka, 
oftast hollenska. Því má draga þá ályktun að búseta 
Íslendinga í Hollandi hafi ekki áhrif á varðveislu  móðurmáls 
þeirra. 

2. Trúariðkun. Þar sem trúariðkun á ekki við samfélag 
Íslendinga í Hollandi verður ekki fjallað nánar um þann þátt 
hér.   

3. Menntun. Í hinu almenna skólakerfi í Hollandi er ekki boðið 
upp á kennslu í íslensku. Því er skólaumhverfi hollensk-
íslenskra barna hollenskt. Hins vegar er starfræktur 
íslenskuskóli annan hvern sunnudag en nám í þeim skóla er 
val foreldra. 
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4. Þjóðlegir fagnaðir og samkomur. Haldnir er árlegir fagnaðir í 
samfélagi Íslendinga í Hollandi. Einnig safnast saman litlir 
hópar vítt og dreift um landið, svokallaðir saumaklúbbar og 
karlaklúbbar eru starfræktir óopinberlega. Tækifærin til að 
tala íslensku reglulega í Hollandi eru því sköpuð af 
Íslendingunum sjálfum fyrir utan þá árlegu fagnaði sem 
Vinafélag Íslendinga og Hollendinga stendur fyrir. 

5. Heimsóknir til upprunalandsins. Þar sem samgöngur milli 
Íslands og Hollands eru mjög greiðfærar er ekkert því til 
fyrirstöðu að Íslendingar í Hollandi heimsæki Ísland.  

6. Hjónabönd. Flestir þeirra Íslendinga sem búsettir eru í 
Hollandi eiga erlenda maka og því er íslenska málið þar oftast 
í minnihluta (Anna G. Ingadóttir 2010). Í þessari ritgerð á 
þessi þáttur ekki við þar sem verið er að skoða sérstaklega 
hvernig íslenskt máluppeldi fer fram hjá tvítyngdum 
fjölskyldum. 

7. Atvinna. Í Hollandi eru að minnsta kosti tvö íslensk fyrirtæki 
en þar starfa fáir Íslendingar og er sjaldgæft að þeir starfi á 
sama sviði innan fyrirtækisins. Því er vinnumarkaðurinn í 
Hollandi ekki vettvangur fyrir varðveislu móðurmálsins 
íslensku (Kristján Már Atlason 2010; Vigdís Þórarinsdóttir 
2010). 

Eins og sjá má í þessari yfirferð eiga ekki margir þættir við samfélag 
Íslendinga í Hollandi. Í þessari ritgerð verður komist að því hvaða 
mikilvægu áhrifavaldar stuðla að varðveislu íslensks máls í erlendu 
málumhverfi. 

Schrauf útskýrir þrjú mynstur móðurmálsarfleifðar í aðra og þriðju 
kynslóð og hvað þarf til að varðveita málið (sjá töflu 1). 
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Tafla 2. Varðveisla móðurmáls eftir kynslóðum (Schrauf 1999:184).  

 Mynstur eitt Mynstur tvö Mynstur þrjú    
Fyrsta 
kynslóð 
innflytjenda 
 

Tala móðurmálið 
reiprennandi og bæta 
við markmáli. 

Tala 
móðurmálið 
reiprennandi og 
bæta við 
markmáli. 
 

Tala 
móðurmálið 
reiprennandi 
og bæta við 
markmáli. 

Önnur 
kynslóð 
innflytjenda 
 

Móðurmálsnotkun 
heima fyrir en 
markmáliðer ríkjandi. 
 

Tala 
móðurmálið 
reiprennandi, 
markmálið lært 
frá upphafi og 
notað bæði 
innan og utan 
heimilis. 
 

Tala móður-
málið reip-
rennandi, 
markmálið lært 
frá upphafi og 
notað bæði 
innan og utan 
heimilis. 
 

Þriðja 
kynslóð 
innflytjenda 
 

Tala markmálið 
reiprennandi, lítil 
sem engin merki um 
móðurmálið í 
málnotkun, fyrir utan 
einstaka orð og 
orðasambönd. 

Tala markmálið 
reiprennandi og 
ágæt kunnátta á 
móðurmálinu; 
orðum og orða-
samböndum. 

Er tvítynd og 
móðurmálið er 
notað innan og 
utan 
heimilisins. 

 
Í mynstri eitt talar önnur kynslóð móðurmál upprunalandsins heima fyrir 
en mál samfélagsins er ráðandi tungumál þeirra. Málhæfni þessa hóps 
takmarkast við að eiga samtöl við ættingja og tala einungis mál 
samfélagsins utan heimilisins. Samkvæmt þessu mynstri kann þriðja 
kynslóðin vanalega nokkur orð og orðasambönd á móðurmáli 
upprunalandsins. Í mynstri þrjú er málkunnáttu annarrar kynslóðar þannig 
háttað að hún talar móðurmálið bæði innan og utan heimilisins og þriðja 
kynslóðin notar móðurmálið heima við. Á milli þessara tveggja mynstra, í 
mynstri tvö, talar önnur kynslóð móðurmálið innan og utan heimilisins en 
þriðja kynslóðin þekkir aðeins nokkur orð eða orðasambönd (Schrauf 
1999:178-183). 
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Ekki er hægt að horfa á aðstæður allra íslensku mæðranna út frá þessum 
mynstrum Schrauf. Það er komin reynsla á hvernig íslenska málið 
varðveitist til annarrar kynslóðar í Hollandi hjá tveimur elstu börnunum í 
rannsókninni. Það sem er ólíkt með þeim innflytjendum í rannsókn 
Schrauf og íslensku mæðrunum er hjúskaparstaða þeirra. Meirihluti 
innflytjenda í rannsókn Schrauf áttu börn með samlöndum sínum á 
meðan íslensku mæðurnar eiga hollenska maka. Út frá þessum þremur 
mynstrum verður þróun íslenska málsins skoðuð hjá elstu börnunum 
tveimur í hópi þátttakenda. 

Velgengni við varðveislu íslensks máls erlendis má fyrst rekja til 
Vesturheims. „Nýja Ísland“ var stofnað í Vesturheimi á 19. öldinni og eru 
þeir landnámsmenn kallaðir Vestur-Íslendingar. Í rannsókn Birnu 
Arnbjörnsdóttur (2006:53) sýndu niðurstöður fram á að þeir Íslendingar 
sem settust að í Vesturheimi þróuðu með sér virkt tvítyngi (e. active 
bilingualism). Með virku tvítyngi er átt við það að nota tvö tungumál í 
daglegu lífi og lifa í tveimur menningarheimum (Aðalnámskrá 
grunnskóla 1999:87). Aðlögun þeirra að nýjum heimkynnum varð mjög 
farsæl sem og þróun íslenska málsins fram í þá ættliði sem á eftir komu. 
Næstu kynslóðum var bæði kennd íslenska og enska og hélst íslenska 
tungumálið fram til fjórðu kynslóðar Vestur-Íslendinga, sem er merkilegt 
fyrir þær sakir að engin endurnýjun varð í hópnum frá 1914 (Birna 
Arnbjörnsdóttir 2006:25). Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna 
hversu sterkt samband Íslendinga er við sitt móðurmál og þetta sterka 
samband er varðveislu á íslensku máli erlendis einungis til framdráttar. 
Til að bera saman íslenska málið við önnur móðurmál innflytjenda má 
nefna að í Bandaríkjunum talar mikill meirihluti eða 90% þriðju 
kynslóðar innflytjenda, aðeins ensku en ekki móðurmál fyrstu kynslóðar 
innflytjenda (Alba, Logan, Lutz og Stults 2002:480). 

Hér að ofan hafa verið skoðaðar fjölmargar erlendar rannsóknir á 
varðveislu móðurmáls innflytjenda og hvaða þættir hafa þar áhrif á. Hvort 
og þá hvernig móðurmálið varðveitist á milli kynslóða er meðal annars 
skoðað út frá reynslu innflytjendahópa, þar sem oftast eru það fjölskyldur 
frá sama landi sem flytjast búferlum til annars lands. Þar vinna báðir 
foreldrar að sama takmarkinu, að halda móðurmálinu að börnum sínum. Í 
þeirri rannsókn sem greint er frá í þessari ritgerð standa mæðurnar einar 
að íslensku máluppeldi og það ber að taka til greina þegar ofangreindar 
rannsóknir eru skoðaðar. 
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2.3 Tvítyngi 
Tvítyngi á við um þann sem hefur færni í tveimur tungumálum. Fæstir 
eru jafnvígir á bæði málin og getur þar munað miklu (Aðalnámskrá 
grunnskóla 1999:87). Öll börnin í rannsókninni eru tvítyngd. Foreldrar 
tvítyngdra barna þurfa að yfirstíga margar hindranir við máluppeldi. 
Mikilvægt er að hafa samræmi í málnotkun og gera sér grein fyrir 
mikilvægi félagslegs stuðningsnets, eins og fjölskyldu og skóla. 

Samhliða tvítyngi (e. simultaneous bilingualism) á við um barn sem 
lærir tvö tungumál frá upphafi og ílag beggja mála er svipað, sem dæmi 
má nefna barn foreldra sem eiga hvort sitt móðurmálið. Hægt er að skoða 
samhliða tvítyngi frá tveimur hliðum eftir því í hvernig umhverfi 
tungumálin eru lærð, í meirihluta málumhverfi (e. majority 
ethnolinguistic community) og minnihluta málumhverfi (e. minority 
ethnolinguistic community). Með meirihluta málumhverfi er átt við að 
tungumál og menning meirihlutans séu opinberlega, formlega eða 
óformlega, viðurkennd meðan tileinkun annars máls er einnig viðurkennd 
og studd. Sem dæmi má taka ensku og frönsku í Montreal í Kanada. Það 
barn sem elst upp í þess konar umhverfi er mjög líklegt til að ná góðri 
færni í báðum tungumálum. Með minnihluta málumhverfi er átt við að 
tungumál og menning minnihlutahóps eru ekki opinberlega viðurkennd í 
viðkomandi landi. Sem dæmi má taka öll önnur tungumál en ensku í 
Bandaríkjunum. Það barn sem elst upp í þessu umhverfi þarf að vera í 
stöðugu sambandi við fólk sem talar sama tungumál til að viðhalda 
málinu og til þess að ná sem bestri færni í þeim tungumálum sem það 
talar (Alvarez 2006). 

Börn sem læra tvö mál samhliða frá upphafi þróa orðaforða sinn 
hægar í hvoru máli fyrir sig en þau börn sem læra eitt mál. Samanlagður 
orðaforði tvítyngdra barna er þó oft meiri en orðaforði jafnaldra þeirra. 
Hversu hratt börn þróa málþroska sinn fer að miklu leyti eftir umhverfi 
þeirra, þ.e. hversu miklum tíma þau hafa varið innan um fólk sem talar 
bæði málin. Þar að auki spila stórt hlutverk virðingarstaða málanna og 
áhugi barnsins og annarra á því að það verði tvítyngt (Elín Þöll 
Þórðardóttir 2007:107). Ílag tungumálanna er mikilvægt og þar skiptir 
mestu hversu miklum hluta af tíma barnsins er varið í hvort tungumálið 
fyrir sig. Ef ílag annars tungumálsins er 25% eða minna af tíma barnsins 
er mjög líklegt að það muni ekki tala það mál reiprennandi. Í máluppeldi 
tvítyngdra barna sem alast upp við tvö tungumál frá fæðingu hafa 
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rannsóknir sýnt fram á mikilvægi ílags hvors tungumáls fyrir sig. 
Mikilvægt er að samræmi sé í því hvaða tungumál séu töluð af 
foreldrunum og hvort foreldri fyrir sig haldi sig við eitt tungumál 
(Alvarez 2006). 

Settar hafa verið fram m.a. tvær kenningar um máltöku barns þegar 
það elst upp við tvö tungumál frá upphafi. Annars vegar er það einhliða 
málkerfiskenningin (e. unitary language system hypothesis) sem fjallar 
um þrjú stig samhliða tvítyngis (Volterra og Taeschner 1978:314-316). Á 
fyrsta stigi mynda bæði tungumálin eitt málkerfi og stendur það til 
þriggja ára aldurs. Á stigi tvö aðskilst orðaforði tungumálanna en 
málfræðin helst ennþá sem eitt málkerfi. Á þriðja og síðasta stiginu verða 
tungumálin algjörlega aðskilin og barnið verður tvítyngt. Hins vegar er 
það kenning sem Genesee (1989:167-169) setti fram og nefnist tvíhliða 
málkerfiskenningin (e. dual language system hypothesis). Í þeirri 
kenningu kemur fram að frá upphafi máltöku barns aðskilur það 
tungumálin í umhverfi sínu og þróar þannig tvö eða fleiri málkerfi í 
huganum og hafa nýlegar rannsóknir stutt þessa kenningu (Nicoladis og 
Genesee 2000:223). 

Til að setja þessar ofangreindar kenningar og fræði í samhengi við þá 
rannsókn sem ritgerðin fjallar um, er rétt að draga út það sem á við um 
aðstæður þátttakenda rannsóknarinnar. Öll börnin alast upp við samhliða 
tvítyngi í minnihluta málumhverfi, þ.e. við íslensku og hollensku í 
hollensku málumhverfi þar sem íslenska er ekki opinberlega viðurkennd 
sem tungumál. Áhugi foreldra barnanna á því að þau læri bæði málin er 
mikilvægur ef árangur á að nást en áhugi barnanna sjálfra er einnig stór 
þáttur af öllu því ferli sem tvítyngt máluppeldi byggist á. Ílag 
íslenskunnar þarf stöðugt að vera 25% eða meira af tíma barnanna til að 
líklegt sé að barnið nái góðum tökum á íslensku. Augljóslega er mun 
erfiðara að ná því marki þegar aðeins annað foreldrið talar málið en í 
niðurstöðukafla verður nánar greint frá ílagi íslenskunnar í umhverfi 
barnanna sem og fleiri þáttum.  
 

2.4 Sjálfsmynd og menningaraðlögun 
Tungumálið er hluti af sjálfsmynd einstaklingsins. Í kenningum Vygotsky 
(1986) er greint frá tungumálinu sem lykilatriði í félagslegum og 
vitrænum þroska. Hann taldi að tungumálið gegndi þýðingarmiklu 
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hlutverki í samskiptum og vitsmunalegum tengslum einstaklingsins við 
aðrar manneskjur. Þegar fjallað er um sjálfsmynd (e. self-concept) er 
stigið inn í stóran heim flókinna skilgreininga. Hér er notast við þá 
skilgreiningu að sjálfsmynd vísi til þeirra upplýsinga sem 
einstaklingurinn hefur um sjálfan sig á hvaða aldri sem hann er, t.d. sú 
vitneskja, viðhorf og tilfinningar sem hann ber til sjálfs síns. Þeir 
fræðimenn sem fjallað hafa um sjálfsmynd leggja ýmist áherslu á 
persónulega eða félagslega sjálfsmynd. Persónuleg sjálfsmynd felur í sér 
þá tilfinningu að vera sérstök persóna sem stendur á eigin fótum og ræður 
sjálfri sér en félagsleg sjálfsmynd birtist í þörfinni fyrir nánd, sameiningu 
og samkennd með stærri heild (Elsa Sigríður Jónsdóttir 2007b:78-81). 

Þegar einstaklingar aðlagast nýjum menningarheimi fer fram viss 
endurskoðun á þeirra eigin sjálfi og lífsgildum þeirra en það eru þær 
aðstæður sem íslensku mæðurnar stóðu frammi fyrir þegar þær fluttust til 
Hollands. Sterk persónuleg sjálfsmynd er góð undirstaða fyrir þær 
breytingar sem eiga sér stað við þessa aðlögun. Þjóðernissjálfsmynd (e. 
ethnic identity) er hluti af félagslegri sjálfsmynd. Erlendar rannsóknir 
hafa beint sjónum sínum að mikilvægi þjóðernissjálfsmyndar, sem 
skilgreinist sem tilfinningin að tilheyra hópi og hvernig hugsanir 
einstaklingsins eiga samleið með þeim hópi (Phinney 2003:176, 
Rotherman og Phinney 1987:18-21). Þjóðernissjálfsmynd er samofin lífi 
einstaklingsins og skiptir hann miklu máli tilfinningalega (Ammon 
2004:20-21). 
Upphafsorð inngangskafla þessarar ritgerðar tengjast bæði persónulegri 
sjálfsmynd sem og þjóðernissjálfsmynd. Með því er átt við að móðurmál 
hvers og eins er tengt sjálfsmynd hans, tengt því hvernig einstaklingurinn 
sér sjálfan sig og er jafnframt mikilvægur þáttur í að halda í þjóðerni 
einstaklingsins. Í þessari ritgerð er meðal annars leitast eftir að skoða 
hvernig samband íslensku mæðranna við sitt móðurmál endurspeglast í 
því hvernig þær halda íslensku máli að börnum sínum. Þar kemur að 
þjóðernissjálfsmynd mæðranna, þær eru Íslendingar og samsama sig þeim 
þjóðfélagshópi. Þær voru aftur á móti einnig innflytjendur í Hollandi og 
hvernig þær aðlöguðust þeim þjóðfélagshópi skiptir einnig máli við 
mótun þjóðernissjálfsmyndar.   

Skoðað hefur verið hvað hvetji innflytjendur fyrstu kynslóðar til að 
tileinka sér mál og menningu nýja landsins. Jákvætt viðhorf innflytjenda í 
aðlögun að nýju landi er lykilatriði og skapar að sama skapi jákvætt 
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viðhorf þeirra sem markmálið tala til aðlögunar innflytjenda. Hvað 
hvatann varðar skiptir máli hversu lengi innflytjendur telji sig ætla að 
dvelja í landinu, þeir hugsa meðal annars út í það hvort það borgi sig að 
læra nýtt tungumál fyrir stuttan dvalartíma (Birna Arnbjörnsdóttir 
2007:70-72). 

Hugtakið menningaraðlögun (e. acculturation) hefur verið skilgreint 
sem þær breytingar á menningu og aðlögun sem eiga sér stað þegar 
einstaklingar úr ólíkum menningarheimum eiga samskipti. Enn fremur er 
sagt að þessar breytingar komi ekki af sjálfu sér heldur skipti sköpum 
virkni hvers og eins í aðlögun að nýjum menningarheimi (Gibson 
2001:17-23). 

Berry (2003:19-23) segir frá tveimur megin sjónarmiðum 
menningaraðlögunar. Það fyrra er að einstaklingarnir velji að eiga 
samskipti fyrir utan sinn menningarhóp og það seinna er að 
einstaklingarnir vilja annaðhvort gefa sína menningu upp á bátinn eða 
viðhalda henni. Út frá þessu hefur Berry fjallað um fjórar leiðir til 
aðlögunar að nýju landi. Þær eru: Samlögun (e. assimilation), samþætting 
(e. integration), aðskilnaður (e. seperation) og jaðarstaða (e. 
marginalization). Með samlögun er átt við að innflytjendur tileinki sér 
menningu nýja landsins og leggi menningu heimalandsins á hilluna. Með 
samþættingu er átt við að innflytjendur tileinki sér menningu nýja 
landsins en haldi jafnframt í menningu heimalandsins. Þegar talað er um 
aðskilnað taka innflytjendur lítinn þátt í menningu nýja landsins og halda 
áfram að lifa í sinni menningu í nýju landi. Með jaðarstöðu er átt við að 
lítil þátttaka er í menningu nýja landsins sem og heimalandsins. 

Virkni hvers og eins í aðlögun að nýju landi er mjög mikilvæg.  
Jákvætt viðhorf og jákvæð ástæða þess að flutt er til nýs lands hlýtur að 
vera innflytjendum til framdráttar í aðlögun að nýju landi og nýju 
málumhverfi. Það að aðlögun að landinu, sem mæðurnar síðar ala börnin 
sín upp í verði farsæl er mikilvægur þáttur í því að þróa sterka 
þjóðernissjálfsmynd mæðranna. Sterk þjóðernissjálfsmynd getur haft 
jákvæð áhrif á hvernig móðurmáli innflytjenda er haldið að annarri 
kynslóð. Í niðurstöðukafla verður fjallað um hvaða leiðir aðlögunar 
íslensku mæðurnar völdu og hvernig aðlögunin gekk.  

Þeirri fræðilegu yfirferð sem hér líkur er ætlað að vera undirstaða 
rannsóknarinnar og sá grunnur sem byggt er á. Traust samband við 
móðurmál leiðir til varðveislu málsins í erlendu málumhverfi en að 
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varðveislunni koma einnig nokkrir mikilvægir þættir. Hvaða þættir koma 
að varðveislu íslensks máls í Hollandi er sá þáttur rannsóknarinnar sem 
rýnt verður í. Óneitanlega eru aðstæður íslensku mæðranna aðrar en 
innflytjendahópanna í rannsókn Robert Schrauf. Með því að skoða þessa 
tvo hópa til samanburðar er ætlunin að varpa ljósi á þær aðstæður sem 
íslensku mæðurnar í Hollandi varðveita móðurmál sitt við. Taka þarf tillit 
til þess tíma sem mæðurnar áttu í Hollandi áður en þær eignuðust börnin 
sín, hvernig þeim gekk að aðlagast nýju landi og nýju málumhverfi og 
móta sína þjóðernissjálfsmynd. 
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3 AÐFERÐ 

Hér er greint frá þátttakendum og vali á þeim, hvaða aðferðafræði var 
stuðst við í rannsókninni og hvernig rannsóknin sjálf fór fram. Einnig er 
samfélag Hollendinga kynnt til sögunnar. 

Aðalþættir rannsóknarinnar eru aðferðir mæðranna við varðveislu 
móðurmálsins og hvernig og af hverju þær halda íslensku máli að börnum 
sínum. Hvernig börnin meðtaka þær aðferðir og viðhorf þeirra gagnavart 
því að vera tvítyngd og hver afstaða feðranna er gagnvart íslensku 
máluppeldi eru jafnframt mikilvægir þættir. Viðtölin voru lykluð í þemu 
og á grundvelli þeirra eru niðurstöður rannsóknarinnar túlkaðar. 
 

3.1 Val og lýsing á þátttakendum 
Leitast var við að beina sjónum að stöðu íslensks máls í hollensku 
málumhverfi, hvernig íslenska málinu vegnar í umhverfi þar sem það er 
ekki í meirihluta og hvaða þættir hafa þar áhrif á. Til að þrengja það 
sjónarmið varð til hugmyndin um hvernig íslenskt máluppeldi ætti sér 
stað hjá fjölskyldum þar sem móðirin er íslensk og faðirinn er hollenskur. 
Fyrirspurn var send til Vinafélags Íslands og Hollands (holl. Vereniging 
Ijsland Nederland)1 og fengust upplýsingar um þátttakendur þaðan. 
Einnig leiddu tengsl rannsakanda við Íslenskuskólann í Hollandi til 
þátttöku tveggja fjölskyldna. Samtals var úr átta fjölskyldum að velja og 
var fjórum þeirra ekki send beiðni um þátttöku í rannsókninni. Hjá 
tveimur af fjórum fjölskyldum höfðu elstu börn ekki náð tveggja ára aldri 
og við hinar tvær voru tengsl rannsakanda of náin. Mæðurnar fjórar og 
eiginmenn þeirra sem valin voru samþykktu öll að taka þátt og síðar 
fékkst leyfi til viðtals við sextán ára stúlku sem er dóttir þátttakenda. 
Uppkominn sonur annarra þátttakenda féllst einnig á að taka þátt þannig 
að tekin voru viðtöl við tvö elstu börn þátttakenda. Allir þátttakendur 
njóta nafnleyndar. Í töflu tvö má sjá nánari deili á þátttakendum, um 
fjölskyldumynstur þeirra sem og þann fjölda ára sem íslensku mæðurnar 
hafa dvalið erlendis. 
 

