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Ágrip 

 

Þessi ritgerð er hluti af BA-námi í íslensku fyrir erlenda stúdenta. Samkvæmt nýjum reglum 

þurfa útlendingar sem óska eftir ríkisborgararétti á Íslandi að taka próf í íslensku. Í ritgerðinni 

er sérstaklega kannað hvernig þetta snertir Taílendinga á Íslandi. Ritgerðin fjallar um 

hugtökin móðurmál og máltileinkun fullorðinna sem fræðimenn nota til hjálpar við að skilja 

betur ferli og hindirnir þegar fólk lærir annað mál. Einnig er fjallað um aðstæður taílenskra 

innflytjenda og málkunnáttu. Gerð var könnun þar sem tekin voru viðtöl við 20 fullorðna 

Taílendinga og þeir spurðir m.a. um notkun sína á íslensku, íslenskunámskeið og viðhorf til 

íslenskunáms. Í ritgerðinni eru niðurstöður könnunarinnar settar fram og ræddar.  
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Inngangur 

Tungumál er lykill að daglegu lífi. Fólk sem kann tungumál landsins sem það dvelur í fær 

tækifæri til betra lífs, betri vinnu og tengist samfélaginu betur. Samkvæmt upplýsingum frá 

taílenska utanríkisráðuneytinu eru Taílendingar sem búa hér, nú  rúmlega 700 manns, flestir 

konur sem eru giftar Íslendingum. 

 Þegar fólk kemur til landsins er nauðsynlegt að læra tungumálið því að það hjálpar fólki að 

bjarga sér við daglegar aðstæður, sérstaklega í vinnu. Íslenskt samfélag er bundið sínu 

tungumáli. Íslenska og taílenska eru mjög ólík tungumál í uppbyggingu, sérstaklega  málfræði 

og hljóðfræði. Íslenskur framburður getur verið erfiður fyrir fólk frá Asíu.  

 Árið 2008 var lögum breytt þannig að útlendingar sem sækja um íslenskan ríkisborgararétt 

þurfa að taka sérstakt próf í íslensku. Reyndar verða menn að hafa tekið 150 kennslustundir í 

íslensku samkvæmt núgildandi lögum til þess að fá búsetuleyfi. Stjórnvöld telja nauðsynlegt 

fyrir útlendinga að kunna íslensku til að bjarga sér og tengjast vel íslensku samfélagi. 

 „Tungumálin eru lykillinn að heiminum“  segir Vigdísi Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti 

Íslands. Það er mjög mikilvægt fyrir Taílendinga að þekkja stöðu sína og möguleika til að 

bæta þekkingu. Þessi könnun er gerð til að varpa ljósi á viðhorf Taílendinga til íslensku og 

möguleika til náms. Hún verður vonandi til þess að bæta framtíðarhorfur Taílendinga við 

íslenskunám og ef til vill mun hún auka löngun þeirra til að læra tungumálið.  

 Meginmarkmið með könnuninni er að skoða aðstæður Taílendinga á Íslandi. Reynt er að 

varpa ljósi á menningarmun sem hugsanlega hefur áhrif á íslenskunám, gera gein fyrir hvaða 

íslenskukennsla er í boði fyrir útlendinga og finna út hvernig fólk notar íslensku í daglegu lífi. 

Aðferð við könnuna er bein viðtöl og símaviðtöl við 20 Taílendinga sem búa á Íslandi. 

 Efnisskipan ritgerðarinnar er á þessa leið. Í fyrsta kafla er rætt um hugtökin móðurmál 

erlent mál, annað mál og tvítyngi. Fjallað er um kenningar nokkurra fræðimanna og 

rannsóknir á máltileinkun fullorðinna. 

 Í öðrum kafla er fjallað um íslensku, taílensku og innflytjandann. Íslenska og taílenska eru 

um margt mjög ólík tungumál, íslenska er beygingamál en taílenska er tónamál. Einnig er 

fjallað um fjölmenningarrannsóknir á Íslandi og íslenskukennslu fyrir fullorðna útlendinga. 

 Í þriðja kafla er fjallað um niðurstöður viðhorfskönnunar þar sem tekin voru viðtöl við 20 

Taílendinga sem búa á Íslandi. Könnunin skiptist í þrjá hluta. Fyrsti hluti tekur til félagslegra 

aðstæðna viðmælenda. Síðan er fjallað um íslenskunámskeið, og loks um erfiðleika og 

hindanir við að læra íslensku. 
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     Könnunin varpar nokkru ljós í stöðu Taílendinga sem hafa farið á íslenskunámskeið. 

Þátttakendum gekk ekki vel í náminu af ýmsum ástæðum svo sem vegna lítils hvata í náminu, 

tímaskorts og fjölskylduaðstæðna. Menntun þátttakenda skiptir máli. Í ljós kom að þeir sem 

höfðu minnsta menntun höfðu minni áhuga á íslenskunámi en þeir sem höfðu lokið 

háskólaprófi.  
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1. Kynning á  málkunnáttu  

Í fyrsta kafla er fjallað um málkunnáttu og  hugtökin móðurmál, annað mál, erlent mál og 

tvítyngi. Kenningar máltökufræðinga til dæmis Chomskys, Piagets og Krashens verða ræddar 

og fjallað um rannsóknir á máltileinkun fullorðinna, tungumálanám og tjáskiptaaðferðir. 

 

1.1 Hugtökin móðurmál, annað mál og erlent mál 

 Hér verða hugtökin móðurmál, annað mál og erlent mál skýrð.     

 Margir hafa skilgreint móðurmál þannig að móðurmál sé; 

 -fyrsta málið sem barnið lærir 

 -málið sem við hugsum og dreymir á 

 -það mál sem við notum mest 

 -það mál sem einstaklingur notar mest ef litið er á málið út frá notkunarsjónarmiði 

 -það mál sem einstaklingur kennir sig við ef  litið er á málið frá sjónarhorni viðhorfs.
1 

 

 Hugtökin móðurmál (M1), annað mál (M2) og erlent mál eiga að skýra aðalþætti í 

tengingu okkar við tungumál. Eins og hugtökin benda til þá stendur móðurmál okkur næst, 

síðan  kemur annað mál og loks erlent mál (sem stendur fjærst). 

 

 

                                                                                            

 

           

Móðurmálið læra börn af foreldrum sínum eða öðrum sem koma í þeirra stað. Börn læra af 

öllum í sínu umhverfi, líka öðrum börnum. Það er sagt að máltöku sé lokið um 5 ára aldur.
2
 

Við erum þó allt lífið að læra móðurmál okkar, bæði gömul og ný orð. Börn geta lært tvö 

móðurmál, til dæmis ef foreldrar hafa ekki sama móðurmál. 

       Annað mál lærir fólk oftast ekki heima. Það er búið að læra móðurmál fyrst en síðan 

kemur þörf fyrir annað mál. Það getur tengst skóla, vinnu eða öðrum samskiptum við fólk 

utan  móðurmáls. Það er ekki eins að læra móðurmál og annað mál. Fólk sem lærir annað mál 

_______________________ 

1 Um stöðu og þátttöku útlendinga í íslensku samfélagi. Álit nefndar um málefni útlendinga.     

   Menntamálaráðuneytið 1997:16.  

2 Sigurður Konráðsson 2007:135. 

móðurmál 

       M1 

annað mál 

      M2 

erlent mál 
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er búið að læra móðurmál fyrst eins og áður sagði. Þess vegna getur verið mikilvægt að læra 

móðurmálið vel sem undirstöðu. Í grein Birnu Arnbjörnsdóttur Samfélag málnotenda er vísað 

til rannsókna Cummins o.fl. sem benda til mikivægis móðurmálskunnáttu til að ná færni í 

seinna máli.
3 

Menn tengjast móðurmáli tilfinningalega á annan hátt en öðru máli. Það er mál 

æsku, fjölskyldu og þjóðar. Annað mál og erlent mál eiga það sameiginlegt að vera aldrei 

fyrsta mál en móðurmál er alltaf fyrst. Ef barn hefur tvö móðurmál gæti annað mál í raun 

verið þriðja mál þess. 

 Erlent mál er venjulega numið í skóla utan málsvæðis málsins og markmið getur verið það 

eitt að læra málið og það er kannski lítið eða ekkert notað. Erlent mál veitir aðgang að nýju 

málsvæði og getur hjálpað við annað nám eða atvinnu. Skilgreining á hugtökunum annað mál 

og erlent mál getur verið sú sama og er það kannski oft. 

 Það eru skiptar skoðanir um hvernig sé best að læra önnur mál. Ein hugmynd er að læra á 

svipaðan hátt og móðurmál eða líkt og barn. Ekki eru allir sammála um að það sé hægt og 

margir segja að fólk breytist með aldrinum og missi eiginleika barnsins til að læra á þann hátt. 

Þegar barn lærir móðurmál er talað um máltöku, þ.e. að taka málið. Hjá fullorðnu fólki er 

talað um að tileinka sér mál eða máltileinkun. Þannig er gerður greinarmunur á þessu tvennu.
4

  Hugtök sem notuð eru um upplýsingaflæði til og frá málnotandanum eru ílag (e. input) og 

frálag (e. output).  

 

1.2 Tvítyngi 

Hugtakið tvítyngi er notað þegar maður notar tvö tungumál í samfélagi sínu. Það getur verið 

innan og utan heimilis eða í tveim málhópum í samfélaginu. Allir útlendingar sem flytja til 

Íslands og aðlagast samfélaginu eru tvítyngdir. Þeir eiga móðurmál og læra íslensku sem 

annað mál. Það þarf ekki að kunna bæði málin vel til að vera tvítyngdur. 

Tvítyngi er margslungið fyrirbæri og hefur verið skilgreint á mismunandi hátt. Sigurður 

Konráðsson (2007) fjallar um tvítyngi í grein sinni og skiptir því í fjóra flokka. Í fyrsta lagi 

þegar einstaklingur hefur lært tvö mál í uppvextinum. Oft er hægt að segja að þessi 

einstaklingur kunni tvö  tungumál. Í öðru lagi er miðað við kunnáttu einstaklings og tvítyngi 

er mælt á kvarða. Þriðja viðmið er hvaða tungumál einstaklingur getur notað við ýmsar 

_______________________ 

3 Birna Arnbjörnsdóttir 2007:77. 

4 Sigurður Konráðsson 2007:137. 
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aðstæður og loks viðhorf einstaklingsins. Fleiri þættir koma einnig við sögu þegar tvítyngi er 

skilgreint og nægir þar að nefna náttúrulegt tvítyngi og menningartvítyngi.
5 

   

1.3 Kenningar Chomskys um málkunnáttufræðina 

Noam Chomsky
6 

hefur haft mikil áhrif á þróun málvisinda með rannsóknaraðferðum sínum og 

kenningum. Í kenningum sínum frá 1957 um málkunnáttufræði (e. generative grammar) gefur 

Chomsky sér að til sé allsherjarmálfræði (e. universal grammar) sameiginleg öllum 

tungumálum í grunninn en síðan hafi þessi málfræði færibreytur til að skýra frávik eða 

mismun milli tungumála. 

 Chomsky telur að til þess að útskýra hvað börn eru fljót að læra móðurmál sitt, þá verði að 

gefa sér að þau hafi meðfædda allsherjarmálfræði sem sé eins í öllum tungumálum. Þetta flýti 

fyrir máltöku með því að barnið meðtekur aðeins það sem tilheyrir allsherjarmálfræðinni. 

Síðar lærir barnið þær færibreytur sem tilheyra móðurmálinu.
7 

 Aðrir fræðimenn um málkunnáttufræði eru yfirleitt sammála Chomsky um að börn hafi 

meðfædda hæfileika til máltöku. Einkenni sem styðja þessa skoðun eru: 

 - Máltaka verður stig af stigi, fyrst orð og orð en síðan heilar setningar. 

 - Börn sem læra sama mál, fylgja sama ferli. 

 - Máltaka er lík í öllum málum. 

 - Barnamál er ekki eins og mál fullorðinna, þó börn séu leiðrétt.
8 

Þó kenningar Chomsky fjalli ekki um tileinkun annars eða erlends mál, þá breyttu þær miklu 

fyrir fræðimenn í annarsmálsfræðum þar sem rannsóknir hafa leitt í ljós að máltaka og 

máltileinkun þróist á líkan hátt hjá börnum og fullorðnum. Það að læra tungumál er svipað 

ferli óháð aldri, tungumáli o.s.frv.  

 Ekki voru allir sammála þessum kenningum og þessar rannsóknir voru gagnrýndar til 

dæmis fyrir að vera ekki nógu víðtækar. 

 

 

 

____________________________ 

5  Sigurður Konráðsson 2007:138. 

6  Noam Chomsky er bandarískur málvísindamaður og  rithöfundur. Hann er prófessor emeritus í málvísindum  

    við Massachussettes Institute of Technology (MIT). 

