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Ágrip 

Miklar breytingar, flutningur fólks milli landa og ör tækniþróun hafa átt sér stað 

í næstum öllum þróuðum löndum undanfarna áratugi og þessar breytingar 

hafa haft áhrif á stöðu fullorðinna á vinnumarkaði. Þetta hefur meðal annars 

leitt til þess að vaxandi áhersla er lögð á símenntun ekki síst fullorðinna 

innflytjenda (Van Tubergen og Van De Werfhorst, 2007, bls. 883). Á hinn 

bóginn eru til næg gögn sem sýna að ekki hefur gengið vel að vekja áhuga 

þátttakenda úr þessum hópi á námi. Jafnvel þó að stjórnvöld hér á landi hafi 

sett fram kröfur og ályktað um nauðsyn þess að tekið sé á móti innflytjendum 

þannig að þeir eigi auðvelt með að læra tungu og aðlagast menningu nýja 

landsins fljótt og vel og að þeir fái notið fyrri menntunar sinnar og færni og um 

leið aukið lífsgæði sín, er greinilegt að vel menntaðir innflytjendur eiga enn 

erfitt með að fá menntun og starfsreynslu metna til tekna. Enn fremur er 

staðan sú að þrátt fyrir ýmis fræðslutilboð sem gætu gagnast innflytjendum 

hefur töluverður hópur kvenna af erlendum uppruna aðeins tekið takmarkaðan 

þátt í þeirri fræðslu sem þeim býðst. 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á það sem veldur því að sumar 

konur frá Miðausturlöndum taka ekki þátt í þeirri símenntun sem þeim býðst. 

Þetta er gert með það fyrir augum að kanna hvernig best megi mæta breytilegum 

þörfum ólíkra kvenna innan þessa hóps, bæta menntun kvennanna og 

námsárangur til að auka möguleika þeirra sem virkra þátttakenda í íslensku 

samfélagi. Leitað er leiða til að auðvelda þeim að finna sér stað í samfélaginu sem 

þeim hentar og tryggir að börn þeirra og afkomendur finni sér öruggan stað í takt 

við sína eigin menningu og íslenska menningu. 

Rannsóknarspurningin er: Hvernig skýra konur frá Miðausturlöndum 

takmarkaða þátttöku sína í símenntun á Íslandi?  

Rannsóknin er eigindleg og byggir á einstaklingsviðtölum við átta konur á 

aldrinum 31-51 ára sem tóku mismikið þátt í námskeiðum og eru í 

fjölbreyttum störfum. Rannsóknin fór fram á tímabilinu 5. október 2011 til 

25. mars 2012. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að bæði 

menningarlegar og félagslegar aðstæður þessara kvenna standi í vegi fyrir 

þátttöku þeirra í símenntun á Íslandi. Þessar aðstæður myndast meðal 

annars vegna muna á íslenskri menningu og menningu upprunalandsins. 

Jafnframt leiða niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að íslenskt samfélag tekur 
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á móti innflytjendum á mismunandi hátt eftir uppruna og leiðum og 

forsendum komu þeirra til landsins. 

Draga má þá ályktun að til að hjálpa þessum konum og ef til vill fleiri 

konum að stíga skref fram á við og auðvelda þeim að taka þátt í símenntun 

þurfi íslenskt samfélag að veita þeim öllum jöfn tækifæri og sama aðgang að 

námskeiðum og flóttamenn og aðrir hælisleitendur fá. Það myndi jafnframt 

leiða til þess að þær yrðu samkeppnishæfari á vinnumarkaðnum en þær nú 

eru og hefðu aðgang að fjölbreyttari störfum í samfélaginu. 
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Abstract 

„Breaking with convention“ 

The impact of culture and social networkings on middle-eastern 

womens´participation in Lifelong Learning in Iceland 

In recent decades people in almost every developed country have experi-

enced many rapid changes in society; migration and rapid technological 

developments. These dramatic changes have influenced adults worldwide 

with respect to their participation in lifelong learning. As a result great 

emphasis has been put on adult immigrants to participate in various 

courses and learning activities (Van Tubergen and Van De Werfhorst, 2007, 

bls. 883). However, there is ample evidence to show that success in 

attracting participants from this target group is lacking. One of the 

challenges lies with women from the Middle East who are scattered around 

the work market and in society in general. Even though state policies have 

set out requirements, regarding education for immigrants, and determine 

the importance of embracing diversity so that immigrants find it easy to 

integrate to the society and access their chances of participation in daily 

life, there is a considerable group of women, of foreign origin, who has a 

limited role in participation in the educational activities on offer. 

The main purpose of this research is to highlight factors which impede 

participation and successful completion of courses, among women from the 

Middle East in lifelong learning courses in Iceland and to investigate how 

best to meet the variety of these women´s needs, and thus to enhance their 

access to the community in order to establish a safer community for their 

children and descendants which allows for the integration of both the 

existing and new culture. These aspects are an important part of making 

future developments possible for these women regarding participation and 

coexistence in the new environment. 

The research question is: How do women from the Middle East explain 

their limited participations in lifelong learning activities in Iceland? 

The investigation is qualitative and is based on data gleaned from 

interviews with eight immigrant women aged 30 to 51 and from public 

documents. The study was carried out between October 5th 2011 and 

March 25th 2012. The findings suggest that social networking, level of 

education and income problems are among the factors that affect 
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immigrants´ access to lifelong learning. It also suggests that the Icelandic 

society embraces different “types” of immigrants differently. 

The result suggests that in order to help these women, and even others, 

to move forwards and engage in lifelong learning activities, equal 

opportunities and equal access to courses need to be secured to all 

refugees and immigrants in Iceland. The conclusion shows that this will 

allow them to be more competitive in the labour market and give them 

access to a wider range of jobs in the society. 
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1 Inngangur 

Flest samfélög hafa gjörbreyst á síðustu áratugum. Samfélagsbreytingar 

hafa meðal annars haft í för með sér aukna fólksflutninga sem hafa haft 

áhrif á tengsl einstaklinga við nýtt samfélag. Margir félagsfræðingar voru 

lengi uppteknir af því að kanna hvernig aðfluttum einstaklingum sem 

tilheyrðu einhverjum menningarheimi eða félagshópi gengi að aðlagast hinu 

nýja samfélagi sem þeir fluttust til (Bourdieu, 1991, 1997, 2007; Giddens, 

1998, 2000; Putman, 2000). Í ljós hefur komið að margir þættir hafa áhrif á 

hversu vel þessum hópum tekst að tileinka sér mál og menningu nýja 

landsins. Þetta á einnig við um þá hópa kvenna frá Miðausturlöndum sem 

hafa flutt til annarra landa. Þessum konum hefur fjölgað á Norðurlöndunum 

almennt (ALSayyd og Castells, 2001, bls. 1-5) og sérstaklega á Íslandi (sjá 

töflu 1). Þessar konur búa yfir fjölbreyttri menntun (Al-Yousef, 2009, bls. 6-

11), en margt bendir til að þær nýti sér ekki þá þjónustu og tækifæri sem 

eru í boði hér á Íslandi, þannig að þær taka ekki þátt í samfélaginu og nýta 

ekki þau tækifæri sem þeim bjóðast. Viðfangsefni mitt í þessari rannsókn er 

að varpa ljósi á þætti sem virðast hafa áhrif á takmarkaða þátttöku kvenna 

frá Miðausturlöndum í símenntun hér á Íslandi. 

Undanfarin ár hefur mikil áhersla verið lögð á fullorðinsfræðslu, en einn 

af meginþáttum hennar er mikil áhersla á símenntun (e. lifelong learning). 

þ.e. þá menntun sem við þurfum stöðugt að verða okkur úti um til að lifa af 

í breytilegu þjóðfélagi nútímans (Merriam, Caffarella og Baumgartner 2007, 

bls. 5; Sérfræðingahópur FA, 2004, bls. 21). Nefnd á vegum mennta-

málaráðuneytis undir verkstjórn Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins hefur 

notað orðið „ævimenntun“ fyrir lifelong learning. Samkvæmt þeirra 

skilgreiningu er ævimenntun „allt það námsstarf sem fram fer á 

mannsævinni og stuðlar að því að auka þekkingu, verksvit, leikni, færni 

og/eða hæfi hvort sem er í einstaklingsbundnum, félagslegum eða faglegum 

tilgangi.“ (Menntamálaráðuneytið, e.d.). 

Með hugtakinu símenntun er gengið út frá því að nám og fræðsla sé 

eitthvað jákvætt, eitthvað sem bætir líf okkar og eitthvað sem við eigum að 

hafa aðgang að alla lífsleiðina. Það kemur ekki á óvart að í rannsóknum á 

þátttöku í fullorðinsfræðslu skuli vera gengið út frá þessari sýn. Þá má hins 

vegar spyrja hvers vegna þátttaka sé ekki meiri en raun ber vitni ef þetta er 

raunveruleikinn (Crowther, 2000, bls. 482) Símenntun er einnig sameiginleg 

stefna innan OECD-ríkjanna og víðar í heiminum. Hún er talin nauðsynlegt 

skilyrði aukinnar hæfni og færni einstaklinga, mannauðs fyrirtækja og þjóða 
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(Miyamoto, 2005), en þrátt fyrir aukna velgengni og félagslega velferð 

almennings er það svo að ákveðnir hópar í samfélaginu taka síður þátt í 

símenntun, eins og t.d. fólk með stutta formlega skólagöngu að baki 

(Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir og Svava Guðrún Sigurðardóttir, 

2010, bls. 8-9). 

Í rannsókn þessari er ætlun mín að skoða þátttöku kvenna frá 

Miðausturlöndum í símenntun á Íslandi. Rannsóknin snýst aðallega um áhrif 

efnahagslegrar, félagslegrar og menningarlegrar auðlegðar á þátttöku þeirra 

í skipulagðri fræðslu. Vegna mikilla breytinga á þjóðfélagsháttum hafa 

yfirvöld menntamála hér á landi lagt á það áherslu að einstaklingar fái 

tækifæri til að mennta sig alla ævi, til að þeir verði færir um að lifa og starfa 

í lýðræðisþjóðfélagi nútímans og verði einnig tilbúnir til að takast á við örar 

breytingar. Þetta á ekki síst við um hópa innflytjenda sem hafa stækkað á 

síðustu árum, hvort sem um er að ræða formlega menntun innan skóla-

kerfisins eða óformlega menntun sem fer fram utan skólakerfisins, í daglegu 

lífi og störfum. Hér á Íslandi er litið á þekkingu, kunnáttu og færni út frá 

forsendum skólakerfisins, atvinnulífsins og einstaklinganna sjálfra 

(Menntamálaráðuneytið, 2008, bls. 13). „Menntun borgar sig“ segir 

Þorvaldur Gylfason, því hún eykur mannauð og hagvöxt. Hann bendir þar að 

auki á, að hagur einstaklinga og þjóða ræðst að miklu leyti af mannauði og 

félagsauði, en ekki náttúruauði, þótt margir álíti að svo sé (Kennarasam-

band Íslands, 2008). Á leiðtogafundi Evrópusambandsins í Lissabon árið 

2000 samþykktu leiðtogar Evrópusambandsins áætlun sem sneri að 

mennta- og rannsóknarmálum og í ljós kom að menntun og rannsóknir eru 

lykillinn að framtíðarstefnu ESB (Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 7). Með 

tilliti til þessa markmiðs, að gera Evrópu að samkeppnishæfasta og best 

búna þekkingarsamfélagi heimsins, skiptir máli fyrir einstaklinga að vera 

fljótir að bregðast við nýjum aðstæðum samfélagsins á tímum breytinga, 

geta starfað með nýjum félögum og tileinkað sér nýja færni til að geta 

stöðugt tekist á við ný og fjölbreytt verkefni. 

1.1 Bakgrunnur og rökstuðningur fyrir vali viðfangsefnis  

Í ljósi þess hversu menntun er talin mikilvæg fyrir velferð samfélagsins skyldi 

engan undra að stjórnvöld vilji auka þátttöku í símenntun og hækka 

menntunarstig almennings. En til þess að það takist þarf meðal annars að 

gæta þess að einhverjir hópar verði ekki utanveltu. Stjórnvöld hér á landi hafa 

ályktað um mikilvægi þess að tekið sé á móti innflytjendum þannig að þeir 

eigi auðvelt með að aðlagast tungu og menningu nýja landsins fljótt og vel og 

að þeir fái notið fyrri menntunar sinnar og færni og um leið aukið lífsgæði sín. 
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Engu að síður er töluverður hópur kvenna af erlendum uppruna sem hefur 

tekið takmarkaðan þátt í þeirri fræðslu sem þeim býðst og er það áhyggjuefni. 

Það eru ýmsar ástæður fyrir því að ég valdi að fjalla um þetta efni. Í 

fyrsta lagi hafa á alþjóðavettvangi farið fram umræður um það hvað skipti 

mestu máli í menntun; hvaða lykilþáttum einstaklingar þurfi að búa yfir sem 

virkir þátttakendur í tæknivæddu atvinnulífi nútíma þjóðfélags. Nú er lögð 

áhersla á þætti sem lúta að þroska einstaklingsins, menningarlæsi, færni í 

samskiptum, samvinnu, frumkvæði og nýsköpun; að geta tjáð sig á 

móðurmáli sínu og á erlendu máli, svo dæmi séu tekin (European 

Commission, 2007, bls. 4-5; Menntamálaráðuneytið, 2008, bls. 13-15). Í 

öðru lagi hafa rannsóknir á fullorðinsfræðslu sýnt það að ákveðinn hópur 

fullorðinna tekur ekki þátt í þeirri símenntun sem í boði er. Sem dæmi um 

rannsóknir sem hafa verið gerðar á Íslandi á þessu sviði er rannsókn Jóns 

Torfa Jónassonar og Jóhönnu Rósu Arnardóttur á þátttöku í símenntun, 

Símenntun í ljósi fyrri skólagöngu, sem gerð var árið 2001. Í þeirri könnun 

kemur fram að 59% þátttakenda sóttu einhvers konar námskeið á síðustu 

12 mánuðum og 34% þátttakenda sóttu starfstengd námskeið. Sé miðað við 

síðustu þrjú ár, höfðu 78% svarenda annað hvort verið í námi eða sótt 

námskeið og því voru um 22% svarenda sem ekki tóku þátt í símenntun (Jón 

Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2001, bls. 7-9). Einnig hefur 

komið fram í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Andreu Gerðar Dofradóttur 

(2009, bls. 87) að ákveðnir hópar taka minna þátt en aðrir og það er 

breytilegt eftir aldri, kyni, stærð vinnustaða og atvinnugrein. 

Hvatinn að þessu verkefni var sá að frá árinu 2009 hef ég starfað sem túlkur 

fyrir hælisleitendur og flóttamenn. Á þessum árum hef ég lært heilmikið um 

stöðu þeirra og einnig um kerfið almennt á Íslandi og viðmót til þessara 

hópa í allskonar opinberum stofnunum. Ég var einnig mjög heppin að hefja 

framhaldsnám í fræðslustarfi með fullorðnum – mannauðsþróun sem 

hjálpaði mér að afla frekari þekkingar á námi fullorðinna. Auk þess tók ég 

eftir fjarveru innflytjenda í flestum áföngum á þessu sviði og að lokum 

ákvað ég að skrifa meistararitgerð um þetta efni. Umfjöllunin verður að 

sjálfsögu með öðru sjónarhorni því ég sem rannsakandi er innflytjandi með 

sömu menningu og viðmælendur mínir. 

Ég mun bera niðurstöður rannsóknar minnar á takmarkaðri þátttöku 

kvenna frá Miðausturlöndum í fræðslu hér á landi saman við nokkrar fyrri 

rannsóknir á þátttöku í fræðslu sem hafa verið gerðar, bæði hér á landi og 

erlendis. 
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1.2 Tilgangur verkefnisins  

Tilgangur verkefnisins er að lýsa, túlka og leitast við að skilja menningarlega 

og félagslega stöðu kvenna frá Miðausturlöndum og öðlast þannig dýpri og 

nákvæmari skilning á hindrunum á þátttöku kvenna af erlendum uppruna í 

símenntun. Jafnframt verður leitað svara við því hvaða hvatar viðmælendur 

telja að myndu hjálpa þeim til að stíga skrefið og taka þátt, þ.e. ef þeir hafa 

áhuga á því. 

1.2.1 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á það hvað veldur því að sumar 

konur frá Miðausturlöndum taka ekki þátt í þeirri símenntun sem þeim býðst. 

Þetta er gert með það fyrir augum að kanna hvernig best megi mæta 

breytilegum þörfum ólíkra hópa kvenna af erlendum uppruna, bæta menntun 

þeirra og námsárangur til að auka möguleika þeirra sem virkra þátttakenda í 

íslensku samfélagi. Leitað er leiða til að auðvelda þeim að finna sér stað í 

samfélaginu sem þeim hentar og tryggir að börn þeirra og afkomendur finni 

sér öruggan stað í takt við bæði íslenska menningu og menningu fyrrum 

heimalands. Ef mögulegt er að finna hvaða ástæður búa að baki takmarkaðri 

þátttöku þeirra eru meiri líkur á að hægt sé að gera innflytjendum og ef til vill 

fleirum, auðveldara og jafnvel eftirsóknarverðara að taka þátt í símenntun og 

um leið verða samkeppnishæfari á vinnumarkaðnum. 

1.2.2 Rannsóknarspurningin  

Rannsóknarspurningin sem liggur til grundvallar rannsókninni er: Hvernig 

skýra konur frá Miðausturlöndum takmarkaða þátttöku sína í símenntun á 

Íslandi? 

Undirspurningar eru eftirfarandi: 

1. Hvernig getur hugtakið menningarauður varpað ljósi á takmarkaða 

þátttöku kvenna frá Miðausturlöndum í símenntun hérlendis? 

2. Hvaða áhrif hafa tengslanet á þátttöku kvenna í símenntun? 

3. Hvers vegna láta sumar konur sér nægja ákveðið lágmarksstig 

kunnáttu? 

4. Hvaða aðgang hafa þær að námskeiðum? 

1.2.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í níu kafla. Fyrsti kafli hefst á inngangi þar sem gerð er 

grein fyrir tilgangi, rannsóknarspurningu, markmiði rannsóknarinnar sem og 
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þeim tengslum sem ég hef við efnið og áhuga mínum á því. Í öðrum kafla er 

fjallað um bakgrunnsupplýsingar sem stuðst er við í verkefninu. Þar er 

hugtakið „innflytjandi“ skilgreint og fjallað um mismunandi dvalarleyfi sem 

innflytjendur sem hingað koma fá. Einnig fjallað um misjafnlega greitt 

aðgengi fólks að gæðum samfélags, þ.e.a.s aðgengi þeirra að menntun bæði 

á Íslandi og á öðrum Norðurlöndum. Saga svæðisins sem er þekkt sem 

Miðausturlönd og staða kvenna á því svæði er viðfangsefni þriðja kafla. Hið 

fræðilega samhengi sem liggur að baki verkefninu er til umfjöllunar í fjórða 

kafla, gerð er grein fyrir þeim fræðikenningum og sjónarhornum sem nýtt 

verða til að túlka viðtalsgögnin, einnig er greint frá helstu einkennum og 

kenningum um fullorðna námsmenn. Í fimmta kafla er fjallað um þær 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á málefnum innflytjenda sem og önnur 

fræðileg skrif sem tengjast efninu. Í sjötta kafla er gerð grein fyrir 

rannsóknaraðferðinni ásamt helstu kostum hennar og göllum. Þar er einnig 

fjallað um þátttakendur, framkvæmd rannsóknarinnar og sérstaklega um 

leitina af viðmælendum. Helstu niðurstöður eru kynntar í sjöunda kafla og í 

áttunda kafla er að finna umræður um niðurstöður rannsóknarinnar og þær 

settar í fræðilegt samhengi. Í lokakafla ritgerðarinnar er greint frá þeim 

lærdómi sem ég öðlaðist við gerð ritgerðarinnar og einnig er fjallað um 

áhugaverð framtíðarannsóknarefni á sviði þátttöku kvenna frá 

Miðausturlöndum. 
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2 Innflytjendur á Íslandi 

Í þessum kafla fjalla ég um innflytjendur sem búa hér á landi og mismunandi 

skilgreiningar sem liggja að baki orðinu „innflytjandi“, auk þess sem ég 

greini frá mismunandi tegundum af dvalarleyfum sem veitt hafa verið 

innflytjendum hingað til. 

2.1 Flokkar innflytjenda 

Á síðustu árum hefur útlendingum fjölgað sem flytja til landsins og taka upp 

búsetu hérlendis. Samkvæmt skýrslu Hagstofu Íslands eru flestir 

innflytjenda á Íslandi á aldrinum 20-30 ára, en þetta þýðir að flestir eru 

fullorðnir einstaklingar. Hlutfall barna í hópi innflytjenda hérlendis er 

talsvert lægra en á flestum Norðurlöndunum, svo sem í Noregi og 

Danmörku og langflest þeirra eru yngri en tíu ára. Fjöldi innflytjenda á 

Íslandi hefur farið vaxandi, en árið 2008 var fjöldi innflytjenda hér á landi 

25.265 einstaklingar eða 8,1% mannfjöldans. Þetta hlutfall hafði aukist í 

samanburði við árin á undan, þeir voru t.d. 2% árið 1996 eða 5.354 

(Hagstofa Íslands, 2009, bls. 21). Innflytjendum á Íslandi hefur þó ekki 

fjölgað mikið allra síðustu ár og í dag eru þeir 25.693 eða 8% samkvæmt 

tölum frá Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2011). 

Skilgreiningar á hugtakinu „innflytjandi“ eru nokkuð breytilegar því 

innflytjendur eru fjölbreyttur hópur, langt frá því að vera einsleitur. Flestar 

skilgreiningar ganga út á það að innflytjendur séu einstaklingar sem yfirgefið 

hafa land sitt og flust til annars tiltekins lands (Hagstofa Íslands,2009, bls. 

3). Í tölum Hagstofu Íslands er innflytjandi hins vegar skilgreindur sem 

einstaklingur búsettur á Íslandi sem fæddur er erlendis og hvers foreldrar 

eru báðir fæddir erlendis. Einnig kemur fram að þessi einstaklingur á að eiga 

erlenda afa og ömmur, með öðrum orðum að afar og báðar ömmur í báðar 

ættir séu einnig fædd erlendis (Hagstofa Íslands,2009, bls. 3-4). 

Fjölmennasti hópur innflytjenda hér á landi í dag er frá Póllandi 

(Hagstofa Íslands, 2009, bls. 12) Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands voru 

Pólverjar 9.082 árið 2008, en núna (2011) eru þeir 9.463 talsins. Næst 

fjölmennasti hópurinn er frá Asíulöndum, sérstaklega einstaklingar frá 

Filippseyjum sem eru í dag 1.341 og innflytjendur frá Taílandi eru 908 á 

Íslandi. Langflestir innflytjenda á Íslandi eru engu að síður frá Evrópu, utan 

Norðurlanda, og eru þeir alls 68% innflytjenda hér á landi. 
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Ísland samþykkti lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993, þar sem 

meðal annars er kveðið á um frjálsa fólksflutninga. Samkvæmt lögum nr. 

86/2008 eiga útlendingar frá EES/EFTA-ríkjum og fjölskyldur þeirra 

sjálfstæðan rétt til að dvelja og flytja innan Evrópska efnahagssvæðisins. Þar 

kemur jafnframt fram að þeir útlendingum sem hyggjast dvelja lengur en 

þrjá mánuði hér á landi ber að skrá sig hjá Þjóðskrá auk þess sem þeir þurfa 

að fullnægja eftirfarandi skilyrðum: 

 Vera launþegi sem fellur undir lög um frjálsa atvinnu og búseturétt 
launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins. 

 Ætla að stunda sjálfstæða atvinnustarfssemi á Íslandi, veita eða njóta 
þjónustu á Íslandi. 

 Þiggja nægilega fastar reglubundnar greiðslur eða eiga nægilegt eigið 
fé og falla undir sjúkratryggingu sem ábyrgist alla áhættu meðan dvöl 
hans á Íslandi varir. 

 Vera innritaður hjá viðurkenndri námsstofnun með það að 
meginmarkmiði að öðlast þar menntun eða starfsþjálfun, falla undir 
sjúkratryggingu sem ábyrgist alla áhættu meðan dvöl hans á Íslandi 
varir og geta sýnt fram á trygga framfærslu. 

Aðstandandi sem er ekki EES- eða EFTA-útlendingur þarf að sækja um 

dvalarskírteini hjá Útlendingastofnun innan þriggja mánaða frá komu til 

Íslands. Dvalarleyfi á Íslandi eru af ýmsum tagi: 

 Dvalarleyfi vegna starfs sem krefst sérfræðiþekkingar 

 Dvalarleyfi vegna skorts á vinnuafli 

 Dvalarleyfi vegna íþróttafólks 

 Samningar Íslands við önnur ríki um dvöl ríkisborgara þeirra hér á landi 

 Dvalarleyfi vegna vistráðningar 

 Dvalarleyfi vegna náms 

 Dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða 

 Bráðarbirgðadvalarleyfi 

 Dvalarleyfi sem flóttamaður 

 Dvalarleyfi fyrir aðstandendur (Lög nr. 86/2008). 

Í töflu 1 (Útlendingastofnun, 2011) koma fram upplýsingar um konur frá 

Miðausturlöndum sem dvelja hér á mismunandi forsendum. Taflan sýnir 

ólík landvistarleyfi sem konurnar hafa: til dæmis er ein flóttakona, nokkrar 

hafa dvalar- og atvinnuleyfi, mannúðarleyfi, námsmannaleyfi, búsetuleyfi 
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eða eiga maka sem býr hér og er með atvinnu og dvalarleyfi, aðrar eru 

makar Íslendinga eða hafa einhver önnur tengsl við landið eins og að eiga 

barn sem er íslenskur ríkisborgari en móðirin sjálf á ekki rétt á 

aðstandendaleyfi. Taflan byggir á gögnum frá árinu 2002- 2011 og gefur því 

raunhæfa mynd af stöðu mála nú í dag.  

Tafla 1. Tegundir dvalarleyfa kvenna frá Miðausturlöndum á Íslandi, eftir löndum 
(Útlendingastofnun, 2011). 

 Löndin 

Tilgangur dvalar Al Lib Tyr Mar Írn Tún Ísr Jem Sau Pak Afg 

Dvalar- og atvinnuleyfi 1 
   

2 
      

Maki Íslendings 2 2 7 7 1 2 1 1 1 2 2 

Búsetu-leyfi 
  

1 10 
     

1 
 

Aðstandandi útlendings 
   

4 1 1 
   

1 
 

Tengsl við landið 
   

1 
 

1 
     

Flóttamaður 
    

1 
      

Mannúðar-leyfi 
    

1 
      

Námsmanna-leyfi 
    

1 
 

1 
    

 
3 2 8 22 7 4 2 1 1 4 2 

Einnig má nefna þá útlendinga sem hafa yfirgefið heimaland sitt eða land 

þar sem þeir höfðu síðast fasta búsetu vegna, t.d. stríðsátaka eða pólitískra 

ofsókna. Meðal þeirra hlutverka sem Flóttamannastofnun Sameinuðu 

þjóðanna hafa er að finna flóttafólki þriðja land til að flytja til. Ísland er eitt 

af aðildaríkjum Sameinuðu Þjóðanna sem hafa tekið á moti hópi 

flóttamanna frá árinu 1956, en vegna efnahagskreppunnar sem breiddi 

vængi sína árið 2008 hefur ekki verið hægt að taka á móti flóttamönnum 

reglulega (UNHCR The UN Refugee Agency, án ártals). Fáum útlendingum er 

veittur réttur til hælis á Íslandi, en sumir þeirra hafa fengið dvalarleyfi af 

mannúðarástæðum. Einstaklingar þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði til þess 

að fá hæli á Íslandi. Hælisveiting hefur í för með sér að útlendingurinn hefur 

réttarstöðu flóttamanns og fær dvalarleyfi. Menntun, starfsþjálfun og 

endurmenntun flóttamanna vegna atvinnu er á vegum ráðuneytis. 

Útlendingur sem hefur haft búsetuleyfi hér á landi í fjögur ár á rétt á að 

sækja um ríkisborgararétt. Eitt af þeim skilyrðum sem sett eru fyrir 
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ríkisborgararétti útlendinga er að útlendingurinn hafi sótt námskeið í 

íslensku fyrir útlendinga og tekið próf í íslensku (Lög nr. 86/2008). 

Rannsóknin byggir á viðtölum við konur sem hafa dvalið hér á Íslandi í 

meira en þrjú ár og af mismunandi ástæðum og með ólík landvistarleyfi. 

Þær tilheyrðu ýmist hópum kvótaflóttamanna, hælisleitenda/flóttamanna 

eða innflytjenda. 

Kvótaflóttamenn hafa verið skilgreindir sem einstaklingar sem hafa 

þegar fengið hæli í einu landi og ástandið þar breytist á verri veg og þeir 

hafa þurft að leita hælis í þriðja landinu til að fá vernd, oftast gerist það í 

gegnum samninga milli móttökulanda og flóttamannasamtaka. (Rauði kross 

Íslands, 2006). Sem dæmi um þetta má nefna konur frá Palestínu sem höfðu 

verið sem flóttamenn um áraskeið í Írak en þar var lífi þeirra ógnað og var 

þeim þá boðið hæli á Íslandi. Kvótaflóttafólki er veitt umtalsverð þjónusta 

og aðstoð við komuna til Íslands, eins og aðstoð við húsnæðismál, 

heilbrigðisþjónusta, sálfræðiþjónusta, félagsþjónusta og félagsráðgjöf, 

framfærsluþjónusta, og þjónusta við leik-, grunn- og framhaldsskóla. Það 

eru einnig haldin sérstök námskeið fyrir fullorðna flóttamenn í íslensku og 

um íslenskt samfélag en þessi námskeið standa yfir í um það bil eitt ár eftir 

komuna til landsins. Jafnframt er boðið upp á aðstoð við atvinnuleit, styrki 

til frístundastarfa bæði fyrir börn og fullorðna, túlkaþjónustu o.s.frv. 

(UNHCR The UN Refugee Agency, án ártals). 

Þegar fólk flýr land sitt og sækir um hæli annars staðar flokkast það sem 

hælisleitendur. Hælisleitendaferli getur tekið mislangan tíma og lýkur með 

niðurstöðu um hvort viðkomandi er veitt staða flóttamanns eða ekki. 

Samkvæmt Flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1951 er 

flóttamaður skilgreindur sem einstaklingur sem flýr land sitt og getur ekki 

farið aftur til baka „af ástæðuríkum ótta við að verða ofsóttur vegna 

kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar í sérstökum félagsmálaflokkum 

eða stjórnmálaskoðana, og getur ekki, eða vill ekki, vegna slíks ótta, færa 

sér í nyt vernd þess lands“ (Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, 

2008, bls. 66). Einstaklingar sem flokkast sem hælisleitendur fá aðeins minni 

þjónustu en kvótaflóttamenn eftir að málsmeðferð þeirra lýkur og þeir fá 

samþykki og skilgreiningu yfirvalda sem flóttamenn. Í viðtali við Atla Viðar 

Þorsteinsson, verkefnastjóra hjá Rauða krossi Íslands, kom fram að verið er 

að vinna í því að jafna stöðu flóttamanna og kvótaflóttamanna (Atli Viðar, 

munnleg heimild, 11. mars 2011). 