                                                      
1 Hér eftir skrifað VIN 
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Tafla 3. Upplýsingar um þátttakendur. 

 Nöfn 
þátttakenda     

Aldur móður     Fjöldi ára 
móður erlendis 
 

Fjölskylda A Sigríður og 
Stijn.          
Tveir drengir 
fæddir 2003 og 
2004. 
  

39 ára. 18 ár, þar af 9 ár 
í Hollandi með 
hléum.              

Fjölskylda B  Anna María og 
Arnold.  Stúlka 
fædd 2001 og 
drengur fæddur 
2002.  

42 ára.  15 ár í Hollandi. 

Fjölskylda C  Jórunn og Jan. 
Jóhanna fædd 
1993 og stúlka 
fædd 1996. 
 

46 ára  25 ár í Hollandi. 

Fjölskylda D  Hólmfríður og 
Harry. Henry 
fæddur 1982. 
  
  

55 ára                   33 ár í Hollandi.
  

 
                

Það sem íslensku mæðurnar eiga sameiginlegt, auk þess að eiga hollenska 
eiginmenn og tvítyngd börn, eru tengsl þeirra við samfélag Íslendinga í 
Hollandi. Þær gegna allar stöðu stjórnarmanna, ýmist hjá VIN eða 
Íslenskuskólanum. Íslensku mæðurnar hafa því allar áhuga á því að vera í 
tengslum við Íslendinga og íslenskt mál.  
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3.2 Samfélag Íslendinga í Hollandi 
Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Hollands (Central Bureau voor 
Statistiek 2010) voru 114 Íslendingar2 búsettir í Hollandi í nóvember 
2009. VIN stendur fyrir ýmsum föstum liðum eins og þorrablóti, 
samfagnaði á 17. júní og jólaballi. Í VIN eru skráðir tæplega 200 
meðlimir og þar af eru 75 Hollendingar sem eru ekki virkir félagar. 
Viðburðirnir eru alla jafna vel sóttir af meðlimum félagsins og 
fjölskyldum þeirra. Sem dæmi má nefna að um 100 gestir voru saman 
komnir á þorrablótinu 2010 (Anna G. Ingadóttir 2010). Haldnir eru 
aðalfundir sem eru öllum opnir og nú er á dagskránni „Freyjukvöld“ þar 
sem íslenskar konur í Hollandi safnast saman og eiga notalega 
kvöldstund. Einnig er VIN tengiliður Íslendinga við hollenska samfélagið 
og auglýstir eru viðburðir og uppákomur sem tengjast Íslandi á heimasíðu 
félagsins (Vinafélag Íslands og Niðurlanda 2010). Íslendingar í Hollandi 
hafa einnig verið að safnast saman vítt og breytt um landið, hvort sem er í 
saumaklúbbum, karlaklúbbum eða að sækja kóræfingar sem eru 
nýtilkomnar. Á samskiptavefnum Facebook má finna hóp þar sem 
Íslendingar í Hollandi skiptast á upplýsingum um hin ýmsu málefni. 
Íslenskuskólinn í Hollandi er einnig vettvangur fyrir Íslendinga til að 
hittast. Skólinn hefur verið starfræktur frá árinu 1994 og eru að jafnaði 
tuttugu nemendur skráðir í skólann á hverjum vetri. Þar fer fram kennsla 
og samvera á íslensku fyrir börn frá fjögurra ára aldri til 12 ára, misjafnt 
er þó hvenær nemendur hætta námi. Kennt er annan hvern laugardag í 
þrjár klukkustundir í senn og á meðan kennslu stendur geta foreldrar átt 
saman spjall um málefni líðandi stundar (Íslenskuskólinn í Hollandi 
2010). Því má segja að Íslenskuskólinn sé bæði vettvangur fyrir börn og 
foreldra til að komast í návígi við íslenskt mál og aðra Íslendinga. Á 
endanum er það vilji hvers og eins til að taka þátt í íslensku samfélagi í 
Hollandi sem hefur mest að segja. 
 

3.3 Rannsóknarsnið og hálfopin viðtöl 
Markmið þessarar rannsóknar var að safna lýsandi gögnum þar sem 
tækifæri gæfist til að greina skoðanir, reynslu og tilfinningar þátttakenda. 

                                                      
2 Hér eru Íslendingar skilgreindir sem þeir sem fæðast á Íslandi. 
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Því var valin eigindleg rannsóknaraðferð. Það rannsóknarsnið sem notað 
var er tilviksrannsókn (e. case study). Vegna þess hversu túlkandi 
rannsóknarsniðið er eru þemu greind út frá þeim gögnum sem safnað er í 
stað fyrirframgefinna þema. Vickers (2002:619) greinir frá því að reynsla 
rannsakenda og frásögn þeirra bæti við reynslubankann alveg eins og þau 
gögn sem safnað er. Öflun munnlegra gagna er ein helsta 
aðferðafræðilega nálgunin í eigindlegum rannsóknum. Hlutverk 
rannsakanda er að fylgja viðmælendum eftir og hlusta eftir því sem sagt 
er (Barriball og While 1994:330).  

Hálfopin viðtöl henta vel til að kanna viðhorf og skoðanir þátttakenda 
rannsóknar vegna flókinna og stundum viðkvæmra málefna. Í hálfopnum 
viðtölum hafa viðmælendur svigrúm til að segja sögu sína með sínum 
eigin orðum og rannsakandi getur fylgt eftir svörum þeirra. Gallar við 
hálfopin viðtöl eru þeir að vinnan við þau er mikil og túlkun gagna er 
viðkvæm (Flick 2006:206-207). Við framkvæmd hálfopinna viðtala er 
ekki aðeins hægt að velja orðalag sem hentar hverjum þátttakanda heldur 
getur sú dýpt sem næst í viðtölunum verið ómetanlegt tæki til að ákvarða 
áreiðanleika gagna. Það gerist vegna þess að tækifæri skapast til að; 
fylgja eftir áhugaverðum upplýsingum sem koma fram í viðtölunum; 
rannsaka viðkvæm málefni; safna verðmætum og ítarlegum upplýsingum; 
koma auga á mótsagnir í frásögn viðmælanda; aðstoða viðmælanda við 
að rifja upp gleymdar minningar (Barriball og While 1994:331).  

Að hluta til er hægt að meta áreiðanleika þeirra gagna sem söfnuðust. 
Þau gögn sem söfnuðust í viðtölum við foreldra elstu barnanna tveggja 
um íslenskt máluppeldi þeirra, voru staðfest í viðtölum við börnin. Flest 
þau gögn sem söfnuðust í viðtölum við foreldra hinna barnanna var 
einnig hægt að staðfesta vegna þátttöku barnanna í Íslenskuskólanum í 
Hollandi þar sem rannsakandi er kennari.  

 

3.4 Framkvæmd rannsóknar 
Rannsóknir þurfa að uppfylla siðferðislegar kröfur til jafns við 
aðferðafræðilegar kröfur. Þátttakendum þarf að vera gert ljóst í hverju 
þátttakan felst og hvernig upplýsingar verði nýttar sem safnað verður um 
viðkomandi. Mikilvægt er að þátttakendur séu vel upplýstir um rétt sinn 
og að þeim sé frjálst að hætta þátttöku þyki þeim ástæða til, án þess að 
gjalda fyrir það á einhvern hátt (Sigurður Kristinsson 2003:172-173). 
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Þátttakendur fengu upplýsingablað þar sem framkvæmd rannsóknar og 
deili á rannsakanda voru tíunduð.3 Einn þátttakandi hafði ekki náð 18 ára 
aldri. Í því tilviki gáfu foreldrar hans leyfi fyrir því að beiðni um þátttöku 
í rannsókninni væri send. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. 

Þátttakendum voru send upplýsingablöðin í tölvupósti þar sem allar 
upplýsingar um rannsóknina og viðtölin komu fram. Blöðin voru bæði á 
íslensku og hollensku og fengu þátttakendur þau einnig afhent undirrituð 
af rannsakanda. Viðtölin fóru fram á heimilum fjölskyldnanna víðs vegar 
um Holland að undanskildu einu viðtali sem fór fram í Reykjavík. 
Viðtölin við mæðurnar fóru öll fram á íslensku og við feðurna fóru þau 
fram á ensku. Viðtalið við Jóhönnu hófst á íslensku en skipt var yfir í 
ensku í miðju viðtali. Viðtalið við Henry fór fram á íslensku. Áður en 
viðtölin við mæðurnar hófust var viðeigandi upplýsingum safnað um 
dvalartíma erlendis, aldur þeirra, fjölda og aldur barna sem og 
fæðingarstað þeirra. Byrjað var á að taka viðtöl við mæðurnar og stóðu 
þau yfir í 45–70 mínútur hvert. Viðtölin við feðurna og síðar börnin voru 
styttri, allt frá átta mínútum upp í 30 mínútur. Vegna aksturslengdar í 
Hollandi var tilvalið að nýta heimferð í að hlusta á þau gögn sem safnað 
hafði verið hvern dag og var það gert. Gögnin voru þar á eftir afrituð, 
ekki seinna en sjö dögum eftir öflun þeirra. Eftir að öll gögn höfðu verið 
afrituð voru þau yfirfarin og afrituð í annað sinn eftir því sem við átti.  

Gagnaöflun fór fram veturinn 2009–2010 og voru öll viðtölin voru 
tekin upp á diktafón. Viðtölin hófust á opnum spurningum og í framhaldi 
af þeim sögðu þátttakendur sína sögu. Viðtalsrammanum var skipt í fimm 
hluta4, þrír þeirra áttu við mæðurnar og einn átti við feðurna og einn við 
börnin.  Mæðurnar voru spurðar út í flutninginn frá Íslandi, aðlögunina að 
Hollandi og að hollensku málumhverfi, tengslin við Ísland í Hollandi og 
sambúð málanna tveggja inni á heimilum þeirra. Því næst sögðu þær frá 
sinni reynslu af íslensku máluppeldi. Feðurnir voru spurðir út í viðhorf 
sitt til íslensks máluppeldis og eigin íslenskukunnáttu. Börnin voru spurð 
að því sama ásamt því að ítarlegar var talað við elsta barn þátttakenda þar 
sem aðstæður hans eru frábrugðnar hinum börnum þátttakenda. Hann var 
einnig spurður út í reynslu sína af búsetu á Íslandi og framtíðaráform. 

                                                      
3 Sjá viðauka 1 og 2. 
4 Sjá viðauka 3 

33 



 

Við greiningu gagnanna var notuð aðferð sem leiðir til túlkunar og 
útskýringar (e. interpretational analysis) og felst í stöðugum samanburði 
og leit að samhengi, þema eða mynstri. Gögnin eru greind ítarlega og 
lykluð og þannig er reynt að þróa flokka sem eru lýsandi (Gall, Borg og 
Gall 1996:562-568). Sá fræðilegi grunnur sem lagður var í upphafi var 
hafður að leiðarljósi og gerð samantekt eftir eftirfarandi kafla: 

 Flutningur frá Íslandi og aðlögun mæðranna að Hollandi 
(Undirkafli 4.1). Menningaraðlögun, persónuleg og félagsleg 
sjálfsmynd, þjóðernissjálfsmynd. 

 Sambúð íslensku og hollensku inni á heimilum fjölskyldanna 
og tengslin við Ísland eftir flutning til Hollands (Undirkafli 
4.2). Lært og unnið á nýju tungumáli, íslenskan ræktuð 
erlendis og ílag beggja mála. 

 Íslenskt máluppeldi (Undirkafli 4.3). Þættir sem gefa árangur í 
íslensku máluppeldi, hvaða aðferðir nota mæðurnar? Hvað 
reynist vel og hvað er erfitt. 

 Skoðanir mæðranna á mikilvægi íslensks máluppeldis 
(Undirkafli 4.4). Samband mæðranna við móðurmál sitt, 
þjóðernissjálfsmynd. 

 Viðhorf feðranna til íslensks máluppeldis (Undirkafli 4.5). 
Áhugi feðranna á að börnin þeirra verði tvítyngd og skoðun 
þeirra á íslensku máluppeldi. 

 Viðhorf barnanna til íslensks máluppeldis (Undirkafli 4.6). 
Áhugi barnanna á að vera tvítyngd, upplifun þeirra á íslensku 
máluppeldi í Hollandi. 

Í næsta kafla er gerð grein fyrir þeim gögnum sem söfnuðust úr 
viðtölunum tíu. 
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4 NIÐURSTÖÐUR 

Niðurstöður þær er hér er greint frá eiga einungis við um þátttakendur 
rannsóknarinnar og því er ekki unnt að alhæfa út frá þeim. Hins vegar 
gætu þessar niðurstöður veitt innsýn í aðlögun innflytjenda að nýju landi 
þar sem makinn er innfæddur og hvernig innflytjendum gangi að 
varðveita móðurmál sitt og tvítyngdra barna sinna í erlendu málumhverfi. 
Einnig geta niðustöður rannsóknarinnar varpað ljósi á íslenskt máluppeldi 
erlendis, hvaða aðferðir gefast vel og hvort mögulegt sé að íslenskt 
máluppeldi gefi það góðan árangur að börn íslenskra mæðra erlendis geti 
haft bæði málin á valdi sínu á fullorðinsárum.  

 

4.1 Flutt frá Íslandi og aðlögun að Hollandi 
Þegar íslensku konurnar fóru frá Íslandi í upphafi var það til að fara í nám 
eða til vinnu erlendis. Allar eiga konurnar það sameiginlegt að hafa hitt 
hollenska eiginmenn sína utan Íslands, ýmist í Evrópu eða 
Bandaríkjunum. Hugur íslensku kvennanna leitaði aftur heim til Íslands í 
helmingi tilvika, tvær þeirra, Anna María og Jórunn, höfðu ekki séð fyrir 
sér að setjast að erlendis á meðan hinar tvær, Sigríður og Hólmfríður, 
settu það ekki fyrir sig. Það var þó ekki þannig að þær hafi séð Holland 
sem slíkt í einhvers konar dýrðarljóma heldur tóku örlögin í taumana. 

Sigríður fór fyrst frá Íslandi til Bandaríkjanna til náms og ílengdist þar 
í níu ár. Eftir nám starfaði hún í Hollandi í nokkra mánuði og ætlunin var 
að snúa aftur til Bandaríkjanna. Í Hollandi kynntist hún Stijn, eiginmanni 
sínum, og ákvað því að leita sér að nýju starfi í Evrópu og kom til greina 
að hún færi að starfa í Vín í Austurríki eða Brussel í Belgíu. Hins vegar 
endaði hún á að taka starfi í Hollandi. Sigríður og eiginmaður hennar 
stofnuðu heimili í Hollandi og tveimur árum síðar fluttu þau til 
Bandaríkjanna með ungan son sinn vegna vinnu Stijn og bjuggu þar í tvö 
ár. Að því loknu fluttust þau aftur til Hollands í byrjun árs 2005 og hafa 
búið þar síðan. 

Anna María sótti um að verða skiptinemi á háskólaárum sínum og 
vildi komast til Norðurlandanna eða Englands. Hún endaði hins vegar í 
Hollandi: „Og þar kynntist ég manninum mínum .. þetta var sko ekki það 
sem ég ætlaði mér ... þetta bara gerðist svona.“ Þegar leiðir Önnu Maríu 
og Arnolds lágu saman sá hún ekki fyrir sér að hún myndi búa erlendis. 
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Hún ætlaði sér alltaf að búa á Íslandi og fann fyrir sterkum tengslum við 
land og þjóð: „En svo gerist þetta og þá var ákvörðunin mjög auðveld. 
Þetta var það sem ég vildi og ég er svona manneskja sem tekur bara 
ákvarðanir og er ekkert að velta mér upp úr því.“ Anna María setti allt 
sem hún átti á eitt bretti og kom því í fiskitogara þar sem það fékk pláss í 
sjúkraherbergi. Anna María og Arnold sóttu búslóðina svo til Hannover í 
Þýskalandi: „Og þá var ég bara komin hingað ... og ég var bara komin til 
að vera.“ 

Jórunn kynntist eiginmanni sínum í Bandaríkjunum þar sem hún var 
au pair og Jan var garðyrkjumaður. Jan elti hana til Íslands um jólin 1984 
en þau eyddu áramótunum í Hollandi. Hún hafði hugsað sér að halda 
áfram námi á Íslandi í janúar en ástin hélt henni lengur í Hollandi og hún 
tók því ákvörðun um að fresta námi sínu fram til hausts. Jórunn byrjaði 
að vinna í Hollandi en var þó ekki með hugann við það að setjast að í 
Hollandi: „Holland og Hollendingar voru voða langt í burtu frá mér, ég 
var bara svo ástfangin.“ Jórunn segist ekki hafa yfirgefið Ísland fyrr en 
móðir hennar lést fyrir nokkrum árum. Hún talar um að yfirgefa Ísland í 
þeim skilningi að hún átti alltaf sitt eigið afdrep á heimili móður sinnar, 
herbergið sitt með rúminu sínu og skrifborði og öðrum persónulegum 
munum: „Ég kom bara hérna út með ferðatösku, ég fór aldrei og hugsaði 
sem svo: „Ég ætla að búa í Hollandi, það er svo æðislegt“ Nei! Aldrei. Ég 
á bara heima hérna.“ 

Á skiptinemaárum sínum komst Hólmfríður að því að Ísland væri ekki 
nafli alheimsins. Hún var með mikla útþrá sem unglingur og eyddi 
sumrunum í að ferðast um alla Evrópu með Interrail. Hólmfríður er 
hjúkrunarfræðingur að mennt og ákvörðunin um að læra hjúkrun var 
tekin á þeim forsendum að opna möguleikana á starfsframa erlendis. Hún 
segir það einfaldlega hafa verið þannig að hún ætlaði ekki að búa á 
Íslandi eftir nám: „Ég var ekki mjög tilfinningalega, ekki svona ofsalega 
húkkuð á því að ég þyrfti að vera á Íslandi. Þó ég eigi mjög góða og nána 
fjölskyldu. En þetta var bara í mér, þessi punktur.“ Hólmfríður og Harry 
kynntust á alþjóðaráðstefnu Interrail í Þýskalandi og þar sem þau 
þekktust lítillega eftir að ráðstefnunni lauk útvegaði faðir Hólmfríðar 
Harry far með fraktskipi frá Hollandi til Íslands þar sem hann dvaldist í 
þrjá mánuði. Unga parið kynntist mjög vel á þeim tíma og ákvörðun var 
tekin um nánara samband. Í huga Hólmfríðar var aldrei spurning um neitt 
annað en að þau hæfu búskap erlendis og því var ákvörðunin um að 
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setjast að í Hollandi henni auðveld. Hún segir að hálfpartinn hafi hún 
stungið af frá Íslandi: 

  
Ég vissi að mamma og pabbi ættu erfitt með að ég væri að fara svona í 

burtu svo ég keypti bara miða aðra leið og ætlaði að vera hérna í þrjá 
mánuði. Svo skrifaði ég pabba og mömmu bréf um að ég ætlaði að vera 
áfram. Og þá var ég eiginlega í hjarta mínu löngu búin að ákveða að ég 
ætlaði að vera hérna. 

  
Þó svo að tilfinningarnar sem konurnar bera til heimalands síns séu 

missterkar fóru þær sáttar frá Íslandi og hófu að búa erlendis. Þessi 
þáttaskil í lífi þeirra snerust ekki aðeins um að fara frá Íslandi heldur 
einnig um að síðar stofnuðu þær heimili með mönnunum sem þær gengu 
að eiga. Viðhorf þeirra til Hollands hefur verið jákvætt sem hefur leitt til 
farsællar aðlögunar að nýju landi.  

Við komuna til Hollands fór í hönd aðlögunarferli íslensku 
kvennanna, svokölluð menningaraðlögun. Þær flytja til Hollands á 24 ára 
tímabili, frá árinu 1977 til 2001, Hólmfríður fyrst og Sigríður síðust. 
Jórunn flutti 1985 og Anna María 1995. Í upphafi aðlögunarferlisins, árið 
1977, var nýtilkomið að marka stefnu í málefnum innflytjenda en frá 
árunum 1950 til 1975 var ekki talin ástæða til að móta þá stefnu. Ástæða 
þess var sú að innflytjendur voru í flestum tilvikum verkamenn sem 
fluttust búferlum tímabundið vegna vinnu. Raunin varð hins vegar önnur 
og þessum verkamönnum fylgdu heilu fjölskyldurnar og búseta þeirra 
varð varanleg (Birna Arnbjörnsdóttir 2007:64). Það má segja að íslensku 
konurnar hafi hafið aðlögun sína að Hollandi með forskoti á hinn 
almenna innflytjanda. Það er vegna þess að við hlið þeirra stóðu 
tilvonandi eiginmenn þeirra, Hollendingarnir, sem án efa auðvelduðu 
þeim aðlögunina. 

Jórunn telur að vegna þess að eiginmaður hennar sé hollenskur hafi 
henni verið tekið vel af samfélaginu. Hún mátti tala með hreim og 
upplifði það aldrei sem vandamál að aðlagast Hollandi. Hins vegar hafi 
hún verið nokkuð utangátta fyrsta árið sitt vegna bílslyss sem hún og Jan 
lentu í á Þingvöllum daginn áður en þau flugu til Hollands til að eyða þar 
áramótunum. Afleiðing bílslyssins var hvimleiður höfuðverkur sem stóð 
yfir í ár. Einnig er hún með dyslexíu. Jórunn lagði því ekki í að læra 
hollensku þetta fyrsta ár. Hún flakkaði mikið á milli Íslands og Hollands 
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fyrstu tvö árin en síðar tók hún ákvörðun sem varð til þess að hún lærði 
hollenskuna fljótt: „Ég var bara að fljúga frá Íslandi til Hollands og ákvað 
það þá að ég ætlaði að fara í skóla í Hollandi og vera ekkert að þessu 
veseni á milli landa lengur og ég lenti á Schiphol og ég talaði hollensku.“ 
Jórunn segist hins vegar fyrst hafa farið að festa rætur í Hollandi eftir að 
hún hóf barneignir: „Þá var ég ekki svona mikil flökkukind á milli landa, 
þá fór ég meira að setjast niður og eignast meira af hollenskum 
vinkonum, sem var kannski ekki áður.“ 

Hólmfríður og Anna María drifu sig báðar í hollenskunám við komuna 
til Hollands, Hólmfríður til þess að fá vinnu og Anna María til þess að 
komast inn í framhaldsnám við hollenskan háskóla. Þeim gekk vel að 
læra hollenskuna og ákváðu að koma sér inn í hollenskt samfélag fljótt og 
örugglega. Anna María minnist á erfiðleikana sem myndast þegar verið er 
að taka inn nýtt tungumál, henni leið á tímabili eins og hún ætti í 
erfiðleikum með að skilja á milli hollensku, ensku og íslensku en um leið 
og hún fór að hafa meira samband við Íslendinga hafi inntaka nýs 
tungumáls komist í góðan farveg. 

Hólmfríður lenti í vandræðum þegar hún settist á skólabekk síðar meir 
og þurfti að læra á hollensku og upplifði þá fyrst hversu flókið það var að 
læra á öðru máli en sínu eigin móðurmáli: 

  
... ég vissi aldrei hvernig ég ætti að glósa. Ef ég glósaði á íslensku þá 

þurfti ég að fara að þýða yfir á hollensku, svo að það gekk ekki. Og þá 
komst ég að því að ég kunni ekkert að skrifa á hollensku. Þetta var í 
fyrsta sinn sem að ég hugsaði að ég væri svolítið fötluð hérna, svolítið 
málfötluð. 

