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Straipsnyje kalbama apie pagrindines tyrimo „Tyrimai ir rezultatai“  išvadas (Hrefna 

Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon ir Álfgeir Logi Kristjánsson, 2011) apie 

savijautą, socialinius ryšius ir 5 -7 klasių moksleivių dalyvaimą programoje Laisvalaikio 

centre. Informacija surinkta mokinių gimtąja kalba. Islandijoje, 20011 Vasario mėn., tyrime 

dalyvavo  visi 5 -7 klasių mokiniai. Straipsnis grindžiamas rezultais gautais iš duomenų, 

duotų mokinių gimtąją kalba, analizės.1 Tyrimo metu paaiškėjo, kad yra skirtumas tarp 

duomenų pateiktų gimtąja kalba. Pagrindinės išvados yra tos, kad vaikai kalbantys ne islanų 

kalba yra mažiau socialiai aktyvus, jie jaučiasi blogiau negu jų bendramečiai, iš jų dažniau 

tyčiojamasi ir jie dažniau būna vieniši. Taip pat yra didesnė tikimybė kad šitie vaikai bus 

ignoruojami bendramečių arba bus užpulti kitų vaikų. Jie mažiau laiko leidžia su savo 

bendramečiais ir turi mažiau draugų. Taip pat yra galimybė kad jie patys dalyvaus patyčiose 

arba užsipuls kitus vaikus.  

 

1 Laisvalaikio centras Kampur gavo paramą iš Imigracijos Tarybos ir Socialinės Rūpybos 

ministerijos analizuoti duomenims gautiems iš Vasario mėn. 2011 m. pristatytos tyrimo 

programos „Tyrimai ir Rezultatai“ 

 



Minimi vaikai rečiau dalyvauja Laisvalaikio centro siūlomose programose, sportuoja mažiau 

negu jų bendramečiai. Visi atlikti tyrimai rodo blogėjančią padėtį; taigi, vaikai, kurių gimtoji 

kalba yra ne islandų, jaučiasi blogiau, yra mažiau socialiai aktyvūs ir rečiau dalyvauja 

Laisvalaikio centro siūlomose programose. Tyrimai taip pat aiškiai rodo kad vaikai, kurių tik 

vienas iš tėvų kalba ne islandų kalba taip pat gali turėti savijautos problemų, gali būti atstumti 

bendraamžių ar būti žalojami. Bet vaikams, kurių abu tėvai kalba ne islandų kalba (namuose), 

rizika turėti problemų yra dvigubai didesnė nei kitiems vaikams. Tyrimai rodo kad tos pačios 

problemos gali kilti ir pamokų metu kada šalia yra suaugusiūjų. 

 

 

 