Þeir einstaklinga sem koma hingað erlendis frá og eru ekki landflótta 

teljast til almennra innflytjenda og er það langfjölmennasti hópurinn. 

Innflytjendur fá engan sérstakan stuðning frá ríki eða borg og þurfa sjálfir að 
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leita eftir upplýsingum og íslenskukennslu og bera sjálfir kostnað af því þeir 

geta þó eins og aðrir á atvinnumarkaði fengið styrk frá verkalýðsfélögum 

sínum. Innflytjendur sem hafa misst vinnunna fá að sama skapi að taka þátt 

í námskeiðum sér að kostnaðarlausu. Þótt íslensk stjórnvöld telji áríðandi að 

innflytjendur læri íslensku og aðlagist íslensku samfélagi hafa þau enn sem 

komið er ekki skyldað innflytjendur til að fara á námskeið né boðið upp á 

sértök úrræði til að auðvelda aðlögun þeirra að samfélaginu 

(Félagsmálaráðuneyti, 2007, bls. 6; Gunnar Þór Jóhannesson og Friðrik H. 

Jónsson, 2008, bls. 5-17). 

Á Íslandi bjuggu 170 konur frá Miðausturlöndum árið 2011 (Hagstofa 

Íslands, 2011) Tafla 2 sýnir skiptingu þessara kvenna eftir upprunalandi. Af 

þessum konum hafa 85 hlotið íslenskan ríkisborgararétt. 

Tafla 2 Fjöldi kvenna frá Miðausturlöndum á Íslandi. (Hagstofa Íslands, 2011) 

Löndin Fjöldi Íslenskir ríkisborgarar 

Alsír 

Barein 

Egyptaland 

Írak 

Íran 

Ísrael 

Jemen 

Jórdanía 

Katar 

Kúveit 

Líbanon 

Marokkó 

Óman 

Palestína 

Túnis 

Sameinuðu arabísku furstadæmin  

Sádi- Arabía 

Sýrland 

Tyrkland 

Pakistan  

Afganistan  

8 

1 

5 

20 

15 

11 

1 

4 

0 

1 

5 

53 

1 

0 

6 

0 

2 

5 

18 

13 

1 

4 

0 

4 

5 

6 

8 

0 

4 

0 

0 

1 

31 

0 

0 

1 

0 

1 

4 

10 

6 

0 

21 lönd 170 85 
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Konur frá Miðausturlöndum hafa flust búferlum til Íslands af ýmsum 

ástæðum, annaðhvort sjálfviljugar eða af illri nauðsyn og fengið mismunandi 

dvalarleyfi hér á landi eftir því hvaða ástæður bjuggu að baki flutningum þeirra, 

sem hefur síðan áhrif á aðgengi þeirra að auðlindum samfélagsins. Á Íslandi eru 

ekki margar konur frá Miðausturlöndum en þær hafa ólíkan félagslegan og 

menningarlegan bakgrunn sem hefur áhrif á það hversu tilbúnar þær eru að 

gefa gamlar hefðir upp á bátinn og taka upp nýjar. 

2.2 Aðgengi innflytjenda að menntun 

Innan þeirra samfélaga sem taka á móti innflytjendum er almennt álitið 

nauðsynlegt að innflytjendurnir læri tungumál samfélagsins sem þeir flytjast 

til. Á Norðurlöndunum, t.d. í Danmörku, er innflytjendum og flóttamönnum 

boðið að stunda þriggja ára nám í dönsku og samfélagsfræði sér að 

kostnaðarlausu (The Ministry of Refugee, Immigration and Integration 

Affairs, 2006). Í grein sinni The Legal Position of Migrants in Denmark 

gagnrýnir Silvia Adamo nýja stefnu Dana gagnvart flóttamönnum. Hún 

bendir á að í Danmörku gildir sú regla að flóttamenn og hælisleitendur, eftir 

hælismeðferðina, eru skyldugir til að stunda þriggja ára nám í dönsku og 

samfélagsfræði. Hún segir að þetta hjálpi þeim að aðlagast samfélaginu í 

byrjun. Hins vegar er það svo að innflytjendur sem eru búnir að fá hæli í 

Danmörku þurfa að skrifa undir samning við sveitafélagið sem þeir búa í um 

að þeir verði virkir þátttakendur í samfélaginu. Þetta varðar námskeið og 

atvinnuleit seinna. Innflytjendum sem mæta ekki reglulega í námskeið sem 

þeim eru boðið upp á verður refsað með því að afnema fjárhagslega aðstoð 

sem þeim er veitt reglulega (Adamo, 2007, bls. 18-20). Innflytjendastefnan í 

Svíþjóð er mjög ólík þeirri dönsku og hollensku. Í Svíþjóð er innflytjendum 

boðið upp á tungumálanám og samfélagsfræðslu í tvö ár frá komu sinni til 

landsins. En aðalmunurinn er sá að innflytjendum er ekki refsað ef þeir 

mæta ekki reglulega. Stefnan í Sviðþjóð er þannig frjálslyndari og tekur tillit 

til sjálfstæðis einstaklinganna (Wiesbrock, 2011, bls. 50-52). Hér á Íslandi 

hefur einnig lögð áhersla á að innflytjendur læri íslensku og aðlagist 

samfélaginu. Í stefnu ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda hér á landi 

kemur í ljós að íslenskukunnátta innflytjenda hjálpi þeim að aðlagast 

samfélaginu betur en þar stendur: „Með öflugum stuðningi við íslenskunám 

innflytjenda er þjónað því tvíþætta markmið að flýta fyrir aðlögun þeirra að 

samfélaginu og styrkja stöðu íslenskunnar til framtíðar“ 

(Félagsmálaráðuneyti, 2007, bls. 6). Meirihluti innflytjenda hefur engu að 

síður lítið eða ekkert aðgengi að íslenskukennslu og þeir sem sækja 

námskeið í starfstengdri íslensku fá í flestum tilfellum einungis 40 

kennslustundir (Gunnar Þór Jóhannesson og Friðrik H. Jónsson, 2008, bls. 5-
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17). Á Íslandi hafa ekki allir innflytjendur aðgang að ókeypis námskeiðum. 

Flóttafólk hér á landi fær þjónustu og aðstoð í heilt ár frá komu sinni til 

landsins. Reiknað er með að fullorðnir einstaklingar í þessu hópi fái 720 

kennslustundir í íslensku og menningar- eða samfélagsfræðslu. Kennslan fer 

fram á dagvinnutíma og hefst sem fyrst eftir komu fólksins til landsins 

(Velferðarráðuneytið, 2009). Hjá Mími-símenntun er boðið upp á 30 og 60 

stunda námskeið í íslensku á stigum 1-5. Íslensk talþjálfun og ritun er 30 

stundir en önnur námskeið 60 kennslustundir. Hægt er að velja um morgun- 

eða kvöldnámskeið, tvisvar eða fjórum sinnum í viku í 5 eða 10 vikur. 

Stöðumat er í upphafi annar fyrir þá sem kunna eitthvað en hafa ekki tekið 

námskeið lengi. Það er mjög misjafnt hversu hátt hlutfall kostnaðar 

nemendur þurfa að greiða úr eigin vasa fyrir námskeiðin. Þetta fer einnig 

eftir stéttarfélögum og í sumum tilfellum eftir fyrirtækjum sem þeir vinna 

hjá (Sólborg Jónsdóttir1, munnleg heimild, 4. jan. 2012). Samkvæmt könnun 

sem gerð var árið 2008 var aðgengi nemenda að íslenskukennslu gott á 

kvöldin en ekki mjög gott á vinnutíma (Gunnar Þór Jóhannesson og Friðrik 

H. Jónsson, 2008, bls. 17). Helstu ástæður þessa eru þær að 

atvinnurekendur eru ekki alltaf tilbúnir til að hleypa starfsfólki úr vinnu á 

námskeið á dagvinnutíma. En það er einnig erfitt fyrir fólk að fara í nám eftir 

8-10 klukkustunda vinnudag. 

Sérstök námskeið (stig 1 og 2) eru haldin fyrir rússnesku-, pólsku-, 

taílensku-, víetnömsku- og kínverskumælandi fólk. Fólki með önnur 

móðurmál er blandað saman í hópa og er þar gjarnan notast við ensku sem 

sameiginlegt tungumál. Öllum er þó frjálst að sækja námskeið í blönduðum 

hópum ef þeir kjósa. Margir taka stig 1 og 2 oftar en einu sinni (Sólborg 

Jónsdóttir, munnleg heimild, 4. jan. 2012). 

Námsefnið sem er kennt hjá Mími-símenntun heitir „Íslenska fyrir alla“ 1-4. 

Það er hægt að nálgast það á netinu2. Þar er líka hljóðefni og svo er notað mikið 

viðbótarefni á borð við spil, leiki, tölvuforrit og margt fleira. Fjölbreyttar 

kennsluaðferðir eru notaðar sem henta fjölbreyttum nemendahópum og 

ólíkum þörfum einstaklinganna. Megináhersla er lögð á daglegt mál (Sólborg 

Jónsdóttir og Þorbjörg Halldórsdóttir, 2006, bls. 33- 35). 

Eftir efnahagshrunið 2008 hefur fjöldi erlendra atvinnuleitenda hér á 

landi aukist verulega. Trúlega er það af þeim sökum sem Mímir-símenntun 

heldur mörg námskeið fyrir erlenda atvinnuleitendur á vegum 

                                                           
1
 Sólborg Jónsdóttir er deildastjóri hjá Mímir- símenntun. 

2
 Það er hægt að nálgast námsefnið, Íslenska fyrir alla, á vefsíðunni: 

www.tungumalatorg.is/ifa 
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Vinnumálastofnunar. Þau námskeið eru 100 stundir og eru 60 stundir 

íslenska og 40 stundir eitthvað annað eins og útivist, tölvur, starfsleit, 

samfélagsfræðsla og ferilskrárgerð. 30 stunda námskeið kosta 17.300 

krónur og 60 stunda námskeið kosta 31.500 krónur, það er að segja ef 

nemandinn á lögheimili á Íslandi. Ef nemandinn er ekki með lögheimili hér á 

landi kostar 60 stunda námskeið 57.000 krónur. Ástæðan er sú að Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið veitir einungis styrki fyrir nemendur sem hafa 

lögheimili á Íslandi. Það er ekki nóg fyrir einstaklinga að hafa íslenska 

kennitölu heldur verða þeir að eiga skráð lögheimili í Þjóðskrá auk þess sem 

nauðsynlegt er að hafa atvinnu- og dvalarleyfi. Menntamálaráðuneytið 

auglýsir styrki til að halda íslenskunámskeið tvisvar á ári, fyrir vorönn og 

haustönn. Skólar, einstaklingar og fyrirtæki geta sótt um slíka styrki en ef 

fyrirtæki sækja um verða þau að halda námskeiðið í samvinnu við 

viðurkenndan fræðsluaðila. Í umsókninni verður að tilgreina fjölda 

námskeiða, kennara og áætlaðan nemendafjölda og nemendastundafjölda. 

Nemendastundafjöldi er fundinn út þannig að fjöldi nemenda í hópi er 

margfaldaður með fjölda kennslustunda, t.d. Íslenska stig 1 - 60 

kennslustundir, 12 nemendur, 12x60 = 720 nemendastundir. Í lok annar 

þarf að skila til ráðuneytisins lista með nöfnum og kennitölum allra 

nemenda sem hafa 75% mætingu þar sem ráðuneytið greiðir eingöngu 

styrki fyrir þá nemendur sem hafa a.m.k. 75% mætingu. Það er galli að 

styrkir fyrir námskeið séu eingöngu fyrir þá sem ljúka námskeiðum, 

kostnaður liggur hjá fræðsluaðila og brottfall er mikið (Sólborg Jónsdóttir, 

munnleg heimild. 4. janúar 2012). 

Ólíkar aðferðir eru notaðar bæði hér á landi og einnig á 

Norðurlöndunum við móttöku innflytjenda og flóttamanna en markmiðið er 

í rauninni hið sama, að hjálpa sem flestum að aðlagast samfélaginu og verða 

virkir þátttakendur í því. Það sem mér finnst áhugavert og nauðsynlegt að 

komast að er hvort þátttaka innflytjenda í íslenskunámskeiðum hér á landi 

er námskeiðsins vegna, áhugatengt eða til þess að ná ákveðnum tímum til 

að fá ríkisborgararétt. Hvað um samfélagsfræðslu? Fá allir innflytjendur líka 

fræðslu við komu sína til landsins eða bara tilteknir hópar innflytjenda? 
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3 Miðausturlönd 

Eins og fram hefur komið snýst rannsóknin snýst um námsþátttöku kvenna 

frá Miðausturlöndum. Áður en lengra er haldið finnst mér því nauðsynlegt 

að skoða Miðausturlöndin nánar og fjalla um sögu svæðisins í stuttu máli. 

3.1 Eitt stórt menningarsvæði 

Það er ekki auðvelt að skilgreina Miðausturlönd í fáum orðum því hugtakið 

hefur ekki alltaf verið notað eins. Merking hugtaksins fer helst eftir því hver 

notar það og hvenær. Í fjölmiðlum hefur hugtakið Miðausturlönd enga eina 

skilgreiningu. Sumir nota hugtakið Miðausturlönd til að benda á að öll þessi 

lönd hafa sameiginlega trú, menningu og einræðisleg stjórnmála kerfi. 

Fræðimenn, fréttamenn og stjórnmálamenn nota hugtakið gjarnan á ólíkan 

hátt og á ólíkum tímum hefur það náð yfir misstórt landssvæði. 

Hugtakið Miðausturlönd á uppruna sinn að rekja aftur til 1850 og margir 

eru sammála um að hugtakið hafi verið notað fyrst af Bretum þótt það hafi 

fyrst sést á prenti í grein kafteins Alfred Thayer Mahan The Persian gulf and 

International Relations sem var gefin út í september 1902. Fræðimenn telja 

notkun þessa hugtaks hjá Mahan í fyrsta skipti tengjast því að 

Miðausturlönd voru vettvangur fyrir hugmyndafræðileg átök milli tveggja 

stórvelda sem voru Bretar og Rússar. Þau áttu í baráttu um yfirráð yfir Mið-

Asíu, Mahan áttaði sig á mikilvægi svæðisins og vildi koma í veg fyrir aukin 

yfirráð Rússa þar. Svæðið var þekkt fyrir að vera miðstöð viðskipta og 

athafna í heiminum. Hugtakið Miðausturlönd hefur verið notað yfir sama 

svæði og hugtakið Afro-Eurasia án þess að afmörkun þess vísi til skýrra 

landamæra. Fram að seinni heimsstyrjöld var vísað til svæða í kringum 

Tyrkland, Balkanskaga og austan við Miðjarðarhafið með hugtakinu 

Austurlönd nær. Hins vegar var hugtakið Austurlönd fjær notað til að vísa til 

ríkja Austur-Asíu, t.d. Kína, Japans, Kóreu, Hong Kong o.s.frv. Svæðið milli 

Austurlanda nær og Austurlanda fjær, þ.e.a.s milli Mesópótamíu til Burma, 

þekkt sem Miðausturlönd (Middle East, 2012). 

Margir hafa gagnrýnt það að hugtakið Miðausturlönd passi aðeins við 

málnotkun fólks sem býr í Evrópu, með öðrum orðum að heimurinn sé 

séður frá sjónarhóli Evrópubúa. Hvað Indverja varðar liggur svæðið til 

vesturs, fyrir Rússa liggur svæðið til suðurs o.s.frv. Svæðið er í raun þekkt 

sem kjarnasvæði íslamskrar menningar og uppruna þriggja útbreidda 
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trúarbragða: Gyðingdóms, kristni og íslam. Í samræmi við að það séu 

margar leiðir til að skilgreina hugtakið, það eru til margar leiðir til að skipta 

svæðinu upp en það ríkir ekki almenn sátt um hvernig eigi nákvæmlega að 

skipta svæðinu landfræðilega. Nákvæmari skilgreiningar byggjast annars 

vegar á náttúrulegum landamærum og hins vegar á pólitískri skiptingu sem 

ráðist hefur af menningarlegum og sögulegum ástæðum. Gelvin (2005, bls. 

15-27) skilgreinir Miðausturlönd sem svæðið fyrir botni Miðjarðarhafs í 

vestri til Efratfljóts í austri, frá Taurusfjöllum á suðurhluta Anatolíuskaga 

(Suður Tyrkland) suður til norðurhluta Arabíuskaga og Egyptalands í suðri. 

Austan til nær svæðið til Mesópótamíu sem í dag eru Írak og Íran. 

Í dag er hægt að skilgreina svæðið á annan hátt. Kjarni þess nær frá 

Egyptalandi í vestri og suðri yfir allan Arabíuskagann og til Írans í austri og 

Tyrklands í norðri. Við þetta bætast löndin í Norður Afríku, Marokkó, Alsír, 

Súdan, Túnis og Líbýa. Þessi lönd teljast til arabaheimsins og vilja sumir 

frekar nota hugtakið MENA (Miðausturlönd Norður- Afríku) um það svæði. 

Sumir halda því jafnframt fram að Afganistan og Pakistan tilheyri ekki 

Miðausturlöndum heldur teljist þau til Mið- og Suður- Asíu, sjá mynd 1 . 

Aðskilnaður þessara landa, Afganistan og Pakistan, frá Miðausturlöndum 

hefur verið mjög erfitt mál, sérstaklega fyrir stjórnmálamenn eftir 11. 

september. Í fjölmiðlaumræðu dagsins í dag nær hugtakið Miðausturlönd 

yfir svæði sem nær frá Marokkó í vestri til Pakistans í austri, frá Tyrklandi í 

norðri og Jemen, Sómalíu og Súdan í suðri (Davis, 2003, bls. 20-24). Í þessari 

ritgerð verður stuðst við þessa skilgreiningu á Miðausturlöndum. 

Flestar skilgreiningarnar eiga það sameiginlegt að átt er við svæði sem 

tilheyrir í megindráttum arabaheiminum jafnvel þó að fjölbreyttir 

þjóðernishópar búi þar, eins og Persar, Tyrkir, Kúrdar, Arabar, Berberar, 

Assýringar, Gyðingar, o.s.frv. Tungumál í Miðausturlöndum tilheyra 

mörgum mismunandi tungumálafjölskyldum, þar á meðal eru indóevrópsk 

tungumál, afró-asísk, altaísk og semetísk. Útbreiddustu tungumálin sem 

töluð er á svæðinu eru arabíska, persneska, kúrdiska, tyrkneska og 

hebreska. Enska er töluð af mið- og efri stétt í nokkrum löndum, eins og 

Egyptalandi, Jórdaníu, Ísrael, Írak og Kúveit. Franska er töluð í öðrum 

löndum, svo sem Alsír, Líbanon, Marokkó og Sýrlandi (Middle East, 2012). 
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Mynd 1. Miðausturlönd (Freeworld Academy, 2005)  

3.2 Staða kvenna frá Miðausturlöndum 

Að mati Davis er fortíðin yfirleitt kynhlutdræg vegna þess að karlmenn 

fengu áður fyrr frekar notið menntunar en konur og mótuðu þeir þess 

vegna alla opinbera umræðu um samfélagið. Í söguritum og fjölmiðlum 

hefur t.d. gjarnan verið gert meira úr sigrum karla en kvenna. Þeir voru 

stjórnendurnir, réðu og tóku ákvarðarnir. Flestir sagnfræðingar voru á 

sínum tíma uppteknir af því að fjalla um hetjudáðir karla, oft á kostnað 

kvenna (Davis, 2003, bls. 55-56). Þetta þýðir ekki að hlutverk kvenna hafi 

gleymst og til eru sögur sem eru þess virði að muna og bera vott um 

mikilvægt hlutverk kvenna í Miðausturlöndum. Þar á meðal er sagan af 

Kleópötru, drottningu Egyptalands 30. f.Kr., en hún var fræg fyrir tilraunir 

sínar til að verja konungsríki sitt fyrir Rómverjum og fyrir kynni sín af Júlíusi 

Sesari og Markúsi Antoníusi (Anderson, 2003). Sagan af Esther, 

gyðingastúlkunni sem varð eiginkona Persakonungs og bjargaði Gyðingum 

frá útrýmingu í Persaríki, er einnig dæmi um áhrifamikla konu frá þessum 

heimshluta. Þótt til séu sögur af einstaka konum sem fengu áberandi 

hlutverk í karllægri mannkynssögu, er þó algengara að hlutverk kvenna í 

hefðbundnum samfélögum fyrri alda hafi aðallega snúist um umsjón með 

fjölskyldunni og daglegu starfi innanhúss. Með öðrum orðum má segja að 

hlutverk kvenna hafi aðallega falist í því að hugsa um börn og bú og 
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forréttindi karla á opinberum vettvangi voru því oftar á kosnað kvenna. En 

þessi hlutverkaskipan hefur breyst í allflestum löndum Miðausturlanda í dag 

og jafnvel horfið á sumum svæðum. Sem dæmi má nefna að fram kom í 

skýrslu sem greinir frá rannsókn á stöðu kvenna í sex Arabaríkjum árið 2009, 

að þátttaka kvenna í háskólanámi var meiri en karla meðan aðeins einn 

fimmti vinnuaflsins í þessum löndum eru konur (Al-Yousef, 2009, bls. 6-11). 

Takmörkuð þátttaka kvenna á vinnumarkaðnum stafar því nú til dags varla 

af skorti á menntun og hæfileikum heldur er sennilega um að ræða margar 

og samtvinnaðar ástæður, allt frá menningarlegum og trúarlegum til 

landfræðilegrar einangrunar frá atvinnu (Scott- Jackson, Kariem, Porteous 

og Harb, 2010, bls. 6). Hlutverk kvenna frá Miðausturlöndum hefur einnig 

breyst í gegnum tíðina, allt frá því að þær höfðu engan rétt til að velja sér 

maka yfir í það að koma út og berjast fyrir réttindum sínum og jafnvel 

réttindum þjóðar sínar (Addley og Finn, 2011). 

Í dag er sú skoðun áberandi á Vesturlöndum að konur frá Miðaustur-

löndum hafi lága samfélagsstöðu og séu kúgaðar og íhaldssamari en konur 

frá flestum öðrum löndum í heiminum. Þessi staðalímynd kemur gjarnan 

fram í fjölmiðlum og má væntanlega rekja til skorts á þekkingu á menningu 

og samfélagsháttum Miðausturlanda. Þetta á sérstaklega við í Evrópu þar 

sem tiltölulega nýlega er farið að taka á móti innflytjendum frá þessum 

löndum, samanborið við Bandaríkin, Kanada og Ástralíu. Í bókinni Euro-

Islam rökstyður Holub (2002, bls. 167-187) að Evrópa sé sögulega nýr 

gestgjafi innflytjenda og flóttamanna og þess vegna sé félagsleg mismun 

meiri þar en í öðrum löndum. 

Mismunun hefur verið talin alvarleg hindrun í aðlögun innflytjenda að 

annarri menningu og að hún minnki sjálfsálit og lífsánægju hjá fólki almennt 

(Liebkind og Jasinskaja-Lahti, 2000). Samkvæmt Ólafi Páli Jónssyni (2011) 

getur félagsleg mismunun varðað réttindi einstaklinga og aðgengi þeirra að 

gæðum samfélagsins, félagslega stöðu einstaklinga eða hópa, ranglátt 

skipulag stofnana samfélagsins og annars konar ranglæti, t.d. fordóma, 

hugmyndafræði sem mismunar fólki eftir þáttum eins og ættartengslum í 

stað þess að líta á hæfileika fólks þegar verið er að skipa í áhrifastöður. Með 

öðrum orðum verður samfélag að skilgreina hvort það sé eitthvað ranglátt 

við ólíkan aðgang að gæðum samfélagsins til að ákvarða hvort um 

mismunun sé að ræða. Hann skilgreinir enn fremur félagslega mismunun 

sem rangláta skiptingu efnahagslegs, menningarlegs og félagslegs auðs í 

samfélagi. Mismunur sem ræðst af félagslegri stöðu er talin vera mismunun 

og að hann er af ýmsum ástæðum ranglátur. Ranglæti getur falist í því þegar 

einhver ein tegund verðmæta er gerð að grundvallarverðmætum alls 

samfélagsins, eins og t.d. hæfileikar (Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 70-75). 
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Önnur birtingarmynd mismununar er sú að konur hafi síður aðgang en 

karlar að ákveðnum gæðum samfélagsins og er launamunur kynjanna á 

Íslandi dæmi um það (Hagstofa Íslands, 2010). Mismunun gegn 

kveninnflytjendum getur því verið með margvíslegum hætti, allt frá 

kynbundinni mismunun yfir í fordóma vegna uppruna síns (Husted, Nielsen, 

Rosholm og Smith, 2000, bls. 9-13). 

Eins og þegar hefur komið fram hér á undan þá hafa rannsóknir sýnt að 

konur frá Miðausturlöndum búa yfir fjölbreyttri menntun en hvaða ástæður 

búa að baki takmarkaðrar þátttöku þeirra í símenntun hér á landi? Er hér 

um mismunun að ræða eða má rekja takmarkaða þátttöku þeirra til 

menningarlegra og félagslegra þátta? 
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4 Kenningar um mannauð og menntun  

Félagsfræðingar hafa gjarnan dregið upp myndir af því hvernig menning, 

viðhorf, markmið, viðmót, samskipti og jafnvel það sem skiptir fólki mestu 

máli í lífinu geti verið breytilegt milli menningarsvæða eða tímabila. Gjarnan 

setja þeir tiltekna merkimiða á tímabil sögunnar sem eiga að lýsa tíðaranda 

og menningu ákveðins tímabils. Samfélag dagsins í dag er hér engin 

undantekning, en greining og túlkun félagsfræðinga á því samfélagi sem 

innflytjendur koma inn í getur hjálpað okkur að skilja hvað þeir glíma við og 

líka hvernig og hvers vegna samfélagið sem þeir koma inn í bregst við á 

þann hátt sem það gerir. 

Í þessum kafla geri ég grein fyrir helstu kenningum sem stuðst er við við 

túlkun gagnanna og tengslum þeirra við rannsóknina og viðfangsefni hennar. Ber 

þar fyrst að nefna kenningar Pierre Bourdieu um félags-, menningar og 

efnahagsauð (Bourdieu, 1997, bls. 46-47; 2007, bls. 14-15) en hann telur að 

einstaklingar innan samfélags séu aldrei jafnir heldur búa þeir yfir mismiklu 

auðmagni sem hefur áhrif á athafnir þeirra og getu til athafna/þátttöku í því 

samfélaginu sem þeir búa í. Einnig hef ég stuðst við kenningar Giddens um 

mikilvægi menntunar og ábyrgðar bæði einstaklinga og samfélags í 

nútímasamfélagi (Giddens, 1998, bls. 109-110; 2000, bls. 39, 174-178). 

Samkvæmt kenningum hans er það réttur einstaklings að hafa val um að skapa 

sína eigin ímynd. En þeir verða þá líka að staldra við og velta fyrir sér afleiðingum 

ákvarðana sinna. Til þessa að skilja betur líf og aðstæður hins fullorðna 

námsmanns og þörf hans fyrir hagkvæmni hef ég stuðst við fullyrðingar Knowles 

um einkenni fullorðinna námsmanna (Knowles, Holton og Swanson, 2005, bls. 

61-72). Loks hef ég notast við hugmyndir Wlodkowski um nám fullorðinna en 

hann telur það ábyrgð og hlutverk leiðbeinenda og fræðsluskipuleggjenda að 

gera námið áhugavert, hvetjandi, árangursríkt og aðgengilegt fyrir alla 

(Wlodkowski, 2007, bls. 49-95). 

4.1 Jöfn tækifæri 

Í rannsókn sinni á búferlaflutningum í Suður-Evrópu komst Floya Anthias að þeirri 

niðurstöðu að búferlaflutningar fólks geti stafað af ýmsum ástæðum eins og t.d. 

stríði, þjóðernisátökum, pólitískum áhrifum, atvinnuleysi o.s.frv. þannig að fólk 

hefur flust búferlum frá vanþróaðri ríkjum til annarra ríkja í leit að betra lífi. 

Flutningur hópa var annað hvort sjálfviljugur eða nauðsynlegur (Anthias, 2000, 
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bls. 15-47). Á Íslandi eru t.d. ekki margir flóttamenn og vaxandi fjölda innflytjenda 

hin síðari ár má að mestu skýra með þörf atvinnulífsins fyrir fleiri starfsmenn 

(Unnur Dís Skaptadóttir, 2004, bls. 136-139). 

Það geta verið fjölmargar ástæður fyrir því að innflytjendur taka ekki 

þátt í símenntun. Í sumum rannsóknum á þátttöku fullorðinna í símenntum 

hefur verið bent á þætti eins og slæma fjárhagslega stöðu, lítið sjálfstraust, 

litla möguleika á því að fá störf, tímaleysi, áhugaleysi, upplýsingaskort 

o.s.frv. (Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir, Svava Guðrún 

Sigurðardóttir, 2010). Einnig hefur verið bent á aðra þætti eins og skort á 

tungumálakunnáttu sem aftri innflytjendum þátttöku í samfélaginu (Unnur 

Dís Skaptadóttir, 2007, bls. 49-53). Í rannsókn sinni Hvað hvetur fullorðið 

fólk 55 ára og eldri til þátttöku í símenntun var niðurstaða Rick Lamb og E. 

Michael Brady (2005, bls. 215-221) sú að það að tilheyra hópi, örvun 

vitsmuna, sjálfstraust og andleg vakning séu afar mikilvæg þættir fyrir 

áframhaldandi þátttöku þessara hópa í fræðslu. Félagsfræðilega hugtakið 

jafnræði gæti nýst við að skýra litla þátttöku innflytjenda í þeirri símenntun 

sem þeim býðst. Breski félagsfræðingurinn Anthony Giddens fjallar um 

merkingu jafnræðis í bók sinni The Third Way (1998). Þar bendir hann á að 

margir haldi að jöfnuður snúist aðallega um jöfn tækifæri fólks. Giddens 

heldur því aftur á móti fram að jöfn tækifæri dugi ekki til að skapa jafnræði 

þar sem samfélagslegar hindranir komi í veg fyrir að tækifærin nýtist öllum 

með sama hætti. Hann vill skilgreina jafnræði út frá aðild (e. inclusion) en 

segir að ójafnræði felist í útilokun (e. exclusion)(Giddens, 1998 , bls.101-

103). Giddens undirstrikar mikilvægi menntunar og áhrif hennar á 

nútímasamfélagið. Hann telur að menntun sé lykillinn að möguleikum en á 

sama hátt geti menntun og skortur á menntun verið rót ójafnræðis og bendi 

í því sambandi á hvernig menntun í Bandaríkjunum leiddi til efnahagslegs 

ójafnræðis (Giddens, 1998, bls. 109-110). Það er því ekki nóg að bjóða upp á 

fræðslu heldur þarf að tryggja að allir hafi möguleika á því að nýta sér hana. 