 
Í upphafi hollenskunámsins lagði hún áherslu á að læra að tala og skrifa 
einfaldar setningar en sá eftir því að hafa ekki lært hollensku 
almennilega. Hún fékk fína vinnu eftir nám en þar kom upp atvik sem 
stendur enn í henni. Gerðar voru athugasemdir við stafsetningarvillur í 
skýrslum sem hún sendi frá sér: 

... og ég man að þetta fór fyrir brjóstið á mér því yfirleitt fæ ég mikið 
hrós fyrir það hvað ég tali góða og rétta hollensku og ég var aldrei búin 
að vera með neinn „complex“ yfir þessu. Ég var svo hissa á þessu og ... 
þetta alveg braut mig niður á tímabili. Það er ótrúlegt hvað svona veikur 
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blettur gerir, eitthvað sem maður á ekki von á. Ég hef aldrei þolað það 
núna svona síðustu 20 árin að það sé verið að tala um mig sem útlending 
því ég vil ekkert að það sé tekið eftir því. Ég er bara Hólmfríður alveg 
saman hvaðan ég er. 

 
Íslenskukunnátta Hólmfríðar er mjög góð en þegar það kemur að því 

að tala á fagmáli finnur hún fyrir vanmætti og finnst hún tala lélega 
íslensku: „Ég er mjög fötluð þegar ég tala um starfið mitt á íslensku, það 
er allt á hollensku og ég er alveg hræðileg með að sletta ef ég tala um það 
á íslensku.“ 

Á námsárum Sigríðar í Bandaríkjunum hugsaði hún lengi vel lítið út í 
að hún þyrfti að hafa fyrir að varðveita móðurmál sitt, henni fannst það 
vera svo sjálfsagt. Þegar hún útskrifaðist úr framhaldsskóla fékk hún 
einkunnina tíu í íslensku og hafði alltaf gengið vel að nema íslensku. Hún 
hefur einnig mikinn áhuga á málvísindum og því kom það henni á óvart 
hversu fljótt íslenskukunnáttu hennar fór hnignandi í erlendu 
málumhverfi. Ástæðuna telur hún vera lítið návígi við íslenskt mál: „Ég 
fann að ég átti erfitt með að finna orð og finna orðasambönd á íslensku og 
var farin að segja hikorð á milli allra setninga en þá var kannski talað á 
fimm vikna fresti eitt símtal heim til Íslands.“ Færnin í íslensku jókst hins 
vegar til muna eftir að hún eignaðist syni sína því þá talaði hún íslensku á 
hverjum degi og einnig jókst sambandið við ættingja á Íslandi við 
fæðingu drengjanna: „Nú heyri ég meira í systur minni því það er 
einhvern veginn meira um að tala, við eigum báðar stráka og getum því 
borið saman bækur okkar.“ 

Hvað varðar hollenskunám hefur lítið farið fyrir því hjá Sigríði. Hún 
nam frönsku eftir að hún flutti til Hollands og fór á eitt námskeið í 
hollensku með samnemendum sínum úr frönskunáminu. 
Hollenskukunnátta hennar tók þó einnig örlítinn kipp eftir að synir hennar 
fæddust því hollenskuna heyrði hún daglega þegar Stijn, eiginmaður 
hennar, talaði hana við syni þeirra. Hún hefur aldrei unnið á hollenskum 
vinnustað og ekki lagt sig eftir því að læra tungumálið nánar. Áhugi 
hennar er takmarkaður og eins og hún orðar það sjálf: „ég læt það 
stundum fara í taugarnar á mér að af öllum tungumálum sem börnin mín 
tala við mig skuli það vera hollenska.“ Sigríður gerir ekki mikið úr 
hollenskukunnáttu sinni og segir að hún kjósi frekar að nota íslenskuna. 
Sigríður hefur verið spurð af Hollendingum af hverju hún tali íslensku við 
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syni sína. Og hún hefur svör við þeirri spurningu: „Og ég spyr þá á móti á 
hvaða máli ég eigi að tala við þá? Á minni lélegu hollensku? Og þeir 
halda þá að ég sé ekkert voðalega gáfuð ... mér finnst ekkert annað koma 
til greina þó svo að ég sé búin að vera öll þessi ár í burtu.“ 

  
Til að komast inn í hollenskt samfélag þurftu íslensku konurnar að 

læra hollensku. Allar gerðu þær það en mismikið þó. Sigríður notar 
hollenskuna minnst af stallsystrum sínum en hinar þrjár tala reiprennandi 
hollensku. En það var meira en nýtt málumhverfi sem þurfti að aðlagast. 
Eftir nokkur ár í Hollandi tók Anna María eftir því að aðlögunin hafði 
haft í för með sér vissa endurskoðun á hennar eigin gildismati. Henni 
fannst nauðsynlegt að rækta sálrænu hliðina á sjálfri sér. Ástæðu þess 
telur hún vera menningarmismun, hún telur að í upphafi hafi hún unnið of 
mikið að því að aðlagast nýrri menningu og týnt sjálfri sér um stund. 
Síðustu ár hefur hún unnið mikið í því að finna sig betur í eigin skinni: 

 
... maður tekur alltaf æskuna og uppeldisárin með sér og það er mjög 

sterkur grunnur hjá manni. En svo fer maður í annað samfélag og þar er 
öðruvísi tekið á hlutunum ... ég hef á síðustu árum komist út úr því að 
aðlaga mig svona mikið og maður finnur þá líka að maður getur verið 
miklu meira maður sjálfur og fólk er oft mjög ánægt með það að maður 
sé öðruvísi og að maður fatti líka að maður sé öðruvísi og maður hafi 
annan grunn og geti nýtt sér þennan grunn á jákvæðan hátt. 

 
Sigríður er á sama máli og hún segir það vera mikilvægt að vita hver 

maður sé. Hún hafi kynnst því af eigin raun í Bandaríkjunum að fólk 
reyndi að þurrka út uppruna barna sinna: 

 
... ég kynntist því þar að fólk sem er annarrar kynslóðar innflytjendur 

að því voru oft gefin amerísk nöfn og foreldrarnir höfðu einmitt 
vísvitandi reynt að þurrka út upprunann hvort sem hann var rússneskur 
eða kínverskur eða hvað og þar eru ástæður líka aðrar. Fólk er kannski að 
flýja eitthvað, vill ekki snúa aftur, vill óskrifað blað, vill eitthvað nýtt, 
nýja byrjun, ný tækifæri. 
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Eins og Sigríður bendir á eru tengsl innflytjenda við móðurmál sitt 
missterk. Þar sem Anna María bjó í byrjun bjuggu ekki margir 
Íslendingar svo hún tók málin í sínar hendur, gerðist félagi í VIN og tók 
að sér ritstjórn Hugins og Munins sem var málgagn Íslendinga í Hollandi. 
Ástæða þessarar framtakssemi er einföld: „ég vildi alltaf halda þessum 
íslensku rótum því að ræturnar voru alltaf sterkar og eru ennþá, og ég 
vildi halda málinu og hitta fólk.“ Anna María vinnur í ráðuneyti í dag og 
það er eitt atriði sem tengist hennar vinnu sem fær hana til að hugsa 
mikið um íslenska ríkisfangið sitt: 

 
... ég vinn fyrir skipulagsráðherrann í Hollandi og ég má ekki kjósa 

hann því ég er með íslenskt vegabréf og það er spurning hvort maður ætti 
að breyta um ríkisfang, en það er í raun bara litur á vegabréfi, en ég geri 
það ekki, það reynist mér mjög erfitt ... ég held ég geri það aldrei ef ég 
þarf þess ekki nauðsynlega.  

 
Samantekt 

 
Hvernig aðlögun kvennanna að Hollandi gekk gefur til kynna að tengsl 
þeirra við móðurmál sitt séu sterk og hafi gert þeim auðveldara fyrir að 
rækta móðurmál sitt en verða jafnframt tvítyngdar, hvort sem þeirra 
annað mál er hollenska eða enska. Íslensku konurnar virðast sáttar við 
hlutskipti sitt í Hollandi og við fæðingu barna þeirra komst jafnvel meira 
jafnvægi á tvítyngi þeirra og persónulega sjálfsmynd þeirra. Þær ná að 
halda við Íslendingnum í sér þrátt fyrir að hafa upplifað hvernig 
sjálfmynd þeirra beið hnekki, ýmist við athugasemdir um 
hollenskukunnáttu þeirra eða ólíkan hugsunarhátt samanborið við 
Hollendinga. Stór hluti af því er að þær eru þær sjálfar og tala íslensku 
við börnin sín. 

Af íslensku mæðrunum hefur Sigríður verið búsett í Hollandi í stystan 
tíma eða í níu ár með hléum, en samtals í 18 ár erlendis. Hún er jafnframt 
yngst af mæðrunum. Sigríður hefur flakkað á milli Bandaríkjanna og 
Hollands, flutt tvisvar til Bandaríkjanna og nú stendur til að hún og 
fjölskylda hennar flytji þangað aftur innan árs. Hún vinnur í 
enskumælandi umhverfi og státar ekki af mikilli hollenskukunnáttu en 
notar hollenskuna þó þegar hún þarf þess. Þar sker Sigríður sig úr hópi 
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íslensku mæðranna því allar tala þær reiprennandi hollensku og vinna í 
hollenskumælandi umhverfi. Það má því draga þá ályktun að aðlögun 
Sigríðar hafi verið með öðrum hætti en hinna, ekki aðeins vegna 
máltileinkunarinnar heldur einnig vegna flutninga á milli Hollands og 
Bandaríkjanna. Sigríður er ekki í miklum tengslum við Ísland dags 
daglega og fylgist ekki með íslenskum fréttum nema mikið liggi við. Hún 
hittir íslensku fjölskyldu sína að jafnaði einu sinni á ári og segir tímann á 
Íslandi vera mikilvægan fyrir íslenska máluppeldið en Sigríður segist ekki 
finna fyrir miklum stuðningi frá stórfjölskyldunni Íslandi við 
máluppeldið.   

Anna María hefur verið búsett í Hollandi í 15 ár. Þrátt fyrir að búseta 
erlendis hafi ekki verið í framtíðarplönum hennar hefur henni gengið 
mjög vel að aðlagast hollensku samfélagi. Um leið og ákvörðunin var 
tekin um að flytja til Hollands ákvað hún að koma sér inn í nýja 
samfélagið fljótt og örugglega og lærði hollensku. Hún var orðin mjög 
góð í hollensku eftir eitt ár og fór fljótlega í framhaldsnám í hollenskum 
háskóla. Í dag vinnur hún í hollenskri stjórnsýslu og þarf því starfs síns 
vegna að lifa og hrærast í hollensku málumhverfi. Endurskoðun 
gildismats var hluti af aðlögun Önnu Maríu. Henni fannst hún aðlagast 
um of á tímabili og tók sér tíma í að stíga skref til baka og vera sátt við 
það að vera Anna María frá Íslandi með sínar skoðanir og sinn íslenska 
bakgrunn. Anna María fylgist lítið með íslenskum fréttum og á þó mjög 
gott samband við Ísland í Hollandi. Hún var meðvituð um það frá upphafi 
að hún vildi viðhalda móðurmáli sínu og sóttist því eftir að verða ritstjóri 
málgagns VIN. Hún hefur verið virkur félagi og stjórnarmaður í VIN og 
er nú formaður stjórnar Íslenskuskólans. Fjölskylda Önnu Maríu er náin 
og þó svo að þau hittist ekki oft á ári telur hún að samband þeirra sé mjög 
gott. Stórfjölskyldan fer mikið í frí saman og það eru ómetanlegar stundir 
að sögn Önnu Maríu. Hún segir ferðir til Íslands og þau tækifæri sem 
börnin hennar fá til að fara ein til Íslands vera virkilega mikilvæg, bæði 
til að mynda samband við ættingja á Íslandi og auka íslenskukunnáttu 
þeirra.    

Það eru komin 25 ár síðan Jórunn flutti frá Íslandi. Hún tók sér tvö ár í 
að flakka á milli Íslands og Hollands og þegar hún tók loks ákvörðun um 
að setjast að í Hollandi upplifði hún aðlögunina sem einfaldan hlut. Hún 
átti ekki í vandræðum með að læra hollensku eftir að ákvörðunin var 
tekin en fram að því hafði hún ekki lagt sig eftir því. Það er skoðun 
Jórunnar að aðlögun hennar að Hollandi hafi verið henni auðveldari en 
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ella vegna þess að hún hafði Jan sér við hlið sem „innanbúðarmann.“ 
Jórunn vinnur í hollensku umhverfi og fylgist lítið með fréttum frá Íslandi 
en Jan sér um að færa henni íslenskar fréttir, hún missir þó sjaldan af 
Spaugstofunni. Hún er í góðu sambandi við íslensku fjölskylduna sína í 
gegnum síma og á regluleg samtöl í hverri viku við systur sína á Íslandi. 
Systir hennar hefur verið viljug að hýsa Jórunni og fjölskyldu þegar þau 
hafa komið til Íslands og hafa dætur hennar fengið að dvelja þar hvor um 
sig án foreldra sinna. Einnig hafa þær fengið að dvelja hjá afa sínum sem 
aðeins talar íslensku. Þessar ferðir metur Jórunn mikils og segist hissa á 
því hversu vel dætur hennar spjari sig, sérstaklega sú yngri sem fékk ekki 
að heyra jafnmikla íslensku og eldri systir hennar í æsku.  

Hólmfríður hefur búið lengst allra mæðranna í Hollandi eða í 33 ár. 
Hún á einnig langelsta barnið í hópnum, Henry sem er uppkominn og er á 
27 ára. Hólmfríður hafði mikla útþrá sem unglingur og var ákveðin í því 
að búa erlendis. Hún miðaði nám sitt við það að eiga möguleika á 
starfsframa erlendis og þó svo að það virðist sem svo að sambandið við 
Ísland hafi ekki verið sterkt var það henni mjög mikilvægt. Aðlögun að 
Hollandi gekk vel, hún lærði hollensku og fékk starf í hollensku umhverfi 
þar sem hún starfar enn þann dag í dag. Hólmfríður upplifði hvernig 
sjálfsmynd hennar beið hnekki þegar sett var út á hollenskukunnáttu 
hennar sem áður hafði aldrei gerst. Það má segja að þar hafi verið snertur 
veikur blettur hjá Hólmfríði og það tók hana tíma að jafna sig. 
 

4.2 Tengslin við Ísland í Hollandi 
Eins og áður hefur komið fram, í kafla 3.2, er samskiptavettvangur 
Íslendinga í Hollandi bæði í tengslum við viðburði sem VIN stendur fyrir 
og í Íslenskuskólanum. Með tilkomu internetsins og ódýrari símtala en 
áður er orðið auðveldara að eiga samskipti við ættingja og vini á Íslandi. 
Allar mæðurnar eru sammála um að tæknin hafi tekið við ákveðnu 
hlutverki í íslenskri málrækt. 

Anna María var ekki búin að vera lengi í Hollandi þegar hægt var að 
senda tölvupóst og hún segir að í kjölfarið hafi Íslendingar farið að 
ferðast meira og heimsóknir frá Íslandi til Hollands hafi aukist. Tengslin 
við Ísland styrktust mjög og Anna María telur það vera mun auðveldara 
fyrir hana að halda íslenskunni við nú en það var á fyrstu árum hennar í 
Hollandi.  
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Mæðurnar lifa og hrærast í hollensku samfélagi. Önnu Maríu er 
mikilvægt að fylgjast vel með því sem er að gerast í hollensku samfélagi 
vegna vinnu sinnar hjá ráðuneyti í Hollandi. Sigríður, Anna María og 
Jórunn segjast ekki fylgjast með íslenskum fréttum nema þegar stórslys 
eða stór mál koma upp á Íslandi. Jórunn segir þó að Jan maðurinn hennar 
lesi enska útgáfu af Morgunblaðinu á netinu og segi henni fréttir þaðan í 
hverri viku. Hún segir það nægja sér að horfa á Spaugstofuna á hverju 
laugardagskvöldi. Jórunn minnist á samskiptavefinn Facebook sem gott 
tæki til að hafa samband til Íslands en hún noti þó símann mikið: „Ég tala 
örugglega svona einu sinni til tvisvar sinnum í viku við systur mína og 
pabbi minn hringir reglulega og ég á líka íslenska vinkonu hérna í 
bænum.“  

Hólmfríður talar oftast ekki íslensku en eftir að tækninni fleygði fram 
hefur  hún verið í sambandi við íslenskar vinkonur og stórfjölskylduna 
sína á hverjum degi: „Ég held bara að sambandið við Ísland hafi aldrei 
verið eins mikið og núna árið 2009 ... mér finnst það alveg frábært.“ Það 
var dýrt að hringja á árum áður og fyrir tíma internetsins fékk Hólmfríður 
sendar úrklippur úr dagblöðum frá föður sínum og í dag les hún mikið af 
íslenskum bókum sem hún fær í jólagjöf. Hún minnist á þátt fjölskyldu 
sinnar á Íslandi og ferða til Íslands í að viðhalda tengslunum við 
móðurmál sitt: „Ég hef alltaf verið í mjög góðu sambandi við Ísland ... ég 
hef alltaf haft samband við æskuvinkonur mínar og farið í saumaklúbb og 
látið vita þegar ég kem heim og ég fer ofsalega mikið á tónleika og í 
leikhús.“ Það liðu eitt sinn tvö ár á milli heimsókna til Íslands og upplifði 
Hólmfríður það eins og hún kemst best að orði sjálf:  „Ég var algjörlega 
dottin út úr tilverunni, bara orðin algjör útlendingur.“ Hún segir þetta hafa 
verið fyrir tíma veraldarvefsins og hún fann hvernig íslenskukunnáttan 
stirðnaði. Faðir Hólmfríðar dvaldist hjá fjölskyldunni í mánuð í senn, oft 
tvisvar á ári. Hún fékk systkini sín einnig mikið í heimsókn: „Ég á það 
mikið fjölskyldunni minni að þakka hvað þau eru búin að vera natin og 
fannst þetta jafn mikilvægt eða bara sjálfsagt.“Anna María tekur í sama 
streng og minnist á hlut fjölskyldunnar á Íslandi: 

 
... þegar krakkarnir fæddust þá voru foreldrar mínir mjög duglegir að 

koma og mamma var t.d. mikið með yngra barnið þegar við vorum að 
koma okkur fyrir hérna. Hann var strákur sem þurfti mikið að gráta og 
hún sá mikið um hann og gat alveg gefið honum mikla nærveru á meðan 
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við vorum að koma öllu fyrir hér ... ég er alveg á því að þau tengsl sem 
hún myndaði við krakkana þá eru alltaf til staðar og ég finn það ennþá. 

 
Börn Önnu Maríu eru bæði með íslenskt vegabréf og þurfa að velja sér 

annaðhvort hollenskt eða íslenskt þegar þau eru orðin 18 ára en þau eru 
samt sem áður hollenskir ríkisborgarar í dag. Hólmfríður vildi einnig að 
sonur hennar fengi íslenskt vegabréf en það var meira sem hún vildi halda 
í: 

 
Ég var 27 ára þegar við eignuðumst strákinn okkar og þá var ég búin 

að vera hérna í fimm ár og þá var ennþá sterkt í mér að hann yrði að vera 
Íslendingur og mér fannst það skipta ofsalega miklu máli. Við vorum 
ekki gift þá og maðurinn minn var svo góður að því leyti að hann treysti 
mér, kannski meira heldur en ég treysti honum. Það spilaði líka inn í að 
við vildum ekki að hann færi í herskyldu þannig að við ákváðum að við 
ætluðum bara ekki að hafa hann Hollending heldur Íslending. Þannig að 
við ákváðum að strákurinn fengi ekki hollenska ættarnafnið heldur yrði 
[Ólafsson] maðurinn minn heitir [Harry Olaf] og ég lét setja strákinn 
okkar í passann minn þannig að hann var bara íslenskur ríkisborgari. Það 
skipti máli fyrir mig að hann væri Íslendingur, alveg sjálfsagður hlutur og 
mjög sterkt. 

 
Hólmfríður veiktist fyrir sjö árum, fékk krabbamein og var lengi í 

meðferð við meininu. Hún upplifði þá sterkt hversu mikilvæg 
fjölskylduböndin eru og hvað nærvera fjölskyldumeðlima skipti hana 
miklu máli. Hún fann fyrir miklum stuðningi frá vinum og ættingjum á 
Íslandi og fann fyrir sterkum tilfinningum í veikindaferli sínu. Það fyrsta 
sem kom upp í huga hennar var að hún gæti mögulega dáið og ætti þá 
ekki eftir að njóta elliáranna með vinkonum sínum heima á Íslandi: 

 
... og ég hugsaði kannski botninn í mér sé á Íslandi, því að maðurinn 

minn er hérna [í Hollandi] allt fyrir mér, en það er lítil fjölskylda í 
kringum hann og vinafólk manns, það kemur og fer. Þannig að ég held að 
botninn sé eitthvað sem gerist bara í bernsku og ég upplifði það voða 
sterkt þarna við þetta og ég hugsaði að ef ég fæ heilsu aftur þá verð ég að 
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eignast íbúð á Íslandi, ég verð að eignast heimili á Íslandi, eitthvað svona 
sem að mér hafði ekki dottið í hug áður, sem ég dreif svo í í fyrra. 

 
Jórunni er mikilvægt að viðhalda móðurmáli sínu því að hún er með 

dyslexíu. Ef hún þarf að skrifa grein í dag skrifar hún hana fyrst á 
hollensku og síðan á íslensku. Það breytist hins vegar þegar hún fer til 
Íslands og dvelur í mánuð eða svo, hún segist finna hvernig íslenskan 
örvast. Hún hefur ekki farið ein til Íslands síðan hún átti dæturnar og 
fyrstu árin sem hún fór með alla fjölskylduna hafi farið mikil vinna í að 
túlka á milli málanna þegar þess þurfti 

 
... núna er ég farin að taka þetta léttara og segi: „já þá bara reddið þið 

ykkur.“ Þær eru líka báðar búnar að dvelja einar hjá systur minni og við 
erum yfirleitt þar og þá er þetta orðið mikið meira svona „ligeglad“. Þetta 
gengur alveg. 

 
Hún segir að dætur sínar leiki hlutverk sitt sem hálfir Íslendingar vel:  
 
... ef að ég gleymi að tala íslensku, minna þær mig á það. Þeim þykir 

svo vænt um Ísland og þeim þykir svo vænt um fjölskylduna á Íslandi. Ég 
held að þetta sé af því að þetta er það sem þær hafa verið aldar upp við. 
Ég hef alltaf sýnt mikla ást og virðingu gagnvart landinu mínu og fyrir 
fólkinu og maðurinn minn líka og þetta hefur alltaf verið hluti af okkur. 

 
Allar mæðurnar halda íslensk jól þegar þær eru ekki á Íslandi yfir 

hátíðarnar. Jólahald Hollendinga er allt öðruvísi en Íslendingar eru vanir. 
Anna María segir frá: 

 
... við erum annað hvert ár á Íslandi um jólin en þegar við erum hérna 

úti þá er borðað klukkan sex ... og hlustað á íslensku messuna. Og ég 
hringi í slátrarann og bið hann að undibúa sérstakan hamborgarahrygg. 
Mér fannst erfitt að gera þetta hérna úti, mér fannst það erfitt fyrstu jólin. 
Allir eru í vinnunni og koma heim klukkan fimm og börnin eru að leika 
sér úti og maður er alveg á fullu í eldhúsinu. Krökkunum finnst 
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náttúrurlega frábært að eiga íslenska mömmu sem er með pakka bæði á 
jólunum og á Sintaklas [hátíðarhöld Hollendinga eru 5.desember]. 

