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Útdráttur 

Á undanförnum árum hefur umræðan um slakt námsgengi nemenda af erlendum 

uppruna í íslenskum framhaldsskólum verið áberandi. Rannsóknarniðurstöður, bæði 

innlendar og erlendar, gefa tilefni til að ætla að námsgengi innflytjenda sé talsvert 

lakara en innfæddra. Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á stöðu mála hér á landi. Til 

þess að öðlast dýpri skilning á eðli þeirra vandamála sem erlendir nemendur standa 

frammi fyrir í íslensku skólakerfi var ákveðið að beita eigindlegri rannsóknaraðferð 

þar sem reynsla nemendanna sjálfra var dregin fram. Þátttakendur í rannsókninni voru 

fjórar erlendar konur sem allar hafa reynslu af íslensku skólakerfi. Ónóg 

íslenskukunnátta er, eðli máls samkvæmt, sú hindrun sem helst mætir erlendum 

nemendum. Samt sem áður voru niðurstöður í þessari rannsókn þær að stuðningur 

foreldra við nám stúlknanna reyndist meginforsenda að góðu námsgengi.  
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Inngangur 

Það má með sanni segja að á síðustu öld hafi íslenskt þjóðfélag tekið stakkaskiptum. 

Íslenska bændasamfélagið við lok nítjándu aldar og í upphafi þeirrar tuttugustu 

einkenndist af þjóðernishugsjónum og baráttu fyrir sjálfstæði þjóðarinnar.  Hið 

tæknivædda fjölmenningarsamfélag nútímans einkennist hinsvegar af margbreytileika 

og alþjóðahyggju. Umskiptin eru mikil og að flestu leyti ófyrirséð. Hugmyndafræði 

sjálfstæðisbaráttunnar er gjörólík þeirri hugmyndafræði sem alþjóðavæðing 

samtímans byggir á. Segja má að eldra viðhorfið leggi áherslu á sérstöðu þjóðarinnar 

og að styrkleiki hennar sé þar falinn. Nútímaviðhorfið lítur hins vegar svo á að 

styrkleiki þjóðarinnar og þar með sjálfstæði hennar sé fólgið í samvinnu þjóða og í því 

að virða sameiginlegan rétt og þarfir allra þegna hins alþjóðlega samfélags.   

Íslenskt skólakerfi hefur ekki farið varhluta af þeim hröðu og miklu 

þjóðfélagsbreytingum sem orðið hafa. Grunnur að því skólakerfi sem við búum við í 

dag má segja að hafi verið lagður með lagasetningum í upphafi síðustu aldar. 

Fræðslulögin frá 1907 marka tímamót í barnafræðslunni, í upphafi aldarinnar var 

engin skólaskylda en nú er hún 10 ár (Jón Torfi Jónasson, 1997). Svipaða sögu er að 

segja af framhaldsskólakerfinu, upphaflega  útskrifaði einn skóli stúdenta en nú eru 

þeir fjölmargir. Háskóli Íslands var formlega stofnaður árið 1911, en kennsla á 

háskólastigi hafði verið starfandi í tveimur deildum um nokkurt skeið. Háskólum 

hefur fjölgað mikið og fjöldi nemenda sem skráðir voru í háskólanám árið 2007 voru 

ríflega 17.000 (Hagstofa Íslands, 2008a). 

 

Það efni sem hér er til umfjöllunar tengist vaxandi fjölbreytileika íslensks mannlífs og 

breyttum kröfum samfélagsins til menntunar. Innflytjendum til Íslands hefur fjölgað 

verulega á undanförnum árum í kjölfar samninga um frjálst streymi vinnuafls milli 

landa og mikillar velmegunar sem þjóðin hefur búið við fram til þessa. Nemendum af 

erlendum uppruna hefur að sama skapi fjölgað í íslenskum skólum. Í þessari rannsókn 

einskorðast hugtakið „nemandi af erlendum uppruna“ við þann sem alla jafna flokkast 

undir að vera innflytjandi: Einstaklingur sem á barnsaldri eða á unglingsárum flytur 

búferlum til annars lands og hefur þar grunnskóla- eða framhaldsskólanám.  

Mikilvægi markvissrar stefnu í málefnum innfluttra barna við íslenska skóla er því 

brýnni en áður var. Þrátt fyrir að fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku sé ekki 

mikill í íslenskum grunnskólum, eða um það bil 1800 nemendur af tæplega 44000, þá 
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hefur aukningin verið mikil. Árið 1998 voru 747 nemendur, eða um 1,7% af heildinni, 

með annað móðurmál í íslenskum grunnskólum en árið 2007 voru þeir rúmlega 4,0% 

af heildarfjölda nemenda (Hagstofa Íslands, 2008b). Miðað við horfur í 

efnahagsmálum má þó ætla að straumur innflytjenda til landsins muni stöðvast og 

jafnvel er fyrirséð að útlendingar muni snúa til baka til síns heima vegna hruns 

efnahagskerfisins. Margir hafa þó fest rætur og ekki er ólíklegt að barnafólkið sé þar á 

meðal. Ekki síst þess vegna er mikilvægt að láta ekki málefni nemenda af erlendum 

uppruna undir hæl leggjast. Viðfangsefni þessarar rannsóknar er ætlað að varpa ljósi á 

þau málefni með því að kanna reynslu nokkurra erlendra nemenda af íslensku 

skólakerfi og þannig að auka og dýpka skilning okkar á þeim vandamálum sem þeir 

standa frammi fyrir. Hverjir eru helstu veikleikar og styrkleikar þess að þeirra mati? 

Sinnir skólakerfið þörfum nemendanna eða eru hugsanlega aðrar leiðir heppilegri til 

að mæta þörfum þeirra? 

Þrátt fyrir efnahagslegt bakslag er ekki ástæða til að líta svo á að íslenskt samfélag 

hafi verið dregið 30 ár til baka í tíma, íslenskt fjölmenningarsamfélag er komið til að 

vera og aldrei hefur verið mikilvægara en einmitt nú að rækta og styrkja 

alþjóðavæðingu íslensks samfélags. Eins og í upphafi var vikið að er í 

alþjóðavæðingu framtíðarinnar falinn styrkur sameiningar og samvinnu. Styrkur sem 

frekar mun efla sjálfstæði Íslands en að veikja það. 

 

Bakgrunnur  

Sá rannsóknarbakgrunnur sem hér verður að meginhluta byggt á eru tvær rannsóknir. 

Í fyrsta lagi verður byggt á tölfræðilegum niðurstöðum rannsóknar Sólveigar Brynju 

Grétarsdóttur (2007) og í öðru lagi verður stuðst við þann kenningarlega grunn sem 

notaður var í langtímarannsókn á námsgengi innfluttra barna og unglinga, sem gerð 

var í Bandaríkjunum á árunum 1997 til 2002 og nefndist The longitudinal immigrant 

student adaptation study (Suárez-Orozco, Suárez-Orozco og Todorova, 2008). 

Rannsóknarniðurstöður Sólveigar Brynju Grétarsdóttur (2007) voru settar fram í 

meistaraprófsritgerð frá Hugvísindadeild Háskóla Íslands sem nefndist Málskipti – 

hvað skiptir máli? og er rannsókn á námsframvindu 119 unglinga með annað 

móðurmál en íslensku, í íslenskum framhaldsskólum. Sú rannsóknarspurning sem 

Brynja lagði upp með var: „Hve hátt hlutfall nemenda með annað móðurmál en 
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íslensku útskrifast með réttindi af einhverju tagi úr framhaldsskólum á Íslandi?“ 

Rannsóknin byggðist á skólalokum hóps nemenda sem eru fæddir á árabilinu 1978-

90; fluttust til Íslands og hófu formlegt íslenskunám á árunum 1993-98. Helstu 

niðurstöður voru þær að einungis 6 nemendur af 119 höfðu lokið stúdentsprófi frá 

íslenskum framhaldsskóla (2007). Þá höfðu 77 einstaklingar annaðhvort horfið frá 

framhaldsskólanámi eða ekki enn hafið það. Ekki var útséð um hve margir nemendur 

af heildarúrtakinu myndu um síðir ljúka framhaldsskólanámi þar sem 29 nemendur 

voru í námi þegar rannsóknin var gerð. Til samanburðar hefja um 94% íslenskra 

unglinga framhaldsskólanám (Sólveig Brynja Grétarsdóttir, 2007). Sólveig Brynja 

telur að öll námsframvinda einstaklings og vitsmunaþroski sé í húfi við aðstæður sem 

málskipti eru, það er þegar barn eða unglingur þarf að takast á við það verkefni að 

læra nýtt tungumál til þess einfaldlega að geta lagt grunn að sinni framtíð. 

LISA (The longitudinal immigrant student adaptation study) er rannsóknarverkefni 

sem Carola Suárez-Orozco, Marcelo Suárez-Orozco og Irina Todorova stóðu fyrir. 

Hér er, eins og nafnið bendir til, um langtímarannsókn að ræða þar sem kannað var 

með mjög fjölbreyttum hætti hvernig innfluttum ungmennum gekk að fóta sig í 

bandarísku skólakerfi og um leið að aðlagast bandarísku þjóðfélagi. Árin 1997-2002 

var það tímabil sem var formlega til rannsóknar. Endanlegar niðurstöður voru settar 

fram í bókinni Learning a New Land: Immigrant Students in American Society 

(2008). 

Í rannsókninni er gert ráð fyrir að skýringar á námsgengi innflytjenda séu 

margvíslegar. Þær sé að finna í félagslegum aðstæðum innflytjenda, svo sem í 

formgerð fjölskyldu, menntun foreldra, fjárhagslegri stöðu þeirra og fjölda búsetuára í 

Bandaríkjunum. Kunnátta í ensku var fyrirfram talin veigamikill þáttur í námsgengi 

ásamt einstaklingsbundnum þáttum. Þeir þættir sem helst þóttu skipta máli voru 

viðhorf til skóla, tilfinningaleg líðan, trú á eigin námsgetu og kyn. Rannsakendur tóku 

einnig ýmiss afbrigði festu (e. engagement) til skoðunnar með tilliti til námsgengis.  

Gæði skóla voru mæld og þau borin saman við námsgengi nemenda. 

Sú nálgun sem rannsakendur beittu má því segja að sé bæði félagsfræðileg og 

sálfræðileg. Með mjög fjölbreyttum rannsóknaraðferðum tókst þeim að aðgerðabinda 

alla þá áhrifaþætti sem þeir töldu að hefðu mögulega áhrif á námsgengi. 

Helstu niðurstöður voru þær að sá þáttur sem hafði mest áhrif á námsgengi 

innflytjenda til Bandaríkjanna var enskukunnátta. Aukin atferlisfesta nemenda (e. 

behavioral engagement), meiri menntun móður, hversu góða atvinnu faðir hafði og 
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hvort formgerð fjölskyldunnar samanstóð af fleiri en einum fullorðnum aðila voru allt 

þættir sem höfðu jákvæð áhrif á námsgengi. Með þeim þáttum auk enskukunnáttunnar 

var hægt að skýra 75% dreifninnar. Ef hins vegar að enskukunnáttan var tekin úr 

skýringarlíkaninu var einungis hægt að skýra um 14% dreifninnar. 

Þar sem að þeir þættir sem snerta nemendur skýra svo lítinn hluta námsárangurs, 

að enskukunnáttunni undanskilinni, sneru rannsakendur sér að þáttum sem snerta 

skóla. Þeir settu fram líkan sem skyldi segja fyrir um gæði skóla. Sú breyta sem hafði 

mest forspárgildi um námsárangur var hlutfall nemenda í skóla sem var yfir tilteknu 

viðmiði á samræmdu prófi sem nefnist English Language Arts Exam. Aðrar breytur 

voru efnahagur nemenda, mætingar og kynþáttur. Með þessu líkani gátu rannsakendur 

skýrt 32% dreifninnar. Það var því ljóst að enskukunnátta hafði úrslitaþýðingu 

varðandi námsgengi innfluttu barnanna. Rannsakendur prófuðu reglulega 

enskukunnáttu innflytjendanna og staðfestu þannig niðurstöður annarra rannsókna þar 

sem því er haldið fram að það taki um það bil 5-7 ár fyrir innflutt börn að læra ensku 

þannig að þau geti notað hana með góðu móti í námslegu tilliti.  

Skólarnir sem innfluttu börnin sóttu voru afar mismunandi að gæðum. Sterk fylgni 

var á milli stöðu skóla og framtíðarhorfa nemenda til áframhaldandi náms. Félagsleg 

staða innflytjendanna réði einnig miklu um hvaða skólar stóðu börnunum til boða 

(Suárez-Orozco, Suárez-Orozco og Todorova, 2008). 

Sú kenningarlega nálgun sem eftirfarandi rannsókn byggir á er með svipuðu sniði 

og hér hefur verið lýst að undanskildum gæðum skóla. Íslenskir skólar eru yfirleitt 

taldir svipaðir að gæðum og því ekki talin ástæða að kanna þau áhrif sem mismunandi 

gæði skóla geta haft á námsgengi. Fræðileg umfjöllun í þessari ritgerð verður að 

miklu leyti miðuð við þær breytur sem rannsakendur LISA hafa skilgreint og hér áður 

var gerð grein fyrir. Rannsóknin og fræðileg umfjöllun munu haldast í hendur og 

sameiningu leggja til svar við þeirri rannsóknarspurningu sem sett verður fram hér á 

eftir. 

 

Rannsóknarspurning  

Sólveig Brynja Grétarsdóttir (2007) telur að ástæður þess slaka árangurs sem 

niðurstöður rannsóknar hennar leiddu í ljós megi rekja til tungumálaörðugleika. 

Hennar niðurstaða er í fullu samræmi við niðurstöður LISA (2008), bandarísku 
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rannsóknarinnar sem hér hefur verið vísað til. Sú spurning vaknar því óhjákvæmilega 

hvort sú stefna í málefnum innflytjenda eða hugmyndafræðin sem liggur til 

grundvallar fjölmenningarlegri kennslu á Íslandi komi að þeim notum sem vonast er 

eftir. 

Í rannsókninni sem hér verður gerð er að nokkru leyti gengið út frá þeim 

megindlegu niðurstöðum sem komu fram í áðurnefndri rannsókn Sólveigar Brynju 

Grétarsdóttur (2007). Spurningin sem hér verður leitað svara við er hins vegar ekki 

hve margir nemendur af erlendum uppruna hafi lokið prófi frá íslenskum 

framhaldsskólum heldur af hverju nemendur eru eins fáir og raun ber vitni. 

Rannsóknarspurningin sem rannsóknin mun leita svara við verður því hvort 

íslenskt menntakerfi hafi brugðist nemendum af erlendum uppruna á einn eða annan 

hátt. Er sú stefna sem lögð er til grundvallar í málefnum innflytjenda til Íslands og 

hugmyndafræðin að baki þeirri fjölmenningarlegu kennslu sem hér er beitt nægilega 

markviss og öflug til að ná viðunandi árangri í menntun nemenda af erlendum 

uppruna? 

Eðli rannsóknarspurningarinnar gefur tilefni til að beita eigindlegri 

rannsóknaraðferð. Sú aðferð er heppileg þegar ætlunin er að kanna upplifun 

einstaklinga á tilveru sinni og hvaða skýringar þeir sjálfir gefa á eigin aðstæðum. Þær 

gefa ekki tilefni til að niðurstöður þeirra sé hægt að alhæfa yfir á það þýði sem til 

athugunar er. Hins vegar er mögulegt að öðlast dýrmæta innsýn í reynsluheim þeirra 

einstaklinga sem geta talist fulltrúar þessa þýðis (Esterberg, 2002). Sú innsýn getur 

skerpt skilning okkar á aðstæðum þeirra og gert okkur kleift að móta nákvæmari 

rannsóknarspurningar þegar til framtíðar er litið. Eftirfarandi rannsókn hefur þann 

tilgang. 

Byggt verður á viðtölum við fjóra einstaklinga af erlendum uppruna sem þekkja 

íslenskt skólakerfi af eigin raun. Auk þess verður rætt við deildarstjóra í einum af 

grunnskólum Reykjavíkur um fjölmenningarlega kennsluhætti. Niðurstöður könnunar 

sem lögð var fyrir flestalla framhaldsskóla á Íslandi verða einnig notaðar til að varpa 

ljósi á stöðu mála. Spurningin sem hér hefur verið sett fram verður ekki eingöngu 

svarað með rannsókn. Til að varpa ljósi á stefnu stjórnvalda í málefnum innflytjenda 

og þeirri hugmyndafræði sem hún er byggð á er nauðsynlegt að fjalla um þann þátt 

spurningarinnar út frá fræðilegum forsendum.  

Fyrsti hluti ritgerðarinnar verður fræðileg umfjöllun. Stefna ríkisstjórnarinnar um 

málefni innflytjenda til Íslands verður rædd og því næst verður gerð grein fyrir helstu 



Knútur Birgisson 

Reynsla nemenda af erlendum uppruna 

af íslensku skólakerfi 

9 

þáttum, bæði félagslegum og einstaklingsbundnum, sem samkvæmt rannsóknum hafa 

áhrif á námsgengi innflytjenda. Að lokum verður fjallað um þau vandamál sem snerta 

máltöku nýs tungumáls. 

Í síðari hluta ritgerðarinnar verður bakgrunnur rannsóknarinnar kynntur og þá 

niðurstöður hennar. Í lokakafla verða niðurstöður dregnar saman og þær ræddar með 

tilliti til þeirrar spurningar sem lögð var fram í upphafi. 
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I. hluti: Fræðileg umfjöllun 
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1. Kafli: Stefnumótun í málefnum innflytjenda  

Hér á eftir verður nýleg stefna ríkisstjórnarinnar um málefni innflytjenda kynnt. 

Helstu efnisþættir stefnunnar verða ræddir og sérstaklega þeir sem snúa að menntun 

barna og unglinga. Þá verður athyglinni beint að grunnhugtökum í 

fjölmenningarfræðum svo sem samlögun og samþættingu og þau rædd og greind út 

frá fræðilegum sjónarhóli. Grunngildi íslensks samfélags sem stefnan leggur áherslu á 

verða skoðuð. Einnig verður menningarhugtakið rannsakað út frá ýmsum 

sjónarhornum og þá sérstaklega hugað að fjölmenningu og fjölmenningarhyggju. Að 

lokum verður varpað ljósi á þá pólitísku klípu sem þjóðfélög standa frammi fyrir 

gagnvart viðhorfum og stefnumótun varðandi tungumál.  

 

1.1 Stefna ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda 

Í riti, sem Félagsmálaráðuneytið gaf út í ársbyrjun 2007, er gerð grein fyrir stefnu 

ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda. Þetta mun vera í fyrsta sinn sem slík 

stefna hefur verið samþykkt hér á landi. Helstu markmið stefnunnar eru sett fram á 

eftirfarandi sviðum: 

 Íslenskunám fyrir fullorðna. Áhersla lögð á að innflytjendur eigi kost á góðri 

íslenskukennslu þar sem samfélagsfræðsla sé hluti af náminu. 

 Miðlun og öflun upplýsinga. Allar nauðsynlegar upplýsingar um íslenskt 

samfélag og innflytjendamál séu aðgengilegar. 

 Atvinnumál og atvinnuþátttaka. Markmið hér er meðal annars að tryggja að 

innflytjendur njóti sömu kjara og réttinda og aðrir. Að öll tilskilin leyfi séu til 

staðar og að lög sem að lúta að atvinnumálum séu skýr. 

 Menntamál. Áherslur sem snúa að leik-, grunn-, og framhaldsskólum eru þær 

helstar að nemendur með annað móðurmál en íslensku njóti réttar síns til náms 

í íslensku sem öðru tungumáli. Sérstaklega er tilgreint að þeir fái tækifæri eftir 

því sem kostur er til að viðhalda móðurmáli sínu og að þeim verði auðvelduð 

próftaka á íslensku. Foreldrum eða forráðamönnum af erlendum uppruna verði 

auðvelduð þátttaka í starfi sem tengist börnum og unglingum. Skólanámskrám 

er ætlað að miða að því að undirbúa nemendur undir virka þátttöku í 

fjölmenningarlegu samfélagi. Einnig er lögð áhersla á að erlend starfsmenntun 
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og nám verði metið og viðurkennt. Jafnframt er talið mikilvægt að auka 

framboð af vel menntuðum kennurum sem hafa lært að kenna íslensku sem 

annað tungumál.  

 Heilbrigðisþjónusta. Að innflytjendur hafi fullnægjandi aðgang að 

heilbrigðisþjónustu líkt og aðrir landsmenn og að heilbrigðiskerfið sé í stakk 

búið til að mæta þeim þörfum. 

 Hlutverk sveitarfélaga. Áhersla lögð á að sveitarstjórnir tryggi að innflytjendur 

hafi sama aðgang að félagsþjónustu og aðrir íbúar sveitarfélagsins. 

 Málefni fatlaðra. Greining frávika í þroska barna er hafa ekki íslensku að 

móðurmáli. 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007) 

 

Fyrir hvert svið sem hér hefur verið nefnt og þær áherslur sem jafnframt hafa verið 

tilgreindar,  eru lagðar til leiðir til að ná settum markmiðum. Hér er því um mjög 

metnaðarfulla og markvissa stefnumótun að ræða. 

 

1.2 Samlögun – samþætting 

Í skýrslu nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi eru helstu hugtök um 

það ferli sem hér er til umfjöllunar skilgreind. Samlögun (e. assimilation) er þegar 

innflytjendur og aðrir þjóðernisminnihlutar segja algerlega skilið við upprunalega 

menningu síns lands og tungumál og tileinka sér þess í stað menningu og tungumál 

nýja landsins. Samþætting (e. integration) er þegar þjóðernisminnihlutar leitast við að 

tileinka sér ráðandi menningu í nýju landi en leggja einnig áherslu á að viðhalda eigin 

menningu og tungu. Í skýrslunni er hugtakið aðlögun notað þegar rætt er um 

samþættingu. Aðskilnaður (e. separation) er þegar aðlögun verður ekki til með neinu 

móti. Einangrun (e. marginality) er þegar engin tengsl myndast milli hinnar nýju 

menningar né heldur tekst viðkomandi að halda tengslum við þá menningu sem hann 

kemur frá (Félagsmálaráðuneytið, 2005).  

Athyglisvert er að sú skilgreining sem nefndin setur fram yfir hugtakið samþætting 

felur ekki í sér það gagnvirka ferli sem talið er æskilegt að eigi sér stað þegar 

menningarheimar mætast. Í grein sinni Who’s in and who’s out? Language and the 

integration of new immigrant youth in Quebec, vísar Dawn Allen (2006) til 
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skilgreiningar Menntamálaráðuneytis Quebec fylkis frá árinu 1998. Þar segir að 

samþætting sé gagnvirkt ferli sem krefst þess að innfluttir nemendur aðlagi sig að og 

virði almenn gildi þjóðfélagsins, en einnig er þess krafist af þjóðfélaginu að það virði 

margbreytileika nýrra menningarstrauma. Allen bendir á að ofangreind skilgreining 

gefi mikið svigrúm til túlkunar. Hvernig ber að túlka þá kröfu til þjóðfélagsins að það 

virði margbreytileika, eða að það sé á einhvern hátt „opið“ fyrir nýjum 

menningarstraumum? Hvar eru mörk samlögunar og samþættingar? Hversu mikið 

þarf þjóðfélag að vera „opið“ til að hægt sé að greina með skýrum hætti þar á milli? 

Allen fellst á þær gagnvirku breytingar sem samþætting felur í sér en telur að þær 

breytingar sem innflytjendur þurfa að takast á við séu mun þyngri á metunum en 

breytingar sem þjóðfélagið stendur frammi fyrir (Allen, 2006). 

Vissulega er sá skilningur sem stjórnvöld leggja til grundvallar hugtökunum 

samlögun og samþætting lykilatriði með tilliti til þess hvernig stefnan skuli útfærð. Í 

stefnuyfirlýsingunni er þetta atriði alls ekki ljóst vegna þess að sá skilningur sem 

lagður er í menningarhugtakið er fremur yfirborðskenndur.  Í yfirlýsingunni er rætt 

um íslenska menningu sem eins konar arfleið sem þurfi fyrir alla muni að vernda. 

Þessi skilningur á menningarhugtakinu er ekki í anda fjölmenningarhyggju og því er 

hætt við að aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi verði meira í ætt við samlögun 

en samþættingu. Í eftirfarandi greinum verður fjallað nánar um menningarhugtakið og 

fjölmenningarhyggju.  