Að sama skapi er mikilvægt að gera sér grein fyrir að þátttaka innflytjenda í 

símenntun hér á landi er ekki ávísun á betra líf heldur tækifæri til breytinga í 

lífi þeirra sem taka þátt. Þátttaka í símenntun getur hjálpað nemendum að 

byggja upp sjálfstraust sitt og verið leið til að afla nýrrar þekkingar og 

kunnáttu, jafnvel til að endurnýja þekkingu og kunnáttu sem 

einstaklingarnir hafa þegar aflað sér á lífsleiðinni. 

4.2 Bourdieu og helstu tegundir auðs 

Ýmsir mannfræðingar hafa beint sjónum sínum að menningu og áhrifum 

hennar á ýmsa þætti í okkar lífi, þar á meðal Pierre Bourdieu sem hefur 
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rannsakað tengsl menntunar og menningar við aðra þætti í lífsviðhorfum 

einstaklinga. Bourdieu (f. 1930-2002), er talinn vera einn öflugasti og 

áhrifamesti félagsfræðingur, heimspekingur og mannfræðingur síðari tíma, 

rannsakaði þetta með því að flétta eigin reynslu og bakgrunn inn í kenningar 

sínar. Hann kom sjálfur úr lægri stéttum fransks samfélags, úr bændastétt 

og hafði litla formlega menntun. Samt tókst honum að komast til æðstu 

metorða á sviði mennta- og menningarmála. 

Í eftirfarandi köflum styðst ég við skilgreiningu Bourdieu á ýmsum 

tegundum auðs (e. capital), þ.e.a.s. menningarlegum auði, félagsauði og 

fjárhagslegum auði, en Bourdieu er þekktastur fyrir skrif sín um 

menningarauð. Að mati hans hefur stýring auðs áhrif á allar gjörðir okkar og 

er hún síbreytileg eftir vettvangi og þátttakendum hverju sinni. Dreifing á 

mismunandi tegundum auðs hefur áhrif á skipulag samfélagsins, mótun 

einstaklinga og aðgengi þeirra að stofnunum samfélagsins sem þeir fæðast 

inn í (Bourdieu, 1997, bls. 46-47). Hann skoðaði einnig hvernig auður 

safnast smám saman upp og taldi að hann gæti færst til. Kenning Bourdieu 

gagnast vel þegar túlka á gögn rannsóknarinnar og getur gefið sannfærandi 

skýringar á því hvernig og hvers vegna aðfluttar konur frá Miðausturlöndum 

hegða sér eins og þær gera. 

4.2.1 Menningarauður  

Menningarauður hefur verið skilgreindur sem þekking og færni sem 

einstaklingur hefur tileinkað sér á sviði menningar. Menningarauður 

samanstendur af þekkingu og hæfni sem maður öðlast í gegnum uppeldi og 

nýtist einstaklingi til að geta túlkað þann veruleika sem hann býr við. Kjarni 

menningarauðs er ákveðin þekking á menningu og ákveðin almenn 

menntun (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 64). Rannsóknir Bourdieu benda 

til þess að grunnurinn að menningarauðnum sé yfirleitt lagður á 

æskuheimilinu og að þar sé alið á færni í menningu og virðingu fyrir henni 

með bókum í hillum, listaverkum á veggjum og umræðum um menningu og 

þjóðfélagsmál. Í rannsókn sinni á enskumælandi karabískum kvenkyns 

innflytjendum til Bandaríkjanna komst Mary V. Alfred (2003, bls. 242) að 

sömu niðurstöðu, að bæði menning og félagsmótun á fyrstu skólaárunum í 

upprunalandi kvennanna hafði áhrif á lærdómsreynslu þeirra í nýju 

samfélagi. Óhætt er að segja að það séu heimilin sem móta viðhorf 

einstaklinga til skólagöngu. 

Einstaklingar sem hafa lítinn menningarauð eru oft verr búnir undir 

skólagönguna, þeir láta sér nægja lægsta stig kunnáttu og njóta ekki 

menningarauðs sem býðst auk þess sem þeir eru heldur neikvæðir gagnvart 
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skólanum. Bourdieu lýsir þessu þannig að menningarauður erfist á milli 

kynslóða og segir það geta leitt til flutnings félagslegs misréttis milli 

kynslóða. Þannig dæmum við einstaklinga eftir því úr hvaða umhverfi þeir 

koma en ekki sem arf og afurð umhverfisins sem þeir búa við (Gestur 

Guðmundsson, 2008, bls. 78-79). 

Gestur Guðmundsson bendir á að menningarauður geti úrelst og þess vegna 

þurfi einstaklingar og fjölskyldur stöðugt að vera á varðbergi til að endurnýja 

menningarauð sinn og leggja í nýjar „fjárfestingar“. Það er oft auðveldara fyrir 

einstaklinga sem hafa meiri menningarauð í heimanmund að taka áhættu og feta 

nýjar slóðir því nauðsynlegt er að þekkja reglurnar til að geta brotið þær eða 

breytt þeim með góðum árangri. Aftur á móti eru einstaklingar sem hafa ekki 

jafnmikil sambönd, reynslu og innsýn í völundarhús mennta og menningar verr 

undir það búnir. Rannsóknir hafa þó sýnt að börn lágstéttarfólks sem komast til 

mennta sæki oft í nýjar leiðir því fortíðin stýrir ekki vali þeirra lengur (Gestur 

Guðmundsson, 2008, bls. 78-79). 

Menningarauður birtist í þremur myndum. Í fyrsta lagi er um að ræða 

líkamnaðan eða innhverfðan auð (e. embodied state). Menningarauðurinn 

verður hluti af habitus einhvers, það er að segja hluti af hegðun, skynjun og 

hugsun sem runnin er fólki í merg og bein. Í öðru lagi birtist menningarauður í 

hlutgerðu formi (e. objectified), svo sem í formi bóka, listaverka, véla, 

húsbúnaðar og svo mætti lengi telja. Þessir hlutir eru ummerki í ákveðnu 

menningarlegu samhengi. Í þriðja og síðasta lagi kemur menningarauður fram í 

formi stofnanabundins auðs ( e. institutionalized), til dæmis í formi viðurkenninga 

sem einstaklingur fær vegna náms frá formlegum stofnunum, eins og t.d. 

prófskírteini (Bourdieu, 1997, bls. 47-50). 

4.2.1.1 Habitus  

Habitus, eða veruháttur, er lykilhugtak sem Bourdieu hefur notað í þróun og 

nálgun sinni á menningarsviði. Samkvæmt Bourdieu vísar habitus til 

„reglubundinnar, ómeðvitaðrar formgerðar sem einkennir hugsun, skynjun, 

hegðun og mat viðkomandi einstaklings“ (Bourdieu, 2007, bls. 8). Bourdieu 

leggur á það áherslu að habitus sé innhverfður og ósýnilegur. Hann segir að 

habitus sé meira og minna vanabundin forskrift sem við beitum í okkar 

daglega lífi umhugsunarlaust (Bourdieu, 1991, bls. 12). 

Guðrún Valsdóttir tekur í svipaðan streng þar sem hún undirstrikar að 

habitus sé það hvernig við hugsum og hvernig við erum; með öðrum orðum 

þá má segja að habitus sé annað hugtak yfir hugtakið „ég“. Habitus tekur á 

móti þekkingu, flokkar hana og gefur skilaboð um uppruna og menntun 

viðkomandi einstaklings. Habitus hefur áhrif á vettvanginn og á sama hátt 



 

37 

getur vettvangurinn haft áhrif á habitus einstaklinganna (Bourdieu, 1996, 

bls. 214- 228: Guðrún Valsdóttir, 2009). 

Eins og bent hefur verið á er habitus innhverfður í einstaklinginn, þ.e.a.s. er 

persónulegur og innbyggður í gegnum uppeldi sem einstaklingurinn fer í gegnum 

en habitus getur einnig verið ópersónulegur og félagslegur. Wacquant (2006, bls. 

7) heldur því fram að af þessum sökum upplifi einstaklingar sig á heimavelli innan 

um fólk af sama þjóðerni, stétt, kyni og svo mætti lengi telja. Einstaklingar sem 

alast upp í svipuðu umhverfi og við svipaðar félagslegar aðstæður hafa svipaðan 

habitus og vilja halda hópinn. Þeir eru oft öruggari með sig og líður betur meðal 

fólks með svipaðan bakgrunn en að vera með öðrum sem ólust upp í allt öðru 

umhverfi (Havekes, Uunk og Gijsberts, 2011, bls. 1564-1578; Dunn, 1998, bls. 

503- 527). 

4.2.1.2 Vettvangur  

Loic Wacquant bendir á að innan hvers samfélags verður til lítill heimur þar 

sem fólk athafnar sig og starfar. Þessi heimur birtist í formi lista, vísinda, 

trúar, reglna og stjórnmála sem skapa sínar eigin reglur og vald. Þennan 

smáheim kallar Bourdieu „vettvang“ Wacquant leggur á það áherslu að hver 

einstaklingur hafi sína stöðu á vettvangi í samfélagi og þegar hann kemur 

inn á ákveðinn skilgreindan vettvang hefur vettvangurinn áhrif á hegðun 

hans (Wacquant, 2006, bls.7-8). Sem dæmi má nefna innflytjendur sem eru 

með litla formlega menntun og koma frá einhverjum sveitabæ til Íslands og 

vilja hefja nám í háskóla, eða sækja um ákveðin störf. Fyrst standa þeir 

höllum fæti vegna þess að þeir sem eru í háskóla eða í þessum ákveðnu 

störfum hafa einsleitan habitus. Svo þessir lítt menntuðu innflytjendur hafi 

möguleika á að sækja háskólanám eða fá þessi ákveðnu störf þurfa þeir að 

endurnýja habitus sinn og bæta við félagsauð sinn, ekki síst 

tungumálaauðinn. Þeir fara ekki inn á þann vettvang fyrr en þeir eru búnir 

að tileinka sér þekkingu á því sem krafist er á nýjum vettvangi. Þegar 

einstaklingur kemur inn á nýjan vettvang fylgir honum ný stefna og/eða 

breyting, til dæmis í listum, bókmenntun o.s.frv. Þannig hefur vettvangurinn 

áhrif á habitus einstaklingsins og á móti hefur habitus hans áhrif á nýjan 

vettvang. Bourdieu telur að með breytingu á vettvangi breytist gjarnan sá 

habitus sem einstaklingurinn hafði á vettvanginum sem hann tilheyrði áður. 

Fyrst er habitus hans ekki í samræmi við þau gildi sem eru á nýja 

vettvanginum en með tímanum tileinka einstaklingar sér leikreglur nýja 

sviðsins en það gerist fyrst og fremst þegar einstaklingurinn umgengst fólk 

sem deilir svipuðum gildum innan nýja samfélagsins. „Habitus nýgræðinga 

er oft í ósamræmi við þau gildi sem eru sjálfgefin á sviðinu en með tímanum 

innrætist tálsýn (illusio) sviðsins í habitus viðkomandi“ (Bourdieu, 2007, bls. 
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14). Áhrif gamla vettvangsins geta hins vegar verið í ósamræmi við nýja 

vettvanginn sem einnig hefur áhrif á væntingar og sjálfstraust einstaklinga 

til þátttöku. Þetta kemur helst fram í formi vanmáttarkenndar, að hafa litla 

reynslu og hæfileika og óttast að verða sér til skammar á nýjum vettvangi 

(Reay, 1997, bls. 228-231). Í ljósi þessa er ekki úr vegi að velta því fyrir sér 

hvort allir séu jafnir á vettvangi eða hvort ójöfnuður ríki og sumir því teknir 

fram yfir aðra? Spurningunni verður svarað síðar í ritgerðinni. Samkvæmt 

Bourdieu eru í hverju samfélagi vettvangar (yfirvettvangur eða valdavett-

vangur) þar sem stór fyrirtæki og stofnanir fara með aðalhlutverk og hafa 

áhrif á alla undirvettvangs sína. Vegna þessara áhrifa frá valdavettvangi ríkir 

samkeppni og sumir einstaklingar eru teknir fram fyrir aðra en hinir sem 

eftir sitja eru í sumum tilfellum beittir óréttlæti (Gestur Guðmundsson, 

2008, bls. 72). 

4.2.2 Tungumálaauður  

Einn mikilvægasti þátturinn í aðlögun innflytjenda að nýju samfélagi er að 

læra tungumál viðkomandi samfélags. Unnur Dís Skaptadóttir telur hið 

mikla gildi sem tungumálið fær fela í sér réttindabaráttu minnihlutahópa, 

þ.e.a.s., tungumálið fær táknrænt gildi við að skilgreina þjóðernishópa 

andstætt öðrum (Unnur Dís Skaptadóttir, 2007, bls. 48-60). Hluti þess að 

vera Íslendingur er að kunna íslensku og þar á meðal sögu og menningu 

landsins. Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir (2009, bls. 208) benda 

einnig á mikilvægi íslenskunnar í lífi þjóðarinnar og hvernig landsmönnum 

finnst ekki hægt að vera Íslendingur án þess að tala íslensku. Þetta 

samrýmist hugmyndum Bourdieu en að hans mati er tungumálaauður það 

tungumál sem hærra er sett í samfélaginu en önnur tungumál, en þetta á til 

dæmis við um íslensku í íslensku samfélagi. Í hugmyndum Bourdieu er 

tungumálaauður hluti af heildar-habitus hvers einstaklings því habitus veitir 

hverjum og einum einstaklingi tilfinningu fyrir því hvernig á að bregðast við í 

hinu daglega líf. Habitus hvers einstaklings er samsettur af mörgum undir 

habitusum en tungumála-habitusinn er einn þeirra. Í bók sinni Language 

and Symbolic Power gerir Bourdieu grein fyrir mikilvægi tungumáls í 

formlegum athöfnum. Reyndar bendir hann á tengsl milli tungumála-

habitus einstaklinga og tungumálavettvangs hvers einstaklings. 

Tungumálahabitusinn, samkvæmt Bourdieu, er hluti af þeim habitusi 

sem við þurfum að læra til að tala í ákveðnu samhengi innan fjölskyldunnar, 

vinahópa og annarra hópa. Einstaklingurinn þarf að auka tungumálaauð 

sinn til að fá aukið gildi/vægi á ákveðnu sviði samfélagsins. Þegar 

einstaklingur lendir í formlegum aðstæðum veit hann ekki hvernig hann á 
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að hegða sér ef hann hefur ekki fulla stjórn á tungumálinu (Bourdieu, 1991, 

bls. 81). Samkvæmt Bourdieu er oft misræmi milli tungumála sem notuð eru 

á markaðnum, t.d. hvað varðar form og sjálfsritskoðun, og getu einstaklinga 

frá mismunandi þjóðfélagshópum til að tjá sig á mismunandi vettvöngum 

samfélagsins. Vegna slíks misræmis taka einstaklingar ólíkan þátt í orðræðu 

og koma fram á mismunandi vegu við mismunandi aðstæður. Bourdieu 

sýnir hvað það er sem gerir einstaklingum úr efri stéttum samfélagsins 

auðveldara fyrir við að taka þátt í opinberum og formlegum athöfnum, en 

það er sjálfstraustið sem þeir hafa og góð tök á ólíkum tungumálum – eða 

sniðum tungumálsins. Aftur á móti eru það gjarnan einstaklingar úr lægri 

stéttum samfélagsins sem þurfa að gera sérstakar ráðstafanir til að aðlaga 

sig að tungumáli hins formlega vettvangs. Það verður til þess að tali þeirra 

fylgir oftar spenna og kvíði og tilhneiging til að lagfæra og leiðrétta 

tjáningarform sitt til að fylgja almennum viðmiðunum á tilteknum vettvangi 

(Bourdieu, 1991, bls. 21). 

Hér á Íslandi hefur verið lögð mikil áhersla á að innflytjendur læri 

íslensku (Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010, bls. 2). 

Innflytjendur sem sækja um ríkisborgararétt þurfa að ná prófi í íslensku. 

Prófið er frekar létt en við uppbyggingu þess er miðað við að þeir sem taki 

prófið hafi lokið 240 kennslutímum í íslensku (Ragnheiður M. 

Guðmundsdóttir, Karl Fannar Gunnarsson, Sigurgrímur Skúlason og Júlíus K. 

Björnsson, 2010, bls. 3). 

Í bók sinni Living Language bendir Laura Ahearn á að tungumál er 

félagslegt í eðli sínu og að það felur í sér valdatengsl, þannig að 

minnihlutahópa verða tvítyngdir eftir að hafa búið í samfélaginu í ákveðinn 

tíma og hafa tengsl við aðra en samlanda sína (Ahearn, 2012, bls. 300). Líkt 

og Bourdieu er Laura þeirrar skoðunar að þeir sem tala tungumál á 

viðurkenndan hátt eiga auðveldara með að komast áfram í samfélaginu. 

4.2.3 Félagsauður 

Í þessum kafla verður leitað svara við því hvaða þýðingu megi ætla að 

félagsauður hafi fyrir þátttöku innflytjenda í símenntun hér á landi um leið 

og fjallað verður um merkingu og notkun hugtaksins hjá félagsfræðingunum 

Bourdieu og Putman. 

Félagsauður hefur verið skilgreindur af mörgum félagsfræðingum, 

fræðimönnum og stjórnmálamönnum en Putman skilgreinir hugtakið á 

mjög skýran hátt. Samkvæmt honum vísar félagsauðurinn til þeirra tengsla 

og samskipta sem fara fram í daglegu lífi. Viðmið þessa samskipta milli 

einstaklinganna eru traust og gagnkvæm sambönd (Putman, 2000, bls. 19). 
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Hvað flesta varðar er merking hugtaksins félagsauður margbrotinn og 

óljós jafnvel þótt það sé mikið notað. Það kom fyrst fram árið 1916 hjá L.J. 

Hanifan sem notaði hugtakið yfir það hlutverk sem samfélagið hefur 

gagnvart skólahaldi til þess að skóli verði árangursríkari. Putman skilgreinir 

aftur á móti hugtakið sem gagnkvæm og félagsleg tengsl. Að hans mati er 

kjarni hugmyndarinnar sá að félagslegur auður hafi gildi bæði fyrir 

einstaklinga og samfélagið í heild sinni. Það sem Puttman bendir á í 

skilgreiningunni eru mikilvæg sambönd og tengsl einstaklinga í þjóðfélaginu 

sem leiða til trausts og gagnkvæmra samskipta (Putman, 2000, bls. 19). 

Bourdieu taldi félagsauð vera að finna í öllum tengslum og samskiptum, 

bæði milli einstaklinga og hópa. Að mati hans felast í félagsauði 

tvennskonar tengsl. Í fyrsta lagi tengsl sem veita viðurkenningu og í öðru 

lagi tengsl sem vísa í þær bjargir sem einstaklingurinn hefur aðgang að, 

hópar í samfélaginu sem þekkjast eiga í samskiptum og meta hvern annan. 

Bourdieu leggur á það áherslu að það sé ekki einstaklingurinn sem á 

félagsauð heldur felist hann í gildi samskipta á milli einstaklinga og er 

sameign hópsins (Bourdieu, 1997, bls. 52). 

Ríkjandi hópar í samfélaginu eru þeir sem hafa völd, þeir sem móta 

hugsun og þekkja best leikreglurnar. Bourdieu taldi einnig að í 

félagsauðnum fælust tækifæri til mismununar og skorts á jafnræði. 

Samstaða verður til í hópum þegar von er um einhvern hagnað. Þá er það 

kostur fyrir hvern og einn að hafa aðgang að einstaklingum og hópum sem 

eru vel tengdir. Þannig er það einstaklingurinn sjálfur sem græðir að lokum. 

Gildi fólks og smekkur er ólíkur eftir stöðu þess í samfélaginu. Samkvæmt 

Bourdieu felst félagsauður í því að hafa félagsleg sambönd og vera tilbúinn 

til að nýta þau og auðgast. Þetta má orða sem svo að félagsleg tengsl 

einstaklinga þróist fyrst og fremst með þátttöku í samfélaginu og með aðild 

að hópum. Þar opnast einna helst möguleikar fyrir einstaklinga til að öðlast 

tækifæri til að bæta félagslega stöðu sína. Hann sýndi einnig fram á að 

hlutverk félagsauðs birtist bæði í fjárhags- og menningarheiminum með því 

að þekkja mann og annan og vera laginn við að notfæra sér sambönd 

(Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 87). 

Líkt og Bourdieu fjallar Putman um tvenns konar tengslanet eða víddir í 

félagsauði. Annars vegar ræðir hann um „bonding“ sem snýr aðallega að 

einstaklingum og hópum sem eiga eitthvað sameiginlegt eins og þjóðerni, 

trúarbrögð, kyn og fleira. Þarna á hann við einsleita hópa með viðurkennda 

hegðun í litlu samfélagi. Hins vegar ræðir hann um „bridging“ og á þá við 

víða tengingu milli ólíkra og óskyldra hópa sem eru með ólíkan bakgrunn, 

eins og innflytjendur. Tengslin milli þessara hópa geta verið óformleg, 
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jafnvel veik. Putman bendir á að báðar víddir geti haft jákvæð áhrif á hvert 

og eitt þjóðfélag (Putman, 2000, bls. 21-24). Þetta er sama hugsun og hjá 

Bourdieu, þ.e. að í félagsauði séu tvenns konar tengsl; í fyrsta lagi tengsl 

sem veita viðurkenningu og í öðru lagi tengsl sem vísa í þær bjargir sem 

einstaklingurinn hefur aðgang að í samfélaginu. 

Í megindráttum snýst umræða Bourdieu um að félagsauður sé af svipuðum 

toga og menningarauður en hann telur að önnur merking liggi að baki 

félagsauðinum. Bourdieu fjallar fyrst og fremst um félagsauð sem tæki til að 

öðlast annan auð, þ.e.a.s. fjárhags- og menningarauð (Bourdieu, 1988, bls. 88). 

4.2.4 Fjárhagsauður 

Fjárhagsauður, samkvæmt Bourdieu, er frumform alls auðs/auðmagns (e. 

capital). Auður verður ekki eingöngu til þegar peningar verða meira en tæki 

til að skiptast á vörum heldur getur auður líka safnast upp og orðið ríkjandi 

form verðmæta og hefur meðal annars þá eiginleika að geta tekið á sig 

óhlutræna mynd (Bourdieu, 1997, bls. 54). 

Bourdieu leggur áherslu á að það er engin tilviljun hvaða stöðu 

einstaklingar lenda í á tilteknu sviði heldur fari það gjarnan eftir habitus og 

auð viðkomandi einstaklings. Að hans mati er hægt að breyta einni tegund 

af auði yfir í aðra. Þannig er efnahagsauði breytt í menningarlegan auð til 

dæmis þegar efnaðir foreldrar ákveða t.d. að senda barn sitt í dýran skóla 

(Bourdieu, 2007, bls. 15-16). Nærtækara dæmi um flutning efnahagsauðs 

yfir á menningarauð er þegar hjón flytja og koma á nýjan vettvang. Eftir 

ákveðinn tíma geta þessa hjón safnað saman efnahagslegum auði. Fer það 

eftir því hversu tilbúin þau eru til að fórna bæði fjármagni, eignum og tíma 

til að ávinna sér menningarlega og félaglega þekkingu á nýjum vettvangi 

með því að sækjast sífellt eftir fræðslu og símenntun. Þannig geta þau flutt 

efnahagsauð sinn milli sviða. 

Það sem Bourdieu (2007, bls. 15-16) á við þegar hann fjallar um 

mismunandi tegundir af auði er þekking og hæfileikar sem einstaklingar 

geta aukið og bætt við sig í gegnum menntun því menntun er 

óhjákvæmilegur hluti af lífi okkar allra. Ekki má gleyma gildi samskipta milli 

einstaklinga og að í gegnum sambönd og samskipti við aðra í samfélagi geta 

einstaklingar stytt sér leið til ýmissa tegunda af auði. Balatti og Falk (2001, 

bls. 296) komust að þeirri niðurstöðu að kjarni félagsauðs felst í þeim 

samböndum sem einstaklingar ávinna sér á lífsleiðinni og notuð eru sem 

vettvangur fyrir miðlun á þekkingu og persónuauðkennum (e. identity 

resources). Skortur á tengslaneti hindrar bæði náms- og fjárhagsárangur hjá 

fullorðnum einstaklingum og hefur þannig áhrif á samfélagslega velferð. 
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Balatti og Falk telja að mikilvægasti eiginleiki auðs sé sá að hægt er að 

breyta einni tegund af auði yfir í aðra. Það má einnig reikna með því að 

þátttaka í símenntun geti bætt menningarauð fólks, ekki síst meðal kvenna 

frá Miðausturlöndum og að með þátttöku þeirra í ýmsum námskeiðum 

breytist habitus þeirra og víkki jafnvel út og þannig verða þær öflugri í lífi og 

starfi. Það ræðst af því hversu tilbúnar þær eru til að fórna peningum til að 

ávinna sér menningarlega og félagslega þekkingu með því að sækjast sífellt 

eftir fræðslu. Allt veltur á ákvörðun þeirra því nútímasamfélag leggur 

áherslu á valfrelsi einstaklinga til athafna. 

4.3 Giddens og nútímasamfélagið 

Breski félagsfræðingurinn Anthony Giddens (1998, 2000) hefur mikið fjallað 

um nútímasamfélagið og einkenni þess. Hann er meðal annars þekktur fyrir 

kenningar sínar um síðnútíma (e. reflexive modernity) og hnattvæðingu (e. 

globalization). Flest verka hans ná yfir fjölbreytt svið og hafði haft mikil áhrif 

innan félagsvísindanna. Í þessum kafla verður fjallað um megineinkenni 

síðnútíma sem er þriðja skeið nútímavæðingar, seinni hluta 20 aldar og 

stendur enn yfir. Fjallað verður um það hvernig siðferðileg viðmið, gildi og 

lífshættir breyttust með breytingum í atvinnuháttum og flutningi fólks til 

annarra landa. 

Mikilvægt að rannsaka hvort takmörkuð þátttöku þessara kvenna sem 

her eru til rannsóknar tengist sjálfsstæðum ákvörðunum þeirra eða 

einhverju öðru, svo og hvort þær hugsi úti afleiðingar ákvarðanna sinna um 

þátttöku. En í síðnútímanum er aðaláherslan lögð á einstaklingsvæðingu og 

afturblik og verður fjallað sérstaklega um þessi tvö hugtök hér á eftir. Þau 

fela það í sér að einstaklingar samfélagsins gangi út frá því að þeir geti sjálfir 

ákveðið hvað þeir vilja gera og hvað þeir vilja ekki gera og hvernig þeir 

réttlæta ákvarðanir sínar. 

4.3.1 Einstaklingsvæðing  

Með þróun nútímavæðingarinnar3 jókst áherslan á einstaklinginn sem 

skapara lista og hugmynda. Auknu einstaklingsfrelsi fylgdu hugmyndir um 

frelsi til sjálfstæðrar hugsunar og ákvarðanatöku. Þetta ferli var nefnt 

einstaklingsmyndun, þar sem einstaklingurinn greinir sig frá öðrum, tekur á 

sig ábyrgð og fær réttindi sem einstaklingur. Einstaklingsvæðing felur 

                                                           
3
 Nútímavæðing er hugtak um þróun og breytingar sem átti sér stað á mismuandi 

tíma og á mismunandi svið samfélags og hún tengist í eðli sínu hnattvæðingu 
(Giddens, 2000, bls. 39, 174-178; Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 20). 
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annars vegar í sér að ríkjandi félagsmyndir flosna upp og hins vegar gerir 

nútímasamfélag margvíslegar kröfur til einstaklinga og setur þeim nýjar 

takmarkanir (Beck og Beck- Gernsheim, 2003, bls. 4). 

Einstaklingsvæðing sækir í sig veðrið á fleiri sviðum samfélagsins, eins og 

í atvinnulífinu. Ekki er lengur krafist staðlaðrar hæfni heldur er lögð áhersla 

á einstaklingsbundna færni samfara breytingum sem verða á samfélaginu 

og breyttum atvinnuháttum sem verða við framfarir í tækni og þróun á 

vinnumarkaði. Því skiptir mestu máli að vera fljótur að bregðast við nýjum 

aðstæðum, starfa með nýjum félögum og tileinka sér nýja færni til að geta 

stöðugt tekist á við ný og fjölbreytt verkefni. Það sem vinnuveitendur leggja 

áherslu á nú á dögum eru persónulegir eiginleikar eins og að taka 

frumkvæði, bera ábyrgð, geta unnið í teymi og vera tilbúinn að takast á við 

ný og óvænt verkefni (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 116). 

Áhrif síðnútíma birtast innan stofnana samfélagsins á þann hátt að þær 

vilja sýna að þær séu einstaklingsmiðaðar í starfi sínu og þjónustu. Það er 

ekki aðeins svo að stofnanir eigi að taka tillit til mismunandi þarfa og getu 

einstaklinga heldur er lögð rík áhersla á ábyrgð hvers og eins (Gestur 

Guðmundsson, 2008, bls. 117). Hver og einn þarf að bera ábyrgð á sínu 

eigin námi og lífi. Stofnanir samfélagsins eiga fyrst og fremst að veita 

einstaklingum aðstoð og viðkomandi einstaklingur þarf að sinna sínu 

hlutverki á ábyrgan og virkan hátt. Símenntunarmiðstöðvar á Íslandi veita 

einstaklingum aðstoð á fjölbreytilegan hátt en það er á ábyrgð innflytjenda 

sjálfra að taka þátt eða ekki í símenntun. 

Í fjölmiðlum og menningu fara áhrif síðnútíma mjög vaxandi. Það þarf 

ekki endilega að sanna fyrir einstaklingum að þeir skari fram úr í einhverju, 

heldur þurfa þeir að hafa eitthvað fram að færa sem öðrum finnst 

forvitnilegt. Hlutverk fjölmiðla er ekki annað en að upplýsa almenning. Eins 

og Gestur skilgreinir fjölmiðla þá eru þeir „ekki síst speglasalir þar sem hver 

og einn einstaklingur í þjóðarhafinu getur speglað sig í hvers kyns 

furðuspeglum“ (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 118). 