 
Hólmfríður segist hafa fengið hálfgert áfall fyrstu jólin sem hún eyddi 

í Hollandi og gat ekki hugsað sér að vera í Hollandi yfir jól: 
 
...svo næstu fimm árin fór ég alltaf til Íslands. Og það var ekki fyrr en 

strákurinn minn var þriggja ára sem ég var farin að sakna þess að hafa 
ekki aðventuna á undan, við duttum alltaf inn í jólin, rétt fyrir jól og 
þegar hann var orðinn stærri þá fór ég að sakna þess og ég fór heim í 
fyrsta skipti um jól í langan tíma fyrir tveimur árum síðan. 

 
Jórunn viðheldur einnig íslenskum siðum á heimili sínu og eins og 

Anna María pantar hún sérstakan hamborgarahrygg. Hún hélt einnig lengi 
vel í þann sið að bjóða nágrönnum sínum upp á jólaglögg á 
Þorláksmessu: „En svo var þetta bara orðið svo stórt að þetta bara gekk 
ekki þannig að ég hætti þessu. Hollendingarnir tóku þetta upp og eru 
farnir að gera þetta, halda upp á Þorláksmessu.“ Jórunn hefur hins vegar 
ekki verið á Íslandi yfir jól í langan tíma en dætur hennar myndu gjarnan 
vilja dvelja þar yfir hátíðarnar: „ég tek fyrir það, ég vil ekki myrkur allan 
tímann og snjóbyl en þær vilja fá þetta í æð.“ 

Heimsóknir til Íslands eru mistíðar hjá mæðrunum en að meðaltali er 
farið einu sinni á ári. Sigríður segir frá upplifun sinni af samlöndum 
sínum þegar hún fer í heimsóknir til Íslands: 

 
... sá sem fer upplifir rosalega mikið og þeir sem verða eftir gleyma 

því í rauninni að þú sért farin og svo þegar þú kemur heim og vilt fara að 
segja frá reynslusögum, þá færðu þetta: „já já það er rosa gaman en ertu 
búin að sjá þetta sem fæst hérna í 10/11?“ Milan Kundera hefur skrifað 
rosa mikið um þetta ... að maður má vera heppin ef allir taka manni áfram 
opnum örmum. 

 
Mæðurnar halda mismiklu sambandi við Ísland í þeim skilningi að 

fylgjast með fréttum og lifa og hrærast í íslensku samfélagi. En þó er 
hægt að sjá á þessum textabrotum að sambandið við Ísland og íslenskt 
mál er gott. Mæðurnar hafa allar farið þá leið að aðlagast eftir 
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samþættingarleiðinni í kenningum um menningaraðlögun og þær hafi því 
tekið inn hollenska menningu og siði til jafns við þá íslensku.  

Þegar horft er á tungumálin tvö, íslensku og hollensku í hollensku 
málumhverfi er íslenskt mál þar í minnihluta. Þegar öll fjölskyldan er 
samankomin og mæðurnar ætla að ávarpa alla fjölskyldumeðlimi tala þær 
hollensku. Í skóla og í vinnu er töluð hollenska eða enska, við leikfélaga 
og meirihluta af vinum og vinkonum er töluð hollenska og við maka er 
töluð hollenska og enska. Íslenska er töluð í Hollandi þegar haft er 
samband til Íslands, þegar Íslendingar hittast í Hollandi og svo þegar 
mæðurnar tala við börnin sín. Það er því ljóst að það er á heimilum 
mæðranna, í Íslenskuskólanum og á Íslandi þar sem mesta ílag íslensks 
máls er fyrir hendi.  

Anna María segir frá því að henni og eiginmanni hennar hafi aldrei 
dottið það í hug að Anna María talaði annað mál en íslensku við börn 
þeirra sem eru átta og níu ára. Það hefur hún gert frá því að þau fæddust. 
Hún segist aldrei finna fyrir baráttu á milli hollensku og íslensku, þetta sé 
það sem tilheyri þeirra lífi: 

 
... ef að þau svara mér á hollensku þá bara svara þau mér á hollensku. 

Ég hef bara látið það alveg vera. En það verður erfiðara núna þegar þau 
verða eldri og samræðurnar verða flóknari. Það verður erfiðara að svara 
þeim á íslensku af því að þá er maður kominn að því að mig vantar orð á 
íslensku, til að geta svarað því sama og á hollensku. Og þá þarf ég að fara 
finna mér aðra tækni og það verður bara það að senda þau til Íslands, það 
er það sem ég geri.  

 
Anna María heldur áfram og segir frá því að í vetur hafi lítið farið 

fyrir því að tala íslensku á heimilinu og henni finnst orðið erfitt að tala 
við þau á íslensku. Henni finnst vera munur á eldra og yngra barni hvað 
íslenskukunnáttu varðar. Dóttir hennar fór ein til Íslands síðastliðið 
sumar, þá átta ára gömul og dvaldi í tvær vikur og talaði aðeins íslensku 
þann tíma. Anna María segir það vera lítið mál að tala við hana á íslensku 
því hún hefur góðan málskilning og hún les einnig á íslensku: 

 
En hún svarar mér sjaldan á íslensku, okkar samtöl eru bara orðin 

þannig að ég svara henni á íslensku og hún mér á hollensku. Þannig að 
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mér hefur ekki tekist að breyta því neitt. En ég held að hún eigi alveg 
alltaf eftir að pluma sig á íslensku. 

 
Synir Sigríðar, sem eru sex og sjö ára, svara henni einnig á hollensku 

en nota þó íslenskuna alltaf í nokkurn tíma eftir dvöl á Íslandi eða ef 
Íslendingur hefur verið í heimsókn. Síðastliðið sumar fékk Sigríður til sín 
íslenska stúlku sem gætti drengjanna þrjá daga í viku og eftir þá daga var 
alltaf töluð íslenska í heilan dag á eftir. Það sama má segja að gerist eftir 
kennslu í Íslenskuskólanum, þá tala þeir íslensku fram á kvöld en daginn 
eftir hefst ný skólavika í hollensku skólaumhverfi og þá er breytt yfir í 
hollensku. Það munar því mikið um þær stundir sem synir hennar eru í 
návígi við íslenskt mál. Sigríður segir aftur á móti að fjölskyldan hafi 
dvalið í þrjá mánuði á Íslandi fyrir nokkrum árum en engin gæsla fyrir 
drengina hafi fundist og því fannst henni vera lítill ávinningur af ferðinni 
hvað varðar aukinn íslenskan orðaforða sona sinna. 

Sigríður tekur í sama streng og Anna María, hún vill ekki að það sé 
nein barátta á milli málanna á heimilinu en stundum myndast togstreita 
þegar hún reynir að virkja syni sína í að nota þá íslensku sem þeir kunna 
svo auðveldlega:  

 
Það pirrar mig stundum og ég hef verið að segja við þá, hlutir eins og 

„sjáðu mamma, komdu mamma, má ég mamma“ – ég segi við þá: „þetta 
kunnið þið alveg, ég sætti mig ekki við að þið segið þetta á hollensku“ en 
þeir bara gleyma því, þeir þurfa nokkra klukkutíma til að komast í gírinn. 

 
Sigríður segir því nokkra togstreitu vera til staðar milli tungumálanna 

því ekki getur hún platað syni sína og þóst ekki skilja hvað þeir segja. 
Hún vill ekki að þeir bremsi sig af heldur geti tjáð sig og sagt henni hvað 
þeir eru að hugsa: „Ég þekki fólk sem þykist ekki skilja ef barnið þeirra 
talar ekki við það á þýsku eða eitthvað eða mér finnst það svolítið hart 
því ég er ekki heimavinnandi. Þeir eru í gæslu á hollensku og ef að þeir 
vilja segja mér frá samtölum eða bara atburðum vikunnar þá verða þeir að 
tala við mig á hollensku.“  

Sigríður talar hollensku við syni sína þegar þeir eru með hollenska 
vini sína í heimsókn. Hún upplifir að sumum krökkum finnist það 
óþægilegt að hún tali við syni sína á íslensku og hún vill ekki verða þess 
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valdandi að þeir krakkar vilji ekki leika við syni hennar en tekur skýrt 
fram að þessar aðstæður séu algjörar undantekningar. Að öðru leyti talar 
hún ávallt við syni sína á íslensku: „Þeir spyrja mig oft og biðja mig að 
þýða fyrir sig ef þeir skilja ekki hvað ég er að segja og ég reyni þá að 
þýða á íslensku fyrst og það er eiginlega sá yngri sem biður meira um 
þýðingar og ég er alveg hörð á íslenskunni.“ Þegar setið er við 
matarborðið á heimilinu og Sigríður ætlar að ávarpa alla 
fjölskyldumeðlimi og segja eitthvað sem varðar alla talar hún hollensku 
en ef hún talar beint við syni sína talar hún íslensku. 

Sigríður tekur eftir því að það virðast vera einhver orð þar sem 
íslenskan sé þeim tamari en hollenskan og þeir meira að segja skammi 
stundum föður sinn ef hann er að reyna tala íslensku og leiðrétti hann. 
Þeir hafi báðir mjög góðan framburð en orðaröðin sé öll á hollensku. Hún 
tekur dæmi frá sama degi og viðtalið fór fram: 

 
Yngri sonur minn sagðist ætla að kyssa mig á kinn en kinn á hollensku 

er haka en hann kyssti mig á kinnina en ekki hökuna. Það eru líka sum 
orð sem þeir þekkja bara á íslensku, ekki á hollensku og þá er það 
kannski orð sem tengjast konum eða stelpum, orð sem þeir hafa aldrei 
rætt við hollenska vini og hafa bara frá mér ... en það eru miklu meiri 
áhrif frá hollenskunni heldur en íslenskunni. 

 
Hólmfríður á elsta barnið í hópi þátttakenda, Henry, sem er 28 ára 

gamall í dag. Hún talaði íslensku við hann ef þau voru tvö ein en annars 
hollensku. Þetta breyttist við fermingaraldur Henrys og Hólmfríður skipti 
yfir í hollensku. Fyrstu árin í lífi Henrys vann hún fjóra daga í viku, þá 
var eiginmaður hennar í námi og sá um Henry á meðan. Þessa daga var 
því töluð hollenska en hina þrjá dagana fór meira fyrir íslensku. 
Hólmfríður og Harry voru samtaka í því að þau vildu að sonur þeirra 
kynntist Íslandi, sama hvar þau mundu búa í heiminum. Hólmfríður þarf 
að hugsa sig um þegar hún er spurð út í hvort það hafi verið barátta á 
milli málanna á heimilinu. Hún segir svo ekki hafa verið en rifjar upp árin 
sem hann var níu til tíu ára: 

 
... þá fannst honum ekkert flott að eiga mömmu sem kannski talaði 

með hreim ... þannig það var á tímabili líka að hann vildi ekki neitt svona 
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sem vakti mikla athygli og það hefur kannski verið á því tímabili en svo 
seinna fannst honum flott að geta talað við mig íslensku og krakkarnir 
voru að spyrja hann hvað hann væri að segja þannig að þetta var svona 
hlutur sem hann gat aðeins montað sig á. 

 
Hólmfríður reyndi alltaf að virkja íslenskukunnáttu Henrys þegar hann 

kom frá Íslandi en það entist vanalega í nokkra daga og svo hafi þau 
breytt yfir í hollensku. Málin standa aftur á móti þannig í dag að þau tala 
hollensku sín á milli: 

 
... hann vill tala við mig íslensku og þá er eitthvað annað sem kemur 

upp í mér núna sem er einhverskonar eigingirni ... okkar tilfinningmál 
saman er hollenska, öll svona „knúsorð“ og svoleiðis sem ég nota til hans 
það er allt hollenskt þannig að ég held að okkar hjartamál sé hollenska. 
Ég var einmitt einhvern tímann að hugsa að ef hann skyldi nú einhvern 
tímann eignast íslenska konu og fjölskyldu á Íslandi þá myndi ég ennþá 
tala við hann á hollensku þegar við værum einhvers staðar tvö saman, 
þetta er eitthvað sem við eigum bara alveg prívat, einhver innilegheit í 
því. 

 
Eftir að Hólmfríður hætti að tala íslensku við Henry notaði hún málið 

þó oft og tíðum í samskiptum þeirra á milli: „Ef ég var að skamma hann 
þá og aðrir voru hjá okkur þá gerði ég það á íslensku. Og það var eins á 
Íslandi, þá skammaði ég hann á hollensku.“ 

Á heimili Jórunnar koma dagar sem engin íslenska er töluð og hún á 
mjög auðvelt með að skipta úr hollensku yfir í íslensku: „stundum verð 
ég aðeins að stoppa og hlusta á hvaða tungumál ég er að tala. Mér finnst 
dálítið gott að grípa til íslenskunnar þegar ég þarf að tala við dætur mínar 
þannig að fólk skilji ekki ... þetta er svona okkar leynimál.“ Í dag eru 
dætur hennar á 14. og 17. aldursári. Á tímabili upplifði Jórunn togstreitu 
með tungumálin og segir frá: 

 
... það kom tímabil sem þær neituðu að tala við mig íslensku, ég var 

úti í búð og var að reyna að tala við þær á íslensku, og þær sögðu: „ég 
skil þig ekki, kanntu ekki að tala?“ Mér var alveg sama en stundum 
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skammaðist ég mín ef allir voru að horfa og hugsaði hvort við ættum ekki 
að drífa okkur út.  

 
Hún segir dætur sínar vera mjög færar í ensku. Þær eigi frændur og 

frænkur í Bandaríkjunum og enska vini og því sé enska oft töluð á 
heimilinu. Það sé einnig gripið til enskunnar ef einhver íslenskur er í 
heimsókn: „þá er oft talað svo hratt og þær skilja ekki hvað verið er að 
tala um og því er svissað yfir í ensku.“ Jórunn segir að eldri dóttir hennar 
segist vera hollensk-íslensk þegar hún kynnir sig: „Hún er hollensk og 
talar hollensku en hún er líka íslensk.“  

Það er ljóst að öll börn mæðranna skilja íslensku en þurfa mikla 
hvatningu til að tala hana. Hér sker Henry, sonur Hólmfríðar, sig úr 
barnahópnum því hann talar mjög góða íslensku. Kunnátta barnanna er 
misjöfn eftir aldri og það virðist vera sem svo að hjá börnum Jórunnar og 
Önnu Maríu sé kunnátta eldri systkinanna meiri en þeirra yngri. Það er 
auðséð að varðveisla íslensks máls í hollensku málumhverfi er mikil 
vinna og þar léttir viðhorf íslensku mæðranna til íslensks máluppeldis 
róðurinn.  

 
Samantekt 

 
Sigríður og Stijn tala saman á ensku og hollensku og þegar Sigríður þarf 
að ávarpa alla fjölskylduna notar hún hollensku. Að öðru leyti notar hún 
ávallt íslensku í samskiptum við syni sína, með örfáum undantekningum. 
Synir Sigríðar og Stijn eru yngstir af börnum þátttakenda,  fimm og sex 
ára. Þeir skilja báðir íslensku en biðja stundum um þýðingar frá íslensku 
yfir á hollensku. Þeir svara móður sinni alla jafna á hollensku og nota 
íslenskuna þegar þeir fá tækifæri til þess, eins og í Íslenskuskólanum sem 
þeir sækja aðra hverja viku, en þar situr Sigríður í stjórn. Drengirnir tala 
íslensku eftir veruna í Íslenskuskólanum en daginn eftir hefur hollenskan 
aftur tekið yfir. Síðastliðið sumar fengu þeir íslenska barnfóstru og þá tók 
íslenskukunnátta drengjanna miklum framförum. 

Anna María og Arnold tala saman á hollensku og þegar öll fjölskyldan 
er ávörpuð er töluð hollenska. Börn þeirra eru  7 og 8 ára og þau svara 
móður sinni á hollensku. Dóttir þeirra, sem er eldri, hefur mjög góða 
kunnáttu í íslensku, góðan skilning og talar hana vel. Anna María telur að 
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vel hafi tekist til við máluppeldi dóttur sinnar, hún lærði að lesa á 
íslensku áður en hún lærði að lesa á hollensku og hefur farið ein til 
Íslands í heimsóknir. Anna María telur að hún muni spjara sig og hefur 
ekki miklar áhyggjur af því að dóttir hennar komi til með að missa niður 
kunnáttu sína þar sem áhuginn fyrir íslensku og Íslandi er mikill. Hvort 
hún vilji halda íslenskunni við þegar hún verður eldri er aftur á móti 
hennar að velja. Anna María hefur áhyggjur af syni sínum sem er rúmlega 
ári yngri. Hann skilur íslensku mjög vel en er feiminn við að nota hana. 
Hann er seinni að læra að lesa og virðist vera óöruggari námslega en 
systir hans. Önnu Maríu er það mikilvægt að gefa börnum sínum góðan 
grunn í íslensku fram að átta ára aldri. Henni sýnist sem svo að hún þurfi 
lengri tíma fyrir son sinn og hún er tilbúin til að verja þeim tíma í íslenskt 
máluppeldi þó svo að henni þyki fáar stundir gefast til þess. Hún deyr 
ekki ráðalaus og er þess fullviss að hún nái góðum árangri með syni 
sínum. Anna María segir það verða erfiðara að tala við börnin sín á 
íslensku eftir því sem þau verða eldri og samtölin verða flóknari. Hún 
hefur aðeins eitt ráð við því og það er að senda börnin til Íslands. 

Dætur Jórunnar og Jan eru þrettán og sextán  ára. Þær skilja báðar 
íslensku en nota íslenskuna harla lítið í Hollandi. Það kom tímabil sem 
dætur hennar neituðu að hlusta á móður sína tala íslensku en það hafi 
gengið fljótt yfir og kom ekki upp aftur. Jórunn hefur alla tíð verið 
bundin Íslandi og móðurmálinu sínu sterkum böndum og hefur lagt sig 
eftir því að smita dætur sýnar af því sambandi. Inni á heimilinu koma 
dagar sem engin íslenska er töluð. Jórunn segist stundum ekki átta sig á 
hvort málið hún er að tala, hollenskan sé henni orðin svo eðlislæg. Það 
stendur enn í Jórunni sú ákvörðun sem hún tók varðandi málnotkun við 
dætur sínar. Eftir að yngri dóttir hennar fæddist talaði hún ekki eins mikla 
íslensku og segist í raun vera gáttuð á því hversu mikla íslensku sú yngri 
kann og skilur. Hún er viss um að ef hún fengi fleiri tækifæri til að dvelja 
á Íslandi myndi kunnáttan aukast til muna.  

Hólmfríður talaði íslensku við Henry þegar þau voru tvö saman en 
þegar Harry, eiginmaður Hólmfríðar, bættist við var töluð hollenska. Það 
kom tímabil sem Henry hafði ekki áhuga á því að hlusta móður sína tala 
íslensku en hún telur að það hafi verið tímabil sem ekkert mátti vera 
öðruvísi og ekki sérstaklega beinast að móðurmálsnotkun Hólmfríðar. 
Seinna meir sá Henry aftur á móti íslenskukunnáttu sína sem eitthvað sem 
hann gat státað sig af við vini sína. Hólmfríður sjálf notar íslenskuna ekki 
dags daglega en það breyttist hins vegar eftir að hún fór að nota 
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samskiptavefinn Facebook og hún telur að sambandið við Ísland hafi 
sjaldan verið jafn mikið og árið 2009. Hólmfríður og fjölskylda hennar 
eru náin og hún á vinkvennahóp á Íslandi sem hún hittir þegar hún fer til 
Íslands. Hún er þakklát fyrir þann stuðning og áhuga fjölskyldu sinnar á 
íslenska máluppeldinu. 

 

4.3 Íslenskt máluppeldi og varðveisla íslensks máls 
Íslenskt máluppeldi er íslensku mæðrunum hugleikið. Það er misjafnt 
hvernig gengur og hvort þær séu ánægðar með stöðu íslenskunnar hjá 
börnum sínum. Synir Sigríðar eru yngstir, á sjötta og sjöunda ári, og hún 
hefur vissar áhyggjur af því að þegar þeir fari að læra ensku geti þeir 
komist upp með að tala ensku við Íslendinga á Íslandi. Að hennar mati 
hefur íslenskt sjónvarpsefni ekki skilað sér í íslenska máluppeldinu: 

 
... það er bara ef að það er interaktívt  ef einhver er að tala við þá og 

þeir þurfa að svara þá kemur þetta en sko þegar þeir voru pínulitlir ... ég 
leyfði þeim að horfa á hverjum degi á íslenskt barnaefni ... það skilaði 
ekki einu einasta orði. 

 
Íslenskt sjónvarpsefni var tæki sem Anna María gat aftur á móti nýtt 

sér: 
 
... ég var mjög ströng við þau þegar þau voru lítil. Þau máttu bara 

horfa á íslenskt sjónvarpsefni, máttu ekki horfa á hollenska sjónvarpið og 
þau vissu í raun ekki að það væri til, horfðu bara á íslenskar spólur. Og ég 
í raun hélt því alveg þangað til þau voru fimm eða sex ára. Þannig að þau 
fengu rosalegan grunn úr því og alltaf þegar ég fór heim tók ég alveg 
rosalega mikið af geisladiskum og bókum. Ég les alltaf fyrir þau, bara 
íslenskar bækur og í bókaskápnum er mikið meira af íslenskum bókum og 
það hefur verið mín leið í staðinn fyrir að þvinga þau til að tala. 

 
Hún segist einungis hafa talað íslensku við börnin þar til þau voru 

fjögurra og fimm ára en þá hafi samræðurnar orðið flóknari og hún nýtt 
sér hollenskuna í erfiðum aðstæðum með því að þýða fyrir þau. Í dag eru 
börn Önnu Maríu á áttunda og níunda aldursári. Þegar farið er til Íslands 
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tala þau þrjú saman á íslensku og hún minnist sérstaklega á þátt íslenskra 
leikrita í að auka orðaforða: 

 
... maður finnur þar hvað umhverfið skiptir miklu máli. Við eigum 

mikið af bókum og sögum á geisladiskum og ef við förum í ferðalag þá 
erum við með sögur í bílnum og þau skilja það allt saman. En svo það 
sem mér fannst finnst rosalega mikilvægt er að þau læra mikið af því að 
fara á íslensk leikrit, við förum alltaf á barnaleikrit og þau lifa rosalega 
lengi hjá þeim, við kaupum allt sem fylgir leikritunum. Þó svo að dóttir 
mín hafi verið þriggja ára þegar hún fór fyrst þá man hún ennþá 
söguþráðinn og orðaforðinn eykst, orðin síast einhvern veginn inn í þau. 
Það er bara magnað. 

 
Sigríður minnist á þátt Íslenskuskólans í íslensku máluppeldi sona 

sinna: 
 
... mér finnst Íslenskuskólinn skila miklu meiri árangri heldur en tíu 

tíma samfleytt sjónavarpsgláp. Það að leika sér við íslensk börn er í 
rauninni lang árangursríkast ... því miður eru engir íslenskir leikfélagar, 
nema annan hvern sunnudag í Utrecht og svo þegar við förum heim til 
Íslands. Þeir fást lítið til að tala í símann við ættingja á Íslandi. 