7 Birna Arnbjörnsdóttir 2007:20.  

8  Birna Arnbjörnsdóttir 2007:22-23. 

 

 

http://is.wikipedia.org/wiki/Bandar%C3%ADkin
http://is.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1lv%C3%ADsindama%C3%B0ur
http://is.wikipedia.org/wiki/Rith%C3%B6fundur
http://is.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3fessor
http://is.wikipedia.org/wiki/Emeritus
http://is.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1lv%C3%ADsindi
http://is.wikipedia.org/wiki/MIT
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1.4 Kenningar Piagets (evrópskra sálfræðinga) 

Jean Piaget sálfræðingur frá Sviss taldi sig hafa betri skýringu á eðli málanáms en kenningar 

sem Chomsky setti fram. Hann sagði að á tveim fyrstu árum barnsins væri lagður grundvöllur 

að málanáminu (skyn og hreyfiskeið). Þau tök sem barnið nær á aðgerðum og samræmingu, 

aðallega þroski á hreyfigetu á þessum árum, verði forsenda málanámsins. Rannsóknir á 

fötluðum börnum gefa þó til kynna að þetta sé ekki alveg rétt. Fylgismenn Piagets, þar fremst 

Hermine Sinclair, hafa þróað kenningu varðandi máltöku byggða á hugmyndum hans. 

Kenningar Piagets hafa þróast í höndum fræðimanna og nálgast kenningar Chomskys. Sama 

má segja um kenningar Chomskys sem hafa nálgast kenningar Piagets.
9 

  

1.5 Kenningar Krashens 

Vaktlíkan (monitor model) Krashens kemur fram 1978. Því er ætlað að skýra allt 

tileinkunarferli tungumáls. Því ber þó að taka með nokkurri varúð þar sem það hefur oft verið 

gagnrýnt af rannsakendum fyrir daufa og óljósa aðgreiningu á námi og tileinkun auk þess sem 

ómögulegt er að staðfesta nokkrar af staðhæfingum þess. Í því eru eftirfarandi fimm tilgátur.
10 

    1. Máltileinkun og málanám (e. Acquisition-Learning Hypothesis) metur Krashen sem tvö 

ólík ferli. Máltileinkun bendir til undirliggjandi kunnáttu en málanám er meðvituð öflun 

þekkingar.  

    2. Eðlislæg röð (e. Natural Order Hypothesis) vísar til þess að nemandi lærir reglur 

tungumáls í náttúrulegri röð, bæði börn og fullorðnir. Barn sem lærir móðurmál og fullorðinn 

málnemi gera samskonar frávik. Kennsla breytir þessu lítið en hún getur flýtt fyrir.                    

 3. Vaktin (e. Monitor Hypothesis) vísar til þess að málnemi lærir eftir reglum og er 

meðvitaður um námið. Það tefur samskipti að hugsa um allt sem er sagt. 

 4. Tilfinningasían (e. Affective Filter Hypothesis) er nokkurs konar áhrifasía. Hér geta 

jákvæð áhrif hjálpað en neikvæð áhrif (e. mental block) hindrað nám vegna tilfinninga 

málnema til tungumáls eða náms.                  

     5. Ílagskenningin (e. Input Hypothesis) gengur út á að það sem maður lærir byggir á því 

sem hann skilur. Sífellt er bætt við ílagið þannig að málnemi er á mörkum þess að skilja. 

Þannig byggist upp kunnátta lag fyrir lag. 

 

________________________                                     

9   Jón Gunnarsson 1979:5-6. 

10 Birna Arnbjörnsdóttir 2007:25-26. 



11 

 

Þessar kenningar hafa haft mikil áhrif á kennslu þar sem ýmislegt hefur verið reynt. 

Fræðimenn sem byggja á málkunnáttufræði hafa þó séð að munur er á máltöku barna og 

tileinkun fullorðinna. Það er auðveldara fyrir börn að læra erlend tungumál og fullorðnir verða 

sjaldan jafn færir og börnin. 

 

1.6 Rannsóknir á máltileinkun fullorðinna  

Í þessum kafla er fjallað um mikilvæga þætti í máltileinkun fullorðinna. Hér er mest stuðst við 

grein Birnu Arnbjörnsdóttur, Kenningar um tileinkun og nám annars máls og erlendra mála. 

Birna bendir á að mikilvægt sé að skoða áhrifaþætti á borð við aldur, kyn, einstaklingsbundin 

áhrif og áhrif umhverfis. Hér á eftir verður fjallað um þessa þætti. 

 

1.6.1 Aldur 

Eric Lenneberg setti fyrstur fram tilgátu um næmiskeið (e. critical period) sem stendur frá     

2-14 ára aldurs. Hann taldi mörkin vera um kynþroskaaldur og eftir þann tíma væri 

máltileinkun erfiðari og árangur minni. 

 Tilgátan um næmiskeið hefur einnig verið studd með rannsóknum, meðal annars á börnum 

sem áttu ekkert móðurmál og höfðu ekki heyrt tungumál fyrr en á unglingsaldri. Einnig sýna 

rannsóknir á heyrnarlausum að þeir sem læra táknmál seint eiga í meiri erfiðleikum með að ná 

færni. 

 Ung börn geta hins vegar lært fleiri en eitt mál á sama tíma og bæði málin geta orðið 

móðurmál jafnvel þó máltaka þeirra hefjist ekki á sama tíma.
11 

 Ef hins vegar ekki er gætt að því að börn haldi fyrra máli við þá hefur það neikvæð áhrif á 

málþroska og læsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

11 Birna Arnbjörnsdóttir 2007:28. 



12 

 

 Eftirfarandi tafla sýnir annars vegar kosti æsku og hins vegar kosti aldurs við máltileinkun 

annars máls. 

 

Áhrif aldurs á máltileinkun annars máls                                                                                                          

                 Kostir æsku 

 

                Kostir aldurs 

 

 Þjálni hugans  Námsgeta  

 Órökvísi   Rökvísi  

 Færri hindranir  Málnotkunarhæfni  

 Daufari hópímynd  Meiri móðurmálskunnátta  

 Einfaldað ílag  

 

 Þekking á umheiminum  

 

 

Tafla 1:  Aldursáhrif á máltileinkun annars máls 
12      

                

   

1.6.2 Kyn  

Það virðist vera einhver kynbundin munur á máltileinkun og úrvinnslu á tungumáli               

(e. processing) en niðurstöður rannsókna eru misvísindi. Til dæmis eru konur betri en karlar í 

prófunum á orðaflæði (e. verbal fluency). Eins eru þær betri að finna orð sem byrja á 

ákveðnum stöfum. Það gæti verið að heili kvenna hafi samhæfðara skipulag til tals en heili 

karla. Af sérstökum eiginleikum sem tengjast tileinkun annars máls, virðast konur betri í að 

muna flókin mynstur en karlar virðast betri í að reikna margbrotin dæmi (e. computing 

compositional rules).
13 

 

1.6.3 Ferli máltöku og máltileinkunar 

Richard W. Schmidthefur í skrifum sínum haldið því fram að máltileinkun hljóti að vera 

meðvituð að einhverju leyti.
14

 Til að fullorðnir geti náð tökun á til dæmis málfræði þurfi þeir 

að vinna úr ílaginu á meðvitaðan hátt. Schmidt hefur haft þau áhrif með kenningum sínum að 

máltaka barna annars vegar og málanám eða tileinkun fullorðina hins vegar eru álitin 

mismunandi ferli. 

________________________ 

12 Saville-Troike, Mureil 2006: 82. 

13 Saville- Troike, Muriel 2006:84. 

14 Birna Arnbjörnsdóttir 2007:31. 
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 Við kennslu tungumála er grundvallarspurningin sú hvort námið er meðvitað eða 

ómeðvitað að einhverju leyti. Kennsluaðferðir hafa þróast sem taka mið af kenningum 

Schmidt. Börn eru þá talin læra meira ómeðvitað en fullorðnir frekar meðvitað.  

 

1.6.4  Einstaklingsbundin áhrif á málanám
15

 

Á síðustu árum hefur áhugi aukist á einstaklingsbundnum og ytri þáttum máltileinkunar. 

Kenning um tengslafræði (e. connectionism) gæti haft þar áhrif. 

 Í tengslafræði er gert ráð fyrir að mannshugurinn nemi mynstur úr þáttum í umhverfi sínu, 

einnig málumhverfi, og myndi tengsl. Þannig myndist þekkingarnet einstaklingsins. Þar með 

skiptir máli hvað oft ílag eða mynstur kemur fyrir við máltileinkun og einnig minni nemanda 

þar sem nemandi með gott minni er fljótari að tileinka sér mynstur. Einstaklingurinn getur 

orðið miðpunktur rannsókna í stað algildisfræða. Námsstíll (e. learning style), námsaðferðir 

(e. stragedies), hæfileiki og  hvati (e. motivation) verða rannsóknarefni. 

 Af þessum þáttum hefur hvati fengið mest pláss í rannsóknum þar sem m.a. er spurt hvers 

vegna fólk læri nýtt tungumál og hversu mikilvægt námið sé. Skiptir góður vilji og jákvæð 

afstaða til námsins máli? Trúir einstaklingurinn því að hann geti lært málið? Hvati getur verið 

efnahagslegur eða tilfinningalegur og afstaða til nýja málsins getur verið jákvæð eða neikvæð. 

Ef málnemi vill ekki læra þá er erfitt að kenna honum. 

 

1.6.5 Áhrif ílags og umhverfis 

Félags- og menningarkenningar
16

(e. sociocultural theory) byggja á að þekking verði til hjá 

einstaklingum við félagsleg samskipti. Þegar við höfum samskipti við þá sem hafa meiri 

þekkingu og meiri þroska en við, þá lærum við. Þekking verður þannig bæði málfræðileg og 

félagsleg. Málumhverfið verður hluti af því sem við lærum, ekki aðeins tungumálið. Ílag 

verður í formi mynstra sem einkenna málsamfélagið. 

 Hugsmíðahyggja (e. constructivism) er önnur kenning sem gerir ráð fyrir að með ílagi og 

samskiptum byggi málnemi upp þekkingu sjálfur með verkefnum. Verkefni eru leyst með 

öðrum málnemum og kennara. Verkefni byggja á málumhverfi ásamt tungumálinu líkt og gert 

er ráð fyrir í félags- og menningarkenningum. Málnemar læra námstækni og samtalstækni 

með samskiptum sínum og verkefnum. 

_______________________ 

15 Birna Arnbjörnsdóttir 2007:36. 

16 Birna Arnbjörnsdóttir 2007:38. 
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1.7 Tungumálanám og tjáskiptaaðferðir 

Kennsla tungumála hefur breytst talsvert síðan á nítjándu öld þegar latína var mikið kennd. Þá 

var notuð svo kölluð málfræði- og þýðingaraðferð þar sem þýðingar milli mála og utanbókar- 

lærdómur á málfræðireglum og orðaforða var meginatriði. Með auknum áhuga á nýjum 

tungumálum hefur hagnýtt gildi tungumálkunnáttu fengið meiri áherslu. Kennsluaðferðir hafa 

verið í þróun alla tuttugustu öldina. Síðustu áratugi hafa tjáskiptaaðferðir verið meira í 

umræðunni um tungumálakennslu.
17 

 Tjáskiptaaðferðir byggja á kenningum um að tungumál sé tæki til tjáskipta. Markmiðið 

með kennslunni er að málnemi fái fulla færni til að nota málið í tjáskiptum og öðlist 

tjáskiptahæfni. Til þess er ekki nóg að þekkja formlegar reglur málsins heldur þarf líka að ná 

valdi á notkunarreglum þess.
18 

 Í grein Auðar Hauksdóttur Straumar og stefnur í tungumálakennslu segir að Canales og 

Swain skilgreini tjáskiptahæfni í eftirfarandi þrem þáttum.
19 

- Málhæfni, þ.e. þekking á reglum um málkerfið 

- Félagsmálvísindaleg hæfni, þ.e. félags- og menningarhæfni,  

       málnotkunarhæfni og orðræðuhæfni 

- Úrræðahæfni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

17 Auður Hauksdóttir 2007:167. 

18 Auður Hauksdóttir 2007:172. 

19 Auður Hauksdóttir 2007:172. 
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 Í grein sinni setur Auður upp líkan þeirra Færch, Haastrup og Phillipsons þar sem sjá má 

sambærilega skilgreiningu á tjáskiptahæfni. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mynd 1:  Líkan yfir þá þætti sem felast í tjáskiptahæfni
20 

 

 

 Greint er á milli málnotkunarhæfis og samtals og textahæfis hér á eftir. Hugtakið 

tjáskiptahæfni nær yfir málhæfni, málnotkunarhæfni, texta og orðræðuhæfni og úrræðahæfni. 

Auk þess er þekking á málsamfélagi þáttur í að ná hæfni í erlendu máli. Hér á eftir verða 

ofangreind hugtök rædd. Í umfjölluninni er stuðst við grein Auðar Hauksdóttur. 