Í lífssögum hafa orðið breytingar á því hvernig einstaklingar lýsa sínu 

eigin lífi. Það hefur orðið þróun frá lífssögu viðmiða til lífssögu vals í 

alþjóðlegum samhengi. Þannig einkennist lífssaga eldri kynslóða af föstum 

viðmiðum og gildum hvers samfélags en aftur á móti er lífssaga yngri 

kynslóða mótuð af vali milli ólíkra kosta. Lífssögum þeirra er lýst sem röð 

ákvarðana sem einstaklingarnir hafa tekið á einstaklingsgrundvelli og er 

afleiðing af vali milli ólíkra kosta. Giddens bendir á að hluti 

einstaklingsvæðingar sé sá að einstaklingarnir móti sér afstöðu og taki fleiri 

ákvarðanir einir og sér. Þrátt fyrir þetta hafa samfélagslegir þættir haft áhrif 
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á mótun einstaklingsins en ekki í sama mæli og áður. Giddens telur einnig 

að ákvarðanatökur hjá einstaklingum krefjist þess að þeir hafi margvíslegan 

skilning og ákveðin sterk félagsleg viðmið (Giddens, 2002, bls. 46-47). Í ljósi 

þessa er áhugavert að velta því fyrir sér hvort fjarvera miðausturlenskra 

kvenna frá símenntun tengist viðjum vanans eða hafi eitthvað að gera með 

val á milli ólíkra kosta og mun ég fjalla um það efni síðar í ritgerðinni. 

4.3.2 Afturblik: Reflexívitet 

Hugtakið afturblik hefur verið eitt lykilhugtaka félagsfræðinnar undanfarna 

tvo áratugi. Hugtakið felur í sér margbrotna merkingu eins og gagnvirkni, 

óvissu, umhugsun, fyrirhyggju, gagnrýna hugsun o.s.frv. sem hægt er að 

túlka á marga vegu (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 123-125). Giddens 

telur að afturblik sé hluti af manninum og einkennandi fyrir allar aðgerðir 

hans (Giddens, 2000, bls. 36). 

Fjögur atriði ná yfir heilt svið afturbliks nútímans. Í fyrsta lagi er ekki 

lengur hægt að líta á mannlega starfsemi sem sjálfsagða né á merkingu 

hennar sem gefna. Við þurfum sífellt að íhuga allt sem við gerum, þ.e. við 

þurfum að velta fyrir okkur hvaða afleiðingar athafnir okkar og gjörðir hafa 

fyrir okkur sjálf og aðra í kringum okkur. Þetta hefur í för með sér að við 

þurfum að taka tillit til kosta og galla þess sem við gerum, afleiðingar þess á 

siðferðileg gildi og svo mætti lengi telja. Í öðru lagi er ekki endilega átt við 

meðvitaða hugsun heldur er líka um að ræða ósjálfráð viðbrögð huga og 

líkama því afturblik getur verið innbyggt í margar athafnir okkar án þess að 

við gerum okkur grein fyrir því. Í þriðja lagi tengist ákvarðanataka 

einstaklinga og samfélags miklu minna vana og hefðum, nú orðið tengist 

nánast öll ákvarðanataka einstaklinga og samfélaga meira stöðugu flæði 

upplýsinga. Þetta leiðir til nauðsynjar þess að endurskoða alla starfsemi í 

ljósi nýrra upplýsinga. Fjórða og síðasta atriðið er aukin áhersla á afturblik í 

síðnútíma, sem er einkum tengd því að vitund um afleiðingar skipar hærri 

sess í mannlegri starfsemi, bæði fyrir einstaklinga, hópa og stofnanir 

samfélagsins (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 123). Í þessu felst að við sem 

einstaklingar eða hluti af hópi og stofnunum samfélagsins erum meðvituð 

um hvaða afleiðingar athafnir okkar hafa; sem og að allar okkar athafnir 

hafa afleiðingar, þó svo að við vitum ekki alltaf hverjar þær eru. Giddens og 

Beck leggja á það áherslu að fulltrúar ríkisvaldsins og aðrir einstaklingar sem 

taka ákvarðanir sem varða samfélagið í heild, þurfi ekki einungis að taka mið 

af hugsanlegum afleiðingum ákvarðana sinna, heldur einnig að taka tillit til 

einstaklinganna og samfélagsins. Þegar bent er á hugsanlegar afleiðingar 

merkir það að við þurfum að gefa þeim margskonar gaum til að reyna að sjá 
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afleiðingarnar fyrir. Þetta á ekki einungis við fjárhagsleg mál heldur einnig 

við hverju má búast og hversu opin við erum gagnvart vandamálum sem 

eiga eftir að birtast (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 125). 

Gidden telur því að afturblik sé ekki aðeins vitsmunalegt fyrirbæri heldur 

tengist það meira tilfinningum, sjálfþekkingu og sjálfmyndinni. Hlutverk 

einstaklinga í síðnútímanum er að halda áfram að íhuga hvert skal fara og 

hvernig er hægt að ná á áfangastað í stað þess að festa sig við hefðir og 

vana fortíðarinnar. Þannig þurfa þeir sífellt að hugsa um gjörðir og 

afleiðingar þeirra (Giddens, 2000, bls. 37). 

Giddens sýnir fram á aukið hlutverk upplýsinga og áhrif þekkingar á þær 

ákvarðanir sem við tökum í okkar lífi. Það er ekki aðeins svo að upplýsingar og 

þekking gegni nú aðalhlutverki við ákvarðanatöku hjá einstaklingum heldur hefur 

hlutverk þekkingar einnig breyst. Sjaldan er til alveg vís þekkingargrundvöllur fyrir 

ákvarðanir okkar. Þannig felur það í sér þekkingu um aukið afturblik og 

einstaklingar fara að gera sér grein fyrir afmörkun hennar og benda á valkosti og 

setja fyrirvara. Giddens leggur á það áherslu að einstaklingar þurfi stundum að 

halda í sumt úr fortíðinni (Giddens, 2000, bls. 38). 

Höfuðatriði þessa máls felst í því að við þurfum stöðugt að íhuga gjörðir 

okkar, velja okkur leiðir og vera alltaf búin undir að takast á við hugsanlegar 

afleiðingar þess.  

Áður en lengra er haldið má nota kenningar Giddens sem skýringu á því 

sem við sjáum á þátttöku innflytjenda í símenntun. Einstaklingsvæðingin 

undirstrikar valfrelsi einstaklinga og afturblikið er órjúfanlegur hluti í því. 

Þar af leiðandi hefur einstaklingurinn val um þátttöku í námi og hvort og 

hvenær hann tekur þátt. Hann ber ábyrgð á lífi sínu og þar með eigin 

símenntun. En samfélagið er ekki lengur þannig að menn læri eitthvað í eitt 

skipti og það dugi til starfsloka og spurningin er sú hvernig hægt sé að 

hjálpa hópi kvenna frá Miðausturlöndum að tileinka sér þann sannleika að 

símenntun er orðinn veigamikill þáttur í lífi og starfi okkar? Vart er hægt að 

takast á við sífelldar breytingar sem eiga sér stað í nútímasamfélagi án þess 

að taka þátt í símenntun. 

4.4 Fullorðinsfræðsla 

Erfitt er að skilgreina fullorðinsfræðslu með einföldum hætti því notkun 

hugtaksins er breytileg eftir sviðum og fræðimönnum. Í daglegu tali felur orðið 

fullorðinsfræðsla í sér tvenns konar merkingu. Í fyrsta lagi vísar það til allrar 

fræðslu sem fullorðið fólk hefur kost á, hvort sem það er formleg eða óformleg 

fræðsla. Í öðru lagi vísar merking orðins til miklu þrengri merkingar sem er annað 

hvort fræðsla utan skólakerfis, t.d. námskeið með starfi, eða fræðslu sem ætluð 
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er fullorðnum til að bæta sér upp formlega skólagöngu, t.d. fræðsla sem 

öldungadeildir framhaldsskólanna hafa boðið upp á. Merking orðsins sjálfs er 

þríþætt: Í fyrsta lagi vísar það til fræðslu fyrir alla sem náð hafa tilteknum aldri, 

óháð stöðu hvers einstaklings gagnvart skólakerfinu. Í bókinni Learning in 

Adulthood skilgreina höfundar fullorðinsfræðslu sem hvert það námskeið eða 

námsferli sem einstaklingur yfir 17 ára aldri tekur þátt í (Merriam o.fl., 2007, bls. 

56). Í öðru lagi vísar fullorðinsfræðsla til fræðslu fyrir alla þá sem stunda formlegt 

og óformlegt nám á fullorðinsaldri, þegar til dæmis fólk fær stúdentspróf á 

fertugsaldri. Í þriðja lagi er hugtakið fullorðinsfræðsla notað yfir fræðslu sem 

tengist atvinnulífi og tómstundafræðslu, en slík fræðsla fellur ekki að hinu 

formlega skólakerfi (Jón Torfi Jónasson, 2004, bls. 12-14). Hér er stuðst við 

hugtakið símenntun. Símenntun (e. Lifelong learning) er skilgreind í bókinni The 

Adult Learner sem „það ferli hjá fullorðnum að afla sér þekkingar og reynslu“ 

(Knowles, Holton og Swanson, 2005, bls. 174). Þar kemur einnig fram að nám 

fullorðinna skiptist í fjögur stig. Í fyrsta lagi er það þörfin, fullorðnir vilja sjálfir 

ákveða hvaða lærdóm þarf til að ná ákveðnum markmiðum. Í öðru lagi er það 

sköpun, fullorðnir vilja sjálfir stjórna og móta námið í átt að markmiðum sínum. Í 

þriðja lagi er það framkvæmdin, fullorðnir vilja framkvæma sjálfir þá áætlun eða 

stefnumótun sem þeir hafa skapað. Í fjórða og síðasta lagi er það hvernig 

fullorðnir vilja sjálfir meta námið og leiðina sem farin er til að ná settum 

markmiðum. Það kemur einnig fram að fullorðnir námsmenn vilja sjálfir stjórna 

námi sínu og að þekking eykst eftir því sem útkoma námsins (lærdómsins) er 

meiri (Knowles o.fl., 2005, bls. 174). 

Samkvæmt skilgreiningu sem kemur fram í Gátt, ársriti 

Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, á hugtakinu Lifelong Learning og Adult 

Education, er símenntun „allt nám sem á sér stað á lífsferli einstaklings sem 

hefur það að markmiði að auka þekkingu, færni og/eða færni í 

persónulegum félagslegum og/eða fagtengdum tilgangi.“ (Sigrún 

Jóhannesdóttir, 2004, bls. 21). 

4.4.1 Hver er fullorðinn? 

Þegar talað er um símenntun og þátttöku eða fjarveru fullorðinna frá henni 

skiptir miklu máli að átta sig á þeim skilgreiningum sem notaðar eru um 

fullorðna hverju sinni. Bandaríski fræðimaðurinn Malcolm Knowles átti sinn 

þátt í að skilgreina fullorðna námsmenn þegar hann fullyrti að „fullorðnir 

læri öðruvísi“ í bók sinni The Adult Learner: A Neglected Species sem kom út 

árið 1973. Lýsing hans á fullorðnum námsmönnum í þeirri bók og öðrum 

bókum sem hann skrifaði hefur mótað umræðuna um fullorðna námsmenn. 

Þótt ýmislegt í framsetningu hans hafi verið gagnrýnt hefur lýsing hans í 
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aðalatriðum staðist tímans tönn (Hróbjartur Árnarson, 2005, bls. 15). 

Sálfræðingurinn Maslow fjallaði um mikilvægi öryggis hjá fullorðum. Carl 

Roger bjó til hugtakið nemendamiðaða nálgun sem byggðist meðal annars á 

þeirri tilgátu að við getum ekki kennt annarri manneskju beint heldur 

einungis stuðlað að því að hún læri (Knowles o.fl., 2005 bls. 46; Svanfríður 

Inga Jónasdóttir, 2005, bls. 18-19). 

Fræðimenn á sviði fullorðinna hafa sett fram mismunandi skilgreiningar 

á því hverjir teljist fullorðnir einstaklingar. Í fyrsta lagi er um að ræða 

líffræðilega skilgreiningu, þegar við erum nógu þroskuð til að fjölga okkur. Í 

öðru lagi er það lagaleg skilgreining, þegar lögin segja að við séum orðin 

fullorðin, t.d. þegar við getum gift okkur án sérstaks leyfis, tökum bílpróf og 

tökum þátt í kosningum. Í þriðja lagi er um að ræða félagslega skilgreiningu, 

það þegar fólk fer að hegða sér eins og fullorðnir, til dæmis stunda vinnu, 

stofna fjölskyldu og sjá um heimili. Í fjórða og síðasta lagi er það sálfræðileg 

skilgreining, þegar fólk tekur ábyrgð á eigin lífi og gjörðum sínum. (Knowles 

o.fl., 2005, bls. 64). Samkvæmt rannsókn Johnstone og Rivera þá eru 

fullorðnir námsmenn af báðum kynjum og venjulega undir fertugu og hafa 

lokið grunnskóla eða hafa fjölþættari menntun. Þetta er yfirleitt 

miðstéttafólk í fullri vinnu með meðaltekjur og fjölskyldufólk sem býr í 

þéttbýli eða miðborginni frekar en í úthverfum (Merriam o.fl., 2007, bls. 

55). í rannsókn sinni, Símenntun á Íslandi, miðuðu Jón Torfi Jónasson og 

Jóhanna Rósa Arnardóttir við einstaklinga á aldrinum 18 til 75 ára (Jón Torfi 

Jónasson, 1999, bls. 7). Við val mitt á viðmælendum studdist ég við 

skilgreiningu Johnstone og Rivera og viðmiðun Jóns Torfa og Jóhönnu. Ég 

talaði við konur sem eru á fullorðinsaldri, frá 30-50 ára gamlar, sem í vinnu 

eða eru heimavinnandi og hafa lokið skyldunámi. 

Þó að nám fullorðinna hafi átt sér stað alla tíð og sé nefnd í mörgum 

heimildum, þá var það ekki fyrr en um síðari hluta síðustu aldar að það fer 

að bera á rannsóknum á sérstöðu fullorðinna námsmanna. 

4.4.2 Helstu einkenni fullorðinna námsmanna. 

Til að skilja betur líf og aðstæður hins fullorðna námsmanns og þörfina til 

hagkvæms náms er nauðsynlegt að þekkja helstu einkenni fullorðinna 

námsmanna. Knowles var setti fram sex fullyrðingar um einkenni þeirra. Í 

líkani sínu lagði hann aðaláherslu á sjálfstýrt nám (e. self-directed learning) 

og óformlegt nám (e. informal education) fullorðinna. 

Þörfin fyrir að vita. Fullorðnir námsmenn verða að fá að vita af hverju 

þeir þurfa að læra eitthvað áður en þeir hefja námið, þ.e.a.s. þeir þurfa að 

vita hvaða hag þeir hafi af því að læra tiltekið efni og hvaða afleiðingar það 
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hafi fyrir þá að læra það ekki. Leiðbeinandi þarf því að sýna námsmanninum 

fram á gagnsemi námsins. 

Sjálfsmynd námsmannsins. Fullorðnir líta svo á að þeir séu ábyrgir fyrir 

eigin ákvörðunum og eigin lífi og þar með eigin námi. Þeir vilja að aðrir virði 

það að þeir eru ábyrgir. Þessi sjálfsmynd getur haft neikvæð áhrif og jafnvel 

skapað ágreining ef kennsluhættir ganga þvert á hugmyndir þeirra um nám 

og kennslu, þ.e. ef kennarinn ræður öllu og nemendur eru óvirkir. Slík 

kennsla ógnar sjálfstæðishugmyndum nemandans. Fullorðinsfræðsla sem 

framkvæmd er á þennan hátt er líkleg til að fæla fullorðna nemendur frá og 

draga úr áhuga þeirra. Því er mikilvægt að huga að því að nám fullorðinna sé 

eins sjálfstýrt og mögulegt er. 

Fyrri reynsla námsmannsins. Fullorðnir námsmenn búa yfir fjölbreyttri en 

um leið ólíkri reynslu sem hefur áhrif á nám þeirra og atferli. Þeir eru 

tilbúnir til að læra það sem þeir þurfa til að takast á við daglegt líf. Því er 

gjarnan meiri fjölbreytileiki innan nemendahóps fullorðinna en meðal ungra 

nemenda. Mikil og fjölbreytt reynsla fullorðna námsmanna getur haft 

hamlandi áhrif á skoðanir þeirra. Það er verkefni fræðimanna á sviði 

fullorðinsfræðslunnar að hjálpa fullorðnum að komast yfir hindranir sem 

eru á vegi þeirra og að hjálpa þeim að nýta reynslu sína sem best í námi til 

að læra nýja hluti og að sjá hluti í öðru ljósi. 

Vilji til að læra. Fullorðnir einstaklingar eru tilbúnir til að læra það sem 

þeir telja sig þurfa til að takast á við líf sitt og aðstæður. Þess vegna skiptir 

miklu máli að námsþættir séu settir fram á þeim tíma sem námsmaðurinn 

þarf á þekkingunni að halda. 

Afstaða til námsins. Öfugt við börn og unglinga líta fullorðnir námsmenn 

á nám sem tæki til að nota við lausn verkefna í daglegu lífi. Þeir læra því 

best og verða áhugasamir þegar þeir skynja að hægt er að beita 

þekkingunni við raunverulegar aðstæður í lífi þeirra. 

Hvatinn til að læra. Þótt fullorðnir láti gjarnan stjórnast af ytri hvötum 

við val á námi, svo sem von um betri kjör, stöðuhækkun og starfsframa, þá 

hafa rannsóknir sýnt að innri hvatir séu enn mikilvægari og sterkari, þ.e. 

löngunin til aukinnar þekkingar, þörfin fyrir meiri starfsánægju og betra líf 

(Knowles o.fl.,2005, bls. 61-72). 

Allar fullyrðingarnar hér að ofan eiga með einhverjum hætti við líf og 

aðstæður viðmælenda minna og höfðu áhrif á takmarkaða þátttöku þeirra í 

símenntun hér á landi. Verður fjallað nánar um þetta í umræðu kaflanum. 

Auk þessara þátta gegna námsumhverfi og andrúmsloft veigamiklu hlutverki 

í áhrifaríkum kennsluháttum. Það er hlutverk leiðbeinanda að skapa 

námsaðstæður þar sem nemendurnir finna fyrir öryggi og trausti sem ýtir 
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undir andlega og líkamlega vellíðan og er þannig námshvetjandi 

(Wlodkowski, 2008, bls. 49-94). 

4.4.3 Námsáhugi fullorðinna 

Ýmisleg kemur til greina þegar fjallað er um námsáhuga fullorðinna, eins og 

til dæmis umhverfið, viðhorf foreldrar, vinahópur, atvinnuástand, menntun 

foreldrar o.s.frv. (Svanfríður Inga Jónasdóttir, 2005, bls. 79-80). Wlodkowski 

fjallar um hlutverk leiðbeinenda og fræðsluskipuleggjenda í þessu máli og 

segir að þeir beri siðferðilega og faglega ábyrgð á því að gera námið 

áhugavert, hvetjandi, árangursríkt og aðgengileg fyrir alla. Að mati 

Wlodkowski þurfa leiðbeinendur fullorðinna eða skipuleggjendur náms 

þeirra að hafa í huga fjögur atriði sem hafa gagnverkandi áhrif á námsáhuga 

þeirra. Í fyrsta lagi er það hlutverk leiðbeinanda að skapa námsaðstæður 

sem hjálpa öllum nemendum að finna fyrir öryggi og tilheyra hópnum og í 

öðru lagi að stuðla að jákvæðum viðhorfum þátttakenda til náms. Í þriðja 

lagi er ber honum að stuðla að því að hver og einn þátttakandi hafi skýra 

mynd af tilgangi námskeiðs í huga sér og í fjórða lagi er það einnig hlutverk 

hans að gefa hverjum og einum tækifæri til að ná árangri (Wlodkowski, 

2008, bls. 49-94). Í bók sinni Andragogy in Action (1984, bls, 15-17) bendir 

Malcolm Knowles á hlutverk leiðbeinenda í að skapa áhrifaríkt andrúmsloft 

fyllst af gagnkvæmri virðingu, samvinnuvitund, gagnkvæmu trausti, opinu 

og áreiðanlegu umhverfi, ánægju og síðast en ekki síst mannlegri innsýn. 

Leiðbeinendur fullorðinna þurfa að gera ýmislegt til að auka námsáhuga 

hjá nemendum sínum og eitt af því mikilvægasta þegar kemur að 

leiðbeiningu fullorðinna frá öðrum samfélagssvæðum er menningarnæmi 

og virðing fyrir fjölbreytileika (Wlodkowski, 2008, bls. 21). Þegar ég tala um 

menningarnæmi á ég ekki einungis við að taka þurfi tillit til ólíkar menningar 

mismunandi hópa og þjóðarbrota heldur einnig við kennslumenningu, 

hvernig kennslan þarf að vera byggð upp og almennt meðvitund um að 

fullorðnir læri öðruvísi en börn (Knowles o.fl.,2005, bls. 35-72). 
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5 Rannsóknir á sviðinu 

Gerðar hafa verið fjölmargar rannsóknir á námi og kennslu einstaklinga af 

erlendum uppruna. Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi snúa 

að nemendum á leikskólastigi en nokkrar hafa þó beinst að grunnskólunum. 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi sem tengjast fullorðnum 

nemendum og nemendum af erlendum uppruna á framhalds- og háskólastigi. Í 

þessum kafla er gerð grein fyrir nokkrum þeirra rannsókna sem hafa verið 

framkvæmdar hér á land um málefni fullorðinna innflytjenda. Ég leitast við að 

varpa ljósi á helstu niðurstöður og þann veruleika sem innflytjendur búa við í 

íslensku samfélagi. Fyrst er fjallað um rannsókn á upplifun fullorðinna 

innflytjenda í íslenskunámi sínu hérlendis. Því næst er greint frá rannsókn á 

þátttöku og aðgengi innflytjenda að hinu pólitíska sviði og loks er fjallað um 

rannsókn er beindist að kennslu innflytjenda. 

5.1 Innflytjendur og íslenskunám 

Selma Kristjánsdóttir (2010) gerði eigindlega rannsókn í tengslum við 

meistaraprófsritgerð sína í uppeldis- og menntunarfræðum. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að varpa ljósi á mikilvæga áhrifavalda á nám 

fullorðinna innflytjenda í íslenskunámi sínu og svara því hverjir helstu hvatar 

og hindranir þeirra væru til þess að auka möguleika annarra til að gera sér 

betur grein fyrir því hvað má betur fara þegar fullorðinn innflytjandi lærir 

íslensku og að hverju þarf að huga. Einnig lagði hún áherslu á þær jákvæðu 

breytingar sem hafa orðið hér á landi undanfarin ár, eins og auknar 

upplýsingar og fjölbreytni í námskeiðahaldi í íslensku. Vildi hún kanna hvort 

það hefði aðstoðað innflytjendur við aðgengi að íslensku samfélagi eða 

hvort gera þyrfi betur. Viðtöl voru tekin við 7 innflytjendur og sýndu 

niðurstöður í stuttu máli að upplifun viðmælenda hennar af íslenskunámi er 

í beinum tengslum við aðlögun þeirra að íslensku samfélagi. Menningaráfall 

hefur áhrif á mótun nýrrar sjálfsmyndar viðmælenda og trú þeirra á eigin 

getu varðandi tungumálafærni. Þeir finna fyrir tapi á félagslegum auði, 

sérstaklega þeir sem ekki tengjast íslenskum fjölskyldum. Þeir töldu sterkan 

menningarauð sinn styrkja sig til að ná frekari færni í íslensku. Helstu hvatar 

viðmælenda hennar voru í fyrsta lagi þörf á samskiptum á íslensku og í öðru 

lagi var eigin vilji til að vera virkur samfélagsþegn. Helstu hindranir voru 

skortur á tengslaneti og þar með tækifærum til að eiga í samskiptum á 
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íslensku, trú á eigin getu varðandi tungumálið og álag sem snýst um að 

sanna sig fyrir sjálfum sér og öðrum. Enska sem samskiptamál virkaði 

jafnframt sem styrkur til að byrja með (Selma Kristjánsdóttir, 2010). 

5.2 Innflytjendur og þátttaka í samfélaginu 

Guðlaug Björnsdóttir framkvæmdi rannsókn árið 2008 sem snerist um þátttöku 

og aðgengi innflytjenda á hinum pólitíska vettvang á Íslandi. Meginmarkmið 

ritgerðarinnar var að lýsa ósýnilegum hindrunum sem líklegar væru á þeim 

vettvangi til að takmarka þátttöku og aðgengi innflytjenda þar. Í rannsókninni 

var stuðst við kenningar og hugmyndir Pierre Bourdieu um hinn pólitíska 

vettvang sem svæði innan stærri félagslegra vettvanga. Rannsóknin var 

eigindleg og gagnasöfnun fór fram að mestu leyti með djúpviðtölum og 

þátttökuathugunum, aðferðafræðin sem var notuð við úrvinnslu gagnana 

byggir á nálgun grundaðra kenninga. Meginniðurstaða rannsóknarinnar benti til 

þess að sjá megi ýmsar hindranir sem sameinast í hugmynd Bourdieu um þann 

þátt sem habitus hvers einstaklingsins hefur á félagslegan auð hans. 

Innflytjendur sem hyggjast komast til áhrifa á hinum formlega pólitíska 

vettvangi þurfa samkvæmt hugmyndum Bourdieu fyrst og fremst að hámarka 

pólitískan auð sinn. Innflytjandinn getur verið með mikinn uppsafnaðan 

menningarlegan og félagslegan auð í heimalandi sínu en við komu hans á nýjan 

vettvang, sem er Ísland í þessu tilfelli, tapar hann stórum hluta hans og þarf því 

að vinna upp tapið. Þeir innflytjendur sem starfað hafa á hinum pólitíska 

vettvangi hérlendis hafa kynnst þessu. Þeir finna fyrir skorti á ákveðinni 

samfélagslegri þekkingu sem snýr ekki síður að fjölbreyttu landslagi íslenskra 

stjórnmála. Á þennan hátt standa þeir höllum fæti vegna þess að heimamenn 

hafa yfirleitt tiltölulega einsleitan habitus sem kemur til af því að alast upp og 

búa í sama samfélagi og hafa því „tilfinningu fyrir leiknum“. Mikilvægi 

tungumálaauðsins verður innflytjendum ljós á hinum pólitíska vettvangi hér á 

landi. Til að geta aukið tækifæri sín á hinum pólitíska vettvangi þurfa þeir fyrst 

og fremst að auka tungumálakunnáttu sína því framandi málfar stjórnmálanna 

er frábrugðið því sem notað er í daglegu lífi. Guðlaug lýsir því að lokum að 

aðlögun sé gagnkvæmt ferli sem þýðir meðal annars að innflytjandi verði að fá 

að komst inn í samfélagið jafnvel þótt hann tali með hreim. Svonefnd 

viðurkenning gerir það líklegt að forsendur fyrir því að líta á tungumálið sem 

þjóðartákn á sama hátt og áður séu að einhverju leyti brostnar. Aðlögun að 

nýju fjölmenningarlegu samfélagi hljóti því að kalla á einhverja endurskoðun á 

því hvað geri Íslendinga að þjóð ef hluti hennar talar ekki lengur „hreina“ 

íslensku (Guðlaug Björnsdóttir, 2008). 
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Unnur Dís Skaptadóttir (2007, bls. 47-63) vekur einnig athygli á því 

hversu mikla þýðingu tungumálið hefur í réttindabaráttu minnihlutahópa. 

Hún tók viðtöl við 40 einstaklinga af erlendum uppruna á aldrinu 20-55 ára. 

Rannsóknin hennar leiddi í ljós að skortur á íslenskukunnáttu hjá þessum 

einstaklingum var aðalhindrunin í þátttöku þeirra í samfélaginu. Þeir 

einangruðust og höfðu engin tengsl við íslenskt samfélag fyrir utan vinnu 

sína og oft leituðu þeir til samlanda sinna sem höfðu náð einhverum tökum 

á íslensku til að túlka fyrir þá. 

5.3 Kennsla innflytjenda 

Ragnheiður Kristinsdóttir gerði rannsókn árið 2002 á íslenskukennslu fyrir 

fullorðna innflytjendur. Megintilgangur rannsóknarinnar var að útskýra 

hvernig íslenskukennsla fyrir innflytjendur væri framkvæmd og skoða 

námsefni, kennsluaðferðir og heildarskipulag á námskeiðum út frá afstöðu 

nemenda og kennara. Það var tekið tillit til stefnu stjórnvalda í málefnum 

innflytjenda og tungumálanámi þeirra samkvæmt nýjustu lögum. Einnig var 

gerð stuttlega grein fyrir stöðu mála á hinum Norðurlöndunum. Eigindleg 

rannsóknaraðferð var notuð í rannsókninni. Tekin voru sjö viðtöl við 

nemendur, kennara og fræðimenn á þessu sviði og einnig voru gerðar fjórar 

þátttökuathuganir í einum málaskóla á höfuðborgarsvæðinu. Auk þess var 

stuðst við heimildir og opinber gögn sem tengdust innflytjendum almennt 

og íslenskukennslu fyrir fullorðna útlendinga hér á landi. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til þess að fólk sem starfar að málefnum 

íslenskunámskeiða fyrir útlendinga teldi að skipulagi við kennslu og 

námsefnagerð væri ábótavant. Að mati nemenda þyrftu kennarar sem 

kenana fullorðnum innflytjendum íslensku betri menntun og þjálfun. Sama 

má segja um skipulag námskeiðanna, það mætti vera betra. Í ljósi 

niðurstaðna var lagt til að heildarskipulag kennslunnar yrði endurskoðað. Á 

sama tíma var komið fram með tillögu að reglum um nám útlendinga. Í ljósi 

sérfræðiálita var jafnframt lagt til að menntamálaráðuneytinu yrði falið að 

setja reglur um námskeið og próf í íslensku fyrir innflytjendur og að 

skyldunámskeið væru án greiðslu (Ragnheiður Kristinsdóttir, 2002). 

Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir hafa einnig rannsakað 

hvernig íslenskukennslu fyrir fullorðna innflytjendur er háttað hérlendis og 

hlutverk hennar í aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi og komast að 

svipuðum niðurstöðum og Ragnheiður Kristinsdóttir. Ríkið auglýsir árlega 

styrki til íslenskukennslu sem einstaklingar og stofnanir sem halda námskeið 

í íslensku geta sótt um. Þær komust meðal annars að þeirri niðurstöðu að 

styrkirnir séu of lágir og dugi ekki til að halda góð námskeið. Einnig er bent á 
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að fáir sem kenna þessum hópum hafa aflað sér menntunar sem kennarar 

íslensku sem annars tungumáls (Unnur Dís Skaptadóttir og Helga 

Ólafsdóttir, 2010) 

Af þessum ritgerðum og greinum má draga þá ályktun að góð 

tungumálakunnátta sé rauði þráðurinn og að hún skipti einna mestu máli 

fyrir innflytjendur þegar þeir reyna að fóta sig í samfélaginu og taka virkan 

þátt í því. Hvað varðar atriði sem hafa áhrif á þátttöku minnihlutahópa eru 

flestar þessar rannsóknir samhljóma en þar kemur fram að t.d. sjálfstraust, 

upplifun þátttakenda sem og gæði námskeiða, kennsluaðferðir og 

skipulagningu kennslu fyrir minnihlutahópa er ábótavant. Auk þess er 

skortur á leiðbeinendum sem hafa menntun og hæfileika í kennslu íslensku 

sem annarð tungumál. 
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6 Rannsóknaraðferð 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvað það er sem veldur því að 

sumar konur frá Miðausturlöndum taka ekki þátt í þeirri símenntun sem 

þeim býðst. Ætlunin er að kanna hvernig best megi mæta breytilegum 

þörfum ólíkra kvenna innan þessa hóps, bæta menntun þeirra og 

námsárangur til að auka möguleika þeirra sem virkra þátttakenda í íslensku 

samfélagi og auðvelda þeim að finna sér stað í samfélaginu sem þeim 

hentar og tryggir að börn þeirra og afkomendur finni sér öruggan stað í takt 

við sína eigin menningu og íslenska. Eins og fram hefur komið afmarkaði ég 

rannsóknina við konur sem höfðu tekið takmarkaðan þátt í símenntun hér á 

landi. Í þessum kafla lýsi ég þeim aðferðum sem ég beitti við gagnaöflun og 

framkvæmd rannsóknarinnar. 