 
Hún segist lesa mikið fyrir syni sína og það sé henni mikilvægt: „og 

lengi vel söng ég fyrir þá á hverju einasta kvöldi.“ 
Anna María fær yfirleitt svör frá börnum sínum á hollensku en henni 

er mikið í mun að halda íslenskunni að þeim fram yfir átta ára aldurinn, 
það hefur verið hennar takmark. Hún hefur fulla trú á að það takist með 
dótturina sem er á níunda ári. Önnu Maríu finnst hún hafa meiri grunn en 
bróðir hennar sem er rúmu ári yngri. Hún telur ástæðuna fyrir því vera að 
systkinin tala alltaf saman á hollensku og því finnst henni eins og 
sonurinn hafi fengið lakari undirstöðu: „hann þorir ekki að tala, hann 
skilur alveg en þorir ekki.“ Anna María segir að það sé munur á þeim 
systkinum, dóttir hennar fór alein til Íslands en sonurinn þorir það ekki 
enn sem komið er. Þegar sonur hennar hóf skólagöngu tók hann öðruvísi 
á málunum en systir hans. Það lítur út fyrir að hann eigi erfiðara með að 
tileinka sér bæði málin og honum gengur ekki eins vel að lesa og systur 
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hans: „Hún las bara áður en ég vissi af, þannig að ég gat kennt henni líka 
að lesa á íslensku og ég gat gert það áður en hún lærði að lesa á 
hollensku. Hann var aftur á móti ekki tilbúinn þegar hann var sex ára.“ 
Anna María segist þurfa að leggja meiri vinnu í að sinna syni sínum 
námslega en dóttur sinni: „Ég finn að ég þarf mikið að lesa með honum 
og það er orðinn lítill tími eftir af frítímanum til að kenna honum íslensku 
þegar maður er með eitthvað auka og það finnst mér mikil synd.“ Íslenska 
máluppeldið er Önnu Maríu mikilvægt og hún hefur mikið velt því fyrir 
sér hvernig hún geti aðstoðað son sinn betur við að læra íslensku: „Ég 
keypti fullt af forritum, Glóa geimveru og eitthvað sem honum finnst 
skemmtilegt, að fá að vera í tölvunni en það er erfitt að finna tíma í það 
en það gengur alveg.“ Anna María vonar að hún hafi meiri tíma til að 
koma syni sínum inn í íslenskuna eftir að hann verður átta ára því henni 
sýnist sem svo að þau þurfi bæði á meiri tíma að halda. Hún hefur 
staðfastlega stefnt að því að koma þeim yfir þann þröskuld sem henni 
finnst átta ára aldurinn vera. 

Fjölskylda Önnu Maríu er henni mjög tengd og henni þykir miður ef 
börnin hennar geta ekki átt samskipti við ömmu sína og afa. Henni er það 
mikilvægt að þau geti tjáð sig á íslensku og að þau vilji það, sem er 
reyndin í dag: „Mér finnst gaman að það komi frá þeim að ég sé ekki bara 
að ýta þeim að þau þurfi að fara. Það er þörf frá þeim að fara þannig að 
það er greinilegt að tungumálið er ekki neinn þröskuldur fyrir því að fara 
til Íslands.“ Hún kemur inn á mikilvægi heimsókna til Íslands og þátttöku 
fjölskyldunnar í að taka á móti henni og börnum hennar: „sérstaklega 
með því að leyfa dóttur minni að vera hjá sér á Íslandi án okkar 
foreldranna.“ Anna María segir það vera ómetanlegt að þegar börnin 
hennar fari í heimsóknir til Íslands geti þau leikið sér við ættingja, jafnvel 
þá sem eru fjórum árum eldri eins og systurdóttir Önnu Maríu: „hún getur 
kennt þeim rosalega mikið og þau eru saman allan daginn og læra mikið 
af henni, það er bara töluð íslenska og þau leika sér saman á íslensku. 
Þegar þau hafa þrjú mátt vera saman þá er það rosalega mikilvægt.“ Anna 
María nefnir einnig þátt Íslenskuskólans í íslensku máluppeldi barna 
sinna. Hennar tilfinning er sú að veran þar hjálpi mikið til. Hún segir að 
hennar börn hafi þurft að komast yfir ákveðinn þröskuld hvað það varðar 
að finna aðra krakka sem töluðu einnig tvö tungumál.  

Eldri dóttir Jórunnar, Jóhanna, var altalandi á íslensku þegar hún var 
þriggja ára gömul. Í dag eru dæturnar á fjórtánda og sautjánda ári. Í 
upphafi talaði Jórunn aðeins íslensku við dóttur sína og Jan talaði 
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eingöngu hollensku. Hjúkrunarkonur í hollenska ungbarnaeftirlitinu hafi 
aftur á móti haft áhrif á ákvörðun sem hún tók og segist sjá eftir í dag. 
Hún var þá ófrísk af yngri dóttur sinni og var með þá eldri í þriggja og 
hálfs árs skoðun: „Hjúkrunarkonurnar fóru að röfla um að stelpurnar yrðu 
að tala reiprennandi hollensku og ég fór alveg í kerfi þannig að ég 
svissaði yfir, það var það vitlausasta sem ég hef gert“ Ástæða þess að 
Jórunni varð svona mikið um er dyslexían sem hún er með og hún veit 
því hversu mikilvægt það er að hafa eitt tungumál vel á valdi sínu. Hún 
óttaðist að dætur hennar erfðu dyslexíuna frá henni og ákvað því að það 
tungumál sem þær hefðu á valdi sínu væri hollenska því þær byggju í 
Hollandi. Það kom svo á daginn að hvorug stúlknanna er með dyslexíu 
þannig að Jórunn varð sár og svekkt: „þetta var algjör della og vesen.“ 
Jórunn á enn í vissri baráttu við hjúkrunarkonurnar í ungbarnaeftirlitinu í 
dag sem að því er virðist hafa enn sömu skoðun. Jórunn vinnur sem 
félagsráðgjafi og er mikið á móti þeirri umræðuað innflytjendur verði að 
tala hollensku við börn sín: „Ég er á móti því því sumir eru að tala 
bjagaða hollensku við börnin sín og ég held að það sé mjög slæmt.“ 

Jórunn segir að þrátt fyrir þetta hafi Jóhanna góðan grunn og báðar 
dæturnar hafa mikinn áhuga á íslensku. Þær hafa báðar fengið að fara 
einar síns liðs til Íslands og dvalið hjá afa sínum sem talar bara íslensku. 
Jórunn tekur aftur á móti eftir því að þær verða mjög fljótt þreyttar á 
íslenska máláreitinu þegar þær heyra íslensku í miklu magni. Jórunn fór 
með dæturnar í Íslenskuskólann á sínum tíma: 

 
... við gerðum það í tvö til þrjú ár en þá pössuðu þær ekki inn í, þá var 

of mikið af krökkum sem áttu foreldra sem voru bæði íslensk, altalandi 
íslensku. Við reyndum en þetta var orðið þannig að það var orðin barátta 
að koma þeim þangað þannig að ég varð að stoppa því ég vildi ekki fara 
að gera Ísland leiðinlegt fyrir þeim ... Ísland á bara að vera skemmtilegt.  

 
Jórunn segist ekki vera þannig móðir sem situr yfir dætrum sínum og 

kenni þeim íslensku. Hún segir að lestur íslenskra bóka og söngur 
íslenskra barnalaga hafi lagt góðan grunn á sínum tíma. Til að mynda hafi 
yngri dóttir hennar kunnað öll íslensku jólalögin og hún er handviss um 
að hún muni þau öll ennþá. Frá því þær voru litlar fengu þær sent 
barnaefni frá Íslandi og héldu sérstaklega upp á Ávaxtakörfuna.   segir að 
þegar dætur hennar voru yngri hafi þær átt íslenska leikfélaga á svipuðum 
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aldri. Mikill samgangur var á milli þeirra og íslensku fjölskyldunnar, 
saman héldu þau jól og ferðuðust saman. Mikil íslenska var töluð á milli 
allra en hollensku var bætt við þegar Jan var með í samræðum. Jórunn 
segir að þessi tími hafi verið einna mikilvægastur í máluppeldi dætra 
hennar og hún er þakklát fyrir þann tíma. Í dag segir Jórunn stöðuna vera 
þannig að: „þær skilja mun meira en þær tala.“ Og Jórunni fannst vera 
munur á íslenskukunnáttu dætra sinna, hún var hrædd um að yngri dóttir 
hennar skildi ekki íslensku og hefði alveg misst af lestinni: „En það er 
bara vitleysa, því eldri sem þær verða því meira taka þær inn, það er eins 
og það sé meira rými fyrir það.“ 

Hólmfríður minnist fyrst á þátt fjölskyldu sinnar á Íslandi í íslensku 
máluppeldi sonar síns sem er á tuttugasta og áttunda aldursári í dag: „það 
er alveg ómetanlegt hvað fjölskyldan gerði í þeim málum.“ Hún talaði 
íslensku við son sinn, las fyrir hann og söng á hverjum degi og þau 
umgengust Íslendinga mikið á fyrstu árum Henrys. Hún segir að 
stórfjölskylda hennar hafi dvalið mikið hjá henni og hún fór einnig mikið 
til Íslands og dvaldist oft í mánuð. Hún sá þannig til þess að Henry væri 
mikið í návist við íslenskt mál. Henry var eina barnabarnið á þessum tíma 
og fékk því mikla athygli frá fjölskyldunni á Íslandi: „mér fannst alltaf 
mjög þægilegt að hann mætti bara fara til Íslands, þannig að hann fór 
mjög oft, fjórum til fimm sinnum á ári og hann var alltaf að þvælast á 
milli.“ Hólmfríður segir að Henry hafi skilið íslensku mjög vel en ekki 
talað hana dags daglega. Venjan var sú að hann fór hollenskumælandi til 
Íslands en kom til baka altalandi á íslensku. Eins og áður hefur komið 
fram töluðu Hólmfríður og Henry saman á íslensku eftir frí á Íslandi en 
eins og Hólmfríður segir: „þá bara var hann allt í einu búinn að svissa 
yfir.“ 

Í öllum tilvikum töluðu mæðurnar íslensku við börnin sín en á móti er 
þeim svarað á hollensku. Aftur á móti breytist það um leið og návígi við 
íslenskt mál er mikið. Það virðist vera sem svo að því meira sem ílag 
íslenska málsins er því meiri íslensku læri börnin, hvort sem það eru 
ferðir til Íslands eða leikur með íslenskum krökkum. Íslenska 
máluppeldið sem íslensku mæðurnar leggja áherslu á með því að tala við 
börnin sín á íslensku, lesa og syngja með þeim á íslensku skilar ómældum 
árangri og gefur börnunum kost á því að hafa innsýn inn í tvo 
menningarheima. 
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Samantekt 
 

Sigríður les íslenskar bækur fyrir syni sína, lengi vel söng hún fyrir þá á 
íslensku ásamt því að tala alltaf við þá íslensku. Henni finnst íslenskt 
sjónvarpsefni ekki gefa góða raun. Hún telur að það sem virki vel fyrir 
hennar drengi sé það sem krefur þá um að bregðast við á íslensku, hvort 
sem það er tölvuleikur eða samtöl á íslensku. Sigríður upplifir það í dag 
að synir hennar hafi ekki mikinn áhuga á Íslandi og vilji lítið sem ekkert 
tala í síma við ættingja á Íslandi. Það er henni vissulega áhyggjuefni en 
það sem hún telur mikilvægt er að vera samkvæm sjálfri sér í íslenska 
máluppeldinu. 

Anna María fór sínar eigin leiðir í íslensku máluppeldi barna sinna. 
Hún leyfði þeim að horfa eingöngu á íslenskt sjónvarpsefni þangað til þau 
voru fjögurra og fimm ára og hún er viss um að það hafi verið 
mikilvægur hluti af íslenska máluppeldinu. Í bókahillum barnanna er að 
finna fleiri íslenskar bækur en hollenskar og til er ógrynni af sögum og 
leikritum sem hægt er að hlusta og horfa á. Þegar farið er til Íslands er 
sankað að sér íslenskum sögum og söngvum og farið á íslensk 
barnaleikrit. Að fara í leikhús er siður sem hún hefur haldið frá því að 
börnin höfðu aldur til að fara og hennar reynsla er sú að leikhúsferðir 
veiti börnum hennar ekki aðeins ánægju heldur einnig læri þau mörg ný 
íslensk orð. Anna María kaupir það sem fylgir hverri leiksýningu og því 
lifir sýningin lengi og áfram í hugum barnanna þegar til Hollands er 
komið. Á Íslandi eiga börnin íslenska leikfélaga sem gerir það að verkum 
að þau tala íslensku þann tíma sem þau eru á Íslandi. Anna María finnur 
fyrir sterkum tengslum á milli barna hennar og fjölskyldunnar á Íslandi, 
sérstaklega við ömmu og afa. Börnin sækja einnig Íslenskuskólann og 
hafa gert síðan þau urðu fjögurra ára. Ferðirnar þangað telur Anna María 
mikilvægan hluta af íslenska máluppeldinu. Anna María telur að með því 
að vera samkvæm sjálfri sér og með því að gera íslenska máluppeldið 
ekki að neinu vandamáli komi henni til með að takast vel til. Þó skiptir 
miklu máli að börnin hafi jákvætt hugarfar gagnvart því að læra íslensku. 
Þrátt fyrir að börn Önnu Maríu svari henni á hollensku segist hún vel vita 
hvað þau geta og því sé hún ekki hrædd um að vinna hennar við íslenska 
máluppeldið sé til einskis.  

Jórunn talaði eingöngu íslensku við Jóhönnu, eldri dóttur sína, þar til 
hún varð þriggja og hálfs árs. Jóhanna var altalandi á íslensku og fékk því 
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góðan grunn en þar sem Jórunn minnkaði íslenskunotkunina umtalsvert 
var íslenska máluppeldið ekki markvisst. Hún las og söng mikið fyrir 
Jóhönnu og yngri dóttir Jórunnar fékk einnig að heyra mikinn söng sem 
gerði það að verkum að hún kunni öll íslensku jólalögin mjög ung. Jórunn 
fór með dætur sínar í Íslenskuskólann í rúm tvö ár en eftir þann tíma mat 
hún það svo að best væri að hætta námi þar. Þær áttu ekki mikla samleið 
með hinum nemendunum sem áttu báða foreldra íslenska og voru þeir í 
meirihluta á þessum tíma. Það var því orðin kvöð fyrir dætur Jórunnar að 
mæta og því greip hún í taumana. Jórunn vildi ekki sjá það gerast að 
dætur hennar tengdu Ísland og íslensku við eitthvað sem ylli leiðindum. 
Samgangur á milli Jórunnar og fjölskyldu og annarrar íslenskrar 
fjölskyldu sem búsett var í Hollandi var mikill í nokkur ár á meðan 
stúlkurnar voru litlar. Jórunn segir að sá tími hafi verið mjög mikilvægur 
fyrir íslenska máluppeldið því þá hafi verið töluð mikil íslenska sem án 
efa hafi leitt af sér aukna kunnáttu dætra hennar í íslensku. 

Hólmfríður talaði íslensku við Henry þar til hann komst á 
fermingaraldur. Hún átti íslenskar sögur á snældum sem þau hlustuðu 
mikið á og hún söng einnig mikið fyrir hann. Ferðirnar til Íslands voru 
mjög tíðar, allt frá þrisvar til sex sinnum á ári fyrstu árin í lífi Henrys. 
Henry gekk í Íslenskuskólann í rúm tvö ár en hætti skólagöngu á 
endanum þar sem hann náði ekki að tengjast samnemendum sínum á 
þeim tíma. Flestir þeirra bjuggu á sama stað og höfðu því þegar myndað 
vinasambönd. Eftir að Henry stálpaðist fór hann til Íslands einu sinni til 
tvisvar á ári. Heimsóknir frá stórfjölskyldunni á Íslandi voru einnig tíðar. 
Sem unglingur eyddi Henry tveimur árum á Íslandi sem varð til þess að 
íslenskukunnátta hans tók mikinn kipp. 

 

4.4 Finnst mæðrunum mikilvægt að halda íslensku að 
börnum sínum? 

Þegar talað er um að varðveita íslensku erlendis í þessari ritgerð er átt við 
að mæðurnar rækti móðurmál sitt og komi því áfram til næstu kynslóðar, 
þ.e. til barna sinna. Þær hafa allar talað um mikilvægi þess að börnin fái 
góðan grunn í íslensku í Hollandi þó svo að sum þeirra noti ekki 
íslenskuna mikið. Mestu máli skiptir að börnin skilji íslensku og að þau 
geti talað við íslenska ættingja og vini. Jórunn útskýrir af hverju það er 
henni mikilvægt að dætur hennar kunni íslensku: 
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Þetta skiptir því máli að Ísland er náttúrulega ég. Ég er búin að búa meira 
en hálfa ævina í Hollandi en ég er Íslendingur og mun alltaf vera 
Íslendingur þannig. Ef að þær skilja mig ekki eða skilja ekki eitthvað af 
málinu mínu þá geta þær ekki skilið mig. Ég er ég, ég verð náttúrulega að 
ala börnin upp út frá mér, þetta eru mín börn. Ef ég færi að ala þau upp 
einhvern veginn öðruvísi þá myndi það ekki passa, þá passar það ekki við 
mig. Þetta tilheyrir, annars er ég að stela einhverju frá þeim, annars er ég 
að ræna þeim arfinum þeirra og það má ég ekki. 

 
Hólmfríður segir það skipta sig minna máli í dag en fyrir tuttugu árum 

að sonur hennar skilji íslensku því í dag er hann búsettur á Íslandi og talar 
mjög góða íslensku. Hún segir frá því að í upphafi hafi henni fundist það 
vera alveg sjálfsagt að hann yrði hálfur Íslendingur: 

 
... og líka bara svo hann gæti fundið sig sem Íslending ... og mér 

fannst alltaf líka eitthvað svo hræðilegt að hugsa til þess að amman og 
afinn gætu ekki talað við barnið ... þannig fjölskyldan spilaði líka mikið 
hlutverk í því, maður hugsaði að þetta þyrfti einhvern veginn að spila 
saman, það hefði verið eins og að höggva af honum annan handlegginn 
eða eitthvað svoleiðis. 

 
Sigríður segir að það væri mikið af hennar persónuleika sem börn 

hennar færu á mis við ef hún héldi ekki íslenskunni að þeim: 
 
... og þeir myndu kannsku ekki fatta minn húmor eða af hverju ég er 

að hafa áhyggjur af vissum hlutum. Það eru útúrsnúningar og orðaleikir 
og sögur og brandarar sem við dettum inn í sem fjölskylda ef við förum 
heim um jól t.d. og þá er voða gott að fara yfir það sem að við öll 
kunnum. Alls kyns orðatiltæki og vitleysa sem að þeir myndu líka bara 
þurfa að furða sig á. Mér finnst að þeir muni í raun og veru aldrei kynnast 
mér, sjálfselskulegt kannski, ég er bara náttúrulega ein af mikilvægustu 
persónum í lífi þeirra. Ég hugsa að ég tapi sjálfri mér svolítið ef ég hætti 
að tala hana og þar með talið verði ég ekki lengur í þrívídd hjá þeim. Þá 
er ég einhver mubla hérna sem að sinnir einhverju, ég hef þá ekki þessa 
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dýpt sem að ég vil gefa þeim einhvern veginn, þetta snýst dálítið mikið 
um okkar persónulega samband. 

  
Sigríður vill ekki verða völd að því að synir hennar læri ekki íslensku, 

þetta snúist ekki aðeins um þeirra persónulega samband heldur einnig 
arfleifð að vissu leyti þó svo að íslenskan sé ekki alþjóðlegt tungumál. 
Íslenskan gerir þá þó ríkari: 

 
...Hollendingar hafa myndlist og blómarækt og arkitektúr, sögu, 

siglingar og ýmislegt sem arfleifð. Þeir fá ýmislegt annað en tungumálið 
fyrir það að vera Hollendingar, þú getur labbað inn í frægustu listasöfn í 
heimi og séð hollensk málverk. En á Íslandi geturðu svo lítið bent á nema 
ljóð og sögur, við erum ekki með matargerð sem er fræg, ekki með 
arkitektúr, eða tónlist eða myndlist, sem við getum farið aftur í tímann og 
sagt ég er Íslendingur. Þess vegna held ég líka að það sé verið að halda 
rækt við þetta mál því það er ekkert annað sem við höfum. Þeir þurfa að 
líka að geta viðhaldið einhverjum samskiptum við fjölskylduna sem er á 
Íslandi og ef þeir tala bara hollensku þá geta þeir ekki kynnst afa sínum 
og ömmu og frændum sínum og frænkum. Ég vil líka að þeir geti átt þess 
kost að geta farið til Íslands og í menntaskóla ef þeim dettur það í hug. Ég 
hef hitt fólk á mínum aldri sem átti kannski íslenska mömmu en norskan 
pabba og ólust upp í Noregi og skilja íslenskuna en þora ekki að segja eitt 
einasta orð og mér finnst það dáldið sorglegt því þau eru í raun að missa 
helminginn af sínum uppruna. 

 
Sigríði hefði ekki dottið neitt annað í hug en að hún myndi kenna 

sonum sínum íslensku: 
 
... nú þegar ég er búin að vera hérna svona lengi, eða burtu frá íslensku 

svona lengi þá hef ég verið að spyrja sjálfa mig: „af hverju ég er að 
þessu?“ Því maður á kannski aldrei eftir að flytja þangað aftur, en maður 
veit aldrei. Maður kannski finnur til einhverrar skyldu gagnvart 
íslenskunni því náttúrulega íslenskan er alltaf, það er svoleiðis hamrað 
inn í okkur að okkur ber skylda til þess að halda þessu máli lifandi svo að 
það deyi ekki út, það munar um hvert okkar og líka bara vegna þess að ég 
var hrifin af málinu og ég spáði mikið í það. Ég á íslenska vinkonu sem 
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að bjó lengi í Sviss og hún sagði mér að það væru svona þrjú „tabú“ á 
Íslandi. Það fyrsta var að maður ætlaði ekki að eignast börn, annað 
„tabúið“ væri það að maður ætlaði aldrei að flytja heim ef maður byggi 
erlendis. Þriðja og alversta „tabúið“ er það að maður ætlaði ekki að kenna 
börnunum sínum íslensku. Þannig að þetta er voða ríkt í okkur öllum . 

 
Anna María segist vera samkvæm sjálfri sér og að hún haldi 

íslenskunni að börnum sínum því hún telur að það sé mikilvægt fyrir þau 
og einnig fyrir hana sjálfa: 

 
... og að gefa þeim þetta, þennan arf og uppruna sem maður kemur frá, 

það er bara hluti af manni sjálfum. En svo er það náttúrulega þeirra, þegar 
þau eru farin að heiman að ákveða sjálf hvað þau gera, hvernig þau fara 
með þennan farangur sem maður gefur þeim. Þau geta alltaf talað við mig 
hollensku, ég myndi ekki segja: „við verðum bara að tala íslensku“, þetta 
er bara þeirra að ákveða. 

