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Útdráttur 

Markmið með rannsókninni var að athuga tengsl menningar- og 

kynþáttabundinnar félagsmótunar við líðan, sjálfsálit, námsárangur 

og virkni í tómstundum hjá börnum sem eru innflytjendur á Íslandi. 

Menningar- og kynþáttabundin félagsmótun eru skilaboð um 

þjóðerni, uppruna, menningu, kynþátt og fleira sem foreldrar miðla 

til barna sinna. Tengsl hafa fundist milli þessara skilaboða og 

ýmissa þátta sem tengjast velferð barnsins. Tilgátur rannsóknarinnar 

eru fimm. Tilgáta 1 er að börnum sem fá mikla menningar- og 

kynþáttabundna félagsmótun líður betur en þeim sem fá litla eða 

enga menningar- og kynþáttabundna félagsmótun. Tilgáta 2 er að 

börnum sem fá mikla menningar- og kynþáttabundna félagmótun 

finnst skemmtilegra í skólanum en þeim sem fá litla menningar- og 

kynþáttabundna félagsmótun.  Tilgáta 3 er að jákvætt samband er á 

milli menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og sjálfsálits 

barna. Tilgáta 4 er að börn sem fá mikla menningar- og 

kynþáttabundna félagsmótun eru með hærri einkunn í stærðfræði en 

þau sem fá litla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun. Tilgáta 

5 er að börn sem fá mikla menningar- og kynþáttabundna 

félagsmótun eru virkari í tómstundum sínum en þau sem fá litla 

menningar- og kynþáttabundna félagsmótun.  Tilgátu 3 var studd, 

sjálfsálit barna sem fengu mikla menningar- og kynþáttabundna 

félagsmótun var meira en þeirra sem fengu litla. Tilgátur 1, 2, 4 og 

5 voru ekki studdar.   
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Miklar breytingar hafa orðið á íslensku samfélagi á tiltölulega skömmum tíma. Í aldaraðir var 

samfélagið einsleitt en í dag er það mun fjölbreyttara og samanstendur af fólki af ýmsum 

þjóðernum og kynþáttum sem hefur flust hingað til lands. Á síðastliðnum áratug hafa 

breytingarnar verið sérlega örar en á einum áratug, frá 1999 - 2009, jókst hlutfall innflytjenda 

úr 1,8% í 7,6%. Innflytjendur (immigrants) eru, samkvæmt skilgreiningu stjórnvalda, fólk 

sem hefur sest að til langframa hér á landi, hefur annað móðurmál en íslensku og fæddist 

erlendis eða er með erlent ríkisfang (Félagsmálaráðuneytið, 2007, www.hagstofa.is). Í þessari 

ritgerð verður farið eftir skilgreiningu stjórnvalda. Þegar talað verður um innflytjendabörn, 

börn innflytjenda eða börn af erlendum uppruna er átt við börn sem eru fædd erlendis og eiga 

foreldra sem annar eða báðir eru af erlendum uppruna (Félagsmálaráðuneytið, 2007, 

www.hagstofa.is). Innflytjendur á Íslandi koma flestir frá Evrópu. Þar af eru Pólverjar 

fjölmennastir og svo Litháar og Þjóðverjar. Innflytjendur virðast margir koma hingað í 

atvinnuleit en stór hluti þeirra er ungt barnlaust fólk og karlmenn sem koma einir. Minna er 

um fjölskyldufólk og börn eru aðeins um 8% af heildarfjölda innflytjenda. Flestir 

innflytjendur eru á aldrinum 20-39 ára en fáir eru eldri og yngri (Sólveig H. Georgsdóttir og 

Hallfríður Þórarinsdóttir, 2008, www. hagstofa.is).  

 Mikilvægt er að hafa í huga að þó að innflytjendur séu flokkaðir sem einn hópur er 

fólkið innan hans margbreytilegt og á oft fátt sameiginlegt annað en að vera flokkað saman í 

hóp (Krístín Harðardóttir, Kristín Loftsdóttir og Unnur Dís Skaptadóttir, 2007). Margar 

áskoranir fylgja því að flytjast til nýs lands. Innflytjendur þurfa að takast á við álagsþætti og 

erfiðleika sem fylgja nýjum aðstæðum, tungumáli og menningu. Þar á meðal eru breytingar í 

fjölskyldutengslum, mögulegir fordómar og misrétti og það að verða hluti af minnihlutahópi. 

Rannsóknir á fjölbreyttum bakgrunni innflytjenda, velferð þeirra og högum almennt í nýju 

samfélagi eru því nauðsynlegar (Costigan, Koryzma, Hua og Chance, 2010, Sólveig H. 

Georgsdóttir og Hallfríður Þórarinsdóttir, Su og Costigan, 2009). 
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Til að innflytjendur geti orðið virkir þátttakendur í nýju samfélagi þurfa þeir að 

aðlagast menningunni. Að þeir nái að aðlagast og taki þannig virkan þátt í samfélaginu er 

forsenda fyrir því að samfélagið viðhaldist (Páll Skúlason, 1994). Með aðlögun er átt við 

ferlið að tileinka sér tungumál, siði og venjur nýs lands. Árangursrík aðlögun felur í sér að 

innflytjendum líði vel og að þeir hafi þá færni sem virk þátttaka í samfélaginu krefst, til 

dæmis að geta átt í samskiptum við aðra og fundið sér starf. Árangursrík aðlögun barna sem 

eru innflytjendur felur meðal annars í sér samsömun við skólaumhverfi, námsárangur, að 

sjálfsálit þeirra sé gott og að þau nái að mynda tengsl til dæmis við jafnaldra sína í nýja 

landinu. (Berry, 2001, Berry, Phinney, Sam og Vedder, 2006).   

Tilgangur þessarar rannsóknar er að bæta við upplýsingum um aðlögun barna sem eru 

innflytjendur á Íslandi, en þekking á aðlögunarferli þeirra og högum almennt er takmörkuð. 

Rannsóknin athugar tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar við þætti sem eru 

mikilvægur hluti af árangursríkri aðlögun barna sem eru innflytjendur. Þessir þættir eru 

almenn líðan, líðan í skóla, sjálfsálit, námsárangur og virkni í tómstundum. Rannsókn sem 

þessi hefur ekki verið gerð áður hér á landi en erlendar rannsóknir sýna að menningar- og 

kynþáttabundin félagsmótun tengist þessum þáttum, auk fleiri, sem skipta máli fyrir velferð 

barna af erlendum uppruna. Með þessari rannsókn er því verið að safna mikilvægum 

upplýsingum um aðlögun og velferð barna sem eru innflytjendur á Íslandi og varpa ljósi á 

breytu sem hefur tengsl við  árangursríka aðlögun. 

Menningar og kynþáttabundin félagsmótun  

Aðlögunarferli innflytjenda mótast af viðhorfum þeirra, gildum og tengslum við eigin hóp. 

Samsemd við þjóðernishóp og kynþátt (ethnic/racial identity) hefur þar áhrif. Jákvæð 

samsemd barns við þjóðernishóp og kynþátt tengist árangursríkri aðlögun og birtist meðal 

annars í almennri vellíðan, meira sjálfsáliti, meiri námsárangri og seiglu gagnvart mismunun 

(Costigan, Koryzma, Hua, Change, 2010, Hughes, Rodriguez, Smith, Johnson, Stevenson og 
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Spicer, 2006, Thomas og Speight, 1999, Tran og Lee, 2010). Samsemd (identity) er lýst sem 

tengslum á milli barns og umhverfisins og felur í sér viðhorf og tilfinningar. Samsemd mótast 

af áhrifum frá þeim hópum sem viðkomandi tilheyrir, til dæmis kynferði hans og 

þjóðfélagsstöðu. Samsemd við þjóðernishóp og kynþátt er sú upplifun að tilheyra ákveðnum 

þjóðernishópi og kynþætti (Stevenson, Cameron, Herreno-Taylor og Davis, 2002, Wakefield 

og Hudley, 2007). Samsemd lærist með félagsmótun. Félagsmótun (socialisation) er ævilangt 

ferli sem líkja má við flókið námsferli og felst í því að læra tungumál, venjur, siði og fleira 

sem tengist menningu samfélagsins sem viðkomandi býr í (Erikson, 1968, Garðar Gíslason, 

1997). Foreldrar eiga stóran þátt í mótun samsemdar hjá börnum sínum en jafnaldrar og þættir 

í umhverfi, eins og ríkjandi skoðanir á hópnum sem barnið tilheyrir, hafa einnig áhrif. 

Samsemd við þjóðernishóp og kynþátt lærist með menningar- og kynþáttabundinni 

félagsmótun og verður fyrir áhrifum ríkjandi skoðana á þjóðernishópnum og kynþættinum 

sem barnið tilheyrir (Hughes og fleiri, 2006).  

 Menningar- og kynþáttabundin félagsmótun er sú gerð félagmótunar þar sem foreldrar 

koma skilaboðum um þjóðerni, uppruna, tungumál og menningu til barna sinna. Flestir 

foreldrar koma slíkum skilaboðum áleiðis til barna sinna að einhverju marki, til dæmis hvað 

varðar menningararfleifð og félagslega stöðu hópsins í samfélaginu, en tíðni og gerð 

skilaboðanna getur verið mismunandi. Hjá innflytjendum eru þessi skilaboð sérlega mikilvæg. 

Þar er tilgangur þeirra að búa barnið undir að takast á við umhverfi sitt sem hluti af 

minnihlutahópi. Skilaboðin tengjast því árangursríkri aðlögun og velferð barnsins (Hughes, 

2003, Hughes og fleiri, 2006, Tran og Lee, 2010).  

 Hughes og Chen (1997) skilgreindu fjóra flokka menningar- og kynþáttabundinnar 

félagsmótunar út frá áherslum og innihaldi skilaboðanna. Flokkar menningar- og 

kynþáttabundinnar félagsmótunar eru menningarleg félagsmótun (cultural socialization), 

undirbúningur fyrir aðgreiningu (preparation for bias), aðgreining sem leiðir til vantrausts 



 

8 

(socialization for mistrust) og jöfn eða engin félagsmótun (egalitarianism). Í rannsóknum á 

menningar- og kynþáttabundinni félagsmótun hafa margir stuðst við þessa flokkaskiptingu.  

(Hughes, Rodriguez, Smith, Jonson, Stevenson, Spicer, 2006, Lesane-Brown, 2006, Tran og 

Lee, 2010). Aðrir hafa hins vegar bent á að flokkaskipting skilaboðanna sé of mikil einföldun 

á menningar- og kynþáttabundinni félagsmótun. Einnig sé erfitt sé að bera saman skilaboð 

flokkanna þar sem að þau séu í raun ekki aðgreinanleg. Þetta sést þegar lýsingar á innihaldi og 

miðlun skilaboða menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar eru skoðaðar út frá 

flokkaskiptingunni (Hughes og Chen, 1997, Hughes og Chen, 1999, Hughes og fleiri, 2006, 

Coard og Sellers, 2005). 

 Skilaboðum flokksins menningarleg félagsmótun er lýst þannig að þau stuðli að stolti 

á  því að tilheyra eigin þjóðerni og kynþætti. Skilaboðin leggja áherslu á að kenna börnum um 

uppruna sinn, menningarlega arfleifð, sögu, hefðir og siði í menningu landsins sem þau koma 

frá. Skilaboðunum getur til dæmis verið komið áleiðis í samræðum foreldra og barns um 

mikilvægt fólk í sögu heimalandsins og með því að halda upp á hátíðisdaga. Skilaboðum er 

einnig hægt að miðla með hefðbundinni tónlist landsins sem fjölskyldan kemur frá, með 

bókum, matreiðslu og notkun móðurmáls (Hughes og fleiri, 2006). Áherslur í skilaboðum 

menningarlegrar félagsmótunar á stolt af eigin menningu og kynþætti geta samt einnig falið í 

sér aðvaranir um fordóma og misrétti og þá er hægt að flokka skilaboðin bæði sem 

menningarlega félagsmótun og undirbúning fyrir aðgreiningu (Hughes og Chen, 1997, 

Hughes og Chen, 1999, Hughes og fleiri, 2006, Tran og Lee, 2010).  

 Í flokknum undirbúningur fyrir aðgreiningu eru skilaboð sem leggja áherslu á að fræða 

barnið um að aðgreining milli ólíkra kynþátta og þjóðerna sé til staðar og  búa það undir að 

takast á við fordóma og mismunun. Skilaboð úr þessum flokki geta til dæmis verið samtöl 

foreldra og barna um þessi mál. Í sumum tilfellum fer tilgangur skilaboðanna þó forgörðum. Í 

stað þess að búa barnið undir að takast á við fordóma og mismunun geta þau ýtt undir 
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neikvæðar hugmyndir um aðgreiningu kynþáttanna. Það gæti til dæmis gerst þegar lögð er 

áhersla á að misrétti sé til staðar á milli hópsins sem barnið tilheyrir, vegna þjóðernis síns og 

kynþáttar, og annarra hópa. Þegar þetta gerist geta skilaboðin einnig tilheyrt flokknum 

aðgreining sem leiðir til vantrausts (Hughes og Chen, 1999, Hughes og fleiri, 2006).   

