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Fylgiskjal 1 
 

Tengsl rannsóknanna I og II. Skýringarmyndin sýnir hvernig unnið var með ákveðin atriði 

úr rannsókn I í framhaldsrannsókninni 

 
 
Rannsókn I                         Rannsókn II 
 
 
 
Yfirflokkarnir: 
 
a) Forþekking eða –hugmyndir   
 
 
 
b) Móttökur                                                                           
 
 
 
c) Tungumál  
 
 
 
 
 
d) Menning  
 
 
 
e) Matur    
 
 
f) Viðurkenning    

 
 

Af hverju var ekki töluð danska á 
Íslandi eins og konurnar héldu? 
Hreintungustefnan, Rasmus Rask 

Margir aðstoðuðu dönsku konurnar 

við íslenskunámið.  

Íslenskunámskeið fyrir útlendinga 

Er það eins og ættleiðing að 
koma inn í fjölskylduna? 

        -tyngi 
 Tví  -menning 
          -matarmenning 

Einangrun 
Sjálfsmynd 
Fordómar 
Áhrif  

A
ðlögun 



Fylgiskjal 2 – Spurningalisti 1, rannsókn I 
 
Viðtalsspurningar til 3 meðrannsakenda 
 
 
 
 
1. Hver var aðdragandinn að því að þú ákvaðst að flytja til Íslands? 
2. Hvaða forhugmyndir hafðir þú um Ísland áður en þú komst hingað? 
3. Lýstu fyrir mér hvernig þér leið fyrstu vikurnar. Hvernig voru móttökurnar? 
4. Var eitthvað hér sem kom þér sérstaklega á óvart? 
5. Hvernig gekk að eiga samskipti við Íslendinga í byrjun? 
6. Hvaða einstaklingar voru það helst sem hjálpuðu þér? 
7. Lýstu fyrir mér hvernig þér gekk að læra tungumálið?  
8. Á hvern hátt telur þú að tungumálaörðugleikar hafi haft áhrif á samskipti þín við   
    heimamenn?  
9. Getur maður í raun skipt út eigin menningu fyrir nýja? Þarf maður þess? 
10. Horfir þú á sjálfan þig sem Íslending eða Dana í dag? Og hvað gera börn þín? 

 
 

NB. Bætt var við spurningum og/eða þeim breytt eftir þörfum 



Fylgiskjal 3 – Spurningalisti 2, rannsókn II 
 

Spurningarnar sem notaðar voru við 2 einstaklingsviðtöl  

Greina má ákveðin tímaröð  

 

                      

 

Byrjunarárin 
  

Hver var aðdragandinn að því að þú ákvaðst að flytja til Íslands? 
Hvaða forhugmyndir hafðir þú um Ísland áður en þú komst hingað? 
Lýstu fyrir mér hvernig þér leið fyrstu vikurnar. Hvernig voru móttökurnar? 
Fannst þú fyrir jákvæðni í þinn garð? 
Hvernig gekk að eiga samskipti við Íslendinga í byrjun? 
Hvaða einstaklingar voru það helst sem hjálpuðu þér? 
Lýstu fyrir mér hvernig þér gekk að læra tungumálið? Fannst þér þú fengu nægilega 
aðstoð við það? 
Á hvern hátt telur þú að tungumálaörðugleikar hafi haft áhrif á samskipti þín við 
heimamenn? 
Hvernig var að skipta dönskunni út fyrir íslensku? 
 
Aðlögunarárin 
 
Hvernig skiptir maður eigin menningu út fyrir nýja? Þarf maður þess? 
Hver er viðbrögð þín við fordómar? Hefur þú fundið fyrir slíku? 
Má segja að það sé gott og átakalaust að vera Dani á Íslandi? 
Hvaða áhrif hafið þið haft á umhverfið ykkar að ykkar mati? 
Talað er um að móðurmálið sé samtvinnuð sjálfsvirðingu og sjálfsmati. Hafið þið 
hugleitt það? Breyttist sjálfáliti ykkar á einhvern tímapunkti?  
Finnur þú fyrir viðurkenningu í dag? 
Ef horft er aftur í tímann hvað telur þú hafi verið erfiðast að glíma við? 
Telur þú viðhorf Íslendinga til útlendinga hafi breyst frá því sem var? 
Horfir þú á sjálfan þig sem Íslending eða Dana í dag? Og börnin þín? 

 
  

 



Fylgiskjal 4 – Spurningalisti 3, rannsókn II 
 
 
Spurningar til rýnihópsins 
Greina má ákveðin tímaröð 

 
 

Fyrstu árin 
 
Rifjið upp fyrstu árin ykkar á Íslandi og lýsið fyrir mér hvernig var tilfinningin að vera 
flutt til annars lands?  
Fundið þið fyrir jákvæðni í ykkar garð?  
Hvernig var að skipta dönsku út fyrir íslensku?  
Hvernig náðuð þið tökum á íslensku?  
Hvernig aðstoð var í boði við tungumálanám?  
Var hún nægileg? 
Hvernig fannst ykkur maturinn, veðurfarið, kuldinn, birtan, snjórinn?   
 