 
Sigríður og Anna María eiga yngstu börnin í hópnum og þegar þær 

voru beðnar að horfa til framtíðar voru þær bjartsýnar. Bjartsýnar fyrir 
hönd íslenskrar tungu. Í þeirra huga kemur ekkert annað til greina en að 
halda sínu striki og halda áfram íslenska máluppeldinu. Þær benda á að 
það sé mikilvægt að finna nýjar leiðir til að rækta íslenskuna þegar þær 
fyndu fyrir mótbyr. Sigríður segist í raun vera hissa á því hversu vel synir 
hennar skilji hana, einhvern veginn hefur íslenskan síast inn og það gefur 
henni aukinn kraft til að halda máluppeldinu áfram þó svo að hún skynji 
lítinn áhuga á Íslandi hjá sonum sínum eins og er: 

 
... ég mun alltaf tala við þá á íslensku ... ég tók eftir þegar þeir voru 

yngri og þegar þeir voru svona að fatta, heyrðu þessi kona talar eins og 
mamma og að það var ekki bara ég sem talaði íslensku. Þeim finnst 
þægilegra að ég tali við þá íslensku heldur en hollensku en vilja samt fá 
þýðinguna líka yfir á hollensku yfir þau orð sem þeir skilja ekki. Þeir hafa 
afar lítinn áhuga á Íslandi, eða þeim finnst gaman að fara þangað en það 
er ósköp eitthvað lítið spennandi held ég. Þetta fer mikið eftir því hvar 
þeir verða í framtíðinni. Það er bara í þeirra höndum hvað þeir verða. Ég 
vil a.m.k. leggja mitt af mörkum til að þeir hafi möguleika á því að 
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tileinka sér málið seinna meir ef þeir vilja flytja til Íslands, stunda nám á 
Íslandi eða giftast íslenskri konu þá kannski er það möguleiki eða öllu 
heldur auðveldara. Ég þekki fólk sem hefur farið á mis við mál 
móðurinnar og hefur svo mikinn áhuga á því eftir á að læra það og þá 
reynist það erfitt. 

 
Anna María er ánægð með áhuga barna sinna á íslensku og hún vonar 

að áhuginn haldist hjá þeim. Hún telur að vinna sín við að rækta með 
börnum sínum íslenskt mál verði áfram krefjandi og hún er tilbúin til að 
leggja hart að sér. Hún hefur minni áhyggjur af eldra barni sínu en því 
yngra. Hvað yngra barnið varðar þá telur hún sig ekki eiga annarra kosta 
völ en að leyfa því að dvelja á Íslandi í einn til tvo mánuði í senn: „þá 
held ég að íslenskan komi bara. Maður verður bara að gera eitthvað.“ 
Hún finnur það á börnum sínum að þeirra upplifun sé þannig að þessa 
stundina hafi þau miklu meiri orðaforða á hollensku og þá hjálpi það 
þeim mikið að vera tvítyngd og að það sé þeim aðeins til framdráttar. Það 
sé svo undir þeim komið hversu mikið þau vilja nota íslenskuna í 
framtíðinni, hvort sem það verði faglega eða bara við vini og ættingja á 
Íslandi. Í dag er skoðun barna hennar þessi: „þau ætla að flytja til Íslands 
einhvern tímann, þau segja það að þegar við verðum komin á ellilaun þá 
ætli þau að flytja.“ 

Jórunn telur aftur á móti að dætur sínar eigi ekki eftir að nota íslensku 
mikið í framtíðinni nema þær eignist íslenskan maka. Ef það gerist telur 
hún ekki að þær muni tala íslensku við sín börn því hún er ekki viss um 
að íslenskan yrði það náttúruleg hjá þeim að þær töluðu nógu góða 
íslensku til að geta kennt sínum börnum íslensku: „Ég held að hollenskan 
komi alltaf til með að vera þeirra tungumál en Ísland er alltaf landið 
þeirra líka.“  

Framtíðin hjá Hólmfríði er komin lengra en hjá hinum mæðrunum. 
Það má eiginlega segja að hún sé að upplifa framtíð hinna mæðranna í 
dag. Hún rifjar upp að sonur hennar hafi alltaf sagt að hann vildi búa á 
Íslandi og að Holland væri ekkert mikið fyrir hann. Hans framtíðarplön 
voru bundin við það á búa á Íslandi. Hún þakkar föður sínum fyrir þau 
góðu áhrif sem hann hafði á skoðanir sonar hennar á Íslandi: 

 
Pabbi gerði bara alveg ofsalega mikinn Íslending úr honum, pabbi var 

53 ára þegar hann fæddist þannig að þeir voru ofsalega mikið saman og 
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ofsalega miklir vinir. Henry hefur svo jákvæða mynd af blandaða 
uppeldinu sem hann hefur fengið að ég er viss um að hann hefur líka 
þessa tilfinningu í sér, að þetta sé eitthvað sem er hluti af honum sem 
hann myndi líka vilja gefa börnunum sínum áfram. 

 
Sigríður segir að það komi til greina að flytja aftur heim til Íslands: 

„við erum alltaf að halda dyrunum opnum, að það sé möguleiki að fara 
aftur heim ... leyfa allavega nýju kynslóðinni að ákveða sjálfir hvort þeir 
eru tilbúnir til að fara.“ 

Jórunn segist lifa fyrir daginn í dag og viti ekkert hvar 
framtíðarheimili hennar verður: „heimurinn hjá mér er stærri en Ísland, 
mig langar alveg að flytja til Spánar þess vegna. Ég þarf ekki að eiga íbúð 
á Íslandi né hús. Kannski tökum við okkur upp og búum á Íslandi í ár en 
ég sé það ekki gerast á næstunni.“  

 
Samantekt 

 
Mæðurnar tala allar um þetta sterka samband sem þær hafa við móðurmál 
sitt. Þær minnast á það hvernig sjálfsmynd þeirra er tengd íslensku og 
hvernig þær tengjast svo börnunum sínum. Þær finna til ákveðinnar 
skyldu gagnvart íslenskri tungu og vilja veita börnum sínum það val að 
eiga aðgang að tveimur menningarheimum. 

Tengsl Sigríðar við móðurmálið eru sterk. Hún telur að ef hún hætti að 
tala íslensku við syni sína myndi hún tapa stórum hluta af sjálfri sér. Með 
því að tala við drengina sína á hverjum degi eflir Sigríður ekki aðeins 
íslenskukunnáttu þeirra heldur viðheldur einnig sinni eigin 
íslenskukunnáttu. Því þrátt fyrir að hafa mikinn áhuga á málvísindum og 
íslenska tungumálinu upplifði hún sjálf hversu fljótt íslenskukunnáttan 
varð minni þegar málið var ekki notað reglulega. Hún furðar sig á þeim 
Hollendingum sem spyrja hana af hverju hún tali ekki hollensku við syni 
sína. Sigríður vill veita sonum sínum þau forréttindi að geta haft tvö 
tungumál á valdi sínu og jafnvel farið til náms eða lengri dvalar á Íslandi 
í framtíðinni. 

Að mati Önnu Maríu liggja rætur hennar til Íslands og hún upplifir 
hversu sterk tengslin við móðurmálið eru. Hún sér íslenska máluppeldið 
fyrir sér sem hluta af sér og þann hluta vill hún gefa börnunum sínum. 
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Skoðun hennar er sú að henni beri að gefa börnum sínum tækifæri til að 
geta nýtt sér tvö móðurmál í framtíðinni og geta þannig átt samskipti við 
íslenska ættingja sína og vini. 

Samband Jórunnar við móðurmál sitt er mjög sterkt og það að halda 
því við og kynna dætur sínar fyrir íslensku og Íslandi finnst henni vera 
skylda sín. Jórunn er þeirrar skoðunar að hún væri að gera eitthvað rangt 
ef hún gæfi íslensku upp á bátinn. Hún segir að dætur hennar gætu ekki 
áttað sig á hennar persónuleika ef þær skildu ekki málið sem hún talar. 

Hólmfríði var mikið í mun að Henry yrði jafn mikill Íslendingur og 
Hollendingur. Hún vildi gefa honum kost á því að eiga tvö þjóðerni. Hún 
líkir því við aflimun ef hún hefði ekki lagt áherslu á íslenskt máluppeldi, 
það hefði verið eins og að höggva af honum annan handlegginn.  

 

4.5 Viðhorf hollensku feðranna til íslensku 
Feðurnir fjórir eru allir Hollendingar eins og áður hefur komið fram. 
Sambönd þeirra við Ísland og íslenska menningu eru mislöng en þeir eiga 
það sameiginlegt að vera hrifnir af landi og þjóð. Allir eru þeir sammála 
um að íslenskukunnátta þeirra sé ekkert til að státa sig af og þeirra von er 
að geta einhvern tímann talað íslensku betur en nú er raunin. Jan, 
eiginmaður Jórunnar, segir frá5: 

 
Ég skammast mín dálítið fyrir að geta ekki ennþá talað góða íslensku 

eftir 20 ára hjónaband við íslenska konu. Ég hef eitthvað reynt, en ef 
maður hellir sér ekki út í það þá gerist ekki neitt. Ég læri hana mest á því 
að hlusta á hana og tala hana og þegar ég er á Íslandi þá er hún fljót að 
koma og ég hef reynt að tala ekki ensku á Íslandi og við skyldfólk sl. 2-3 
ár. Þegar ég tala um almennilega íslensku á ég við að ég vil geta átt 
samtöl án vandræða við Íslendinga. Ég er mjög áhugasamur um að læra 
íslensku en legg samt ekki á mig að keyra langar leiðir til að fara á 
námskeið. 

 
Jan segir að fjölskyldan á Íslandi kunni að meta það þegar hann tali 

íslensku og hvetji hann til þess. Tengdafaðir hans talar ekki ensku og það 
                                                      
5 Viðtölin við feðurna voru tekin á ensku. 
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finnst honum hjálplegt. Eftir nokkra daga á Íslandi verður hann þó 
þreyttur á því að reyna tala íslensku. 
Harry, eiginmaður Hólmfríðar, er menntaður í málvísindum og hefur 
mikinn áhuga á tungumálum, talar frönsku og þýsku, auk hollensku og 
ensku. Íslenska málið hefur aftur á móti vafist fyrir honum: 

 
Ég veit ekki hvað gerðist með mig og íslensku, eins og ég hef mikinn 

áhuga á tungumálum. Íslenskan er fallegt tungumál og ég er mjög hrifinn 
af því. Ég veit hvað það er mikil vinna að læra tungumál ... og ætli það sé 
ekki bara leti í mér að læra ekki íslensku. Ég les íslenskar bækur í þýskri 
þýðingu og kemst þannig í samband við Ísland. Ég er hugfanginn af öllu 
sem er að gerast á Íslandi og hef mikinn áhuga á Íslandi. En lykillinn að 
sálu Íslands [tungumálið] hef ég ekki fengið í hendur. 

 
Hólmfríður og Harry hafa verið dugleg að fara í fjallgöngur á Íslandi 

og hefur Harry mikla unun af þeim ferðum. Hann nýtur þess að hlusta á 
íslenskuna og oftast eru það þjóðsögur sem hlustað er á þar sem 
atburðarásin á að hafa gerst á leið þeirra um náttúruna. Hann segir hópinn 
ekki fara íslensku leiðina, s.s. farið hratt yfir, heldur er gengið rólega. Það 
á vel við Harry: 

 
Ég vil gera þetta hægt og njóta umhverfisins. Þetta tengir mig vel við 

Ísland og íslensku þjóðarsálina. Þetta gefur mér góða hugmynd um 
hvernig íslenskt þjóðfélag tengist og sá samhugur sem allir bera í garð 
hver annars. Það er öðruvísi aðferð að kynnast fólki en lykllinn er að 
sjálfsögðu að læra tungumálið.  

 
Harry segir að í eina skiptið sem honum hefur ekki liðið eins og 

útlendingi á Íslandi er þegar hann átti samtal við lítinn frænda 
Hólmfríðar. Hann talaði við hann eins og jafningja, einfaldaði ekki mál 
sitt og hlustaði ekki á þær villur sem Harry gerði. Hann finnur fyrir því að 
geta ekki tekið þátt í samtölum og skilið sögur um leið og þær eru sagðar: 

 
Því eldri sem ég verð tek ég meira eftir því hversu mikið ég verð 

útundan því ég segi fólki að tala bara íslensku. Ég segi að ég fái bara að 
taka þátt þegar ég vil og með því er ég að setja mig fyrir utan hópinn og 
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mér líður eins og ég sé örlítið útundan. Þá er ég að setja mig fyrir utan 
samfélagið, það er ekki það sem ég ætti að gera þegar ég er að reyna að 
læra íslensku.   

 
Arnold, eiginmaður Önnu Maríu hreykir sér ekki af íslenskukunnáttu 

sinni frekar en hinir feðurnir. Hann segist þó ekki eiga í vandræðum með 
að tala við fólk þegar hann heimsækir Ísland: 

 
Bróðir Önnu Maríu var 13 ára þegar ég kom fyrst til Íslands og hann 

talaði mjög góða ensku þá. Eina manneskjan sem ég get ekki talað við er 
amma Önnu Maríu því hún talar ekki ensku en annars á ég mjög góð 
samskipti við fólk á Íslandi án þess að tala íslensku. 

 
Þegar dvalið er á Íslandi reynir Arnold að tala íslensku eins mikið og 

hann getur. Systur Önnu Maríu er mikið í mun að hann læri íslensku og 
talar alltaf við hann íslensku en eftir einhvern tíma er skipt yfir í ensku 
því oft skilur hann ekki allt sem verið er að reyna koma á framfæri. Hann 
finnur fyrir vissum höftum hvað varðar nálægð við fjölskyldu Önnu 
Maríu: „þú verður aldrei eins nákominn fjölskyldunni og hægt er, ef þú 
talar ekki íslensku og þannig mun það alltaf vera.“ Kunnátta hans í 
íslensku er takmörkuð við nokkur orð: 

 
... ég get fylgt töluðu máli ef það er um daglega hluti ... eins og þegar 

Anna María er að tala við systur sína í síma og segja frá atburðum 
liðinnar viku get ég skilið hvað hún er að segja. En ég þarf að einbeita 
mér mikið ... þegar ég hlusta á fréttirnar hef ég ekki hugmynd um hvað er 
verið að tala um. Ég þekki kannski tölur og nöfn einstakra 
stjórnmálamanna, hugtök um veðrið og þess háttar en ég get ekki talað 
málið, ég verð að segja það. 

 
Stijn, eiginmaður Sigríðar, segist kunna „pínulitla íslensku.“ Hann 

hefur farið í íslenskukennslu og segist vera búinn að reyna að læra 
íslensku í mörg ár, svo lengi að fyrsti kennarinn hans er nú látinn: 
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... ég fór alltaf eftir vinnu í hættulegan hluta af Amsterdam til að læra 
íslensku og hætti lífi mínu. En það er spurning hvort það hafi bara verið 
til að ganga í augun á Sigríði, ekki raunverulegur áhugi. Ég var í 
einkatímum hjá Ameríkana sem talaði japönsku og íslensku í New York 
og ég fór í Endurmenntun Háskóla Íslands. Þar gekk mér mjög vel, í 
málfræðinni líka en það vantar að læra að nota hana og byggja upp 
orðaforða og fallbeygja. 

 
Stijn segir að íslenskan sé mjög erfitt mál og honum gangi illa að 

skipta auðveldlega yfir í íslensku. Hann á mjög erfitt með að skilja 
íslensku því honum finnst Íslendingar ekki bera hana nógu skýrt fram og 
þegar Sigríður talar við börnin á hann einnig erfitt með að fylgja 
samtölunum. Hann segist skilja mælt mál Akureyringa mjög vel: „En 
Sigríður er frá Hafnarfirði svo að ég var ekki heppinn þar“ segir hann og 
hlær. Hann á mikið af íslenskum bókum og sér fyrir sér að geta lært meiri 
íslensku þegar hann hættir að vinna. Stijn segir að kona hans geri kröfu á 
að hann létti undir hennar starfi með því að geta skilið íslensku því þá 
geti hún ávarpað alla fjölskylduna við matarborðið á íslensku: „hún ætti 
þá að tala hægar eins og fólkið á Akureyri“ segir hann og skellir upp úr. 
Að öðru leyti dáist hann að Íslendingum: „Ég dáist að Íslendingum fyrir 
að varðveita tungumálið og þið eruð svo fá að tungumálið verður 
auðveldlega útdautt. Hollendingum þykir ekki svona vænt um tungumálið 
sitt.“ Vegna vinnu sinnar hefur Stijn setið fundi á Íslandi þar sem allt fer 
fram á íslensku með enskri þýðingu: „mjög sniðugt og þú ert þannig með 
stjórn á skilningi þínum á fundinum.“ 

Hollensku feðurnir hafa augljóslega mikinn áhuga á Íslandi og 
íslensku máli og það viðhorf þeirra endurspeglast í skoðunum þeirra á 
þeirri vinnu sem íslensku mæðurnar leggja á sig við íslenska 
máluppeldið. Þeir eru vel með á nótunum hvað varðar ávinning af 
tvítyngdu uppeldi. Hvað varðar íslenska máluppeldið eru hollensku 
feðurnir allir hlynntir því og styðja það. Arnold eiginmaður, Önnu Maríu, 
segir að mikilvægt sé fyrir börn þeirra að læra eins mikla íslensku og völ 
er á, ásamt því að þau: 

 
...þekki Ísland eins mikið og mögulegt er þar sem að þau búa ekki á 

Íslandi og eru ekki í námunda við það. Þau eru líka íslensk, með íslenskt 
vegabréf, eiga íslenska ættingja og í gegnum tungumálið eru þau að 
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tengjast landinu, það er eina leiðin. Svo að það er mér mjög mikilvægt að 
þau tali góða íslensku. 

 
Stijn, eiginmaður Sigríðar er ánægður með að lögð sé rækt við íslenskt 
mál á sínu heimili og hann styður það heilshugar: „ég öfunda þá örlítið að 
geta lært málið náttúrulega og eina leiðin til að kenna þeim virkilega um 
íslenska menningu er í gegnum tungumálið svo að þetta er mjög 
mikilvægt.“ Hann segist hafa orðið vitni að því að íslensk móðir búsett í 
Hollandi, gift enskum manni, hafi talað ensku við son sinn. Það hafi 
honum þótt miður því það gæti endað þannig að sonurinn kenndi móður 
sinni um að hafa ekki kennt honum íslensku seinna meir, „það vil ég ekki 
að gerist með mína stráka“ segir Stijn. 

Jan, eiginmaður Jórunnar segist hafa lært mjög mikið af 
skemmtilegum íslenskum orðum eftir að dætur hans fæddust og það séu 
orð sem hann muni aldrei gleyma: „...orð eins og snudda, brjóst, prumpa, 
gráta.“ Einnig lærði Jan mikið af orðum þegar hann las íslenskar 
barnabækur elstu dóttur sinnar. Hann telur að fjölskyldumeðlimir gætu 
talað meiri íslensku: „...en það er svo auðvelt fyrir okkur að tala 
hollensku og við veljum það oftast frekar „... ég er þó alltaf jafn stoltur af 
því þegar stelpurnar bjarga sér í símanum við íslenska skyldfólkið sitt. 
Jan telur mjög mikilvægt að dætur hans rækti íslenskt mál: „því 
helmingur menningar þeirra er íslenskur.“ 

Harry lærði málvísindi og vissi því um mikilvægi þess að kunna 
tungumál þess lands sem rætur hvers og eins liggja til. Það hafði einnig 
áhrif á skoðun hans á íslensku inni á heimilinu: 

 
... þó svo að ég vissi að ég væri ekki mikið að hjálpa heima fyrir með 

íslenskuna, Hólmfríður talaði og söng fyrir hann og sagði honum sögur. 
Ég var bara í bakgrunni en var mjög meðvitaður um að Hólmfríður væri 
að reyna að leggja grunn fyrir möguleikanum á að Henry gæti lært 
íslensku og ég var fullkomnlega sáttur við það. En ég hafði ekki áhrif á 
það á neinn hátt, hvorki neikvæðan né jákvæðan. 

 
Harry er handviss um að það sem hafi verið mikilvægast í íslenska 

máluppeldinu voru heimsóknir til Íslands og heimsóknir fjölskyldunnar 
til Hollands: 
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Ég man vel eftir hversu miklu heimsóknir til Íslands skiluðu sér í 

tungumálskunnáttu Henrys. Ef ég miða við aðra vini okkar hefur Henry 
farið oft til Íslands og hann á sínar rætur þar. Og ég er ánægður með að 
það sem við byrjuðum á hefur leitt til þess sem staðan sýnir í dag. Og það 
leiddi til þess að hann ákvað að flytja til Íslands. Og hann vissi að það 
væri ekki mál fyrir hann að aðlagast Íslandi því hann kunni íslensku. 

  
Það gleður Harry mikið að sonur hans skuli nú búa á Íslandi. Íslenska 

máluppeldið hefur borið þann árangur sem hann vonaðist eftir. Þó svo að 
Henry sé ekki mjög góður í málfræði sé hann að gera það sem hann vildi 
gera í upphafi og það var að geta átt samskipti á íslensku. Harry segir að 
hann vildi óska þess að sonur hans læsi meira á íslensku: „Ég myndi 
halda að hann missti af vissum hlutum því hann kann ekki alveg allt í 
tungumálinu, en ætli hann sé ekki að bæta upp fyrir það á vissan hátt ... 
ég myndi vilja að hann læsi meira en það er ekki hann.“ 

 
Samantekt 

 
Stijn, eiginmaður Sigríðar, styður íslenska máluppeldið heilshugar og 
segist öfunda syni sín af íslenskukunnáttu þeirra. Hann hefur lagt sig fram 
við að læra íslensku sjálfur en hefur ekki haft erindi sem erfiði. Stijn vill 
gjarnan gera Sigríði auðveldara fyrir með því að kunna einhverja íslensku 
svo hún geti ávarpað alla fjölskylduna á íslensku í stað hollensku. Stijn 
dáist að Íslendingum fyrir að varðveita móðurmál sitt eins og þeir gera og 
nefnir sem dæmi að Hollendingar hafi ekki sömu tengsl við móðurmál sitt 
eins og Íslendingar. 

Arnold, eiginmaður Önnu Maríu, er mjög jákvæður gagnvart íslenska 
máluppeldinu sem fer fram á heimilinu. Það er honum mikilvægt að 
börnin kynnist helmingi uppruna síns og geti átt samskipti við ættingja 
sína á Íslandi. Arnold finnur það sjálfur hversu erfitt er að tengjast 
íslensku fjölskyldunni náið þegar hann talar ekki það mál sem er þeim 
tamast. 

Jan er virkilega hlynntur því að íslensku sé haldið að dætrum hans og 
skoðun hans er sú að það mætti vera töluð meiri íslenska á heimilinu en 
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gert er. Hann segir íslensku vera arfinn þeirra og hann megi ekki taka frá 
þeim. 

Harry styður íslenska máluppeldið líkt og hinir hollensku feðurnir. 
Hann segist þó hvorki hafa hvatt eða latt Hólmfríði við máluppeldið 
heldur verið meira í bakgrunni. Hann er stoltur af því að Henry geti tjáð 
sig á bæði íslensku og hollensku því hann veit hversu mikilvægt það er að 
kunna tungumál þess lands sem þú vilt tengjast. 

Sá stuðningur sem hollensku feðurnir veita íslensku mæðrunum og 
þeirra jákvæða viðhorf gagnvart íslensku máluppeldi eru ómetanleg lóð á 
vogarskálar þess að stuðla að varðveislu íslensks máls  í Hollandi. Allir 
hafa þeir mikinn áhuga á Íslandi og íslensku máli og gera sér grein fyrir 
mikilvægi þess að börn þeirra læri íslensku samhliða hollensku.  

   

4.6 Viðhorf annarrar kynslóðar til íslensku 
Tekin voru viðtöl við tvö elstu börnin í hópnum því þau eru líklegust til 
að geta varpað ljósi á uppvöxt sinn úr nokkurri fjarlægð. Jóhanna er 16 
ára og Henry er 27 ára. Til að rifja upp bakgrunn Jóhönnu og Henrys er 
vert að byrja á því að nefna að Jóhanna er dóttir Jórunnar og Jans og 
Henry er sonur Hólmfríðar og Harrys. Einnig er vert að minnast á að 
Henry er einkabarn en Jóhanna á yngri systur. Bæði bera þau Jóhanna og 
Henry miklar tilfinningar til Íslands og íslenska málið er þeim nátengt. 
Þau eru ánægð með að vera bæði Hollendingar og Íslendingar og eru 
þakklát fyrir þau forrréttindi sem því fylgja að tilheyra tveimur 
menningarheimum. 