6.1 Eigindlegar aðferðir 

Í þessari rannsókn ákvað ég að beita eigindlegum aðferðum. Lichtman 

skilgreinir eigindlega aðferðafræði sem „the way to see the word“ 

(Lichtman, 2006, bls. 5). Megintilgangur eigindlegra rannsóknaraðferða er 

að lýsa mannlegum fyrirbærum, samskiptum og hugleiðingum, túlka þau og 

skilja. Að mati Lichtman eru helstu einkenni eigindlegra rannsóknaraðferða 

þau að þær eru lýsandi og túlkandi rannsóknir sem bjóða upp á 

sveigjanleika í rannsóknarsniði og framsetningu. Þau gögn sem safnað er af 

rannsakanda geta í flestum tilvikum leitt hann áfram. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir byggja á því grundvallarviðhorfi að enginn einn 

sannleikur sé til; þegar viðfangsefni er skoðað frá ólíkum sjónarhornum 

koma ólíkir hlutir í ljós. Eigindleg aðferðafræði byggist fyrst og fremst á 

upplifun einstaklingana sem rannsakandi skoðar, með öðrum orðum, það 

hvernig einstaklingarnir í hópunum upplifa það sem rannsakandinn er að 

athuga hverju sinni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 222). Með því að 

heyra raddir kvenna með ólíkan bakgrunn ætti að vera hægt að leiða í ljós 

hvað hvetur eða letur þær til þátttöku í símenntun. 

Í rannsókn minni hentar eigindleg rannsóknaraðferð vel þar sem ég tel 

nauðsynlegt að fá dýpri og nákvæmari skilning á hvað það er sem veldur 

takmarkaðri þátttöku þessara kvenna í símenntun hérlendis og hvernig 

konur af erlendum uppruna leggja mismunandi merkingu í þátttöku í 

símenntun. Slík rannsókn beinist að upplifun einstaklinga á þátttöku í 

símenntun í íslensku samfélagi. 
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Það eru fjölmargir kostir við notkun eigindlegra aðferða en einn 

meginkosturinn er sá að rannsakandi skoðar hlutina ofan í kjölinn og farið er 

mjög djúpt í það sem verið er að rannsaka. Annar kostur er sá að hægt er að 

skoða og meta hlutina í sínu eðlilega umhverfi án þess að það sé fyrirfram 

skipulagt eins og gert er í megindlegum aðferðum svo umhverfisáhrif trufli 

ekki niðurstöðuna (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 228). Ég er meðvituð 

um að með því að beita eigindlegum aðferðum fæ ég ekki endilega gögn 

sem gefa mér möguleika á því að alhæfa um stærri hópa, en þau munu veita 

mér og öðrum innsýn og vísbendingar sem geta nýst sem grunnur til að 

byggja frekari rannsóknir á. Önnur ástæða sem ég tel ekki síst mikilvæga 

fyrir vali mínu á rannsóknaraðferð er sú að þátttakendur geta tjáð sig og 

útskýrt hlutina með eigin orðum og ég get einnig fengið frekari upplýsingar 

ef svör viðmælenda uppfylla ekki kröfur rannsóknarinnar. 

6.2 Viðtalsrammi 

Einn af megineiginleikum eigindlegra rannsóknaraðferða er sá að 

rannsakandi getur safnað saman gögnum á mismunandi hátt, svo sem með 

vettvangsathugunum og viðtölum. Til eru fleiri aðferðir eins og rýni 

fyrirliggjandi ritaðra heimilda, rýnihópaviðtöl, greining mynda og 

myndbanda og fleira (Lichtman, 2006, bls. 155). Viðtöl geta verið af ýmsum 

toga og má þar til dæmis nefna stöðluð, formföst eða formleg viðtöl og 

óstöðluð, opin og sveigjanleg viðtöl sem gefa þátttakendum svigrúm til að 

svara eftir eigin höfði. Samskiptin í óstöðluðum viðtölum eru mun 

persónulegri og rannsóknin byggist á opnum spurningum og svörin festast 

ekki við tiltekin atriði heldur hafa viðmælendur meiri möguleika á að tjá sig 

og koma skoðunum sínum á viðfangsefninu á framfæri (Helga Jónsdóttir, 

2003, bls. 67-82). Í óstöðluðum viðtölum ræða rannsakandi og þátttakandi 

efnið saman og ábyrgð rannsakanda er að búa til öruggt umhverfi til að gefa 

þátttakendum tækifæri til að tjá sig á öruggan hátt um reynslu sína og 

tilfinningar (Kvale, 1996, bls. 124-125). 

Viðtöl geta verið opin eða hálfopin. Með hálfopnum viðtölum er átt við 

viðtöl þar sem stuðst er við fyrirfram mótaðan viðtalsramma, án þess þó að 

flæði viðtalsins verði heft með spurningum (Kvale, 1996, bls. 124). 

Rannsókn mín byggist á hálfopnum viðtölum.(e. semi-structured) og hvert 

viðtal tók tæplega klukkustund. 

Nauðsynlegt er að hafa viðtalsramma til að ná fram sameiginlegum 

skilningi hjá viðmælendum. Ég spurði viðmælendur mína spurninganna en 

ekki endilega í þeirri röð sem þær komu fyrir heldur nýtti þær sem ramma 

fyrir viðtalið og á þann hátt að ég gat öðlast skilning á upplifun viðmælanda 
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míns á þeirri símenntun sem henni stendur til boða og reyndi að halda 

viðtali og flæði þess sem eðlilegustu. Með öðrum orðum er viðtalsáætlunin í 

óstöðluðum viðtölum ekki í föstum skorðum. Rannsakandinn á að setja 

fram viðtalsramma um umræðuefnið, síðan er það hans ákvörðun hversu 

nákvæmlega hann fylgir rannsóknarspurningunni, og byggir það á 

aðferðafræðilegum forsendum rannsóknarinnar, tíma og fjármagni við 

gagnaöflun og gagnagreiningu (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 75). Einnig er 

nauðsynlegt fyrir rannsakanda að semja við viðmælanda um þá leið sem 

viðmælandi getur sætt sig við og hentar rannsakenda best við 

viðtalsskráningu, t.d. hvað varðar notkun hljóðupptökutækja sem er talin 

þægilegust því rannsakandinn getur þá einbeitt sér að því að hlusta og 

spyrja (Grétar L. Marinósson, 2004, bls. 39). Ég fór þá leið að taka viðtölin 

upp og afrita þau síðar, en í einu tilfelli neitaði viðmælandi minn að láta 

hljóðrita viðtalið og í því tilfelli tók ég niður minnispunkta á meðan að á 

viðtalinu stóð sem ég bætti svo við þegar heim var komið. 

Mikilvægasta forsendan sem notuð er í rannsóknum til að bregðast við 

ólíkum aðstæðum og fá skilning (innsýn) á reynsluheimi fólks er tungumálið 

(Seidman, 2006, bls. 15, 105). Tungumálið birtir á óbeinan hátt menningu, 

fyrra líf einstaklingsins, reynslu, þekkingu og færni bæði rannsakenda og 

þátttakenda (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 73-74). Þannig leyfði ég 

þátttakendum að tjá sig í því tungumáli sem þeir þekkja best til að ná fram 

eins mörgum blæbrigðum í reynsluheimi þeirra og hægt er. Tungumálin sem 

þeim stóðu til boða voru íslenska, enska, arabíska og kúrdíska en ég sem 

rannsakandi hef gott vald á öllum þessum tungumálum. Með því að taka 

viðtöl á nokkrum tungumálum kom ég einnig í veg fyrir að tungumálið hefði 

áhrif á svör viðmælenda, það hefti þá ekki og að þeir gátu tjáð sig á sem 

eðlilegastan hátt. 

6.3 Þátttakendur 

Áhersla var lögð á að taka viðtöl við fullorðnar konur frá Miðausturlöndum sem 

hafa verið búsettar hér á landi mislengi, allt frá tveimur árum til tveggja áratuga. 

Ég ákvað að taka ekki viðtöl við konur sem eru nýfluttar til landsins þar sem ég 

taldi þær hafa ekki næga þekkingu á íslensku þjóðfélagi. Ég ákvað fyrst að tala við 

konur á höfuðborgarsvæðinu, meðal annars vegna aðgengis þessa hóps að 

fjölbreyttum námskeiðum og einnig hefði það orðið of dýrt að nálgast konur á 

landsbyggðinni. Samkvæmt upplýsingum sem ég hef aflað mér frá 

Útlendingastofnun og Hagstofu Íslands eru margar konur í markhópnum mínum 

búsettar á höfuðborgarsvæðinu. En þar sem erfiðlega gekk að finna þátttakendur 

leitaði ég líka út fyrir höfuðborgasvæðið. Tekin voru viðtöl við átta konur á 
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aldrinum 20-50 ára sem stunda fjölbreytileg störf. Við val á viðmælendum var 

stuðst við hentugleikaúrtak þar sem ætlun mín var að reyna að velja 

viðmælendur sem hentuðu markmiðum rannsóknarinnar. 

Við öflun viðmælenda var rætt við mismunandi stofnanir á Íslandi sem eru í 

samskiptum við innflytjendur t.d. Mími- símenntun. Ég hringdi og sendi tölvupóst 

með upplýsingum um hvað ég ætlaði að gera. Síðan ákvað ég að hafa það 

formlegra og skrifaði bréf á arabísku, ensku og íslensku til að senda öllum þeim 

sem höfðu tekið námskeið hjá Mími- símenntun. Ég fékk einnig leyfi til að fara í 

heimsóknir á mismunandi námsstigum og kynna rannsóknina. Ég auglýsti í 

báðum moskunum í Reykjavík en fann í rauninni engan viðmælanda með þeim 

hætti. Ég hringdi í Alþjóðasetrið og Intercultural Íslands og var engin kona frá 

Miðausturlöndum skráð á námskeið hjá þeim sem sýnir enn frekar hversu mikil 

þörf er á rannsóknum á borð við þessa. Ég íhugaði að hafa samband við Þjóðskrá 

til að fá símanúmer og heimilisföng þeirra kvenna sem eru skráðar hérlendis. Það 

er erfitt að ná í þessar konur þar sem þær eru ekki á vinnumarkaði eða í hópi 

þeirra sem nýta sér endurmenntunarstyrki sem þær eiga rétt á samkvæmt 

samningum. 

Eins og bent hefur verið á eru þátttakendur í rannsókninni átta. Í 

ritgerðinni eru þeim gefin dulnefni og jafnframt gef ég ekki upp 

fæðingarlönd þeirra til að koma í veg fyrir að upplýsingarnar verði 

persónugreinanlegar. Viðmælendur mínir réðu því hvar og hvenær viðtölin 

fóru fram. Hér á eftir fer stutt kynning á viðmælendum: 

Viðmælandi A hefur búið á Íslandi í fimm ár. Hún er á fimmtugsaldri. 

Hún er gift manni frá heimalandi sínu og þau eiga saman eitt barn. Shno er 

með stúdentspróf frá heimalandi sínu og er í hálfu starfi. Ég hitti hana á 

heimili hennar í nóvember 2011. 

Viðmælandi B hefur búið á Íslandi í tæplega fjögur og hálft ár. Hún er á 

fimmtugsaldri. Hún var gift manni frá heimalandi sínu. Þau eiga saman eitt 

barn. Shahén er með háskólamenntun en starfar ekki við sitt fag heldur er í 

hlutastarfi sem krefst engrar menntunar. Við hittumst heima hjá vinkonu 

hennar í lok nóvember 2011. 

Viðmælandi C er á sextugsaldri og hefur búið á Íslandi í 15 ár. Hún er 

gift manni frá heimalandinu sínu sem kom hingað á undan henni og þau 

eiga fjögur börn. Haifa er með stúdentspróf. Hún hefur ekki unnið úti á 

Íslandi vegna anna við heimilisstörf og barnauppeldi. Ég hitti hana á heimili 

hennar í mars 2012. 

Viðmælandi D er á fertugsaldri og hefur búið hér í þrjú og hálft ár. Hún 

er gift manni frá sínu menningarsvæði og þau hjónin eiga fjögur börn. Hún 

er með grunnskólapróf frá heimalandinu sínu. Hún er í hlutastarfi og 
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stundar íslenskunám með vinnu í klukkutíma áður hún fer í vinnu. Ég hitti 

hana á heimili hennar í mars 2012. 

Viðmælandi E er fjögurra barna einstæð móðir og er á sextugsaldri. 

Hún hefur búið á Íslandi í tæplega þrjú og hálft ár. Ahlam er með 

stúdentspróf frá heimalandinu sínu. Hún hefur stundað nám í íslensku og 

samfélagsfræði en henni fannst mjög erfitt að halda áfram. Ahlam er í 

hlutastarfi. Ég hitti hana heima hjá vinkonu hennar í mars 2012  

Viðmælandi F er á fertugsaldri og hefur búið hér í rúmlega 10 ár. Hún 

er gift manni frá heimalandi sínu og þau eiga tvö börn. Nesrin er 

háskólamenntuð en hefur aldrei starfað við sitt fag heldur við starf sem 

krefst engrar þekkingar eða tungumálakunnáttu. Ég tók viðtal við hana úti 

undir berum himni í febrúar 2012. 

Viðmælandi G er á fimmtugsaldri og hefur búið á Íslandi í tæplega 7 ár. 

Hún er gift íslenskum manni og þau eiga eitt barn. Hún er 

grunnskólamenntuð og starfar í hlutastarfi og sinnir heimilinu. Viðtalið fór 

fram heima hjá henni í febrúar 2012. 

Viðmælandi H er á fimmtugsaldri og hefur búið á Íslandi í þrjú ár. Hún 

er gift manni frá heimalandi sínu og þau eiga saman tvö börn. Aysha 

stundaði nám í heimalandi sínu en hefur ekki fundið starf við hæfi hér á 

Íslandi. Ég hitti hana á heimili hennar í mars 2012. 

Þátttakendur í rannsókninni eru frá sex löndum. Í viðtölunum spurði ég 

viðmælendur mína um bakgrunn þeirra í heimalandinu, reynsluna af því að 

búa hér og taka þátt í námskeiðum. Þeir viðmælendur sem voru að vinna 

hér á Íslandi voru spurðir um reynsluna af því að vinna á Íslandi og tengsl sín 

bæði við Íslendinga og samlanda sína, auk annarra spurninga sem tengjast 

viðfangsefninu. 

6.4 Gagnagreining 

Gagnagreiningin hófst þegar búið var að setja fram rannsóknargögnin í ritað 

form. Öll viðtölin voru hljóðrituð og síðan afrituð að viðtalinu loknu. Þau 

viðtöl sem fóru fram á arabísku, kúrdisku eða öðru máli en ensku voru þýdd 

á íslensku en viðtöl sem fóru fram á ensku voru látin halda sér óbreytt. Þá 

voru viðtölin lesin yfir, þau lykluð og sameiginleg þemu dregin úr þeim. 

Síðan hófst túlkun mín á ritaða textanum. Það sem skiptir mestu máli fyrir 

rannsakanda er að hann skilji gögnin áður en hann hefst handa, t.d. með því 

að lesa viðtölin í fyrstu án þess að merkja við neitt, síðan byrja að merkja við 

textann það sem rannsakandanum finnst tengjast efninu. Í framhaldinu 

greinir hann textann og les yfir. Þá fer hann að greina þemu til að átta sig á 
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heildamynd reynslu hvers þátttakanda (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 

255-256). 

Við greiningu gagnanna fór ég þá leið að lesa ritaða textann tvisvar til 

þrisvar yfir til að átta mig á reynslu viðmælenda og fá yfirsýn. Að því loknu 

byrjaði ég að merkja við texta sem mér fannst tengjast efninu vel. Þá voru 

viðtölin lesin yfir aftur og ég lyklaði viðtölin og dró sameiginleg þemu úr 

þeim. Við greiningu gagnanna studdist ég einnig við grundaða kenningu sem 

byggir á því að kenningin verði til út frá gögnunum sjálfum, í stað þess að 

leggja upp með ákveðna kenningu í upphafi og skoða gögnin út frá því þá 

stýra gögnin því hvaða kenning verður til skýringar á því sem fyrir augu ber 

(Flick, 2006, bls. 298-307; Lichtman, 2006, bls. 65-68; Taylor og Bogan, 

1998, bls. 136-140). Eftir að þemun höfðu verið fundin skoðaði ég 

niðurstöður mínar út frá öðrum rannsóknum um þátttöku og þátttökuleysi í 

símenntun. Þannig vonaðist ég til að geta skýrt ástæður þess að 

viðmælendurnir taka ekki þátt í símenntun. 

6.5 Siðferðisleg atriði 

Við framkvæmd rannsóknar á borð við þessa koma upp ákveðin siðferðisleg 

atriði sem verður að hafa í huga við framkvæmdina. Lög um persónuvernd 

og meðferð persónuupplýsinga fjalla um meðferð persónuupplýsinga sem 

má rekja til tiltekins einstaklings. Þannig er lögunum ætlað til að tryggja og 

verja hag einstaklinga þegar fjallað er um viðkvæmar persónuupplýsingar. 

Samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga í 31 gr. 

nr. 77/2000, þá er þessi rannsókn tilkynningarskyld. Ég tilkynnti 

Persónuvernd um framkvæmd rannsóknarinnar eins og vera ber þann 5. 

mars 2012. Tilkynningin var síðan birt á heimasíðu stofnunarinnar. Ég 

upplýsti þátttakendur í upphafi um viðfangsefni rannsóknarinnar, kynnti 

mig og greindi frá því hvernig farið yrði með gögnin og einnig hvernig 

niðurstöður yrðu nýttar. Þátttakendum í rannsókninni var einnig gefið 

tækifæri til að taka ákvörðun um að taka þátt eða ekki strax í upphafi. Ég 

hét því að fyllsta trúnaðar yrði gætt við framkvæmd rannsóknarinnar, og 

myndi nafngreina upprunalönd og vinnustaði þeirra, gætti nafnleyndar og 

hét því að öllum gögnum yrði eytt eftir úrvinnslu þeirra. Þátttakandi þarf að 

geta treyst því að rannsakandi fari vel með þær upplýsingar sem honum eru 

veittar og rannsakandi þarf einnig að hafa raunverulegan áhuga fyrir 

rannsóknarviðfangsefninu og þar með velferð þátttakenda. Hver þáttakandi 

skrifaði undir upplýst samþykki þar sem lýst er tilgangi rannsóknar, 

framkvæmd hennar og hvað gert yrði við niðurstöður. 
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Einnig eru aðrir þættir sem ber að hafa í huga við framkvæmd 

rannsóknarinnar, eins og hvernig rannsóknin hefur áhrif á þátttakanda sem 

einstakling, stéttarmun og annan mismun á milli rannsakanda og 

þátttakenda, svo sem vegna þjóðernis, trúar, kyns o.s.frv. Hver einstaklingur 

hefur sína eigin félagslegu stöðu og sýn í samfélaginu, því eins og fram 

kemur hjá Fontana og Rey: „to learn about people we must treat them as 

people, and they will work with us to help us create accounts of their lives“ 

(Fontana og Frey, 2000, bls. 668). Með öðrum orðum þá er áríðandi að bera 

virðingu fyrir þeim sem rannsóknin beinist að. Ég gerði viðmælendum 

mínum einnig ljóst að þeir gætu dregið sig úr rannsóknin á hvaða stigi sem 

var og lagði þannig áherslu á að þátttaka þeirra væri valfrjáls. Ég sýndi 

áhuga bæði á viðfangsefninu og á því sem þær töluðu um, sem gat haft 

áhrif á það sem þær voru að segja. Ég tók einnig tillit til vilja og velferðar 

þeirra, til dæmis við val á viðtalsstað þannig að þeim liði eins og þær væru á 

heimavelli (Silverman, 2010, bls. 155-156). Ég fór inn á vettvang þessa hóps 

til að heyra hvað þær höfðu að segja um þátttöku sína í símenntun. 

6.6 Sagan af leitinni að viðmælendum  

Ég byrjaði að leita að viðmælendum í lok október 2011. Jafnvel þótt 

rannsóknarspurningin væri ekki fullmótuð vissi ég hvaða hópur yrði 

viðfangsefni rannsóknar minnar en það reyndist ekki vandalaust að hafa 

upp á viðmælendum. Ég frétti að það væru haldnir fundir einu sinni í viku 

fyrir múslimskar konur í báðum moskunum í Reykjavík og ákvað að mæta á 

þá. Þegar ég mætti í fyrri moskuna hitti ég eingöngu íslenskar konur sem 

skipt höfðu um trú en engar konur frá Miðausturlöndum. Í hinni moskunni 

hitti ég konu sem talaði ekkert þeirra tungumála sem ég kann, hún hristi 

höfuðið og hélt áfram að fara með bænir. Maðurinn minn talaði við 

Imaminn (íslamska trúarleiðtogann) og útskýrði það sem ég ætlaði að gera 

og hann sagði að það væru fundir á sunnudögum þar sem mættu 

misjafnlega margar konur. Ég ákvað að mæta á næsta fund. 

Fljótlega eftir þetta fann ég eina af viðmælendum mínum í strætó þegar 

ég var á leiðinni í Þjóðarbókahlöðuna og tilvonandi viðmælandi minn á leið í 

vinnu. Ég sat nálægt henni og heilsaði en ég sá á útliti hennar að hún var frá 

Miðausturlöndum. Við töluðum saman á ensku. Ég spurði hvort hún hefði 

áhuga á að taka þátt í rannsókninni og hún var til í það. Við skiptumst á 

símanúmerum og ákváðum að vera í sambandi. Næsta sunnudag mætti ég 

fund í moskunni í von um að finna nokkrar konur þar en varð fyrir 

vonbrigðum þegar ég fann engan viðmælanda. 
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Ég reyndi að finna viðmælendur í símaskránni. Ég mundi nöfn nokkurra 

kvenna sem ég hitti af tilviljun hér og þar þegar ég kom fyrst til landsins. 

Mér datt líka í hug að maðurinn minn gæti hjálpað mér að finna nokkra af 

þeim karlmönnum sem hann hefur kynnst eftir komu sína til landsins og fá 

leyfi frá þeim til að tala við eiginkonur þeirra. Þetta gekk ekki upp þar sem 

ekkert af þessu fólki reyndist vera skráð í símaskrá. Eftir þetta datt mér í hug 

að hafa samband við símenntunarmiðstöðvar eins og Mími-símenntun þar 

sem þessar konur gætu einhvern tíma hafa tekið námskeið hjá þeim, t.d. 

vegna þess að þær fá ekki ríkisborgararétt fyrr en þær hafa lokið ákveðið 

mörgum tímum í íslensku. Ég vonaðist líka til þess að þegar ég færi að kynna 

mál mitt í tímum fyndi ég einhverja sem þekktu konur frá þessu svæði, t.d. 

nágranna þeirra. Ég sendi bréf þar sem kom fram hvað ég ætlaði að gera. 

Síðan hringdi ég og talaði við deildastjóra hjá Mími-símenntun, ég þekkti 

hana því hún kenndi mér íslensku þegar ég kom til Íslands. Hún var mjög 

jákvæð en hún þurfti að ræða málið við framkvæmdastjórann til að fá 

samþykki hans líka. Eftir viku hafði hún samband við mig og bað mig um að 

skrifa formleg bréf til að senda öllum þeim konum sem höfðu einhvern tíma 

tekið þátt í námskeiðum hjá þeim. Ég skrifaði bréfið á þremur tungumálum, 

íslensku, ensku og arabísku til að vera viss um að allar konurnar skildu 

viðfangsefnið og Mímir-símenntun sendi þátttakendum bréfin. 

Eftir tvær vikur fékk ég tölvupóst frá einni konu á arabísku og þar kom 

fram að hún væri til í að taka þátt. Ég hafði strax samband við hana og það 

kom í ljós að hún talaði bara arabísku en mjög litla íslensku. Við mæltum 

okkur mót við fyrsta tækifæri en ég þurfti fyrst að þýða spurningar og 

markmið rannsóknarinnar yfir á arabísku. Starfsmaður Mímis hafði 

samband við mig og gaf mér símanúmer hjá annarri konu. Ég náði loksins í 

hana eftir nokkrar tilraunir, kynnti mig og sagði frá fyrirhugaðri rannsókn á 

arabísku. Hún samþykkti að taka þátt og bað mig að hringja í sig daginn 

eftir. Ég gerði það og þá spurði hún hvernig viðtalið myndi fara fram, ég 

svaraði að ég gæti komið í heimsókn til hennar eða hún væri líka velkomin 

til mín. Hún neitaði báðum leiðum strax, eina leiðin var símaviðtal og 

ákváðum við að tala saman daginn eftir. Daginn eftir náði ég hins vegar ekki 

í hana og fékk loks illskiljanleg skilaboð þar sem hún sagðist ekki geta tekið 

þátt. Ég bauðst til að ræða við hana á arabísku en hún svaraði aldrei aftur. 

Eftir þetta fór ég aftur í seinni moskuna, kynnti þar rannsóknina og talaði 

sjálf við Imaminn (yfirmann moskuna). Hann tók niður símanúmerið mitt og 

sagði að hann myndi ræða við safnaðarmeðlimi og einnig fólk sem kæmi í 

moskuna og reyna að finna einhverja. Hann hringdi í mig eftir tíu daga og gaf 

mér símanúmer konu sem gæti haft áhuga á að taka þátt. Ég hringdi og hún 

bað mig að hringja eftir tvær vikur, ég gerði það en hún frestaði viðtalinu aftur 
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út af veikindum. Þegar ég hafði samband aftur sagðist hún vera upptekin út af 

veikindum dóttir hennar en bað mig að hringja eftir nokkra daga. Ég gerði það 

en varð mjög vonsvikin þegar hún benti mér á að tala við konurnar í hinni 

moskunni, ég útskýrði fyrir henni að þar væru Íslendingar sem hefðu skipt um 

trú en rannsókn mín snerist um okkur, konur frá Miðausturlöndum. Þá sagðist 

hún ekki hafa tíma. Ég skil alveg að fullorðið fólk er mjög upptekið en mér 

fannst undarlegt að heimavinnandi konur hefðu ekki 40-45 mínútur aflögu fyrir 

aðrar konur sem vildu fræðast um þær. 

Ég fór aftur í heimsókn í Mími-símenntun og kynnti rannsóknina í 

kennslustund en fann enga viðmælendur. Ég gaf þó ekki upp vonina og 

þegar ég ræddi málið við nágrannakonu mína benti hún mér á fundi sem 

haldnir hafa verið á Borgarbókasafni. Á vefsíðu Borgarbókasafns sá ég að 

safnið leggur metnað í að þjóna innflytjendum með ýmis konar athöfnum 

og atburðum eins og til dæmis fundum Söguhrings kvenna sem fara fram 

fyrsta sunnudag hvers mánaðar kl. 14:00 á aðalsafni Borgarbókasafnsins. 

Við hjónin ákváðum að fara með börnin fyrsta sunnudag marsmánaðar sem 

var 4. mars 2012. Ég fór upp til kvennanna á meðan börnin og maðurinn 

minn voru lesa og fletta bókum á neðri hæðinni. Fundurinn var nýbyrjaður 

þegar ég mætti á staðinn. Við sátum í hring og kynntum okkar og ég komst 

að því að þótt flestar konurnar væru af erlendu bergi brotnar var engin 

þeirra frá Miðausturlöndum. Leitin hélt því áfram. Í gegnum sameiginlegan 

vin okkar hjóna fann ég tvær konur í byrjun mars 2012 en ég þurfti að fá 

leyfi hjá eiginmönnum þeirra áður en ég gat talað við þær. Maðurinn minn 

hringdi fyrst heim til fyrri konunnar og útskýrði rannsóknina mína fyrir 

manninnum hennar og hann spurði„Af hverju konan mín?“ Nú þurfti að 

útskýra allt nákvæmlega, að það væri ekki bara konan hans sem ég vildi taka 

viðtöl við heldur væri ég búin að taka viðtöl við fleiri konur. Loksins fékk ég 

að tala við hana á tungumáli hennar. Hún talaði ekki íslensku þótt hún hefði 

búið hér í fjölmörg ár. Eftir að ég hafði kynnt mig og rannsóknina spurði ég 

hvort við gætum hist einhvern tíma í vikunni. Hún sagðist vera mjög 

upptekin, þyrfti að fara til læknis og væri að gera hitt og þetta en loks 

fundum við hentugan tíma. Ég mætti á heimili þeirra, heimilisfangið sem var 

skráð í símaskrána, en fann ekki nöfn þeirra þar. Enginn svaraði í 

heimasímanum þrátt fyrir að konan ætlaði að vera heima en ég náði loksins 

sambandi við manninn í farsíma hans. Hann sagði að þau væru flutt og gaf 

mér leiðbeiningar um hvernig ég ætti að komast þangað en ekki götunafnið. 

Um síðir náði ég þannig fundi konurnar. Viðmælendur mínir áttu það 

sameiginlegt að þeir vissu ekki nöfn á götum og því fannst mér mjög erfitt 

að finna þær. Ein þeirra sagði að hún hefði aldrei lært nöfn á götum jafnvel 

þó hún hefði búið lengi hér. 
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Það var líka mjög erfitt að ná í hina konuna. Ég hringdi í eiginmann 

hennar og fékk að tala við konuna hans. Hún vildi ekki hitta mig heima hjá 

sér en við mæltum okkur mót. Þar sem hún átti engan bíl og vissi ekki hvar 

Landsbókasafnið var átti ég að ná í hana. Á leiðinni til hennar hringdi ég til 

að vera alveg viss um heimilisfangið hennar en hún svaraði ekki. Ég náði í 

hana nokkru síðar en þá baðst hún afsökunar og sagðist ekki geta hitt mig 

þennan dag því hún hefði vaknaði seint og væri ekki enn búin að borða 

morgunmat, en við mæltum okkur mót næsta dag. Daginn eftir hringdi ég 

klukkan ellefu eins og talað hafði verið um en hún svaraði ekki. Eftir 

hálftíma hringdi ég aftur en þá var síminn lokaður. Ég náði loks í hana um 

klukkan eitt og það var sama sagan, hún hafði farið seint að sofa kvöldið 

áður og vaknað seint en lofaði að hitta mig næsta föstudag heima hjá sér. 