 

1.3 Grunngildi íslensks samfélags 

Í stefnuyfirlýsingunni (Félagsmálaráðuneytið, 2007) er rætt um grunngildi íslensks 

samfélags. Gildin lýðræði, mannréttindi, samábyrgð og einstaklingsfrelsi eru sögð 

hornsteinn hins íslenska réttarríkis. Þau eru einnig talin vera leiðarljós í aðlögun 

innflytjenda að samfélaginu og jafnframt leiðarljós samfélagsins að örum breytingum 

sem alþjóðavæðingunni fylgja. 

Lýðræði gerir ráð fyrir að ólíkir hagsmunir og sjónarmið séu viðurkennd og að það 

sé bæði réttur borgaranna og skylda að koma þeim á framfæri. Þung áhersla er lögð á 

að virða mannréttindi og vísað í stjórnarskrá lýðveldisins í því sambandi. Þar segir að 

allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, 
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trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og 

stöðu að öðru leyti. Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna.  

Stofnanir á sviði almannaþjónustu gegna mikilvægu hlutverki við að vernda 

lífsgæði íbúa og tryggja jöfn tækifæri. Þær eru því í lykilhlutverki við aðlögun 

innflytjenda að samfélaginu. Einstaklingsfrelsið, sem er meðal grunngilda íslensks 

samfélags, er ein af forsendum þess að hver einstaklingur nýti hæfileika sína til fulls. 

Um leið og einstaklingsfrelsið nýtur sín best þar sem jafnræði ríkir, þá fylgir því 

jafnframt ábyrgð gagnvart leikreglum réttarríkisins sem grundvallaðar eru á 

stjórnarskrá landsins. Í lok greinarinnar um þau grunngildi sem hér hafa verið rakin 

kemur eftirfarandi klausa: 

 

Það er stefna íslenskra stjórnvalda – og um það ríkir þjóðarsátt – að standa 

dyggilega vörð um íslenska tungu. Hún er sameign þjóðarinnar og geymir 

sögu hennar, menningu og sjálfsvitund. Hún er einnig tæki til félagslegra 

samskipta og lykill að þátttöku í lífi þjóðarinnar. Með öflugum stuðningi 

við íslenskunám innflytjenda er þjónað því tvíþætta markmiði að flýta 

fyrir aðlögun þeirra að samfélaginu og styrkja stöðu íslenskunnar til 

framtíðar.  

(Félagsmálaráðuneytið, 2007) 

 

 

Um það er ekki deilt að íslensk tunga er sameign þjóðarinnar. Sú fullyrðing að 

þjóðarsátt ríki um þá stefnu stjórnvalda að standa dyggan vörð um íslenska tungu er 

bæði óljós og full afdráttarlaus. Hún er óljós að því leyti að ekki er fullkomlega hægt 

að átta sig á hvað felst í þeirri stefnu og einnig helst til afdráttarlaus þar sem 

ómögulegt er að færa sönnur á slíka fullyrðingu. Er hér átt við að hættur geti steðjað 

að hreinleika íslenskrar tungu vegna áhrifa innflytjenda? Eða er hér átt við að 

hugsanlega sé sjálfstæði þjóðarinnar stefnt í voða vegna mögulegra áhrifa 

innflytjenda? Hvað er átt við þegar vísað er til þess að íslensk tunga geymi íslenska 

menningu? Hún geymir sannarlega sögu þjóðarinnar og er einnig einn af þeim 

burðarásum sem sjálfstæði hennar var reist á. En fullyrðingin ber með sér að 

menningarhugtakið sé túlkað sem eins konar fasti sem okkur beri að varðveita fremur 

en að menning sé kvik og í stöðugri þróun. Stefnumörkun í málefnum sem snerta 

innflytjendur og fjölmenningu gerir þá kröfu að grundvallarhugtök málaflokksins séu 

vel ígrunduð og skilgreind. Hér á eftir verður menningarhugtakið skoðað nánar og 

þannig varpað ljósi á þá vankanta sem yfirborðskennd notkun hugtaksins hefur í för 

með sér. 
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1.4 Menning 

Menning er hugtak sem hefur verið skilgreint á ýmsa vegu eftir tímabilum og 

mismunandi sjónarhornum þeirra sem um hafa fjallað. Hér verða nokkrar 

skilgreiningar settar fram til að undirstrika þá breidd sem hugtakið felur í sér. Í 

fjölmenningarlegu tilliti er skilgreining sem James Banks (2007) styðst við gagnleg. 

Henni verða gerð nokkur skil hér síðar og hún heimfærð á íslenska menningu. 

Eftirfarandi umfjöllun er hins vegar byggð á grein Frederick Erickson (2007) sem 

nefnist Culture in society and in educational practices. 

Tilraunir manna til að skilgreina menningu fela gjarnan í sér aðgreiningu þess sem 

talið er menning og þess sem er náttúrulegt.  Á sviði æðri lista (e. fine arts) má sjá 

þessa breytingu í ástundun listamanns. Í daglegu tali hefur þessi ástundun verið nefnd 

hámenning og gefur þetta viðhorf þar með tilefni til að skilgreina aðra ástundun sem 

lágmenningu. Menningararfleið þjóðar á sviði lista og bókmennta tengist þessari 

skilgreiningu. 

Á Vesturlöndum á tímum Upplýsingarinnar varð til hugmynd sem síðan hefur 

verið notuð á sviði félagsvísinda í ýmsum myndum. Þá er gert er ráð fyrir því að 

menning sé eitthvað sem allir eiga og nota venjubundið án tillits til stéttar og stöðu. 

Þjóðsögur og lífsmáti alþýðufólks öðlast þannig sess í menningarhugtakinu. 

Hugmyndin þróaðist í þá átt að litið var á menningu sem hefð, eða félagslega arfleið, 

sem mögulegt var að flytja milli kynslóða. Mannfræðingurinn Sir Edward Nurnett 

Tylor setti fram árið 1871 þá breiðu skilgreiningu að menning væri flókin heild, sem 

innihéldi þekkingu, trú, list, siðferði, lög, siði og alla þá getu og venjur sem 

einstaklingur hefur áunnið og tileinkað sér sem meðlimur samfélags. 

Meðal nútímaviðhorfa og skilgreininga á menningarhugtakinu eru hugmyndir sem 

líta á menningu sem samsafn margra lítilla þekkingarheilda (e. chunks) sem mynda 

stærri heild innan ákveðins félagslegs hóps. Þessu viðhorfi er oft líkt við uppbyggingu 

upplýsinga í tölvu eða erfðaupplýsinga í frumum. Enginn einn meðlimur innan 

hópsins ræður yfir allri þekkingunni. Magn og eðli upplýsinganna er breytilegt milli 

einstaklinga og menningarkima innan heildarinnar. 

Menningarhugtakið er einnig tengt ákveðnu táknkerfi sem þjóðfélög koma sér 

saman um. Til dæmis má nefna þjóðfána í þessu sambandi, nautabana á Spáni og 

skotapils. Tilfinningar tengjast því einnig hvernig menning mótast. Við mótumst af 

hefðum samfélagsins og lærum tiltekna menningu en jafnframt, og það hafa 



Knútur Birgisson 

Reynsla nemenda af erlendum uppruna 

af íslensku skólakerfi 

16 

vísindamenn sannreynt, myndum við tilfinningaleg tengsl við það sem við lærum. 

Mótun menningar er því einnig háð áhugahvöt og tilfinningum einstaklinganna. 

Að lokum skal hér nefnt viðhorf Bourdieu, sem gerir ráð fyrir að menning dreifist 

um þjóðfélög með sama hætti og valddreifing. Þessu hefur verið líkt við þrýstilínur á 

veðurkorti sem sýna staðbundinn breytileika á hitastigi jarðar innan ákveðinna marka. 

Þessi mörk eru ekki háð tilviljunum. Á sama hátt má sjá reglubundinn breytileika á 

menningu innan samfélaga. Hér er um að ræða samspil valdatengsla og menningar. 

Þær línur sem menning og völd skiptast eftir eru stéttarstaða, kynþáttur, þjóðerni, 

kyngervi, tungumál og trú (Erickson, 2007). 

James Banks (2007) leggur til eftirfarandi skilgreiningu á menningu og inntaki 

hennar. „Menning er kerfisbundin leið samfélags til viðhalds og aðlögunar að 

umhverfi þess.“ Þessar kerfisbundnu leiðir eða aðferðir samanstanda af þekkingu, 

hugmyndum og gildum sem tiltekið samfélag deilir innbyrðis með samskiptaháttum 

sem einnig eru byggðir upp á kerfisbundinn hátt. Menning samanstendur einnig af trú, 

táknum og mismunandi túlkun innan mannlegs samfélags. Eðli menningar felur ekki í 

sér þau tæki og tól eða aðra áþreifanlega þætti sem snerta menningu, heldur hvernig 

einstaklingar innan hópsins túlka og nota þau. Einstaklingar innan tiltekinnar 

menningar túlka tákn á svipaðan hátt. Þeir hafa áþekkar hugmyndir um hvernig nota 

beri hina áþreifanlegu þætti sem snerta menningu og hegðun þeirra er einnig lík.  

Banks (2007) telur að lykilatriði og kjarni bandarískrar menningar, sem einnig 

birtist í sjálfstæðisyfirlýsingunni frá 1776, sé hugmyndin um jafnræði; að allir menn 

séu fæddir jafnir. Sá skilningur sem menn lögðu til grundvallar jafnræðishugtakinu er 

allur annar í dag en þá. Í upphafi var átt við að jafnræði skyldi ríkja milli allra hvítra 

manna sem áttu eignir. Eignalausir menn, konur, blökkumenn og indíánar voru ekki í 

þeim hópi.  

En hver er þá kjarni íslenskrar menningar sem væntanlega er sá grundvöllur sem 

menningarsýn íslenskra stjórnvalda byggir á í stefnunni um málefni innflytjenda? 

Íslenska lýðveldið byggir á nákvæmlega sama grunni og það bandaríska og flest 

önnur ríki í Vestur-Evrópu. Eins og rakið var hér að framan skipa gildin lýðræði, 

mannréttindi, samábyrgð og einstaklingsfrelsi þar öndvegi. Það sem hins vegar greinir 

íslenska lýðveldið frá öðrum er hversu ungt það er ásamt einsleitni þess og fámenni 

þjóðarinnar. 

Okkur er annt um sjálfstæði þjóðarinnar og vitum að það kostaði mikla baráttu og 

framsýni frumkvöðlanna að öðlast það sjálfstæði. Með pennann að vopni og trú á 
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megin og mátt íslenskrar þjóðar var þessi barátta háð. Sjálfsvitund og sjálfsvirðingu 

þjóðarinnar þurfti að endurreisa og styrkja. Sjálfstæði þjóðar eru ekki sjálfgefin gæði. 

Það er því ekki óeðlilegt að andi þjóðarsálarinnar endurspeglist að nokkru leyti í 

stefnunni um málefni innflytjenda. Sjónarmið varðveislu eru áberandi og þar með 

gætir vissrar tortryggni í garð innflytjenda og þeirra menningarstrauma sem þeim 

fylgja. 

Menning er ekki eins kyrrstætt fyrirbæri og ætla mætti út frá daglegri umræðu. 

Líkt og Banks hefur sýnt fram á, eru menningarlegir burðarásar þjóðfélags í stöðugri 

og frjórri endurnýjun. Ef einn af burðarásum íslensks samfélags er sjálfstæði 

þjóðarinnar, þá er ekki þar með sagt að þetta mikilvæga sameiningartákn þjóðarinnar 

skírskoti með sama hætti til nýrri kynslóða og til þeirra eldri. Litið var á sérstöðu 

íslenskrar menningar sem styrkleika og eitt af því sem sjálfstæði þjóðarinnar myndi 

nærast á um ókomna tíð. En er þetta svo í dag? 

Þó svo að sjálfstæðið sé okkur jafn mikilvægt í dag og það var í upphafi, er 

hugsanlegt að önnur viðhorf séu betur fallin til að varðveita það og styrkja en viðhorf 

sem leggja áherslu á sérstöðu. Styrkleiki sem fólginn var í sérstöðunni má hugsanlega 

líta á sem veikleika í nútímasamfélagi, þar sem flestar gáttir alþjóðavæðingar hafa 

opnast og samskipti þjóða eru með allt öðrum hætti í dag en áður var. Þau viðhorf sem 

hér er verið að vísa til hafa verið nefnd fjölmenningarhyggja og verða rædd hér á eftir. 

 

1.5 Fjölmenning og fjölmenningarhyggja 

Hugtakið fjölmenning vísar til breytileika á sviði kynþáttar, þjóðernis og menningar 

innan tiltekins svæðis. Slíkt svæði getur verið bundið við stofnanir svo sem skóla, 

fyrirtæki eða borgarhverfi, borgir og þjóðir. Mörg ríki hafa lagt fram opinbera stefnu í 

fjölmenningarmálum sem miðar að því að viðurkenna, fagna og viðhalda mismunandi 

menningarstraumum og menningarlegum auðkennum innan samfélagsins og stuðla 

þannig að félagslegri samheldni. Fjölmenningarstefna stuðlar þannig að réttlátara 

samfélagi með tilliti til ólíkra menninga og mismunandi trúarhópa þar sem engin ein 

menning er ráðandi (Banks,  2007). 

Viðhorf til fjölmenningar eru mjög mismunandi milli þjóða. Í Asíu eru til dæmis 

ríki eins og Japan og Suður-Kórea þar sem fjölmenningarstefna er litin miklu 

hornauga og talin stuðla að spillingu kynstofns. Í öðrum Asíuríkjum, svo sem í 
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Indónesíu og Malasíu, er stefnan öll önnur. Í Indónesíu eru til dæmis 700 tungumál 

töluð og þrátt fyrir að íslömsk trúarbrögð séu ríkjandi er stór hluti þjóðarinnar bæði 

kristinn og hindúatrúar (Wikipedia,  2008). 

Á Vesturlöndum er fjölmenningarhyggja alls ekki ný af nálinni. Í lok nítjándu 

aldar spratt hún fram sem hluti að verkhyggjunni og varð í upphafi 20. aldar að 

pólitískri og menningarlegri fjölhyggju (e. pluralism). Upphafið má rekja til umsvifa 

Evrópuríkja í Afríku og nýrrar bylgju innflytjenda frá Suður- og Austur-Evrópu til 

Bandaríkjanna. Í vestrænum enskumælandi ríkjum varð Kanada fyrsta ríkið sem lagði 

fram opinbera fjölmenningarstefnu árið 1971. Skömmu síðar tóku flest aðildarríki 

Evrópusambandsins upp áþekka stefnu. Þrátt fyrir að Bandaríki Norður-Ameríku séu 

það land sem flestir innflytjendur sækja til hefur þar ekki verið lögð fram skýrt 

afmörkuð fjölmenningarstefna (sama heimild). 

Mismunandi eru þær ástæður sem þjóðríki grundvalla fjölmenningarstefnu sína á. 

Stefnumarkmið ríkjanna geta til dæmis falið í sér viðurkenningu á fjölþjóða ríkisfangi 

(e. multiple citizenship); það er viðurkenning þess að einstaklingur heyri undir 

lagaskyldur fleiri ríkja. Eins getur komið til ríkisstuðningur við dagblaðaútgáfu, 

útvarps- og sjónvarpsútsendingar á tungumálum minnhlutahópa, viðurkenning á og 

stuðningur við hátíðahöld og frídaga þessara hópa, viðurkenning á þjóðlegum og 

trúarlegum klæðnaði einstakra menninga, til dæmis í skólum og í þjóðfélaginu 

almennt. Stuðningur við tónlist og aðrar listgreinar getur ennfremur skilgreint 

fjölmenningarstefnuna, áætlana sem styrkja þátttöku minnihlutahópa í stjórnmálum, 

menntamálum og almennt á atvinnumarkaði. Jafnvel þekkist að lagaákvæði og 

framfylgd þeirra sé í samræmi við tiltekinn þjóðernisbakgrunn. Í Malasíu eru til 

dæmis í gildi sérstök lagaákvæði fyrir þá hópa sem ástunda íslömsk trúarbrögð (sama 

heimild). 

Andstaða við hugmyndafræði fjölmenningarhyggju hefur jafnan verið til staðar. 

Þau rök sem helst hafa verið notuð eru þau að fjölmenningarstefna grafi undan 

einingu þjóðfélagsins og leiði til upplausnar. Sameiginleg gildi í þróuðum 

lýðræðisríkjum séu í hættu auk ríkjandi menningar. Paul Scheffer, meðlimur í 

hollenska verkamannaflokknum og síðar prófessor í borgarfræðum, gaf árið 2000 út 

greinina The multicultural drama þar sem stefna í fjölmenningu og 

innflytjendamálum er harðlega gagnrýnd. Hann telur að einsleitni og tengsl innan 

þjóðfélags séu því nauðsynleg og að innflytjendur grafi undan þessum eiginleikum. 

Hann segir að þjóðfélag hafi takmarkaða getu til að meðtaka ólíkar menningar og að í 



Knútur Birgisson 

Reynsla nemenda af erlendum uppruna 

af íslensku skólakerfi 

19 

Hollandi hafi þessi mörk verið yfirstigin. Sem dæmi nefnir hann að gífurlegur fjöldi 

innflytjenda með margvíslegan menningarbakgrunn hafi í raun orsakað aðskilnað 

þjóðarbrota fremur en hitt. Hann segir að Hollendingar verði að virða sitt eigið 

tungumál, menningu og sögu og að innflytjendum skuli gert að tileinka sér bæði 

tungumál og sögu þjóðarinnar. Í þriðja lagi bendir hann á að sú stefna sem fylgt hefur 

verið hafi leitt til aðlögunarvandamála, svo sem brotthvarfs úr skóla, atvinnuleysis og 

hárrar glæpatíðni. Í fjórða lagi segir hann að íslömsk trúarbrögð hafi ekki endurnýjað 

sig og að múslimar viðurkenni ekki aðskilnað ríkis og kirkju. Sem dæmi um viðhorf 

múslima tiltekur hann þá afstöðu sumra þeirra að viðurkenna ekki lög og reglu í 

Amsterdam vegna þess að borgarstjórinn var gyðingur. Að lokum segir hann að 

innflytjendur verði að hafna eigin menningu, það sé það gjald sem innflytjendur verði 

að greiða (Wikipedia, 2008). 

Nýlega hafa nokkur ríki innan Evrópu, þar sem hægrisinnaðar ríkisstjórnir eru við 

völd, svo sem í Hollandi og Danmörku horfið frá opinberri fjölmenningarstefnu og 

tekið upp þjóðernislegri stefnumið, sem nefnd hafa verið menningarleg einhyggja (e. 

monoculturalism). Umræða í þessa átt á sér einnig stað á Bretlandi þar sem farið er að 

bera á aðskilnaði og vaxandi kvíða gagnvart hryðjuverkum innanlands (sama 

heimild). 

Á Íslandi hafa hægrisinnaðar ríkisstjórnir einnig verið við völd um langt árabil og 

því er ástæða til að spyrja hvort þjóðernisleg stefnumið séu einnig ríkjandi hér á 

Íslandi. Eiríkur Bergmann Einarsson (2007) telur að svo sé og heldur því fram að lög 

og reglur um dvalar- og atvinnuleyfi útlendinga hér á landi séu í raun að mestu þýddar 

upp úr dönsku eða norsku eftir atvikum og að restin komi frá Evrópusambandinu. Hér 

í framhaldinu verður tekið dæmi um hvernig fjölmenningarlegri stefnu er ætlað að 

þjóna þjóðernislegum markmiðum.  

 

1.6 Íslenskunám - skilyrt fjölmenningarstefna? 

Í þessari grein verður fjallað um nauðsyn þess fyrir innflytjendur að tileinka sér 

ríkjandi tungumál. Ónóg kunnátta í tungumáli þjóðar sem flust er til er sá þáttur sem 

stendur innflytjendum hvað mest fyrir þrifum og í því ljósi er áherslan á íslenskunám 

mjög eðlileg. Hins vegar ef litið er á þessa áherslu út frá sjónarhóli lýðræðislegrar 

fjölmenningarhyggju er hún síður eðlileg. Í kaflanum Íslenskunám fyrir fullorðna er 

eftirfarandi klausa: 
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Stjórnvöld stefna að því að allir eigi kost á íslenskunámi sem sniðið sé að 

þörfum hvers og eins. Forsenda aðlögunar að nýju samfélagi og þátttöku í 

því er að geta tjáð sig á tungumáli þjóðarinnar. Rannsóknir og viðtöl hafa 

sýnt að mikill meirihluti fólks af erlendum uppruna á Íslandi vill læra 

íslensku. Að því skal stefna að íslenskunám fyrir innflytjendur feli 

jafnframt í sér fræðslu um íslenskt samfélag, gildi þess, menningararf og 

réttindi borgara og skyldur. 

 (Félagsmálaráðuneytið, 2007) 

  

Það er ekki um það deilt að ein af grundvallarforsendum til að aðlagast nýju samfélagi 

er að geta tjáð sig á tungumáli þjóðarinnar. Það er hins vegar spurning hve sanngjörn 

og raunsæ sú krafa er. Færni í tungumáli sem er annað en móðurmálið verður 

sjaldnast sú sama og færni í móðurmálinu og miðast mjög við það umhverfi sem 

viðkomandi býr í. Hann getur haft ágæt tök á talmáli en töluvert getur vantað uppá 

færni hans í ritmáli. Í almennri umræðu um íslenskunám gætir mikillar einföldunar. 

Oft er talað um að innflytjendur eigi að geta bjargað sér á íslensku eftir tveggja ára 

nám. Þetta getur átt við um einfalt talmál en er alls ekki raunin þegar kemur að 

ritmáli, sem er forsenda þess að erlendir unglingar geti stundað nám í íslenskum 

framhaldsskólum. Eins og fram kemur í LISA, langtímarannsókninni sem hér var til 

umfjöllunar í fyrri kafla, dregur úr námsárangri erlendra nemenda eftir því sem árum í 

skóla fjölgar (Suárez-Orosco o.fl., 2008). Þetta var túlkað þannig að þrátt fyrir að 

færni nemendanna í ensku hefði aukist töluvert þá höfðu námskröfur á sama tíma 

aukist sem því nemur og vel það. Rökin fyrir góðri íslenskukunnáttu eru því sterk. 

Samt sem áður er sú áhersla, sem kemur fram í stefnuyfirlýsingunni um að styðja 

íslenskunám innflytjenda og þjóna þannig því tvíþætta markmiði að flýta fyrir 

aðlögun að íslensku samfélagi og styrkja um leið stöðu íslensku til framtíðar, fremur 

sérkennileg. Áhersla á tiltekinn þátt í ríkjandi menningu þjóðar, í þessu tilfelli 

tungumál, getur tæplega talist þjóna hagsmunum minnihlutans. Hér er í raun verið 

leggja til málverndunarstefnu sem skilyrði fyrir lýðræðislegri fjölmenningarstefnu. 

Hugmyndin um þau skaðlegu áhrif sem tungumál innflytjenda gætu hugsanlega 

haft á ríkjandi tungumál, sem hér er undirliggjandi, er ekki ný af nálinni. Bandaríkin 

og Kanada hafa til að mynda lengi glímt við þennan draug. Í bókinni Learning a new 

land: Immigrant students in American society er því haldið fram að hvergi gæti meira 

óraunsæis í hugmyndum varðandi innflytjendur en í viðhorfum til tungumáls. Þrátt 

fyrir augljósa kosti fjöltyngis (e. multilingualism) í sífellt hnattvæddara hagkerfi er 

allt gert til að útrýma tungumálum sem innflytjendur búa yfir (Suárez-Orosco o.fl., 
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2008). Í Bandaríkjunum gegnir enska, sem ríkjandi tungumál, táknrænu hlutverki í 

menningarlegri samstöðu þjóðarinnar. Það sem ógnar þessu tákni er jafnframt litið á 

sem ógnun við þjóðareininguna sjálfa. Þessu er líkt farið hér á landi. Íslensk tunga er 

tákn fyrir sjálfstæði þjóðarinnar og þess vegna er litið á málverndunarstefnu sem 

nauðsynlega til að varðveita dýrmætt sjálfstæði íslensku þjóðarinnar. Raunverulegt 

sjálfstæði þjóðar er hins vegar meira háð efnahagslegum styrk hennar. Styrkur sem 

síður er litið á sem tákn fyrir sjálfstæði en tungumál. 
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2. Kafli: Áhrifaþættir á námsgengi nemenda af 

erlendum uppruna 

Þrátt fyrir augljós áhrif tungumáls á námsgengi nemenda af erlendum uppruna hafa 

rannsóknir sýnt fram á að ýmsir aðrir áhrifaþættir eiga þar einnig hlut að máli. Í fyrsta 

lagi verður hér gerð grein fyrir áhrifum ýmissa félagslegra þátta á námsgengi barna og 

unglinga af erlendum uppruna. Þeir þættir sem um ræðir eru formgerð fjölskyldu, 

menntun foreldra, atvinna foreldra, kyn nemenda og þjóðernisuppruni. 