Jórunn talaði íslensku við Jóhönnu til þriggja og hálfs árs aldurs þar til 
hún skipti yfir í hollensku. Jóhanna6 skilur hins vegar mjög mikla 
íslensku þótt hún geti ekki tjáð sig mikið á íslensku: „Íslenskan verður 
góð þegar ég er lengi á Íslandi. Ég nota íslensku ekki dags daglega, bara 
stundum þegar ég tala við mömmu eða við frændfólk mitt og svo þegar 
ég kem til Íslands.“ Jórunn hefur mikinn áhuga á að senda Jóhönnu til 
Íslands eftir stúdentspróf til að vinna áður en hún fer í áframhaldandi nám 

                                                      
6 Viðtalið við Jóhönnu hófst á íslensku en fljótlega var breytt yfir í ensku. 

Rannsakandi spurði spurninga fyrst á íslensku og svo á ensku ef spurningin 
komst ekki til skila. 
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og hún er viss um að það eigi eftir að auka íslenskukunnáttu Jóhönnu 
mikið. Jóhanna getur ekki lesið íslensku og ástæðuna fyrir því telur hún 
vera að hún hefur aðeins heyrt íslensku frá því að hún var lítil. Íslenskt 
mál er þó stór hluti af henni og hún segist stundum hugsa á íslensku en 
það gerist aðallega þegar hún hefur verið að tala mikla íslensku á Íslandi:  

 
Ísland er hluti af mér og ég er íslensk, ekki bara hollensk, líka íslensk. 

Ég vil líka tala íslensku og eiga samskipti við íslensku fjölskylduna mína. 
Það er allt öðruvísi að tala ensku við hana því hún er þeim ekki eins 
innileg og því fylgja ekki miklar tilfinningar. Þegar ég tala ensku er eins 
og ég sé í fjarlægð frá þeim en mér finnst ég vera nær þeim þegar ég læri 
íslensku. 

 
Jóhanna segist vilja læra meiri íslensku en viti ekki um möguleikana á 

því í Hollandi og í Hollandi er henni svo ljúft að tala og skilja hollensku. 
Henry býr á Íslandi í dag og hann segir ástæðuna fyrir því vera að 

hann sé að uppfylla tíu ára gamlan draum. Hann kláraði stúdentspróf árið 
1999, þá sautján ára gamall og var ekki viss um hvað hann ætti að gera í 
framhaldi af því. Hann segist hafa verið erfiður unglingur og því verið 
sendur til frænku sinnar á Íslandi. Þar var hann í tvö ár og vann sem 
röntgentæknimaður á Landspítalanum: „og ég átti frábæran tíma hérna og 
fannst allt æðislegt og þetta var alveg langbesti staðurinn til að vera 
unglingur á. Svo var ég búinn að fá nóg af því að vera ómenntaður og var 
búinn að fatta það að mig langaði að læra hjúkrun.“ Henry er þriðja 
kynslóð hjúkrunarfræðinga í ætt móður sinnar því amma hans og móðir 
lærðu það sama og einnig móðursystir hans. Hann flutti því aftur til 
Hollands og kláraði hjúkrunarfræði og vildi prófa að vera á Íslandi í 
nokkra mánuði áður en hann tæki ákvörðun um að flytja til landsins. 
Ætlunin var að Henry og unnusta hans flyttust saman til Íslands en þegar 
upp úr sambandinu slitnaði ákvað Henry að flytja einn til Íslands árið 
2009: 

 
... þó svo að tímasetningin hafi ekki verið sú besta ákvað ég að prófa 

þetta bara og það er búið að ganga rosalega vel hingað til og ég er mjög 
ánægður að vera hérna en kreppuástandið er erfitt. Svo er maður líka 
einmana hérna, allir vinir mínir eru fluttir erlendis í mastersnám, það er 
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erfitt að vera einn hérna þannig að ég fer bara aftur út [til Hollands] í 
haust. 

 
Henry segist vera mjög sveijganlegur og geti vel flakkað á milli landa 

en það sé kannski eitt af því sem einkennir fólk sem hefur verið alið upp á 
tveimur tungumálum: „maður er dálítið svona heimilislaus, þannig séð, 
maður veit ekki alveg hverju maður heyrir til og í hvoru landinu maður 
vill frekar búa en það eru kostir og gallar við báða staði.“ 

Henry segir að Hólmfríður móðir sín hafa talað við sig íslensku frá 
upphafi og verið dugleg að fara með sig til Íslands, sérstaklega fyrstu sex 
árin af lífi hans: 

 
... ég fór þrisvar til sex sinnum á ári og amma og afi fóru með mér ef 

mamma komst ekki. Þannig að ég var voðalega mikið í kringum 
fjölskylduna mína hérna. Ég veit ekki hvernig aðrar fjölskyldur á Íslandi 
eru en fjölskyldan mín er mjög dugleg að vera saman og njóta tímans og 
það hefur hjálpað mér mjög mikið til að ná góðum tengslum við Ísland og 
eiga annað heimili hérna. 

 
Henry minnir að þau mæðgin hafi hætt að tala íslensku saman þegar 

hann var orðinn táningur, þrettán eða fjórtán ára. Hann gekk í 
Íslenskuskólann í Utrecht í tvö ár: 

 
... mér fannst á þeim tíma ekki mjög gaman að vera þar, ég þekkti ekki 

þessa krakka því þeir bjuggu í umhverfi Utrecht og Amsterdam og þeir 
náðu meiri tenglsum við hvort annað og þekktu hvort annað betur en ég. 
En ég lærði svona eitthvað, málfræði, hvernig á að beygja orðin og 
svoleiðis og um sögu Íslands. 

 
Árin tvö sem Henry eyddi á Íslandi eftir stúdentspróf voru viðburðarík 

og hann rifjar upp atvik sem tengist íslenskukunnáttu hans: 
 
Mamma var náttúrulega alltaf að tala við vinkonur sínar á íslensku og 

talar í kvenkyni og það var það sem ég pikkaði upp, íslenskuna í 
kvenkyni. Og það var dáldið vandræðalegt fyrsta árið ... ég lenti í 
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slagsmálum niðri í bæ því strákar héldu að ég væri að tala um þá sem 
samkynhneigða. 

 
Í dag á Henry aftur á móti í litlum vandræðum með að tala íslensku: 

„ekkert mál ... orðabókin mín stækkar með hverju ári“ Hann segist fá 
mikið hrós fyrir það hvað hann tali góða íslensku og sé duglegur að halda 
henni við. Samtöl hans og mömmu hans fara fram á hollensku í dag. Þau 
nota íslensku sín á milli ef þau eru stödd í Hollandi og vilja tala saman 
þannig að enginn skilji. Eftir að hætt var að tala íslensku á heimilinu segir 
Henry að hann hafi samt sem áður talað hana einu sinni til tvisvar á ári 
þegar hann fór til Íslands. Það tekur hann vanalega tvær til þrjár vikur að 
rifja upp íslenskuna og hann segir að það sé ótrúlegt hvað málfræðin 
haldist vel við: 

 
... ég held að það sé allt að þakka fjölskyldunni minni hérna, ég var 

alltaf neyddur til þess að tala íslensku og ég held að ég hafi líka verið 
með mjög góðan grunn. Ég les íslensku og ég skrifa hana og ég kann 
hana „basic“ en ég myndi ekki þora að fara í skóla hérna ... þá verður 
málið mjög flókið fyrir mig. Þú tekur eftir því eftir smá tíma að ég næ 
ekki að beygja orðin rétt en ég held að það sé eitt af þessum hlutum sem 
maður mun aldrei ná fyrst maður er ekki fæddur og uppalinn hérna en 
meira segja Íslendingar kunna ekki allir að beygja orðin rétt, þannig ég 
hef engar áhyggjur af því þannig séð. 

 
Henry segist ekki gera greinarmun á því hvort hann skipti yfir í 

íslensku eða hollensku, það sé orðið honum eðlislægt að tala íslensku og 
því finni hann ekki mikið fyrir því þegar hann flakkar á milli mála. Hann 
segir að það taki örlítinn tíma eftir að hann kemur til Íslands að vera fær 
um að mynda flóknar setningar og mesti tíminn fari í að byrja að lesa 
íslensku aftur. 

Henry vill gjarnan auka orðaforða sinn og læra betur að beygja orðin 
og vita í hvaða kyni þau eru. Hann fylgir sinni tilfinningu í hvert skipti og 
segir að í meira en helmingi tilvika beygi hann rétt eða beri íslenskuna 
rétt fram: „þannig að ég næ þessu alveg ágætlega en ég er ekki heldur 
góður í hollenskri málfræði og hef alltaf átt erfitt með að læra 
tungumálsreglur, þannig að ég legg mikið á minnið það sem ég heyri og 
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nota það. Ég ætti að vera duglegri að lesa íslensku, mér finnst ég læra 
mikið við að sjá setningar og skrifa niður orð og ég held að það sé besta 
aðferðin á meðan maður hefur engan til að tala við.“ 

Eins og komið hefur fram er Henry búsettur á Íslandi í dag en hyggur 
á brottför til Hollands í haust. Aðspurður út í framtíðina segir Henry að 
hann muni alltaf halda íslenskukunnáttu sinni við. Ef hann kynnist 
íslenskri konu og eignast með henni börn telur hann að þá muni hann tala 
hollensku við börnin sín til þess að þau fái tækifæri til að hafa vald á 
tveimur tungumálum eins og hann. Einnig finnst honum mikilvægt að 
börnin hans geti talað við Harry, föður sinn. Ef hann aftur á móti kynnist 
hollenskri konu og eignast með henni börn segir hann: „þá mun ég tala 
íslensku og verð stoltur af því. Ég myndi helst vilja að konan mín lærði 
líka íslensku.“ 

 
Samantekt 

 
Það er komin reynsla á íslenska máluppeldið sem Jóhanna fékk þar sem 
hún verður sautján ára á þessu ári. Sjálf segist Jóhanna skilja mikið meira 
en hún talar og hún finnur fyrir mikilli aukningu á íslenskukunnáttu sinni 
þegar hún dvelur á Íslandi. Jóhanna virðist átta sig á því að hún geti ekki 
átt eins innileg samskipti við fjölskylduna sína í gegnum ensku eins og 
hún getur í gegnum íslensku. Jóhanna hefur mikinn áhuga á því að læra 
meiri íslensku og vonast eftir því að geta dvalið á Íslandi í nokkra mánuði 
í framtíðinni. Það mun hjálpa íslenskukunnáttu hennar mikið ef hún fær 
að dvelja í eitt ár á Íslandi áður en hún heldur áfram námi í Hollandi. 
Jóhanna hefur ekki fengið sama grunn og Henry en hefur þó grunn í 
íslensku þar sem að hún skilur mjög mikla íslensku og er fljót að læra.   
Henry er dæmi um að hægt sé að hafa bæði íslensku og hollensku á valdi 
sínu þrátt fyrir að í Hollandi sé ílag íslensku misjafnlega mikið. Í 
Hollandi eru samverustundir með Íslendingum íslenskukunnáttu hans til 
framdráttar en mikilvægastur er sá tími sem Henry hefur eytt í íslensku 
málumhverfi og þá vinnu sem Hólmfríður lagði upp með frá fæðingu 
hans. Henry er virkilega ánægður með að búa á Íslandi þó hann hyggi á 
brottför þaðan í haust. Fyrir hann eru það forréttindi að hafa vald á 
tveimur tungumálum og geta nýtt sér þau bæði. Hann finnur fyrir því að 
vita ekki alveg hvoru landinu hann tilheyrir og það séu kostir og gallar 
við bæði löndin. Hann á ekki í neinum vandræðum með að skipta á milli 
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hollensku og íslensku og segir að það sé orðið honum eðlislægt að skipta 
frá hollensku yfir í íslensku og öfugt. Henry er viss um að tíminn sem 
hann dvaldi á Íslandi og eyddi með íslensku fjölskyldu sinni í Hollandi 
hafi verið ómetanlegur fyrir íslenskukunnáttu hans.  

Fyrir bæði Jóhönnu og Henry er íslenskt mál þeim mikilvægt fyrir þær 
sakir að með því að kunna íslensku standa þau nær fjölskyldu sinni 
tilfinningalega og eiga þann kost að búa á Íslandi eins og Henry gerir í 
dag. Að eyða tíma á Íslandi og með stórfjölskyldunni frá Íslandi, hvar 
sem er í heiminum er ómetanlegt fyrir íslenskukunnáttu Jóhönnu og 
Henry og öll börn hollensku feðranna og íslensku mæðranna.  
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5 UMRÆÐUR 

Í þessum kafla er farið yfir helstu atriði sem fram komu í fjórða kafla, því 
næst verða niðurstöður tengdar við þau fræði sem kynnt voru í öðrum 
kafla og rannsóknarspurningu verður svarað. 

5.1 Meginniðurstöður 
Íslensku mæðurnar tilheyra samfélagi Íslendinga í Hollandi en eru 
jafnframt virkir þátttakendur í hollensku samfélagi, mismikið þó. Allar 
hafa þær valið þá leið menningaraðlögunar sem nefnist samþætting og 
felur í sér að menningu heimalandsins sé haldið við en menning nýja 
landsins er einnig tekin upp. Þannig sameina þær löndin tvö inni á heimili 
sínu þar sem að Holland er þegar orðinn stór hluti af þeim því það 
málumhverfi sem börnin þeirra lifa og hrærast í er hollenskt. 

Það má segja að íslenska málið sé í minnihluta málumhverfi í Hollandi 
og hafa börn íslensku mæðranna alist upp við samhliða tvítyngi, bæði 
hollensku og íslensku frá fæðingu, að frátalinni yngri dóttur Jórunnar og 
Jans sem virðist hafa verið í minnsta návígi við íslensku af börnum 
mæðranna. Börn sem alast upp í minnihluta málumhverfi í Hollandi þurfa 
að hafa mikinn aðgang að íslensku í því umhverfi sem foreldrar þeirra 
skapa þeim. Niðurstöður þeirra rannsókna um varðveislu móðurmáls 
innflytjenda, sem fjallað var um í öðrum kafla, sýndu allar fram á 
mikilvægi þess umhverfis sem innflytjendur og afkomendur þeirra lifa í. 
Til þess að börn hafi tvö tungumál á valdi sínu þarf ílag 
minnihlutamálsins að vera að lágmarki 25%. Ef horft er til aðstæðna 
íslensku mæðranna í Hollandi þar sem börn þeirra heyra einungis 
íslensku frá þeim, í samskiptum við aðra Íslendinga í Hollandi, við 
stórfjölskylduna á Íslandi og í heimsóknum til Íslands er ljóst að 25% er 
mikið hlutfall af tíma barnanna. Heima við er móðirin alla jafna sú eina 
sem talar íslensku og yngstu börnin fjögur í rannsókninni fá síðan hálfgert 
„íslenskubað“ annan hvern sunnudag þegar þau sækja Íslenskuskólann. 
Lýsingar mæðranna á notkun íslensku eftir hvern dag í Íslenskuskólanum 
(börnin tala íslensku fram eftir sunnudagskvöldi) segir til um hversu 
mikilvægt vægi skólinn hefur þegar horft er til 25% hlutfallsins. Einnig 
þarf að taka inn í myndina að um leið og börnin eru orðin fleiri en eitt 
eykst hlutur meirihlutamálsins á heimilinu og ílag íslensku minnkar. 
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Hvernig hlúð er að íslensku máli hjá börnum íslensku mæðranna er 
mikilvægt fyrir líftíma íslenska málsins erlendis.  

Það er ekki hægt að segja annað en skoðanir mæðranna á íslensku 
máluppeldi séu þær sömu þrátt fyrir að þær beiti ekki allar sömu 
aðferðum. Enda er sagt að engin börn séu eins og því þurfa þau ólíkar 
nálganir. Sem dæmi má nefna börn Önnu Maríu og Arnolds. Þau þurfa 
ólíkt máluppeldi þar sem sonur þeirra, sá yngri, virðist þurfa meiri 
eftirfylgni við nám. Íslensku mæðurnar falla undir sama menningarhóp 
og Íslendingarnir í Svíþjóð (Þórdís Gísladóttir 2003), þann hóp sem telur 
að móðurmálið sé það sem komi menningunni áfram til næstu kynslóða. 
Að þeirra mati er íslenskt mál mikilvægasti þátturinn í því að halda í 
þjóðerni sitt. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Birnu Arnbjörnsdóttur 
(2006) á Vestur-Íslendingum verður ekki efast um að samband Íslendinga 
við móðurmál sitt er einstakt, sérstaklega í ljósi þess að niðurstöður 
erlendrar rannsóknar leiða í ljós að hjá þriðju kynslóð innflytjenda í 
Bandaríkjunum séu aðeins 10% þeirra sem tala móðurmál fyrstu 
kynslóðar. Munurinn á stöðu íslensku mæðranna, í þeirri rannsókn sem er 
greint frá hér, og Vestur-Íslendinganna er sá að þær eru fyrsta kynslóð 
innflytjenda án íslensks maka. Og það gerir þeirra vinnu við íslenskt 
máluppeldi meira krefjandi. Í rannsókn Birnu er einnig fjallað um að 
sterkt samband Íslendinganna við móðurmál sitt hafi auðveldað þeim 
aðlögunina að Vesturheimi. Þeir gerðu sér grein fyrir mikilvægi þess að 
læra tungumál landsins og viðhalda jafnframt íslensku máli og varðveita 
það á erlendri grundu. Í aðlögun Vestur-Íslendinganna og íslensku 
mæðranna er samhljómur. Íslensku mæðurnar bættu öðru tungumáli við 
sitt eigið og viðhéldu sínu móðurmáli. Þó Sigríður skeri sig úr hvað 
varðar hollenskukunnáttu bætti hún við sig ensku og notar það mál dags 
daglega til jafns við íslenskuna. Sigríður hefur einnig búið styst í 
Hollandi og hugsar sér nú til hreyfings í annað sinn til Bandaríkjanna á 
þeim níu árum sem hún hefur búið í Hollandi. Hún á einnig yngstu börnin 
í rannsókninni og er því styst komin af íslensku mæðrunum í íslenska 
máluppeldinu. Hún hefur ekki enn fundið fyrir þeim mikla stuðningi frá 
stórfjölskyldunni á Íslandi sem hinar mæðurnar tala um. Það getur þó allt 
breyst með tímanum og eftir því sem drengirnir eldast og fá að fara einir 
til Íslands getur íslenskukunnátta þeirra aukist til muna, en þar kemur inn 
í stuðningur stórfjölskyldunnar á Íslandi. Þrátt fyrir það að standa ein að 
íslenska máluppeldinu hvikar Sigríður hvergi, hún vill halda áfram að tala 
íslensku við syni sína og ekkert annað kemur til greina. Hún hefur mikinn 
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áhuga á því að synir hennar verði tvítyngdir og það sýnir hún meðal 
annars með því að keyra langar leiðir í Íslenskuskólann annan hvern 
sunnudag og vera stjórnarmaður skólans. Að hafa stuðning eiginmannsins 
hefur einnig talsvert að segja. 

Hinar íslensku mæðurnar eru komnar lengra í aðlögun sinni en 
Sigríður og þar sem þær hafa allar einsett sér að læra hollensku vel, hafa 
þær lykilinn að hollenska samfélaginu í höndum sér og einnig hafa þær 
dvalið lengur en Sigríður í Hollandi. 

Jórunn sker sig úr hvað varðar íslenska málnotkun. Vegna þeirra 
áhrifa sem hollensku hjúkrunarfræðingarnir í ungbarnaverndinni höfðu á 
Jórunni tók hún ákvörðun um að hætta að tala reglulega íslensku við 
Jóhönnu og það sama á við um yngri systur Jóhönnu sem þá var í 
móðurkviði. Hræðsla Jórunnar um að dætur hennar myndu verða 
lesblindar réð því að Jórunn fór að ráðum hjúkrunarfræðinganna. Hún 
vissi það sjálf að ef dætur hennar væru með lesblindu þyrftu þær að hafa 
eitt tungumál fullkomnlega á valdi sínu. Og sem móðir tók hún þá 
ákvörðun um að það tungumál yrði hollenska vegna búsetu þeirra, til að 
dætur hennar ættu ekki í vandræðum með að vera hluti af hollensku 
samfélagi. Rannsóknir Gal (1979) hafa sýnt fram á að mæður beri hag 
barna sinna fyrir brjósti þegar kemur að varðveislu móðurmáls 
innflytjenda og það á við um Jórunni. Dætur Jórunnar skilja þó mikla 
íslensku og búa yfir íslenskukunnáttu sem þær nýta sér í samtölum við 
stórfjölskylduna og á Íslandi, Jóhanna meira en yngri systirin. Upplifun 
Jórunnar var sú að yngri dóttir hennar hefði misst af lestinni hvað varðar 
íslenskukunnáttu og gantaðist með það að dóttirin héti að minnsta kosti 
íslensku nafni. Málfærni hennar getur aftur á móti aukist því Jórunni 
finnst hún koma stöðugt á óvart hvað varðar íslenskan málskilning og 
íslenska málfærni. Báðar hafa dætur Jórunnar fengið að fara einar síns 
liðs til Íslands og hafa mikinn áhuga á því að halda í íslenska uppruna 
sinn. Þrátt fyrir að Jórunn hafi tekið ákvörðunina um móðurmálsnotkun 
hvikaði hún hvergi frá því að sýna dætrum sínum þá ást sem hún hefur á 
Íslandi og þau sterku tengsl sem hún hefur við móðurmál sitt. 

Anna María er mjög meðvituð um hvað virkar við íslenska 
máluppeldið og hvað ekki. Hún gerir sér einnig grein fyrir því að þegar 
hún verður ráðþrota þurfi hún að senda börnin sín til Íslands. Íslensk 
málkunnátta barna hennar eykst ávallt til muna eftir hverja heimsókn til 
Íslands og því þykir Önnu Maríu þessar heimsóknir vera þjóðráð. Börn 
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Önnu Maríu hafa mikinn áhuga á Íslandi og íslensku og það er það allra 
mikilvægasta að hennar mati. Það gleður hana mikið að áhuginn á Íslandi 
komi frá þeim því það síðasta sem hún vill gera er að neyða þau til þess 
að tala íslensku eða fara til Íslands. 

 

5.2 Rannsóknarspurningu svarað 
Rannsóknarspurningunni „Hvaða þættir stuðla að varðveislu íslensks mál 
í hollensku málumhverfi?“ er svarað út frá reynslu Hólmfríðar og Henrys. 
Árangur Henrys í íslensku máli er merkilegur fyrir þær sakir að 
Hólmfríður hætti að tala við hann íslensku um það leyti sem hann komst á 
fermingaraldur. Eftir það töluðu þau saman á hollensku og gera það enn. 
Henry svaraði móður sinni alltaf á hollensku og notaði íslensku aðeins í 
samskiptum við fjölskyldu sína eða á Íslandi. Þar sem hollenskan var 
Henry mun eðlislægari á þeim tíma sem Hólmfríður hættir að tala við 
hann íslensku má draga þá ályktun að að baki ákvörðunar Hólmfríðar sé 
tilraun til að nálgast son sinn nánar tilfinningalega. Hollenskan var 
honum mun meira tilfinningalega tengd heldur en íslenskan og raunin er 
sú í dag að þeirra innilega mál er hollenska. Á hollensku eiga þau innileg 
samskipti þó að Henry get vel tjáð sig á íslensku. Þó svo að Hólmfríður 
hafi hætt að tala íslensku við Henry var ílag íslensks máls mikið í æsku 
Henrys. Ferðir til Íslands voru tíðar og heimsóknir íslensku 
stórfjölskyldunnar til Hollands voru það einnig. Áhugi Henrys á að verða 
Íslendingur til jafns við að vera Hollendingur hafði einnig mikil áhrif áþá 
staðreynd að Henry hefur bæði hollensku og íslensku á valdi sínu. 
Ákvörðun Hólmfríðar og Harrys um að senda Henry til tveggja ára dvalar 
á Íslandi er metin sem mikilvægur hluti af árangri Henrys í íslensku. Þar 
kemur að stuðningur stórfjölskyldu Hólmfríðar og allt það ílag í íslensku 
sem Henry fékk. Reynsla Henrys og Hólmfríðar gefur öðrum 
Íslendingum í sömu aðstöðu von um möguleikann á því að önnur kynslóð 
Íslendinga erlendis hafi bæði móðurmál og markmál á valdi sínu á 
fullorðinsárum.   