  Málhæfni felur í sér þekkingu á formhlið málsins svo sem málfræði, réttritun, orðaforða og 

framburði. Hún felur í sér færni til að lesa og hlusta ásamt því að skrifa og tala. Málnemar 

þurfa að hafa vald á þessum þáttum til að hafa tjáskipti á málinu. Orðaforðakunnátta er mjög 

mikilvæg til tjáskiptahæfni. Hún felur í sér skilning á orðaforða ritmáls og talmáls auk 

tjáningar með tali og skrifum. Orðaforði er hér ekki bara stök orð heldur líka orðasambönd, 

orðtök, málshættir og fleira. Flestir skilja fleiri orð en þeir eru færir um að tjá sig með. 

 Orðræðu- og textahæfni er hæfni til gagnvirkra tjáskipta á töluðu og rituðu máli og 

skilningur á samhengi og reglum sem tilheyra mismunandi textagerðum. Ekki gilda sömu 

lögmál um talað mál og ritað. 

 Talmálstextar svo sem símtöl, viðtöl og samtöl eru gagnvirkir. Aðrir eru einræða eins og 

fréttaflutningur, fyrirlestrar og ræður. Í samtali verða gagnvirk tjáskipti og innra samhengi 

þeirra er ekki eins og í skrifuðum texta. Venjuleg samtöl eru í þremur stigum, þ.e. opnun, 

kjarni og niðurlag. 

______________________ 

20 Auður Hauksdóttir 2007:173. 

B 

Málnotkunarhæfni 

 A 

Málhæfni 

C    

Úrræðahæfni 

 

D 

Flæði 

Málbeiting 
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 Við textagerð og viðtöku texta þarf að átta sig á gerð textans. Einnig er ekki nóg að mynda 

góðar setningar heldur þarf líka að vera samhengi bæði efnislegt og málfræðilegt. Dæmi um 

textagerðir á ritmáli eru tölvuskeyti, ljóð, ferðalýsingar, jólakort og ferilskrár. 

 Málnotkunarhæfni snýr að notkun málsins við málathafnir. Boðskipti geta verið formleg 

eða óformleg og það skiptir máli hvort viðmælendur þekkjast, aldur þeirra og stéttarmunur. 

Málnotandi þarf að þekkja mállega valkosti og velja þá sem hæfa aðstæðum til að tjáskipti 

verði sem best. 

 Úrræðahæfni er hæfni til að bjarga sér þegar þekkingu þrýtur í málinu, málnemi skilur ekki 

eða vantar orð. Dæmi um úrræði eru að nota samheiti, þýða úr móðurmáli, bendingar, 

sviðbrigði og útskýringar. 

 Með flæði er átt við að málnotandi geti tjáð sig áreynslulaust og án þess að hika. Í talmáli 

benda atriði eins og endurtekningar, þagnir og hik til lélegs flæðis og að notandi hafi ekki fullt 

vald á málinu. Mikil áhersla er á flæði í tjáskiptahæfni.  

 Félags- og menningarhæfni er af mörgum fræðimönnum talin nauðsynlegur hluti af 

tjáskiptahæfni. Hér er ekki um að ræða hluta tungumálsins beint, heldur þekkingu á 

þjóðfélagi, menningu og siðum málsamfélagsins og hæfni til að beita málinu rétt eftir ríkjandi 

venjum og siðum. 

 „Kenningar um nám samkvæmt tjáskiptaaðferðum byggjast á hugfræðilegum kenningum 

um nám en þær fela í sér að litið er á málþróun sem vitsmunalegt, skapandi og félagslegt 

ferli.“
21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

21 Auður Hauksdóttir 2007:173-179. 
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2. Íslenskan, taílenskan og innflytjandinn 

Í þessum kafla er fjallað um íslensku og taílensku. Auk þess verður umfjöllun um  

innflytjandann á Íslandi og í því sambandi hugtökin þverþjóðleiki og hreyfanleiki. Rætt 

verður um fjölmenningarrannsóknir á Íslandi en talsvert líf er á því sviði í kjölfar aukins 

fjölda innflytjenda hér á landi. Í lok kaflans verður fjallað um íslenskukennslu fyrir fullorðna 

útlendinga.   

 

2.1 Um íslensku 

Í þessum kafla verður gefið örstutt yfirlit yfir íslensku. Fyrst verður  fjallað lítillega um tilurð 

hennar. Þá verður fjallað um málfræði tungmálsins, málhljóð, beygingar, orðflokka og 

orðaröð. 

   

2.1.1 Hvernig varð íslenska til? 

Landnemar Íslands komu langflestir frá Noregi og töluðu norrænu. Málið hefur varðveist mun 

betur á Íslandi en í upprunalandinu og er talið hafa breyst hvað minnst allra Evrópumála á 

síðustu 1000 árum.
22

 Þetta mál heitir í dag íslenska. Saga íslenskunnar er nokkuð vel þekkt og 

margt vitað um þróun málsins. Munnmæli svo sem kveðskapur geymir nokkuð af 

upplýsingum um málið frá landnámi þó að ritun hefjist 2-300 árum síðar. 

 Í Evrópu voru latína og gríska ritmálin lengi og þjóðtungurnar án ritmáls. Þar af leiðandi 

nær vitneskja um önnur Evrópumál til svipaðs tíma og íslenskunar þó þau séu miklu eldri. 

Íslenskt tugumál er af stofni germanskra mála og eiga tíu tugumál í Vestur-Evrópu sömu  

rætur. 

 Germönsk mál skiptast í þrjá hópa: norðurgermönsk, austurgermönsk og vesturgermönsk 

mál. Íslenska er náskyld dönsku, norsku, sænsku og færeysku.  Norska, íslenska og færeyska 

eru vesturnorræn mál sem tilheyra ætt norðurgermanskra mála.
 

 

 

 

 

 

_______________________ 

22 Veturliði G. Óskarsson 2006:207. 
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        íslenska 

     vesturnorræn  fornnorska  færeyska 

      norðurgermönsk mál      norska 

      mál   austurnorræn  forndanska  danska 

     mál   fornsænska  sænska 

      austurgermönsk       (gotneska) 

      mál  

      vesturgermönsk fornenska  enska  

      mál   fornháþýska  þýska 

     saxneska  lágþýska 

        hollenska  afrikaans 

     fornfrísneska  frísneska 

 

Mynd 2: Ætt germanskra mála
23

  

 

2.1.2 Málhljóð og framburður 

Íslenska er aðeins í meðallagi rík af hljóðum. Málhljóðum er skipt í tvo flokka; sérhljóð og 

samhljóð. 

  Í íslensku er gert ráð fyrir hljóðum sem tákna má á afar einfaldaðan hátt með bókstöfum 

eins og gert er í töflu 2 hér að neðan. 

 

____________________________________________________________________ 

Sérhljóð 

       einhljóð     í      i      e      a      ö      u      ú      o 

       tvíhljóð    ei      au      æ      ó      á 

Samhljóð         b        d        gj        g 

                        p         t         kj       k 

                        f         þ,s      hj       g       h 

                        v        ð         j         g 

                        m       n 

                        r 

                        l 

____________________________________________________________________ 

Tafla 2: Íslensk  sérhljóð og samhljóð
24 

 

__________________________________ 

23 Veturliði G. Óskarsson 2006:210. 

24 Veturliði G. Óskarsson 2006:209-210.  

germönsk 

mál 



19 

 

Þeir stafir sem tákna sérhljóð i íslensku ritmáli eru kallaðir sérhljóðar og stafir sem tákna 

samhljóð eru kallaðir samhljóðar. Samhljóð í íslensku eru oft órödduð. Málhljóðin skipa sér 

saman í atkvæði og atkvæðin mynda orð. Í hverju atkvæði er eitt sérhljóð. Í sumum atkvæðum 

er ekkert samhljóð, eitt sérhljóð getur myndað heilt orð t.d. á, í, ó.
25

  

 

2.1.3 Orðflokkar og orðaröð 

Þegar tungumáli er lýst eru orðflokkar grundvallaratriði og yfirleitt er gert ráð fyrir 

hliðstæðum orðflokkum þó mállýsingar séu frábrugðnar. Í íslensku er yfirleitt miðað við 

eftirfarandi flokka.
26 

 

                      Fallorð  Sagnorð    Smáorð 

               ● Nafnorð                                  ● Sagnir ● Atviksorð 

 ● Lýsingarorð ● Forsetningar 

 ● Fornöfn ● Samtengingar 

 ● Töluorð ● (Nafnháttarmerki) 

 ● Ákveðinn greinir ● (Upphrópanir) 

 

Orðaröð er allfrjáls í íslensku en orðaröðin frumlag-sögn-andlag (maðurinn-hitti-konuna) er  

grundvallarorðaröð í íslensku. 

 Íslenskan breytist örugglega eitthvað hér eftir sem hingað til. Það þarf ný orð yfir ný 

fyrirbæri en oftast er reynt að hafa þau íslensk og lýsandi. Slangur kemur upp af og til en 

endist venjulega illa og verður oft úrelt með tímanum. Breytingar hafa sennilega orðið mestar 

á framburði íslensku seinni ár. Þær breytingar eru líka áberandi því ef eitt hljóð breytist, 

breytast mörg orð. Orðaröð í setningum breytist hægt og beygingar eru að mestu eins og áður. 

Margir trúa því að íslenskan verði áfram ríkjandi mál á Íslandi og standi sig bærilega í 

framtíðinni. 

 

 

2.1.4 Beygingar  

Íslenska er mikið beygingamál og að því leyti ólík móðurmálum margra erlendra nemenda í 

íslensku að undanskildum málum eins og pólsku.  

_______________________ 

25 Höskuldur Þráinsson 2006:182. 

26 Sigurður Konráðsson 2007:144. 
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 Fallbeyging er það mikilvægur hluti íslenskrar málfræði að nauðsynlegt er að leggja 

sérstaka áherslu á hana við kennslu tungunnar. Fallorð beygjast í fjórum föllum og nafnorð, 

lýsingarorð, fornöfn og greinir hafa sérstakar fallendingar í eintölu og fleirtölu. 

 Í íslensku eru þrjú kyn, karlkyn, kvenkyn og hvorugkyn. Öll nafnorð hafa kyn og það 

breytist aldrei. Endingar nafnorða gefa langoftast upplýsingar um kyn þeirra. Önnur fallorð 

(lýsingarorð, fornöfn, töluorð) hafa líka kyn en kyn þeirra fer eftir því hvaða orði þau standa 

með eða vísa í. Það er þó ekki alltaf auðvelt að sjá kyn nafnorða út frá endingu til dæmis í 

orðum eins og nál og kál. Þessi orð hafa ekki sama kyn þó þau séu nánast eins.  

 Í íslensku eru tvær tölur; eintala og fleirtala. Stundum getur verið erfitt að sjá hvernig 

nafnorð eru  í fleirtölu. Orðin hestur og gestur hafa til dæmis mismunandi fleirtöluendingar þó 

stofnar þeirra og endingar í eintölu séu nánast eins. 

 Sagnbeyging er ekki auðveld í íslensku og ekki auðlærð hvort sem um er að ræða 

móðurmál, annað mál eða erlent mál. Sagnir beygjast í persónum í tveimur tölum og þær laga 

sig að frumlagi í persónu og tölu. Flokkar sagna eru margir, þær eru veikar (reglulegar) eða 

stekar (óreglulegar). Í töflunni hér að neðan er yfirlit yfir stærstu flokka sagna í íslensku.
27 

 

  kalla heyra telja brjóta fá fara 

ég  kalla- heyr-i tel- brýt- fæ- fer- 

þú  kalla-r heyr-ir tel-ur brýt-ur fæ-rð fer-ð 

hún kalla-r heyr-ir tel-ur brýt-ur fæ-r fer- 

 

við köll-um heyr-um tel-j-um brjót-um fá-um för-um 

þið kall-ið heyr-ið tel-j-ið brjót-ið fá-ið far-ið 

þau kall-a heyr-a tel-j-a brjót-a fá far-a 
 

 

Auk persónu-og tölubeygingar hafa sagnir sérstök form í nútíð og þátíð. En tíðin er þekkt í 

mörgum tungumálum bæði formlega og merkingarlega. 

 

 

 

_______________________ 

27 Ásta Svavarsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1998:61. 
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2.2 Um taílensku 

Hér á eftir fer yfirlit yfir taílensku, uppruna málsins og málkerfið. Fjallað verður um sögu 

taílensku og tillekin atriði málkerfisins rædd, þar á meðal orðflokkar, orðaröð og beygingar 

(tíðir). 

 

2.2.1 Uppruni taílensku 

Taílenskan er af mjög fjölbreyttum uppruna og hefur þróast í  margar aldir. Opinbert 

tungumál tala næstum allir íbúar landsins. Taílenskan er af tungumálafræðingum flokkuð sem 

kínversk-taílensk grein af Sino-Tibet tungumálfjölskyldunni. Taílenska er tónatungumál án 

beyginga og orðin eru aðallega einkvæð. Flest fleirkvæð orð eru komin frá khmer, pali eða 

sanskrít. Mállýskur eru talaðar í dreifbýli. 