Í öðru lagi verður gerð grein fyrir einstaklingsbundnum þáttum nemenda, svo sem 

námsáhuga þeirra, samskiptum, tengslum og líðan í skóla, framlagi þeirra og dugnaði. 

Á mynd eitt, sem rannsakendur LISA (Suárez-Orosco o.fl., 2008) drógu upp, má sjá 

hvernig þær breytur sem rannsakaðar voru höfðu áhrif á námsgengi innflytjendanna. 

 

Mynd 1: Forspárlíkan að námsgengi. The longitudinal immigrant student adaptation 

study (Suárez-Orozco, Suárez-Orozco og Todorova, 2008).  

 

Breyturnar sem standa Námsgengi næst hafa allar bein áhrif en aðrar breytur hafa 

óbein áhrif. Eins og sjá má gegna breyturnar Enskukunnátta og Atferlisfesta 

veigamiklu hlutverki í að miðla óbeinum áhrifum. Í þessum kafla og þeim næsta 

verður tengslum breytanna gerð skil. 
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2.1 Félagslegir þættir sem snerta námsgengi 

Einstaklingar og fjölskyldur flytjast ekki búferlum milli landa að ástæðulausu. Tvær 

ástæður eru algengastar, í fyrsta lagi neyðast sumir til að flýja heimaland sitt vegna 

pólitísks ástands og stríðs og í öðru lagi er um að ræða fólk sem er að leita að betra lífi 

fyrir sig og sína. Vonast er eftir auknum tekjum, fleiri menntunarmöguleikum til 

handa börnum og almennt bjartari framtíð en áður blasti við. Það er því ljóst að erfiðar 

félagslegar aðstæður fólks eru líklegar til að stuðla að búferlaflutningum. Hér í 

framhaldinu verður gerð grein fyrir áhrifum ýmissa félagslegra þátta á námsgengi 

innflytjenda.  

 

2.1.1 Formgerð fjölskyldu  

Rannsóknir hafa almennt sýnt fram á að börn sem búa með báðum foreldrum hafa 

meiri möguleika á góðu námsgengi en börn einstæðra foreldra. Tveir eða fleiri 

fullorðnir aðilar á heimili tryggja hagstæðari fjárhagslega afkomu fjölskyldunnar, 

meira eftirlit, aga og leiðbeiningu. Líkur aukast einnig á að foreldrar hafi tíma og þrek 

til að fylgjast með menntun barna sinna (Suárez-Orosco o.fl., 2008). 

Pong, Dronkers og Hampden-Thompson (2003) komust að svipaðri niðurstöðu um 

mun á námsgengi barna einstæðra foreldra og annarra barna. Það sem hins vegar hafði 

úrslitaáhrif um námsgengi barnanna var stuðningur hins opinbera félagslega kerfis 

sem fjölskyldurnar bjuggu við. Rannsóknin, sem var samanburðarrannsókn, tók til 11 

landa þar sem löndin voru valin meðal annars með tilliti til þeirrar félagsþjónustu sem 

þau veittu. Lönd sem talin voru með mjög þróað félagslegt kerfi svo sem Austurríki, 

Holland, Noregur og Ísland voru notuð til samanburðar við ríki eins og Bandaríkin, 

þar sem félagslega kerfið er ekki eins þróað. Hin löndin sem þátt tóku í rannsókninni 

voru: Ástralía, England, Kanada, Írland og Nýja Sjáland. Skoðaður var árangur ungra 

barna í stærðfræði og skyldum greinum með tilliti til fjölskyldusamsetningar og 

félagsþjónustu. Í öllum ríkjunum, að undanskildum Austurríki og Íslandi, reyndist 

munur á námsgengi barna eftir því hvort þau bjuggu á heimili í umsjón eins foreldris 

eða tveggja. Öflugt velferðarkerfi í Austurríki og á Íslandi var talin skýring þess að 

enginn munur fannst. 

Kim (2004) tekur undir þær rannsóknarniðurstöður, sem sýna fram á mikilvægi 

fjárhagsafkomu fjölskyldunnar með tilliti til námsgengis barna. Hann telur hins vegar 

að afkoman sé ofmetin á kostnað fjölskyldusamsetningar. Niðurstöður 
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langtímarannsóknarinnar LISA (Suárez-Orosco o.fl., 2008), þar sem þýðið samanstóð 

einungis af fjölskyldum innflytjenda, sýndu fram á veik, jákvæð, en þó marktæk 

tengsl milli fjölskyldna þar sem tveir eða fleiri fullorðnir voru við stjórnvölinn og 

einkunna. 

Af ofangreindri umræðu má ráða að fjölskyldusamsetning innflytjenda til Íslands 

hafi ein og sér frekar lítil áhrif á námsgengi barna af erlendum uppruna í íslenskum 

skólum. Gott íslenskt velferðarkerfi er því fyrir að þakka. 

 

2.1.2 Menntun foreldra 

Samkvæmt rannsóknum hefur menntunarstig foreldra jákvæð áhrif á námsgengi 

barna. Það eru sterk tengsl á milli vilja og áhuga barna til að sækja skóla, árangurs 

þeirra á prófum, brotthvarfs, hegðunar og vinnuframlags þeirra og menntunarstigs 

foreldra. Þeir foreldrar sem hafa meiri menntun stuðla frekar að því en foreldrar með 

minni menntun að börn þeirra læri að lesa og þroski með sér vandaðan orðaforða. Þeir 

aðstoða einnig börn sín meira með heimanám og fylgja að öðru leyti öllu námsferlinu 

betur eftir. 

Jacobs og Harvey (2005) báru saman 9 skóla í Melbourne og flokkuðu þá niður í 

þrjá hópa (e. high, medium, low) eftir árangri nemenda þeirra. Allir skólarnir voru 

svipaðir hvað varðar efnahag foreldra. Sú spurning sem rannsakendur leituðu svara 

við var hvort og hvernig foreldrar hefðu áhrif á námsgengi barna sinna og draga 

þannig fram mun á foreldrum með tilliti til árangurs barna þeirra. Að vísu var farin sú 

leið að bera saman heildarárangur skóla frekar en einstaka nemendur. Það kom í ljós 

að foreldrar barna í skólum sem sýndu bestu heildarútkomu (e. high) höfðu meiri 

menntun en foreldrar barna í hinum skólunum. Þeir höfðu einnig meiri væntingar til 

barna sinna um gott námsgengi.  

Rannsóknir á innflytjendum til Bandaríkjanna hafa einnig sýnt fram á að 

menntunarstig móður tengist jákvætt líkum á góðu námsgengi barna hennar. Aukin 

menntun tengist líka betri fjárhagslegri afkomu fjölskyldunnar sem gerir foreldrum 

fært á að senda börn sín í betri skóla en ella væri hægt. Rannsóknarniðurstöður LISA 

benda til að veik jákvæð tengsl séu á milli einkunna barna innflytjenda og menntunar 

bæði föður og móður. Aftur á móti voru sterkari tengsl á milli menntunarstigs foreldra 

og árangurs barna þeirra á sérstöku hæfnisprófi í tungumáli, sem rannsakendur lögðu 
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fyrir (e. Bilingual Verbal Abilities Test). Marktæk tengsl voru einnig á milli 

menntunar föður og gæða þess skóla sem barn hans sótti (Suáres-Orosco o.fl., 2008).  

Árið 2005 höfðu um það bil 9000 einstaklingar með erlent ríkisfang atvinnu á 

Íslandi og meginþorri þeirra starfaði á sviði iðnaðar og þjónustu (Hagstofa Íslands, 

2008c). Það má því fastlega gera ráð fyrir að fæstir sem hingað koma hafi 

háskólapróf, sem er það menntunarstig sem rannsakendur almennt nota sem viðmið 

fyrir mesta mögulega menntun. Þó svo að allir foreldrar geri sér almennt vonir um 

gott gengi barna sinna í skóla má samt álíta út frá þeim rökum sem hér hafa verið lögð 

fram að foreldrar barna á Íslandi af erlendum uppruna leggi síður áherslu á mikilvægi 

menntunar en íslenskir háskólamenntaðir foreldrar gera. 

 

2.1.3 Atvinna foreldra og félags- og efnahagsleg staða fjölskyldu 

Fjárhagsleg afkoma og félagsleg staða fjölskyldu tengist einnig námsgengi barna. Í 

Bandaríkjunum er félagsleg og fjárhagsleg staða mæld út frá tilteknum staðli, 

svonefndum socioecomomic status (SES). Yfirleitt samanstendur þessi mæling af 

þremur grunnþáttum. Í fyrsta lagi af tekjum foreldra. Tekjur eru taldar endurspegla 

möguleg bjargráð, félagsleg og efnahagsleg, sem foreldrum og þar með börnum þeirra 

stendur til boða. Í öðru lagi af menntun foreldra, eins og hér hefur verið rætt. Meðan 

tekjur geta verið misháar milli tímabila, þá er menntunin eðli máls samkvæmt 

stöðugri. Þriðji meginþátturinn í SES mælingunni er atvinna. Á síðustu árum hafa 

rannsakendur lagt aukna áherslu á fjórða þáttinn, sem nefndur hefur verið 

heimilisbjargráð (e. home resources) og einkennist af eigum heimilis svo sem bókum 

og tölvum, sérherbergi, möguleikum á faglegri eftirskólaþjónustu eftir að skóladegi 

lýkur og á sumrin. Þessi síðastnefndi þáttur er þó ekki almennt notaður í SES 

mælingunni (Sirin og Rogers-Sirin, 2004).  

Eftir því sem tekjur fjölskyldunnar eru hærri þeim mun betur geta foreldrar tekist á 

við þá áhættuþætti sem steðjað geta að börnum sökum fátæktar. Samkvæmt 

niðurstöðum í LISA komu fram jákvæð tengsl milli atvinnu föður og einkunna barns, 

hins vegar reyndust engin tengsl vera á milli atvinnu móður og einkunna (Suárez-

Orosco o.fl., 2008). 

Varast ber að yfirfæra SES mælingar beint yfir á íslenskar aðstæður eða aðstæður 

þar sem gæði velferðarþjónustu eru svipuð og hér á landi. Í Bandaríkjunum eru skólar 

fjármagnaðir í samræmi við skatttekjur þess borgarhluta, eða þess svæðis þar sem 
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tiltekinn skóli er. Það er því afar mismunandi hve miklu fjármagni skólar hafa úr að 

moða og gæði þeirra eru eftir því. Innflytjendur til Bandaríkjanna eru yfirleitt fátækir 

sem leiðir til þess að börn þeirra neyðast til að sækja lélegri skóla og námsárangur 

þeirra er eftir því. Það eru því bein og sterk tengsl á milli þeirra þátta sem SES 

mælingin nær til. 

Hér á landi eru grunnskólar reknir af sveitarfélögum samkvæmt lögum þar um. 

Þessi háttur stuðlar að samræmingu milli skólanna, tryggir gæði þeirra og gerir þeim 

kleift að sinna samfélagslegri skyldu sinni. Mismunandi fjárhagsleg og félagsleg staða 

fjölskyldna hefur þar með takmarkaðri áhrif á skólagöngu barnanna. Börn 

innflytjenda og annarra fá nákvæmlega sömu þjónustu í skólum landsins. Það er hins 

vegar spurning hvort sú þjónusta hentar öllum börnum jafn vel. 

 

2.1.4 Kyn 

Á undanförnum áratugum hefur borið á vaxandi muni í hinum vestræna heimi á 

námsgengi drengja og stúlkna. Í flestum fögum sýna rannsóknarniðurstöður að 

meðaltalseinkunn stúlkna er yfirleitt hærri en drengja. Þessi munur kemur jafnvel 

skýrar fram hjá innflytjendum (Suárez-Orosco o.fl., 2008). 

Í greininni Gendered perspectives in psychology: Immigrant origin youth (2006) 

flokka þær Carola Suárez-Orozco og Desirée Baolian Qin fyrirliggjandi rannsóknir á 

sviði sálfræði um tengsl kynferðis og búferlaflutninga í eftirfarandi þrjá flokka: Í 

fyrsta lagi rannsóknir á streitu vegna menningarlegrar aðlögunar og á því erfiða 

andlega ástandi sem getur skapast vegna búferlaflutninga. Þá rannsóknir á 

álagsþáttum í samskiptum og tengslum innan fjölskyldu og í þriðja lagi 

þroskarannsóknir á ungum innflytjendum. Í umræddri grein einbeita þær stöllur sér að 

síðastnefnda flokknum og beina kastljósinu sérstaklega að rannsóknum á ungum 

innflytjendum þar sem kynjaðar hugsmíðar eru skoðaðar. Umfjöllun sína skipta þær 

niður á eftirfarandi þætti: (1) Fjölskyldutengsl, (2) líðan, (3) myndun sjálfkenna (e. 

identity formation) og (4) námsgengi. Verður nú stuttlega gerð grein fyrir helstu 

niðurstöðum þeirra. 

 

Fjölskyldutengsl. Það er vel þekkt staðreynd að börnum farnast betur sem alin eru upp 

hjá foreldrum þar sem sátt og samlyndi ríkir. Með búferlaflutningum raskast hins 

vegar hefðbundin hlutverkaskipting innan fjölskyldunnar sem getur komið róti á 
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fjölskyldutengslin. Fjölskyldan þarf að takast á við ný félagsleg gildi og hefðir sem 

snerta til dæmis samskipti kynjanna, tengsl milli foreldra og barna og breytta 

þjóðfélagsstöðu kvenna utan heimilis svo eitthvað sé nefnt. Þessi nýju viðfangsefni 

fjölskyldunnar geta kallað fram ágreining og ósætti. Aukin ábyrgð getur verið lögð á 

herðar ungmenna í heimilishaldi þar sem líklegt er að báðir foreldrar séu útivinnandi. 

Flest bendir til að stúlkur frekar en drengir þurfi að axla þessa auknu ábyrgð.  

Niðurstöðum rannsókna ber ekki saman um áhrif þessarar auknu heimilisábyrgðar 

á námsgengi stúlkna. Sumir rannsakendur, sem Suárez-Orozco og Qin (2006) vísa til, 

halda því fram að heimilisstörfin dragi úr námsárangri þeirra meðan aðrir telja þvert á 

móti að aukin ábyrgð heima fyrir þroski með stúlkunum ábyrgð gagnvart 

námsástundun. 

Það er sammerkt niðurstöðum flestra rannsókna á fjölskyldum innflytjenda að 

foreldrar gera mjög ólíkar kröfur til dætra sinna en sona. Dætur innflytjenda fá til 

dæmis mun síður en synir að taka þátt í félagslífi og stunda stefnumót. Einnig er 

stúlkum frekar en drengjum ætlað það hlutverk að viðhalda upprunamenningunni. 

Þessi krafa verður jafnvel meiri en ef fjölskyldan hefði verið um kyrrt (sama rit). 

Niðurstöður rannsókna á víetnömskum stúlkum, sem þær Suárez-Orozco og Qin 

(2006) vísa til og rannsókna á stúlkum af mexíkóskum uppruna í New York, benda til 

að þessi mikla foreldraíhlutun hafi gagnast stúlkunum vel í námi og starfi. 

Spenna og átök milli kynslóða í fjölskyldum innflytjenda hefur einnig verið 

rannsóknarefni. Rannsóknir benda til þess að börn séu yfirleitt fljótari að aðlagast 

nýrri menningu en foreldrar þeirra. Þetta getur leitt til þess sem Portes og Rumbaut 

(2006) hafa skilgreint sem ósamræmi í menningaraðlögum (e. dissonant acculturation) 

og á sér stað þegar börnin tileinka sér tungumál og siðvenjur nýja landsins fljótar en 

foreldrarnir. Stúlkur lenda frekar í þessari stöðu gagnvart foreldrum sínum en drengir 

af ástæðum sem raktar hafa verið hér að framan um foreldraíhlutun. 

 

Líðan. Rannsóknir á sálrænum sjúkdómum og líðan ungra innflytjenda benda ekki til 

að að þeir þjáist af slíkum kvillum meira en almennt gerist. Þvert á móti bendir 

ýmislegt til þess að fyrsta kynslóð innflytjenda sé sterkari á andlega sviðinu en 

innfæddir og önnur og þriðja kynslóð innflytjenda. Í þessu sambandi hafa flestar 

rannsóknir ekki gert greinarmun á kyni innfluttra ungmenna. Þær skírskota yfirleitt til 

þess að almennt séð úthverfast (e. externalize) sálræn vandamál drengja meðan þau 

innhverfast (e. interalize) hjá stúlkum. Þær rannsóknir sem sérstaklega hafa skoðað 
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sálræna erfiðleika  drengja og stúlkna í hópi innflytjenda benda til þess að stúlkur líði 

meira fyrir streitu sem tengist aðlögun og fjölskyldu en drengir. Þær tjá sig meira en 

drengir um söknuð gagnvart vinum og fjölskyldumeðlimum sem eftir voru og aðrar 

breytingar sem þær hafa þurft að takast á við. Samt sem áður eru vísbendingar um 

menningarmun í þessu sambandi. 

Áhættuhegðun og minniháttar glæpir eru algengari meðal innfluttra drengja en 

stúlkna. Sterk tengsl eru á milli fátæktar og glæpatíðni. Innflytjendur eru flestir 

fátækir og neyðast því til að setjast að á svæðum þar sem fátækt er mikil og glæpir 

tíðir. Það sem einnig hefur áhrif hér er hvernig einstök samfélög taka á móti 

innflytjendum. Félagslegt samhengi og sú umgjörð sem samfélagið býr innflytjendum 

sem og öðrum borgurum hefur töluverð áhrif á hvernig aðlögun innflytjenda tekst til. 

Víða er kynþátta- og þjóðernismismunun greypt inn í samfélagsgerðina svo sem fyrir 

Alsíringa í Frakklandi og Mexíkana í Kaliforníu. Þá skapast það sem Suárez-Orozco 

og Qin skilgreina sem sálræna niðurlægingu (e. psychlogical disparagement) og 

táknrænt ofbeldi (e. symbolic violence). Þannig viðhorf grafa undan sjálfsvirðingu 

innflytjenda og fólks af öðru þjóðerni. Afleiðing þess er að drengir sem alast upp við 

þannig aðstæður hafna viðteknum venjum og reglum samfélagsins. Skólaganga verður 

slitrótt og líkur aukast á ólöglegri hegðun. Slík hegðun á sér einnig stað meðal stúlkna 

en er mun óalgengari. 

 

Myndun sjálfkenna (e. identity). Þær Suárez-Orozco og Qin (2006) vísa til kenninga 

Erikson og Marcia um mikilvægi á mótun heilbrigðra og sterkra sjálfkenna sem eitt 

helsta þroskaverkefni unglingsáranna. Fyrir unglinga í hópi innflytjenda getur þetta 

reynst erfitt þar sem oft er töluverður munur á menningu upprunalandsins og þess sem 

flust er til. Ef menningarleg kennileiti reynast of sundurleit og ólík þá öðlast sjálfið 

ekki þann sveigjanleika og þá aðlögunarhæfni sem einstaklingi er nauðsynleg. 

Sjálfkenni vísa til þeirra aðstæðna sem einstaklingurinn kennir sig við eða er 

kenndur við. Hið síðarnefnda er því ekki sjálfvalinn kostur heldur aðstæður sem 

ungmenni þurfa að meðtaka og sætta sig við. Hörundslitur er dæmi um áskapaðar 

aðstæður sem hvert og eitt okkar fær engu um ráðið og einnig má segja að það sé 

menningarbundið hvert heildarmat samfélagsins á þessum aðstæðum er hverju sinni. 

Sé matið neikvætt verða til staðalmyndir sem ungmennum mun reynast erfitt að 

samsama sig við (Suárez-Orozco og Qin, 2006). 
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Staðalmyndir sem ungum innflytjendum standa til boða eru mjög kynjaðar. Til 

dæmis er önnur kynslóð karlmanna frá Karíbahafseyjum í New York venjulega 

stimpluð sem glæpamenn (e. hoolums). Stúlkur frá Filippseyjum eru oft kallaðar 

„hoochie mamas“ og er þá átt við lauslátar konur sem reyna að tæla menn. Þannig má 

lengi telja (Suárez-Orozco og Qin, 2006). 

Oft stangast viðhorf sem börnum og unglingum eru innrætt í skóla á við ríkjandi 

viðhorf á heimili. Fyrir margar unglingsstúlkur af öðru þjóðerni getur þetta reynst 

erfið þraut. Í greininni (Suárez-Orozco og Qin, 2006) er vísað til rannsókna Susan 

Williams sem heldur því fram að stúlkur af rómönsku þjóðerni kjósi af þeirri ástæðu 

að rækta sín þjóðlegu sjálfkenni (e. ethnic identity) frekar en að samsama sig 

bandarískum kynsystrum. Að móta jákvæð sjálfkenni sem sameina eiginleika tveggja 

menningarheima er eitt mikilvægasta verkefni sem ungmenni af erlendum uppruna 

standa frammi fyrir. 

 

Námsgengi. Rannsóknir benda til að drengjum í hópi innflytjenda gangi almennt verr í 

námi en stúlkum. Þær ná sínum markmiðum á skemmri tíma, fá hærri einkunnir, 

leggja sig meira fram, hafa meiri áhuga og setja sér hærri markmið. Þessar 

niðurstöður eru mjög samhljóða rannsóknarniðurstöðum á mismunandi námsgengi 

kynjanna almennt á Vesturlöndum. Hins vegar er meiri munur á námsgengi drengja 

og stúlkna í hópi innflytjenda (Suárez-Orozco o.fl., 2008). 

Mögulegar skýringar á þessum muni eru í fyrsta lagi að félagsleg tengsl drengja í 

skólum styðja síður við nám. Stúlkur eru líklegri til að eignast vini sem taka námið 

alvarlega auk þess sem sterkari tengsl þeirra við kennara hjálpa þeim til árangurs. Í 

öðru lagi er reynsla kynjanna af skóla ólík. Drengir eru háværir og kennarar sýna 

iðulega lítinn skilning á hegðun þeirra. Í þriðja lagi gerir félagahópurinn meiri kröfur 

til drengja en stúlkna til þátttöku í frávikshegðun. Drengir í hópi innflytjenda eru 

einnig taldir líklegri en stúlkur til að setja sig í andstöðu við menntakerfið og líta 

gjarnan á skólann sem ógn við þjóðleg sjálfkenni þeirra (Suárez-Orozco og Qin, 

2006). 

 

2.1.5 Um áhrif mismunandi þjóðernisuppruna á námsgengi 

Þrátt fyrir að mikilvægi þess að ungt fólk sæki sér framhaldsskólamenntunar fari 

stigvaxandi þá bendir flest til þess, hvort sem um er að ræða innflytjendur eða aðra, að 
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námsáhugi, ástundun og þar með einkunnir fari lækkandi eftir því sem árum fjölgar í 

skóla. Þessarar lækkunnar varð fyrst vart meðal hvítra nemenda úr millistétt, en síðar 

kom í ljós að hún var jafnvel meiri hjá nemendum úr minnihlutahópum (Suárez-

Orozco o.fl., 2008). 