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiða í ljós að sterkt samband 
íslensku mæðranna í Hollandi við sitt móðurmál endurspeglast í íslensku 
máluppeldi barna þeirra. Sambandið sést best í þeirri vinnu sem 
mæðurnar leggja á sig við að halda íslensku að börnum sínum. Mæðurnar 
eru tenging barnanna við Ísland og í gegnum móðurmál sitt koma þær 
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íslenskri menningu áfram til næstu kynslóðar. Allar eru þær sömu 
skoðunar um mikilvægi þess að börn þeirra eigi þess kost að lifa í tveimur 
menningarheimum. Einnig finnst þeim mikilvægt að börn þeirra hafi 
íslensku á valdi sínu til þess að þau kynnist menningu Íslands. Svarið við 
rannsóknarspurningu þessarar ritgerðar „Hvaða þættir stuðla að 
varðveislu íslensks mál í hollensku málumhverfi?“ er sett fram sem sjö 
mikilvægir áhrifavaldar sem stuðla að því að móðurmálið íslenska 
varðveitist í hollensku málumhverfi. Einnig er hugsanleg þróun íslenska 
málsins í Hollandi á milli kynslóða skoðuð út frá þremur mynstrum 
Schrauf (1999) sem fjallað var um í kafla 2.2. En fyrst ber að telja upp 
áhrifavaldana sjö: 

 

1. Tengsl mæðranna við móðurmál sitt. Það segir sig sjálft að ef 
tengsl mæðranna við íslenskt mál eru ekki sterk yrði 
niðurstöður þessarar rannsóknar aðrar. Íslenskt mál er hluti 
af mæðrunum og það sem gerir þær að Íslendingum. Þær 
leggja á sig að halda íslensku máli að börnum sínum við í 
minnihluta málumhverfi. Þessi þáttur er sá allra mikilvægasti 
og grundvallaratriði í varðveislu íslensks máls erlendis.  

2. Íslenska máluppeldið. Allt það íslenska máluppeldi sem 
íslensku mæðurnar leggja grunn að. Þar má nefna, auk 
móðurmálsnotkunar, lestur íslenskra bóka og sagna, söng á 
íslensku og íslenskt sjónvarpsefni. Einnig má hér nefna 
skólagöngu í Íslenskuskólann. Vert er að minnast á að þessi 
grunnur er mjög mikilvægur og er staða Henrys í dag sú 
staðreynd sem sannar það hversu mikilvægt er að leggja 
góðan grunn að íslensku máluppeldi erlendis. Það er 
mikilvægt í ljósi þess að ekki var töluð íslenska við hann í 
Hollandi frá fermingaraldri. 

3. Heimsóknir til Íslands og lengri dvalir á Íslandi. Mesta ílagið 
sem börn íslensku mæðranna komast í návígi við er á Íslandi. 
Stöðug samskipti við Íslendinga í íslensku málumhverfi skipta 
mestu til að auka við íslenskukunnáttu. Niðurstöður þessarar 
rannsóknar leiða í ljós að lengri dvalir á Íslandi leiða til þess 
að börnin hafi bæði hollensku og íslensku á valdi sínu. Ef 
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þennan þátt vantar er hugsanlegt að baráttan við að varðveita 
íslenskt mál í Hollandi sé vonlaus.  

4. Stuðningur feðranna. Þegar ákvörðunin um tvítyngt uppeldi 
er tekin er samvinna hjóna mikilsverð. Sá stuðningur sem 
hollensku feðurnir veittu íslenskum eiginkonum sínum er 
nauðsynlegur og skiptir jákvæðni feðranna og áhugi gagnvart 
íslensku máli og Íslandi þar miklu máli.  

5. Áhugi barnanna. Áhugi á Íslandi og íslensku máli ýtir undir 
þann möguleika að börnin hafi bæði hollensku og íslensku á 
valdi sínu. Niðurstöður þessarar rannsóknar leiða í ljós að sé 
áhugi barnanna fyrir hendi og góður grunnur er lagður að 
íslenskukunnáttu þeirra, er leið íslenskrar málnotkunar greið. 

6. Stuðningur stórfjölskyldunnar á Íslandi. Sá áhugi sem 
stórfjölskyldan á Íslandi hefur á því að hollensk-íslensku 
börnin verði jafnvíg á íslensku og hollensku er mikilvægur 
þáttur. Hvort sem það er í formi sendinga íslenskra bóka, 
hljóm- eða mynddiska, eða boðs um heimsóknir til Íslands í 
styttri eða lengri tíma. 

7. Samgangur við Íslendinga í Hollandi. Samverustundir við 
aðra Íslendinga í Hollandi, við Íslenskuskólann, íslenska 
leikfélaga eða barnfóstrur eru einnig mikilvægur hluti 
varðveislu íslensks máls í Hollandi.  

 
Niðurstöður rannsóknar Schrauf (1999) á innflytjendum leiddi í ljós 
hvaða áhrifavaldar eru mikilvægir við varðveislu móðurmáls þeirra. Eftir 
að hafa rannsakað 11 innflytjendahópa í Bandaríkjunum setti hann fram 
þrjú mynstur fyrir varðveislu móðurmáls. Hvað varðar íslensku mæðurnar 
og börn þeirra er mögulegt að færa mægðurnar Jórunni og Jóhönnu og 
mæðginin Hólmfríði og Henry inn í mynstrin sköpuð af Schrauf eins og 
sjá má í töflu 3 hér fyrir neðan.  Aðstæður Jórunnar og Jóhönnu kæmust 
fyrir í mynstri eitt eins og staðan er í dag. Aðstæðurnar eru aftur á móti 
ekki endanlegar og Jóhanna hefur enn tíma til að auka færni sína í 
íslensku eins og hún hefur áhuga á. Aftur á móti myndi hún ekki tala 
íslensku við barn sitt nema íslenskan væri orðin henni eðlislæg og hún 
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ætti barn með hollenskum manni. Ef hún eignaðist barn með íslenskum 
manni sæi hann um íslenska máluppeldið og Jóhanna um það hollenska. 
Hólmfríður og Henry komast fyrir í mynstri þrjú og hans barn kemur 
alltaf til með að verða tvítyngt. Skoðun Henrys er sú að eignist hann barn 
með hollenskri konu muni hann sjá um íslenska máluppeldið. Hann hefur 
einnig þá skoðun að ef hann eignaðist konu sem talaði hvorki íslensku né 
hollensku myndi hann tala bæði málin við barnið sitt. Hann segir 
ástæðuna fyrir því vera að hann sé jafn stoltur af því að vera Hollendingur 
eins og Íslendingur og myndi gjarnan vilja að barn sitt gæti tjáð sig við 
fjölskylduna í Hollandi og á Íslandi. Því er sama hvort Henry eignast barn 
með hollenskri, íslenskri eða erlendri konu. Barn hans mun alltaf læra 
íslenskt mál. Eins og áður hefur verið bent á, á þetta mynstur við um 
fyrstu kynslóð innflytjenda frá sama landi, foreldra sem vinna 
sameiginlega að því að varðveita móðurmál sitt erlendis. Því er staða 
Henrys merkileg fyrir þær sakir að hann á hollenskan föður og íslenska 
móður og einnig vegna þess að Henry og móðir hans hættu að tala saman 
íslensku þegar hann komst á fermingaraldur. Í því tilviki hefur dvöl á 
Íslandi skipt höfuðmáli. 

 

Tafla 3. Varveisla íslensku í Hollandi. 

 Mynstur eitt
  

Mynstur tvö Mynstur þrjú 

Fyrsta 
kynslóð 

Jórunn. Talar 
reiprennandi 
íslensku og 
tileinkar sér 
hollensku. 

Tala 
reiprennandi 
móðurmál og 
bæta við 
markmáli. 

Hólmfríður. Talar 
reiprennandi 
íslensku og 
tileinkar sér 
hollensku. 
 

Önnur 
kynslóð 

Jóhanna. 
Hollenskan er 
ríkjandi en 
kunnátta í 
íslensku til 
staðar. 

Tala 
reiprennandi 
móðurmál, 
markmál lært frá 
upphafi og notað 
bæði innan og 
utan heimilis. 

Henry. Talar 
reiprennandi 
íslensku og 
hollenska lærð frá 
upphafi. Notar 
hollensku innan og 
utan heimilisins. 
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Þriðja 
kynslóð 

Börn Jóhönnu. 
Tala 
reiprennandi 
hollensku og 
lítil sem engin 
merki um  
kunnáttu í 
íslensku.
  

Tala 
reiprennandi 
markmál og 
ágæt kunnátta í 
móðurmáli; 
orðum og 
orðasamböndum.

Börn Henrys og 
erlendrar/íslenskrar 
konu. Tvítyngd og 
íslenska notuð 
innan og utan 
veggja heimilisins. 
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6 LOKAORÐ 

Inn úr herbergi tæplega tveggja ára sonar míns heyrist sönglað á bjagaðri 
hollensku „De wielen van de bus die draaien rond...“(í. Hjólin á strætó 
snúast hring...) og ég brosi út í annað. Innra með mér kvikna þó blendnar 
tilfinningar, ég er hamingjusöm yfir því hversu duglegur hann er að læra 
hollensku en innst inni vil ég að hann syngi þetta lag á íslensku. Þegar 
hann kallar svo á mig á hollensku og segir: „Mamma! Kijk!“ (í. sjáðu) og 
ósjálfrátt segi ég „Ha? Hvað segirðu elskan?“ vitandi það að ég heyrði vel 
hvað hann sagði. Ég fer til hans og segi: „Já, sjáðu, mikið er þetta flottur 
strætó.“ Hann apar eftir mér og segir „sérðu“ á sínu tungumáli og hlær 
einhver ósköp. Yfir mig færist sælubros. „Eigum við að syngja um 
strætóinn?“ spyr ég og hef upp raust mína áður en samþykki fæst: “Hjólin 
á strætó snúast hring hring hring.....“  án undirtekta held ég áfram að 
söngla á meðan önnur leikföng grípa athygli sonar míns. Eftir að ég er 
farin út úr herberginu hljómar söngurinn aftur, á hollensku, og ég hugsa 
með mér að ég verði að syngja þetta lag fyrir hann oftar. Ætli ég hafi 
nokkuð gert það áður? Ég fæ vott af samviskubiti um leið og ég hef 
sleppt hugsuninni og minni sjálfa mig á að hlutverk mitt í máluppeldi 
sonar mín er það stærsta. Það er undir mér komið hversu mikla íslensku 
hann lærir og hvaða íslensku lög hann sönglar. Ég legg á minnið: söngla 
„Hjólin á strætó...“ næstu daga. 

Þetta textabrot er úr mínum eigin reynsluheimi og það verður að 
viðurkennast að síðan þetta var skrifað, eða við upphaf vinnu þessarar 
ritgerðar, hefur viðhorf mitt til íslensks máluppeldis erlendis þróast. Ég 
gæti einnig notað sagnorðið að þroskast. Sannarlega hef ég öðruvísi 
skoðanir á íslensku máluppeldi erlendis í dag en þegar ég lagði upp í 
þessa ferð mína í leit að svörum. Einn viðmælenda minna sagði frá 
þremur „tabúum“ á Íslandi sem hún fékk fregnir af. Fyrsta „tabúið“ var 
það ef fólk ætlaði ekki að eignast börn. Annað „tabúið“ var það að 
Íslendingar erlendis ætluðu sér ekki að flytja aftur heim til Íslands og það 
þriðja og alversta var það að Íslendingar búsettir erlendis ætluðu ekki að 
kenna börnum sínum íslensku. Ég tel að þetta viðhorf og þessi „tabú“ séu 
ennþá við lýði að vissu leyti hjá Íslendingum og þetta viðhorf á allan rétt 
á sér. Íslendingum þykir mjög vænt um sitt móðurmál. Hins vegar þarf að 
horfa á allar hliðar þriðja „tabúsins.“ Eins og niðurstöður rannsóknar 
Þórdísar Gísladóttur og niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna, 
má álykta að Íslendingar erlendis vilji kenna börnum sínum íslensku. 
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Taka þarf til greina þá vinnu sem felst í því að viðhalda íslensku í erlendu 
umhverfi þar sem ílag íslensku er í miklum minnihluta. Einnig þarf að 
taka til greina að það er síðar barnanna að velja, hvort þau vilji halda 
áfram að læra íslensku eða ekki. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna 
það og sanna að þó svo að hollensk-íslensk börn á fermingaraldri séu ekki 
fullfær um að tjá sig á íslensku þá er ekki öll von úti enn. Hafi börnin 
fengið góðan grunn í íslensku máluppeldi og hafa áhuga á íslensku á 
táningsárum sínum er það samvinna foreldra og stórfjölskyldunnar á 
Íslandi að virkja þann áhuga og opnar leiðir fyrir lengri dvalir á Íslandi. 

Það viðhorf mitt sem hefur þroskast við gerð þessarar ritgerðar á mest 
við íslenskukunnáttu nemenda í Íslenskuskólanum. Ég hafði þá skoðun í 
upphafi að þeir hlytu að geta talað íslensku án mikilla vandræða. En 
annað kom á daginn og sú reynsla mín varð kveikjan að þessari rannsókn. 
Í dag hef ég þá trú sem niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á, að ef 
góður grunnur er lagður að íslensku máluppeldi og samgangi við 
Íslendinga hafa öll hollensk-íslensk börn það val að nýta sér íslenskt mál 
til framdráttar. Þó svo að þau tali ekki íslensku daglega í bernsku og fram 
á unglingsár er ekki þar með sagt að þeim hafi ekki verið kennd íslenska 
og að þau eigi ekki eftir að nýta sér hana, það er það sem tíminn leiðir í 
ljós.  

Að varðveita megingildi íslenskrar menningar erlendis, íslenskt mál, 
virðist vera inngreipt í huga Íslendinga. Ísland, Íslendingar og íslenska 
eru svo sannarlega „þrenning sönn og ein“ líkt og Snorri Hjartarson orti 
átta árum eftir að Ísland varð sjálfstætt ríki. Hvað varðar Íslendinga sem 
sest hafa að erlendis bendir allt til þess að mikill vilji sé til staðar til þess 
að varðveita íslenska tungu í erlendu málumhverfi. Íslensku mæðurnar 
hafa áhuga á Íslandi og íslenskri tungu. Og þess vegna er hægt að segja 
að í þessari rannsókn séu íslensku mæðurnar í forsvari fyrir þá Íslendinga 
sem sjá um íslenskt máluppeldi einir síns liðs í erlendu málumhverfi og 
þá Íslendinga sem hafa áhuga á því að varðveita íslenskt mál erlendis. Til 
þeirra Íslendinga þarf að rétta hjálparhönd og virkja íslenskt stuðningsnet 
um heim allan til þess að móðurmálið íslenska varðveitist í erlendu 
málumhverfi um ókomin ár. 
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VIÐAUKI 1 

Ágæti viðtakandi! 
Með bréfi þessu vil ég kynna fyrir þér rannsókn sem ég hef beðið þig um 
að vera þátttakandi í.   Ég er nemandi í náms-og kennslufræði við 
Háskóla Íslands þar sem ég er í framhaldsnámi í íslensku og 
íslenskukennslu. Með þessari rannsókn er ég að vinna 
meistaraprófsverkefni mitt. 

Við gagnaöflun rannsóknarinnar mun ég taka viðtöl við íslenskar 
mæður sem búsettar eru í Hollandi og hollenska eiginmenn þeirra sem og 
börn 16 ára og eldri. Í viðtölunum spyr ég hvernig gangi að viðhalda 
íslensku máli á heimilinu með tilliti til máluppeldis barnanna á heimilinu 
og um viðhorf fjölskyldumeðlima til íslensks máls. 

Viðtölin verða í þannig formi að þú þarft ekki að svara spurningalista 
og hefur fullt frelsi til að tjá þig. Eftir því sem við á og samræðurnar 
þróast mun ég síðan spyrja spurninga. Viðtölin verða tekin upp á 
diktafón. 

Ég gæti fyllsta öryggis við meðferð þeirra gagna sem safnast við gerð 
viðtalanna. Í ritgerðinni verða gögnin nafnlaus og ég er bundin trúnaði 
við þig sem viðmælanda og þagnareið um það sem fram kemur. Þér er 
frjálst að hætta við þátttöku hvenær sem er í ferlinu. 

Ég er íslenskukennari og starfaði við kennslu í Barnaskóla 
Vestmannaeyja í tæpa tvo vetur. Í rúmt ár hef ég kennt við 
Íslenskuskólann í Utrecht þar sem ég hef unnið með tvítyngdum börnum, 
ásamt því að stunda framhaldsnám. Það má segja að við sambland 
kennslu og náms  hafi áhuginn kviknað fyrir því að framkvæma þessa 
rannsókn. Ég vonast til að niðurstöðurnar gefi góða mynd af því hvernig 
íslensku tungumáli vegnar hjá tvítyngdri fjölskyldu í hollensku 
málumhverfi. 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 
Virðingarfyllst, 
____________________________________________ 
Ester Helga Líneyjardóttir 
Hof van Portland 3, 3162 WJ Rhoon 
06-25303985, ehl@hi.is/ esterhelga@gmail.com 
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VIÐAUKI 2 

Beste ontvanger/lezer! 
U heeft in een eerder gesprek positief gereageerd op mijn vraag deel te 
willen nemen aan een interview ten behoeve van mijn onderzoek naar het 
gebruik van IJslands als tweede taal in een tweetalige familie. Daarvoor 
wil ik u in de eerste plaats hartelijk danken! In de tweede plaats wil ik u 
met deze brief het onderzoek en het doel van het interview graag nader 
toelichten. Het onderzoek is onderdeel van mijn (deeltijd) 
masteropleiding “Studie- en Onderwijskunde”  aan de Universiteit 
IJsland . 

Ik heb als lerares IJslands ruim een jaar lesgegeven aan de IJslandse 
school in Utrecht. Hier heb ik met tweetalige kinderen gewerkt. De 
combinatie van mijn studie en mijn werk met tweetalige kinderen hebben 
geleid tot de volgende onderzoeksvraag: hoe wordt het IJslands gebruik 
als “minderheid” taal bij een tweetalig familie woonachtig in Nederland. 
Voor het onderzoek, interview ik IJslandse moeders, woonachtig in 
Nederland, hun Nederlandse echtgenoten en  hun kinderen van 16 jaar en 
ouder.  

Het is een open interview, waarvoor ik geen vragenlijst hanteer. Ik wil 
u vragen zoveel mogelijk vanuit u zelf te spreken over tweetalige 
opvoeding. Wanneer gedurende het interview het gesprek af wijkt van het 
doel zal ik wel via een vraag het gesprek terugleiden naar het doel.
 Wanneer u zich niet kunt vinden in het interview kunt u ten alle 
tijden  stoppen. U bent dus niet tot antwoorden verplicht als u zich niet 
kunt vinden in het gespreksonderwerp. Het interview wordt met een 
dictafoon opgenomen. De resultaten van het gesprek worden 
geanonimiseerd en alleen voor dit onderzoek gebruikt. De 
gespreksgegevens worden niet aan derden gegeven.  

 
Virðingarfyllst, 
____________________________________________ 
Ester Helga Líneyjardóttir 
Hof van Portland 3, 3162 WJ Rhoon 
06-25303985, ehl@hi.is/ esterhelga@gmail.com 
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VIÐAUKI 3 

Viðtalsrammi 
Ísland yfirgefið og Hollandi heilsað. Hver er ástæða þess að mæðurnar 
fluttust búferlum? Var flutningurinn til frambúðar eða skamms tíma í 
upphafi? Ákvörðunin um tungumálin, var hollenska lærð og íslensku 
viðhaldið? Á hvaða tungumáli fara samskipti mæðranna fram við maka 
sína? Hvaða máli skiptir það fyrir mæðurnar að viðhalda sínu móðurmáli 
í hollensku málumhverfi? Hvernig gekk að aðlagast nýju málumhverfi? 
Urðu einhver átök við aðlögun eða varð hún farsæl? Hvernig eru tengslin 
við Ísland í dag? Eru þær enn jafn íslenskar og þær voru við brottför frá 
Íslandi? Finna þær fyrir breyttu viðhorfi í þeirra garð á meðal íslenskra 
ættingja og vina? Er íslenskri menningu og siðum haldið við á heimilinu? 

Íslenska sem minnihlutamál. Er barátta á milli hollensku og íslensku á 
heimilinu? Koma dagar þar sem engin íslenska er töluð? Er íslenska töluð 
utan heimilisins? Hversu mikil íslenska er töluð á heimilinu og 
fjölskyldumeðlima á milli? Kom til greina að nota eitt tungumál á 
heimilinu? 

Íslenskt máluppeldi. Hvaða mál eru töluð á heimilinu? Hvaða 
móðurmál eiga börnin? Hvernig fer íslenskt máluppeldi fram á heimilinu? 
Hvaða tæki eru notuð? (Bækur, söngur, sjónvarp, internetið, íslenskir 
leikfélagar, íslenskukennsla o.s.frv.) Hvernig gengur máluppeldið, að 
læra og nota íslenskuna? Af hverju fer íslenskt máluppeldi fram á 
heimilinu? Hvað virkar vel í máluppeldinu? Hvað gefur ekki góðan 
árangur? Hversu mikilvægt finnst mæðrunum að viðhalda íslensku 
máluppeldi? Hafa þær gefist upp eða glímt við uppgjafartilfinningu? 
Finna þær mun á máluppeldi fyrsta barns og annars barns? Ætla þær að 
halda áfram að tala íslensku við börnin sín eftir að þau flytja að heiman? 
En barnabörnin? Hvernig sjá þær fyrir sér þróun móðurmáls síns hjá 
börnum sínum? Hvaða/hvort tungumál/ið munu þau nota í framtíðinni? 
Ef þær sjá fram á að börnin munu ekki nota íslenskt mál, af hverju halda 
þær máluppeldinu til streitu? 

Hollenskir feður og íslenskt máluppeldi. Hvert er viðhorf þeirra til 
íslensks máluppeldis? Er það mikilvægt eða ekki? Kunna þeir einhverja 
íslensku? 

Viðhorf barnanna. Hversu mikla íslensku kunna þau? (tala, skrifa, 
lesa, skilja) Hversu mikið nota þau íslensku? Hugsa þau á íslensku? Vilja 
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þau kunna meira í íslensku? Hvað hvetur þau til að læra íslensku? Er það 
umhverfið eða innri hvati? Hvað hindrar þau í að læra meiri í slensku? 
Fara þau í heimsóknir til Íslands? Verða þau betri í íslensku á eftir?
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