 Skilaboð flokksins aðgreining sem leiðir til vantrausts leggja áherslu á vantraust í 

samskiptum við fólk af öðrum þjóðernum og kynþáttum og að takmarka samneyti barnsins 

við það. Þessi skilaboð geta til dæmis falið í sér aðvaranir um hindranir og hömlur í 

samfélaginu sem börnin geta orðið fyrir vegna kynþáttar og þjóðernis síns eða aðvaranir við 

fólki af öðrum þjóðernishópum eða kynþáttum. Skilaboðin miðla upplýsingum um mismunun 

og tortryggni milli hópa, líkt og  getur gerst með skilaboð úr flokknum undirbúningur fyrir 

aðgreiningu. Muninum á skilaboðunum er sá að tilgangur menningar- og kynþáttabundinnar 

félagsmótunar í þessum flokki er ekki að kenna barninu aðferðir til að takast á við fordóma og 

mismunun heldur að draga úr samneyti barnsins við fólk af ríkjandi þjóðerni eða kynþætti og 

skapa vantraust í þeirra garð. Þessi aðgreining er þó alls ekki alltaf skýr (Coard og Sellers, 

2005, Hughes og Chen 1999, Hughes og fleiri, 2006).  

 Jöfn eða engin félagsmótun kennir barninu að allir kynþættir og þjóðernishópar eru 

eins eða jafnir. Þessi skilaboð eru talin með flokkum menningar- og kynþáttabundinnar 

félagmótunar en fela hana í raun ekki í sér. Jöfn eða engin félagsmótun leggur áherslu á 

sérkenni einstaklinga í stað einkenni hópa. Auk þess fela skilaboðin fela ekki í sér fræðslu um 

uppruna barnsins og stöðu þess í samfélaginu sem hluti af minnihlutahópi. Jöfn eða engin 

félagsmótun getur verið af tvennum toga. Annars vegar geta foreldrar frætt barn sitt um sögu, 

menningu og uppruna margra ólíkra kynþátta og þjóðernishópa án þess að leggja sérstaka 

áherslu á þeirra eigin. Hins vegar geta foreldrar forðast alla umræðu um kynþætti og ólíka 

hópa í samskiptum við barn sitt (Hughes og Chen 1997, Hughes og fleiri, 2006).  

Af lýsingum á flokkaskiptingu skilaboða menningar- og kynþáttabundinnar 
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félagsmótunar sést því að skilaboð sem ættu að tilheyra einum flokki gætu einnig tilheyrt 

öðrum flokkum, að skilaboðum jafnrar eða engrar félagsmótunar undanskildum. Erfitt er því 

að aðgreina skilaboðin í flokka. Athugun á tengslum menningar- og kynþáttabundinnar 

félagsmótunar við ýmsa þætti sem tengjast árangursríkri aðlögun barna sem eru innflytjendur 

gæti því verið villandi séu tengslin skoðuð út frá flokkaskiptingunni. Þetta sést meðal annars á 

misræmi í niðurstöðum fyrri rannsókna sem gera samanburð á tengslum flokkanna við ýmsar 

breytur sem tengjast aðlögun og velferð barna af erlendum uppruna (Coard og Sellers, 2005).   

Tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar við árangursríka aðlögun 

barna af erlendum uppruna 

Í samanburði á tengslum flokka menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar kemur 

menningarleg félagsmótun yfirleitt best út og jöfn eða engin félagsmótun kemur verst út (Barr 

og Neville, 2008, Hughes og fleiri, 2006). Menningarleg félagsmótun hefur tengsl við mótun 

samsemdar við þjóðernishóp og kynþátt og marga jákvæða þætti sem skipta máli fyrir 

aðlögun barna sem eru innflytjendur. Menningarleg félagsmótun hefur til dæmis neikvæða 

fylgni við sinnuleysi og lítið sjálfsálit og hefur jákvæð tengsl við námsárangur (Davis og 

Stevenson, 2006, Hughes og Chen, 1997, Huynh og Fuligni, 2008, Nebblett, Chavous, 

Ngyesn og Sellers 2009).  Tengsl hafa svo fundist á milli jafnrar eða engrar félagsmótunar og 

neikvæðra þátta. Þar á meðal eru vanhæfni og óraunhæfar væntingar í samskiptum við fólk af 

öðrum þjóðernum og kynþáttum, notkun staðalmynda (stereotypes) við mat sitt á fólki af 

öðrum hópum og hegðunarvandamál (Hughes og Chen 1997, Hughes og fleiri, 2006). 

Niðurstöður rannsókna á tengslum undirbúnings fyrir aðgreiningu og aðgreiningar sem leiðir 

til vantrausts og ýmissa breyta sem tengjast aðlögun barna eru misvísandi. Þessir flokkar hafa 

í sumum rannsóknum verið tengdir við jákvæða þætti, eins og vellíðan og að kunna að 

bregðast við misrétti og fordómum. Í öðrum hafa fundist tengsl á milli flokkanna og 

neikvæðra þátta eins og reiði í garð ríkjandi kynþáttar og þjóðernis og ýmissa 

hegðunarvandamála (Barr og Neville, 2008, Hughes og Chen 1999, Hughes og fleiri, 2006).  
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Aðgreining á milli flokka menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar er því ekki 

skýr og samsláttur verður á skilaboðum flokkanna. Gæti því verið betra að rannsaka 

menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar á annan hátt. Coard og Sellers (2005) töldu 

til dæmis að einn af helstu annmörkum rannsókna á menningar- og kynþáttabundinni 

félagsmótun vera einföldun á margbreytileika skilaboðanna með flokkaskiptingunni. Foreldrar 

kæmu menningar- og kynþáttabundinni félagsmótun ekki áleiðis til barna sinna með 

skilaboðum sem væri hægt að skipta í flokka, heldur væru þau samsett og flókin. Það sem 

skipti máli væri hvort börn fengju menningar- og kynþáttabundna félagsmótun eða ekki. Í 

rannsókn Davis og Stevenson (2006) var samband á milli þess að unglingar fengju 

menningar-og kynþáttabundna félagsmótun og að þeir hefðu jákvæð viðhorf til sjálfs síns. 

Þetta samband birtist í því að unglingar sem ólust upp við stolt af eigin þjóðerni og kunnu að 

takast á við kynþáttafordóma höfðu að jafnaði jákvæðari viðhorf til sjálfs sín en unglingar 

sem áttu foreldra sem lögðu áherslu á að allir kynþættir væru jafnir og var ekki kennt að 

takast á við mismunun. Í þessari rannsókn eru tengsl menningar- og kynþáttabundinnar 

félagsmótunar við fylgibreytur ekki athuguð með samanburði á flokkum heldur með því hvort 

að börn fái litla eða mikla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun. Það er gert í ljósi þess 

að sameiginlegir þættir innan flokkanna menningarleg félagsmótun, undirbúningur fyrir 

aðgreiningu og aðgreining sem leiðir til vantrausts virðast skýra tengsl menningar- og 

kynþáttabundinnar félagsmótun við jákvæða þætti, hjá börnum af erlendum uppruna, betur en 

flokkaskiptingin (Barr og Neville, 2008, Coard og Sellers, 2005).  

 Við mat á tengslum menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og aðlögunar og 

velferðar barna eru oftast athugaðir þættir eins og líðan, sjálfsálit og námsárangur (Hughes og 

fleiri, 2006, Huynh og Fuligni, 2008). Menningar-og kynþáttabundin félagsmótun virðist hafa 

bein tengsl við líðan og sjálfsálit barna og unglinga sem eru innflytjendur. Tengsl við 

námsárangur og virkni í tómstundum eru síðan óbein í gegnum samband þessara breyta við 
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líðan og sjálfsálit (Hughes og fleiri).  

 Líðan er almennt hugtak yfir vellíðan og vanlíðan (Berry, Phinney, Sam og Vedder, 

2006). Vellíðan felst í jákvæðri upplifun í miklum mæli en neikvæðri upplifun í litlum mæli og 

því að vera almennt ánægður með líf sitt. Vellíðan er ein helsta forsenda þess að aðlögun barna 

sem eru innflytjendur í nýju landi geti orðið árangursrík. Vanlíðan felst í hinu andstæða, það er 

neikvæðri upplifun í miklum mæli en jákvæðri í litlum mæli (Diener, Suh, Lucas og Smith, 

1999, MackLeod og Conway, 2005, Neto og Barros, 2007). Rannsóknir hafa sýnt að 

menningar-og kynþáttabundin félagsmótun tengist líðan barna sem eru innflytjendur. Það er 

mikilvægt að börnunum finnist þau tilheyra einhverjum hópi, fái stuðning frá fjölskyldu sinni 

og að haldið sé í sérkenni menningu landsins sem þau koma frá. Áhersla á þessa þætti í uppeldi 

virðist tengjast meiri vellíðan (Berry, Phinney, Sam og Vedder, 2006, Su og Costigan, 2009). 

Meiri vellíðan tengist einnig því að börnum sé kennt að þau geti verið stolt af eigin uppruna og 

að þau kunni að bregðast við misrétti og fordómum (Berry, Phinney, Sam og Vedder, 2006, 

Hughes og Chen 1997, Hughes og fleiri, 2006). Rannsóknir hafa sýnt að börn sem fá 

menningar-og kynþáttabundna félagsmótun eru með færri hegðunarvandamál, minna þunglyndi 

og sýna betri reiðistjórnun (Hughes og Chen, 1997, Hughes 2003, Hughes og fleiri, 2006). 

Líðan barna byggist að auki á því hvort þau nái að mynda tengsl við fólk í nýju samfélagi. Þar 

skiptir máli að þau samsamist skólaumhverfinu, eignist vini í skólanum og geti leitað til kennara 

sinna (Berry, 2001, Berry, Phinney, Sam og Vedder, 2006).   

 Sjálfsálit er oft skilgreint sem heildarálit á sjálfum sér sem samanstendur af tilfinningum 

og viðhorfum og mótast af reynslu og samskiptum við aðra (Harter, 1999, Rosenberg, 1995). Að 

hafa hátt sjálfsálit jafngildir því að hafa gott álit á sjálfum sér. Hátt sjálfsálit er talið mikilvægt 

vegna tengsla við vellíðan, námsárangur og getuna að mynda félagsleg sambönd og eiga í 

samskiptum við aðra. Fólk með hátt sjálfsálit á til dæmis auðveldara með að takast á við 

vandamál og eigin mistök. Það upplifir einnig neikvæðar tilfinningar sjaldnar og veikar en þeir 
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sem eru með lágt sjálfsálit (Learly, Terdal, Tambor og Downs, 1995, Rosenberg, Schoenbach, 

Schooler og Rosenberg, 1995). Menningar-og kynþáttabundin félagsmótun tengist sjálfsálit 

barna sem eru innflytjendur (Hughes og Chen, 1997, Hughes og fleiri, 2006). Í rannsókn Harris-

Britt, Valrie, Kurtz-Costes og Rowley (2007) drógu skilaboð foreldra sem lögðu áherslu á stolt 

af eigin þjóðerni og kynþætti úr neikvæðum tengslum misréttis og sjálfsálits. Sjálfsálit unglinga 

í rannsókn Berry og Sabatier (2010) var hærra hjá þeim sem höfðu haldið í sérkenni eigin 

menningar um leið og þeir aðlöguðust menningu nýja landsins en þeirra sem höfðu ekki haldið í 

sérkenni eigin menningar. Einnig hafa fundist tengsl milli sjálfsálits og samsemdar við 

þjóðernishóp og kynþátt sem mótast með menningar- og kynþáttabundinni félagsmótun 

(Stevenson, Cameron, Herreno-Taylor og Davis, 2002).  