Þegar ég mætti á föstudeginum kom hún niður og sagði að við gætum ekki 

verið hjá henni. Ég spurði hvert við ættum að fara og hún sagðist hafa 

hálftíma til að tala við mig. Við fórum í verslunarmiðstöð og töluðum þar 

saman í stutta stund en hún svaraði ekki öllum spurningum mínum. 

Ég þurfti að finna aðrar leiðir til að fá fleiri viðmælendur og datt loks í 

hug að hafa samband við Rauða kross Íslands. Ég fékk góðar móttökur, þeir 

sendu konum bréfin frá mér en ég fékk ekki svör strax því þær voru að vinna 

og heimilisverkin tóku við eftir vinnu en ég fékk símanúmer þeirra. Ég 

hringdi í konurnar og þær sögðu mér að ég væri velkomin til þeirra um 

helgar en ekki á virkum dögum því mikið væri að gera hjá þeim. Það tókst 

fljótlega að finna hentugan viðtalstíma fyrir þær. Ég tók viðtölin tvö heima 

hjá þeim og gekk mjög vel að tala við þær. 



 

65 

7 Niðurstöður 

Eins og áður hefur verið bent á voru þátttakendur í rannsókninni átta konur 

frá Miðausturlöndum sem búsettar eru á Íslandi. Það sem konurnar áttu 

flestar sameiginlegt var að þær höfðu litla formlega menntun, fyrir utan 

tvær sem höfðu háskóla eða diplomamenntun. Allar eru þær mæður og í 

hlutastörfum eða heimavinnandi. Þær höfðu tekið mismikinn þátt í 

íslenskunámskeiðum á mismunandi stigum. Við greiningu gagnanna komu 

fram ákveðin þemu sem ég fjalla sérstaklega um í þessum kafla. 

Eftir að búið var að finna, tengja og flokka gögnin með nákvæmum hætti 

komu fram sjö aðalþemu. Hlutverkaskipting var þema sem kom ítrekað 

fram hjá flestum viðmælendum, en undir þetta þema fellur umræða um 

stöðu þessa kvenna í sínu upprunalandi, hverskonar hlutverk þær hafa og 

vilja halda í nýju samfélagi. Viðmót samfélags var annað þema sem fjallar 

um það hvernig samfélagið tekur á móti mismunandi hópum og gefur þeim 

mismunandi aðgang að gæðum samfélagsins. Þriðja þemað er tengslanetið 

og snýr að félagslegum tengslum viðmælenda minna, bæði við samlanda 

sína og aðra hér á landi. Bakgrunnur eða fyrri menntun er fjórða þemað en 

undir þetta þema fellur umræða um hvort menntun þeirra hafi haft áhrif á 

þátttöku þeirra hér á Íslandi. Enska í stað íslensku er fimmta þemað sem 

kom fram og hér verður fjallað um gildi ensku fyrir viðmælendur mína og 

það gildi borið saman við gildi íslenskunnar og rætt hvort mikilvægara sé að 

læra ensku eða íslensku. Síðan er fjallað um gæði íslenskunámskeiða og 

hvaða væntingar konurnar hafa til námskeiðanna. Að lokum ræði ég aðrar 

ástæður sem hafa komið fram, bæði í rannsóknum á þátttöku í símenntun 

og einnig hér í minni rannsókn. 

7.1 Hlutverkaskipting  

Í viðtölunum kom skýrt fram hvaða hlutverkum konurnar gegndu á sínum 

heimilum og reyndust hefðbundin kynhlutverk vera þar mjög ríkjandi. Nokkrir 

af viðmælendum mínum töldu það til að mynda skipta miklu máli fyrir konur að 

vera heima og gæta barna sína. Þannig lýsir Layla hlutverki sínu: 

Við reynum eins og við getum að vera heima hjá okkur, við 

sjáum um börn og heimili en karlmaður á að sjá um allt fyrir 

utan heimilið eins og öflun matar og greiða reikninga, þú veist 

það er mjög erfitt fyrir okkur að taka þetta hlutverk líka. 



 

66 

Shahén tók í sama streng en hún var heimavinnandi, afar háð eiginmanni 

sínum og fór ekki að sækja námskeið fyrr en hún þurfti að gera það til að fá 

íslenskan ríkisborgararétt. 

Ég tók bara íslenskunámskeið á síðasta ári, fyrsta og annað stig, 

bara til að ná tilskyldum tímafjölda og taka próf til að fá 

ríkisborgararétt. Mér fannst ekki nauðsynlegt að fara á námskeið 

eða læra tungumálið vegna þess að maðurinn minn þýddi allt fyrir 

mig, svo ég var 100% háð honum. Ég var heima að hugsa um 

barnið mitt sem var ekki á leikskóla eða neitt þannig. 

Fleiri viðmælenda minna töluðu um hversu háðar þær væru 

eiginmönnum sínum vegna takmarkaðrar tungumálakunnáttu. Shno benti á 

að jafnvel þó að eiginmaður hennar hafi búið hér lengi hafi hann heldur ekki 

lært íslensku. Engu að síður kvaðst hún mjög háð eiginmanni sínum þar sem 

hann kann ensku: „Hann er ekki mikið betri í íslensku en ég, en ég er 

aðallega háð honum vegna þess að hann kann ensku“. Aysha hefur hins 

vegar tekið þátt í tveimur námskeiðum frá því hún kom til Íslands, en hún 

taldi að hún væri engu að síður mjög háð manni sínum hvað varðar túlkun 

merkingu orða og setninga:  

Maðurinn minn átti að finna merkingu orða og setninga fyrir 

mig á ensku síðan þýða þau á okkar móðurmál á meðan ég var 

að elda eða þrífa. Hann segir mér frá fréttum og kemur með 

mér til læknis en stundum finnst að mér hann þýði ekki eins og 

ég segi, sérstaklega hjá lækni. 

Haifa var annar viðmælenda sem vildi tjá sig um hlutverk sitt heima fyrir 

og undir hversu miklu álagi hún er. Hún var einnig mjög háð manninum 

sínum varðandi túlkun og upplýsingagjöf en hún sagði: 

Ég átti von á barni stuttu eftir komu mína til Íslands, þetta var 

árið 1996 og ég gat því ekki tekið þátt í námskeiðum. Núna á ég 

þrjú börn og við höfum aldrei sett þau í leikskóla, maðurinn 

minn hefur aldrei sinnt börnum heima, hans hlutverk er að sjá 

um öflun fjármagns og greiða reikninga. Hann segir mér einnig 

frá því mikilvægasta sem gerist í samfélaginu, þú veist ég skil 

ekki íslensku ennþá. 
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Það sem kom mér mjög mikið á óvart var viðhorf Fatimu sem hefur búið hér í 

um það bil í fjögur ár og er gift Íslendingi. Ég reiknaði með að hún væri 

sjálfstæðari og síður bundin heimilinu en hún sagði: „Kona vinnur störf innan 

heimilis samkvæmt okkar siðvenjum, en ég held að ég hafi breyst dálítið síðan ég 

kom hingað“. Síðan bætti hún við „Maðurinn minn segir mér frá og útskýrir hluti 

fyrir mér ef ég spyr hann, annars er hann ekkert að gera það“. 

Hlutverkaskipanin veldur því greinilega að viðmælendum mínum finnst 

þær ekki þurfa að læra íslensku, heldur halda þær sig við að sinna 

heimilisverkum og barnauppeldi og láta eiginmenn um samskipti út á við og 

að túlka það sem gerist í samfélaginu fyrir þær. 

7.2 Viðmót samfélags  

Það kom skýrt fram í viðtölunum að viðmót samfélagsins hefur haft mikil 

áhrif á þátttöku kvenna frá Miðausturlöndum í símenntun á Íslandi og var 

upplifun viðmælenda minna afar misjöfn eftir lagalegri stöðu þeirra. 

Konurnar sem ég talaði við eru frá ýmsum löndum og fluttu hingað til lands 

af ólíkum ástæðum, tvær þeirra voru kvótaflóttamenn, ein var hælisleitendi, 

ein flóttamaður og hinar fjórar voru innflytjendur. Viðmælendur mínir 

höfðu mjög ólíkar sögur að segja af reynslu sinni af íslensku samfélagi og 

samskiptum við Íslendinga. Layla sem er flóttakona lýsti upplifun sinni með 

eftirfarandi hætti: 

Samfélagið tók okkur opnum örmum. Okkur finnst við vera 

velkomin, það var tekið á móti okkur og fólk sem var með 

okkur frá byrjun, það kom til okkar og við fórum til þeirra og ég 

held að Rauði krossinn hafi fundið þetta fólk fyrir okkur til að 

kynnast samfélaginu og læra tungumálið. Þetta fólk eru mjög 

tengt okkur, stundum lítum við á það eins og fjölskyldu okkar. 

Ahlam tók í sama streng 

Þau sjá um allt fyrir okkur, t.d. reikninga, gefa okkur 

upplýsingar um hvar er ódýrt að versla, fóru með okkur í 

allskonar vettvangsferðir, söfn, spítala og mismunandi 

stofnanir samfélagsins. Við fórum á fund forseta Íslands og 

mættum á allskonar ráðstefnur og athafnir, jafnvel þó við 

skildum ekki nema að hafa túlk á staðnum. Þau halda veislu 

fyrir okkar, t.d. í tilefni þess að það hafi liðið þrjú ár frá komu 

okkar til Íslands. Þau gefa okkur upplýsingar um námskeið, 

hvenær þau byrja og hvort við viljum stundum taka þátt. 
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Viðhorf Fatimu sem er gift Íslendingi er svipað og hjá Laylu og Ahlöm. 

Hún segir að fjölskylda mannsins hennar sé alltaf tilbúin að hjálpa henni. 

Jafnvel þótt hún hafi ekki stundað mikið nám í heimalandi sínu þá hefur það 

breyst eftir að hún fluttist til Íslands. 

Þær höfðu auðvitað áhrif á mig að því leyti að ég lærði margt. 

Hér höfum við frelsi til að læra, ólíkt því sem var í upprunalandi 

mínu, hér höfum við til dæmis frelsi til að fara út og fara á 

námskeið, en það var ekki svo auðvelt í mínu (landi). 

Tengdamóðir mín hvatti mig til að fara á prjónanámskeið og ég 

gerði það, það var ágætt. Þar voru bara íslenskar konur, þær 

voru mjög hjálpsamar og töluðu hægt til að betra væri að skilja 

þær. Ég hef ákveðið að fara á fleiri námskeið. 

Aysha vildi einnig bæta því við hversu hjálpsamir Íslendingar væru og 

hversu mikinn stuðning hún hefur fengið við að taka þátt í námskeiðum. 

Ég tók saumanámskeið sem var afar áhugavert og ég lærði 

mikið þar, helst út af því að ein af sjálfsboðaliðum Rauða 

krossins fylgdi mér á námskeiðið. Hún var mjög góð, þú veist ég 

kunni ekki tungumálið þannig að hún sagði mér frá öllu og var 

að benda og sýna mér merkingu og nöfn ýmissa hluta í 

kennslustofunni. 

Það sem Haifa, Shno, Shahén og Nesrín hafa uppgötvað eftir komu sína 

til Íslands og fram á þennan dag er ekki í samræmi við reynslu hinna 

kvennanna. Að þeirra mati hefur íslenskt samfélag mismunað þeim mjög 

mikið og ekki tekið vel á móti þeim. Haifa bendir á að hún hafi ekki unnið 

hér á landi og hafi enga hugmynd um réttindi sín, síðan bætir hún við: 

Þegar ég fékk íslenskan ríkisborgararétt voru ekki skyldutímar í 

íslensku og próf, ég tók það og búið. Enginn hefur hingað til 

komið til mín og gefið mér upplýsingar um námskeið og 

svoleiðis, sjálf kann ég ekki íslensku, ég get ekki lesið bæklinga 

og leiðbeiningar og slíkt er ekki til heldur á mínu móðurmáli. 

Maðurinn minn vill helst að ég sé heima og sinni börnunum. 

Shno segir að hún hafi engin samskipti við Íslendinga og henni finnst að 

Íslendingar hafi engan áhuga á útlendingum. Byggir hún það á reynslu sinni 

af því að vinna með þeim: „Yfirmaðurinn minn öskrar á mig eins og ég sé 



 

69 

lítið barn.“ Nesrin tekur í sama streng: „Þeir heilsa manni ekki, mér finnst 

skrítið að þeir hafi ekki einu sinni spurt mig forvitnilegra spurninga um það 

hvaðan ég sé eða eitthvað slíkt.“ Shahen lýsti upplifun sinni með svipuðum 

hætti: „Þegar þú talar við þá þá virðast þeir ekki hafa neinn áhuga á því sem 

þú ert að segja“ Síðan bætti hún við: 

Fólk hefur sagt mér að í öðrum löndum eins og Danmörku, Noregi, 

jafnvel Bandaríkjunum séu útlendingar sendir á námskeið í eitt 

eða tvö ár til að læra tungumálið og skilja samfélagið. Ég meina 

þeir aðstoða þig við að læra tungumálið og taka þátt í 

samfélaginu, en hér á Íslandi fær aðeins hluti útlendinga aðstoð 

og stuðning og fólk eins og ég er einfaldlega vanrækt, hvers vegna 

ætti ég þá að fara á námskeið? Þegar ég á erfitt með að skilja þá 

verð ég að borga fyrir túlkunarþjónustu. 

Mikilvægi þess að mæta jákvæðu viðmóti í íslensku samfélagi 

endurspeglast ekki aðeins í orðum þessara kvenna heldur fann ég sjálf í 

heimsóknum mínum til viðmælendanna, að þær konur sem mætt höfðu 

jákvæðu viðmóti voru jákvæðari, sjálfsöruggari og virtust vera virkari 

þátttakendur í samfélaginu. 

Mjög greinilegt er hversu mikilvægu hlutverki þeir Íslendingar sem hafa 

samskipti við flóttamenn og hælisleitendur hafa að gegna hvað varðar 

íslenskukunnáttu og aðlögun að íslensku samfélagi. Þetta sést mjög vel 

heima hjá fólki sem fær stuðning frá Íslendingu; en á heimilum þeirra er til 

dæmis að finna litla merkimiða með heitum ýmissa hluta sem límdir eru á 

borð, hillur og fleiri húsgögn. Í viðtölum mínum kom skýrt fram að 

kvótaflóttamenn og flóttamenn fá almennt meiri stuðning en aðrir 

innflytjendur við að læra tungumálið og aðlagast samfélaginu. 

7.3 Tengslanetið eða tengslamyndun 

Sá þáttur sem virðist hafa einna mest vægi varðandi þátttöku viðmælenda 

minna í símenntun hér á Íslandi er tengslanetið. Í viðtölunum kom fram 

hvers konar samskipti þessar konur eiga við Íslendinga. Þær konur sem áttu 

samskipti við Íslendinga áttu auðveldara með að sækja námskeið og fá 

vinnu en hinar sem voru aðeins í tengslum við samlanda sína. Konurnar sem 

voru með íslenskt tengslanet í kringum sig voru annað hvort giftar 

Íslendingum eða samfélagið hafði tekið vinsamlega á móti þeim og veit 

þeim mikinn stuðning þegar þær fluttu til landsins. Aysha hefur til dæmis 

jákvæða reynslu af móttöku Íslendinga þegar hún kom til landsins: 
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Ég velti því ekki einu sinni fyrir mér hvernig Íslendingar fara að 

því taka á móti innflytjendum, en hugsaði „mashaallah“, þeir 

eru svo góðir og eru alltaf tilbúnir að veita hjálparhönd. Þeir 

fundu mér strax íslenska vinkonu við komu mína hingað og 

hjálpuðu mér að finna námskeið sem mig langaði í. Nú á ég 

margar vinkonur, þær koma í heimsókn og ég fer einnig til 

þeirra sérstaklega á hátíðum, sumar eiga sumarhús og bjóða 

okkur alltaf á sumrin. Þeir eru í rauninni mjög vingjarnlegir og 

félagslegir. Stundum finnst mér ég vera á heimavelli. Oft tek ég 

með mér bæklinga og gef yfirmanni mínum og hún útskýrir 

fyrir mér allt sem stendur í bæklingum. 

Svipað var uppi á teningnum hjá Fatimu en tengsl hennar eru helst í 

gegnum fjölskyldu mannsins hennar og námskeið sem hún hefur sótt þar 

sem allir hinir þátttakendurnir voru Íslendingar. Fatima benti á að hún væri 

öruggari með Íslendingum sem höfðu skipt um trú: „Maður er tengdari og 

eignast frekar vini í þeirra hópi, því við skiljum hvert annað betur en þeir 

sem hafa önnur trúarbrögð.“ Ahlam og Layla voru á sömu skoðun og Aysha, 

sögðust læra mjög mikið í gegnum samskipti og tengsl við Íslendinga. Layla 

bætti við: „Ef ég hef vandamál við að skilja, fer ég strax til kvennanna sem 

ég þekki og þær útskýra allt fyrir mér“. Ahlam leggur líka áherslu á þann 

stuðning sem íslenska tengslanetið getur veitt: 

Þær skilja okkur jafnvel þó við tölum ekki rétt og gefa okkur 

allskonar upplýsingar, þær aðstoða okkur til dæmis með 

bankareikningana og koma með okkur í banka og ýmsar stofnanir 

samfélagsins ef við lendum í vandræðum. Fólkið sem talar okkar 

tungumál og er af sama þjóðerni hjálpar okkur ekki fyrr en það er 

búið að fá eitthvað í staðinn. Við skiljum það ekki. 

Hvað hinar konurnar varðar reyndist þeim ekki auðvelt að byggja upp 

tengslanet við Íslendinga en þær áttu auðvelt með að falla inn í hóp 

samlanda sinna eða annarra útlendinga. Shno finnur sterkt fyrir þessu bæði 

í vinnu og í hverfinu þar sem hún býr, hún kemst svo að orði: 

Já, mér líkar ekki að búa hérna, einfaldlega vegna þess að fólk 

hér er ekki gott við útlendinga, auðvitað ekki allir en 

meirihlutinn, þeir vilja bara vera með Íslendingum, þú veist 

allar vinkonur mínar eru frá t.d Lithaén, þær eru annað hvort 

útlendingar eða frá mínu upprunalandi. 



 

71 

Shahén taldi að það væri alltaf erfitt fyrir útlendinga að komast inn í lokaðan 

hóp í íslensku samfélagi. Henni finnst erfitt að eignast íslenskar vinkonur og 

allar vinkonur hennar eru frá sama landi og hún: „Ég er bara í tengslum við fólk 

frá mínu (uppruna) landi.“ Shahén lýsti því einnig hversu lítil samskipti hún á við 

Íslendinga í kringum sig, t.d. í vinnu, þeir heilsa henni aldrei og eru ekki tilbúnir 

til að útskýra það sem hún á í erfiðleikum með að skilja: 

Það eru ótal hlutir sem við skiljum ekki og enginn er tilbúinn til 

að segja eða útskýra fyrir mann, svo ég er aðallega háð fólki frá 

mínu landi sem er gott í annað hvort ensku eða íslensku. 

Nesrin tekur í sama streng og segist eiga lítil sem enginn tengsl við 

Íslendinga og að samskipti hennar takmarkist við nátengda einstaklinga úr 

fjölskyldunni eins og systur hennar: „Í hreinskilni sagt hef ég aðallega 

samband við systur mína.“ Eins og gefur að skilja eiga þær konur sem hafa 

engin tengsl við Íslendinga erfiðara með að komast inn í samfélagið, sækja 

sér námskeið og læra tungumálið. Viðmælendur mínir sem ekki höfðu 

íslenskt tengslanet höfðu neikvætt viðhorf gagnvart námskeiðum og þeim 

fannst samfélagið mismuna innflytjendum og ekki veita öllum jafnan aðgang 

að námskeiðum og samskiptum. 

Af orðum viðmælenda minna má ráða að samfélagið geri upp á milli 

innflytjenda þar sem sumum er hjálpað við að aðlagast samfélaginu en öðrum 

ekki. Það ræður svo miklu um hvort þær ná að mynda íslenskt tengslanet. 

7.4 Bakgrunnur eða fyrri menntun 

Það kemur skýrt fram í viðtölunum að bakgrunnur og menntun foreldra hafði 

áhrif á menntunarstig viðmælenda minna og þátttöku þeirra í símenntun. Þeir 

einstaklingar sem hættu snemma í skóla höfðu lítinn áhuga á að sækja 

námskeið og taka aftur til við að einbeita sér að lestri og skrift. Layla er með 

grunnskólamenntun, mamma hennar lauk einnig grunnskóla en pabbi hennar 

hefur aldrei farið í skóla. Ahlam lauk miðskóla en ekki framhaldsskóla því hún 

féll í tveimur áföngum. Hún tók prófin upp aftur og náði þá öðrum áfanganum 

en féll í hinum, hætti í skóla og gifti sig. Síðan þá hefur hún aldrei hugsað um að 

fara aftur í skóla. Mamma hennar var ómenntuð en pabbi hennar var 

stærðfræðikennari. Reynsla þeirra af fyrstu íslenskunámskeiðunum er fremur 

neikvæð:. „Við vorum eins og „dummies“ (bjánar) í stofunni, við sátum en 

skildum ekkert,“ sagði Layla og Ahlam bætti við: „Það var í rauninni ekki 

skyldumæting hjá okkur, svo við mættum þegar við vildum.“ Aysha átti einnig 

ómenntaða foreldra og er úr stórum systkinahópi. Hún lýsti fyrstu reynslu sinni 

við að taka námskeið hér á Íslandi:  
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Námskeiðið byrjaði klukkan fjögur en ég mætti alltaf klukkan 

fimm, ég var alltaf að horfa á klukkuna þar til tíminn var búinn. 

Fyrstu námskeiðin enduðu svona og ég lærði ekkert. 

Shno lýsti reynslu sinni af íslenskunámskeiðum einnig á neikvæðan hátt: 

„Ég var að verða galin, ég skildi ekki neitt, sérstaklega í málfræðinni þeirra“. 

Haifa sem hefur tekið mjög lítinn þátt í símenntun í 16 ár segir: „Málið er að 

íslenska tungumálið er hvergi notað nema á Íslandi“ . Henni fannst óþarft að 

læra það, sérstaklega þar sem hún þekkti engan Íslending til að spjalla við. 

Sá þáttur sem virðist einnig hafa áhrif, en á ákveðinn hátt, á þátttöku 

viðmælenda minna í námskeiðum var fyrri menntun og bakgrunnur þeirra. 

Viðmælendur mínir sem voru með litla formlega menntun tóku litli þátt í 

byrjun og vildu ekki mæta reglulega en með tilkomu annarra aðstæðna 

vildu þeir sækja sér fræðslu. Þetta viðhorf Haifu virðist nokkuð lýsandi fyrir 

hluta viðmælenda minna, hvatinn til íslenskunáms er mjög takmarkaður 

þegar samskipti við íslenskumælandi einstaklinga eru lítil eða jafnvel engin 

en að sama skapi verður skortur á íslenskukunnáttu til þess að takmarka 

samskiptin enn frekar. Hér er því um einskonar vítahring að ræða. 

7.5 Enska í stað íslensku 

Nokkrir viðmælenda minna sem kunna ensku geta bjargað sér með því að 

nota ensku sem samskiptamál hér á landi. Þeim fannst ekkert mál að nota 

ensku og Íslendingum virtist standa á sama, sérstaklega í tengslum við 

samskipti á vinnustað. Shno segir svona frá: „Yfirmaðurinn minn talar alltaf 

ensku við okkur, honum er sama hvort við tölum íslensku eða ekki.“ Nesrin 

segir að jafnvel þótt hún hafi búið hér lengi, þá noti hún alltaf ensku úti í 

búðum, hjá lækni o.s.frv. og þegar hún fær tölvupóst eða bréf á íslensku 

notar hún „google translate“. En þótt viðmælendur mínir geti notað ensku í 

daglegum samskiptum þá gagnast hún ekki þeim einstaklingum sem hafa 

áhuga á að taka þátt í námskeiðum á Íslandi eins og Shno bendir á:  

Ég lærði hárgreiðslu í landinu mínu, ég er ekki svo góð en mig 

langar mikið til að taka fleiri námskeið vegna þess að mér líkaði 

vel að vinna við hárgreiðslu. Þegar ég spurði um námskeið þá 

sögðu þau mér bara að námskeiðin væru á íslensku svo ég 

hætti að hugsa um það. Hvernig get ég farið á þessi námskeið 

þegar ég kann ekki tungumálið. Ég er ekki góð í ensku heldur. 

Eins og áður hefur komið fram þá er hvatinn til íslenskunáms lítill þegar 

fólk á lítil sem engin samskipti við Íslendinga en jafnvel konur sem eru með 
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íslenskt tengslanet í kringum sig vilja stundum frekar nota ensku en íslensku 

í samskiptum við Íslendinga. Fatima segir að hún tali alltaf ensku við 

manninn sinn og svari á ensku þegar tengdamamma hennar spyr hana á 

íslensku. Hún segir þetta vera vana: „Ég er vön að nota ensku. Við notuðum 

alltaf ensku bæði í vinnu og heima.“ Fatima finnur hins vegar fyrir því að 

tungumálakunnáttan heldur aftur af henni og hún telur sig verða að taka 

fleiri námskeið til að skilja fólkið í kringum sig því hún er gift Íslendingi og 

mjög tengd íslenskri menningu. Ahlam hefur einnig notað ensku í 

samskiptum og segir: „Ég vil frekar læra ensku því ég hef smá bakgrunn í 

ensku tungumáli“. Shahén sagði jafnframt að helsta hindrunin fyrir þátttöku 

hennar í námskeiðum hingað til væri sú að þau færu fram á íslensku. 

Ég hef aldrei farið á nein námskeið hér á Íslandi. Stundum hef 

ég velt því fyrir mér að fara til dæmis á prjónanámskeið, en 

vandamálið er að námskeiðið er á íslensku sem ég skil alls ekki 

og ég er fráskilin móðir sem hef ekki mikinn tíma til að einbeita 

mér og leita að þýðingu á öllu. Ef námskeiðið væri á ensku þá 

gæti ég haft tíma og það væri mikið auðveldara.  

Skortur á íslenskukunnáttu virðist því vera það sem stendur aðallega í 

vegi fyrir þátttöku þessara kvenna í ýmsum námskeiðum hér á landi. Aysha 

segir til dæmis aðalástæðuna fyrir því að hún sæki ekki námskeið vera 

tungumálið sem kennt er á:  

Hér á Íslandi verður maður bundinn fyrst og fremst við 

tungumálið, maður þarf að hafa góð tök á máli til þess að 

komast áfram, fá sér góðan vinnu og komast inn í samfélagið. 

Þegar ég kom heim af íslenskunámskeiðum nennti ég ekki að 

fletta upp merkingu orða og fannst mér það einnig tímafrekt að 

finna merkingu á ensku, síðan átti maðurinn minn að þýða það 

aftur fyrir mig. Í sumum tilfellum þurftum við að biðja börnin 

að segja okkur frá merkingu orða eða setninga. 

Sumir þátttakenda minna sögðu tungumálið vera það sem mestu máli 

skiptir til að einstaklingur geti orðið hluti af samfélagi. Aðrar sögðu 

tungumálið eitt og sér ekki duga til. 

7.6 Gæði námskeiða 

Upplifun þátttakenda rannsóknar minnar af námskeiðum hefur greinilega 

haft áhrif á sókn þeirra í námskeið og símenntun almennt. Í þessu sambandi 
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má nefna neikvæða umfjöllun Shno um gæði námskeiða og kennsluaðferðir. 

Shno var ekki ánægð með þær kennsluaðferðir sem notaðar voru í 

námskeiðum sem hún hefur tekið þátt í. Hún hætti í einu námskeiði í miðju 

kafi en svo þurfti hún að sækja annað námskeið og ljúka því vegna nýrra 

laga og reglna um íslenskan ríkisborgararétt: 

Eftir að hafa verið hér í ár fór ég og skráði mig á námskeið með 

aðstoð frá einum af vinum mínum. Þegar ég byrjaði þá gat ég 

ekki klárað því mér líkaði ekki hvernig kennarinn kenndi. Það 

var mjög leiðinlegt. Við höfðum tvo klukkutíma og hún eyddi 

næstum heilum klukkutíma í að leiðrétta mistök hjá öðrum. 

Hún sagði okkur að skrifa 2-3 setningar um hvað sem væri á 

hverjum degi og hún skrifaði setningarnar upp á töflu, ein í 

einu, og leiðrétti þær. Stundum tók það meira en klukkutíma. 

Svo ég hætti bara og hef ekki íhugað að fara á námskeið síðan 

þegar ég frétti af skyldutímum í íslensku og prófinu þá fór ég 

aftur og skráði mig fyrir nokkrum mánuðum, því miður fékk ég 

sama kennarann og sömu kennsluaðferðina. Ég hætti ekki í 

þetta skiptið, ekki vegna þess að mér líkaði vel eða lærði 

eitthvað, heldur eins og ég sagði þér til að uppfylla skilyrði um 

tímafjölda til að fá ríkisborgararétt. 

Aysha sagði að oft væri mikill munur á námskeiðum og lagði á það 

áherslu að hún hefði lært mikið á námskeiðum sem hún tók hjá Mími-

símenntun í samanburði við námskeiðin sem hún tók annars staðar. 

Kennarinn var alltaf að gefa okkur verkefni sem snerust um 

okkur og var einhvers konar dagbók sem við áttum að skrifa 

henni í daglega. Ekki mjög mikið í einu, kannski 4-5 setningar. 

Daginn eftir gaf hún okkur tækifæri til að ræða saman okkar á 

milli. Hún skrifaði nokkrar setninga úr dagbókunum á töfluna 

og hjálpaði okkur að leiðrétta þær, til dæmis skrifaði hún um 

heimsóknina mína til hennar þann dag sem ég tók viðtalið við 

hana og aðrir í hópnum lærðu hvað orðið heimsókn þýddi og 

var kennt að nota það í setningum. 

Layla benti á að áhugi flestra kvenna sem tóku þátt í námskeiðum með 

henni dvínaði smám saman þegar þær áttu erfitt með að skilja kennarann. 

Þannig mættu þær einn dag á námskeiðið og slepptu síðan tíu dögum í röð. 
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Fyrsta námskeiðið var gott en málið var að við skildum ekkert. 