Samkvæmt rannsóknarniðurstöðum úr LISA, þar sem námsárangur nemendahópa 

frá Kína, Dóminíska lýðveldinu, Mið-Ameríku, Haití og Mexíkó var skoðaður, kom í 

ljós að á fimm ára tímabili (1997-2002) lækkaði meðaleinkunn heildarinnar úr 2,89 í 

2,42 miðað við bandarískt einnkunnakerfi. Nemendur frá Kína stóðu sig best og var 

meðaleinkunn þeirra nánast óbreytt milli ára (3,00). Einkunnir nemenda frá öllum 

hinum þjóðunum lækkuðu um 25% á tímabilinu. Rannsakendur skýrðu þessar 

niðurstöður, eins og áður hefur verið greint frá, út frá ýmsum mismunandi breytum 

sem mældar voru þar sem óviðunandi enskukunnátta hafði mest áhrif. Ástæður þess 

að Kínverjunum gekk best voru ekki sérstaklega rannsakaðar en gert ráð fyrir að rík 

menntahefð á Austurlöndum og sterkt samfélagsnet Kínverja í Bandaríkjunum hefði 

hér áhrif (Suárez-Orozco o.fl., 2008). 

Asískum Bandaríkjamönnum hefur jafnan gengið betur, bæði menntunarlega og 

fjárhagslega, en fólki af öðru þjóðerni í Bandaríkjunum. Menn hafa því velt fyrir sér 

hvort ástæðnanna sé að leita í þjóðernisuppruna eða í ýmsum félagslegum þáttum. Í 

nýlegri rannsókn þar sem skoðaðir voru þættir sem stuðla að því að asískir 

Bandaríkjamenn geti öðlast háskólapróf kom í ljós að eftir að búið var að stjórna fyrir 

þáttum sem snéru að einstaklingnum og fjölskyldu, hurfu áhrif þess að vera af 

asískum uppruna. Ekki fannst munur á milli einstakra asískra þjóðarbrota og einnig 

var enginn munur á áhrifum afskipta foreldra á námsferlið. Það sem hins vegar kom 

rannsakendum á óvart var að þættir eins og félags- og fjárhagsleg staða (SES), 

væntingar foreldra og samsetning fjölskyldu höfðu minni áhrif á asíska 

Bandaríkjamenn en aðra. Það virðist sem asískir Bandaríkjamenn séu á einhvern hátt 

varðir fyrir áhrifum lélegrar fjárhagsstöðu og öðrum þáttum sem allajafna hafa 

neikvæð áhrif á námsgengi (Vartanian, Karen, Buck og Cadge, 2007). 
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2.2 Einstaklingsbundnir þættir sem snerta námsgengi 

2.2.1 Skólafesta 

Námsgengi er ekki eingöngu háð þeim félagslegu þáttum sem hér hafa verið raktir. 

Þættir sem snerta einstaklinginn sjálfan hafa ekki síður áhrif. Hugtakið „festa“ (e. 

engagement) hefur verið notað sem yfirhugtak um mismunandi eðli þeirrar þátttöku 

og framlags sem nemendur í skóla leggja af mörkum. Hugtakið „skólafesta“ (e. school 

engagement) hefur notið vaxandi áhuga rannsakenda um hugtak sem ætlað er að 

spanna yfir þá þætti sem eru mótvægi við minnkandi námsáhuga og námsárangur. 

Mótvægið felur í sér þá eiginleika sem talið er að nemendur skorti til að ná árangri í 

námi  og til að líða vel í skóla. Festan er álitin vera mótanlegt fyrirbæri sem einnig er 

næmt fyrir aðstæðum og umhverfi (Fredricks, Blumenfeld og Paris, 2004). 

Mismunandi er hvernig skólafesta er skilgreind og hvaða þættir eru taldir 

undirliggjandi. Venjulega er hugtakinu skipt í þrjú svið: Í fyrsta lagi „atferlisfesta“ (e. 

behvioral engagement), í öðru lagi „tilfinningaleg festa“ (e. emotional engagement) 

og að lokum „hugræn festa“ (e. cognitive engagement) (Fredricks o.fl., 2004). 

Aðstandendur LISA (Suárez-Orozco o.fl., 2008) nota í sinni rannsókn breyturnar 

atferlisfesta og hugræn festa, en í stað breytunnar um tilfinningalega festu nota þeir 

breytu sem þeir kalla „tengslafestu“ (e. relational engagement).  

 

2.2.2 Hugræn festa 

Þessi breyta vísar til þess að hve miklu marki nemendur kafa í námsefnið. Helstu 

undirliggjandi þættir eru til dæmis löngun til að standa sig og þörf til að mæta 

áskorunum; hæfileiki til að leysa vandamál og vilji til að vinna mikið. Segja má að 

það sem er sameiginlegt þessum þáttum sé innri sálrænn styrkur (Fredricks o.fl., 

2004). 

Það kom rannsakendum LISA nokkuð á óvart að ekki reyndust koma fram bein 

marktæk tengsl milli hugrænnar festu og námsárangurs. Hins vegar voru tengslin 

óbein þar sem hugræn festa hefur marktæk áhrif á atferlisfestu og eins og greint 

verður frá hér að neðan hafði atferlisfestan áhrif á einkunnir (Suárez-Orozco o.fl., 

2008). 

 



Knútur Birgisson 

Reynsla nemenda af erlendum uppruna 

af íslensku skólakerfi 

32 

2.2.3 Tengslafesta   

Þessi breyta segir til um hve vel nemendur tengjast kennurum sínum, samnemendum 

og öðru starfsfólki skólans. Wentzel (1999) telur að gæði samskipta og félagslegar 

aðstæður í skóla auki líkur á að nemendur öðlist áhuga á námi. Þeir nemendur af 

erlendum uppruna sem ná því að mynda jákvæð tengsl eru mun líklegri til að aðlagast 

vel skólastarfi. Sterk félagstengsl veita nemendum þá tilfinningu að þeir „tilheyri“, 

þeir öðlast tilfinningalegan stuðning, eru líklegri til að fá aðstoð og upplýsingar og 

jákvæða endurgjöf (Suárez-Orozco o.fl., 2008). Rannsóknir hafa sýnt fram á að góð 

tengsl innan skóla geta haft úrslitaþýðingu í að móta félagshæfni og jafnframt að 

styðja við námsáhuga og námsárangur (Fredricks o.fl., 2004). 

Aðstandendur LISA rannsökuðu sérstaklega þrjá þætti sem þeir töldu að gæti skýrt 

tengslafestuna. Í fyrsta lagi tilfinningaleg vellíðan, því næst trú á eigin námsgetu og í 

þriðja lagi viðhorf til skóla. 

 

Góð líðan er nauðsynleg til að nemandi geti einbeitt sér að námi með eðlilegum hætti. 

Hvort sem um er að ræða innflytjendur eða aðra nemendur getur daglegt skólastarf 

haft heilsuspillandi áhrif. Ef skólaandrúmsloftið er þrungið spennu, þar sem of miklar 

kröfur eru gerðar eða þar sem nemendum er mismunað á einn eða annan hátt,  grefur 

það undan góðri líðan og gerir jafnframt nemendum erfiðara um vik (Suárez-Orozco 

o.fl., 2008).  

Sterk jákvæð tengsl eru á milli sjálfsálits og góðrar tilfinningalegrar líðanar. Samt 

sem áður eru tengslin, samkvæmt rannsóknum, á milli sjálfsálits minnihlutahópa og 

námsárangurs þeirra óljósari. Bandaríkjamenn af asískum uppruna hafa ekki eins 

mikið sjálfsálit og hvítir Bandaríkjamenn en námsárangur þeirra er yfirleitt betri. 

Svartir Bandaríkjamenn  mælast með hærra sjálfsálit en bæði hvítir og asískir en 

námsárangur þeirra er lakari. Hugsanleg skýring er talin sú að svartir tengja 

námsárangur við menningarheim hvítra og þar með er menntun ekki talin til 

eftirsóknarverðra gæða. Börn innflytjenda eiga það til að sýna einkenni kvíða, 

þunglyndis og lítils sjálfsálits. Samt sem áður er námsárangur þeirra oft á tíðum betri 

en innfæddra og alls ekki í samræmi við það sem ætla mætti. Talið er líklegt að staða 

foreldra sem innflytjenda hafi hér áhrif. Innflytjendur koma til nýs lands í von um 

betri afkomu og eru þar með sérlega meðvitaðir um gildi menntunar fyrir börn sín. 

Öðru máli gegnir um innfædda minnihlutahópa af öðru þjóðerni. Þeir geta átt sér 
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langa sögu mismununar og félagslegs óréttlætis sem hefur valdið því að yngri 

kynslóðirnar móta sín sjálfkenni og gildismat í andstöðu við ríkjandi menningu 

(Bankston og Zhou, 2004).  

Eins og áður hefur verið vikið að er ýmislegt sem bendir til að andleg heilsa 

innflytjenda af fyrstu kynslóð sé síst lakari en innflytjenda af annarri og þriðju 

kynslóð (Suárez-Orozco og Qin, 2006). Samkvæmt niðurstöðum LISA leið stúlkum 

verr en drengjum. Tilfinningaleg líðan drengja fór batnandi eftir því sem lengra leið á 

dvöl í nýjum heimkynnum en líðan stúlkna hélst óbreytt í þau fimm ár sem 

rannsóknin stóð yfir. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Portes og 

Rumbaut (2006) þar sem fram kemur að stúlkur úr hópi innflytjenda aðlagast betur 

menntunarlega en drengir. Þær eru hins vegar kvíðnari, finna meira fyrir depurð og 

þunglyndi en drengir úr hópi innflytjenda. 

 

Trú á eigin námsgetu vísar til þeirrar sannfæringar sem einstaklingur býr yfir um að 

hann búi yfir hæfni og getu sem nauðsynleg er til að stunda nám með góðum árangri. 

Út frá hugmyndum Bandura um trú á eigin getu hefur Schunk (1991) lagt til hugmynd 

um það samspil sem á sér hugsanlega stað milli trúar á eigin getu og náms. Í upphafi 

náms eru nemendur misjafnir hvað varðar trú á eigin getu til að afla sér þekkingar, 

færni til náms og svo framvegis. Trú á eigin getu í byrjun er í réttu hlutfalli við hæfni 

og fyrri reynslu. Einstaklingsbundnir þættir til dæmis hvernig nemendur setja sér 

markmið og hvernig þeir vinna úr upplýsingum ásamt aðstæðubundnum þáttum eins 

og umbun og endurgjöf kennara hafa áhrif á nemendur. Út frá þessum upplýsingum 

meta þeir hversu vel námið sækist og þannig mótast og eykst trúin á eigin getu til 

áframhaldandi náms. Samfara þessu eykst áhugi og hæfni ef nemendur skynja að 

þeim sækist námið vel. 

Niðurstöður í LISA bentu til að ekki væru bein tengsl á milli trúar á eigin námsgetu 

og einkunna og þeirra prófa sem rannsakendur lögðu fyrir heldur voru tengslin óbein 

þar sem trú á eigin námsgetu hafði marktæk áhrif á hugræna og  tengslafestu innfluttu 

nemendanna (Suárez-Orozco o.fl., 2008). 

 

Viðhorf til skóla er yfirleitt mjög jákvætt hjá innfluttum nemendum. Margar 

rannsóknir benda til þess að nemendur í hópi innflytjenda hafi almennt jákvæðari 

afstöðu til skóla en aðrir. (Suárez-Orozco o.fl., 2008). Félagsfræðingarnir Kao og 

Tienda (1995) komust að þeirri niðurstöðu að afstaða nemenda í hópi innflytjenda 
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einkenndist af almennri bjartsýni á möguleikum þeirra í nýjum heimkynnum. Þær 

telja að þetta jákvæða viðhorf skýri að hluta námsgengi þeirra sem er yfirleitt betra en 

námsgengi þriðju kynslóðar innflytjenda. Fuligni (1997) tekur í svipaðan streng. 

Niðurstöður hans sýndu að fyrsta og önnur kynslóð nemenda af erlendum uppruna 

fékk hærri einkunnir í stærðfræði og ensku en innlendir jafnaldrar þeirra. Einungis 

lítinn hluta árangurs þeirra var hægt að skýra út frá félagslegum bakgrunni. Mun 

sterkari tengsl fundust á milli árangurs þeirra og þeirrar áherslu sem nemendurnir 

sjálfir ásamt foreldrum þeirra og félögum lögðu á menntun.  

  

2.2.4 Atferlisfesta  

Skilgreiningar á atferlisfestu eru með nokkuð misjöfnu móti en aðstandendur LISA 

(2008) skilgreina þessa festu með eftirfarandi hætti: „Atferlisfesta er hluti af 

skólafestu og endurspeglar framlag nemenda og ástundun. Nemendur, sem leggja sig 

fram í skólanum, skila heimaverkefnum á réttum tíma, hegða sér vel, taka eftir í 

tímum og mæta vel, eru taldir sýna góða atferlisfestu“ (Suárez-Orozco o.fl., 2008, bls. 

48).   

Sterk tengsl reyndust vera á milli atferlisfestu og einkunna og einnig sýndu 

niðurstöður LISA að báðar breyturnar hugræn festa og tengslafesta höfðu töluverð 

áhrif á atferlisfestuna. Niðurstöður sýndu einnig fram á greinilega minnkun 

atferlisfestunnar eftir því sem leið á rannsóknina. Í upphafi reyndist vera lítill munur á 

atferlisfestu drengja og stúlkna en eftir því sem á leið jukust líkur á að drengir sýndu 

minnkandi atferlisfestu. Niðurstöður gáfu einnig til kynna að þær breytur sem mest 

áhrif höfðu á atferlisfestuna voru tengslafestan, hugræna festan, hvernig nemendur 

upplifðu vandamál tengd skóla og kynferði (Suárez-Orozco o.fl., 2008). 
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3. Kafli: Tungumál 

Að læra nýtt tungumál er veigamesta verkefnið sem innflytjendur standa frammi fyrir 

í nýju landi. Eins og glöggt kemur fram í stefnu íslensku ríkisstjórnarinnar um málefni 

innflytjenda (Félagsmálaráðuneytið, 2007) er íslensk tunga talin vera sá lykill sem 

nauðsynlegur er til að aðlögun að íslensku samfélagi geti orðið sem farsælust. Börn og 

unglingar þurfa að leggja sérstaklega hart að sér til að geta stundað 

framhaldsskólanám og öðlast þannig raunhæfa möguleika á góðri lífsafkomu. Hér á 

eftir verður fjallað um tvítyngi, þætti sem hafa áhrif á máltöku annars máls og sagt frá 

líkani sem rannsakendur LISA lögðu fram til að spá fyrir um enskukunnáttu 

 

3.1 Tvítyngi 

Mismunandi er hvernig tvítyngi hefur verið skilgreint. Sumir nota hugtakið eingöngu 

um þá sem alist hafa upp við tvö mál frá unga aldri og er þá gjarnan miðað við þriggja 

ára aldur. Einnig er gerður greinarmunur á þeim sem læra tvö mál samtímis og þeim 

sem ná grundvallartökum á einu máli áður en viðbótarmálið kemur til sögunnar (Elín 

Þ. Þórðardóttir, 2007). Hér verður hugtakið notað í breiðari skilningi; það er yfir alla 

þá sem nota tvö mál í daglegu lífi. Miðað við þá skilgreiningu er ljóst að tvítyngt fólk 

er mjög misleitur hópur. 

Fyrir utan mismunandi uppruna tvítyngis hjá fólki er málkunnátta þess einnig afar 

mismunandi. Sumir eru jafnvígir á bæði málin og nota þau jöfnum höndum. Þeir eru 

þó fleiri sem nota tungumálin eftir aðstæðum. Innflutt börn nota til dæmis ríkjandi 

tungumál í skólanum en móðurmálið heima fyrir. Aðrir eiga auðveldara með að tala á 

öðru málinu en gengur betur að skrifa á hinu. Þannig verður málþroskinn mismunandi 

eftir aðstæðum en einnig er því haldið fram að misjafnt sé hversu mikinn hæfileika 

fólk hefur til að þróa með sér tvítyngi (Elín Þ. Þórðardóttir, 2007). Elín bendir einnig 

á að tvítyngi sé betur lýst sem rófi sem spannar kunnáttu á einu máli eingöngu til 

góðrar kunnáttu á tveimur málum og allt þar á milli. 

Rannsóknir á ungum börnum, sem læra tvö mál samtímis, benda til að þau bæti 

við sig nýjum orðum í hvoru máli um sig mun hægar en eintyngd börn sem læra sömu 

mál. Hins vegar er samanlagður orðaforði þeirra á málunum tveimur oft meiri. Sumar 

kenningar gera ráð fyrir að setningarfræðikunnátta sé að einhverju leyti meðfædd, en 

nýjustu rannsóknir styðja ekki þær hugmyndir þar sem niðurstöður benda til að 
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setningarfræðikunnátta sé marktækt lakari hjá tvítyngdum börnum en eintyngdum, 

þegar mælingar einskorðast við annað málið. Hversu hratt börn læra að tala fer eftir 

hve miklum tíma er varið í tilteknu málumhverfi. Aðrir áhrifaþættir eru aldur 

barnanna, virðingarstaða málanna og áhugi barnsins og annarra á því að barnið verði 

tvítyngt (Elín Þ. Þórðardóttir, 2007).  

 

3.2 Þættir sem hafa áhrif á  máltöku  annars mál 

Rannsóknir sem beinast að þeim þáttum sem hafa áhrif á máltöku annars máls koma 

víða að. Rannsakendur sem stóðu að LISA (Suárez-Orosco o.fl., 2008) skilgreindu 

eftirfarandi áhrifaþætti sem hér verða kynntir. Í fyrsta lagi er aldur er máltaka annars 

máls hefst og bakgrunnsþættir eins og menntun og fyrri reynsla af málanámi. Í öðru 

lagi áhuginn á að læra hið nýja mál, hæfileikinn til að læra tungumál og nálægð eða 

snerting við nýja tungumál.  Í þriðja lagi verða hugmyndir um kenningar og 

kennsluaðferðir í annars máls námi ræddar.  

 

3.2.1 Aldur og bakgrunnsþættir  

Almennt er álitið að því yngri sem einstaklingur er þegar hann flytur til nýs lands því 

betur muni honum ganga að læra nýja tungumálið. Sérfræðingar eru aftur á móti ekki 

á einu máli um þá staðhæfingu. Rannsóknir hafa sýnt að ung börn eru næmari en eldra 

fólk fyrir framburði og áherslum. Einnig álíta margir rannsakendur að ákveðið 

næmisskeið (e. critical period) sé til staðar hjá börnum; þau eigi auðveldara á tilteknu 

aldursskeiði með að læra tungumál. Enn aðrir rannsakendur hafa sýnt fram á hið 

gagnstæða eða að unglingar og fullorðnir lærðu hraðar en börn, sérstaklega á fyrstu 

stigum málanámsins (Stritikus og Varghese, 2007). 

Rannsóknir hafa sýnt að jákvæð tengsl eru á milli menntunar foreldra og hversu vel 

börnum gengur að læra nýtt tungumál. Sérstaklega er menntun móður mikilvæg í 

þessu sambandi. Einnig hafa fundist tengsl á milli fyrri menntunar í upprunalandinu 

og þess að læra nýtt mál. Því fleiri ár í skóla sem nemandinn hefur að baki auka líkur 

á góðri hæfni í móðurmálinu. Hæfni í móðurmáli hjálpar nemendum mjög að fóta sig 

í nýju máli (Suárez-Orosco o.fl., 2008). 
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3.2.2 Áhugi – hæfni – snerting    

Tengsl á milli áhuga á að læra tungumál og árangurs eru óljós. Það er ekki vitað hvort 

áhugi á að læra tungumál stuðlar að árangri eða öfugt. Þessa þætti hefur reynst erfitt 

að rannsaka (Stritikus og Varghese, 2007). Þeir sem leggja stund á að rannsaka 

áhugahvöt greinir á um hvernig hún skuli skilgreind og mæld. Það er til dæmis erfitt 

að meta hver undirrót áhugans er: Hefur viðkomandi nemandi almennan áhuga á að 

læra tiltekið tungumál eða er ástæðan sú að hann telur sig þurfa lífsnauðsynlega að 

læra tungumálið til að komast af í nýju samfélagi?  

Hins vegar telja allflestir innflytjendur það mikla nauðsyn að læra ríkjandi 

tungumál til að tryggja sína framtíð. Rannsakendur LISA (Suárez-Orosco o.fl., 2008) 

töldu að áhugabreytan myndi ekki skila niðurstöðum sem hægt væri að byggja á þar 

sem nánast allir þátttakendur í rannsókninni lýstu yfir áhuga á að læra ensku. 

Það er afar einstaklingsbundið hve vel gengur að tileinka sér tungumál. Það er því 

eðlilegt að spyrja hvaða hæfileikar séu til staðar hjá einum en öðrum ekki sem gera 

honum kleift að læra tungumál betur og fljótar en aðrir? Er hugsanlegt að þeir séu 

greindari? Samkvæmt hefðbundnum aðferðum við mælingu greindar er ekkert sem 

bendir til þess að þeim sem gengur betur að tileinka sér annað mál búi yfir meiri 

greind en aðrir. Hins vegar hefur verið hægt að sýna fram á að ákveðnir eiginleikar 

stuðla að meiri hæfni í að tileinka sér annað mál. Þessir eiginleikar eru til dæmis 

hæfileikinn í að aðgreina hljóð, að þekkja og greina uppbyggingu málsins, tilfinning 

fyrir málfræðireglum og síðast en ekki síst gott minni (Robinson, 2001). 

Því meir sem innflytjendur eru í snertingu við hið nýja tungumál því meiri líkur eru 

á að þeim takist að læra málið fljótt og vel. Stöðug æfing, samskipti við innfædda og 

góð kennsla er meginforsenda þess að vel takist til. Málumhverfið skiptir einnig máli 

því að nemendur læra það mál sem þeir búa við. Sá sem lærir ensku í enskum 

heimavistarskóla í Oxford, kemur til með að tala annars konar ensku en sá sem lærir 

hana á strætum New York. Kunnáttan verður aðstæðubundin. 

Þeir sem hyggjast leggja stund á framhaldsskólanám í nýju landi verða að ná 

góðum tökum á ritmáli. Það er því afar mikilvægt að kennsla í grunnskóla sé þannig 

uppbyggð að gert sé ráð fyrir að nemendur haldi áfram námi og að góður grunnur sé 

lagður að ritmáli.  

 



Knútur Birgisson 

Reynsla nemenda af erlendum uppruna 

af íslensku skólakerfi 

38 

3.2.3 Kenningar  

Margar kenningar eru til um nám í öðru máli en þær þrjár kenningar sem hér verða 

kynntar eru þó þær sem hafa haft mest áhrif á kennslu annars máls í bandarískum 

skólum. Í fyrsta lagi ílagskenningin (e. input hypothesis) sem er byggð á hugmyndum 

Stephen Krashen, í öðru lagi samskipta- eða gagnvirkniskenningin (e. interactionist 

theory) sem tengist kennsluaðferðum sem notaðar eru í Kanada og í þriðja lagi 

B.I.C.S. (e. Basic Interpersonal Conversational Skills) og C.A.L.P. (e. Cognitive 

Academic Language Proficiency) sem er kenning runnin undan rifjum Jim Cummings 

(Stritikus og Varghese, 2007). 

Ílagskenningin hefur haft einna mest áhrif á kennslu í seinna máli. Stephen 

Krashen hefur ásamt öðrum lagt fram eftirfarandi skilgreiningar: (1) Máltaka (e. 

acquisition) er hið ómeðvitaða ferli sem á sér stað þegar mál lærist í samskiptum. 

Nám (e. learning) vísar hins vegar til hins formlega þáttar; það ferli sem á sér stað 

þegar málfræðireglur og uppbygging málsins eru lagðar á minnið. Hann heldur því 

fram að bestur árangur náist þegar byggt er á lögmálum um máltöku í verkefnum sem 

krefjast samskipta. (2) Krashen heldur því fram að tungumálanám fari fram eftir 

ákveðnu mynstri. Rannsóknir hafa sýnt fram á að nám í seinna máli fer eftir svipuðu 

þróunarferli burtséð frá mismunandi móðurmáli. (3) Til að máltaka geti átt sér stað 

verður nemandanum að standa til boða „ílag“ sem er aðeins ofar hans kunnáttu. Þetta 

ílag hefur verið nefnt skiljanlegt ílag (e. comprehensible input) eða  i+1. Þannig er 

með ýmsum aðferðum byggt á því sem nemandinn kann fyrir. Krashen leggur mikla 

áherslu á að tungumálanám fari fram með samskiptum við náttúrulegar og afslappaðar 

aðstæður þar sem kennarar einblína ekki á að leiðrétta málfarsvillur (Stritikus og 

Varghese, 2007). 