 Námsárangur er talin mikilvæg breyta varðandi aðlögun barna sem eru innflytjendur 

vegna tengsla hennar við betri framtíðarmöguleika og meiri lífsgæði (Brown, Linver, Evans og 

DeGennaro, 2009, Chavous, Bernat, Schmeelk-Cone, Caldwell, Kohn-Wood og Zimmerman, 

2003). Námsárangur hefur einnig fylgni við aðrar æskilegar breytur. Börn sem standa sig vel í 

skóla eru ólíklegri til að misnota vímuefni, eiga við hegðunarvandamál að stríða og eignast barn 

á unglingsaldri (Smith, Atkins og Connell, 2003). Skilaboð úr menningarlegri félagsmótun, eins 

og að vera stoltur af uppruna sínum og að samsama sig eigin þjóðernishópi tengjast betri 

námsárangri (Hughes og fleiri, 2006). Í rannsókn Smith, Atkins og Connell (2003) fannst fylgni 

á milli stolts af eigin þjóðerni og kynþætti og hærri einkunna. Niðurstöður rannsóknar Taylor, 

Casten, Flickinger, Roberts og Fulmore (1994) sýndu að unglingar af erlendum uppruna sem 

höfðu jákvæðar hugmyndir um eigin þjóðernishóp voru með hærri einkunnir en þeir sem höfðu 

neikvæðar hugmyndir um eigin hóp. Menningar- og kynþáttabundin félagsmótun getur einnig 

tengst því  hvernig börn og unglingar hugsa um framtíðarmöguleika sína í nýja landinu þar sem 

að í henni felast  upplýsingar um hvaða tækifæri börnin hafa í samfélaginu. Til dæmis gætu 

skilaboð sem leggja áherslu á staðalmyndir minnihlutahóps dregið úr líkum á því að barnið sæki 
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sér menntun. (Hughes og fleiri, 2006).  

 Virkni í tómstundum er talin hluti að aðlögun barna sem eru innflytjendur að íslensku 

samfélagi. Virkni í tómstundum er hér skilgreind sem þátttaka í skipulögðu félags- og 

tómstundastarfi. Skipulagt félags- og tómstundastarf er til dæmis að æfa íþróttir, stunda 

tónlistanám, skátastarf eða félagsmiðstöðvar. Á Íslandi er hefð fyrir því að börn séu í 

tómstundastarfi. Virkni í tómstundum er talin mikilvæg fyrir félagslegan þroska barna og hefur 

forvarnargildi gagnvart áhættuhegðun. Tómstundastarf er mikilvægt fyrir börn af erlendum 

uppruna af því að þar eiga þau í samskiptum við jafnaldra sína, styrkja félagsleg tengsl sín, 

kynnast menningu landsins og læra íslensku (Erla Sigurlaug Sigurðardóttir, 2008, 

Félagsmálaráðuneytið, 2007, Menntamálaráðuneytið, 2006,  Þórólfur Þórlindsson, Kjartan 

Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000). Rannsóknir hér á landi á 

tómstundastarfi barna sem eru innflytjendur sýna að þátttaka þeirra í slíku starfi er minni en 

íslenskra barna (Sólveig H. Georgsdóttir og Hallfríður Þórarinsdóttir, 2008). Helstu ástæður 

fyrir þessu eru meðal annars skortur á upplýsingum til foreldra barnanna um framboð 

tómstundastarfs, tungumálaerfiðleikar og að ekki sé hefð fyrir slíku í landinu sem börnin koma 

frá (Erla Sigurlaug Sigurðsdóttir, 2008, Sólveig, H. Georgsdóttir og Hallfríður Þórarinsdóttir, 

2008).  

Rannsóknir hafa sýnt að fylgni er á milli þátttöku í tómstundastarfi og jákvæðra viðhorfa 

til félagslegra aðstæðna og frammistöðu í skóla. Einnig hafa komið fram tengsl á milli virkni í 

tómstundum og meira sjálfsálits. Menningar- og kynþáttabundin félagsmótun tengist jákvæðum 

viðhorfum, námsárangri og sjálfsáliti og því gæti verið óbeint samband á milli virkni í 

tómstundum og menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar (Durlak og Weissberg, 2007, 

Ekland, Heian og Hagen, 2005).  

 

Miðlun skilaboða menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar 
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Innihald skilaboða menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar er fjölbreytt. Með 

skilaboðunum koma foreldrar ekki einungis áleiðis upplýsingum um eigin uppruna heldur 

einnig um tengsl hópa innan samfélagsins og stöðu eigin hóps, mismunun, fordóma og fleira. 

Miðlun skilaboða menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar er því margvísleg þó 

skilaboðin hafi sama tilgang (Coard og Sellers, 2005, Hughes og Chen, 1999, Hughes og fleiri 

2006). Þetta styður enn frekar að tengsl menningar- og kynþáttabundna félagsmótun eigi að 

athuga með því hvort að menningar- og kynþáttabundna félagsmótunin sé lítil eða mikil en 

ekki með flokkaskiptingu skilaboðanna. 

 Skilaboð menningar og kynþáttabundinnar félagsmótunar geta verið bein eða óbein, 

tjáð eða ótjáð og þeim getur verið komið á framfæri með ásetningi eða óafvitandi. Foreldrar 

geta til dæmis komið skilaboðunum beint áleiðis með því að segja börnum sínum frá hefðum 

og siðum í menningu heimalandsins, tala við þau á móðurmálinu, halda upp á hátíðisdaga eða 

elda mat frá landinu sem þau koma frá. Óbein skilaboð geta falist í því þegar barnið verður 

vitni að samskiptum foreldranna við aðra og í viðbrögðum foreldranna við fordómum og 

mismunun. Skilaboðum menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar getur einnig verið 

miðlað með áherslum á siðferði, menntun og stolt af eigin uppruna sem á að búa barnið undir 

að takast á við mögulega fordóma og mismunun vegna uppruna síns. Foreldar geta svo reynt 

að hafa áhrif á það hverjir vinir barnsins eru og haft muni heima fyrir sem eru hefðbundnir í 

menningu landsins sem fjölskyldan kemur frá (Coard og Sellers, 2005, Hughes og Chen 1999, 

Lesane-Brown, 2006). 

Áherslur menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunnar geta verið mismunandi. 

Þær tengjast meðal annars kyni barnsins, samsemd foreldranna við þjóðernishóp og kynþátt 

og menntun og tekjum þeirra (Caughy, O'Campo, Randolph og Nickerson, 2002, Hughes og 

fleiri, 2006, Tran og Lee, 2010). Áherslurnar endurspegla oft gildi, viðhorf og reynslu 

foreldranna auk væntinga þeirra um hæfni og getu barnsins. Það er þó ekki alltaf þannig. 
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Foreldrar sem ættu til dæmis erfitt með að svara tilteknum spurningum barns síns um 

viðkvæmt málefni, eins og kynþáttafordóma, gætu sagt barninu eitthvað sem samræmist í 

raun ekki þeirra eigin skoðunum á málefninu í þeim tilgangi að vernda barnið gegn 

óþægilegum hugmyndum eða jafnvel eigin fordómum. Skilaboðin geta þannig verið úr 

samræmi við fyrri skilaboð (Hughes og Chen, 1997, Hughes og Chen, 1999, Lesane-Brown, 

2006).  

Reynsla og þekking barnsins hefur síðan einnig áhrif á skilaboð menningar- og 

kynþáttabundinnar félagsmótunar. Foreldrar geta þannig til dæmis breytt áherslum í 

skilaboðum sínum í samræmi við reynslu barnsins (Coard og Sellers, 2005). Rannsóknir hafa 

sýnt að samband  er á milli aldurs barna og áhersla í skilaboðum menningar- og 

kynþáttabundinnar félagsmótunar. Flestar rannsóknir á menningar- og kynþáttabundinni 

félagsmótun meta tengsl við aðlögun og velferð unglinga eða barna sem eru að nálgast 

unglingsaldur. Niðurstöður einnar af fyrstu rannsóknunum sem athuguðu menningar- og 

kynþáttabundna félagsmótun hjá börnum á leikskólaaldri sýndu að börn sem fengu skilaboð 

um stolt af eigin þjóðerni voru með færri hegðunarvandamál en börn sem fengu ekki slík 

skilaboð. Þetta samræmdist niðurstöðum rannsókna á unglingum (Caughy, O'Campo, 

Randolph og Nickerson, 2002). Aðrar rannsóknir hafa síðar sýnt að tíðni skilaboðanna virðist 

hins vegar aukast og innihald þeirra breytast með aldri barna (Hughes og Chen, 1997, Hughes 

og Chen 1999, Hughes og fleiri, 2006).  

 Vegna þess hve margvísleg og flókin skilaboð menningar- og kynþáttabundinnar 

félagsmótun eru ættu rannsóknir á þeim alltaf að athuga bæði upplifun foreldra og barns á 

skilaboðunum. Skilaboðin sem börnin fá samræmast ekki endilega þeim skilaboðum sem 

foreldrarnir vilja koma áleiðis. Börnin geta misskilið, hunsað eða jafnvel gleymt skilaboðunum.  

Til dæmis gætu foreldrar farið með barn sitt á hátíð þar sem verið er að sýna dans, syngja og 

bera fram mat sem tilheyrir menningu landsins sem fjölskyldan kemur frá. Foreldrarnir fara 
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með barnið á hátíðina til að það fái að kynnast menningu landsins en barnið skilur ekki þennan 

tilgang hátíðarinnar og upplifir hana eins og hverja aðra skemmtun. Þau fá einnig skilaboð frá 

öðru fólki í umhverfi sínu, þar á meðal jafnöldrum sínum og kennurum og eins og fyrr segir 

hefur reynsla þeirra einnig áhrif. Þannig geta skilaboð foreldranna um eigin menningu farið 

forgörðum (Coard og Sellers, 2005, Hughes og Chen, 1999, Hughes og fleiri, 2006, Stevenson, 

Cameron, Herreno-Taylor og Davis, 2002). Í rannsókn Hughes, Hagelskamp, Way og Foust 

(2009) var fylgni á milli upplifunar á skilaboðunum sem mæður töldu sig vera koma á framfæri 

og skilaboðanna sem unglingarnir fengu. Hins vegar hafði einungis upplifun unglinganna á 

skilaboðunum jákvæð tengsl við samsemd þeirra við þjóðerni og kynþátt. Sennilega er upplifun 

barna á skilaboðum menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar því mikilvægari en 

upplifun foreldranna. Hins vegar er þörf á fleiri rannsóknum til að skera úr um hvort það er rétt 

(Hughes, Hagelskamp, Way og Foust, 2009).  

Í þessari rannsókn er samræmi á milli svara foreldra og barna við spurningum um 

menningar- og kynþáttabundna félagsmótun athugað. Áhersla er lögð á svör barnanna þar sem 

að upplifun þeirra á skilaboðum menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar er talin 

tengjast aðlögun þeirra meira en upplifun foreldranna á skilaboðunum.   

Samantekt og tilgátur 

Í ljósi hinnar miklu aukningar sem hefur orðið á innflytjendum á Íslandi er nauðsynlegt að gera 

fleiri rannsóknir á málefnum þeirra. Með aukinni þekkingu á bakgrunni og högum innflytjenda 

er hægt að bæta velferð þeirra hér á landi með því að gera aðlögun þeirra auðveldari. 

Rannsóknir á menningar- og kynþáttabundinni félagsmótun, sem og aðrar rannsóknir á 

málefnum innflytjenda, hafa sýnt að börn sem eru innflytjendur geta haldið góðum tengslum við 

uppruna sinn án þess að það hafi neikvæð áhrif á þátttöku þeirra í nýju samfélagi. Þessar 

rannsóknir hafa einnig sýnt að tengsl við eigin menningu og uppruna eru mikilvæg fyrir 

árangursríka aðlögun (Berry, 2001, Hughes og fleiri, 2006, Unnur Dís Skaptadóttir, 2003).   
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 Þessi rannsókn er sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi. Vísindalegt gildi hennar er 

fræðilegt og hagnýtt. Fræðilegt gildi felst í öflun nýrra upplýsinga á þáttum sem eru 

mikilvægir fyrir árangursríka aðlögun barna sem eru innflytjendur hér á landi. Erlendar 

rannsóknir fundið tengsl á milli menningar- og kynþáttabundinnar félagmótunar og 

árangursríkrar aðlögunar barna af erlendum uppruna. Mikilvægt er því að skoða hvort þessi 

tengsl komi einnig fram hér á landi og hvort þau séu í samræmi við niðurstöður erlendu 

rannsóknanna. Hagnýtt gildi felst í öflun upplýsinga sem gætu nýst til dæmis skólum og gert 

aðlögun barna sem eru innflytjendur auðveldari að íslensku samfélagi . 

 Tilgátur rannsóknarinnar eru fimm: Tilgáta 1 er að börnum sem fá mikla menningar- 

og kynþáttabundna félagsmótun líði betur en þeim sem fá litla eða enga menningar- og 

kynþáttabundna félagsmótun. Tilgáta 2 er að börnum sem fá mikla menningar- og 

kynþáttabundna félagmótun finnist skemmtilegra í skólanum en þeim sem fá litla.  Tilgáta 3 

er að jákvætt samband er á milli menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og 

sjálfsálits barna.  Tilgáta 4 er að einkunnir í stærðfræði séu hærri hjá börnum sem fá mikla 

menningar- og kynþáttabundna félagsmótun en hjá börnum sem fá litla menningar- og 

kynþáttabundna félagsmótun. Tilgáta 5 er að börn sem fá mikla menningar- og 

kynþáttabundna félagsmótun séu virkari í tómstundum sínum en þau sem fá litla menningar- 

og kynþáttabundna félagsmótun.  
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 Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 30 börn á aldrinum 11-14 ára og foreldrar þeirra sem voru einnig 30 talsins. 