 Seint á Deravati- tímabilinu (6.-13. öld) bættu taílenskir landnemar við sitt kínverskættaða 

einkvæða tónamál með því að aðlaga ákveðin orð frá mon og khmer. Síðar tóku Taílendingar 

inn fleirkvæð orð úr pali og sanskrít þegar Brahma og Theravada búddismi höfðu sín áhrif. 

 Erlendir kaupmenn og kínverskir innflytjendur höfðu lítilsháttar áhrif á síðari öldum. Í dag 

er taílenska töluð um allt Taíland með svæðisbundnum mállýskum, frá norðri til suðurs og 

austri til vesturs.
28

  

 Konungurinn Ramakamhaeng af Sukhothai bjó til fyrsta taílenska stafrófið árið 1283, sem 

er byggt á mon og khmer stafrófum sem voru fengin frá suður-indversku stafrófi. Taílenska 

stafrófið hefur lifað frá 13. öld, með minniháttar breytingum, sérstaklega í lögun stöku stafa á 

fágaðra form, þannig að nútíma Taílendingur getur lesið 13. aldar áritun eins og forfaðir hans.  

 Stafróf Ramkamhaeng var mikilvægt því það gaf Taílendingum tilfinningu einingar, styrkti 

menningarlega sjálfsmynd þeirra og var hvati til listsköpunar. Til marks um það voru nokkur 

mikilvæg bókmenntaverk skrifuð á öldinni sem fylgdi.  

 Talað taílenskt tungumál er sem stuðlað. Lík hljómandi orð skapa þægilegan takt, mynstur 

og form á ljóðrænu tungumáli, sem er almennt notað í daglegu tali. Raunar er kveðskapur 

mikilvægt listform í taílensku og fram til 1850 voru öll taílensk bókmenntaverk í bundnu 

máli. Talaðar og skrifaðar samlíkingar eru sérstaklega vinsælar og dæmisögur eru mikið 

notaðar, einkum við að kenna börnum.  

 

 

_______________________ 

28 www.mahidol.ac.th/thailand/language.html 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=is&sl=en&u=http://www.mahidol.ac.th/thailand/north.html&prev=/search%3Fq%3Dthai%2Blanguage%26hl%3Dis%26lr%3D%26sa%3DG&rurl=translate.google.is&usg=ALkJrhjqahjprOJPqmXVMOodU-4chVIvrQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=is&sl=en&u=http://www.mahidol.ac.th/thailand/south.html&prev=/search%3Fq%3Dthai%2Blanguage%26hl%3Dis%26lr%3D%26sa%3DG&rurl=translate.google.is&usg=ALkJrhgaz4t9poY8uXbieXZDTiPB4K2qzQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=is&sl=en&u=http://www.mahidol.ac.th/thailand/west.html&prev=/search%3Fq%3Dthai%2Blanguage%26hl%3Dis%26lr%3D%26sa%3DG&rurl=translate.google.is&usg=ALkJrhiG5jQzX1loa7NL1auzq9l3-YmIgg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=is&sl=en&u=http://www.mahidol.ac.th/thailand/sukhothai.html&prev=/search%3Fq%3Dthai%2Blanguage%26hl%3Dis%26lr%3D%26sa%3DG&rurl=translate.google.is&usg=ALkJrhgd-KDJD2oXTc2t9LWnTP4MKE5INQ
http://www.mahidol.ac.th/thailand/language.html
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2.2.2 Málkerfið 

Í þessum kafla verður fjallað um málkerfi taílensku. Byrjað verður á stuttri um fjöllun um 

hljóðkerfi og tóna. Þá verður fjallað um orðaröð, orðflokka og tíð.  

 Út frá málgerðarfræði tungumála telst taílenska vera rótamál (e. anlytic language). 

Einkenni rótamála er föst orðaröð og fáar beygingar. Mörg rótamál, þ. á m. taílenska, eru 

tónamál.  

 Taílenska er rituð lárétt frá vinstri til hægri, eins og í vestrænum tungumálum. Málið 

saman stendur af 44 samhljóðum og 32 sérhljóðum sem saman mynda samstafa hljóð. Hljóðin 

eru  með alls fimm mismunandi tóna: hár, meðal, lágur, hækkandi og fallandi sem leiðir af sér 

hljómandi og ljóðrænt tungumál.  

 Orðaröð í taílensku er oftast eins og í íslensku (frumlag-umsögn-andlag). Frumlagi er 

oftast sleppt og sögnin er óbeygð og stýrir ekki falli. Í spurnarsetningum á taílensku er bætt 

við spurnarorði: Fara skóli ha. Á íslensku væri þessi setning Ertu að fara í skólann?/Viltu 

fara í skólann?. Svar við slíkri spurningu væri á taílensku: Fara eða Ekki fara.  Lýsingarorð á 

taílensku standa á eftir orðunum sem þau lýsa t.d. hús hvít sem væri hvít hús á íslensku. 

Neitanir standa á undan sögnum: Ég ekki fara skóli sem væri á íslensku ég fer/fór ekki í 

skólann. Samsett orð í taílensku eru byggð upp á svipaðan hátt og í íslensku en orðaröðin er 

öfug: húsbíll á íslensku yrði bíllhús á taílensku, bílskúr á íslensku yrði skúrbíll í taílensku.
29 

 Það er engin myndunarmunur á milli atviksorða og lýsingarorða. Mörg orð er hægt að nota   

hvort sem er sem lýsingarorð eða atviksorð. Þau fylgja orðinu sem þau breyta, sem getur verið 

nafnorð, sögn, annað atviks- eða lýsingarorð. Aukningu er hægt að tjá með tvítöku orða.  

 Nafnorð eru óbeygjanleg, hafa ekkert kyn, engan greini og enga tölu. Sum nafnorð eru 

endursögð til að mynda fleirtölu: เด็ก (Dek, barnið) er oft endurtekið เด็ก ๆ (Dek Dek) til að 

vísa til hóps af börnum. Fleirtala er líka tjáð með því að nota n.k. flokkunarorð til að mæla 

tiltekinn fjölda. Fimm kennarar verða þannig í taílensku ครู ห้า คน kennari fimm aðili. 

 Fornöfnum er oft sleppt og gælunöfn notuð í staðinn, þegar td. í ensku væri notað fornafn. 

Það eru sérstök fornöfn í máli konunglegra annars vegar og  heilagra hins vegar í taílensku.  

 

 

_______________________ 

29 Árdís Elíasdóttir 1997:3. 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=is&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Adverbs&prev=/search%3Fq%3Dthai%2Blanguage%26hl%3Dis%26sa%3DG%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.is&usg=ALkJrhjegboo40Buk-h_qjrG6TJKqA7WWw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=is&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Adjectives&prev=/search%3Fq%3Dthai%2Blanguage%26hl%3Dis%26sa%3DG%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.is&usg=ALkJrhg7ZJGcsIJe2vnyBaYeTHj6REQC7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=is&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Noun&prev=/search%3Fq%3Dthai%2Blanguage%26hl%3Dis%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.is&usg=ALkJrhgKS880RLxm1hV5dqbRaTOhvuVl5Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=is&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Grammatical_gender&prev=/search%3Fq%3Dthai%2Blanguage%26hl%3Dis%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.is&usg=ALkJrhgQIyAcc7plQvAGZ2Z7QS8JVlN6BA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=is&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nickname&prev=/search%3Fq%3Dthai%2Blanguage%26hl%3Dis%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.is&usg=ALkJrhjx_gjU9rUIX5JF59-ptRETixM2zw
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Eftirfarandi fornöfn eru notuð meðal almennings. 

 

Orð  RTGS  IPA  Merking  

ผม   phom   [p
h
ǒm]   ég (karlkyn; formlegt)  

ดิฉัน   dichan  [dì ː tɕʰán])    ég (kvenkyn; formlegt)  

ฉัน   chan   [tɕʰǎn]  

 

ég (karlkyns eða kvenkyns, 

óformlegt)  

คุณ  khun   [kʰun]   þú   

เรา   rao  [raw]   við   

เขา   
khao  [kʰǎw]  hann, hún  

พวกเขา   phuak khao   [pʰûak kʰǎw]  þeir / þær / þau  

 Almenn málfræði í taílensku er einföld. Í mörgum tilvikum er hægt að breyta sögnum í 

nafnorð með forskeyti, t.d. khit (hugsa) sem með forskeytinu kwam verður kwam khit 

(hugsun).
30  

 Hvert taílenskt orð er fullmótað, þar sem ekki eru neinar breytur, kyn, greinar, 

beygingarflokkar eða tala.  

 Tíðir í taílensku eru þrjár: nútíð, framtíð og þátíð. Það þarf að bæta við tíðarorði til að 

skilgreina í hvaða tíð setningin er. Nútíð getur verið sögn sem ekki beygist með frumlagi t.d. 

ég fer, þú fer, þau fer. Framtíð er tjáð með จะ (Cha, IPA: [tɕaʔ]) forskeyti eða lýsingu sem 

gefur til kynna framtíð. Til dæmis: hann er að fara að keyra. 

 Þátíð er hægt að mynda með ได ้(dai, IPA:[dâːj]) forskeytinu á undan sögn eða tjáningu sem 

gefur til kynna liðinn tíma. Hins vegar er แล้ว (laeo,: IPA: [lɛːw] þegar) oftar notað til að sýna 

liðna tíð með því að vera aftan við sögn.  Hægt er að nota bæði ได้ og แล้ว eru sett saman til að 

tjá þátíð. 

 

 

 

 

_______________________ 

30
  
http://en.wikipedia.org/wiki/Thai_language

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=is&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Thai_General_System_of_Transcription&prev=/search%3Fq%3Dthai%2Blanguage%26hl%3Dis%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.is&usg=ALkJrhhWKg_3AtNH3lQMuSAoGRYvYREg3A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=is&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA&prev=/search%3Fq%3Dthai%2Blanguage%26hl%3Dis%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.is&usg=ALkJrhh-uu1MHlqsJbn7_C8IhiZkE5IHWw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=is&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA&prev=/search%3Fq%3Dthai%2Blanguage%26hl%3Dis%26sa%3DG%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.is&usg=ALkJrhinAoRzm1c8QqQM0Ko0bsJ9swcleg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=is&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA&prev=/search%3Fq%3Dthai%2Blanguage%26hl%3Dis%26sa%3DG%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.is&usg=ALkJrhinAoRzm1c8QqQM0Ko0bsJ9swcleg
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA
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2.3 Innflytjandi á Íslandi 

Á tímum hnattvæðingar eins og nú berst fólk, vörur og fjármagn nokkuð auðveldlega yfir 

landamæri. Um allan heim hafa fólksflutningar milli ríkja aukist síðustu áratugi. Eins hefur 

fólki með erlent ríkisfang fjölgað mikið á Íslandi síðustu ár. Þessi hópur var 1,9% landsmanna 

1996 en var orðinn um 6% árið 2006. Flestir voru frá Póllandi og Litháen en 16% innflytjanda 

voru frá Asíu.
31

 Fólk sem flutti til landsins kom fyrst og fremst vegna vinnu, náms eða 

fjölskyldusameiningar. Almennt eru íbúar með erlent ríkisfang virkir á vinnumarkaði, t.d. í 

fiskvinnslu, iðnaði og umönnunarstörfum. Margir hafa komið án fjölskyldu en fólki frá Asíu 

hefur gengið verr en öðrum að fá störf fyrir ættingja og vini  eftir 1. maí 2006 vegna þess að 

ríki Evrópusambandsins fengu forgang á vinnumarkaði hérlendis. Flestir útlendingar sem  

koma til dvalar á Íslandi koma til að vinna en börn og makar verða eftir í heimalandinu.  

 

2.3.1 Hugtökin þverþjóðleiki og hreyfanleiki  

Á síðasta áratug hafa fræðimenn beint aukinni athygli að hnattrænum fólksflutningum. 

Hugtakið þverþjóðleiki er notað um flytjendur (e. migrants) til að gefa til kynna margháttuð 

tengsl. Í grein sinni Líf á tveimur stöðum (2007) gera þær Unnur Dís og Anna grein fyrir 

viðhorfum nokkurra fræðimanna á þessu sviði. Þær nefna t.d. að fræðimennirnir Wimmer og 

Glick-Schiller hafi gagnrýnt „aðferðafræðilega þjóðernishyggju“ sem þau kalla svo og gengur 

út frá þjóðríkinu sem einingu í rannsóknum. Þau hafi bent á að þjóðríkið og samfélag fara 

ekki alltaf saman. Þannig getur fólk lifað daglegu lífi í samfélagi utan síns þjóðríkis en þó 

haldið tengslum þar.  