Samskipta- eða gagnvirkniskenningin byggir á þeirri hugmynd að bæði ílag (e. 

input) og útlag (e. output) skipti sköpum fyrir tungumálanám. Ílag er það sem 

kennarinn leggur til námsins og útlagið er útkoman. Michael Long er sammála 

Krashen um skiljanlegt ílag. Honum er hins vegar meira umhugað um hvernig 

skilningurinn verður til.  Að hans mati þurfa nemendur ekki einföldunar við í 

framsetningu námsefnis heldur tækifæri til samskipta við aðra sem nota sama mál 

(Lightbown og Spada, 1999). Kennarar sem nota þessa aðferð leggja verkefni fyrir 

nemendur sína þar sem samræður eru miðlægar í lausn verkefnanna. Þessari aðferð 

hefur einnig verið lýst sem eins konar samningsgerð um merkingu (e. negotiation of 
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meaning). Þessu svipar að mörgu leyti til þess ferlis sem á sér stað milli uppalenda og 

barna við máltöku fyrsta mál (Stritikus og Varghese, 2007). 

B.I.C.S. og C.A.L.P. er þriðja kenningin sem hér verður kynnt. Hún gerir 

greinarmun á því hvort kunnáttan byggir á félagslegum eða akademískum grunni.  

Kunnátta sem byggir á félagslegum grunni er samkvæmt  skilgreiningu Jim Cummins 

hæfni til að eiga samræður (e. Basic Interpersonal Conversational Skills) og tekur 

innflytjendur frá einu til fimm árum að tileinka sér. Aftur á móti tekur það mun lengri 

tíma, eða 7 til 10 ár samkvæmt Cummings að öðlast akademíska hæfni (e. Cognitive 

Academic Language Proficiency) (Stritikus og Varghese, 2007). 

 

3.2.4 Kennsluaðferðir  

Í þessari grein verður gerð grein fyrir nokkrum aðferðum sem þróaðar  hafa verið í 

Bandaríkjunum til að mæta vaxandi margbreytileika tungumáls í skólum. 

 

 Submersion (Kaffæring): Innfluttum nemendum er skipað í venjulega bekki 

þar sem eingöngu enska er notuð og fá enga sérstaka aðstoð. Samkvæmt 

bandarískum lögum er þessi meðhöndlun bönnuð. Hins vegar eru aðstæður 

víða með þessum hætti. 

 English as second language (Enska sem annað mál): Nemendur fá ekki 

kennslu á sínu móðurmáli. Þeim er hins vegar kennd enska í sérstökum 

áföngum eða hún samþætt almennu námsefni. 

 Transitional bilingual education (Tímabundin tvítyngismenntun): Nemendur 

fá tímabundna leiðsögn á móðurmálinu. Markmiðið er hins vegar að nemendur 

verði færir um að taka þátt í almennu skólastarfi eins fljótt og auðið er. 

Venjulega innan eins til þriggja ára. 

 Maintenance bilingual education (Tvítyngi viðhaldið): Nemendur fá kennslu í 

sínu móðurmáli ásamt ensku fyrstu sex ár í grunnskóla (K-6) þar sem stefnt er 

að því að þróa akademíska færni í báðum tungumálunum. 

 Dual language programs (Tvítyngismenntun): Í þessari leið er stefnt að því að 

allir nemendur skólans öðlist færni í báðum málunum. 

(Stritikus og Varghese, 2007) 

 



Knútur Birgisson 

Reynsla nemenda af erlendum uppruna 

af íslensku skólakerfi 

40 

Hér er ekki um tæmandi lista að ræða og oftar en ekki er þessum aðferðum blandað 

saman eftir aðstæðum. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á ágæti þessara leiða. 

Rossel og Baker (1996) gerðu yfirlitsrannsókn og komust að þeirri niðurstöðu að 

tvítyngisaðferðir hefðu enga yfirburði yfir ESL (English as second language) aðferðir. 

Þessi niðurstaða hefur hins vegar verið harðlega gagnrýnd vegna meintra 

aðferðafræðilegra vankanta. Greene (1998) gerði aðra metagreiningu og komst að allt 

annarri niðurstöðu. Þeir sem fengu kennslu samkvæmt tvítyngisaðferðum stóðu sig 

mun betur en þeir sem fengu kennslu samkvæmt ESL aðferðum (Stritikus og 

Varghese, 2007). 

Rannsóknir á þessu sviði eru talsvert litaðar af pólítískum átökum í stefnumörkun 

á tvítyngismenntun. Á undanförnum árum hefur tvítyngismenntun átt mjög undir 

högg að sækja í Bandaríkjunum og er talin af mörgum vera „óamerísk“ og ekki þjóna 

sínum tilgangi nægilega vel. Í Kaliforníufylki var til dæmis árið 1998 samþykkt 

tillaga (proposition 227) þar sem tvítyngismenntun var afnumin samkvæmt lögum. 

  

 

3.3 Forspá að enskukunnáttu 

Aðstandendur að langtímarannsókninni LISA vildu kanna ástæður þess að nemendum 

gekk misvel að læra ensku þau fimm ár sem rannsóknin stóð yfir. Þeir höfðu komist 

að þeirri niðurstöðu að góð færni í ensku var meginforsenda að góðu námsgengi. Þeir 

settu því fram líkan til að spá fyrir um enskukunnáttu þátttakenda á síðasta ári 

rannsóknarinnar. Helstu breyturnar sem teknar voru til rannsóknar voru: Mat foreldra 

á eigin enskukunnáttu á fyrsta ári rannsóknarinnar, fjöldi skólaára sem nemendur áttu 

að baki í heimalandinu, fjöldi ára sem nemandinn hafði dvalið í Bandaríkjunum, eigið 

mat nemenda á hve mikla ensku þeir notuðu utan skóla (e. informal situations), staða 

fátæktar og aðskilnaðar innan skóla og hve hátt hlutfall nemenda skólans stundaði 

enskunám. Niðurstöður gerðu rannsakendum kleift að setja fram eftirfarandi líkan um 

enskukunnáttu nemenda á síðasta ári rannsóknarinnar. Líkanið gat skýrt nálægt 

helming eiginleikans í þýðinu (sjá mynd 2). 
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Mynd 2: Forspárlíkan að enskukunnáttu. The longitudinal immigrant student 

adaptation study (Suárez-Orozco, Suárez-Orozco og Todorova, 2008).  

 

Breyturnar tvær sem snerta skóla, í fyrsta lagi hlutfall nemenda skóla sem staðist 

höfðu lögboðið próf sem nefnist English language arts exam og í öðru lagi hlutfall 

daglegrar mætingar í skóla, höfðu mikið forspárgildi um enskukunnáttu þátttakenda. 

Hlutfall þessara breyta var skýrt þannig að í skólum þar sem nemendur stóðu sig vel á 

ELA prófinu væri kennsla góð og þar sem daglegt mætingarhlutfall var hátt voru 

auknar líkur á að skólaandinn væri góður. Við þannig aðstæður aukast líkur verulega á 

að nýkomnum innflytjendum gangi vel að læra ensku. 

Aðrir þættir skiptu einnig máli. Lestrar- og skriftarkunnátta foreldra og 

enskukunnátta þeirra hafði mikið forspárgildi. Fjöldi ára sem nemandinn hafði verið í 

skóla í sínu heimalandi hafði forspárgildi um enskukunnáttu en gaf einnig 

vísbendingu um almennt menntunarstig ásamt lestrar- og skriftarkunnáttu nemandans. 

Lengd dvalar í Bandaríkjunum hafði að sjálfsögðu forspárgildi og var talinn 

mælikvarði á hve mikið nemandinn hafði komist í snertingu við ensku. 

Nemendur sem töluðu ensku utan skóla öðluðust meiri hæfni en hinir. Margir 

þátttakenda bjuggu hins vegar í borgarhverfum sem voru aðskilin eftir kynþáttum og 

gengu í skóla sem ætlaðir voru tilteknum kynþáttum eða í skóla þar sem kynþættir 

voru aðskildir innan skólans. Þar af leiðandi voru tækifæri margra til að eignast vini 

sem töluðu ensku takmörkuð. 

Hlutfall nemenda 

á ELA prófi 

Enskunotkun 

utan skóla 

Hæfni foreldra í 

ensku 

Fyrri skólaganga 
Færni foreldra í 

lestri og skrift 

Mæting nemenda 

Lengd dvalar í USA Enskukunnátta 
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Yfirleitt eru nýinnfluttir nemendur mjög áhugasamir um að læra ensku; þeir eru 

meðvitaðir um að vonir þeirra um betra líf í nýju landi byggist að verulegu leyti á 

kunnáttu í ríkjandi tungumáli. Áhuginn og bjartsýnin sem er einkennandi í byrjun fer 

þó dvínandi þegar nemendum verður það ljóst smám saman að nám í öðru máli er 

erfitt og tímafrekt auk þess sem álagið af nauðsyn þess að standa sig námslega og 

félagslega bætist þar við. Þegar líður að útskrift hafa þeir áttað sig á því að bókleg (e. 

academic) kunnátta þeirra í ensku er ef til vill ekki næg til að tryggja þeim aðgang að 

háskóla, eða að hún muni hamla námsgengi þeirra (Suárez-Orosco o.fl., 2008). 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu það í ljós að jafnvel eftir sjö ára dvöl að 

meðaltali í nýju landi voru það einungis tvö prósent þátttakenda sem kunnu ensku sem 

var sambærileg við meðalkunnáttu innfæddra enskumælandi nemenda. Þrátt fyrir 

þessa niðurstöðu höfðu allir þátttakendur sýnt miklar framfarir í ensku á meðan 

rannsóknin stóð yfir. Niðurstöðurnar báru einnig með sér hve mikilvægt er að virkja 

þá kunnáttu sem nemendur búa yfir og að þær aðstæður sem þeir búa við séu 

fullnægjandi, bæði málfarslega og menntunarlega. Því lakari sem aðstæður til að læra 

bóklega ensku voru og því lakari sem enskukennslan var, sem innfluttum nemendum 

stóð til boða, þeim mun lakari var árangurinn (sama rit). 

Aðstandendur LISA benda á að ef ætlast er til þess af innfluttum nemendum að 

þeir læri ensku að því marki sem nauðsynlegt er þá verði skólar almennt að gera betur 

í að skapa ákjósanlegar menntunarlegar aðstæður. Í upphafi rannsóknar beindist 

athygli rannsakenda aðallega að nemendunum sjálfum, þeirri hæfni sem þeir höfðu til 

að bera, áhuga þeirra, dugnaði og aðstæðum. Þó þessir þættir skipti nemendur miklu 

máli við að ná tökum á tungumáli þá skipta skólarnir einnig verulegu máli í þessu 

sambandi. 

Rannsakendur vekja einnig athygli á að ýmislegt hafi verið gert á sviði menntunar 

til að mæta þörfum innfluttra nemenda í upphafi grunnskóla en að mun minna hafi 

verið gert fyrir innflutta nemendur sem hefja nám á síðari skólastigum. Þeir telja brýnt 

að menntayfirvöld snúi sér að þessari þörf. 

Bandarískt skólakerfi er mjög háð samræmdum prófum í ensku og prófum þar sem 

mikið er í húfi (e. high-stakes). Rannsakendur benda á að í fyrsta lagi sé það afar 

ósanngjarnt fyrir innflytjendur sem hafa búið í landinu í þrjú ár að meta árangur þeirra 

þannig, eins og nú er gert ráð fyrir. Í öðru lagi búa margir innflytjendur þar sem skóla 

skortir fjármagn og þar sem mikill aðskilnaður ríkir. Burtséð frá því hvort nemendur 

tala ensku eða ekki eru fæstir í þeim skólum búnir undir að taka samræmd enskupróf. 
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Til að meta árangur innfluttra nemenda á sanngjarnan hátt telja aðstandendur LISA 

að þróa þurfi nýjar matsaðferðir sem séu málfarslega og menningarlega viðeigandi 

(Suárez-Orozco og fl., 2008). 

 

ooo O ooo 

Fræði í hnotskurn 

Í þessum fyrri hluta ritgerðarinnar hafa fræðin sem helst eru talin snerta námsgengi 

nemenda af erlendum uppruna verið til umfjöllunar. Í fyrsta kafla var nýleg stefna 

ríkisstjórnarinnar um málefni innflytjenda skoðuð og helstu áherslur kynntar. 

Mikilvægt er að slík stefnumörkun sé byggð á mikilli samfélagslegri þekkingu. Þess 

vegna fengu hugtökin menning, fjölmenning og fjölmenningarhyggja mikið rúm í 

umfjölluninni; hugtök sem eru ófrjúfanlega tengd nútíma umræðu um aðlögun 

útlendinga að nýju þjóðfélagi.   

Lykilatriði aðlögunar að íslensku samfélagi er íslensk tunga. Færð voru rök fyrir 

þeirri áherslu sem stjórnvöld leggja á íslenskunám fyrir útlendinga en jafnframt velt 

vöngum yfir réttmæti slíkrar áherslu; hvort sú áhersla væri í raun andsnúinn 

hugmyndafræði lýðræðislegrar fjölmenningarstefnu. 

Í öðrum kafla var farið í þá þætti sem mögulega hafa áhrif á námsgengi nemenda af 

erlendum uppruna. Félagslegir áhrifaþættir svo sem formgerð fjölskyldu, menntun 

foreldra, félags- og efnahagsleg staða fjölskyldunnar voru ræddir og vísað í fjölda 

rannskókna í því sambandi. Fleiri en einn fullorðinn umsjáraðili á heimili, meiri 

menntun foreldra og betri félags- og efnahagsleg staða stuðla að betra námsgengi.  

Margvíslegir aðrir áhrifaþættir voru taldir til og flokkaðir eftir mismunandi 

áhrifum sem þeir hafa á kynin. Röskun fjölskyldutengsla vegna búferlaflutninga 

bitnar iðulega meira á stúlkum en drengjum. Samt sem áður er andleg líðan 

innflytjenda yfirleitt góð og jafnvel betri en innfæddra og þeirra sem eru af annarri og 

þriðju kynslóð innflytjenda.  

Rannsóknir sem hafa verið gerðar benda til að stúlkur frekar en drengir líði fyrir 

streitu sem tengist aðlögun og fjölskyldu. Mótun jákvæðra sjálfkenna sem sameina 

eiginleika tveggja menningarheima reynist oft erfið þraut þar sem viðhorf, sem 

börnum og unglingum er innrætt í skóla, stangast oft á við ríkjandi viðhorf á heimili. 

Algengt er að stúlkur kjósi því að rækta frekar sín þjóðlegu sjálfkenni en að samsama 

sig að ríkjandi menningu. Stúlkum í hópi innflytjenda gengur hins vegar betur í skóla 
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en drengjum. Ekki er munur á rannsóknarniðurstöðum á innflytjendum og öðrum í því 

sambandi. 

Skoðaður var munur á námsgengi eftir þjóðernisuppruna. Samkvæmt 

rannsóknarniðurstöðum LISA er nokkur munur þar á og í fullu samræmi við aðrar 

rannsóknarniðurstöður í því efni. Asískum Bandaríkjamönnum hefur jafnan gengið 

betur, bæði menntunarlega og fjárhagslega, en fólki af öðru þjóðerni í Bandaríkjunum. 

Ekki er álitið að það stafi af þjóðernisuppruna sem slíkum og líklegra er talið að 

ástæðurnar séu af félagslegum toga.  

Einstaklingsbundnir þættir sem snerta námsgengi innflytjenda voru skoðaðir út frá 

nokkrum mismunandi hugsmíðum festu (e. engagement). Það kom rannsakendum 

LISA á óvart að ekki reyndust koma fram bein marktæk tengsl milli hugrænnar festu 

og námsárangurs. Tengslin voru óbein þar sem hugræn festa hefur marktæk áhrif á 

atferlisfestu en hún hefur áhrif á námsgengi. Tengslafesta hefur einnig bein áhrif á 

atferlisfestuna og þannig óbein áhrif á námsárangur. 

Í þriðja kafla var rætt um tungumál og þeir erfiðleikar raktir sem innflytjendur 

standa frammi fyrir þegar læra þarf nýtt mál. Í því sambandi var tvítyngi skilgreint og 

helstu áhrifaþættir skoðaðir sem taldir eru hafa áhrif á máltöku annars mál. Þá voru  

settar fram nokkrar kenningar um nám í öðru máli og helstu kennsluaðferðir kynntar 

sem sem þróaðar  hafa verið í Bandaríkjunum til að mæta vaxandi margbreytileika 

tungumáls í skólum.  

Rannsakendur LISA komust að því að ónóg enskukunnátta var sá þáttur sem helst 

stuðlaði að slöku námsgengi innflytjendanna. Þeir settu því fram forspárlíkan að 

enskukunnáttu. Þær tvær breytur sem höfðu mest áhrif á enskukunnáttu voru í fyrsta 

lagi hlutfall nemenda skóla sem staðist höfðu lögboðið samræmt próf sem nefnist 

English language arts exam og í öðru lagi hlutfall daglegrar mætingar í skóla. Hlutfall 

þessara breyta var skýrt þannig að í skólum þar sem nemendur stóðu sig vel á 

samræmda prófinu væri kennsla góð og þar sem daglegt mætingarhlutfall var hátt 

voru auknar líkur á að skólaandinn væri góður. Þetta tvennt var talið auka líkurnar á 

góðu námsgengi innflytjendanna. 
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II. hluti: Rannsókn 

 

 

 

 



Knútur Birgisson 

Reynsla nemenda af erlendum uppruna 

af íslensku skólakerfi 

46 

4. Kafli: Aðferð 

Í þessum kafla verður rannsóknin kynnt og gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem 

beitt var. Sagt verður frá þátttakendum, framkvæmd rannsóknarinnar og með hvaða 

hætti gagnaöflun og greining fór fram. Að lokum verða helstu temun sem rannsóknin 

byggir á lögð fram.  

 

4.1 Rannsóknaraðferð  

Félagsfræðirannsóknir eru margvíslegar að gerð og hafa mismunandi markmið. Þrátt 

fyrir ólíka túlkun á hinum félagslega veruleika er öllum þessum aðferðum það 

sameiginlegt að stuðla að aukinni þekkingu. Rannsóknarhefðir félagsvísindanna eru 

að stofni til tvær. Í fyrsta lagi megindlegar aðferðir sem byggja niðurstöður sínar á 

tölulegum staðreyndum og í öðru lagi eigindlegar aðferðir þar sem gengið er út frá því 

að túlkun sé meginviðfangsefni rannsókna. Frá sjónarhóli eigindlegra aðferða er það 

höfuðmarkmið að rannsaka og skýra hvernig maðurinn mótar sinn félagslega 

veruleika (Esterberg, 2002). 

Eftirfarandi rannsókn styðst við eigindlega rannsóknarhefð. Sú aðferð var valin 

með tilliti til þeirrar rannsóknarspurningar sem lögð var fram í upphafi, það er hvort 

íslenskt menntakerfi hafi brugðist nemendum af erlendum uppruna á einn eða annan 

hátt. Rannsóknarniðurstöður Sólveigar Brynju Grétarsdóttur (2007), sem áður hafa 

verið kynntar, gefa vísbendingu um að sú sé raunin. Í stað þess að leita eftir 

sambærilegum niðurstöðum, sem annað hvort myndu staðfesta megindlegar 

niðurstöður Sólveigar Brynju Grétarsdóttur (2007) eða ekki, var tekin sú afstaða að 

leita skýringa hjá þeim sem þekkja íslenskt menntakerfi af eigin raun. Hvernig upplifa 

nemendur af erlendum uppruna íslenskt skólakerfi? Hverjir eru helstu veikleikar og 

styrkleikar þess að þeirra mati? Sinnir skólakerfið þörfum nemendanna eða eru 

hugsanlega aðrar leiðir heppilegri til að mæta þörfum þeirra? 

Til að öðlast þann skilning á íslensku skólakerfi sem hér er sóst eftir var því 

ákveðið að ræða við nokkra nemendur af erlendum uppruna og þeir beðnir að segja 

frá sinni reynslu.  
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4.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru fjórar ungar konur af erlendum uppruna sem allar 

höfðu flust til landsins og gengið í íslenskan skóla. Úrtakið var því svonefnt markvisst 

úrtak (e. purposive strategy) þar sem skólakerfið og reynsla af því var skoðuð út frá 

hugsanlega ólíkri afstöðu þátttakenda. Með aðstoð skólayfirvalda í Austurbæjarskóla 

tókst að finna tvo viðmælendur sem þar höfðu gengið í skóla. Val á hinum 

þátttakendunum, sem voru nemendur við IB námsbrautina í Menntaskólanum við 

Hamrahlíð, fór fram eftir ábendingu frá samnemanda þeirra sem rannsakandinn er í 

skyldleika við. Hringt var í fleiri einstaklinga en þá sem endanlega tóku þátt í 

rannsókninni með það fyrir augum að fá þá til viðtals. Hjá nokkrum gætti efasemda 

og tortryggni um tilgang rannsóknarinnar en aðrir afþökkuðu þátttökuboð. Viðtölin 

fóru fram í tvennu lagi.  

Til að vernda einkalíf þátttakenda og gæta trúnaðar við þá eru notuð gervinöfn. 

Þrjár stúlknanna eru frá löndum í Austur-Evrópu en ein þeirra er frá landi í Asíu. 

Emma Gunnarsdóttir er 24 ára gömul og kom til Íslands fyrir um það bil áratug. Við 

komuna hóf hún nám í níunda bekk í Austurbæjarskóla og tók síðar stúdentspróf frá 

Menntaskólanum við Hamrahlíð. Hún mun ljúka grunnnámi við Háskóla Íslands á 

yfirstandandi skólaári. Anna Bjarnadóttir er 24 ára gömul og líkt og Emma kom hún 

til Íslands fyrir áratug og hóf nám í tíunda bekk við Austurbæjarskóla. Hún innritaðist 

í Iðnskólann í Reykjavík ári síðar en hætti fljótlega námi. Hún vinnur í dag við 

þjónustustörf. Linda Friðriksdóttir er eina stúlkan sem er ættuð frá Asíu. Hún er 19 ára 

gömul og fluttist til Íslands fjórum árum áður en viðtalið við hana fór fram. Hún lauk 

grunnskólaprófi frá öðrum grunnskóla en þær Emma og Anna og hóf síðan nám við 

IB námsbrautina. María Magnúsdóttir er einnig 19 ára. Hún kom til Íslands þremur 

árum áður en viðtalið fór fram. Grunnskólaprófi hafði hún lokið í sínu heimalandi og 

hóf nám við IB námsbrautina strax eftir komuna til landsins. Linda og María luku 

stúdentsprófi vorið 2008. 

 

4.3 Framkvæmd 

Gagnaöflun fór fram í tvennu lagi. Hún fólst í að tekin voru fjögur djúpviðtöl. Tvö 

viðtalanna fóru fram í nóvember 2007 í Menntaskólanum við Hamrahlíð og voru 

upphaflega tekin í tengslum við námskeið í Háskóla Íslands. Þau viðtöl fóru fram á 
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ensku. Ekki þótti rétt að þýða þau yfir á íslensku þar sem með því var möguleiki á að 

merking þeirra gæti spillst. Seinni viðtölin fóru fram í október 2008 í 

Austurbæjarskólanum í Reykjavík og í viðtalsherbergi Landsbókasafns Íslands. Þau 

viðtöl voru með öðru sniði þar sem kafað var dýpra í námsferil viðmælendanna en í 

þeim fyrri. Djúpviðtöl (e. semistructured interviews) hafa þann tilgang að kanna 

viðfangsefnið á opinn hátt og leyfa viðmælanda að tjá skoðanir sínar og hugmyndir 

með eigin orðum (Esterberg, 2002). Lengd viðtalanna var allt frá 45 mínútum til 

einnar klukkustundar. Þau voru hljóðrituð og skráð skömmu síðar. Greining hófst 

strax við skráningu en eiginleg flokkun gagnanna í temu lauk um miðjan desember 

2008. 

 

Helstu temu sem áhugaverð þóttu tengdust í fyrsta lagi þeim ástæðum sem fjölskyldur  

stúlknanna höfðu fyrir búferlaflutningum til Íslands auk félagslegra áhrifaþátta á 

námsgengi þeirra. Þessir áhrifaþættir voru flokkaðir í eftirfarandi undirtemu: (1) 

Félags- og efnahagsleg staða fjölskyldnanna með tilliti til námsgengis stúlknanna, því 

næst hvernig (2) fjölskyldutengsl geta haft áhrif þar á. (3) Tilfinningaleg líðan og 

félagatengsl er tema sem brýnt er að rannsaka í sambandi við skólagöngu nemenda af 

erlendum uppruna. (4) Að lokum voru hugmyndir stúknanna um mótun nýrra 

sjálfkenna skoðaðar. 