Börnin voru fædd erlendis en höfðu búið á Íslandi í 3 - 10 ár. Foreldrar barnanna voru annað 

hvort annar eða báðir af erlendum uppruna. Þátttakendur voru valdir með hentugleik. Þeir 

komu úr sex grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og úr Vinnuskóla Reykjavíkur. Skólarnir 

voru Austurbæjarskóli, Hagaskóli, Hraunvallarskóli, Lækjaskóli, Melarskóli og Öldutúnsskóli.  

Lýsandi tölfræði fyrir börn og foreldra sést í töflu 1 og töflu 2.  
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Tafla 1: Lýsandi tölfræði fyrir börn. 

   N % 

Fjöldi   30 100 

Kyn     

 Strákar  13 43,3 

 Stelpur  17 56,7 

Aldur      

 11  3 10,0 

 12  8 26,7 

 13  5 16,7 

 14  12 40,0 

Land     

 Pólland  12 40 

 Filippseyjar  7 23,3 

 Lettland  2 6,7 

 Portúgal  2 6,7 

 Rússland  2 6,7 

 Litháen  1 3,3 

 England  1 3,3 

 Noregur  1 3,3 

 Sri Lanka  1 3,3 

 Víetnam  1 3,3 
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Tafla 2: Lýsandi tölfræði fyrir foreldra. 

   N % 

Fjöldi   30 100 

Kyn     

 Karlar  6 20,0 

 Konur  24 80,0 

Aldur      

 25 eða yngri  1 3,3 

 26-30  1 3,3 

 31-35  9 30,0 

 36-40  6 20,0 

 41-45  9 30,0 

 46-50  4 13,3 

Menntun     

 Grunnskólapróf   3 10,0 

 Menntaskólapróf  10 3,3 

 Iðnmenntun  5 16,7 

 Háskólapróf  11 36,7 

 Vantar gildi   1 3,3 

Tekjur     

 Lægri en 150.000  6 20,0 

 160-200.000  7 23,3 

 210-250.000  3 10,0 

 260-300.000  5 16,7 

 310-350.000  2 6,7 

 360-400.000  2 6,7 

 Hærri en 400.000  1 3,3 

 Vantar gildi  4 13,3 
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Mælitæki 

Mæling á  menningar-og kynþáttabundinni félagsmótun  

Spurningalisti um menningar- og kynþáttabundna félagsmótun (The Racial Socialization 

Scale, Hughes og Chen 1999) var notaður til að mæla hvort og hversu mikla menningar- og 

kynþáttabundna félagsmótun börn fengju frá foreldrum sínum. Hann var lagður fyrir bæði 

börn og foreldra. Listinn var saminn af Diane Hughes og Lisa Chen, en þær eru leiðandi 

rannsakendur á menningar- og kynþáttabundinni félagsmótun. Spurningalistinn  samanstendur 

af 30 staðhæfingum sem eru metnar á fimm punkta kvarða (sjá viðauka A). 1 á kvarðanum 

þýðir aldrei, 2 sjaldan, 3 stundum, 4 oft og 5 mjög oft. Dæmi um staðhæfingar á listanum 

eru: ,,Hversu oft hafa foreldrar þínir sagt þér að kynþáttur þinn sé mikilvægur hluti af því hver 

þú ert” og ,,Hversu oft hafa foreldrar þínir sagt eða gert eitthvað til að hvetja þig til að eignast 

vini frá sama landi og þú kemur frá”. Íslensk þýðing listans var í höndum rannsakenda og 

hann var bakþýddur af nemenda við enskudeild Háskóla Íslands. Að þýðingunni lokinni var 

spurningalistinn svo lagður fyrir íslensk börn í 6.bekk í Melaskóla til að athuga hvernig og 

hvort þau skildu allar staðhæfingar listans. Staðhæfingar sem þau skildu ekki voru umorðaðar 

yfir á einfaldara mál. Staðhæfingu númer 14 var til dæmis breytt úr ,,Hversu oft hafa foreldrar 

þínir sagt þér að fólk gæti reynt að halda aftur af þér vegna kynþáttar þíns” í ,,Hversu oft hafa 

foreldrar þínir sagt þér að fólk gæti komið í veg fyrir að þú gerðir eitthvað eða gætir gert 

eitthvað vegna kynþáttar þíns”.  

Spurningalistinn um menningar- og kynþáttabundna félagsmótun er ætlaður börnum 

en staðhæfingar hans voru lagaðar að foreldrum til að hægt væri að athuga samræmi í svörum 

barna og foreldra um menningar-og kynþáttabundna félagsmótun (sjá viðauka B). Dæmi um 

fullyrðingar á spurningalistanum fyrir foreldranna eru: ,,Hversu oft hefur þú hvatt barnið þitt 

til að lesa bækur sem fjalla um sögu eða hefðir kynþáttar síns”og ,,Hversu oft hefur þú haldið 

upp á hátíðisdaga með barninu þínu, sem tilheyra menningu landsins sem þið komið frá”.  
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Í úrvinnslu á svörum barna og foreldra við spurningalistum um menningar- og 

kynþáttabundna félagsmótun var reiknað meðalskor allra spurninga. Það var gert til þess að 

brottfallsgildi hefðu ekki áhrif á úrvinnsluna en svör þátttakenda vantaði við nokkrum 

spurningum listans. Meðalskor var reiknað með því að leggja saman stigin við öllum 

spurningunum og deila summu þeirra með heildarfjölda spurninga. Meðalskor voru á bilinu 1 

til 5, þar sem 1 gaf til kynna litla eða enga menningar- og kynþáttabundna félagsmótun og 5 

mikla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun. Þrjár spurningar í listanum voru orðaðar 

þannig að hátt skor á þeim gaf til kynna litla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun, 

öfugt við hinar, og var kvarða þeirra snúið við. Þegar tengsl menningar- og kynþáttabundinnar 

félagsmótunar voru athuguð við fylgibreytuna sjálfsálit var meðalskor spurningalistans um 

menningar-og kynþáttabundna félagsmótun haft á samfelldum kvarða. Þegar tengsl 

menningar-og kynþáttabundinnar félagsmótunar voru athuguð við almenna líðan, líðan í skóla, 

einkunn í stærðfræði og virkni í tómstundum var meðalskorið á flokkakvarða. Meðalskori 

spurningalistans um menningar- og kynþáttabundna félagsmótun var þá breytt í tvær 

flokkabreytur, lítil og mikil menningar-og kynþáttabundin félagsmótun. Lítil menningar- og 

kynþáttabundin félagmótun var skilgreind sem meðalskor 2,26 eða minna og mikil 

menningar- og kynþáttabundin félagmótun var skilgreind sem meðalskor 2,27 eða meira. Með 

þessari skiptingu í flokka voru jafn margir að fá mikla menningar- og kynþáttabundna 

félagmótun og litla.  

Forprófun spurningalistans um menningar- og kynþáttabundna félagsmótun var gerð á 

10 börnum í Grunnskólanum á Ísafirði. Áreiðanleikamæling fyrir forpófun gaf áreiðanleikann 

0,80. Áreiðanleikastuðull spurningalistans fyrir úrtakið var 0,77.  
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Mæling á  almennri líðan 

Almenn líðan var mæld með sex spurningum úr sjálfsmatskvarða Conners-Wells fyrir 

unglinga. Sjálfsmatskvarði Conners-Wells var saminn af C. Keith Conners og Karen Wells 

árið 1997 (Sigríður D. Benediktsdóttir og Sóley D. Davíðsdóttir, 2003). Hann var þýddur á 

íslensku og staðlaður fyrir unglinga á aldrinum 11 til 16 ára hér á landi af Sigríði D. 

Benediktsdóttur, Páli Magnússyni, Baldri Gylfasyni og Sóleyju D. Davíðsdóttur. Kvarðinn 

samanstendur af 87 staðhæfingum sem eru metnar á skalanum 0 til 3. Tölustafurinn 0 þýðir að 

staðhæfingin eigi alls ekki við (aldrei, sjaldan), 1 að staðhæfingin eigi við að nokkru leyti 

(stundum), 2 að staðhæfingin eigi við að miklu leyti (oft) og 3 að staðhæfingin eigi mjög vel 

við (mjög oft). Dæmi um staðhæfingar eru ,, Ég kem vel fyrir á yfirborðinu en finn fyrir 

óöryggi innra með mér “ og ,,Ég er ekki mjög náin(n) fjölskyldu minni”.  

Sjálfsmatskvarði Conners-Wells samanstendur af sex undirkvörðum sem meta 

einkenni athyglisbrests með ofvirkni og tengd hegðunar- og tilfinningavandamál (Sigríður D. 

Benediktsdóttir og Sóley D. Davíðsdóttir, 2003). Í þessari rannsókn voru aðeins notaðar sex 

spurningar úr þremur undirkvörðum sjálfsmatskvarðans: reiðistjórnunarvanda, 

tilfinningavanda og hegðunarvanda. Spurningar úr þessum undirkvörðum voru notaðar af því 

að þær meta þætti sem tengjast almennri líðan. Spurningum úr öðrum undirkvörðum var 

sleppt þar sem þær meta athyglisbrest- og ofvirkni og eiga ekki við í þessari rannsókn. 

Atriðagreining á spurningum undirkvarðanna þriggja sýndi að dreifing svara við flestum 

staðhæfingunum var lítil og einungis tveir til þrír svarmöguleikar voru nýttir. Svör vantaði 

einnig hjá mörgum börnum við einhverjum af staðhæfingum kvarðans. Því var ákveðið að 

sleppa spurningum þar sem svör vantaði hjá meira en 20% barnanna og þar sem færri 

svarmöguleikar en 3 til 4 voru nýttir. Að lokum stóðu eftir sex spurningar. Þær voru: ,,Ég er 

skapmikil(l)”, ,,Ég kem vel fyrir á yfirborðinu en finn fyrir óöryggi innra með mér”, ,,Ég 

hræðist það að vera ein(n)”, ,, Ég hef gaman af því að gera það sem er hættulegt”, ,,Ég er ekki 

mjög náin(n) fjölskyldu minni” og ,,Ég er einmana” (sjá viðauka C).  
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Við úrvinnslu á svörum við spurningunum sex var reiknað meðalskor með því að 

leggja saman skor fyrir hverja spurningu og deila summunni með fjölda staðhæfinga. 

Meðalskor voru á bilinu 0 til 3 þar sem 0 gaf til kynna vellíðan og 3 vanlíðan. Úr 

meðalskorinu voru síðan búin til flokkabreyta sem tók gildin betri líðan, 0,50 og lægra og 

verri líðan, 0,51 og hærra. Með þessari skiptinu í flokka voru nánast jafn margir að fá mikla 

og litla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun. Áreiðanleikastuðull fyrir spurningarnar 

um almenna líðan var 0,65.  

Mæling á líðan í skóla 

Spurningin ,, Finnst þér gaman í skólanum„„ var notuð til þess að meta líðan barna í skólanum 

(Berry, 2001, Berry, Phinney, Sam og Vedder, 2006). Spurningin var á þriggja punkta kvarða 

þar sem svarmöguleikarnir voru leiðinlegt, ágætt og skemmtilegt (sjá viðauka D). Í úrvinnslu 

á svörum var svarmöguleikunum leiðinlegt og ágætt slegið saman  þar sem að dreifing svara 

var lítil á milli svarmöguleikanna þriggja. Síðan var búin til flokkabreyta sem tók gildin 

leiðinlegt og ágætt í skólanum og skemmtilegt í skólanum.  

Mæling á sjálfsáliti 

Sjálfsálitskvarði Rosenberg (The Rosenberg Self Esteem Scale) var notaður til að mæla 

sjálfsálit (DiStefano og Motl, 2009). Hann samanstendur af 10 atriðum sem eru metin á 

fjögurra punkta kvarða með staðhæfingunum mjög sammála, frekar sammála, frekar 

ósammála og mjög ósammála. 5 staðhæfingar eru neikvæðar og 5 eru jákvæðar. Dæmi um 

staðhæfingar á listanum er ,, Mér finnst ég vera að minnsta kosti jafn mikils virði og aðrir” 

og ,, Þegar allt kemur til alls finnst mér ég misheppnuð/misheppnaður” (sjá viðauka E). Við 

úrvinnslu á svörum við sjálfsálitskvarðanum var reiknað heildarskor þar sem var lægst hægt 

að fá 0 og hæst 30. Sjálfsálitskvarði Rósenberg hefur verið notaður í fjölda rannsókna en einn 

helsti styrkleiki hans er að það tekur stuttan tíma að svara honum (DiStefano og Motl, 2009). 
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Áreiðanleiki kvarðans er viðunandi en hann hefur mælst á bilinu 0,72 til 0,88 (Robins, Hendin 

og Trzesnieswski, 2001). Í þessari rannsókn mældist áreiðanleikastuðull kvarðans 0,81. 