 
Aðlögunarárin 
 
Má segja að það sé gott og átakalaust að vera Dani á Íslandi? 
Hver eru viðbrögð ykkar við fordóma? Hafið þið fundið fyrir slíku? 
Er eitthvað sem þið hafið saknað sem innflytjendur? 
Nefnið nokkur atriði þar sem þið teljið að þið hafið haft áhrif á umhverfi ykkar. 
Talað er um að móðurmálið sé samtvinnað sjálfsvirðingu og sjálfsmati. Hafið  
þið hugleitt það? Breyttist sjálfálit ykkar á einhverjum tímapunkti? 
Hver er ykkar reynsla af tvítyngi? 
 
 
Séð í bakspegli 
 
Lýsið þið fyrir mér á hvern hátt þið finnið fyrir viðurkenningu í dag? 
Ef horft er aftur í tímann hvað teljið þið að hafi verið erfiðast að glíma við? 
Teljið þið að þið hafið fengið nægjanlega og/eða rétta íslenskukennslu?   
Metið þið það svo að persónuleiki ykkar hafi breyst við að setjast að á Íslandi? 
Teljið þið að viðhorf Íslendinga til útlendinga hafi breyst? eða að aðstæður séu 
öðruvísi fyrir fólk sem sest að á Íslandi í dag? 
Eigið þið gott ráð handa Dönum sem flytja hingað? 

  



Fylgiskjal 5 – Spurningalisti 4, rannsókn II 

 

Spurningar sem voru til umræðu fyrir eiginmennina 

Greina má ákveðin tímaröð 
 

 
Byrjunarárin 
 
Hvernig kom það til að þú ákvaðst að giftast danska konu? 
Breyttist viðhorf vina eða ættingja gagnvart þér eftir þessa ákvörðun?  
Hvaða tilfinning var það að koma heim til Íslands með konu frá Danmörku? 
Varstu var við samskiptaerfiðleika í byrjun? 
Á hvern hátt reyndir þú að aðstoða konuna þína? 
Lýstu fyrir mér hvernig henni gekk að læra tungumálið?  
 
 
Aðlögunarárin  
 
Rifjaðu upp fyrstu árin ykkar á Íslandi. Heldur þú að það hafi skipt máli að lífsförunaut þín 
kom frá Danmörku?  
Hvernig leið ykkur hjónin? Fundið þið fyrir jákvæðni í ykkar garð?  
Hver er viðbrögð þín við fordómar? Hefurðu fundið fyrir slíku? 
Að þínu mati má segja að það sé gott og átakalaust að vera Dani á Íslandi? 
Hefur dönsk áhrif verið merkjanleg á umhverfi ykkar/... 

 
  

Séð í bakspegli 
 
Ef horft er aftur í tímann hvað telur þú hafi verið erfiðast að glíma við? 
Hefur persónuleiki eiginkonu þinnar á einhvern hátt breyst við að setjast að á Íslandi? 
Telur þú viðhorf Íslendinga til útlendingar sé öðruvísi í dag heldur en þá? 
Breyttist þú sjálfur á einhvern hátt við það að ganga að eiga konu sem var útlensk?  
Átt þú gott ráð handa Dönum sem flytja hingað? 
  



Fylgiskjal 6 – Tilkynning Persónuverndar 
 

 



Fylgiskjal 7        

Akureyri, júní 2010 

A) Kynningarbréf til eiginkvenna 
  

 

 

Undirrituð, Alice Emma Zackrisson, er í meistaranámi við kennaradeild Háskólans á 

Akureyri. Ég er að vinna að lokaverkefni náms míns sem er rannsókn um aðlögun Dana á 

Íslandi. Rannsóknin er eigindleg  og byggir á samtölum við valda einstaklinga með reynslu af 

fyrirbærinu.    

Með viðtalinu bið ég þig að leyfa mér að forvitnast um líf þítt á Íslandi og lofa þér 

þagmælsku á allan hátt. Í viðtalinu verður reynsla þín af því að flytjast sem ung kona til 

Íslands rædd og lífssaga þín rauði þráðurinn sem leiða mun viðtalið áfram. Að loknum 

viðtölunum verða niðurstöðurnar kynntar fyrir þér. Ég bið þig að reyna að nefna hvorki 

manna– né staðarnöfn, en heiti þér jafnframt að nafninu þínu eða fjölskyldu þinnar verði 

strokuð út ef þau skyldu slysast inn í frásögnina þína. Ég mun gæta fyllsta trúnaðar varðandi 

allar upplýsingar sem fram koma í viðtalinu.  

 

Notað verður segulband og teknar verða nótur. Áætlaður tími viðtals er um 45 mínútur. 

Viðtalið mun fara fram á þeim stað sem þú kýst. Þegar rannsóknin er lokið verður samtalinu 

eytt.  