Hitt megintemað var námsgengi stúlknanna. Þetta tema var flokkað í eftirfarandi 

undirtemu: (1) Námslegur bakgrunnur, (2) að læra íslensku, (3) grunn- og 

framhaldsskólanám stúlknanna og að lokum (4) framtíðaráform. 

 

 

5. Kafli: Bakgrunnur rannsóknarinnar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir bakgrunni rannsóknarinnar. Þar sem ekki liggja 

fyrir nægar upplýsingar á rituðu máli og á vefsíðum um fjölmenningarlega 

kennsluhætti á grunnskólastigi né um þau úrræði sem framhaldsskólar beita til að 

koma til móts við þarfir nemenda af erlendum uppruna, var í fyrsta lagi ákveðið að 

taka viðtal við Nínu Magnúsdóttur, deildarstjóra Nýbúadeildar Austurbæjarskólans í 

Reykjavík. Í öðru lagi var tölvupóstkönnun send til flestallra framhaldsskóla landsins. 

Tekið var um klukkustundarlangt viðtal við Nínu sem fór fram í Austurbæjarskóla 

þann 15. október 2008. Tölvupóstkönnunin var send þann 5. október 2008.   
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5.1 Fjölmenningarlegir kennsluhættir 

Í Austurbæjarskólanum í Reykjavík hefur nýbúadeild verið starfandi frá 1994 auk 

þess sem skólinn hefur tekið að sér móðurskólahlutverk á þessu sviði. Á síðasta 

skólaári fengu um það bil 100 nemendur aðstoð í deildinni og þar af 50 sem komu til 

landsins á því skólaári. Meðal þeirra markmiða sem nýbúadeildin hefur er að erlendir 

nemendur öðlist færni í íslensku sem öðru tungumáli og að þeir fái sambærilega 

menntun og innlendir á meðan þeir eru að tileinka sér nýtt mál (Austurbæjarskóli, 

e.d.). 

Til að mæta þessum og öðrum opinberum markmiðum um að stefna skuli að 

aðlögun fremur en samlögun erlendra nemenda, hefur skólinn tekið upp kennslu- og 

uppeldisaðferð sem nefnd hefur verið CLIM, Cooperative Learning in Multicultural 

Groups. Í bókinni Allir geta eitthvað, enginn getur allt gerir Guðrún Pétursdóttir grein 

fyrir þessari aðferð sem talin er sérlega góð til að ná markmiðum fjölmenningarlegrar 

kennslu og að virkja alla nemendur hver svo sem geta þeirra er. Belgíski kennarinn 

Filip Paelmann hefur skrifað kennsluefni samkvæmt þessari aðferð og verið 

stjórnendum Austurbæjarskóla innanhandar um útfærslu stefnunnar. „Kennsluefnið 

miðar að því að auka hæfni nemenda í mannlegum samskiptum og að takast á við 

þann fjölbreytileika sem nútímasamfélag býr yfir. Þá er gert ráð fyrir fjölbreytileika í 

öllum bekkjum og byggt á því að nýta hann til gagns fremur en að horfa á hann sem 

ókost“ (Clim kennsluaðferðin, e.d.). 

 

Eftirfarandi umfjöllun er byggð á samtali við Nínu Magnúsdóttur deildarstjóra við 

nýbúadeild Austurbæjarskólans í Reykjavík. Töluverð reynsla er komin á starfsemi 

deildarinnar og hefur Austurbæjarskóli gengt því hlutverki að vera öðrum skólum til 

ráðgjafar um fjölmenningarlega kennsluhætti og hvernig best sé stuðlað að því að 

mæta opinberum markmiðum um að aðlaga erlend börn að íslensku skólakerfi. 

 

5.1.1 Skólastefna  

Nína telur að meginforsenda þess að vel takist til sé fólgin í skólastefnu hvers skóla; 

að skólinn sem heild styðji við þá fjölmenningarlegu kennsluhætti sem lagðir eru til 

grundvallar. Í samtalinu orðaði Nína þetta á þessa leið:  
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Það er eiginlega lykilatriðið að skólastefnan styðji þetta, þar kemur inn 

Clim aðferðin, þar kemur inn samhjálpin [...] og að við lítum á okkur sem 

fjölmenningarlegan skóla, þar kemur það allt saman. Og maður heyrir það 

úr öðrum skólum að kennarar eru margir mjög duglegir að vinna með sína 

nemendur, en ef skólastefnan styður það ekki og ef það kemur ekki frá 

skólastjóra og það er ekki ætlast til þess þá standa þeir alltaf dálítið einir. 

Skólasamfélagið þarf að taka þátt í þessari sýn. 

 

 

Í dag er Austurbæjarskóli eini skólinn sem byggir á þessari fjölmenningarlegu sýn. Sú 

stefna Reykjavíkurborgar að hver skóli setji sér sín eigin markmið um hvernig unnið 

skuli að þessum málum kom til framkvæmda fyrir nokkrum árum og tók við af þeirri 

aðferð að starfrækja þrjár móttökudeildir í borginni. Nína telur að þessi stefnubreyting 

sé til bóta og rökstyður það þannig: 

 

 

... mér finnst að það séu bara sjálfsögð mannréttindi að geta verið eins og 

hin börnin í götunni og átt kunningja sína í næstu húsum og við erum 

mjög mikið í þessu félagslega hér, í þeim hugsunum að styrkja þau 

félagslega, þess vegna er þessi stefna okkar, hún gengur mikið út á það að 

allir hjálpist að. Allir nemendur bekkjarins eru hjálparkennarar. 

 

 

Hún bendir einnig á að sú fjölmenningarlega sýn sem skólinn byggi á skerpist og 

skýrist þegar farið sé að vinna út frá CLIM kennsluaðferðinni. Eftir að hafa pælt af 

alvöru í fjölmenningu og fjölmenningarlegri kennslu segist hún hafa orðið enn 

sannfærðari um að börnin geti stundað nám í sínum heimaskólum:  

 

 

... það eina sem vantar er að skólinn komi sér upp þessari sýn og 

kennararnir taki á þessu og þá eiga þau að vera bara hluti af heildinni, þau 

eiga ekki að vera eitthvað annað sem er sent eitthvað, það eru allir hver 

með sínu sniði. 

 

 

Í Austurbæjarskóla er starfandi stýrihópur um fjölmenningarstefnuna sem tólf 

kennarar skólans skipa. Í nýbúadeildinni eru einnig starfandi um sjö kennarar. Með 

þessu móti er ábyrgðinni á viðhalda stefnu skólans dreift og síður hætta á að 

starfsemin standi og falli með einstaka kennurum. Nína ítrekar enn og aftur mikilvægi 

þess að allir þræðir innan skólans þurfi að liggja saman, að allir innan skólans séu 

meðvitaðir, að stefnumörkun og stuðningur komi frá skólastjóra og að öllum sé ljóst 

til hvers er ætlast. 



Knútur Birgisson 

Reynsla nemenda af erlendum uppruna 

af íslensku skólakerfi 

51 

Nína telur að stefna ríkisstjórnarinnar um málefni innflytjenda sé í 

grundvallaratriðum góð og að viðhorfin þar séu í lagi. Aðspurð um hvort fjármagn sé 

af skornum skammti svarar hún því til að það fjármagn sem veitt er til nýbúafræðslu 

sé vel skilgreint og eins og hún orðar það sjálf: „Skólastjóri getur ekki skýlt sér á bak 

við lítið fjármagn.“ 

 

5.1.2 Móttaka nýnema  

Nína lýsir móttöku nýrra nemenda sem ferli sem byrjar þannig að foreldrar setja sig í 

samband við skólann og bera upp erindi sitt. Formlegt móttökuviðtal er ákveðið og 

foreldrum er afhent innritunarblað á móðurmálinu sem þeim er ætlað að taka heim 

með sér til útfyllingar. Tímasetning móttökuviðtalsins er yfirleitt tveim dögum síðar. 

Foreldrum er tjáð að viðtalið taki um það bil tvær klukkustundir og að mikilvægt sé 

að báðir foreldrar mæti ásamt nemandanum.  

Þessir tveir dagar eru notaðir til undirbúnings og það fyrsta sem þarf að huga að er 

hvort nauðsynlegt sé að hafa túlk viðstaddan í móttökuviðtalinu. Nína segir að ekki sé 

óalgengt að hægt sé að komast af án hans þar sem næg enskukunnátta sé iðulega til 

staðar. Því næst er ákveðið í hvaða bekk barnið skuli fara og haft samráð við 

umsjónarkennara. Stundaskrá er sett saman með tilliti til þess hvenær nemandinn skuli 

vera með bekknum sínum og hvenær honum er ætlað að vera í nýbúaverinu. 

Umsjónarkennarinn fær nauðsynlegar upplýsingar og hann beðinn að undirbúa 

bekkinn fyrir komu þessa nýja nemanda. 

Í móttökuviðtalinu sjálfu er reynt að koma eins miklum upplýsingum að og 

mögulegt er. Farið er yfir stundaskrána, skóladagatalið, skólareglur kynntar og 

innkaupalistar afhentir. Gengið er í gegnum skólann og aðstaðan sýnd. Ásamt þeim 

almennu atriðum sem hér hafa verið talin upp er reynt að fara sem best í til hvers er 

ætlast og við hverju megi búast í upphafi skólagöngu. 

Nína segir að það sé allur gangur á því hversu áhugasöm og vel stemmd börnin séu 

í upphafi. Sum koma áhugasöm en mörg hver koma jafnvel grátandi. Mörg þeirra eru 

mjög reið foreldrum sínum fyrir að taka þau úr sínu umhverfi og hefja nýtt líf í nýju 

landi. Nínu finnst það hafa orðið meira áberandi hin síðustu ár: „Við fáum meira af 

grátandi krökkum í móttökuviðtöl, meira af reiðum krökkum.“ 
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5.1.3 Nám og kennsluhættir  

Nýr nemandi fylgir bekknum sínum eins mikið og mögulegt er. Börnin eru öll saman í 

stærðfræði, ensku, list- og verkgreinum. Þau koma hins vegar í nýbúadeildina þegar 

almenni bekkurinn fer í íslensku og samfélagsgreinar. Greinar þar sem kunnátta í 

íslensku er lögð til grundvallar. 

Í nýbúadeildinni er aðaláherslan lögð á að læra íslensku. Nína lýsir 

kennsluaðferðinni á eftirfarandi hátt:   

 

... og þá er það bara gert á sem virkastan hátt, við byrjum á þessu 

hlutlæga, við byrjum á nafnorðum og við byrjum mikið á samtölum, við 

byrjum t.d. á þessu: Ég heiti og hvað heitir þú og láta þau segja ég er frá 

Íslandi og hvaðan ert þú. Hvað ert þú gömul? Ég er þetta gömul og meðan 

að maður er í þessu hlutlæga getur maður notað merkimiða; það er allt 

merkt hér fyrst á haustin, gluggi og allt það, reynum að vera með nóg af 

skóladóti liti og maður tekur sjálfan sig augu og nef og allt þetta. 

 

 

Almenna námsefninu er jafn óðum fléttað inn. Nína segir að í upphafi þegar deildin 

var stofnuð þá hafi sú ákvörðun verið tekin í samvinnu við þær Ingibjörgu Hafstað og 

Birnu Arnbjörnsdóttur, sem Nína segir að séu nokkurs konar guðmæður deildarinnar, 

að stærðfræði skyldi verða sú bóklega grein sem íslenska væri kennd í gegnum. 

Áhersla er lögð á að nota orðaforða námsgreinanna til að kenna íslensku. Nýbúarnir 

læra því stærðfræði á tveimur vígstöðvum, með bekknum sínum og í nýbúadeildinni. 

Nína segir að ástæðurnar fyrir þessari aðferð séu tvær. Í fyrsta lagi er verið að 

byggja upp félagslega þáttinn og í öðru lagi liggur styrkleiki hinna erlendu nemenda 

oft í stærðfræðinni og í deildinni fá þau aðstoð við að læra íslensku heitin á 

stærðfræðiaðgerðunum. Aðspurð um árangurinn, hvort erlendu börnin læri nóg miðað 

við þau innlendu, svarar hún:  

 

 

Aldrei nógu mikið, við erum bara að reyna okkar besta og við teljum að 

þetta t.d. með stærðfræðina, ég myndi segja að við næðum bara góðum 

árangri þar. Aðal stærðfræðikennarinn sem er bekkjarkennari og þau koma 

oftast í hendurnar á er orðinn geypisterk bara í áranna rás bara að hafa þau 

með og skynja hvernig hægt er að kenna án þess að það sé mikil málfærni 

með. En það þarf samt þennan aukahlekk sem er aðstoðin í nýbúadeildinni 

sem kennir þeim orðaforðann, þetta heitir samlagning á íslensku, þetta og 

þetta heitir segjum bara algebra og þetta jafna. 
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Ólíkur þjóðernisbakgrunnur nemendanna hefur einnig áhrif á hve vel þeim gengur að 

tileinka sér íslensku. Þeir sem koma frá Asíu tala tónamál og fyrir þá nemendur er 

leiðin til að ná tökum á íslenskunni nokkuð lengri heldur en fyrir aðra. Samt sem áður 

segir Nína að árangur þeirra sé oft á tíðum mjög eftirtektarverður. 

Nína er spurð hvort deildin notfæri sér námsefni frá heimalandi nemendanna til að 

brúa bilið í upphafi. Hún svarar því til að það sé lítið um það en þó sé reynt í 

bókasafnstímum að láta þau fá bækur á móðurmálinu. Og hún bætir við: 

 

 

Sumir krakkar, til dæmis krakkar þessara menntuðu foreldra eru oft með 

mjög mikið af kennslubókum frá heimalandinu. Auðvitað styrkjast þau 

við að læra líka á móðurmálinu og fylgja jafnvel skólunum ... það er t.d. 

ein hérna hinum megin í bekknum núna, hún er í fjarnámi í sínu 

heimalandi líka. 

 

 

Nína telur þann möguleika að nýta fjarskiptatækni sé hugsanlega vannýttur. Samt sem 

áður er smátt og smátt verið að bæta þar við: „ ... þetta er t.d. fyrsti veturinn þar sem 

þetta með að fara í dönsku, sænsku eða norsku, nú er búið að bæta pólskunni við.“  

Í Austurbæjarskóla eru bæði útlendir stuðningsfulltrúar og kennarar sem tala sum 

þeirra tungumála sem algengust eru í skólanum. Á yngra stigi er litháískur kennari 

sem fékk kennaramenntun sína í heimalandinu viðurkennda af 

Menntamálaráðuneytinu nýverið. Hún talar góða íslensku. Nína nefnir líka 

cómeníusarkennara frá Póllandi sem talar ensku auk pólskunnar. Hennar hlutverk 

hefur verið fram til þessa að stöðuprófa yngri pólverjanna á móðurmálinu. Hún mun 

síðar hefja móðurmálskennslu fyrir þá og gera tilraunir með ýmislegt annað, svo sem 

að fara í leiki með bæði íslenskum og erlendum krökkum og nota eingöngu ensku sem 

samskiptamál. 

Nína segir að ekki séu öll tungumálin tiltæk meðal kennara deildarinnar en bætir 

við að þó nokkur málakunnátta sé í kennarahópnum almennt, nokkrir tala spænsku 

auk þess sem einn kennari talar rússnesku. 

Flest allir skólaliðarnir eru erlendir og vel hefur gengið fram til þessa að manna 

þær stöður. Nína segir að það hafi iðulega gerst í móttökuviðtölunum að beðið hafi 

verið um vinnu fyrir það foreldri sem var nýkomið til landsins með börnin. 
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5.1.4  Félagslegir þættir og þjóðerni  

Sá félagslegi áhrifaþáttur á námsgengi erlendu barnanna sem Nína hefur helst orðið 

vör við er menntunarstaða foreldra. Hún hefur ekki séð mun á námsgengi barnanna út 

frá samsetningu fjölskyldunnar, það er, hvort um er að ræða eitt eða tvö foreldri. 

Eins og áður hefur verið rætt um geta búferlaflutningar leitt til þess að upplausn 

verði í fjölskyldum. Upplausn hefur áhrif á líðan barna og þar með námsgengi. 

Félagslegir erfiðleikar fjölskyldna eru ekki úrlausnarefni skólayfirvalda en áhrifa 

þeirra gætir engu að síður í tilfinningalífi barnanna. Áður hefur Nína lýst því hve 

misjafnlega börnin eru stemmd til að hefja nám í nýjum skóla í nýju landi. Hún er 

spurð að því hvernig þau bregðist við tilfinningalegum vandamálum: 

 

 

Við reynum að vísa í alla okkar reynslu og alla hina sem hafa komið og 

alla hina sem séu hérna. Það séu margir frá sama landi og það verða aldrei 

vandamál með að skilja og reyna bara að láta þau finna öryggi og ítrekum 

mjög mikið að hérna [nýbúadeildin], að þetta sé heimilið þeirra í 

skólanum, hérna geti þau fengið hjálp með allar sínar áhyggjur og 

vandamál. 

 

 

Nína segir að með árunum hafi þau sífellt lagt meiri áherslu á félagslega þáttinn. Sem 

dæmi um þá áherslu segist hún hafa falið cómeníusarkennaranum frá Póllandi að tala 

við alla litlu Pólverjana á móðurmálinu og fá þá til að opna sig og segja frá hvernig 

þeim líður í íslenskum skóla. Börnin kvarta ekki yfir því að þau kunni ekki íslensku, 

þeim líður hins vegar illa ef þau upplifa að þau séu ekki hluti af heildinni. 

Foreldrasamvinna hefur einnig aukist með árunum. Strax í móttökuviðtalinu fá 

foreldrar skýr skilaboð um hvernig og hvert þeim beri að snúa sér ef upp komi 

vandamál eða annað sem þeir telja að ræða þurfi: 

 

 

Já, [...] í móttökuviðtalinu þá hérna auglýsi ég það að hér sé ég alltaf. Ég 

gef upp beina símann minn, ég segi að það megi hringja í mig alltaf [...] 

og hvenær sem er geti þau komið og ítreka það, að þó að þau hafi ekkert 

mál sem ég tali, þá geti þau samt komið. Bara það að þau eru komin hér 

inná gólf og ég finni að þau langar að segja eitthvað, þá geti ég fundið 

einhvern sem getur túlkað. Mér finnst það virka, það er mikið um það að 

foreldrar komi hérna bara til að setjast og rabba með þau spursmál þeim 

liggur á hjarta. 
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Nína telur þjóðerni nemenda skipti minna máli varðandi námsgengi en 

menntunarstaða foreldra. Hún segir að í dag stundi 44 Pólverjar nám við skólann og 

að þessi hópur spanni alla námsgetu, allt frá afburðanemendum til lélegra nemenda. 

Þetta sé í engu frábrugðið námsgetu Íslendinga. Samt finnst henni það eftirtektarvert 

með kínverska og víetnamska nemendur, sem koma frá málsvæðum þar sem tungumál 

eru mjög ólík íslenskunni, hve einbeittir þeir eru. Þeir láti ekkert trufla sig og ná 

yfirleitt langt.  

 

5.1.5  Tengsl við framhaldsskólana  

Stór hluti af starfi Nínu er að eiga samstarf við framhalsskólana. Hún segir samstarfið 

vera gott, sérstaklega við þá tvo sem hafa sérstakar deildir fyrir nýbúa. Þessir tveir 

skólar eru Fjölbrautaskólinn við Ármúla (FÁ) og Tækniskólinn. 

Hún lýsir samstarfinu við FÁ þannig að ef vandamál eða spurningar komi upp, sé 

alltaf haft samband við þau í Austurbæjarskóla og í sameiningu sé reynt að leysa 

hvers kyns vanda. Það sama eigi við um Tækniskólann sem tók við hlutverki 

Iðnskólans í Reykjavík. Samstarf milli skólanna hefur staðið lengi. Samvinna við aðra 

skóla hefur verið minni en hefur þó aukist undanfarin ár. Nína segist aðstoða krakkana 

á vorin við innritun í framhaldsskóla og jafnframt lætur hún fylgja með umsóknunum 

upplýsingar um hvert skuli leita ef með þurfi. 

Nína segir frá því að síðastliðið haust hafi fyrsti nemandinn úr nýbúadeildinni 

innritast í Menntaskólann í Reykjavík. Um er að ræða kínverska stúlku sem var mjög 

ákveðin í að stunda nám þar en ekki annars staðar. Stúlkan segir námið strembið en 

telur sig munu standast kröfurnar. 

Yfirleitt hentar IB námsbrautin í Menntaskólanum við Hamrahlíð ekki nemendum 

sem útskrifast úr Austurbæjarskóla. Ástæðan er sú að þar er gert ráð fyrir mikilli 

enskukunnáttu sem þeir nemendur hafa ekki. Nína segir að í framhaldsskóla falli þeir 

ekkert síður í ensku en íslensku. Fram til þessa hefur Austurbæjarskóli lagt mikið upp 

úr íslenskukennslu en Nína telur að þörf sé á að leggja aukna áherslu á enskukennslu. 

Þess vegna er skólinn farinn að bjóða upp á auka enskutíma fyrir þá sem það þurfa. 
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5.2 Niðurstöður könnunar meðal framhaldsskóla 

Eins og áður segir var tölvupóstkönnunin send þann 5. október 2008 og markmiðið 

með könnuninni var að leita nánari skýringa og fá svör um hvernig íslenskt 

menntakerfi mætir þörfum nemenda af erlendum uppruna. Auk eftirfarandi spurninga, 

sem lagðar voru til grundvallar, voru skólastjórnendur beðnir um að veita aðrar þær 

upplýsingar sem þeir teldu að skiptu máli í þessu sambandi: 

 

 

1. Telur þú mikla þörf í þínum skóla á sértækum úrræðum fyrir nemendur af 

erlendum uppruna?  

2. Eru sértæk úrræði til staðar í þínum skóla? Ef svo er, í hverju felast þau?  

3. Hvaða úrbætur telur þú brýnastar þegar til lengri framtíðar er litið? 

 

Bréf var sent með tölvupósti til 26 framhaldsskóla víða um land. Svör bárust frá sex 

skólum, sem er um það bil 23% svarhlutfall. Hér að neðan eru niðurstöður greindar 

með tilliti til spurninganna sem lagðar voru fram. 

 

Telur þú mikla þörf í þínum skóla á sértækum úrræðum fyrir nemendur af erlendum 

uppruna?  Kvennaskólinn í Reykjavík var eini skólinn sem taldi ekki mikla þörf á 

sértækum úrræðum umfram það sem skólinn veitir. Það var þó áréttað að ekki væri 

um marga einsktaklinga að ræða, fáir sæktu um inngöngu en þeir sem það gerðu 

hefðu yfirleitt staðið sig vel.  

Verkmenntaskóli Austurlands taldi hins vegar þörf á sértækum úrræðum. Í svari 

skólans kom fram að á hverju ári sæki nokkrir nemendur af erlendum uppruna um 

skólavist og að þörfin á úrræðum skapist vegna þess hve stuttan tíma sumir þeirra hafa 

dvalið á landinu og vegna ólíks bakgrunnar þeirra. 

Menntaskólinn á Laugarvatni gerði sérstaka grein fyrir stöðu mála innan skólans á 

yfirstandandi skólaári. Alls eru fjórir nemendur í skólanum af erlendu bergi brotnir. 

Þeir koma allir frá Þorlákshöfn og hafa annað móðurmál en íslensku. Þrír þessara 

nemenda þurfa sérstaka aðstoð. 

Í svari Fjölbrautaskóla Suðurnesja kom fram að nokkuð margir nemendur af 

erlendum uppruna og frá mismunandi löndum stunda nám við skólann. Margir þeirra 

eru nýlega komnir til landsins og tala því enga íslensku. Aðrir hafa hins vegar búið 

hér á landi í nokkur ár, verið í íslenskum grunnskóla og kunna íslensku. Þeir 
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nemendur fara í hefðbundna áfanga og þess vegna er ekkert sérstaklega fylgst með 

þeim. Nokkrir nemendur af erlendum uppruna hafa útskrifast frá skólanum, ýmist 

með stúdents- eða sveinspróf. Í svari skólans kom fram að talin er mikil þörf á 

sértækum úrræðum fyrir þá nemendur sem kunna lítið eða ekkert í íslensku. Á 

yfirstandandi önn eru 23 nemendur frá 13 mismunandi löndum í áfanga sem nefnist: 

„Íslenska fyrir útlendinga.“ 

Í svari frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti er tekið í sama streng varðandi þörf á 

sértækum úrræðum og hún sögð mikil fyrir nemendur af erlendum uppruna. 