Mæling á námsárangri í stærðfræði 

Námsárangur var mældur með stakri spurningu um einkunn í stærðfræði á samræmdu prófum 

4.bekkjar (sjá viðauka D). Svarmöguleikar við spurningunum voru á einkunnarbilunum < = 5, 

5,5 - 6, 6,5 - 7, 7,5 - 8 og 8,5 = >. Unnið var úr mælingum á námsárangri í stærðfræði með því 

að flokka gildi einkunnar í stærðfræði í lægri einkunn og hærri einkunn. Lægri einkunn var 

skilgreind sem 7 og lægra og hærri einkunn var skilgreind sem 7,5 og hærra. Þessar 

skilgreiningar á lægri og hærri einkunnum voru notaðar vegna þess að þær eru í samræmi við 

einkunnabilin í spurningunum og dreifing einkunna var nokkurn veginn jöfn með þessari 

flokkaskiptingu. Enginn var með 5 eða lægra í einkunn í stærðfræði og því var þessu 

einkunnarbili sleppt í úrvinnslunni.   

Mæling á virkni í tómstundum 

Stök spurning var notuð til að athuga hvort og í hvaða tómstundum börnin væru í: ,,Ertu í 

tómstundum utan skóla”..  Svarmöguleikar voru já og nei.  (sjá viðauka D). Spurningar 

svipaðar þessari hafa verið notaðar í fyrri rannsóknum sem athuga þátttöku barna í 

tómstundastarfi (Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2000, Erla Sigurlaug Sigurðardóttir, 2008).  

Rannsóknarsnið 

Frumbreyta rannsóknarinnar er menningar- og kynþáttabundin félagsmótun. Fylgibreytur eru 

almenn líðan, líðan í skóla, sjálfstraust, námsárangur í stærðfræði og virkni í tómstundum.  

Framkvæmd 

Byrjað var á að gera leit á netinu að grunnskólum með nýbúadeildir. Skólastjórum grunnskóla 

með þannig deildir voru sendir tölvupóstar með lýsingu á rannsókninni og beiðni um 

þátttakendur. Hafði svar ekki borist innan nokkurra daga var hringt í skólann og talað við 
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skólastjóra eða deildastjóra nýbúadeildarinnar. Þeir skólar sem samþykktu að taka þátt voru 

Austurbæjarskóli í Reykjavík og Hraunvallarskóli, Lækjarskóli og Öldutúnsskóli í Hafnafirði. 

Fleiri skólar tóku svo þátt síðar. Því næst var sótt um leyfi hjá Vísindasiðanefnd, Menntasviði 

Reykjavíkur og Fræðasviði Hafnafjarðarbæjar. Einnig voru fengin skrifleg leyfi hjá 

skólastjórum grunnskólanna fjögurra. 

 Spurningalistinn um menningar- og kynþáttabundna félagsmótun (The Racial 

Socialization Scale) hefur ekki verið lagður áður fyrir börn á Íslandi og því þurfti að forprófa 

hann. Innflytjendabörn á Íslandi eru ekki fjölmennur hópur og því var ekki mögulegt að hafa 

forprófunarhópinn stóran. Það hefði verið æskilegt svo að forprófununin yrði áreiðanlegri en 

það hefði getað haft áhrif á söfnun þátttakenda í rannsóknina sjálfa, þar sem ekki er hægt að 

nota sömu þátttakendurna bæði í forprófun og úrtak. Forprófun var því gerð á 10 börnum í 

Grunnskólanum á Ísafirði. Kennari við skólann lagði listann fyrir 6 stelpur og 4 stráka á 

aldrinum 10 til 15 ára sem höfðu búið á Íslandi í 3-10 ár. Spurningalistinn um menningar- og 

kynþáttabundna félagsmótun var einnig lagður fyrir 22 íslenska nemendur í 6. bekk í 

Melaskóla til að athuga skilning þeirra á staðhæfingunum og orðunum í honum. Börnin lásu 

spurningarnar yfir og merktu við orð og setningar sem þau skildu ekki. Rannsakendur fóru 

svo yfir listana og tóku saman orðin sem merkt hafði verið við. Að því loknu ræddu þeir, að 

kennaranum viðstöddum, um merkingu orðanna við börnin. Börnin komu síðan með 

uppástungur með orðum sem þeim fundust skiljanlegri. Staðhæfingum sem börnin áttu erfitt 

með að skilja var breytt og útskýringum á til dæmis orðunum kynþáttur og mismunun var bætt 

við. 

Þegar öll tilskilin leyfi höfðu fengist voru ráðnir þýðendur til að þýða upplýsingabréf 

og spurningalista ætluðum foreldrum á ensku, spænsku, pólsku, rússnesku og tælensku. 

Spurningalistarnir voru nafnlausir en merktir með þátttökunúmeri. Foreldrar og barn fengu 

sama númerið svo að unnt væri að gera samanburð á niðurstöðunum. Tengiliðir rannsakenda í 
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skólunum, sem voru skólastjóri eða deildastjóri nýbúadeildar, sáu um að finna þátttakendur 

sem pössuðu í úrtakið og koma umslögum með upplýsingabréfi og spurningalistum heim til 

foreldranna með börnunum. Í upplýsingabréfinu kom fram að með því að svara og skila 

spurningalistunum samþykktu foreldrarnir þátttöku barns síns í rannsókninni. Skiluðu 

foreldrarnir listunum ekki innan þriggja til fimm daga hringdu tengiliðir rannsakenda í 

skólunum í þá til að athuga hvort þeir vildu taka þátt í rannsókninni og eða til að minna þá á 

að skila listunum. Til að auka svarhlutfallið áttu foreldrar og börn þeirra þess kost að vinna í 

happdrætti 10.000 króna gjafabréf í Kringlunni. Eftir að öllum foreldralistunum hafði verið 

skilað var fundinn dagur og tímasetning til að leggja spurningalista fyrir börnin. Þetta átti þó 

ekki við í öllum tilvikum, listarnir bárust seinna frá nokkrum foreldrum en þeir gáfu þá 

samþykki fyrir þátttöku barns síns munnlega. Rannsakendur fóru með spurningalistana fyrir 

börnin í skólanna og lögðu þá fyrir. Við fyrirlögn nutu þeir aðstoðar íslensks kennara og eða 

kennara af erlendum uppruna. Barnalistarnir voru á íslensku og börnin voru hvött til að spyrja 

eins mikið og þau vildu og láta vita ef þau skildu ekki tiltekin orð eða setningar. 

Rannsakendur og kennarar hjálpuðu börnunum eftir þörfum. Kennarar af erlendum uppruna, 

sem töluðu móðurmál barnanna, sáu um að túlka orð eða setningar eftir þörfum. Gagnasöfnun 

fór fram á tímabilinu 4. maí til 14.júlí 

Brottfall þátttakenda úr rannsókninni var mjög mikið og því brugðu rannsakendur á 

það ráð að fara í Hagaskóla og Melaskóla í Reykjavík og tala við deildarstjóra 

nýbúadeildanna þar í leit að fleiri þátttakendum. Þar sem að sumarleyfi voru hafin í 

grunnskólunum var einnig haft samband við frístundaheimili á höfuðborgarsvæðinu, 

útlendingafélög, stofnanir sem annast málefni innflytjenda (til dæmis Fjölmenningarsetrið og 

Rauði Krossinn) og Vinnuskóla Reykjavíkur. Með þessu fengust fleiri þátttakendur í 

rannsóknina. Eins og áður var byrjað á að senda foreldrum upplýsingabréf og spurningalista. 

Þegar þeir höfðu svarað og skilað listunum var haft samband við börnin. Nokkur barnanna 
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mættu í Háskóla Íslands og svöruðu spurningalistunum þar. Önnur fengu listana senda heim 

til sín með pósti og rannsakendur sóttu listana innan nokkurra daga. Þess var gætt að 

spurningalistarnir væru áfram nafnlausir með því að fara eingöngu eftir þátttökunúmerum við 

úrlausn niðurstaða.  

Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræðiforritið Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, 17,0) var notað við 

úrvinnslu gagna. Tengsl menningar-og kynþáttabundinnar félagsmótunar og sjálfsálits voru 

athuguð með einfaldri aðfallsgreiningu. Forsendur fyrir einfaldri aðfallsgreiningu voru 

athugaðar með fylgniriti af sambandi breytanna, leifarriti og normalriti af leif. Fylgnirit af 

sambandi menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og sjálfsálits bendir til þess að á 

milli breytanna séu veik, línuleg tengsl (sjá viðauka F). Leifarrit sýnir að leifin dreifist frekar 

óreglulega um miðjulínu. Leifin er einnig einsleit og óháð (sjá viðauka G, efri mynd). 

Normalrit af leif sýndir að leifin dreifist nokkurn vegin normal (sjá viðauka G, neðri mynd). 

Út frá þessum upplýsingum var talið að forsendur aðfallsgreiningar stæðust. 

Tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og almennrar líðan, líðan í 

skólanum og virkni í tómstundum voru athuguð með kíkvaðratprófum. Forsendur 

kíkvaðratprófa voru athugðar með krosstöflutengslum (sjá viðauka G og H). Forsendur 

kíkvaðratprófa stóðust fyrir tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og 

almennrar líðanlíðan í skóla og virkni í tómstundum. Einnig voru forsendur kíkvaðratprófs 

fyrir tengsl svara foreldra og barna við lista menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar 

skoðuð. Forsendur stóðust (sjá viðauka H). Forsendur notkunar kíkvaðratprófs fyrir 

menningar- og kynþáttabundna félagsmótun og einkunnar í stærðfræði stóðust ekki, of stórt 

hlutfall hólfa í krosstöflu var með væntitíðni undir 5 (sjá viðauka I). Vegna þessa var ákveðið 

að nota Fiecher Exact Test í staðin fyrir Pearson Chi-Square. Við tilgátuprófun var miðað við 

95% öryggisbil og alfamörkin (α) 0,05. 
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Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði 

Tafla 1: Lýsandi tölfræði fyrir menningar- og kynþáttabundna félagsmótun. 

Í töflu 1 sést að hæsta gildi er 3,03 og lægsta gildi er 1,53. Hæsta mögulega gildi á listanum er 

5 og því eru skor þátttakenda á spurningalistanum um menningar- og kynþáttabundna 

félagsmótun almennt ekki sérlega há.  

Tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og  almennrar líðan  

Tilgáta 1 var að börnum sem fá mikla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun líði betur 

en þeim sem fá litla eða enga menningar- og kynþáttabundna félagsmótun. Tengslin voru 

athuguð myndrænt og með framkvæmd kíkvaðratprófs. Mynd 1 sýnir að hærra hlutfall barna 

sem fengu mikla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun eða 61,50% leið betur.  Hlutfall 

þeirra sem fengu litla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun  og  leið betur er 42,90%.   

  

Frumbreyta          

Menningar- og 

kynþáttabundin  

félagmsótun 

(meðalskor) 

 Meðaltal  Miðgildi Staðalfrá

vik 

Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Lægsta 

mögulega  

skor á lista 

Hæsta  

mögulega 

skor á 

lista 

Fjöldi  

þátttakenda 

Barnalisti   2,22 2,26 0,43 1,53 3,03 1 5 30 
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Mynd 1. Tengsl menningar og kynþáttabundinnar félagsmótunnar  og almennrar líðan.  

 

Tilgáta 1 var athuguð með kíkvaðratprófi til þess að prófa tilgátu 1,  p - gildi prófsins var 0,33.  

Niðurstaða kvíkvaðratprófs fyrir almenna líðan var χ
2
 (1, N = 27) = 0,942, p > 0,1. Tilgáta 1 

stóðst því ekki. 

Tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og líðan í skóla  

Tilgáta 2 var að börnum sem fá mikla menningar- og kynþáttabundna félagmótun finnst 

skemmtilegra í skólanum en þeim sem fá litla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun. 

Samband menningar- og kynþáttabundinnar félagmótunar og líðan í skóla var metið 

myndrænt og með framkvæmd marktektarprófs. Mynd 2 sýnir að af þeim sem fengu mikla 

félagmótun fannst 57,10% leiðinlegt eða ágætt í skólanum. Lægra hlutfall eða 46,70% þeirra 

sem fengu litla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun fannst leiðinlegt eða ágætt í 

skólanum.    

 

57,10%

38,50%
42,90%

61,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Lítil félagmótun Mikil félagmótun

Verri líðan

Betri líðan



 

32 

 

Mynd. 2. Tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og þess hvort barninu 

finnst skemmtilegt í skóla.  