 Þær stöllur reifa líka hugmyndir þeirra SØrensen og Olwig sem líta á þessa flutninga fólks 

sem „hreyfanlegt lífsviðurværi“, það að framfleyta sér á þennan hátt og vilja að rannsóknir 

beinist að hreyfanleika og flutningum frekar en staðsetningu, uppruna og áfangastað. 

 Aðrir fræðimenn, t.d. Levitt og Glick-Schiller telja þennan hreyfanleika fólks og 

þverþjóðlegt líf ögra hugmyndum okkar um þjóðríki, ríkisfang og fjölskylduna sem 

grundvallarstofnun samfélagsins. 

 Að lokum nefna Unnur Dís og Anna rannsóknir Steven Vertovec en hann vekur athygli á 

að margt fólk hafi þýðingarmikil sambönd við einstaklinga eða hópa í heimalandinu og 

________________________ 

31 Unnur Dís Skatadóttir og Anna Wojtynska 2007:81. 
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jafnvel skuldbindingar gagnvart þeim. Þannig veldur það tvíhliða sýn á veruleikann að lifa 

þverþjóðlegu lífi. Þetta bendir Vertovec á að hafi áhrif á lífsferli einstaklinga og fjölskyldna 

ásamt félagslegri og menningarlegri upplifun og viðhorfum þeirra.
32

 

 

2.3.2 Fjölmenningarrannsóknir á Íslandi  

Ýmsar rannsóknir tengdar högum og aðstæðum innflytjenda hafa verið gerðar á Íslandi.          

Í grein sinni Rannsóknir á Íslandi: Fjölmenningarsamfélagið (2007) gefur Ragna Lára 

Jakobsdóttir greinargott yfirlit yfir helstu ransóknir á þessu sviði á Íslandi. Í umfjöllun minni 

hér á eftir verður stuðst við grein hennar.  

 Rannsóknarstofnun uppeldis- og menntamála gerði rannsókn á stöðu og högum Íslendinga 

af erlendum uppruna frá 14 löndum árið 1996. Í niðurstöðum komu fram mismunandi ástæður 

fyrir komu fólksins. Yfirleitt voru skyldmenni eða fjölskylda fyrir á Íslandi. Í upphafi dvalar 

vann fullorðna fólkið flest illa launuð störf. Þó höfðu nokkrir lokið framhaldsmenntun og 

sumir háskólanámi. Yfirleitt var talið að lítil íslenskukunnátta stæði í vegi fyrir að fá störf þar 

sem menntun nýttist. Íslenskukennslan sem fólkinu bauðst virtist ekki duga til að læra málið.  

 Í grein Rögnu er fjallað um B.S.- ritgerð Ölmu Jennýjar Sigurðardóttur (2004) sem beindist 

að aðlögun útlendinga í íslensku dreifbýlissamfélagi. Þar kemur fram að heimamenn tóku vel 

á móti þeim og hjálpuðu við að aðlagast nýja samfélaginu. Íslenskukennsla, túlkaþjónusta og 

námskeið um íslenskt samfélag voru ekki nægileg og einnig vantaði móðurmálskennslu fyrir 

erlend skólabörn. 

 Á sama ári (2004) kom út könnun frá Fjölmenningarsetrinu á Ísafirði um viðhorf 

innflytjenda til búsetu, atvinnu og þjónustu á Íslandi. Markhópur var innflytjendur frá 

Póllandi, Taílandi, Filippseyjum, Serbíu-Svartfjallalandi, Króatíu, Bosníu-Hersegóvínu og 

Slóveníu. Niðurstöður sýndu að langflestir (yfir 70%) töluðu móðurmál sitt við börnin. 

Yfirgnæfandi fjöldi þátttakenda (93%) voru á vinnumarkaði og unnu flestir við fiskvinnslu.
 

Almennt nýttist menntun fólkinu ekki í starfi og fæstir höfðu reynt að fá hana metna. Skortur 

á íslenskukunnáttu var talin ástæða þess að menntun nýttist ekki.
33 

     Ragna vísar í M.A.- ritgerð Guðlaugar Erlendsdóttur í félagsfræði árið 2006, en þar kemur 

fram að einstaklingar sem koma frá ólíkum menningarheimi eiga ekki eins auðvelt með að 

 

_______________________ 

32 Unnur Dís Skatadóttir og Anna Wojtynska 2007:83-84. 

33 Ragna Lára Jakobsdóttir 2007:187. 
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aðlagast samfélaginu og þeir sem koma frá löndum þar sem menning eru skyld íslenskri. 

Mikilvægur liður í að ná tengslum við samfélagið var talið gott samband við Íslendinga. 

     Það eru líka til íslenskar rannsóknir á asískum innflytjendum. Ragna nefnir t.d. rannsókn  

Sigurlaugar Hrundar Svavarsdóttir (2000) sem lýsir stöðu asískra innflytjendakvenna í 

íslensku samfélagi. Þar sýndu niðurstöður að flestar konurnar fluttu hingað vegna atvinnu, 

fjölskyldutengsla og hjúskapar. Konurnar unnu láglaunastörf, fengu ekki reynslu og menntun 

metna á vinnumarkaði og unnu langan vinnudag. Mikið álag var á konurnar og fjölskyldur 

þeirra í byrjun dvalar. Þeim dugðu ekki íslenskunámskeið sem voru í boði til að læra málið. 

 Önnur rannsókn sem Ragna nefnir er rannsókn Valgerðar Katrínar Jónsdóttur sem fjallar 

um heilsufar og aðstæður asískra kvenna og barna þeirra og hvernig heilbrigðisþjónustan 

sinnti þörfum þeirra. Fram kom að konurnar þurftu að hafa fyrir sínum rétti. Þörf var talin á að 

auka fræðslu fyrir konurnar og starfsfólk heilbrigðiskerfisins, ásamt túlkaþjónustu. 

     Ragna fjallar líka um rannsókn Andreu Sompit Siengboon um skilvirkni íslensks 

skólakerfis gagnvart unglingum af asískum uppruna. Hún beinir sjónum að taílenskum 

unglingum sem fluttu til Ísland eftir 10 ára aldur og gengu í íslenska skóla. Hún tók viðtal við 

60 taílenska nemendur um allt land. Rannsóknin leiddi í ljós að unga fólkið og mæður þeirra 

voru ánægð á Íslandi. Mæðurnar komu fyrst til Íslands til að vinna og til að geta styrkt 

fjölskyldur sínar í Taílandi. Nemendurnir voru sáttir við kennslu og skóla. Íslenskt mál var 

erfiðast. Þörf var talin á móðurmálskennslu fyrir börnin og aukinni íslenskukennslu fyrir 

börnin og fjölskyldur þeirra. 

 Að lokum nefnir Ragna í grein sinni M.A.- ritgerð Sóleyjar Grétu Sveinsdóttur Morthens í 

mannfræði (2006) sem tók til reynslu og upplifunar asískra kvenna á Íslandi ásamt áhrifum af 

hnattrænum fólksflutningum, hnattvæðingu og þverþjóðleika. Niðurstöður rannsóknarinnar á 

málefnum kvennanna sýndu að þær tókust á við erfiðleika í nýju landi af styrk. Öllum var 

koman til Íslands erfið. Loks kom fram að ekki var nægileg íslenskukennsla og einnig vantaði 

námsbækur.
34 

 

2.4 Íslenskukennsla fyrir fullorðna útlendinga 

Það er ekki langt síðan íslenskukennsla fór að standa innflytjendum hérlendis til boða að 

einhverju marki. Árið 1954 byrjaði íslenskukennsla fyrir erlendar stúdenta í  Háskóla Íslands. 

Erlendum stúdentum sem skráðir eru til náms við Háskóla Íslands hefur fjölgað mikið. 

_______________________ 

34 Ragna Lára Jakobsdóttir 2007:190-191. 
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Þeir voru 65 talsins árið 1990 en árið 2000 voru 363 erlendir stúdentar skráðir til náms í 

íslensku. Námið er þriggja ára akademískt nám þar sem áhersla er ekki aðeins á tugumálið 

sjálft heldur líka á bókmenntir og sögu. Markmið námsins er að gera stúdenta færa um að 

bjarga sér í daglegu lífi við allar kringumstæður, auka og dýpka sýn á tungu, menningu og 

samfélag.
35 

Fyrir tveimur árum var sett á laggirnar ný námsbraut við HÍ sem kallast Íslenska 

sem annað mál : Hagnýtt nám. Það er ársnám fyrir byrjendur sem veitir diplómaskírteini. 

 Námflokkar Reykjavíkur byrjuðu að kenna íslensku sem annað mál fyrir börn og fullorðna 

árið 1979 þegar flóttamannahópur frá Víetnam kom til landsins. Það var ekki mikil reynsla af 

því að kenna fullorðnu fólki frá ólíku menningarsvæði. Smátt og smátt hefur safnast mikil 

þekking um sértækan vanda mismunandi hópa í íslenskunáminu.
36 

Námsflokkar Reykjavíkur 

og Námsflokkar Suðurnesja hafa fengið styrk frá menntamálaráðuneytinu til að bjóða upp á 

námskeið í íslensku fyrir konur frá Filppseyjum, Taílandi og löndum þar sem fólk talar 

portúgölsku. Markhópur Námsflokkanna er fullorðnir innflytjendur sem eru búsettir á Íslandi 

vegna atvinnu eða fjölskyldutengsla. Við kennslu í Námsflokkunum er lögð  áhersla á talað 

mál frekar en á málfræði og fræðslu um tungumálið. Námsflokkar Reykjavíkur eru líka með 

íslenskunámskeið sem eru haldin á vinnustöðum í vinnutíma. 

 Alþjóðahúsið býður annars vegar íslenskunámskeið þar sem áhersla er lögð á talmál sem 

nýtist í daglegum samskiptum og hins vegar starfstengt nám sem fram fer á vinnustöðum. 

Alþjóðahús hefur einnig einbeitt sér að íslenskunámskeiðum fyrir sérstaka hópa t.d. ólæsar 

konur frá  málsvæðum sem eru mjög ólík íslensku og námskeið fyrir ungt fólk. Alþjóðahús 

hefur líka boðið upp á framburðarnámskeið fyrir fólk frá Austur-Asíu eins og Taílendinga, 

Víetnama og Kínverja.  

 

Framburðarvandi er mjög mismunandi eftir þjóðerni. Framburður er eitt stærsta vandamál 

margra sem hafa svokölluð tónamál að móðuamáli, til dæmis Vietnama, Taílendinga og 

Kínverja. Margir innflytjendur frá þessum löndum hafa lagt miklu vinnu í íslenskunámið, hafa 

mikinn orðaforða og kunnáttu í málinu en þegar þeir tala skilja Íslendingar ekki það sem þeir 

segja. Ekki þarf að orðlengja hversu erfið reysla það hlýtur að vera til lengdar. Hljóð og 

hljóðmyndun í þessum málum er svo ólík íslensku að reynslulitlir íslenskukennarar hafa hvorki  

 

 

 

______________________ 

35 Þóra Björk Hjartardóttir 2000:29-30. 

36 Ingibjörg Haftað 2008:95.  
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hjálpargögn né kunnáttu til að aðstoða nemendur við að bæta framburðinn. Átak í 

framburðarkennslu er eitt brýnasta verkefnið sem íslenskukennsla fyrir útlendinga þarf að takast 

á við og það þarf að gera strax.
37  

 

Íslenskukennsla fyrir fullorðna er t.d. í Málaskólum, Bréfaskólanum, Tómstundaskólanum, 

ýmsum framhaldskólum, Námsflokkum Reykjavíkur, Kvöldskóla Kópavogs, Námflokkum 

Suðurnesja, Háskóla Íslands og Endurmenntunarstofnun HÍ.
38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

37 Ingibjörg Hafstað 2008:99. 

38 Íslenskukennsla fyrir nýbúa, Menntamálaráðneytið oktober 1992:10 
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3. Könnun 

Í þessum hluta eru settar fram niðurstöður úr viðhorfskönnun. Niðurstöðurnar gefa 

visbendingar um aðstæður Taílendinga á Íslandi og hvernig fólk notar íslensku í daglegu lífi   

til að tjá sig í íslensku samfélagi. Könnunin var gerð í apríl til  júní 2010. Í könnuninni var 

talað beint og í síma við 20 Taílendinga sem búa á Íslandi, það er um 4 % úrtak. Viðtöl fóru 

fram á taílensku. Viðmælendur voru spurðir sömu spurninga og allir svöruðu öllum 

spurningum. Mest voru þetta bein viðtöl og tóku yfirleitt 30-40 mínútur. Viðtölin voru ekki 

tekin upp. Ég var með spurningar á blaði og skrifaði niður svör. Flestir viðmælendur eru 

konur og fólk sem er mér ókunnugt.  