Kennarinn gat ekki útskýrt á okkar móðurmáli og við kunnum 

að sjálfsögu ekki annað mál enn okkar eigið. Við höfðum ekki 

lært mikið á fyrsta námskeiðinu okkar. Við mættum einn dag 

og slepptum að fara næstu 10 daga á eftir, þú veist við áttum 

að koma heim og giska á hvað þýddi hitt og þetta, en ef þessi 

námskeið fara að byrja aftur núna eða næsta ár verðum við 

miklu betri. Eftir eitt ár heima tókum við eitt námskeið hjá 

Jafnréttishúsi og stóð það í einn mánuð, en við lærðum ekki 

neitt því kennarinn var ekki nógu góður í að útskýra efnið 

þannig að við skildum það. 

Viðmælendur mínir tóku ekki sjálfviljugir þátt í öllum námskeiðunum 

sem þeir sóttu og í slíkum námskeiðum náðu flestar konurnar ekki góðum 

árangri og upplifun þeirra var ekki ánægjuleg. Þannig segir Fatima „Ég lærði 

ekki eins mikið og í einu námskeiði sem ég valdi sjálf að taka þátt í“. Frásögn 

Nesrínu var á sömu leið:  

Ég hef tekið þátt í nokkrum skyldunámskeiðum á vegum vinnu. 

Sömu hlutir endurtóku sig aftur og aftur á þessum nám-

skeiðum. Eina aðferðin sem ég lærði í gegn var að nota spil eða 

kort með myndum öðrum megin og spurningum á hinni 

hliðinni. Það var hópavinna og vorum við að keppa okkar á 

milli. Við vorum mjög ánægð og okkur fannst stundum að 

tíminn liði mjög hratt. 

Gæði námskeiða spilaði einnig stórt hlutverk í ákvörðun áðurnefndra 

kvenna í að taka þátt í símenntun eða ekki. Því má segja að kennslan og 

kennsluaðferðir, menntun kennara sem sjá um kennslu þessara hópa og 

námskeiðsumhverfi séu nátengd í ferlinu og skipi stóran sess. 

7.7 Aðrar ástæður 

Konurnar sem tóku þátt í rannsókn minni höfðu flestar tekið annað hvort 

lítinn eða engan þátt í öðrum námskeiðum en íslenskunámskeiðum. 

Ástæður takmarkaðrar þátttöku þeirra í símenntun hér á landi eru ólíkar. 

Viðmælendur mínir bentu meðal annars á ástæður eins og kostnað, 

sjálfstraust, áhuga og þörf þess að taka þátt í námskeiðum. 

Algengt var að viðmælendur mínir teldu námskeið ekki gagnast þeim og 

höfðu því lítinn áhuga á þátttöku í símenntun. Aysha benti á að hún hefði 

enga þörf fyrir að taka þátt í fleiri námskeiðum: „Ég vinn við ræstingar og sú 
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vinna gerir engar kröfur til þátttöku í námskeiðum“. Hún bætti síðan við að 

þegar hún byrjaði fyrst á tungumálanámskeiðum mætti hún alltaf seint og 

vildi fara snemma heim, og tók aldrei þátt í umræðum sem fóru fram í 

tímum. Nesrin hafði sömuleiðis lítinn áhuga á íslenskunámi og sagðist aldrei 

hafa reynt að læra tungumálið: „Stundum vil ég lesa grein eða frétt í 

blöðunum en þegar ég fletti blöðum eða tímaritum reyni ég aldrei að skilja 

það sem ég les.“ Haifa taldi sig einnig hafa litla þörf fyrir íslenskukunnáttu 

og sagði:  

Jafnvel þótt ég læri tungumálið sé ég engin tækifæri fyrir okkur 

til að nota það, en mér finnst hinsvegar nauðsynlegt að taka 

þátt í námskeiðum af því að í minni fjölskyldu var ákveðinn 

heilasjúkdómur, sem kom fram eftir að fólkið fór að eldast og 

varð það til þess að það fór að gleyma. Þetta var aðallega hjá 

foreldrum mínum. 

Shahén benti á að kostnaður gæti haft áhrif á þátttöku og sagði að hún 

væri til í að taka þátt í námskeiðum ef hún hefði efni á því. 

Sumar kvennanna töldu nóg að læra það sem þær gætu fengið vinnu við: 

„Jafnvel þótt við færum á námskeið eins og prjónanámskeið þá gætum við ekki 

lifað á því seinna“ segir Shahén og var Shno á sama máli en hún tók aðeins þátt 

í íslenskunámskeiðum „til að fá íslenskan ríkisborgararétt“. Layla hafði áhuga á 

að taka þátt í símenntunarnámskeiðum en benti á að þörfin fyrir að eiga 

samskipti við samlanda sína væri aðalástæðan fyrir þátttöku hennar:  

Þú veist að okkar samfélag fer stækkandi og við þurfum því að 

hafa aðgang að öllum þáttum sem eitt samfélag þarfnast, til 

dæmis á ég þrjú börn og vinkona mín sömuleiðis. Við bættum 

við okkur núna og þannig er að dóttir hennar er búin að giftast 

manni úr sömu menningu og trú. Sonur hennar fer bráðum að 

giftast og sömuleiðis börnin mín í framtíðinni þannig að við 

þurfum á að halda til dæmis okkar lögfræðingum, kennurum, 

sérfræðingum í okkar tungumáli, menningu o.s.frv. Einhverjum 

sem við getum leitað til þegar við lendum í vandræðum og 

enginn skilur okkur. 

Lítið sjálfstraust og lítil trú á eigin getu skipar einnig stóran sess hjá 

sumum viðmælendum minna, þær treysta sér ekki til að læra nýtt tungumál 

og taka þátt í námskeiðum þegar þær eru komnar á ákveðinn aldur. Fatima 

kemst svo að orði:„Ég er orðin 40 ára og ég veitt ekki hvort ég get lengur 
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lært eins og áður“. Haifa tók í sama streng og sagði: „Ég er svolítið gömul og 

finnst mér of seint fyrir konu á mínum aldri að byrja að læra eitthvað nýtt“. 

Einn viðmælandi benti á skort á fyrirmyndum, hana vantaði einhvern sem 

deildi menningu hennar og uppruna svo hún gæti sett sig í spor hennar. 

7.8 Samantekt 

Eins og fram kemur í viðtölunum eru margar samverkandi ástæður fyrir 

takmarkaðri þátttöku kvenna frá Miðausturlöndum í símenntun á Íslandi. 

Konurnar höfðu einnig mismikla reynslu af þátttöku í fræðslu. Móttaka 

samfélagsins skipar veigamikinn sess í þessu samhengi. Hlutverkaskipan, 

sem að miklu leyti má rekja til menningar þeirra, virðist hafa mikil áhrif á 

viðhorf kvennanna til þátttöku og menntun þeirra og reynsla spilar þar líka 

veigamikið hlutverk. Áhrif tungumálakunnáttu og takmarkað aðgengi 

kvennanna að Íslendingum kom einnig ítrekað fram með neikvæðum hætti. 

Auk áðurnefndra þátta koma einnig áhrif og gæði námskeiða fram sem 

hindrun fyrir þátttöku nokkurra kvennanna. Það var í rauninni undir því 

komið hvort viðmælendur mínir voru tilbúnir til að sækja sér fleiri námskeið 

eða ekki. Líkt og áður kom fram eru fleiri þættir sem hafa komið fram í 

öðrum rannsóknum sem hafa áhrif á þátttöku eins og þörf, áhugi 

tímaskortur og kostnaður. 
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8 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var meðal annars að varpa ljósi á þá þætti sem 

búa að baki takmarkaðri þátttöku kvenna frá Miðausturlöndum í símenntun 

á Íslandi, með það fyrir augum að kanna hvernig best megi mæta 

breytilegum þörfum ólíkra kvenna innan þessa hóps, bæta menntun þeirra 

og námsárangur til að auka möguleika þeirra sem virkra þátttakenda í 

íslensku samfélagi og auðvelda þeim að finna sér stað í samfélaginu sem 

þeim hentar og tryggja að börn og afkomendur finni sér öruggan stað í takt 

við bæði sína eigin menningu og íslenska. 

Með þessi markmið í huga vildi ég komast að því hvaða skýringar konur 

frá Miðausturlöndum gefa á þátttöku sinni í símenntun og hvort 

viðmælendur mínir gæfu sömu skýringar fyrir takmarkaðri þátttöku sinni í 

símenntun hérlendis og fram koma í öðrum rannsóknum. Niðurstöður 

rannsóknar minnar eru í megindráttum í samræmi við niðurstöður annarra 

rannsókna sem hafa verið gerðar á þátttöku fullorðinna einstaklinga í 

símenntun. Hins vegar leiðir rannsókn mín í ljós nokkrar aðstæður sem 

virðast snerta þennan hóp sérstaklega. Má þar nefna t.d. hlutverkaskipan í 

anda upprunamenningar þessara kvenna sem hefur ekki breyst jafnvel þótt 

þessir einstaklingar hafi flutt til annars lands. Auk þessara áhrifa ná áhrif 

menningar einnig yfir upplifun, þörf og sjálfstraust kvennanna. Áhrif 

samfélagsins er einn af stóru þáttunum sem virðast takmarka þátttöku 

þessa hóps. Þar ber sérstaklega að nefna skort á samskiptum við Íslendinga 

og mismunun við móttöku þeirra. Hér í framhaldinu verða dregnar saman 

helstu niðurstöður og rakið hvernig þær tengjast þeim fræðilegu kenningum 

og rannsóknum sem teknar voru til umfjöllunar í upphafi ritgerðarinnar. 

8.1 Hlutverkaskipting  

Áhugi okkar á því að eiga samskipti við aðra byggist á því að við eigum ýmislegt 

sameiginlegt en einnig því sem er ólíkt meðal manna, t.d. því að við sjáum 

hlutina frá mismunandi sjónarhólum og vitsmunaleg og tilfinningaleg túlkun 

okkar er ólík. Ef við byggjum öll yfir nákvæmlega sömu þekkingu myndum við 

varla upplýsa hvert annað, læra hvert af öðru eða koma hvert öðru á óvart 

(Nickerson, 1993, bls. 241-245). Stór hluti getu okkar og færni kemur frá þeim 

menningarheimi sem við ólumst upp í. Þessi menningarheimur eða 

menningarlíkan erfist frá einni kynslóð til annarrar og þannig er ákveðinni 

menningu haldið við – hún gengur í arf. Vitsmunir eru til að mynda félagslega 
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dreift fyrirbæri og einstaklingar hvers samfélags eru hluti af ferli þar sem líkanið 

verður til, er útfært, kennt og bætt – og því jafnvel gleymt. Vitsmunaleg 

verkaskipting hefur ekki verið mikið rannsökuð af mannfræðingum. En eitt 

dæmi um það hvernig félagsleg dreifing þekkingar (e. the social distribution of 

cognition) hefur áhrif á ákvarðanatöku felur í sér hversu óháðir þeir sem taka 

ákvarðanir eru öðrum sem málið varða og í kringum þá geta verið einstaklingar, 

hópur fólks eða jafnvel mismunandi félagslegt net (D´Andrade, 1995, bls. 208). 

Flestir viðmælendur mínir völdu sér það hlutverk að vera heima og sinna 

börnum og fjölskyldu, því samkvæmt þeirra menningu og hefð samfélagsins er 

hlutverk kvenna fyrst og fremst innan veggja heimilisins. Segja má að þarna hafi 

verið um bundið val að ræða og að menningarlíkan þeirra hafi skilyrt 

valmöguleika þeirra. 

Öll mannleg samfélög standa frammi fyrir vitrænum verkefnum sem eru 

umfram getu hvers einstaks einstaklings í samfélaginu, jafnvel „einfaldasta“ 

menning inniheldur vitneskju sem nær út fyrir getu einstaklings á lífs-

leiðinni. Hlutverk þekkingar (lærdóms), hugsunar og miðlunar menningar-

legrar vitneskju (upplýsinga) er óhjákvæmilega dreift. Miðlun vitneskju (e. 

cognitive task) sem ekki er á valdi einstaklingsins er mótuð af félagslegri 

skipulagningu og vitsmunahlutverki (e. distributed cognition) (D´Andrade, 

1995, bls. 208-209). Þannig hefur mismunandi menning að sjálfsögðu áhrif á 

það hvernig fólk hugsar og hagar sér en hins vegar er mismunandi menning 

ekki eina skýringin á því hvers vegna lögð er áhersla á að konur sjái um 

heimilisstörf og barnauppeldi á meðan karlar fara út að sækja björg í bú. Á 

Vesturlöndum hafa konur einnig lengi vel sinnt heimilinu að mestu en þetta 

hefur breyst og þróast með tímanum og frekari skýringa á málinu þarf að 

leita bæði í menningu og samfélagsgerð þessa heimshluta. 

Hlutverkaskipting er ein hlið sameiginlegs viðhorfs um menningar-

fjölbreytni sem allir gera ráð fyrir, það er að segja hver veit hvað, vegna þess 

að það er ekki mögulegt fyrir eina manneskju að kunna og vita allt. Hin 

hliðin er aukin hlutverkaskipting, sem snýst ekki aðeins um hvernig 

menningu er deilt heldur kemur til sögunnar þegar menning fer að breiðast 

út og móta hlutverkaskiptingu sem er ekki í samræmi við almenningsálit. 

Sumir mannfræðingar telja jafnvel að menning hafi áhrif á skynjun, minni og 

rökhugsun einstaklinga, slík viðhorf eru að hverfa því við höfum minni og 

lærum hratt. Þegar við lærum að túlka heiminn í kringum okkur getum við 

rökstutt og reiknað út hegðun og verk okkar. Hluti af því sem við gjöldum 

fyrir í dag er minnishlutdrægni (e. memory bias) en það er það þegar við 

nýtum okkur ekki eigin rökstuðning og minnishæfileika heldur verðum háð 

öðrum og jafnvel menningarerfðum sem við lærðum í uppeldinu 

(D´Andrade, 1995, bls. 216-217). Þetta samræmist hugmyndum Bourdieu 
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um habitus, viðmælendur mínir virðast þannig halda í sinn gamla habitus 

með þeim hlutverkum er þar ríkja þrátt fyrir að hafa sest að í nýiju landi þar 

sem ríkjandi habitus er með öðrum hætti (Bourdieu, 1991, bls. 12; 2007, 

bls. 8). Þetta endurspeglast meðal annars í viðhorfi eins viðmælenda míns, 

Fatímu, sem er gift Íslendingi og hefur búið hér í fjölmörg ár. Ég hélt að 

viðhorf hennar væri ólíkara viðhorfum hinna viðmælenda minna en raun 

bar vitni því hún var komin inn á vettvang eða menningarheim sem var mjög 

ólíkur menningu heimalands hennar. Ég reiknaði einnig með því að hún væri 

sjálfstæðari og síður bundin heimilinu en hinar konurnar, en í viðtalinu við 

hana kom skýrt fram að viðhorf hennar til hefðbundinna kynhlutverk hefur 

lítið breyst. 

Okkar þekking er ekki innbyggð heldur hefur hún myndast í gegnum 

samskipti við aðra. Hugtakið „distribute“ þýðir að deila, til dæmis að deila 

stjórn, tungumáli, reynslu, menningararfi, hlutverkum o.s.frv. Menningar-

hlutverk endurspeglast ekki einungis í öflun vitneskju (þekkingu) yfir 

ákveðinn tíma heldur í undirbúningi næstu kynslóðar við að erfa söfn þeirra 

vitneskju sem dreift hefur verið á mismunandi hátt. Í sumum 

menningarheimum heldur næsta kynslóð áfram með hina upprunalegu 

útgáfu þeirrar þekkingar sem hún erfði. Aðrar endurskipuleggja þekkinguna 

í takt við tímann. Hjá meginhópi viðmælenda minna hafði hlutverk þeirra 

ekki breyst, jafnvel þótt þær hefðu flutt í annað umhverfi. Þær héldu áfram í 

ákveðnar hefðir frá upprunalöndum sínum þótt þær væru komnar í annan 

menningarheim sem hefði aðrar hefðir og venjur en landið sem þær komu 

frá. Þeir viðmælendur mínir sem töldu óþarfa t.d. að læra íslensku voru þær 

konur sem áttu menn sem sáu til dæmis um að túlka fyrir þær og er fyrri 

reynsla kvennanna af hlutverkum kynjanna mögulega það sem heldur aftur 

af þeim. Þeim finnst þær þurfi ekki að læra neitt nýtt heldur líta sem svo á 

að þeirra hlutverk sé að vera heima á meðan karlinn sé úti og sæki björg í 

bú. Þannig deila þær ábyrgð á heimilishaldinu, og spara orku með því að 

skipta verkefnum og þar með hlutverkum á milli sín. 

8.2 Hlutverk og stuðningur samfélags 

Við vinnslu ritgerðarinnar varð mér það ljóst að hægt er að skipta konum frá 

Miðausturlöndum sem búa hér á landi í þrjá megin hópa, kvótaflóttamenn, 

flóttamenn og innflytjendur. Viðtölin leiddu í ljós að þeim gengur misvel að 

sækja sér námskeið og taka þátt í símenntunarnámskeiðum hér á landi. 

Hlutverk og viðmót, sem og stuðningur samfélagsins skiptir mjög miklu máli 

í þessu ferli. Misjafnt er hversu mikinn stuðning innflytjendur þurfa, sumir 

þurfa á stuðningi að halda í mjög langan tíma en aðrir í stuttan tíma. Það 
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ræðst hins vegar ekki af mismunandi þörf einstaklingana hvernig stuðningi 

við þá er háttað heldur fer það eftir því í hvaða innflytjendahóp þeir falla 

hversu mikinn stuðning þeir fá. 

Tvær þeirra kvenna sem ég tók viðtöl við eru svokallaðir kvótaflótta-

menn en eins og komið hefur fram fá þeir töluverðan stuðning og meiri 

þjónustu en almennir innflytjendur við komu sína til landsins. Þessar góðu 

móttökur léttu viðmælendum mínum lífið og hjálpuðu þeim að finna sér 

fyrirmyndir í hópi Íslendinga sem og samlanda sinna. Jafnvel þó að þær 

hefðu litla menntun fyrir þá gerði stuðningurinn þeim mögulegt að sækja 

sér fræðslu í nýja heimalandinu, brjótast úr viðjum fyrri siða og menningar 

og sjá að þeim voru ýmsar leiðir færar sem ekki buðust þeim áður. 

Samskipti þeirra við íslenskar stuðningsfjölskyldur urðu líka til þess að þær 

fundu fyrir nauðsyn þess að læra tungumálið og vera virkir þátttakendur í 

samfélaginu sem gerði þetta allt mögulegt. Það kom skýrt fram í viðtölunum 

að konurnar mátu stuðninginn sem þær fengu mikils og töldu hann skipta 

höfuðmáli í tengslum við aðlögun sína að íslensku samfélagi. 

Hælisleitendur sem hafa verið skilgreindir sem flóttamenn fá aðeins 

minni þjónustu en kvótaflóttamenn en stuðningur við þennann hóp er engu 

að síður umtalsverður (Atli Viðar Þorsteinsson, munnleg heimild, 11. mars 

2011). Helmingur viðmælenda minna voru annað hvort kvótaflóttamenn 

eða flóttamenn og þeim gekk vel að sækja sér námskeið jafnvel þótt 

konurnar lýstu ákveðnum erfiðleikum í tengslum við tungumálið og 

breytingu á þjóðfélagsháttum. Stuttu eftir komu þeirra til Íslands fundu þær 

fyrir því að vera velkomnar og samfélagið studdi þær. Þannig hefur 

vettvangurinn, íslenskt samfélag, áhrif á habitus þessara kvenna og þeirra 

habitus hafði að sama skapi áhrif á nýtt samfélag þeirra. Fyrst var habitus 

þeirra ekki í samræmi við þau gildi sem eru á nýjum vettvangi en með 

tímanum hafa þessar konur tileinkað sér leikreglur nýja sviðsins, sem er 

íslenskt samfélag. Er þetta í samræmi við þá kenningu Bourdieu að með 

breytingu á vettvangi breytist gjarnan sá habitus sem fólk hafði á gamla 

vettvanginum. „Habitus nýgræðinga er oft í ósamræmi við þau gildi sem eru 

sjálfgefin á sviðinu en með tímanum innrætist illusio sviðsins í habitus 

viðkomandi“ (Bourdieu, 2007, bls. 14). Þetta gerðist fyrst og fremst þegar 

konurnar umgengust Íslendingar og fósturfjölskyldur sínar sem tóku að sér 

að hjálpa þeim og kynna þær fyrir íslensku samfélagi. 

Um helmingur viðmælenda minna mætti þannig hjálpsemi og góðu 

viðmóti við komu sína til landsins en þær sem tilheyrðu hópi almennra 

innflytjenda höfðu allt aðra upplífun og fundu fyrir mismunun gagnvart sér. 

Þær upplifuðu það bæði í gegnum vinnu sína og umhverfi að þeim væri 
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hafnað og að þær væru óvelkomnar. Þær höfðu orð á því að samfélagið 

leyfði þeim ekki að sitja við sama borð og til dæmis kvótaflóttamenn og 

flóttamenn og ekki væri tekið á móti þeim á sama hátt. Þetta kemur skýrt 

fram í orðum Shino, Nesrin og Shahén. Neikvætt viðmót samfélagsins og 

einstaklinga sem þær voru í samskiptum við höfðu áhrif á væntingar og 

sjálftraust kvennanna til þátttöku. Þetta kom stundum fram í formi 

vanmáttarkenndar um að þær hefðu litla reynslu og hæfileika og óttuðust 

að verða sér til skammar í nýju samfélagi. Aðrar sáu ekki neina ástæðu til að 

leggja á sig nám í íslensku þar sem enginn Íslendingur hefði áhuga á 

samskiptum við þær. Áhrif og ábyrgð samfélagins er þannig ótvíræð þegar 

kemur að þátttöku viðmælenda minna í fræðslu. 

8.3 Tengslamyndun 

Það að ákveða að flytja til annars lands er ekki léttvæg ákvörðun, 

sérstaklega þegar um er að ræða fólk sem veit lítið um landið sem það er að 

flytja til. Þetta ferli snýst ekki um að sitja heima með fjölskyldunni heldur 

um að vera með öðrum, deila reynslu og byggja upp vináttu sem í sjálfu sér 

er ekki auðvelt ferli. Lærdómur er félagslegt ferli sem á sér stað í félagslegu 

umhverfi, þ.e.a.s í gegnum samskipti við aðra í samfélaginu og hvetur 

einstaklinga til áframhaldandi náms (Illeris, 2011, bls. 11). Jafnvel þó að 

viðmælendur mínir hefðu flutt á nýjan vettvang virðist habitus meira en 

helmings þeirra ekki hafa breyst mikið með tímanum því konurnar hafa lítið 

umgengist Íslendinga og þess vegna hafa þær ekki tileinkað sér leikreglur 

nýja sviðsins, Íslands. Þær finna fyrir því að habitus þeirra er ekki í samræmi 

við habitus Íslendinga og þetta ósamræmi hefur áhrif á væntingar og traust 

kvennanna til þátttöku í samfélaginu. Þær leita því eftir samskiptum við 

einstaklinga af sama uppruna sem deila viðhorfum þeirra og siðum. Ég hef 

oft velt því fyrir mér af hverju margir innflytjendur, bæði hér á landi og 

erlendis, vilja helst búa í sömu hverfum. En í ljósi ofangreinds gæti einmitt 

ein af ástæðunum verið að þessir einstaklingar eru oftast af sama þjóðerni 

og stétt, eiga sömu trúarbrögð, sama tungumál og svo mætti lengi telja. 

Erlendis tilheyra jafnvel íbúar heilu hverfanna ákveðnum þjóðarbrotum, þar 

má t.d.finna sérverslanir sem bjóða upp á vörur frá upprunalandi þeirra og 

þeim finnst þeir náttúrulega vera á heimavelli (Bourdieu, 1991, bls. 12; 

Dunn, K. M., 1998, bls. 503-527; Havekes, E,. Uunk, W., og Gijsbert, M., 

2011, bls. 1567-1578; Wacquant, 2006, bls. 7). Óhætt er að benda á áhrif 

yfirvettvangs í þessu sambandi, íslensk ríkistjórn eða stjórnvöld hér á landi, 

sem yfirvettvangur, hafa áhrif á athafnir utanríkisráðuneytis, velferðarráðu-

neytis og innanríkisráðuneytis. Þessi ráðuneyti fara með ákvarðanatöku og 

hafa áhrif á undirstofnanir sína, þ.e. sveitarstjórnir, og hafa þannig áhrif á 
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það hvernig tekið er á móti ólíkum hópum innflytjenda en í viðtölum við 

viðmælendur mína kom fram að tengslamyndunin réðst ekki hvað síst af því 

hvernig tekið var á móti þeim í upphafi. 

 Jafnvel þótt þátttaka flestra viðmælenda minna á námskeiðum sem 

þeim buðust væri gloppótt, fundu þær konur sem mynduðu tengsl við 

Íslendinga fyrir þörf fyrir að mæta reglulega á námskeið eftir að þær fóru að 

umgangast Íslendinga. Til að komast áfram á vettvangi samfélagsins er mjög 

mikilvægt að hafa félagslegan auð því það felur í sér þau sambönd og tengsl 

sem einstaklingurinn bæði erfir og ávinnur sér á lífsleiðinni (Bourdieu, 1997, 

bls. 52; Putman, 2000, bls. 21-24). Oft er talað um að innflytjendur hafi 

minni félagsauð og komist ekki eins hátt innan ólíkra vettvanga 

samfélagsins og aðrir sem tilheyra þessu sama samfélagi. Konur sem hafa 

ekki myndað nein tengsl við Íslendinga umgangast eingöngu samlanda sína 

eða aðra innflytjendur. Þátttaka þessara kvenna í fræðslu var takmörkuð, 

sumar þessara kvenna voru reiðubúnar til að taka meiri þátt en takmarkað 

aðgengi þeirra að íslensku samfélagi var aðalhindrunin. Þær höfðu engin 

tengsl við Íslendinga, jafnvel engar fyrirmyndir til að byggja á, hvorki í þeirra 

eigin samfélagi né nýju íslensku samfélagi, til að fylgjast með og bæta við 

kunnáttu sína og þekkingu. Þær fundu fyrir því að sumir innflytjendur eru 

teknir fram fyrir aðra og þeim er gert auðveldara að byggja upp tengsl við 

Íslendinga og taka þátt í ýmsum námskeiðum og verkefnum sem snúa bæði 

að þeim sjálfum og Íslandi. Þær voru ósáttar við þessa mismunun en eins og 

Giddens bendir á þá hefur félagsleg mismunun áhrif á stöðu einstaklinga í 

samfélaginu (Giddens, 1998, bls. 101-103). 

Kenningar Giddens um síðnútíma og hugtökin afturblik og einstaklings-

væðing skýra nokkuð vel mikla áherslu á símenntun í nútímanum. Sam-

félagið er ekki lengur þannig að menn læri hluti í eitt skipti fyrir öll heldur 

þurfum við stöðugt að endurskoða þekkingu sem við höfum aflað okkur. Ef 

litið er á svör viðmælenda minna út frá kenningum Giddens benda þau til 

þess að fjarvera innflytjenda frá símenntun hér á Íslandi eigi sér nokkrar 

skýringar. Í fyrsta lagi er um að ræða viðjar vanans þar sem konurnar eru 

fastar í ákveðnum siðum og menningu fyrra samfélags. Í öðru lagi hafa þær 

ekki gert sér grein fyrir hvaða áhrif fjarvera þeirra frá símenntun hefur þar 

sem til dæmis lítil íslenskukunnátta leiðir til þess að þær geta ekki aðstoðað 

börn sín við nám, tjáð sig í foreldraviðtölum eða sótt sér vinnu við hæfi og 

verið virkir þátttakendur í samfélaginu. Í þriðja og síðasta lagi tengist 

ákvarðanataka þessar kvenna vali á milli ólíkra kosta, að taka þátt í 

námskeiðum sem fara fram á ensku því allir tala ensku eða á íslensku sem 

fáir tala við þær. Það er lítt freistandi fyrir einstakling að taka þátt í 

námskeiðum á tungumáli sem nýtist honum ekki, sér í lagi þegar óvíst er 
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hvort viðkomandi verði í landinu um lengri tíma. Samfélagið og stofnanir 

innan þess gegna mikilvægu hlutverki í þessu sambandi. Auk þess að bjóða 

upp á námskeið fyrir mismunandi hópa er áríðandi að gera ákveðnar 

hæfnikröfur til leiðbeinendanna þar sem ekki er auðvelt að kenna 

fullorðnum án þess að hafa tiltekna menntun og hæfileika á þessu sviði. 

Jafnframt er mikilvægt að hafa í huga að samfélagslegir þættir hafa sterk 

áhrif á ákvarðanatöku einstaklinga sem taka frekar þátt í símenntun þegar 

samfélagið veitir þeim skilning og ákveðin félagsleg viðmið, til dæmis með 

því að sýna þeim fyrirmynd úr þeirra eigin hópi. Þegar tekið er á móti 

innflytjendum þurfa stjórnvöld að hugsa um afleiðingar þess að mæta ekki 

þörfum þessara einstaklinga, ekki einungis fjárhagslegar afleiðingar heldur 

einnig samfélagslegar. Hættan er meðal annars sú að upp komi vandamál á 

borð við félagslega einangrun sem leiði síðan til þess að innflytjendur verði 

undirmálshópar í samfélaginu líkt og gerst hefur í öðrum löndum sem hafa 

lengi hafa tekið á móti innflytjendum (Picot, Hou og Coulombe, 2007, bls. 

34-35). Jafnframt er mikilvægt að konurnar festi sig ekki í ákveðnum 

hefðum, til dæmis að þær séu of gamlar eins og Haifa talar um eða að konur 

eigi að vera heima en það viðhorf var nokkuð algengt meðal viðmælenda 

minna, og áríðandi er að þær geri sér grein fyrir afleiðingum þess taka ekki 

þátt í símenntun. 

8.4 Gæði námskeiða 

Að mörgu er að hyggja þegar kemur að skipulagningu námskeiða fyrir 

fullorðinna innflytjenda því námskeið og fræðsla gegna mjög mikilvægu 

hlutverki við að auðvelda innflytjendum aðild og þátttöku í samfélaginu. 

Viðmælendur mínir nefndu það að gæði námskeiða, kennsluaðferðir og 

framkoma kennara hefði áhrif á mætingu og áhuga þeirra. Þannig var það í 

höndum leiðbeinanda að vekja og efla námsáhuga þeirra. Þeir sem taka að 

sér kennslu fyrir fullorðna þurfa að kunna kennsluaðferðir sem hæfa 

fullorðnum (Hróbjartur Árnason, 2005 bls. 21). Þar að auki þurfa þeir sem 

taka að sér kennslu fjölmenningarhópa að hafa þekkingu á menningar-

heimum þátttakenda, því oft tilheyrir leiðbeinandi öðrum menningarheimi 

en þátttakendur. Í sama þátttökuhópi geta verið einstaklingar með mjög 

ólíkan menningarlegan bakgrunni. Ennfremur getur námsefni og 

námsumhverfi miðast við annað menningarlegt umhverfi en þátttakendur í 

náminu hafa búið við eða þekkja. Wlodkowski kemst svo að orði að 

menning, sem samanstendur af ólíkum netum eins og til dæmis tungumáli, 

skoðunum, gildum, innsýn og hegðunarmynstri einstaklinga, hefur áhrif á 

áhugahvöt þeirra til frekari menntunar. Innri hvatar einstaklinga til þátttöku 

stjórnast að stórum hluta af tilfinningum og mótast af því menningarlega og 
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félagslega umhverfi sem einstaklingarnir tilheyra (Knowles og fl., 2005, bls. 