 

Tilgáta 2 var prófuð með kíkvaðratprófi,  p - gildi prófsins var 0,573.  Niðurstaða 

kvíkvaðratprófs fyrir það hvort að barninu fannst  skemmtilegt í skólanum var χ
2
(1, N = 29) = 

0,31, p > 0,1. Tilgáta 2 stóðst ekki. 
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Tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og sjálfsálits  

Tilgáta 3 er að jákvætt samband er á milli menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og 

sjálfsálits barna. Allsherjarpróf (ANOVA) fyrir tilgátu 3 sýndi að það eru tengsl á milli 

menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og sjálfsálits: F(1,26) = 5,545 og p < 0,05. 

Einföld aðfallsgreining gaf niðurstöðuna sjálfsálit = -0,369 + 0,580*menningar- og 

kynþáttabundin félagsmótun. Þegar barn af erlendum uppruna fær enga menningar- og 

kynþáttabundna félagsmótun er sjálfsálit þess að meðaltali -0,369 á sjálfsálitskvarða 

Rosenberg. Þegar menningar- og kynþáttabundin félagsmótun eykst um eina einingu á 

spurningakvarða menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar eykst sjálfsálit um það sem 

nemur 0,580 (sjá töflu 2). T - próf á áhrif menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar á 

sjálfsálit var marktækt: t = 2,355, p < 0,05. 95% öryggisbil fyrir þessi áhrif var frá 0,334 til 

0,826. Sennilega eru tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og sjálfsálit í 

þýði á þessu bili en þar sem öryggisbilið er frekar vítt má gera ráð fyrir óvissu. Tengsl 

menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og sjálfsálits gætu þannig verið frekar lítil 

eða frekar mikil.  

Tafla 1. Niðurstöður aðfallsgreiningar fyrir tengsl menningar- og kynþáttabundinnar 

félagsmótunar og sjálfsálits. 

 B Staðalvilla T-gildi  P-gildi 

Skurðarpunktur  -0,37 0,56 -0,66 0,51 

Hallarstuðull  0,58 2,46 2,36 0,03 

 

Fylgnistuðull á milli menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar er r = 0,419 sem gefur 

til kynna frekar sterkt, jákvætt samband. Skýringarhlutfall r² er 0,176. Línulegt samband á 

milli menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og sjálfsálits skýrir því um það bil 18% 

af heildarbreytileika í sjálfsáliti. Mynd 3 sýnir að á milli menningar- og kynþáttabundinnar 

félagsmótunar og sjálfsálits eru nokkuð sterk, línuleg tengsl. Út frá þessum tengslum má gera 

ráð fyrir því að þegar menningar- og kynþáttabundin félagsmótun er meiri er sjálfsálit einnig 
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meira og þegar menningar- og kynþáttabundin félagsmótun er minni er sjálfsálit einnig minna. 

Engin fráviksgildi birtast á myndinni. 

 

 

Mynd 3. Tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og sjálfsálits. 
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Tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og einkunnar  í stærðfræði  

Tilgáta 5 var að einkunnir í stærðfræði eru hærri hjá börnum sem fá mikla menningar- og 

kynþáttabundna félagsmótun en hjá börnum sem fá litla menningar- og kynþáttabundna 

félagsmótun. Sambandið var því skoðað myndrænt (sjá mynd 5). Hærra hlutfall barna sem 

fengu mikla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun var með hærri einkunn (62,5%) en 

hlutfall þeirra barna sem fengu litla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun (54,5%).  

 

 

Mynd 5.  Tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og einkunnar í stærðfræði. 

 

Tilgáta 5 var prófuð með Ficher Exact Test,  p - gildi prófsins var 0,573.  Niðurstaða prófsins 

fyrir það hvort að barninu fannst  skemmtilegt í skólanum var ekki studd miðað við 

marktektarmörk. Tilgáta 5 stóðst því ekki. 

 

45,50%

37,50%

54,50%

62,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Lítil félagmótun Mikil félagmótun

7 eða minna í einkunn

7,5 eða meira í eikunn



 

36 

Tengsl  menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og virkni í tómstundum 

Tilgáta 6 var börn sem fá mikla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun séu virkari í 

tómstundum sínum en þau sem fá litla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun. 

Sambandið var skoðað myndrænt og með framkvæmd marktektarprófs. Mynd 6 sýnir að 

hlutfall barna sem fá litla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun og eru virk í 

tómstundum sínum er 53,30%. Hlutfall barna sem fá mikla menningar- og kynþáttabundna 

félagsmótun og eru virk í tómstundum eru því lægra eða 46,70%.  

 

 

Mynd 6. Tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og virkni í tómstundum. 

 

Tilgáta 6 var prófuð með kíkvaðratprófi. P - gildi prófsins var 0,715.  Niðurstaða 

kíkvaðratprófs fyrir virkni í tómstundum var χ
2
(1, N = 30) = 0,133, p > 0,5. Tilgáta 6 var því 

ekki studd.  
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Samræmi í svörum barna og foreldra við lista menninga- og kynþáttabundinnar 

félagsmótunar 

Samband svara við spurningum barna og foreldra var lista menningar og kynþáttabundinnar 

félagmótunar var prófað með kíkvaðratprófi. P - gildi prófsins var 0,13.  Niðurstaða 

kíkvaðratprófs var χ
2
(1, N = 30) = 0,715, p > 0,5. Ekki var því samaband á milli svara barna 

og fullorðinna miðað við marktamörk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

38 

 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar voru að meta tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagmótunar 

við líðan, sjálfsálit, námsárangur og virkni í tómstundum hjá börnum innflytjenda. Mikilvægt er 

að rannsaka þessi tengsl vegna þess að samband hefur fundist milli þeirra og árangursríkrar 

aðlögunar barna af erlendum uppruna (Huges og Chen 1997, Huges og Chen 1999, Huges og 

fleiri 2006). Hér á landi hafa tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og 

aðlögunar ekki verið athuguð en þar sem innflytjendur eru ört stækkandi hópur á  Íslandi eru 

auknar upplýsingar sem nýst gætu til þess að gera aðlögun þeirra árangursríka mikilvægar. Í 

flestum rannsóknum á menningar- og kynþáttabundinni félagsmótun eru tengsl við fylgibreytur 

athuguð út frá fjórum flokkum menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar: Menningarleg 

félagsmótun, undirbúningur fyrir aðgreiningu, aðgreining sem leiðir til vantrausts og jöfn eða 

engin félagsmótun. Skilin milli flokkana eru þó ekki alltaf ljós og töluverður samsláttur virðist 

vera á milli skilaboðanna. Í þessari rannsókn var því ákveðið að skoða ekki tengsl við 

fylgibreytur með því að bera flokka menningar- og kynþáttabundinnar félagmótunar saman eins 

og gert hefur verið í fyrri rannsóknum. Þess í stað voru tengsl við breytur sem snúa að velferð 

barnsins metin út frá því hvort að menningar- og kynþáttabundin félagmótun væri til staðar og 

þá hvort hún var mikil eða lítil. Þetta hefur ekki verið gert áður en ef fyrri rannsóknir eru 

skoðaðar kemur í ljós að sameiginlegir þættir allra flokka virðast skýra jákvæð tengsl við 

breytur sem tengjast velferð barnsins betur en flokkaskiptingin. Þessir sameiginlegu þættir felast 

í áherslum á uppruna og eigin menningu og þær virðast vera það sem skiptir máli fyrir velferð 

barns af erlendum uppruna(Barr og Neville, 2008, Coard og Seller, 2005).  

Tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagmótunar og almennrar  líðan 

Tilgáta 1, að börnum sem fengju mikla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun liði  betur 

en þeim sem fengu litla félagmótun, var ekki studd. Ekki fannst munur á líðan barna sem fengu 

mikla og litla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun. Fyrri rannsóknir  hafa fundið 
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samband á milli vellíðan barna af erlendum uppruna og ýmissa áhersla menningar- og 

kynþáttabundinnar félagsmótunar. Þar má til dæmis nefna stolt af eigin uppruna og að börnum 

finnist þau tilheyra einhverjum hópi (Hughes og Chen, 1997, Hughes 2003, Hughes og fleiri, 

2006). Niðurstöður samræmast því ekki fyrri niðurstöðum þó sambandið sé í rétta átt.  

Tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og líðan í skóla 

Tilgáta 2, að börnum sem fengju mikla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun liði betur í 

skólanum en þeim sem fengju litla félagmótun, hlaut ekki stuðning. Fyrri rannsóknir sýna að 

það er mikilvægt fyrir vellíðan barna af erlendum uppruna að ná að mynda tengsl við fólk í nýja 

samfélaginu. Meðal annars skiptir máli að þau nái að samsama sig skólaumhverfinu og eignist 

vini. Menningar- og kynþáttabundin félagsmótun getur haft áhrif á samskipti og tengsl barna af 

erlendum uppruna við fólk af ríkjandi þjóðerni og kynþætti (Berry, Phinney, Sam og Vedder, 

2006, Su og Costigan, 2009). Þess vegna var talið að fleiri börnum sem fengju mikla 

menningar- og kynþáttabundna félagsmótun finndist skemmtilegt í skólanum en börnum sem 

fengju litla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun. Niðurstöður voru því ekki í samræmi 

við fyrri rannsóknir, menningar- og kynþáttabundin félagsmótun virtist hér ekki hafa áhrif á 

líðan barnanna í skólanum.  

Tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og sjálfsálits 

Tilgáta 3, að jákvætt samband væri á milli menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og 

sjálfsálits barna, hlaut stuðning. Marktækur munur fannst á sjálfsáliti barna eftir því hvort þau 

fengu menningar- og kynþáttabundna félagsmótun eða ekki. Börn sem fengu menningar- og 

kynþáttabundna félagsmótun voru með meira sjálfsálit en þau sem fengu ekki menningar- og 

kynþáttabundna félagsmótun. Það samræmist fyrri rannsóknum sem hafa sýnt að skilaboð sem 

kenna börnum meðal annars að vera stolt af eigin uppruna og fræða þau um menningu og sögu 

landsins sem þau koma frá tengjast meira sjálfsáliti (Hughes og Chen, 1999, Harris- Britt, 

Valrie, Kurtz-Costes og Rowley, 2007, Stevenson, Cameron, Herreno-Taylor og Davis, 2002).  
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Tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og námsárangurs í stærðfræði 

Tilgáta 5, að börn sem fengju mikla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun væru með 

hærri einkunn í stærðfræði, hlaut ekki stuðning.  Menningar- og kynþáttabundin félagsmótun 

virtist því ekki tengjast námsárangri í stærðfræði sem er ekki í samræmi við fyrri rannsóknir. 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli menningar- og kynþáttabundinnar 

félagsmótunar og hærri einkunna.  Áherslur í uppeldi foreldra á stolt af eigin þjóðerni og 

kynþætti virðast því tengjast hærri einkunnum (Hughes og fleiri, 2006, Smith, Atkins og 

Connell, 2003).   

Tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagmótunar og virkni í tómstundum 

Tilgáta 6, að börn sem fengju meiri menningar- og kynþáttabundna félagsmótun væru virkari í 

tómstundum sínum en þau sem fengju litla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun, var 

ekki studd. Menningar- og kynþáttabundin félagsmótun hafði því ekki þau tengsl við virkni 

barna í tómstundum sem búist var við. Virkni í tómstundum er talin mikilvæg fyrir aðlögun 

barna af erlendum uppruna á Íslandi. Venja er fyrir því að börn séu í einhverju tómstundastarfi 

hér á landi og því mætti segja að þátttaka í slíku starfi hjá börnum af erlendum uppruna sé 

hluti af aðlögun þeirra. Erlendar rannsóknir sýna að börn sem taka þátt í tómstundastarfi eiga 

auðveldar með að aðlagast ýmsum félagslegum aðstæðum. Menningar- og kynþáttabundin 

félagsmótun hefur áhrif á aðlögun barna sem eru innflytjendur. Því var talið að börn sem 

fengju mikla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun væru virkari í tómstundum sínum 

en þau sem fengju litla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun (Hughes og fleiri, 2006, 

Stevenson, Cameron, Herreno-Taylor og Davis, 2002). Niðurstöðurnar samræmast hins vegar 

íslenskum rannsóknum sem hafa sýnt að þátttaka barna af erlendum uppruna í tómstundastarfi 

er minni en íslenskra (Erla Sigurlaug Sigurðsdóttir, 2008, Sólveig H. Georgsdóttir og 

Hallfríður Þórarinsdóttir, 2008, Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson og 

Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000).  
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Samræmi í svörum barna og foreldra um menningar- og kynþáttabundna félagmótun 

Skilaboð menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar sem foreldar telja sig vera að koma 

á framfæri eru ekki alltaf í samræmi við upplýsingarnar sem börnin fá (Hughes og Chen, 

1997, Hughes og fleiri, 2006, Hughes, Hagelskamp, Way og Foust, 2009).  Í þessari rannsókn 

voru því bæði börn og foreldrar spurð um skilaboð menningar- og kynþáttabundinnar 

félagsmótunar. Ekki var sett fram eiginleg tilgáta til að prófa hvort samræmi væru á milli 

svara barna og foreldra en ákveðið var að athuga hvort að sama ósamræmi kæmi fram hér á 

landi og í fyrri rannsóknum. Það var talið mikilvægt vegna þess að fleiri en foreldrar koma að 

félagsmótun barnanna (Erikson, 1968). Skólinn, jafnaldrar og viðhorf í samfélaginu hafa til 

dæmis einnig áhrif á hugmyndir barnsins um uppruna sinn (Hughes og fleiri, 2006, 

Stevenson, Cameron, Herreno-Taylor og Davis, 2002).  Niðurstöður sýndu misræmi í svörum 

barna og foreldra. Það samræmist fyrri rannsóknum sem sýna að börn geta misskilið, hunsað 

og gleymt skilaboðum foreldra sinna og að fleiri aðilar komi að menningar- og 

kynþáttabundinni félagsmótun barna en foreldrarnir. Mikilvægt er því að fleiri aðilar í 

umhverfi barnsins en foreldrar séu meðvitaðir um menningar- og kynþáttabundna 

félagsmótun barna af erlendum uppruna og geri sér grein fyrir tengslum hennar við velferð og 

aðlögun barna af erlendum uppruna.  Rannsóknir í framhaldi að þessari ættu því frekar að 

styðjast við svör barna við mat á menningar- og kynþáttabundinni félagsmótun. 