 

3.1 Niðurstöður 

Hér á eftir verða niðurstöður könnunarinnar settar fram og ræddar. Í fyrsta hluta verða 

niðurstöður bakgrunnsspurninganna settar fram (kafli 3.1). Í öðrum hluta verður fjallað um 

svör þátttakendanna við spurningm sem snerta íslensku og viðhorf til hennar (kafli 3.1.2). Í 

þriðja og síðasta hlutanum eru niðurstöður varðandi íslenskunám þátttakenda settar fram (kafli 

3.1.3). Í viðauka (bls. 45-48) eru spurningarnar sem lagðar voru fyrir þátttakendur. 

 

3.1.1 Bakgrunnsupplýsingar 

Í þessum kafla verður fjallað um bakgrunn þátttakenda. Gerð verður grein fyrir aldri, kyni, 

fjölskylduaðstæðum og félagslegri stöðu þátttakenda. Að auki var spurt um ástæður fyrir veru 

á Íslandi, menntun, tungumálakunnáttu og atvinnu þátttakenda.  

Viðmælendur voru 16 konur og 4 karlar á aldrinum 24 til 58 ára. Á mynd 3 er yfirlit yfir 

aldur þátttakenda. 

 

Mynd 3: Aldur 
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 Svörin við spurningunni um hvað þau hafi búið lengi á Íslandi voru þannig að flestir eða 

35% hafa verið á Íslandi 1-5 ár. Margir í þessum hópi hafa búið hér 1 til 2 ár. Tveir 

þátttakenda hafa búið hér í 20 ár. Á mynd 4 má sjá yfirlit yfir svör viðmælenda við þessari 

spurninga.           

 

  

        Mynd 4: Hvað hefur þú búið lengi á Íslandi? 

 

 Stór hluti viðmælenda eru konur sem komu til Ísland vegna þess að þær giftust Íslendingi.  

Fáir eða 4% komu til Ísland til að sameinast fjölskyldu. Allir karlarnir komu til Ísland vegna 

atvinnu. Á mynd 5 eru niðurstöður varðandi ástæður fyrir veru á Íslandi. 

 

   

       Mynd 5: Af hverju komst þú til Íslands? 

 

 Þegar spurt vart hvort viðmælandi væri giftur/kvæntur Íslendingi kom í ljós að enginn 

karlanna er kvæntur Íslendingi. Nánast allar konurnar sem tóku þátt, eða 93.75% eru giftar 
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Íslendingi. 18.75% eru ósáttar vegna hjónaskilnaðar. Ein kona á taílenskan eiginmann og kom 

hingað vegna atvinnu.   

 65% viðmælanda eiga börn. Sumar kvennanna komu með börn frá Taílandi. Fram kom að 

taílensku börnunum gengur mjög vel að læra í íslenskum skólum.  

 Í svörum við spurningunni um íslenskan ríkisborgararétt kom í ljós að 55% þátttakenda eru 

með ríkisborgararétt. Flestar kvennanna sem eru giftar Íslendingi og hafa búið hér í meira en 

10 ár eru með ríkisborgararétt. Konurnar sem hafa búið hér 1 til 5 ár eru enn ekki komnar með 

ríkisborgararétt. Einn karlanna er með ríkisborgararétt. Hann hefur búið á Íslandi í 10 ár, 

annar karl hefur verið hér 8 ár en er ekki með ríkisborgararétt vegna þess hann vildi vinna hér 

nokkurn tímí og snúa aftur heim. Almenna reglan um íslenskan ríkisborgararétt er að 

umsækjandi hafi verið búsettur hér í sjö ár. Ef umsækjandi er í hjúskap, þarf hann að hafa 

verið búsettur hér í þrjú ár frá giftingu. 

 Í viðtölum var spurt um menntun við komuna til Íslands og höfðu allir þátttakendur lokið 

grunnskólaprófi. 30% eru með stúdentspróf. Nokkrar konur eru með háskólapróf í lögfræði, 

viðskiptafræði og ensku eða 20% þátttakenda. 15% eru með stúdentspróf frá tækniskóla. 

Könnunin sýndi að karlarnir hafa lakari menntun en konurnar. Svipaðar niðurstöður komu 

frami B.A.- ritgerð Joanna Ewa Dominiczak Pólskir íslenskumálnemar Rannsókn á 

bakgrunni, stöðu og viðhorfi þeirra árið 2009 sem sýndi að konurnar eru betur menntaðar en 

karlarnir. Flestar eru með stúdentspróf og háskólamenntun en karlmenn eru með stúdentspróf 

eða iðnmenntun.
39

  

 Af þeim sem komu í viðtölin segjast 30% þátttakenda kunna og skilja svolítið í ensku. 

Flestir þeirra hafa lokið stúdentsprófi frá menntaskóla. 30% segjast skilja, tala og skrifa ensku  

ágætlega. 20% kunna ekki önnur tungumál. 15% segjast kunna ensku mjög vel. Í þeim hópi 

eru konurnar sem hafa lokið háskólaprófi.   

 Þegar spurt var um atvinnu sagðist helmingur þátttakenda vinna í eldhúsi á veitingastað. 

Aðrir vinna á hóteli, í verslun, við ræstingu og við umönnun, sérstaklega þeir sem tala 

íslensku. Ein kona sem hefur búið hér í 2 ár og er gift Íslendingi, hefur ekki fengið vinnu. Á 

mynd 6 hér fyrir neðan er skiptingin sýnd með skífuriti. 

 

 

______________________ 

39 Joanna Ewa Dominiczak 2009:26. 
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Mynd 6: Atvinna 

Helmingur aðspurðra sagðist hafa fengið vinnu strax en hafi ekki þurft að nota íslensku í 

vinnunni t.d. vinnu í frystihúsi, í eldhúsi, á veitingarhúsi eða við ræstingar á spítala. Hinn 

helmingurinn sagðist ekki hafa fengið vinnu strax vegna þess að þeir töluðu ekki íslensku.  

Þeir fengu vinnu eftir að hafa farið á íslenskunámskeið.  

 

3.1.2 Tungumálið 

Í þessum hluta er fjallað um tungumálið, notkun þess og viðhorf til þess. Þátttakendur voru 

beðnar að meta íslenskukunnáttu sína. 30% viðmælenda telja sig lélega í íslensku og geta ekki 

lesið hana eða skrifað. 40% segjast geta talað íslensku en ekki lesið eða skrifað. Sumir tala 

lítið og ekki málfræðilega rétt eða jafnvel án beyginga. Þeir nota bara stök orð, sagnir, 

atviksorð og brotnat setningar eða hlunka (e. chunks) í boðskiptum frekar en heilar setningar, 

t.d. bíða (í stað „þú þarft að bíða“), borða, ekki, núna. Sumir nota bara setningar sem þeir nota 

oft í vinnunni t.d. Hvað á ég að gera ?. 30% geta lesið íslensku. Ritun er erfiðust að mati 

viðmælenda. Langflestir eða 90% kunna ekki að skrifa íslensku. Einn karlanna getur skrifað 

svolítið. Ein kvennanna hefur lokið B.A.-námi í íslensku fyrir erlenda stúdenta og skrifar  

íslensku nokkuð vel.   

  Í viðtalinu var spurt hvort viðmælandi talaði íslensku í vinnunni. Flestir þátttakenda (75%) 

tala íslensku í vinnunni. Þeir tala alltaf íslensku við yfirmenn, viðskiptavini, eldra fólk, börn í 

skóla og samstarfsmenn. Þeir tala íslensku þegar þeir svara í síma og líka á fundum. Stundum 

er fengin túlkaþjónusta á sjúkrahús til að þýða fyrir fundi. Taílendingar tala móðurmál sitt 

þegar þeir tala við Taílendinga í vinnunni. Margir tala íslensku í daglegu lífi en 25% tala 

ensku. 
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 Þegar spurt var hvort íslenska væri töluð við fólk í fjölskyldunni sagðist meirihluti 

þátttakenda eða 70% tala íslensku við fólk í fjölskyldunni. Flestar konurnar tala íslensku við  

mennina sína. Þær tala bæði íslensku og taílensku við börnin sín. Sumar tala íslensku við 

mennina sína og hafa fengið stuðning frá fólki í fjölskyldunni t.d. eiginmönnum við að 

leiðrétta málnotkun sína þegar þær tala ekki rétt mál. Þær tala við Íslendinga þegar þær fara í 

verslanir. Sumar tala líka ensku við fólk í fjölskyldunni. 30% svarenda í viðtölunum talar bara 

taílensku við fólk í fjölskyldunni.  

 

3.1.3 Íslenskunám 

Í þessum hluta er fjallað um íslenskunám og reynslu viðmælendanna af því.  Langflestir 

þátttakenda höfðu farið á fleiri en eitt íslenskunámskeið til að læra á íslenska kerfið. 75% fóru 

á námskeið í málaskólanum Mími, Námsflokkum Reykjavíkur, Námsflokkum Hafnarfjarðar 

og Alþjóðahúsi. 25% hafa lært íslensku með íslenskukennara sem getur talað taílensku. Sumir 

læra líka íslensku í vinnunni t.d. fólk sem vinnur á elliheimilum og sjúkrahúsum. Þar eykst 

öryggi og færni þeirra sem eru búnir að ná þokkalegum tökum á tungumálinu. Mest áhersla í 

kennslu á námskeiðunum er lögð á að auka orðaforða. Ein kvennanna var við nám i háskóla 

og gekk vel. Þátttakendur sem fóru á námskeið í Mími, Námflokkum og Alþjóðahúsi sögðust 

ekki hafa lært mikið í íslensku. Allir viðmælendurnir sögðu að það væri mjög erfitt í upphafi 

náms. Þeim var kennt með sérstakri áherslu á framburð, málfræði og orðflokka sem eru 

algengastir. Þegar þeir fóru á annað stig náms, hættu sumir vegna þess að bekkjarfélagarnir 

kunnu meira en þeir og þeir skildu ekki verkefni. Ein kona fór bara í einn áfanga og hætti. 

Hún hefur ekki lært meiri íslensku. Sumir sögðu það sem þeir læra vera mjög auðvelt en þeir 

geta ekki notað það í daglegu lífi. Dæmi um slíkt eru spurningar á borð við: Hvað heitir þú? 

Hvaðan ert þú? Hvað hefur þú búið lengi á Íslandi?.  Einn þátttakenda er nýfluttur til landsins 

og ekki enn búinn að fara á íslenskunámskeið.  

  50% viðmælenda nota ekki ensku við að læra íslensku, kennarar kenndu á íslensku. 50% 

nota ensku við að læra íslensku því að nemendur í bekknum voru frá mörgum löndum og 

spyrja kennara á ensku þegar þeir skilja ekki. Sumir nota ensku í byrjun því námið er erfitt. 

 Í svörum við spurningunni um hvað þeim fyndist skemmtilegt við að læra íslensku sagðist 

26% viðmælenda ekki finna neitt skemmtilegt við að læra íslensku. 37% finnst gaman að læra 

nýtt tugumál, tala íslensku og nefndu sérstaklega framburðinn sem er ólíkur taílensku sem er       

tónamál. Þeim finnst skemmtilegt að læra um íslenska menningu. 16% þátttakenda finnst 

skemmtilegt í íslenskukennslu. Þeir sögðu kennara nota aðferð sem vekti athygli á námsefninu 

http://www.google.is/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CCIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHafnarfj%25C3%25B6r%25C3%25B0ur&ei=BaZFTPzhGdmfsQa3tfx2&usg=AFQjCNEQV5sNCAM6nHTe1W2jB8a1zV1b_Q
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í tímum og nemendum fannst gaman að fara yfir efnið og skildu kennarann vel. 11% finnst 

skemmtilegt að læra málfræði, sérstaklega beygingar. Kona sem hefur lært frönsku sagði að 

íslenska væri lík frönskunni því hún hefur tölu og kyn. Á mynd 7 er yfirlit yfir hvað 

viðmælendum finnst skemmtilegt við að læra íslensku. 

   

  

Mynd 7: Hvað er skemmtilegt við að læra íslensku? 

 

 Þegar spurt var um hvað væri leiðinlegt við að læra íslensku sögðu margir eða 31% að það 

væri mjög leiðinlegt í kennslu því að þeir skilja ekki alveg það sem kennari kennir og geta því 

ekki fylgst með. Þeir fundu fyrir að hafa ekki bakgrunn í máli og menningu. Það var svipað 

hlutfall þátttakenda sem sagði að sér leiddist tal, skrift, málfræði og heimaverkefni. Allir voru 

sammála um að íslenska er erfitt mál. Málfræði og framburður eru flókin og framandi fyrir 

Taílendinga. Þeim finnst málfræði erfið vegna kyns og beyginga. Þeir er óvissir um 

mismunandi kyn og beygingar. Það getur verið erfitt að fylgjast með í tímum. 5% sögðust 

ekki skilja kennsluna því að þeir kunna ekki að lesa. Sumum leiðast heimaverkefni vegna þess 

að þeir þurfa að vinna og mæta í skóla á kvöldin, þau eldri eru misvel í stakk búin til að læra. 