Tækniskólinn vísaði í sínu svari á vefsíðu skólans þar sem upplýsingar liggja fyrir 

um þá þjónustu sem skólinn veitir nemendum af erlendum uppruna. Í svarinu er 

einnig rakinn aðdragandi hins nýja skóla sem varð til við samruna Iðnskólans í 

Reykjavík og Fjöltækniskólans (fyrrum Stýrimannaskólinn og Vélskólinn) og hvernig 

hinn nýi skóli hefur tekið við þjónustuhlutverki Iðnskólans við nemendur af erlendum 

uppruna. Þjónusta Iðnskólans við erlenda nemendur hófst árið 1993 með því að 

skólinn fór að bjóða upp á íslenskunám ætlað erlendum nemendum. Þetta úrræði hefur 

verið í stöðugri þróun síðan. Óhætt er að túlka svar skólans á þann veg að þörf á 

sértækum úrræðum sé mikil, þar sem Tækniskólinn sérhæfir sig í að mæta þörfum 

nemenda af erlendum uppruna. Einnig kemur fram að undanfarin ár hafa nemendur 

verið langt á annað hundrað af nærri 50 mismunandi þjóðerni. 

 

Eru sértæk úrræði til staðar í þínum skóla? Ef svo er, í hverju felast þau? 

Kvennaskólinn svaraði því til að nemendur fengju aukatíma í íslensku, bæði í 

greininni sem slíkri og aðstoð við að skilja texta annarra námsgreina. Þessa aðstoð fá 

þeir nemendur sem að mati íslenskukennara þurfa á henni að halda. Jafnframt þurfa 

nemendur að sækjast eftir aðstoðinni. 

Verkmenntaskóli Austurlands svarar spurningunni þannig að þau sértæku úrræði 

sem spurt er um séu ekki til staðar eins og er. Sérstök braut hefur verið útbúin en 

vegna fjárskorts og vegna fæðar nemenda er sem stendur ekki unnt að starfrækja hana. 

Fyrir liggur umsókn í Menntamálaráðuneytinu um styrk til sérskennslu í íslensku fyrir 

erlenda nemendur. Málum er þannig háttað í dag, á meðan fjárveiting er ekki til 

staðar, að nemendum er beint töluvert í verklega áfanga á meðan þeir eru að ná tökum 

á málinu. Nemendur fá auka stuðning í íslensku frá kennara ef námsefnið gefur tilefni 

til. 
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Menntaskólinn á Laugarvatni mætir þörfum þeirra þriggja nemenda sem um ræðir 

með eftirfarandi hætti: Tveir nemendanna fá stoðkennslu einu sinni til tvisvar í viku 

tvo tíma í senn. Þeir fá kennslu í íslensku og aðstoð við þær námsgreinar sem mikið 

byggja á íslensku. Þriðji nemandinn nýtur svipaðrar aðstoðar og hinir tveir en ekki af 

sömu ástæðu. Drengurinn sem hér um ræðir flutti ungur til Íslands og talar því 

íslensku. Hins vegar hefur hann þurft aðstoð vegna þess að móðurmál hans hefur 

verið mikið talað á heimili hans auk þess sem undirbúningur hans úr grunnskóla er 

frekar slakur. Einnig kemur fram í svarinu að í þau tvö ár sem skólinn hefur sótt um 

fjárhagsstyrk til Menntamálaráðuneytisins hefur hann fengið styrk til stoðkennslu 

fyrir þá nemendur sem eru með annað móðurmál en íslensku. 

Í Fjölbrautaskóla Suðurnesja var í upphafi árs 2008 stofnuð sérstök braut fyrir 

nemendur af erlendum uppruna. Sú braut samanstendur af íslensku, íslensku talmáli, 

lífsleikni, sögu og upplýsingatækni. Í lífsleikninni er lögð áhersla á að styrkja 

nemendur félagslega og kynna þeim íslenskt þjóðfélag. Áfanginn felur í sér að farið er 

í ferðalög þar sem aðrir skólar og erlendir nemendur þar eru heimsóttir. Söguáfanginn 

er „Íslandssaga fyrir útlendinga“ og verður hann kenndur í fyrsta skipti á vorönn 

2009. Auk þeirra áfanga sem hér hafa verið taldir er algengt að nemendur á þessari 

braut velji að taka áfanga í stærðfræði og verklegan áfanga svo sem myndlist auk 

íþrótta. Nemendur eru á þessari námslínu fyrstu tvær annirnar í skólanum og geta 

síðan bætt við sig áfanga 403, sem er „Íslenska fyrir útlendinga (ÍSA) í framhaldi. Í 

svari skólans kemur einnig fram að allir nemendur sem eru af erlendum uppruna hafi 

sama umsjónarkennarann. Það er kennari sem er sjálfur af erlendum uppruna og talar 

mörg tungumál. 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti gefur upp eftirfarandi sértæk úrræði. Fimm 

íslenskuáfangar (ÍSA) eru í boði auk tveggja áfanga í lífsleikni fyrir nemendur með 

annað móðurmál en íslensku. Auk þessara áfanga fá erlendir nemendur sérstakan 

umsjónarkennara. Þá eiga þeir kost á stuðningskennslu, sem er aðallega í stærðfræði 

og raungreinum. Skólinn beitir sér einnig fyrir jafningjaaðstoð og veitir túlkaþjónustu. 

Í svari Tækniskólans kemur fram að margir nemendur þeirra eru eingöngu í 

íslenskunámi. Sumir eru í öðru skilgreindu framhaldsskólanámi en sækja samt sem 

áður tíma í ÍSA (íslenska sem annað mál) í stað ÍSL (hefðbundnir íslenskuáfangar), en 

íslenska er hluti af kjarnagreinum alls framhaldsskólanáms. Í svarinu kemur einnig 

fram að stuðningsúrræðin séu einstaklingsbundin. Þeir nemendur sem eru í formlegu 



Knútur Birgisson 

Reynsla nemenda af erlendum uppruna 

af íslensku skólakerfi 

59 

framhaldsskólanámi fá stuðning í íslensku og annan nauðsynlegan stuðning í 

faggreinum og verklegum greinum. 

 

Hvaða úrbætur telur þú brýnastar þegar til lengri framtíðar er litið?  Kvennaskólinn 

leggur áherslu á að stuðningur sé mikilvægur og að sá stuðningur sé veittur á 

einstaklingsgrunni. Að mati skólans eru þarfir nemenda eins ólíkar og nemendur eru 

margir. Tillögur um úrbætur ættu að felast bæði í aukakennslu og jafningjaaðstoð.  

Verkmenntaskóli Austurlands telur að samræma þurfi úrræði á landsvísu. Afnema 

þurfi það reiknilíkan sem stuðst er við til að reikna út kostnað á hvern erlendan 

nemenda og að kennarar fái þjálfun til að kenna með þeim hætti sem nauðsynlegt er 

til að mæta þörfum nemenda af erlendum uppruna. 

Í svari Menntaskólans á Laugarvatni kemur fram að brýnt sé að halda því til haga 

sem nú þegar er gert, en stuðning í grunnskóla þurfi þó að efla.  Í öðru lagi telur 

skólinn nauðsynlegt að leggja meira upp úr félagslegum stuðningi en nú er gert. Vinna 

þurfi á fjölskyldugrunni ekki síður en að bæta námsaðstoð. Athyglin þurfi líka að 

beinast að íslenskum samnemendum til að ná fram betri félagslegri samheldni.  Í 

skólanum er ekki síður lagt upp úr félagslegum stuðningi en námslegum. Það er 

persónuleg skoðun Halldórs Páls Halldórssonar, skólameistara, að mögulega megi 

frekar rekja brotthvarf nemenda af erlendum uppruna frá framhaldsskólum til slakrar 

félagslegrar stöðu en námslegrar stöðu þeirra. 

Í svari Fjölbrautaskóla Suðurnesja er lögð áhersla á félagslegan stuðning innan 

skólans. Taka þurfi vel á móti nemendum af erlendum uppruna og halda vel utan um 

þeirra málefni. Með því móti er frekar tryggt að þeir aðlagist íslensku skólakerfi og 

síður hætta á að þeim líði illa í skólanum og einangrist. Þetta ætti að minnka hættuna á 

að þeir gefist upp og hætti. Nemendum er skipað í sama bekk fyrsta árið vegna mikils 

stuðnings sem þeir fá hver af öðrum. Bent er á að skiptar skoðanir séu um ágæti slíks 

fyrirkomulags og það því ekki notað nema í upphafi náms. Í svarinu kemur einnig 

fram að nauðsynlegt sé að leggja meiri áherlsu á að þjálfa nemendur í íslensku 

talmáli. 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti leggur einnig áherslu á félagslega þáttinn. Efla þurfi 

félags- og námsráðgjöf og auka túlkaþjónustu. 

Tækniskólinn telur mjög mikilvægt að framhaldsskólar, sem og aðrir skólar, veiti 

nemendum af erlendum uppruna stuðning í þeim greinum þar sem reynir á skilning á 

íslensku. Þeirra reynsla er að jafnvel í hreinum verklegum greinum geti erlendur 
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nemandi átt mjög erfitt uppdráttar nema hann fái stuðning við að skilja það sem fram 

fer í tímum, þ.e. fyrirmæli og leiðbeiningar kennara, lestur handbóka og kennslubóka 

svo að nokkuð sé nefnt. Þessi stuðningsþörf er að sjálfsögðu einnig mikil í bóklegum 

greinum. 

 

Mjög misjafnt er hve umfang skólanna er mikið með tilliti til nemenda af erlendum 

uppruna. Tækniskólinn hefur bæði mestu reynsluna og flesta nemendurna. Aðrir 

skólar hafa stofnað sérstakar námsbrautir eða miða sín úrræði við fyrirliggjandi þörf á 

hverjum tíma. 

Eðli málsins samkvæmt leggja allir skólarnir áherslu á íslenskukennslu. Ýmist er 

um að ræða sérstaka íslenskuáfanga eða að nemendur fá stuðning við námsgreinar 

sem byggja á íslensku. Lífsleikniáfangar eru einnig algengir þar sem áhersla er lögð á 

að undirbúa nemendurna til þátttöku í íslensku samfélagi. Til að skapa sterka 

námslega umgjörð hafa sumir skólanna þann hátt á að beita sér fyrir jafningjaaðstoð 

og skipa sérstaka umsjónarkennara. Áhersla á félagslegan stuðning er einnig talin 

mikilvæg meðal skólanna. 

 

6. Kafli: Niðurstöður rannsóknar 

Í eftirfarandi kafla verða niðurstöður rannsóknar sem útskýrð var í 4. kafla birtar. Þau 

temu sem helst þóttu áhugaverð voru í fyrsta lagi félagsleg þar sem skoðaðar eru 

ástæður þess að fjölskyldur stúlknanna fluttust búferlum auk annarra félagslegra 

áhrifaþátta. Í öðru lagi segja stúlkurnar frá skólagöngu sinni hér á landi. Sú frásögn 

verður flokkuð eftir menntunarlegum bakgrunni stúlknanna, íslenskunámi, reynslu 

þeirra af náminu í grunn- og framhaldsskóla og framtíðaráformum. 

 

6.1 Ástæður búferlaflutninga 

Eins og áður hefur verið rakið í kafla 3.1 eru ástæður þess að fólk flytur búferlum 

milli landa aðallega tvær. Í fyrsta lagi neyðast sumir til að flýja heimaland sitt vegna 

pólitískra ástæðna eða stríðs og í öðru lagi flytur fólk til að stuðla að bættari 

lífskjörum fyrir sig og sína. Það vonast eftir auknum tekjum og þar með bjartari 
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framtíð. Félagslegar aðstæður hafa áhrif á námsgengi og ástæður búferlaflutninga 

stafa oftar en ekki af félagslegum aðstæðum. Til þess að skilja betur félagslegar 

aðstæður stúlknanna verða þessar ástæður kannaðar hér. 

Fjölskyldur stúlknanna sem voru þátttakendur í þessari rannsókn komu allar 

hingað af síðarnefndu ástæðunni. Emma og Anna, sem eru báðar 24 ára, hafa búið á 

Íslandi í tæpan áratug, og komu hingað með báðum foreldrum sínum og flestöllum 

systkinum. María og Linda eru báðar 19 ára og hafa dvalið hér mun skemur. María í 

þrjú ár en Linda í fjögur. María fluttist hingað með allri fjölskyldu sinni en Linda kom 

hingað með móður sinni og þremur systkinum. Foreldrar hennar höfðu slitið samvistir 

áður en móðirin tók þá ákvörðun að flytjast til Íslands. Önnur tvö systkini urðu eftir 

hjá föður þeirra í heimalandinu. 

Foreldrar Emmu höfðu um árabil búið utan heimalands síns í einu af iðnríkjum 

Vestur-Evrópu, eða allt frá því að Emma var fjögurra eða fimm ára. Ástæður þess að 

fjölskyldan fluttist til Íslands voru þær að faðir Emmu hafði misst vinnu sína hjá 

fyrirtæki sem hann starfaði hjá. Íslenskur vinur hans bauð honum í kjölfarið atvinnu 

hjá íslensku matvælafyrirtæki og lét hann því tilleiðast að koma til Íslands og freista 

gæfunnar. Tveimur árum síðar kom Emma ásamt móður sinni og bróður til Íslands. 

Þau hafa öll skotið rótum hér. Emma og bróðir hennar stunda bæði nám við Háskóla 

Íslands en móðir þeirra starfar ásamt föður þeirra í matvælafyrirtækinu. 

Saga Önnu er í upphafi ekki ólík sögu Emmu. Hún segir svo frá að sex árum áður 

en fjölskyldan flutti til Íslands hafi faðir hennar farið víða til að leita að 

„draumalandinu“ sínu, eins og hún kemst að orði. Hún segir að í heimalandinu hafi 

ríkt fátækt og litla vinnu verið að fá; að illmögulegt hafi verið að safna fyrir húsi eða 

eignast íbúð. Faðir Önnu, sem var verkamaður í heimalandinu, hafði fengið vinnu hér 

á Íslandi við þjónustustörf og að nokkrum tíma liðnum kom öll fjölskyldan til 

landsins. Í um það bil tvö ár var fjölskyldan hér en sneri eftir það heim á leið. Anna, 

sem þá var einungis 17 ára, varð þó eftir. Hún gat ekki hugsað sér að snúa til baka til 

þeirra erfiðu aðstæðna sem fjölskyldan hafði flúið upphaflega. Hún starfar í dag við 

þjónustustörf og er í sambúð með manni af erlendum uppruna sem einnig er 

fyrrverandi nemandi við Austurbæjarskóla. Þau eiga saman lítinn dreng. 

Móðursystir Maríu hafði búið á Íslandi í sjö ár áður en foreldrar hennar ákváðu að 

freista gæfunnar og koma til Íslands. Upphafleg áætlun þeirra var að vinna hér 

tímabundið og hverfa síðan aftur á heimaslóðirnar. Þeim líkaði dvölin og það varð úr 

að María og systir hennar komu hingað einnig, en þær höfðu búið hjá ættingjum í 
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heimalandinu í millitíðinni. Um ástæður þess að fjölskyldan fluttist til Íslands en ekki 

einhvers annars lands segir María að hafi fyrst og fremst verið vegna tengsla móður 

hennar og móðursystur. Ýmislegt annað hafi komið til greina til að bæta fjárhagsstöðu 

fjölskyldunnar. 

Linda er sú eina úr hópi þátttakenda sem ekki kom hingað með báðum foreldrum 

sínum eins og áður segir. Ástæður þess að móðir hennar fluttist hingað voru þær að 

henni bauðst vinna í verksmiðju hér á Íslandi þar sem laun voru margfalt betri en í 

heimalandinu. Móðursystir Lindu hafði verið búsett hér á landi um nokkurt skeið og 

það var fyrir hennar tilstilli að móðir Lindu fluttist hingað til Íslands. Það var árið 

1999 en fjórum árum síðar kom Linda til Íslands ásamt þremur systkinum sínum. 

Linda er samstúdent Maríu, þær luku báðar stúdentsprófi frá IB deild Menntaskólans 

við Hamrahlíð vorið 2008. 

Eins og sjá má komu allar fjölskyldurnar hingað til lands í leit að betri 

atvinnutækifærum. Yfirleitt hafa þær einhvers konar tengilið við landið, það er að 

segja einhvern nákominn eða vin sem búsettur er hér fyrir. Í öllum tilfellum komu 

fjölskyldurnar í áföngum. Annað foreldrið kom fyrst til að kanna landið, fá vinnu og 

undirbúa komu hinna. Þetta ferli tók tvö til fjögur ár. 

 

 

6.2 Félagslegir áhrifaþættir 

Fyrr í þessari ritgerð var fjallað um ýmsa félagslega áhrifaþætti á námsgengi 

innflytjenda út frá rannsóknum og öðrum fræðilegum forsendum. Þessir áhrifaþættir 

voru einnig áberandi hjá stúlkunum í þessari rannsókn. 

 

6.2.1 Félags- og  efnahagsleg staða 

Auðfundið var að Linda átti um sárt að binda og saknaði ættingja og vina sem eftir 

urðu í heimalandinu. Það kom einnig fram í samtali við hana, sem er vel þekkt 

staðreynd innan fræðanna, að samstaða meðal asískra fjölskyldna er mun meiri en 

gengur og gerist milli fjölskyldna á Vesturlöndum. Hún hafði ekki komið til 

heimalands síns í þau fjögur ár sem hún hafði dvalið á Íslandi en var í stöðugu 

sambandi við vini og ættmenn með hjálp MSN. Hún segir svo frá: „I’m for this you 

know deep connections with my friends and I don’t want to loose them.“ 
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Félagsleg staða Lindu var að öðru leyti góð. Fjölskyldan var í góðum tengslum við 

aðrar fjölskyldur af sama þjóðerni. Fólk hittist til að njóta samvista og þess að geta 

talað á móðurmálinu. Þessi félagslegu tengsl innan þjóðernis voru mun minni hjá 

hinum stúlkunum þar sem meiri áhersla var lögð á að aðlagast íslenskum aðstæðum. 

 Efnahagsleg staða fjölskyldunnar hefur að öllum líkindum verið erfið, þar sem 

móðir Lindu hafði fram að þeim tíma þurft að sjá fyrir sér og fjórum börnum sínum 

með lágmarkslaunum. Eins og áður hefur komið fram vann hún upphaflega í íslenskri 

verksmiðju en þegar viðtalið við Lindu fór fram hafði hún fengið vinnu á 

dvalarheimili fyrir aldraða. 

Faðir Emmu er menntaður í matvælaiðn og fjölskyldan flutti til Íslands að vel 

athuguðu máli. Þó svo að hann hafi misst vinnu skömmu áður en hann flutti til Íslands 

er ekki þar með sagt að atvinnuleysi eða bág kjör hafi þvingað fjölskylduna til 

búferlaflutninga. Líklegra er að von um gifturíka og ábatasama framtíð hafi freistað 

fjölskyldunnar. Óhætt er að segja að öll áform hafi gengið eftir og með ráðdeild og 

skynsemi hafi fjölskyldan búið vel að sínum hag. Frá upphafi hefur fjölskyldan verið 

búsett utan höfuðborgarinnar og um leið og Emma hóf nám í Menntaskólanum við 

Hamrahlíð, einu og hálfu ári eftir að hún kom til Íslands, festu foreldrar hennar kaup á 

íbúð í Reykjavík þar sem systkinin búa endurgjaldslaust meðan á námi stendur. 

Lýsandi fyrir ráðdeild fjölskyldunnar eru orð Emmu þegar að hún segir: „Já, við 

kaupum eiginlega ekkert nema að við eigum fyrir því.“ 

María segir að foreldrar hennar hafi rekið eigið fyrirtæki í heimalandinu, en fyrir 

þann tíma hafði faðir hennar verið bankastarfsmaður og móðir hennar unnið í 

fyrirtæki þar sem flísar voru framleiddar. Hún segir einnig að mikill fólksflótti hafi 

gripið um sig frá heimalandinu eftir inngöngu í Evrópusambandið vegna lágra launa 

og bágs atvinnuástands. Fjölskyldan hafði, þegar þetta viðtal var tekið (haust 2007), 

áform um að dvelja einungis tímabundið á Íslandi. Öll sú umgjörð sem María býr við 

styður við gott námsgengi hennar frekar en hitt og ekki að sjá nein merki um erfiðar 

fjárhagsaðstæður. 

Aðstæður Önnu er öllu erfiðari eins og áður hefur verið lýst. Hún kemur frá 

Austur-Evrópuríki þar sem atvinnuástand var jafnvel enn erfiðara en í heimalandi 

Maríu. Faðir hennar hafði um árabil unnið víðsvegar um heim til að leita að 

„draumalandinu“ á meðan móðir Önnu sá um heimilishaldið í heimalandinu. Elsta 

systir Önnu var flutt að heiman og það kom því í hlut Önnu að aðstoða móður sína við 

heimilishaldið og uppeldi yngri systkina. Hún hafði lokið níunda bekk grunnskóla í 
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heimalandinu og hóf því nám í tíunda bekk í Austurbæjarskóla þegar fjölskyldan 

fluttist til Íslands. Ári síðar hóf hún nám í tölvufræðum við Iðnskólann en hætti eftir 

aðeins einn mánuð. Hún segir að námið hafi ekki höfðað sérlega vel til sín. Þó svo að 

fjölskyldan hafi ekki fest rætur hér á landi er ekki hægt að segja það sama um Önnu, 

hún segir svo frá: 

 

Jú, ég var komin í samband þá, en það var ekkert svona alvarlegt, það var 

bara unglinga og ég fór í alvörusamband eftir að foreldrar mínir fóru út. 

En ég var búin að ákveða fyrir þann tíma að ég ætlaði að vera áfram. Ég 

vildi ekki fara í sömu aðstæður og við vorum búin að búa við alla okkar 

ævi ... Enga vinnu, engan mat, engan pening ... ekki neitt, ég bara ... 

 

Að mati Önnu voru framtíðarhorfur hennar betri hér en heima. Þær horfur voru 

miðaðar við að hún gæti séð sjálfri sér farborða. Tilfinningalegar ástæður vógu líka 

þungt í ákvörðun Önnu. 

Anna hefur fest rætur hér á Íslandi en fjölskyldu sína hefur hún ekki hitt síðan hún 

yfirgaf landið fyrir um það bil 8-9 árum. Hún er samt sem áður í góðum tengslum við 

ættingja sína og leggur drjúgan skerf að mörkum til heimilisins og til að styrkja 

háskólanám bróður síns í heimalandinu: 

 

Jú, við höfum bara ekki fengið rétta tækifærið til að hittast. Ég meina, 

pabbi minn er ennþá að ferðast, ennþá að leita að draumalandi og mamma, 

hún vinnur en hún hefur ekki nóg pening fyrir húsnæði og svona og ég 

borga. Bróðir minn er 19 ára núna og er á öðru eða þriðja ári í háskólanum 

og ég borga fyrir það líka. 

 

 

Hún telur að um 15% af launum hennar fari til þessara þarfa heimilisins og til að 

styrkja háskólanám bróður hennar. Það er því ljóst að efnahagslegar ástæður koma í 

veg fyrir að Anna geti stundað nám, þó að hún kysi svo að gera. 

 

6.2.2 Fjölskyldutengsl  

Í þessari rannsókn eru þátttakendur allir kvenkyns og þess vegna ekki hægt að ræða 

námsgengi út frá kyni. Eins og vikið var að í kafla 3.1.4 sýna rannsóknarniðurstöður 

að meðaltalseinkunn stúlkna er yfirleitt hærri en drengja og sá munur er jafnvel meiri 

hjá innflytjendum. Þrjár af þeim fjórum stúlkum sem rætt var við höfðu lokið eða 

voru um það bil að ljúka prófi frá íslenskum framhaldsskóla og ein þeirra var á síðasta 



Knútur Birgisson 

Reynsla nemenda af erlendum uppruna 

af íslensku skólakerfi 

65 

ári í grunnnámi í Háskóla Íslands. Út frá fræðilegum forsendum mætti ætla að ef 

úrtakið væri drengir en ekki stúlkur, væri niðurstaðan lakari.  