Samantekt og lokaorð 

Menningar- og kynþáttabundin félagsmótun hefur ekki verið rannsökuð áður hér á landi. Þessi 

rannsókn er fyrsta íslenska rannsóknin sem það gerir. Niðurstöður rannsóknarinnar 

samræmast ekki að öllu leyti fyrri rannsóknum. Aðeins tilgáta tvö, að sjálfstraust barna sem 

fengju menningar- og kynþáttabundna félagsmótun væri meira en barna sem fengju ekki 

menningar- og kynþáttabundna félagsmótun, hlaut stuðning. Þar sem niðurstöður þessarar 

rannsóknar eru ekki í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna gæti verið að aðstæður 



 

42 

innflytjenda á Íslandi séu ólíkar aðstæðum innflytjenda erlendis. Breytingar á mannfjölda á 

Íslandi hafa verið afar örar en aukning innflytjenda hefur verið mikil á tiltölulega stuttum 

tíma. Breytingar í samfélaginu gætu verið hægari. Það sést á því að umræður um málefni 

innflytjenda eru nýlunda hér á landi og þekking á bakgrunni þeirra og högum er takmörkuð 

(Sólveig H. Georgsdóttir og Hallfríður Þórarinsdóttir, 2008). Börnin í þessari rannsókn fengu 

almennt ekki mikla menningar- og kynþáttabundna félagsmótun sem sást á því að þau voru 

ekki að fá há stig á spurningalistanum um menningar- og kynþáttabundna félagsmótun. Bæði 

foreldrar og samfélag koma að menningar- og kynþáttabundinni félagsmótun barna af 

erlendum uppruna, sem sést meðal annars á misræmi í svörum barna og foreldra um 

menningar- og kynþáttabundna félagsmótun. Niðurstöður rannsóknarinnar gætu bent til þess 

að upplýsingar menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar sem börnin fá frá 

samfélaginu séu af skornum skammti. Menningar- og kynþáttabundin félagsmótun barnanna í 

rannsókninni hafi þá ef til vill verið minni en barna í öðrum rannsókn. Það gæti tengst því að 

tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar við fylgibreytur komu öðruvísi fram 

og voru ekki jafn skýr og í fyrri rannsóknum. Einnig ber að hafa í huga vankanta 

rannsóknarinnar sem gætu verið að hafa áhrif á niðurstöðurnar. 

Helsti veikleiki þessarar rannsóknar er stærð úrtaksins. Þrátt fyrir mikla viðleitni við 

söfnun þátttakenda í úrtakið gekk það ekki nógu vel. Í skólunum var búsetutími barnanna hér 

á landi ekki skráður sérstaklega og eftir að gögnum hafði verið safnað kom í ljós að sum 

barnanna pössuðu ekki inn í úrtakið vegna þess að þau höfðu búið skemur en þrjú ár eða 

lengur en tíu ár á Íslandi. Þessi takmarkaða skráning á högum barna af erlendum uppruna 

hefur gert fleiri íslenskum rannsakendum erfitt fyrir (Sólveig H. Georgsdóttir og Hallfríður 

Þórarinsdóttir, 2008). Önnur börn gátu síðan ekki verið með í úrtakinu af því að þau skyldu 

ekki staðhæfingar spurningalistanna sem þau áttu að svara. Margir foreldrar voru einnig tregir 

til þátttöku og margir skiluðu listunum ekki þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til að fá þá til baka. 
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Einnig bárust spurningalistar foreldranna oft seint sem seinkaði fyrirlögn spurningalistanna 

fyrir börnin. Að lokum var gagnasöfnunin komin í tímaþröng vegna þess að sumarfrí voru 

byrjuð í skólunum og mörg barnanna sem áttu að vera í úrtakinu voru farin erlendis í frí. 

Úrtakið í þessari rannsókn varð því minna en lagt hafði verið upp með í byrjun. Stærð úrtaks 

hefur áhrif á marktektarpróf og aðra tölfræðilega úrvinnslu og prófin studdu sennilega ekki 

tilgátur rannsóknarinnar vegna þess hve úrtakið var lítið. Einnig var ekki hægt að athuga hvort 

að þættir eins og menntun og tekjur foreldra tengdust sambandi menningar- og 

kynþáttabundinnar félagsmótunar við fylgibreyturnar eins og ætlunin var að gera í upphafi 

rannsóknar, en fyrri rannsóknir hafa sýnt að þessir þættir tengjast tíðni og gerð skilaboða um 

þjóðerni, og kynþætti (Caughy, 2006, Hughes og Chen, 1999, Hughes og fleiri, 2006). 

Úrtaksstærð rannsóknarinnar takmarkar einnig ályktanir á grundvelli niðurstaðanna og 

alhæfingargildi niðurstaða er því lítið.  

Annar veikleiki rannsóknarinnar er að fyrirlögn spurningalistanna var ekki eins hjá 

öllum börnunum. Flest börnin svöruðu listunum í skólanum þar sem rannsakendur, íslenskir 

kennarar og eða kennarar sem töluðu móðurmál barnanna voru viðstaddir. Mörg þeirra höfðu 

einhverjar spurningar um staðhæfingar eða orð og nokkur þeirra áttu í erfiðleikum með að 

svara spurningalistunum og þurftu að láta þýða mörg orð og staðhæfingar yfir á móðurmál 

sitt. Nokkur börn svöruðu listunum heima hjá sér vegna þess að skólarnir voru komnir í 

sumarfrí. Þau voru með símanúmer rannsakenda en höfðu hvorki rannsakendur né túlka hjá 

sér á meðan þau svöruðu listunum sem hefur getað haft áhrif á það hvernig þau svöruðu 

spurningalistunum.  

Fleiri veikleikar rannsóknarinnar snúa að spurningalistanum um menningar- og 

kynþáttabundna félagsmótun sem börnin áttu að svara. Forprófun spurningalistans um 

menningar- og kynþáttabundna félagsmótun fyrir börnin var sennilega ekki nógu áreiðanleg 

vegna þess að forprófunarhópurinn var mjög fámennur. Hins vegar var erfitt að stækka 
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forprófunarhópin vegna þess að þá hefðu þátttakendur í úrtakinu verið færri.  

Styrkleikar rannsóknarinnar eru þó einnig margir. Niðurstöðurnar sýna að tengsl 

menningar- og kynþáttabundinnar félagmótunar og sjálfsálits eru til staðar. Einnig voru 

niðurstöður fyrir tengsl menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og almennrar líðan í 

rétta átt miðað við fyrri rannsóknir (Hughes og fleiri, 2006). Annar styrkleiki rannsóknarinnar 

er að hún athugar tengslin við fylgibreyturnar út frá því hvort börn fá mikla eða litla 

menningar- og kynþáttabundna félagsmótun í stað þess að skoða þau út frá flokkaskiptingu 

menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar. Þetta er mikilvægt þar sem samsláttur 

skilaboða á milli flokka er mikill og það sem virðist skipta máli er ekki hvort barnið fái 

ákveðna gerð skilaboða heldur hvort það fái menningar- og kynþáttabundna félagsmótun eða 

ekki (Coard og Sellers, 2005).  Þessi rannsókn athugar einnig samband menningar- og 

kynþáttabundinnar félagsmótunar við fleiri breytur en hefur verið gert í erlendum rannsóknum 

en þessar breytur eru allar mikilvægar fyrir börn innflytjenda á Íslandi. Helsti styrkleiki 

rannsóknarinnar er þó sá að rannsóknin vekur athygli á börnum innflytjenda á Íslandi og á 

þáttum sem stuðla að árangursríkri aðlögun og velferð þeirra í nýju samfélagi. Menningar- og 

kynþáttabundin félagmótun hefur ekki verið skoðuð hér á landi áður og er því frekari 

rannsókna  þörf. Þrátt fyrri vankanta sína gæti þessi rannsókn því nýst þar sem góður grunnur. 
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Viðauki A 

 

Menningar- og kynþáttabundin félagsmótun 

 

Spurningarnar hér á eftir tengjast þér og foreldrum þínum. Segðu til um hversu oft foreldrar 

þínir hafa sagt eða gert eftirfarandi. 

 

Kynþáttur: Hópur fólks með svipuð arfgeng útlitseinkenni, svo sem hörundslit og hár, eða með 

tiltekna siði og trú sem gengið hafa í arf (orðið er notað um stærri og minni hópa t.d. indjána, norræna 

menn, araba, gyðinga).   

Fordómar:  Fordómar eru það að dæma aðra fyrirfram. Með fordómum er alhæft um hegðun fólks 

eða hugarfar, oftast á neikvæðan hátt.  

Mismunun: Gera upp á milli á óréttlátan hátt.  

Þjóðerni: Það að tilheyra stórum hópi fólks sem talar oftast sama tungumál, á sameiginlega sögu og 

menningu.  

 

Hversu oft hafa foreldrar þínir.... 

Dragðu hring um eitt svar. 

 

1. ... hvatt þig til að lesa bækur sem fjalla um sögu eða hefðir kynþáttar þíns? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

2. ... talað við þig um hvernig á að bregðast við í aðstæðum þar sem er komið fram við þig á 

ósanngjarnan hátt vegna kynþáttar þíns? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

3. ... haldið upp á hátíðisdaga með þér, sem tilheyra menningu landsins sem þú kemur frá? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 
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4. ...hvatt þig til að eignast vini frá öllum löndum (af öllum kynþáttum)? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

5. ... farið með þig á staði eða atburði (t.d. söfn eða hátíðir) svo að þú getir lært um sögu og hefðir 

landsins sem þú kemur frá? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

6. ... sagt eða gert eitthvað sem býr þig undir að takast á við óréttlæti? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

7. ...farið með þig á atburði eða staði (t.d. veitingastað eða tónleika) þar sem meirihluti fólksins er frá 

landinu sem þú kemur frá? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

8. ... talað við þig um fólk eða atburði í sögu landsins sem þú kemur frá? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

9. ... talað við þig að komið sé illa fram við fólk frá landinu sem þú kemur frá? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

10. ... sagt þér að kynþáttur þinn sé mikilvægur hluti af því hver þú ert? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

11. ... sagt eða gert eitthvað til að koma í veg fyrir að þú treystir börnum frá öðrum löndum eða af 

öðrum kynþáttum? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 
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12. ... sagt að sumir geti komið illa fram við þig eða verið ósanngjarnir gagnvart þér vegna kynþáttar 

þíns? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

13. ... sagt að allir séu jafnir, sama af hvaða kynþætti og frá hvaða landi þeir koma? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

14. ... sagt þér að fólk gæti komið í veg fyrir að þú gerðir eitthvað eða gætir gert eitthvað  vegna 

kynþáttar þíns?  

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

15. ... sagt þér að þú verðir að standa þig betur en önnur börn til að fá sömu umbun (viðurkenningu)? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

16. ... sagt eða gert eitthvað til að reyna að halda þér frá börnum sem eru af öðrum kynþætti en þú? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

17. ... talað við einhvern annan um óréttlæti  gagnvart fólki frá landinu sem þú kemur frá þegar þú 

varst nálægt eða heyrðir til? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

18. ...sagt eða gert eitthvað til að hvetja þig til að eignast vini frá sama landi og þú kemur frá?  

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

19. ... varað þig við því að fullorðnir (t.d. kennarar, lögreglumenn eða búðareigendur) frá öðrum 

löndum eða kynþáttum gætu komið öðruvísi eða illa fram við þig vegna þess að þú kemur frá þínu 

landi? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 
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20. ... sagt að það sé mikilvægt að koma vel saman við fólk frá öllum löndum?  