Það veldur streitu þegar þeir koma heim með viðfangsefnin. Mörgum finnst ömurlegt að læra 

nýtt tungumál og gefast upp. Einum leiddist hlustunaræfingar í málveri. Ein kona bætti við að 

þegar hún byrjaði að læra íslensku og talaði íslensku við Íslendinga, vildu þeir ekki tala 

íslensku við hana. Á mynd 8 hér fyrir neðan eru niðurstöður settar fram í skífuriti. 
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Mynd 8: Hvað er leiðinlegt við að læra íslensku? 

 

 Í svörum við spurningunni um hvað námið hafi verið langt kom fram að meirihluti 

viðmælenda sem lærðu í Námsflokkum Reykjavíkur og Námsflokkum Hafnarfjarðar tóku þátt 

í 1 til 2 íslenskunámskeiðum sem stóðu 3 til 6 mánuði. Þeir sem tóku þátt í íslenskunámskeiði 

á vegum Mímis voru 270-300 klukkustundir í tímum. Þeir sem lærðu íslensku í Alþjóðahúsi 

voru 120 klukkustundir í íslenskutímum. Þeir sem lærðu hjá íslenskukennara sem talar 

taílensku voru jafn lengi eða 120 tíma. Sumir sem vinna á elliheimili og sjúkahúsi fóru á 

íslenskunámskeið í vinnutíma og lærðu íslensku 2 -3 klukkustundir á dag tvo daga í viku (30 

klukkustundir). Þótti það námskeið heppnast vel og var almenn ánægja á meðal þátttakenda. 

Það er einnig annað íslenskunámskeið t.d. námskeið um ummönum ætlað fólki sem vinnur á 

elliheimili. Ein kona sem lærði íslensku í Háskólanum lauk 3 ára námi.  

 Þegar spurt var um hver hafi greitt kostnað við námskeiðin sögðu 26% að 

íslenskunámskeið í Námsflokkum Reykjavíkur væri ókeypis fyrir alla útlendinga sem búa á 

Íslandi. 47.3% þátttakenda borga fyrir námskeið sjálfir. Þar sem farið var á námskeið á 

vinnustað borgaði fyrirtækið. Og þeir sem fóru á íslenskunámskeið á kvöldin, þurftu fyrst að 

leggja út fyrir því en fengu svo endurgreitt seinna. Efling stéttarfélag endurgreiðir hluta af 

kostnaði eða 80%.  

 Í viðtölunum var spurt hvort áfram verði lærð íslenska og í ljós kom að aðeins 30% 

viðmælenda hafa ákveðið að hætta að læra íslensku bæði við formlegar og óformlegar 

aðstæður.  Flestir úr þessum hópi luku aðeins grunnskóla. Meirihluti svarandi eða 70% vilja  

læra íslensku áfram. 25% vilja læra í Háskólanum. Sumir vilja læra íslensku sjálfir á netinu 

eða lesa bækur. Margir þekktu Icelandic online á heimsiðu Háskóla Íslands. Einn karlanna 

sem vinnur á elliheimili sagði að „ hann gæti lært íslensku heima t.d. frá þýðingartexta í 

http://www.google.is/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CCIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHafnarfj%25C3%25B6r%25C3%25B0ur&ei=BaZFTPzhGdmfsQa3tfx2&usg=AFQjCNEQV5sNCAM6nHTe1W2jB8a1zV1b_Q
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kvikmynd og lært undirstöðuorðaforða í sjónvarpi. Það er líka hægt að læra ný orð frá fólki í       

kringum sig t.d. starfsfélögum og gamla fólkinu.“ Ein kona vill læra íslensku áfram en vegna 

fjölskylduaðstæðna og vinnu hefur hún seinkað námskeiði. Ein vill fara á grunnnámskeið. 

 Í svari við spurningunni um hvort námið hafa breytt miklu sögðu 10% að það hafi ekki 

breytt miklu, þeir skilji ennþá ekki þegar Íslendingar tala. Langflestir eða 90% sem fóru á 

námskeið, skilja meira þegar þeir tala við Íslendinga og geta talað meiri íslensku í daglegu lífi 

og vinnu. Íslenskunámskeið hjálpa mikið með hlustun og skilning. Margir sögðu að það hafi 

byggt upp sjálfstraust þeirra og þeir geta tengst íslensku samfélagi betur, eignast vini og skilið 

betur íslenska tungumálið sjálft. Ein kona kenndi Taílendingum í sínum hópi íslensku, til 

dæmis í taílensku musteri. Sumir sögðu að þeir væru alltaf utan hóps og pirraðir þegar fólk 

talar saman á íslensku. Kona sem hafði unnið í frystihúsi í 5 ár, gat ekki talað íslensku þar en 

þegar hún fór að vinna á sjúkrahúsi með Íslendingum talaði hún meira. Ein kvennanna sem 

býr í Hafnarfirði sagði að þegar hún var nýkomin hingað hafi hún alltaf þurft aðstoð frá 

manninum sínum. Eftir að hún fór á íslenskunámskeið, gat hún notfært sér þekkinguna í 

daglegu lífi. 

 Spurt var um notkun á íslenskum fjölmiðlum og meirihluti eða 80% lesa dagblöð, hlusta á 

útvarp og sjónvarp á íslensku. Svo virðist sem þátttakendur reyni að nota íslenska fjölmiðla. 

Margir lesa blöð og reyna að skilja merkingu orða frekar en setningar. Þeir skilja ekki allt 

fjölmiðlamál. Makar hjálpa stundum með útskýringum á ensku og íslensku. Sumum finnst 

gott að horfa á fréttir, hafa áhuga á því sem gerist á Íslandi og hvernig ástandið er. Sumir sem 

horfa á sjónvarp skilja hluta efnis en ekki allt. Flestir horfa á íslenskt sjónvarp en samt horfa 

margir líka á taílenskt sjónvarp. Þeir sem hlusta á útvarp, hlusta mest á tónlist en hlusta ekki á 

fréttir vegna þess fyrst og fremst að þá skortir orðaforða. Sama á við um þá sem lesa dagblöð, 

oft skilja þeir ekki fyrirsagnir og texta en horfa á myndir í blöðum og auglýsingar. Á mynd 9 

er yfirlit yfir notkun viðmælenda á íslenskum fjölmiðlum. 

 

http://www.google.is/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CCIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHafnarfj%25C3%25B6r%25C3%25B0ur&ei=BaZFTPzhGdmfsQa3tfx2&usg=AFQjCNEQV5sNCAM6nHTe1W2jB8a1zV1b_Q


37 

 

  

Mynd 9: Notkun á íslenskum fjölmiðlum 

 

 Einnig voru þátttakendur spurðir um skilning á töluðu máli þegar Íslendingar tala við þá. 

40% svarenda skilja mjög lítið þegar Íslendingar tala við þá. Þeir sögðu að þeir skildu ekki 

merkingu orðanna og málfræði, svo þeir geta ekki svarað spurningum. Sumir skilja einhver 

orð en ná ekki alltaf merkingu setninganna og þurfa að giska. Yfirleitt skilja þeir einfaldar 

setningar en  ekki flóknari orð og setningar. Ein kona sem er búin að vera hér í 13 ár skilur 

lítið í íslensku. Einn talar alltaf ensku við fólk í kringum sig. 60% skilja ágætlega þegar 

Íslendingar tala. Þátttakendum fannst flestum að Íslendingar noti sjálfir einfaldari setningar 

þegar þeir tala við útlendinga. Þegar Íslendingar tala saman þá skilja Taílendingar ekki málið 

því að þeir tala frekar hratt og fella niður áherslur í setningum. Kona sem hefur búið hér í 5 ár 

skilur bara setningar sem fólk notar oft í vinnunni. Sumir sögðu að þeir skilji eða meðtaki það 

sem þeir eru búnir að lesa en skilja ekki nýjar setningar. 

Hins vegar sögðu allir viðmælendurnir að það kæmi oft fyrir að Íslendingar skildu þá ekki 

þegar þeir töluðu íslensku. Þátttakendum fannst flestum að framburður þeirra væri ekki góður. 

Íslensk hljóð sem eru ekki til í ensku t.d. [þ] er erfitt að bera fram. Einnig er umröðun t.d. í 

íslenskum spurnarsetningum oft erfið fyrir Taílendinga. Þó grundvallarorðaröð í málunum sé 

eins (frumlag-sögn-andlag) eru spurningar í taílensku myndaðu án umröðunar (sbr. umfjöllun 

um taílensku bls. 22 hér að framan).  Í íslensku er oft notuð þolmynd sem er sjaldan notuð í 

taílensku. Í taílensku er notkun þolmyndar bundin við tilteknar sagnir sem oft hafa neikvæða 

merkinga (drepa, skemma o.s.frv.) Sumir sögðust hafa lítið sjálfstraust þegar þeir tala rangt og 

verða mjög feimnir að tala. Annað vandamál sem oft veldur misskilningi er skilningur 
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Taílendinga á spurningum með neitun í íslensku. Þegar þeir heyra spurninga á borð við: Ferðu 

ekki í skólann? og svara játandi þá meina þeir að þeir fari ekki í skólann. 

    Spurt var um hindranar og efiðleikar og í ljós kom að 15% viðmælenda eru sammála um að 

íslenskan er erfitt tungumál, sérstaklega málfræðin sem er allt öðruvísi en í tungumálum í 

Asíu. Íslenska er beygingamál og orðflokkar s.s. nafnorð, lýsingarorða og sagnir hafa 

mismunandi hlutverk og endingar. Taílenska er tónamál. Það er erfitt að bera málin saman. 

25% sögðu að vandamálið væri hjá þeim sjálfum, þeir væru ekki nógu duglegir að læra 

íslensku. Þeir einbeiti sér ekki því þeir þurfi að vinna samhliða náminu. 10% sögðust ekki 

hafa nógan tíma til að læra. 10% sögðu að boðskipti á milli kennara og málnema væru ekki 

góð. Í kennslu og þjálfun gefi kennari nokkur dæmi um mjög auðveldar setningar sem 

gagnlegt er að kunna t.d. Ég heiti x, Hvaðan ert þú? Málnemar kunna ekki að byggja sjálfir 

upp nýjar setningar vegna þess þeir kunna ekki mörg orð og grundvallaratriði í málfræði. 

Meirihluti viðmælenda eða 35% töldu að framburður væri mesta vandamálið við námið. Sum 

hljóð í íslensku er erfitt fyrir Taílendinga að bera fram til dæmis [l] og [r], [ó] og [ö], [þ], [j] 

og [ɣ]. Sumir rugluðu saman hljóðum á ensku og íslensku t.d. er starfurinn a í íslensku borinn 

fram [a] en í ensku oft [ei]. Tíð, skilningur og beyging sagna og fallorða eru líka erfið. Á 

mynd 10 hér fyrir neðan eru niðurstöður settar fram í skífuriti. 

 

  

Mynd 10: Hvað er mesta vandamálið við að læra íslensku? 

 

 65% þátttakenda töldu að almennt íslenskunámskeið væri dýrt, rúmlega 20,000 kr. fyrir eitt 

námskeið og þeir fóru á meira en eitt námskeið. Þeir vilja að fá ókeypis námskeið fyrir 
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útlendinga. Þátttakendur sem vinna sögðu að íslenskunámskeið væri ekki dýrt vegna þess að 

Efling stéttarfélag borgar.  

 Þegar spurt var í viðtalinu hvort þátttakendur vilji að íslenskukennsla breytist eitthvað, þá 

svaraði einn að engu þyrfti að breyta. 25% vildu tvímála kennsluefni; taílensku og íslensku 

eða ensku og íslensku. Ein kvennanna sagði að það vantaði kennsluefni á taílensku því að 

flestir nemendur sem skrá sig á íslenskunámskeið, eru ekki með mikla menntun. Sumir vildu 

fá íslensk-taílenska orðabók sem er í rauninni grunntæki til að læra málið. Sumir vildu 

íslenska orðabók sem lýsir fallbeygingum. 10% vildu ókeypis íslenskunámskeið fyrir 

útlendinga.  15% af þátttakendum bentu á kennsluaðferð þar sem kennari legði meiri áherslu á 

málfræði en ekki aðeins undirstöðuatriði. Kennari þarf að auka orðaforða úr daglegu máli. 

Kennsluaðferð gæti verið skemmtilegri, það mætti bæta við leik og tónlist til að þjálfa 

nemendur í talmáli. Kennari kenni ekki bara tungumálið sjálft, heldur líka um íslenskt 

þjóðfélag, til dæmis Íslandsögu, kvennréttindi og íslenska menningu. Þá fá nemendur meiri 

skilning á íslensku samfélagi. Það væri líka betra að kenna með samtölum sem tengjast 

atburðum til dæmis á flugvelli, í verslun, á veitingastað, á hóteli og í apóteki frekar en lista af 

orðum. Vegna málnema sem hefur ekki grunnkunnáttu í tungumálinu er mikilvægt að byrja að 

kenna orðaforða sem er notaður heima og stækka svo sviðið fyrir kringumstæður í daglegu 

lífi. Margir eða 45% vildu læra hjá íslenskukennara sem kann vel bæði taílensku og íslensku. 