68). Þátttakendur á námskeiðum geta upplifað tilfinningar af ýmsu tagi 

meðan á náminu stendur, sem geta verið bæði hvetjandi eða letjandi fyrir 

þá. Þannig getur einum þótt verkefnin óáhugaverð og þess vegna hætt að 

sækja námskeiðið, öðrum þótt þau skemmtileg og haldið áfram á meðan 

þriðji einstaklingurinn með ólíkt menningarlegt viðhorf ákveður að halda 

áfram þrátt fyrir að honum finnist verkefnin óáhugaverð. Þannig geta 

einstaklingar með ólíkan menningarbakgrunn brugðist mjög ólíkt við 

vanmáttarkennd gagnvart verkefni (Wlodkowski, 2008, bls. 20). Óhætt er að 

segja að þetta ferli fari aðallega eftir habitus og mismunandi viðhorfum 

einstaklinga til aðstæðna sem stjórnast að stórum hluta eftir því hvernig 

þeim líst á kennsluna. Shno og Aysha brugðust mjög ólíkt við þeim 

aðferðum sem kennarinn beitti. Bæði námskeiðin byggðu á því að 

nemendur skrifuðu nokkrar setningar heima sem voru svo leiðréttar í 

tímanum. Shno gafst strax upp og hætti en Aysha hélt áfram af enn meiri 

einbeitingu. Shno fannst leiðbeinandinn eyða of miklum tíma í að leiðrétta 

villurnar. Hver kennslustund stóð yfir í tvær klukkustundir en stundum fór 

klukkutími eða meira í þessa hluti. Ayshu fannst aðferðin virka vel. Að 

hennar mati er það hlutverk leiðbeinenda að útskýra allt í tímanum. Af 

framangreindu að dæma má álykta að það sé mikilvægt fyrir leiðbeinanda 

að gera sér grein fyrir því að mismunandi menningarlegur bakgrunnur 

einstaklinga og ólíkt menntunarstig í upprunalöndum þeirra getur haft áhrif 

á námshvöt og námsáhuga þeirra. Aysha vildi halda áfram en Shno neyddist 

til að fara á námskeið sem hana langaði ekkert til að vera á en til þess að fá 

íslenskan ríkisborgararétt þurfti hún að sækja þetta námskeið. 

Menningarnæmni er mjög nauðsynlegt þegar markmið okkar sem 

leiðbeinenda er að skipuleggja nám og skapa námsaðstæður sem eru 

hvetjandi fyrir alla fullorðinna námsmenn (Wlodkowski, 2008, bls. 21). 

Wlodkowski á erindi við öll samfélög í dag, því flestallir búa í 

fjölmenningarlegu samfélagi og þurfa að taka tillit til mismunandi 

menningar og mæta þörfum þátttakenda eins vel og hægt er. 

Við megum ekki gleyma því að fullorðnir einstaklingar í öllum 

menningarheimum vilja bera ábyrgð á eigin lífi og starfi. Þeir þurfa að hugsa 

um hvert skuli fara, hvernig hægt sé að ná á áfangastað og hugsa um gjörðir 

og afleiðingar verka sinna (Giddens, 2000, bls. 37). Jafnvel þótt Shno langaði 

ekki að halda áfram í námskeiðinu hefði hún mögulega getað fundið aðra 

leið eða annað námskeið til að læra tungumálið og uppfylla kröfur um 

íslenskan ríkisborgararétt. Það eru fjölmargar stofnanir hér á landi sem 

halda námskeið fyrir útlendinga og maður þarf alltaf að vega og meta áður 

en tekin er ákvörðun. Það þarf hinsvegar að gæta þess að innflytjendur fái 
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upplýsingar um þá námsmöguleika sem í boði eru. Þegar um er að ræða 

konur sem skilja ekki íslensku og hafa litla eða enga enskukunnáttu þá getur 

það reynst nokkuð snúið. 

Uppsöfnuð reynsla fullorðins fólks hefur einnig mikil áhrif á það sem þeir 

telja áhugavert, hagnýtt og á skoðanir þeirra. Mikil og fjölbreytt reynsla 

fullorðinna námsmanna getur haft hamlandi áhrif á skoðanir þeirra. Það er 

verkefni leiðbeinenda/kennara og skipuleggjenda á sviði fullorðinsfræðslu 

að hjálpa fullorðnum að komast í gegnum hindranir sem á vegi þeirra eru og 

að nýta reynslu sína sem best í námi til að læra nýja hluti og að sjá hlutina í 

öðru ljósi (Knowles o.fl., 2005, bls. 61-72). Þannig töldu sumir viðmælendur 

mínir að hlutverk kvenna væri fyrst og fremst að sinna heimilishaldi og 

barnauppeldi og þetta viðhorf kom í veg fyrir þátttöku þeirra í símenntun. 

Að sama skapi getur það dregið úr námsáhuga hjá fólki fólki þegar fyrri 

menntun þess fæst ekki viðurkennd þegar það sest að í nýju landi. Shno, 

Nesrin, Fatíma og Shirin voru ósáttar við að fá fyrri menntun sína ekki 

viðurkennda til starfa á Íslandi. Aysha var menntuð sem hjúkrunakona áður 

en hún flutti til Íslands og vildi ekki bæta frekar við menntun sína, því henni 

fannst ósanngjarnt að þurfa að byrja upp á nýtt. Shirin, sem lærði 

hárgreiðslu áður en hún flutti til Íslands, vildi ef til vill halda áfram að bæta 

við sig á sínu sviði. Shno, sem er með diplómu í tölvuforritun, vildi einnig 

frekar starfa við sitt fag en sóa tíma í eitthvað sem hún hafði enga þekkingu 

eða reynslu í. Þessum konum fannst sín fyrri menntun og reynsla ekki metin 

að verðleikum. 

Fullorðnir upplifa sig gjarnan ábyrga fyrir eigin ákvörðunum, lífi og einnig 

námi og vilja að aðrir virði það (Knowles ofl., 2005, bls. 65). Áhugi þeirra 

getur því dvínað smám saman þegar þeir eiga erfitt með að ná námsárangri 

og líka þegar þeir taka ekki sjálfviljugir þátt í námskeiðum. Námsferli sem 

námsmaður tekur ekki sjálfsviljugur þátt í hefur yfirleit lítið eða ekkert gildi 

fyrir hann og þá byggist hvorki upp ánægjuleg né sterk upplifun hjá 

þátttakendum né leiðbeinanda. Því er mikilvægt fyrir skipuleggjendur að 

gæta þess að nám fullorðinna sé eins sjálfstýrt og mögulegt er (Knowles 

o.fl., 2005, bls. 61-72). Þannig benti Nesrin á óánægju sína og neikvæða 

reynslu af skyldunámskeiðum á vegum vinnu sinnar. Layla og Ahlam lýstu 

einnig óánægju sinni með að hafa verið skyldaðar til að fara á 

íslenskunámskeið nokkrum dögum eftir að þær komu til Íslands. 

Sumar kvennanna sem ég ræddi við, eins og Haifa, Shno, Shahen og 

Nesrín, tóku þá afstöðu til námsins að jafnvel þótt þær tækju þátt í 

námskeiðum, gætu þær ekki beitt þekkingunni við raunverulegar aðstæður í 

daglegu lífi og höfðu þær því takmarkaðan áhuga á náminu. Haifa sagði að 
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hún hefði ekkert samband við Íslendinga til að læra t.d. tungumálið og nota 

það í daglegu lífi. Shnó sagðist vinna við ræstingar sem krefðust engrar 

íslenskukunnáttu og hún talaði nánast ekki við neinn á staðnum eða notaði 

ensku. Nesrin sagði hins vegar að hún hefði alltaf notað ensku við þá sem 

hún talaði við og að hún hitti sjaldan Íslendinga til að tala við. Þessi viðhorf 

viðmælenda minna eru í samræmi við þá fullyrðingu Knowles að öfugt við 

börn og unglinga líti fullorðnir námsmenn oftast á nám sem tæki/leið til 

notkunar við lausn verkefna í hinu daglegu lífi (Knowles o.fl., 2005, bls. 61-

72). Þær vildu velja sér því námsleiðir sem þær töldu gagnlegri og líklegri til 

að tryggja þeim framtíðastarf. 

Nám og námsáhugi er flókið fyrirbæri og mikilvægt að leiðbeinendur 

skipuleggi námsferlið vandlega. Þeir þurfa að taka meðvitað tillit til þeirra 

forsenda sem hafa áhrif á námsáhuga og flétta hvetjandi námsathafnir og 

kennsluhætti inn í hverja kennsluáætlun. 

8.5 Klassískar ástæður (hindranir) 

Í flestum rannsóknum sem gerðar hafa verið á þátttöku fullorðinna í 

skipulagðri fræðslu hingað til má finna sambærilegar ástæður fyrir fjarveru 

frá símenntun eða takmarkaðri þátttöku og fram komu í rannsókn minni. 

Ástæður sem eru mjög algengar eru til dæmis tímaleysi, fjölskylduskuld-

bindingar, slæm reynsla af námi, álag, kostnaður, skortur á upplýsingum, 

áhugaleysi og óviðeigandi námsframboð, lítil þörf eða starfstengdar 

ástæður og lágt sjálfstraust (Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir og 

Svava Guðrún Sigurðardóttir, 2010, bls. 6-12). Sumar af þessu ástæðum 

koma fram hjá viðmælendum mínum, til dæmis töldu sumar konurnar sig 

ekki þurfa á frekari menntun að halda þar sem þær væru í störfum sem 

hvorki krefðust aukinnar íslenskukunnáttu né aukinnar menntunar á öðrum 

sviðum. Konum sem unnu einar, til dæmis við ræstingar, og áttu lítil sem 

engin samskipti við Íslendinga fannst tilgangslaust að læra íslensku. Þetta 

átti meðal annars við um Shno og Shahén sem höfðu að eigin mati enga 

þörf fyrir að fara á námskeið þegar þær komu til landsins en gerðu það 

síðar, þar sem þær þurftu að taka íslenskupróf til að fá íslenskan 

ríkisborgararétt. Þannig var hægt að greina samhljóm með þessum 

skýringum viðmælenda minna og fullyrðingu Malcolm Knowles um að 

fullorðnir læri það sem þeir telja sig þurfa að læra til að takast á við lif sitt 

og aðstæður (Knowles o.fl., 2005, bls. 64-69), t.d. þegar þeir þurfa að leysa 

vanda eða þurfa að ná tökum á viðfangsefni sem þeir ráða ekki fullkomlega 

við, í þessu tilfelli er það að læra íslensku og standast próf. 
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Tímaskortur er ein þeirra hindrana sem vakti undrun mína þar sem 

jafnvel þær konur sem eru ekki í vinnu og eiga börnin í skóla nefndu 

tímaskort sem eina af þeim hindrunum sem kemur í veg fyrir þátttöku 

þeirra í námskeiðum. Óhætt er að segja að tímaskortur sé sú hindrun sem 

oftast er nefnd í rannsóknum á þátttöku því auðvelt sé fyrir fólk að nefna 

tímahrak sem afsökun (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 

1999, bls. 26-27 ; Merriam o.fl., 2007 bls. 65-66) en hvort tímaskortur sé 

raunveruleg ástæða þess að konurnar mættu ekki í námskeið eða einhverja 

aðrar aðstæður standa á bak við þetta er ekki ljóst. 

Viðmælendur mínir bentu einnig á að þær mættu ekki reglulega á 

námskeið sem þeim var boðið á eða sóttu. Ástæðurnar voru þær að 

konurnar voru að læra nýtt tungumál sem þær skildu ekkert í, þær voru 

ringlaðar og áttuðu sig ekki á því sem var í gangi. Þetta er í rauninni ein hlið 

óöryggis sem fullorðnir námsmenn fara oft í gegnum þegar þeir læra 

algjörlega nýtt námsefni (Hróbjartur Árnason, 2005, bls. 19). Til að læra nýtt 

tungumál þurftu þær að gera hluti sem þær höfðu aldrei gert áður, eins og 

til dæmis að fletta upp nöfnum og hugtökum í orðabókum og á netinu. 

Óöryggistilfinning byggðist upp hjá þeim og þær mættu ekki reglulega á 

námskeið eða í tíma þar sem þær óttuðust að verða sér til skammar. 

Kostnaður við námskeið er nefnd sem ein aðalástæðan fyrir fjarveru í 

flestum rannsóknum sem gerðar hafa verið á fjarveru fullorðinna frá námi 

og námskeiðum (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 1999, bls. 

26-27; Hróbjartur Árnarson o.fl., 2010, bls. 10). Viðmælendur mínir, 

sérstaklega þær sem voru einstæðar mæður, bentu á að þær gætu ekki sótt 

námskeið út af peningavandamálum. Nauðsynlegt er að taka fram að 

nokkrar kvennanna vissu ekki að ef þær færu á námskeið fengju þær 

niðurgreiðslu frá stéttarfélagi sínu. Sumar þessara kvenna voru tilbúnar til 

að sækja námskeið á ensku. Habitus og auðmagn þessara kvenna gerði það 

að verkum að þær lentu á tilteknu sviði samfélagsins (Bourdieu, 2007, bls. 

15-16). Þær voru ekki tilbúnar til að fórna fjármagni og tíma sínum við 

komuna til landsins til að ávinna sér menningarlega og félagslega þekkingu á 

nýjum vettvangi, til dæmis með því að senda börnin sín í leikskóla og sækja 

sér símenntun, heldur vildu þær frekar vera heima og taka að sér 

húsmóðurhlutverkið og barnauppeldi. Þannig gátu þær ekki bætt við 

menningarauð sinn, til dæmis sóttu þær ekki símenntunarnámskeið. Þær 

gátu ekki heldur bætt við félagsauð sinn því þær voru hvorki í samskiptum 

við fólk í gegnum námskeið né leikskóla barna sinna. 

Önnur ástæða sem hefur oft komið fram í rannsóknum og greinum um 

fjarveru frá fræðslu er sjálfstraust. Tvær kvennanna sem ég ræddi við, Haifa 
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sem var nýlega orðin fimmtug og Fatima sem var fertug, treystu sér ekki að 

sækja námskeið í framtíðinni vegna aldurs. Í samfélaginu sem þær ólust upp 

í er það viðhorf ríkjandi að fólk geti ekki lært eftir að það er orðið gamalt, 

eins og íslenska máltækið segir: „Erfitt að kenna gömlum hundi að sitja“. 

Þannig koma áhrif menningar að sjálfsögðu til álita, þar sem menning þeirra 

gerir ekki ráð fyrir menntun kvenna á þessum aldri. Annað sem gæti skipt 

máli í þessu sambandi er skortur þessara kvenna á upplýsingum, í stöðu 

þessara kvenna felst það að þær eru ekki fullgildir meðlimir í samfélagi 

síðnútímans (Giddens, 2000, bls. 37-39). 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar að dæma eru margvíslegar ástæður 

fyrir því að innflytjendur sækja síður námskeið. Algengt var að konurnar 

nefndu klassískar ástæður fyrir fjarveru frá námi á borð við tímaskort og 

kostnað. Þær af viðmælendum mínum sem vildu mæta reglulega á 

námskeið vissu lítið hvað það útheimtir að læra tungumál. Helstu ástæður 

þess að þær mættu ekki var þekkingarleysi og reynsluleysi við að hefja nám 

á nýjan leik. Það er því nauðsynlegt fyrir leiðbeinanda fullorðinna 

námsmanna að leiðbeina nemendum sínum um hvað þarf til að læra nýtt 

tungumál eða nýja hluti í lífinu. Að sama skapi kemur fram í viðtölunum 

hversu mikilvægt er að kennsla taki mið af þörfum nemenda og 

menningarbakgrunni þeirra. Niðurstöðurnar benda einnig til þess að 

íslenskukunnátta og samskipti við Íslendinga skipti höfuðmáli þegar kemur 

að námsþátttöku innflytjenda. Sumir viðmælendur mínir sögðust til dæmis 

ekki kunna íslensku og það gerði þeim ókleift að taka önnur námskeið sem 

fóru fram á íslensku. Léleg íslenskukunnátta þeirra stafaði helst af því að 

það voru fáir sem þær töluðu íslensku við, tengslanetið samanstóð af 

öðrum innflytjendum, og því fengu þær ekki nauðsynlega þjálfun í 

tungumálinu og höfðu að sama skapi lítinn hvata til að læra íslensku. 

Íslenskt tengslanet skipti einnig miklu máli varðandi aðlögun viðmælenda 

minna að íslensku samfélagi, þær konur sem mynduðu tengsl við Íslendinga 

virtust eiga auðveldara með að tileinka sér ný viðhorf til m.a. fræðslu og 

voru mun jákvæðari gagnvart þátttöku í símenntun. 
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9 Lokaorð 

Hafa ber í huga að rannsókn mín er smá í sniðum og því er ekki hægt að 

alhæfa út frá niðurstöðum hennar. Þó gefur hún ákveðnar vísbendingar um 

ástæðurnar að baki takmarkaðri þáttöku kvenna frá Miðausturlöndum í 

símenntun. Í hugum margra viðmælenda minna er að finna viðhorf sem 

rekja má til menningarbakgrunns og félagslegrar stöðu þeirra sem hafa að 

sjálfsögðu áhrif á þátttöku þeirra í símenntun hér á Íslandi. Veruleikinn og 

umhverfið sem þær bjuggu í áður og einnig þær aðstæður sem þær búa við í 

nýju samfélagi, auk viðhorfs almennings, virðist vera helsta ástæðan fyrir 

takmarkaðri þátttöku þeirra í símenntun. Í leit minni að viðmælendum fann 

ég jafnframt hversu neikvæðar þessara konur eru gagnvart því að ræða við 

utanaðkomandi aðila um stöðu sína. Tengslanetið, traust og sameiginleg 

gildi voru aðalþættir, meira að segja rauði þráðurinn, sem virkuðu í þessu 

máli að mínu mati. Lítið virðist hafa verið gert til að auka þátttöku þessa 

hóps í símenntun og rannsókn mín bendir til þess að notkun ensku fari 

vaxandi meðal innflytjenda. Samfélagið þarf að veita þessum konum jafnan 

aðgang að gæðum samfélagsins og sjá til þess að þær fái tækifæri til að læra 

og nota íslensku í samskiptum við Íslendinga. Það þarf einnig að upplýsa 

þær um að með því að taka þátt í ýmsum námskeiðum tapi þær ekki siðum 

sínum og menningu upprunalandsins heldur bæti við sig þekkingu sem 

gagnast þeim í nýjum heimkynnum. Í gegnum samskiptanet geta þær 

endurskoðað þekkingu og endurheimt þá lífsreynslu sem þær hafa aflað sér 

á lífsleiðinni. 

Í rannsókninni studdist ég við kenningar Bourdieu og Giddens sem og 

fullyrðingar Knowels auk hugmynda Wlodkowski um það hvernig fullorðnir 

einstaklingar læra. Kenningu Bourdieu má túlka á þann veg að það sé hægt 

að skilja einstaklinga í samfélagi frá fleiri en einum sjónarhóli, ekki síst konur 

frá Miðausturlöndum. Það er hægt bæta og byggja upp nýjan auð hjá 

þessum konum út frá kenningum Bourdieu, til dæmis með því að finna þeim 

fósturfjölskyldur eða tengiliði, eins og gert hefur verið fyrir flóttamenn og 

kvótaflóttamenn. Með samskiptum við annað fólk komast konurnar að raun 

um að þátttaka í símenntun er óumflýjanlegur hluti af lífi okkar allra í 

nútímasamfélagi. Hægt er að fræða þær strax við komu þeirra til landsins 

um það hvernig hlutirnir virka hér á Íslandi, með það fyrir augum að habitus 

þessara kvenna falli smám saman að umhverfinu sem þær búa í. Þó ber að 
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hafa í huga að ólíkir einstaklinga eiga misjafnlega auðvelt með að umbreyta 

einni tegund af auði yfir í aðra. Það er hlutverk samfélagsins að fræða alla á 

jafnan hátt. Kenningar Giddens undirstrika sjálfstæði einstaklinga en á sama 

tíma ábyrgð hvers og eins á ákvörðunum sínum gagnvart sjálfum sér og 

öðrum í kring. 

Til eru nokkrar leiðir sem gætu mögulega stuðlað að aukinni þátttöku 

þessara kvenna í símenntun. Stjórnvöld þurfa að fara aftur yfir stefnu sína til 

að hjálpa þessum hópi að aðlagast samfélaginu betur. Þeir sem skipuleggja 

nám þessara hópa þurfa að íhuga að fyrir margar þessarar kvenna er 

þátttaka í námskeiðum nýtt skref og fullorðnir einstaklingar eru gjarnan 

óöruggir þegar þeir takast á við eitthvað nýtt og taka fyrstu skrefin í nýju 

samfélagi. Til að draga úr óöryggi þeirra þurfa skipuleggjendur að aðlaga 

námið að þeirra þörfum. 

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert og jafnvel nauðsynlegt að 

rannsaka viðhorf karla frá Miðausturlöndum gagnvart þátttöku kvenna í 

símenntun. Einnig væri áhugavert að gera samanburðarannsókn og kanna 

hvort konur frá Miðausturlöndum glími við sömu eða sambærilegar 

hindranir þegar kemur að þátttöku þeirra í símenntun á hinum Norður-

löndunum og jafnvel í Bandaríkjum og Kanada sem hafa lengi tekið á móti 

konum frá þessum heimshluta. Þá tel ég einnig þörf á því að kanna hvaða 

kröfur símenntunarmiðstöðvar gera til leiðbeinanda sem eru að leiðbeina 

fólki af erlendum uppruna. Jafnframt væri áhugavert að athuga hvort 

leiðbeinendum standi til boða einhver sértæk fræðsla til að búa þá betur 

undir störf með innflytjendum, til dæmis námskeið í fjölmenningarfræðslu 

til að auka menningarnæmni þeirra. 
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Viðauki 1. bréf á íslensku, ensku og arabísku 

Kæri nemandi í íslensku hjá Mími-símenntun 

Ég undirrituð ( Susan R.Hama) er nemi í meistaranámi við mennta-

vísindasvið Háskóla Íslands og er nú að vinna að lokaritgerð minni. Ég er að 

rannsaka þátttöku kvenna frá Miðausturlöndum í símenntun á Íslandi. Mig 

langar að taka viðtöl við nemendur sem hafa farið í íslenskunám og kannski 

meira nám eins og tölvu, prjóna, saumanám. Viðtölin geta farið fram á 

kurdísku, arabísku, íslensku eða ensku. Ég legg áherslu á trúnað við 

viðmælendur mína og hvergi koma fram nöfn á fólki, vinnustöðum eða 

upprunna  

 

Ef þú vilt hitta mig (Susan) þá skaltu hringja í síma. 8242799 eða senda 

póst á: srh2@hi.is 

 

Dear Students, 

 

My name is Susan Rafik Hama. I´m taking my master‘s degree in the 

Department of Education, University of Iceland. I´m currently working on 

my thesis which is about participation of women from the Middle East in 

life-long learning in Iceland. I would like to interview students who have 

been taking Icelandic courses and/ or perhaps more courses like computer, 

knitting , sewing, etc. The interview can take place in the language which is 

suitable for interviewee for example Kurdish, English, Arabic and Icelandic. 

The confidentiality of my informant will be ensured so that your name, 

work place or your origion will not be mentioned anywhere. 

If you want to contact me (Susan) you can phone me on my mobile – 

8242799 or e-mail me at srh2@ hi.is 

 

Best regards 

Susan 

 

mailto:srh2@hi.is
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                 الطالب عزیزی  

 بحثا حالیا اعمل آسالندا، بجامعة التربیة کلیة فی ماجستیر طالبة رفیق سوسان اسمی آنا 
 مثل آسالندا، فی الدراسیة الحلقات او الدورات فی االوسط الشرق نساء مشارکة بعنوان
 الراغبات، النسوان مع مقابلة اعمل ان ،اود . الخ و خیاطة حیاکة، کمبیوتر، اللغة، دورات

 التی باللغة المقابلة اجراء بامکان و. التعلیمیة الدورات فی المشارکات غیر و المشارکات
 بکل االحتفاظ سیتم. االسالندیة او اآلنجلیزیة الکردیة، العربیة، کللغة.  المشارکة تناسب

.مشارکةال خلفیة او عمل مکان اسماء، ذکر دون المقابلة، فی تورد التی المعلومات  

 

 البرید او 498 9922 الرقم علی بی االتصال بامکانک المشارکة فی ترغبین اذا
. االلکترونی   

srh2@hi.is 

 

.بالمشارکة املی و تحیاتی اطیب مع  

 

 

                            
         
         

  

mailto:srh2@hi.is
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Viðauki 2. Spurningar á ensku 

The impacts of culture and social networkings on middle- eastern womens´ 

participation in lifelong learning in Iceland. ( Áhrif menningar og félagslegrar 

stöðu kvenna frá Miðausturlöndum á þátttöku þeirra í símenntun á Íslandi) 

1. What are the effects of cultural capital with regards to the limited 

participation of middle-eastern women in lifelong learning 

(education)? 

2. Can you tell me about your background such as your parents’ 

education or employment? How was your parents‘ financial 

situation? 

3. What have you learned in your home country? Did you receive any 

education there? If yes, what kind of education? 

4. Why did you move to Iceland? 

5. How did you integrate yourself within the Icelandic society? 

6. How much of an effect do you think Icelandic society has had on 

you? Or how do you think Icelandic culture has shaped your 

opinions? Or how much of an impact do you think Icelandic culture 

has had on your own attitudes? Or how has the Icelandic culture 

influenced you? 

7. What are you hoping to achieve through Icelandic society? Or what 

are your expectations for yourself here in Iceland? 

8. What are the main reason for you not participating or taking courses 

in Icelandic? Or what are the reasons for you not furthering your 

education 

9. What are the effects of social networking on middle-eastern 

women´s participation in lifelong learning? How does social 

networking influence the participation of middle- eastern women in 

lifelong learning (education)? 

10. How do you integrate with Icelanders? 

11. Have you ever visited an Icelander? Has an Icelander ever come to 

visit you? 

12. Do you think it is important to integrate ( or connect with) (Icelandic 

people)? 

13. Does this have an effect on your participation? How does this 

connection affect your participation in courses (education) 
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14. Why are some women satisfied not to further their education, with 

the lowest level of proficiency? Why do some women think that they 

have no need to acquire lifelong skills or are not motivated towards 

further education? 

15. How important for you is it to learn Icelandic? 

16. What courses have you taken? What were they? 

17. What was your experience during the course? How well did you 

think it went? 

18. Do you think it is enough to take part only in the compulsive 

Icelandic courses? 

19. Was this course of any value to you? What have you gained from 

taking part in this course? Do you think you learned much? 

20. What kind of opportunities do they have to take part in the courses? 

21. Have you been sent on any courses through your work? If yes, which 

courses and how you make use of them? 

22. Do you think you have the same opportunities as other Icelanders to 

take part in different courses? 

23. Do you know what entitlements you have earned through your 

union? What are those entitlements? 

24. What kind of information have you received from your union? 

25. Do you have access to information about education or other 

courses? Have you read brochures on the subjects? 
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Viðauki 3. Spurningar á arabísku 

         
   

 والحلقات الدورات في األوسط الشرق نساء مشاركة تحدید على تأثیر للثقافة هل .١
أیسلندة؟ في الدراسیة  

 المستوى وعن والدیك، عن: المثال سبیل على ، نفسك عن نبذة تخبریني أن یمكنك هل. أ
االقتصادي الوضع و الدراسي  

 هي فما ، نعم الجواب كان إذا تعلیمیة؟ بدورات التحقت هل ، وطنك في درست ماذا. ب
بها؟ التحقت التي الدورات  

أیسلندة؟ إلي انتقلت لماذا. ج  

المجتمع؟ في اندمجت هل و األیسلندي المجتمع في األحداث تتابعین هل. د  

آراؤك؟ على و علیك أثر قد األیسلندي المجتمع أن تعتقدین هل. ه  

 خالل من تحقیقه أملینت ماذا أیسلندة في هنا أهدافك تحقیق في توقعاتك هي ما. و
  االجتماعیة؟ مساهماتك

الدراسیة؟ بالدورات التحاقك من یحد الذي األساسي السبب هو ما. ز  

 

االجتماعیة الحالة. ٢  

التعلیمیة؟ الدورات في العربیة المرأة مشاركة على االجتماعیة الشبكة تأثیر ما  

التعلیمیة؟ الدورات في العربیة المرأة مشاركة على تأثیر االجتماعیة للعالقات هل  

  األیسلندي؟ المجتمع في اندمجت هل. أ

األیسلندیین؟ وبین بینك متبادلة زیارات هناك هل. ب  

األیسلندیین؟ وبین بینك متبادلة روابط تكوین بأهمیة تعتقدین هل. ج  

التعلیمیة؟ الدورات في مشاركتك عدم أو مشاركتك على تؤثر االجتماعیة عالقاتك هل. د  

 

 بحاجة لیست بأنها تعتقد أو جدیدة، كفاءات اكتساب في النساء بعض ترغب ال ماذال. ٣
التعلیمي؟ التطور نحو دافع عندها یكون وال أخرى، مهارات اكتساب إلي  

إلیك؟ بالنسبة األیسلندیة اللغة تعلم أهمیة ما. أ  

بها؟ التحقت التي الدورات هي ما. ب  

؟)الدورات( الدورة هذه في تجربتك تصفین كیف. ج  

فقط؟ اإلجباریة الدورات في بالمشاركة االكتفاء یمكنك أنه تعتقدین هل. د  

لك؟ مفیدة الدورة كانت هل. ه  
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التعلیمیة؟ الدورات في للمشاركة لدیهن المتاحة الفرص هي ما. ٤  

 ما فاذكري نعم، اإلجابة كانت إذا وظیفتك؟ خالل من التعلیمیة بالدورات التحقت هل. أ
منها؟ استفدت قد كنت وإن الدورة هذه كانت  

 الدورات في للمشاركة لألیسلندیین المتوفرة ذاتها الفرص بامتالكك تعتقدین هل.ب
 التعلیمیة؟

نقابتك؟ عند القانونیة حقوقك تعرفین هل. ج  

النقابة؟ من علیها حصلت التي المعلومات هي ما. د  

 التي التعلیمیة الدورات بخصوص ةالنقاب توزعها التي والنشریات الكتیبات تقرئین هل. ه
للراغبین؟ توفرها  
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