 

Rannsóknarspurning mín er:  

Hver er reynsla danskra kvenna af því að flytja til Íslands og setjast hér að með 

íslenskum eiginmönnum sínum?  

 

 

 

______________________________________________________ 

Alice Emma Zackrisson  



        Ágúst 2010 
 
           
B) Kynningarbréf til eiginmanna                                 
 
 
 
 
Undirrituð, Alice Emma Zackrisson, er í meistaranámi við Kennaradeild Háskólans á 

Akureyri. Rannsóknin sem ég er að vinna að er eigindleg og er síðasti hluti námsins. Þetta er 

viðtalsverkefni þar sem ég ætla að kynnast reynslu danskra kvenna af því að setjast að á 

Íslandi. Um leið skoða ég viðhorf eiginmannanna.  

 

Ég bið þig með þessu viðtali að leyfi mér að forvitnast um líf þítt og lofa þér þagmælsku á 

allan hátt. Rannsóknarspurningar mínar varða aðlögun, menningu og tungumál og rædd 

verður um reynsla þína af því að giftast ungri danskri konu. Að loknu rannsóknarvinnunnar 

verða niðurstöðurnar kynntar fyrir þér. Ég bið þig að reyna að nefna hvorki manna– né 

staðarnöfn, en heiti þér jafnframt að nafnið þitt eða fjölskyldu þinnar verði strokuð út ef þau 

skyldu slysast inn í frásögnina þína. Ég mun gæta fyllsta trúnaðar varðandi allar upplýsingar 

sem fram koma í viðtalinu.  

 

Áætlaður tími viðtals er um 45 mínútur og fer fram á þeim stað sem þú kýst. Notað verður 

segulband og teknar verða nótur til frekari úrvinnslu. Þegar rannsóknin er búin verður 

viðtalinu eytt. 

  

 

 
 
 
 
___________________________________________ 
             Alice Emma Zackrisson 
 
 



Fylgiskjal 8 – Upplýst samþykki 

 

 

 

 

 

 

 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki að taka þátt í verkefninu í von um að varpa ljósi á 

viðfangsefninu. Ég hef lesið kynninguna og treysti því að farið verði með upplýsingarnar sem 

trúnaðarmál. 

 

 
____________________________  
Staður og dagsetning 
 
 
____________________________________  
Meðrannsakandi/viðmælandi setur merkið sitt 
 
          
 
 

 



 
Fylgiskjal 9 
 
Greiningarlíkan 1. Ninna 
 
  

„Ég vil, ég ætla, ég skal� 
 
 

 
 
 
 
 VViiððuurr kkeennnniinngg..  

NNááðð  mmeeðð  kkjjaarrkkii ,,  
þþoorr  oogg  kkrraaff ttii   oogg  

ooppnnuumm  hhuugg  
Að duga eða drepast 

Forhugmyndir  
litlar.  

Móttökur  góðar. 
Opin og ófeimin 

 

Tungumál 
Öll tækifæri notuð 
til að læra. Hjálp úr    
    ýmsum áttum.    
      Námskeið  
       Tvítyngd  

Menning 
Hefðir lærðust. 

Lifir með 
menningu beggja 

landa 

Matur 
Framandi. 

Lærði að meta og 
velja. Notar sína 
matarsiði með  



Fylgiskjal 10 
 
Greiningarlíkan 2. Lilla. Forhugmyndir og fyrirheit 
 
 

Móttökur 

Fjölskylda 
og   
atvinna 

 

Matur 
Menning 

 

Söknuður 

For-
kunnátta 

Átti vini á 
Íslandi. 
Jákvæð 

viðbrögð í 
vinnu 

 

Vinarleg fjölskylda. 
Fjörug. Fékk einnig 
stuðning í vinnu, 
starfsánægja  

Vandist með aðstoð 
fjölskyldu.  
Notar mat og menningu 
beggja landa  

Erfitt hjá fjölsk. í 
Danmörku. 
Danskt þjóðerni 
er falin „ perle� 
sem enginn 
opnar. „Der er 
mere i os�  

Góð, gaf fyrirheit. 
Hafði unnið hér og 
ferðast. 
Ævintýri  

 

Tungumálið 
„Var hent í djúpa 
laugin�. Mætti 
fordómum í  vinnunni.  
Fékk aðstoð frá fjölsk. 
og í vinnu.  
Námskeið. 
Tvítyngt heimili 
  



Fylgiskjal 11 
 
Greiningarlíkan 3. Ruth. „Ég gæti kyrkt ...�   
Þættir úr hinum íslenska veruleika sem Ruth tókst á við. Átök og sigrar. 
 
 

 



Fylgiskjal 12  
 
Veggspjald. Danir á Íslandi. Samnorrænt verkefni á vegum Stofnunar Vigdísar 
Finnbogadóttur við hina Alþjóðlegu tungumálamiðstöð í Reykjavík. 