Þeir sögðu það væri mikilvægt að læra hjá kennara sem kynni vel móðurmál nemanna. Fram 

kom að erfitt geti verið þegar nemi skilur ekki og getur hvorki tjáð sig á íslensku eða ensku 

um málið. Ef kennari talar bæði tungumál er auðveldara að spyrja. Fáir vildu læra hjá 

taílenskum kennari sem kynni íslensku. Eins var talið að íslenskunámskeið þurfi að vera fleiri 

og byggð upp sem framhaldsnámskeið. Sumir málnemar sem fóru á eitt eða tvö námskeið, 

glötuðu auðveldlega þekkingu eftir nokkurn tíma. 
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Mynd 11: Vilt þú að íslenskukennsla breytist eitthvað? 

 

 Í svörum við spurningunni um hvað sé mikilvægast í íslenskukennslu fyrir Taílendinga 

kom í ljós að 25% þátttakenda bentu á sig sjálfa og að þeir hefðu ekki nægan hvata fyrir 

námið.  Einn karlanna sagði að í vinnunni væri haldið íslenskunámskeið á hverju ári, en fáir 

mættu. 20% bentu á kennsluaðferð. Jafnmargir töldu mikilvægast að hafa íslenkukennara með 

þekkingu á taílensku og þeir sem vildu helst kennsluefni á taílensku. Einum þótti mikilvægast 

að leggja sérstaka áherslu á framburð og þýðingar.                                        
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Lokaorð 

Niðurstöður könnunarinnar sýna aðstæður og stöðu Taílendinga. Langflestir þátttakenda 

stefna að því að búa áfram á Íslandi um ókominn tíma vegna hjúskapar. Það er athyglisvert að 

þeim gengur ekki vel að fá íslenskunámskeið sem getur hjálpað þeim í daglegu lífi. 

Þátttakendur tengjast ekki vel íslensku samfélagi vegna þess að þeir kunna ekki vel íslensku. 

Þó eru 55% þeirra með íslenskan ríkisbogararétt. Þeir tengjast enn mest eigin hóp í 

samfélaginu og tala taílensku við fólk á kringum sig og horfa á taílenskt sjónvarp. Val á 

atvinnu sýnir að þeir nota lítið íslensku í vinnunni. Flestir unnu í eldhúsi og störfuðu við 

fiskvinnslu í upphafi því að þeir höfðu litla íslenskukunnáttu. Þeim finnst íslenskan erfið og 

ólík taílensku. Örfáum þeirra sem tóku þátt í könnuninni gekk vel í íslenskunámskeiðum. 

Íslenskan er nauðsynleg fyrir nýtt líf í landinu því hún tengist atvinnu og stöðu innflytjenda í 

samfélaginu. Ekki varð mikil breyting á högum þeirra sem sóttu íslenskunámskeið. 

Þátttakendur bentu á sjálfa sig og sögðust ekki nógu dulegir að læra málið. Magir nefndu að 

þeir sæju ekki tilgang í því að læra málið af því þeir þyrftu ekki að nota það í vinnunni. 

Skortur á hvata var meginhindrunin við að læra íslensku ásamt kennsluefni og vinnutíma.        

Í greinini Kenningar um tileinkun og nám annars máls og erlendra mála eftir Birnu 

Arnbjörnsdóttur segir að „rannsóknir á hvata séu ekki einskorðaðar við það hvernig hvati 

virkar í tungumálnámi. Ljóst er þó að erfitt er að kenna nemendum tungumál sem þeir vilja 

ekki læra og því hafa fræðimenn kallað eftir frekari rannsóknum á áhrifum hvata á 

námstækni“.
40  

 Aldur og menntun skipta máli við að læra annað mál. Það er mikill munur á því þegar börn 

annars vegar og fullorðnir hins vegar læra annað mál. Kenningar um skapandi uppbyggingu 

eftir Dulay og Burt lýsir því að börn læra önnur tungumál á sama hátt og þau  læra móðurmál 

sitt.
41

 Lenneberg setti fram kenningu um næmiskeið sem ljúki við 11-12 ára aldur. Allir 

þátttakendur í könnuninni hér að framan eru eldri en 12 ára. Þeir eru á milli 24-58 ára, það er 

erfiðara fyrir fullorðna að læra erlent tungumál. Þeim börnum sem komu frá Taílandi gengur 

mjög vel í íslenska skólakerfinu því börn læra íslensku eins og móðurmálið.  

_____________________ 

40 Birna Arnbjörnsdóttir 2007:37-38.  

41 Birna Arnbjörnsdóttir 2007:24. 
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Annar áhrifaþáttur er menntun. Fáir svarenda eru með háskólapróf. Þeir sem aðeins höfðu 

grunnskólamenntun höfðu minni áhuga á íslenskunámi en þeir sem höfðu framhaldsskóla- eða 

háskólamenntun.  

 Það má segja að niðurstöður þessarar könnunar séu svipaðar og niðurstöður annarra 

fjölmenningarrannsókna og rannsókna á aðstæðum asískra innflytjenda sem gerðar hafa verið 

á Íslandi. Til dæmis segir í rannsókn Guðlaugar Erlendsdóttur að innflytjendur sem koma frá 

ólíkum menningarheimi eigi erfiðara með að ná fótfestu í íslensku samfélagi en þeir sem 

koma frá löndum sem eru nær Íslandi í menningu. Rannsókn Sigurlaugar Hrundar 

Svavarsdóttur lýsir því að erlendar konur sem allar reyndu að læra íslensku, lærðu hana 

misvel og námskeiðin í málinu virtust ekki duga. Rannsókn Andreu Sompit Siengboon sýndi 

að taílenskum ungmennum finnst íslenskt mál erfiðast. Það væri þörf á að auka  

íslenskukennslu fyrir taílensk börn og fjölskyldur þeirra. „Kennsla í móðurmáli virtist vera 

grundvöllur góðrar íslenskukunnáttu ungmennanna og var íslenskan jafnframt álitin vera 

lykill að íslensku samfélagi fyrir þau“.
42

 Á sama hátt töldu þátttakendur í þessari könnun hér 

mikilvægt að læra íslensku með kennara sem kann bæði tungumálin. Þeir vilja tvímála 

kennsluefni, hjálpargögn og íslenskunámskeið sem er byggt upp sem framhaldsnámskeið. Af 

þessum ástæðum er nauðsynlegt að fólk sem á tvö „heimili“ aðlagi sig að nýju samfélagi og 

læri tungumálið. Tungumál er mikilvægasta tæki manna til að bjarga sér í hnattrænum heimi.                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

42 Ragna Lára Jakobsdóttir 2007:192. 
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Viðauki A Spurningalisti á íslensku 

 

Viðhorfskönnun 

Hluti I (Bakgrunnsupplýsingar) 

1. Kyn  

2. Aldur 

3. Hvað hefur þú búið lengi á Íslandi?  

4. Af hverju komst þú til Íslands? 

5. Ert þú gift/ kvæntur Íslendingi?  

6. Átt þú börn? 

7. Ert þú með ríkisborgararétt? 

8. Hvaða menntun hafðir þú þegar þú komst til Íslands?  

9. Kannt þú önnur tungumál en taílensku? Tala-skrifa-skilningur 

10. Við hvað starfar þú?  

11. Fékkst þú vinnu strax þegar þú komst til Íslands? 

  

Hluti II (Tungumálið) 

12. Hvernig er kunnátta þín í íslensku ? 

13. Talar þú íslensku í vinnunni?  

14. Talar þú íslensku við fólk í fjölskyldunni þinni hér?  

  

Hluti III (Íslenskunám) 

15. Hefur þú verið í íslenskunámi ? Hvernig gekk í náminu? 

16. Notar þú ensku við að læra íslensku? 

17. Hvað fannst þér skemmtilegt við að læra íslensku? 

18. Hvað fannst þér leiðinlegt við að læra íslensku? 

19. Hvað er erfiðast við að læra íslensku? 

20. Hvað var námið langt? 

21. Hver á að greiða kostnað við námskeið? Borgar þú sjálf(ur) eða fyrirtæki? 

22. Heldur þú áfram að læra íslensku til dæmis á netinu eða með því að lesa bækur? 

23. Breytti námið miklu fyrir þig? 

24. Lest þú dagblöð eða hlustar á útvarp og  sjórnvarp á íslensku? 

25. Skilur þú þegar Íslendingar tala?  
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26. Skilja Íslendingar stundum ekki þegar þú talar íslensku?  

27. Hvað finnst þér mesta vandamálið við að læra tungumál hér? 

28. Er íslenskunámskeið dýrt? 

29. Vilt þú að íslenskukennsla breytist eitthvað? (t.d. móðurmál kennarar, námskeið eða efni á        

      taílensku) 

30. Hvað heldur þú að sé mikilvægast í íslenskukennslu fyrir Taílendinga?  

     (er nóg að læra orð til að nota í vinnunni?)  
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Viðauki B Spurningalisti á taílensku 

 

แบบสอบถาม 

ส่วนท่ี  1 ข้อมูลพื่นฐาน 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ท่านย้ายมาอยู่ที่ไอซ์แลนด์กี่ป ี

4. ท าไมถึงมาที่ไอซ์แลนด ์

5. ท่านแต่งงานกับคนไอซ์แลนดใ์ช่หรือไม ่

6. ท่านมีบุตรหรือไม ่

7. ท่านได้สัญชาติไอซ์แลนด์แล้วหรือยัง 

8. ท่านจบการศึกษาระดับใดจากประเทศไทย  

9. ท่านมีความสามารถภาษาอ่ืนนอกเหนือจากภาษาไทยหรือไม่  การพูด- อ่าน-เข้าใจ เป็นอย่างไร 

10. ท่านท างานในต าแหน่งอะไร 

11. ท่านไดง้านท าทนัททีี่มาถึงไอซ์แลนด์ใช่หรือไม ่

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมลูด้านภาษา   

12. การใช้ภาษาไอซ์แลนด์ของทา่นเป็นอย่างไร  การพูด   การอ่าน  การเขียน    

13. ท่านใช้ภาษาไอซ์แลนด์ในการท างานหรือไม ่

14. ท่านพูดภาษาไอซ์แลนด์กับบคุคลในครอบครัวหรือไม ่

 

ส่วนท่ี 3 หลักสูตรภาษาไอซ์แลนด์         

15. ท่านเคยเรียนหลักสูตรภาษาไอซ์แลนด์ หรือไม่ เปน็อย่างไรบ้าง 

16. ท่านใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรยีนภาษาไอซ์แลนด์ใช่หรือไม ่
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17. อะไรที่ท าใหท้่านรู้สึกสนุกในการเรียนภาษาไอซ์แลนด ์

18. อะไรทีท่่านรู้สึกน่าเบื่อในการเรียนภาษาไอซ์แลนด ์

19. อะไรที่ยากที่สุดในการเรียนภาษาไอซ์แลนด์ เช่น การพูด เขียน อ่าน หรือ ไวยากรณ์ 

20. ระยะเวลาเรียนยาวนานเท่าไหร ่

21. ใครเปน็ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียน ตัวท่านเอง หรือบริษทั 

22. ท่านคิดทีจ่ะเรียนภาษาไอซ์แลนด์ต่อไปไหม เช่น เรียนในระดบัมหาวิทยาลัย ศึกษาต่อด้วยตนเอง อ่านหนังสือ 

หรือ เรียนทางอินเตอร์เน็ท 

23. หลังจากที่ได้เรียนภาษาไอซ์แลนด์แล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลงส าหรับท่านอย่างไรบ้าง 

24. ท่านอ่านหนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุ ดูทีวี เป็นภาษาไอซ์แลนดบ์้างหรือไม ่

25. ท่านเข้าใจเมื่อฟังคนไอซ์แลนด์พูดใช่ไหม 

26. มีบางครั้งทีค่นไอซ์แลนด์ไมเ่ข้าใจเมื่อท่านพูดภาษาไอซ์แลนดใ์ช่หรือไม ่

27. อะไรทีท่่านคดิว่า เป็นปัญหามากที่สุดในการเรียนภาษาไอซ์แลนด ์

28. ค่าเล่าเรียนภาษาไอซ์แลนด์แพงใช่หรือไม่ 

29. ท่านต้องการให้การสอนภาษาไอซ์แลนด์มีการแปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เช่น ครคูนไทย หรือ 

เอกสารการสอนเป็นภาษาไทย 

30. ท่านคิดว่าอะไรที่ส าคัญที่สุดในการสอนภาษาไอซ์แลนด์ส าหรับคนไทย  

ค าศัพทท์ี่เรียนเพียงพอทีจ่ะใชใ้นที่ท างานหรือไม ่
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