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

21. ... hvatt þig til að passa hvað þú segir eða gerir þegar þú ert nálægt fólki sem kemur frá öðru landi 

eða er af öðrum kynþætti? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

22. .... sagt að það skipti máli að kannast við mikilvægt fólk og atburði úr sögu landsins sem þú kemur 

frá? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

23. .... sagt að það sé mikilvægt að kunna að meta alla, sama frá hvaða landi þeir koma?  

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

24. ... sagt að sum börn gætu reynt að skilja þig út undan vegna þess að þú kemur frá þínu landi? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

25. .... sagt að börn (t.d. bekkjarfélagar eða krakkar úr nágrenninu) af öðrum kynþáttum gætu komið 

öðruvísi eða illa fram við þig vegna kynþáttar þíns? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

26. ...sagt að þú getir orðið fyrir mismunun eða fordómum vegna kynþáttar þíns? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

27. ... talað við þig um hugmyndir eða ímyndir (staðalmyndir) sem aðrir hafa um þjóðerni þitt?  

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 
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28. ...sagt að það sé ekki góð hugmynd að eiga kærasta/kærustu frá öðru landi en þú eða af öðrum 

kynþætti en þínum? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

29. ... sagt að þú ættir að vera stolt/ur af því að koma frá landinu þínu? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

30. ... sagt að það sé slæm hugmynd að giftast einhverjum sem er frá öðru landi eða af ólíkum 

kynþætti en þú? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

                                                   1            2                  3              4            5 
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 Viðauki B 

 

Menningar- og kynþáttabundin félagsmótun 

 

Spurningarnar hér á eftir tengjast þér og barni þínu. Segðu til um hversu oft þú hefur sagt og 

gert eftirfarandi.  

 

Hversu oft hefur þú.... 

Dragðu hring um eitt svar. 

 

1. ... hvatt barnið þitt til að lesa bækur sem fjalla um sögu eða hefðir kynþáttar síns? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

2. ... talað við barnið þitt um hvernig á að bregðast við í aðstæðum þar sem er komið fram við það á 

ósanngjarnan hátt vegna kynþáttar síns? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

3. ... haldið upp á hátíðisdaga með barninu þínu, sem tilheyra menningu landsins sem þið komið frá? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

4. ...hvatt barnið þitt til að eignast vini frá öllum löndum (og af öllum kynþáttum)? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

5. ... farið með barnið þitt á staði eða viðburði svo að það geti lært um sögu og hefðir landsins sem þið 

komið frá? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

6. ... sagt eða gert eitthvað sem býr barnið þitt undir að takast á við misrétti? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 
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7. ...farið með barnið þitt á viðburði eða staði (t.d veitingastað eða tónleika) þar sem meirihluti 

fólksins er frá landinu sem þið komið frá? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

8. ... sagt barninu þínu frá fólki eða atburðum í sögu landsins sem þið komið frá? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

9. ... talað við barnið þitt um slæma meðferð á fólki frá landinu sem þið komið frá? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

10. ... sagt barninu þínu að kynþáttur þess sé mikilvægur hluti af því ? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

11. ... sagt eða gert eitthvað til að koma í veg fyrir að barnið þitt treystir börnum frá öðrum löndum eða 

af öðrum kynþáttum? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

12. ... sagt barninu þínu að sumir geti komið illa fram við það eða verið ósanngjarnir gagnvart því 

vegna kynþáttar þess? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

13. ... sagt barninu þínu að allir séu jafnir, sama af hvaða kynþætti og frá hvaða landi þeir koma? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

14. ... sagt barninu þínu að fólk gæti reynt að halda aftur af því vegna kynþáttar þess?  

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

15. ... sagt barninu þínu að það verði að standa sig betur en önnur börn til að fá sömu viðurkenningu? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 
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16. ... sagt eða gert eitthvað til að reyna að halda barninu þínu frá börnum sem eru af öðrum kynþætti 

en það? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

17. ... talað við einhvern annan um mismunun eða fordóma gagnvart fólki frá landinu sem þið komið 

frá þegar barnið þitt heyrði til? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

18. ...sagt eða gert eitthvað til að hvetja barnið þitt til að eignast vini frá sama landi og það? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

19. ... varað barnið þitt við því að fullorðnir (t.d kennarar, lögreglumenn eða búðareigendur) frá öðrum 

löndum eða kynþáttum gætu komið öðruvísi eða illa fram við það vegna kynþáttar þess? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

20. ... sagt barninu þínu að það sé mikilvægt að því komi vel saman við fólk frá öllum löndum?  

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

21. ... hvatt barnið þitt til að passa hvað það segir eða gerir þegar það ert nálægt fólki sem kemur frá 

öðru landi eða er af öðrum kynþætti? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

22. .... sagt barninu þínu að það skiptir máli að kannast við mikilvægt fólk og atburði úr sögu landsins 

sem það kemur frá? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

23. .... sagt barninu þínu að það sé mikilvægt að kunna að meta alla, sama frá hvaða landi þeir koma?  

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 
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24. ... sagt barninu þínu að sum börn gætu reynt að skilja það út undan vegna kynþáttar þess? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

25. .... sagt að börn (t.d. bekkjarfélagar eða krakkar úr nágrenninu) af öðrum kynþáttum gætu komið 

öðruvísi eða illa fram við þig vegna kynþáttar þíns? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

26. ...sagt barninu þínu að það geti orðið fyrir mismunun eða fordómum vegna kynþáttar síns? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

27. ... talað við barnið þitt um hugmyndir (staðalmyndir) sem aðrir hafa um kynþátt eða þjóðerni þess? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

28. ...sagt barninu þínu að það sé ekki góð hugmynd að eiga kærasta/kærustu frá öðru landi en það eða 

af öðrum kynþætti ? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

29. ... sagt barninu þínu að það eigi að vera stolt af þjóðerni/kynþætti sínu? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 

30. ... sagt barninu þínu að það sé slæm hugmynd að giftast einhverjum sem er frá öðru landi eða af 

ólíkum kynþætti ? 

Aldrei    Sjaldan    Stundum    Oft    Mjög oft 

1            2               3              4            5 
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 Viðauki C 

 

Spurningar um almenna líðan úr Conners-Wells sjálfsmatskvarðanum. 

 

1. Ég er skapmikil(l).       

Á alls ekki við     Á við að nokkru leit    Á við að miklu leiti    Á mjög vel við     

              (Aldrei, sjaldan)             (Stundum)                    (Oft)                      (Mjög oft)     

                       0                                 1                                2                                3             

2. Ég kem vel fyrir á yfirborðinu en finn fyrir óöryggi innra með mér. 

Á alls ekki við     Á við að nokkru leit    Á við að miklu leiti    Á mjög vel við     

              (Aldrei, sjaldan)             (Stundum)                    (Oft)                      (Mjög oft)     

                       0                                 1                                2                                3             

3. Ég hræðist það að vera ein(n). 

Á alls ekki við     Á við að nokkru leit    Á við að miklu leiti    Á mjög vel við     

              (Aldrei, sjaldan)             (Stundum)                    (Oft)                      (Mjög oft)     

                       0                                 1                                2                                3             

4. Ég hef gaman af því að gera það sem er hættulegt. 

Á alls ekki við     Á við að nokkru leit    Á við að miklu leiti    Á mjög vel við     

              (Aldrei, sjaldan)             (Stundum)                    (Oft)                      (Mjög oft)     

                       0                                 1                                2                                3             

5. Ég er ekki mjög náin(n) fjölskyldu minni. 

Á alls ekki við     Á við að nokkru leit    Á við að miklu leiti    Á mjög vel við     

              (Aldrei, sjaldan)             (Stundum)                    (Oft)                      (Mjög oft)     

                       0                                 1                                2                                3             

6. Ég er einmana. 

Á alls ekki við     Á við að nokkru leit    Á við að miklu leiti    Á mjög vel við     

              (Aldrei, sjaldan)             (Stundum)                    (Oft)                      (Mjög oft)     

                       0                                 1                                2                                3             
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 Viðauki D 

Stakar spurningar 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum: 

 

1. Kyn:            kk                     kvk    

 

2. Aldur:  _________ 

 

3. Þjóðerni: ____________  

 

4. Einkunnir í samræmdu prófum 4. Bekkjar  

 

Stærðfræði: 

< = 5    

5,5- 6 

6,5- 7 

7,5-8 

> = 8,5  

Ég tók þau ekki  

 

5. Ert þú í tómstundum utan skóla  

Já                                  Nei  

6. Finnst þér gaman í skólanum ? 

Leiðinlegt                          Ágætt                      Skemmtilegt 
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 Viðauki E 

 

The Rosenberg Self Esteem Scale (Rosenberg, 1965) 

Sjálfsálitskvarðikvarði Rosenberg 

 

Hér að neðan eru ýmsar staðhæfingar um tilfinningar þínar til sjálfs þíns síðastliðinn mánuð. 

Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins við í einn reit við hvern lið.  

 

 

a) Ég er ánægður með sjálfa/n mig  

b) Stundum finnst mér ég einskis virði 

c) Mér finnst ég hafa marga góða eiginleika 

d) Ég get gert margt jafn vel og aðrir  

e) Mér finnst ekki hafa margt til að  

vera stolt/ur af 

f) Stundum finnst mér ég sannarlega  

vera gagnlaus 

g) Mér finnst ég vera að minnsta kosti  

jafn mikils virði og aðrir  

h) Ég vildi óska að ég gæti borið meiri  

virðingu fyrir sjálfum/sjálfri mér 

i) Þegar allt kemur til alls finnst mér ég 

 misheppnuð/ misheppnaður 

j) Ég hef jákvæða afstöðu til sjálfs míns 

Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 
Mjög 

ósammála 
Frekar 

ósammála 
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 Viðauki F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leifarrit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalrit af leif. 
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 Viðauki G 

Krosstafla af tengslum menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og spurninga um 

almenna líðan.  

  Menningar og kynþáttabundinfélagmótun 

   Lítil 

félagmótun 

Mikil 

félagmótun 

Alls 

Skor við 6 

spurningum á lista 

Connors wells 

     

Betri 

líðan 

Tíðni 6 8 14 

  Væntitíðni 7,3 6,7 14 

 Verri 

líðan 

Tíðni 8 5 13 

  Væntitíðni 6,7 6,3 13 

Alls  Tíðni 14 13 27 

  Væntitíðni 14 13 27 

 

Krosstafla af tengslum menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og líðan í skóla. 

  Menningar og kynþáttabundinfélagmótun 

   Lítil 

félagmótun 

Mikil 

félagmótun 

Alls 

Finnst þér gaman 

í skólanum 

     

 Leiðinlegt Tíðni 0 2 2 

  Væntitíðni 1 1 2 

 Ágætt Tíðni 7 6 13 

  Væntitíðni 6,7 6,3 13 

 Skemmtilegt Tíðni 8 6 14 

  Væntitíðni 7,2 6,3 14 

Alls  Tíðni 15 14 29 

  Væntitíðni 15 14 30 
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 Viðauki H 

Krosstafla af tengslum menningar- og kynþáttabundinnar félagsmótunar og virkni í 

tómstundum. 

  Menningar og kynþáttabundin félagmótun 

   Lítil 

félagmótun 

Mikil 

félagmótun 

Alls 

Iðkun tómstunda      

 Já Tíðni 8 7 15 

  Væntitíðni 7,5 7,5 15 

 Nei Tíðni 7 8 15 

  Væntitíðni 7,5 7,5 15 

Alls  Tíðni 15 15 30 

  Væntitíðni 15 15 30 
 

Krosstafla af tengslum svara barna og foreldra við lista menningar-  og kynþáttabundinnar 

félagmótunar  

  Menningar- og kynþáttabundin félagsmótun 

svör barna  

   Lítil 

félagmótun  

Mikil 

félagmótun  

Alls 

Menningar- og 

kynþáttabundin 

félagmótun 

svör foreldra  

     

 Lítil 

félagmótun 

Tíðni  8 7 15 

  Væntitíðni  7,5 7,5 15 

 Mikil 

félagmótun  

Tíðni  7 8 15 

  Væntitíðni  7,5 7,5 15 

Alls  Tíðni  15 15 30 

  Væntitíðni  15 15 30 
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 Viðauki I 

Krosstafla af tengslum menningar-  og kynþáttabundinnar félagsmótunar og einkunnar í 

stærðfræði. 

  Menningar og kynþáttabundinfélagmótun 

   Lítil 

félagmótun 

Mikil 

félagmótun 

Alls 

Einkunnir í 

stærðfræði 

     

 >=7 Tíðni 5 3 8 

  Væntitíðni 4,6 3,4 8 

 <=7,5 Tíðni 6 5 11 

  Væntitíðni 6,4 4,6 11 

Alls  Tíðni 11 8 19 

  Væntitíðni 11 8 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