Með búferlaflutningum raskast oft hefðbundin hlutverkaskipting innan fjölskyldu 

og rót getur komið á fjölskyldutengsl. Emma og María standa nokkuð vel að vígi í 

þessu sambandi. Þær komu hingað með báðum foreldrum sínum og öllum systkinum. 

Öll sú umgjörð sem fjölskyldurnar veittu þeim stuðlaði að góðu námsgengi þeirra. 

Emma segir þannig frá samskiptum og samkomulagi við foreldra sína:  

 

Þau styðja okkur 100% meðan við erum í skóla [...] Ég hef ekki tekið 

námslán og bróðir minn ekki heldur og um leið og við hættum í skóla - 

við þurfum ekki að vera í skóla ef við viljum það ekki - t.d. ef ég myndi 

hætta [í Háskólanum] á morgun og einungis vinna [á vinnustað Emmu], 

þá mundi ég fara að borga leigu. Ég mundi ekki fá svo mikinn styrk frá 

þeim. 

 

Hún bætir því einnig við að gott traust ríki á milli systkinanna og foreldra þeirra en 

vafalaust myndu þeir vera strangari ef illa gengi í skólanum. Hún segir einnig: 

 

Þú veist, þau eru búin að ala okkur upp til að við erum í rauninni 

sjálfstæð. Þau treysta á okkur að taka eigin ákvarðanir. Ef ég treysti mér 

til að fara út hverja helgi og djamma en samt fengið góðar einkunnir, þá 

eru þau ekkert að banna mér það. 

 

Emma flutti frá heimalandinu þegar hún var fjögurra eða fimm ára gömul og tengsl 

hennar við stórfjölskylduna eru þess vegna lítil og nánast engin. Hún segir: „ ... ég get 

talið skiptin sem ég hef hitt systur mömmu og bróðir hans pabba og afa og ömmu.“ 

Emma hefur á öðrum styrkleikum að byggja, svo sem góðum tengslum við foreldra 

sína, þannig að þessi skortur á tengslum við stórfjölskylduna virðist ekki hafa háð 

henni. 

María býr einnig við gott félagslegt öryggi. Meðan foreldrar hennar voru að koma 

sér fyrir hér á landi dvöldu systurnar hjá ömmu þeirra í heimalandinu. María segir 

þannig frá atburðarásinni: 

 

So when my parents came here they liked it so my mama didn’t want to 

leave us alone, cause I have a sister. So she didn’t want to leave us there - 

she wanted us, the whole family to be together - so we moved out, me and 

my sister. My sister finished school there and she wanted to go to 

university in Iceland also and try something different. 
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Eins og fram hefur komið hefur María góð tengsl við alla fjölskyldu sína. Fyrir utan 

að dvelja hjá ömmu sinni áður en hún fluttist til Íslands, hefur hún farið á 

heimaslóðirnar og dvalið þar yfir sumartímann þau tvö ár sem hún hefur búið á 

Íslandi. Hún telur að aðhald foreldra sé minna hér á landi en í hennar heimalandi þar 

sem foreldrar eru strangari. Aðspurð um hennar skoðun á mismuninum segir hún: 

 

Sometimes it’s good but sometimes – I mean – it’s good when you get 

advices I think. But some things I mean, I’m still young and some things 

are hard to decide for yourself, its good that someone is advising you. 

 

Þrátt fyrir að Linda hafi hvorki séð föður sinn né þau tvö systkini sem eftir urðu í 

heimalandinu eftir að hún flutti til Íslands, hefur það ekki haft áhrif á námsgengi 

hennar. Hún saknar þeirra og þráir mjög að hitta þau og segir að til hafi staðið að fara 

á heimaslóðirnar og hitta vini og ættingja en það hafi farist fyrir vegna mikilla anna í 

skólanum. Aðspurð hvort hún sakni heimaslóðanna segir hún: „Yeah, I miss it very 

much cause I haven’t gone home since I came here“ [fjögur ár]. Félagslegir 

styrkleikar Lindu felast fyrst og fremst í samheldni fjölskyldunnar hér á Íslandi og 

þess asíska samfélags sem hún tilheyrir. 

Fjölskyldutengsl og aðrar félagslegar aðstæður stúlknanna þriggja, sem hér hafa 

verið raktar, gera ekki ráð fyrir að stúlkurnar hafi öðrum hlutverkum að gegna innan 

fjölskyldunnar en að sinna sínu námi. Ekki er ósennilegt að þetta sé sá þáttur sem 

hefur gagnast þeim hvað mest varðandi gott námsgengi. Þessu er ekki þannig háttað 

hjá Önnu. Í hennar tilfelli hafa menningarlegir þættir einnig áhrif á afkomu hennar og 

möguleikum til náms.  

Áður en fjölskyldan flutti til Íslands hafði Anna tekið við hlutverki elstu systur 

sinnar sem hafði flutt að heiman. Þetta hlutverk fólst í því að ala upp yngri systkini og 

sjá um heimilisstörf til jafns við móðurina. Þegar Anna rifjar upp æsku sína segir hún: 

 

... ég var ekki einu sinni krakki, ég gat ekki verið krakki. Ég var að ala 

upp litla systir mín síðan ég var 9 eða 8 ára, ég var í skóla og ég var að 

elda matinn.Og ég var að þrífa íbúðina og ég var að þvo og - ég meina 

síðan ég var 8 eða 9 ára, ég var ekki krakki ... 

 

Þessi ábyrgð í heimilishaldi, sem Anna segist hafa axlað, er greinilega kynbundin og 

er í fullu samræmi við niðurstöður Suárez-Orozco og Qin (2006), sem  telja að flest 

bendi til að stúlkur frekar en drengir þurfi að axla þessa auknu heimilisábyrgð. Anna 

var alin upp með það að markmiði að vera fær um að annast heimili og þjóna öðrum. 
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Suárez-Orozco og Qin (2006) benda einnig á að við búferlaflutninga geta þess konar 

hlutverk á heimili raskast þegar fjölskyldan þarf að takast á við ný félagsleg gildi og 

hefðir sem til dæmis snerta samskipti kynjanna. Það er hins vegar athyglisvert að 

þegar fjölskyldan sneri til baka og Anna tók þá ákvörðun að vera eftir, þá röskuðust 

þessi hlutverk ekki. Þau tóku einungis á sig breytta mynd. Anna leggur 15% af 

launum sínum til heimilis foreldranna til stuðnings fjölskyldunni og til að standa 

straum af háskólanámi bróður síns. Hún lítur á það sem skyldu sína að styrkja bróður 

sinn: „Hann er svo góður að læra – hann fær alltaf 10 alveg sama hvað efnið er, bara 

alveg sama hvað það er.“ Í stað vinnuframlags er framlagið nú orðið fjárhagslegur 

stuðningur. 

Þó svo að þær ástæður sem Anna gaf upp fyrir að hætta í Iðnskólanum á sínum 

tíma, sem voru að henni hafi ekki þótt námið skemmtilegt og að hugurinn hafi stefnt 

annað, þá er nokkuð ljóst að félagslegar aðstæður hennar voru henni mjög andsnúnar. 

 

6.2.3 Tilfinningar og vinátta 

Rannsóknir benda ekki til að innflytjendur þjáist meira af sálrænum vandamálum en 

gengur og gerist. Stúlkum í hópi innflytjenda er þó hættara við en drengjum að þjást 

af streitu sem tengist aðlögun og fjölskyldu (Suárez-Orozco og Qin, 2006). 

María hefur haldið góðum tengslum við vini og ættingja í heimalandinu þann tíma 

sem hún hefur dvalið á Íslandi. Aðspurð um hvort hún þjáist af heimþrá segir hún: 

 

In the beginning I was, cause I left all my friends out there and we where 

really really close and it was sad. But I had new school, new friends, new 

home. It was interesting but of course then – I didn’t speak very good 

English then, it was really, I don’t know, hard to adapt. 

 

Hún lítur svo á að dvöl hennar hér á Íslandi sé tímabundin og þess vegna má álykta að 

hún vinni öðruvísi úr tilfinningum eins og söknuði og depurð heldur en innflytjendur 

sem koma hingað til að dvelja til langframa. Hún segir að það sé mikil reynsla fólgin í 

því að flytja til annarra landa og kynnast nýrri menningu; reynsla sem hún muni búa 

að. Henni finnst að þau vináttutengsl sem hún hefur myndað hér á landi séu öðruvísi 

en í heimalandinu. Hér eru þau meira bundin við einn og einn einstakling og 

einskorðast við samnemendur í skólanum, en heima var um einn stóran félagahóp að 

ræða sem, eins og María segir, var alltaf að gera eitthvað saman. Þau vináttutengsl eru 

henni mikils virði og einnig telur hún mikilvægt að geta farið heim á sumrin: „Cause 
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I had already got used to it kind of to come back from the year before, but still all my 

friends still accept me in the same way, and now I haven’t seen them since the 

summer.“  

Eins og áður hefur komið fram þá saknar Linda heimalandsins. Hún átti góða 

barnæsku og var hamingjusöm. Að flytja til Íslands var í fyrstu spennandi en ekki 

vandalaust: 

 

At first it was very exiting cause I haven’t been outside my country before 

I came here. And yeah, it was really different to see all the new people 

and brand new culture and everything and when I started school it was 

very different and it was also very difficult to adjust because of the 

language and the whole new different social thing. It’s different, you 

know, how people interact here. 

 

Linda er beðin um að lýsa því nánar hvað hún eigi við með að samskipti fólks hér séu 

öðruvísi en hún eigi að venjast: 

 

It is difficult to describe but I’ll try cause in [my homeland] we are kind of 

like more - I don’t know - I guess friendlier. For example if there is 

someone new in your class we would be really friendly and we would 

give him a hand or something. But here it’s kind of, well what I felt when 

I came to my new school I thougt I was isolated, some people approached 

me but then I just felt I was still alone. 

 

Það skal rifjað upp hér að Linda gekk ekki í Austurbæjarskóla eins og þær Emma og 

Anna. Hún segist einnig hafa fundið fyrir þunglyndi, sérstaklega vegna veðurlags sem 

er hér mjög ólíkt því sem hún hafði áður vanist. Linda hefur eignast íslenska vini sem 

hún segir að séu ekki margir en eftir að hún hóf nám við IB brautina hefur hún 

aðallega umgengist útlendinga eða eins og hún orðar það: „I’ve not much contact to 

Icelandic people now.“ 

Emma og Anna hafa búið hér landi lengur en þær María og Linda. Þær tala báðar 

mjög góða íslensku, jafnvel svo góða að stundum gleymist að íslenska er ekki þeirra 

móðurmál. Emma segist hafa orðið fyrir vægu menningarsjokki þegar hún kom 

hingað: „ ... þetta var svona í byrjun [ég] ætlaði að fara úr skólanum, engin tré og 

bara kalt ... bara menningarsjokk held ég.“ Hún segist hafa verið leið en leggur um 

leið ríka áherslu á að vonandi hafi það ekki bitnað á neinum. Aðalatriðið að mati 

Emmu er að hafa viljastyrk og bíta á jaxlinn: 
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Já, fyrsta árið var ég – bara þunglynd, en maður bara vaknaði einn góðan 

dag og ákvað að gera það besta úr þessu og sýna fólki að maður vill 

kynnast því og vill læra, þá verður þetta ekkert mál. 

 

Og hún heldur áfram: 

 

Ég og bróðir minn erum voðalega fljót að aðlagast nýjar aðstæður .. þetta 

var ekkert auðvelt fyrst að vera 14 ára og [...] en svo hugsum við, við 

ætlum að vera hér og þurfum að aðlagast aðstæður. 

 

 

Hún segist hafa lent í skemmtilegum bekk og aldrei fundið fyrir fordómum en til að 

ná sambandi við hina krakkana hafi það reynst nauðsynlegt fyrir sig að eiga 

frumkvæðið. Athyglisverður er samanburður Emmu á skólanum í Vestur-

Evrópuríkinu, þar sem hún átti heima frá fimm ára aldri, og kynni hennar af íslenskum 

krökkum í  Austurbæjarskóla: 

 

Sko, þegar ég var [í landi í V-Evrópu þar sem hún bjó] og einhver var 

nýkominn í bekknum, þá fóru bara fyrstu dagarnir í hver er nýi krakkinn. 

Krakkarnir fóru til nýja krakkans og vildu vita eitthvað meira um hann 

[...] en hérna heima þá var þetta spurning um að taka fyrsta skrefið, ég 

þurfti að fara til þeirra. Ég var ekkert óvelkomin, en ég þurfti samt að taka 

fyrsta skrefið. Það er náttúrulega mjög erfitt fyrir þann sem er nýkominn 

[...] Íslendingar eru frekar lokaðir en ekki dónalegir eða ókurteisir, þeir 

eru rosalega vinalegir, en þú þarft að taka fyrsta skrefið. 

 

 

Viðhorf Emmu til að eignast vini er í grundvallaratriðum ekki ólíkt viðhorfi Lindu. 

Þær finna báðar fyrir mótstöðu en Emma tekur jákvæðari afstöðu til vandans og 

sigrast á erfiðleikunum. Hún hefur eignast marga vini síðan í grunnskóla en þeir vinir 

sem hún umgengst í dag eru aðallega vinkonur úr menntaskóla. 

Anna kom hér um svipað leyti og Emma og hún segir svo frá reynslu sinni af að 

hefja nám í tíunda bekk í Austurbæjarskóla:  

 

[Það var] skrítið [að byrja], af því ég talaði næstum ekkert ensku heldur 

þá - það var bara skrítið - ég ákvað bara að go with the flow, og sjá hvað 

gerðist. 

 

Sp: Og hvernig leið þér, svona inni í þér? 

 

Ég veit það ekki ég blandist inn svo - ekki beint með Íslendingum krakkar 

- en ég og vinkona mín við hittumst saman á fyrsta degi, hún var frá 

Albaníu og við vorum saman allan 10. bekk. 
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Anna lýsir fyrstu skóladögum þannig að þær vinkonurnar hafi verið sendar niður til 

Nínu og þá hafi skólastarfið hafist: „Það var enginn tími til að líða illa eða sakna 

eða, það bara að byrja strax.“ Aðspurð hvort hún hafi þurft að glíma við þunglyndi 

segir hún svo ekki hafa verið. Samskipti við íslensku krakkana voru eins og samskipti 

krakka í skóla yfirleitt. Hún er spurð hvort hún hafi náð að kynnast íslenskum 

krökkum: 

 

Jú, nokkra, það var bara alveg eins og heima það var bara sum er 

leiðinlega og sum er bara með stælu og það vantaði bara tungumálið á 

milli okkar, það eina sem vantaði. Allt svona tilfinningar var allt eins og 

heima. 

 

Eins og sjá má þá eru þær Emma og Anna sterkar á andlega sviðinu og taka öllu 

andstreymi af ró og festu. Anna tók þá afstöðu að fylgja straumnum – go with the flow 

– eins og hún lýsir því, en Emma sýnir aftur á móti meira frumkvæði – að taka fyrsta 

skrefið – er hennar aðferð. Linda tekur andstreymið meira nærri sér og virðist upplifa 

höfnun. María gekk ekki í íslenskan grunnskóla heldur hóf hún skólagöngu sína hér 

við IB námsbrautina í Menntaskólanum við Hamrahlíð. Hún hafði náð meiri þroska 

en hinar stúlkurnar þegar hún kom til Íslands og lítur á dvölina sem tímabundið 

ástand.  

 

6.2.4 Að verða Íslendingur 

Þegar Anna er spurð hvernig það sé að vera útlendingur á Íslandi svarar hún um hæl 

og með bros á vör: „Ég veit það ekki,“ og bætir við: 

 

Ég meina ég var 15 ára þegar að ég kom og - ég veit það ekki, það er svo 

erfitt að segja af því að ég er svo opin fyrir hvað sem er aðstæður, ég er 

svo opin að reyna allt og prófa þetta og sjá hvað gerist, ekki svona að loka 

mig inn í mínum hring eins og sumir útlendingar gera í sínum hópi, ég er 

bara svo opin. 

 

Í dag, eftir að hafa dvalið tæpan áratug á Íslandi, lítur Anna á sig sem Íslending. 

Upphaflega svarið hennar um að hún viti ekki hvernig það sé að vera útlendingur á 

Íslandi verður skiljanlegra ef uppruni hennar og aðstæður eru rannsakaðar nánar. Til 

að vernda einkalíf hennar er ekki gefið upp frá hvað landi hún kemur, nema að um er 

að ræða land í Austur-Evrópu. Það land mætti kalla land A. Faðir hennar kemur hins 

vegar frá landi B og móðir hennar frá landi C. Elsta systir hennar giftist manni frá 
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landi D og er búsett þar og kærasti Önnu kemur frá landi E. Þess má þó geta að öll 

þessi lönd eru í Austur-Evrópu. Uppeldi hennar og bakgrunnur er því fjölþjóðlegur 

frekar en fjölmenningarlegur, þar sem uppeldi hennar í heimalandinu byggir á 

gömlum og hefðbundnum lífsgildum. Það má nánast halda því fram að frá blautu 

barnsbeini sé hún alin upp við að vera útlendingur og hennar þjóðlegu sjálfkenni hafa 

ef til vill aldrei verið fullkomlega til staðar. 

Emma svaraði sömu spurningu nokkuð afdráttarlaust: „Mér finnst ég vera 

Íslendingur.“ Uppeldi hennar er líka fjölþjóðlegt, þó ekki komi eins margar þjóðir við 

sögu og hjá Önnu. Hún fæddist í Austur-Evrópuríki en fluttist til ríkis í Vestur-Evrópu 

þegar hún var fjögurra eða fimm ára. Þar bjó hún næstu 10 árin. Til Íslands kom hún 

14 ára og hér hefur hún dvalið síðastliðin níu ár.  

Þessu er öðruvísi farið hjá Maríu og Lindu. Hvorug hafði kynni af annarri 

þjóðmenningu en þeirri sem þær ólust upp í. Þegar sama spurning er lögð fyrir Lindu 

svarar hún: „What do you mean by become icelandic?“ Við nánari eftirgrenslan kom í 

ljós að hún miðar sín þjóðlegu sjálfkenni við sinn asíska uppruna, sem er skiljanlegt 

vegna útlitsmunar og því hve fáir Asíubúar eru búsettir á Íslandi. Báðar stúlkurnar 

höfðu dvalið á Íslandi í þrjú til fjögur ár en þær Emma og Anna hafa verið hér í tæpan 

áratug. Það er því ólíku um að jafna. 

 

6.3 Námsgengi 

Í þessum kafla verður fjallað um námsgengi stúlknanna. Gerð verður grein fyrir 

menntunarlegum bakgrunni, íslenskunámi, reynslu þeirra af náminu í grunn- og 

framhaldsskóla og framtíðaráformum. Viðtölin við þær Lindu og Maríu voru með 

öðru sniði en viðtölin við Emmu og Önnu. Í samtölum við þær síðarnefndu var kafað 

dýpra í námsferil þeirra og því meira byggt á þeirra reynslu en Lindu og Maríu.  

 

6.3.1  Námslegur bakgrunnur 

Með því að kanna menntunarlegan bakgrunn stúlknanna er hægt að átta sig á 

styrkleikum þeirra og veikleikum þegar þær hófu nám við íslenskan skóla. Í öllum 

tilfellum telja stúlkurnar að þær hafi staðið vel þegar þær settust á íslenskan 
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skólabekk. Veikleikarnir fólust í tungumálaerfiðleikum; þeirri nauðsyn að læra nýtt 

tungumál og nota það til að stunda nám. 

Emma hóf sitt grunnskólanám utan heimalandsins. Eins og áður hefur verið sagt 

frá flutti fjölskylda hennar frá heimalandinu til iðnríkis í Vestur-Evrópu þegar hún var 

fjögurra eða fimm ára. Vegna veikinda gat hún ekki hafið nám fyrr en sjö ára gömul 

og var því einu ári á eftir. Þegar fjölskyldan flutti til Íslands hafði Emma lokið 

sjöunda bekk, en fékk að sleppa við áttunda bekk í Austurbæjarskóla og hefja þar nám 

í níunda bekk á miðri önn. Hún segir að það hafi ekki komið að sök að sleppa einu 

skólaári úr því öll nauðsynleg grunnþekking í stærðfræði, eðlisfræði og líffræði hafi 

verið til staðar. 

Anna hafði lokið níunda bekk þegar hún kom til Íslands. Grunnskólinn í hennar 

heimalandi var á þeim tíma einungis níu bekkir og ef hún hefði ekki flust til Íslands 

hefði hún getað hafið nám í framhaldsskóla. Hún settist hins vegar í tíunda bekk í 

Austurbæjarskóla. Anna segir að stærðfræði hafi jafnan verið hennar veika hlið þar til 

hún kom til Íslands: 

 

 

Ég var alltaf slæm í stærðfræði úti, en til að bera saman að læra þarna úti, 

það er miklu erfiðara að læra þarna úti en hérna [...] Við lærum miklu 

fljótara eins og hérna í tíunda bekk er stærðfræðin ... ég er búin að læra 

það í áttunda bekk úti og þess vegna var ég soldið góð hérna á Íslandi í 

stærðfræði af því að ég var búin að læra það, en ég var rosalega slæm úti. 

 

 

Linda segist hafa verið mikil skólastelpa í heimalandinu og varið mestum tíma sínum 

í að sinna heimanámi og leika sér við systkinin. Hún segir einnig að hennar erfiðleikar 

við að hefja nám í íslenskum skóla hafi fyrst og fremst falist í að læra nýtt tungumál 

og takast á við framandi félagslegar aðstæður. Hún kvartar ekki undan of miklum 

námskröfum hér og telur að skólinn í hennar heimalandi hafi gert mun meiri kröfur. 

Minni námskröfur hafi samt sem áður, að hennar mati, ekki bitnað á gæðum 

menntunarinnar. Aðspurð um þennan mun segir hún: 

 

Ah .. I was thinking about this, but even though I think its kind of easier 

here than in [my homeland] I think the quality of the education is the same 

[...] cause yeah, or maybe the quality of education here is probably better 

because it focuses just on the most important stuff, compared to [my 

homeland] [...] they always, you know, gave us the hardest stuff but then 

we don’t really [need it]. 
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María gekk ekki í íslenskan grunnskóla og hefur því ekki samanburð. Henni hefur 

gengið vel í IB náminu fram til þessa og segir ástæðuna vera þá að námið fari mest 

megnis fram á ensku. Hennar styrkleiki er því fólginn í góðri enskukunnáttu sem er 

samt sem áður ekki algengt meðal nemenda frá Austur-Evrópu.  

 

6.3.2 Að læra íslensku 

Það er mjög mismunandi hve lengi viðmælendurnir í þessu verkefni hafa dvalið á 

Íslandi. Þær Emma og Anna komu hingað fyrir tæpum áratug, Linda hafði dvalið hér í 

fjögur ár þegar viðtalið fór fram (haust 2007) en María einungis í þrjú ár. Það er því 

nokkur munur á íslenskukunnáttu stúlknanna. Emma og Anna tala íslensku 

reiprennandi en Lindu og Maríu þykir betra að tjá sig á ensku þó svo að einhver 

íslenskukunnátta sé fyrir hendi. 

Emma viðurkennir að það sé erfitt að læra íslensku en segir að lykillinn að árangri 

felist í vilja og aga. Með barnabókum sem hún fékk hjá Nínu hafi hún byrjað 

íslenskunámið og viðurkennir um leið að það hafi verið svolítið skrítið fyrir 14 ára 

stelpu að lesa barnabækur. 

Strax að loknu fyrsta árinu í Austurbæjarskóla segist Emma hafa getað notað 

íslenskuna með góðu móti til náms. Menntaskólinn við Hamrahlíð varð fyrir valinu 

vegna þess að hann var eini menntaskólinn sem gaf henni leyfi til að sleppa dönsku og 

taka annað mál í staðinn. Erfiðasta fagið í menntaskóla var íslenska. Taka þurfti fimm 

áfanga í íslensku og þar á meðal áfanga þar sem Brennu-Njálssaga var lesin á 

forníslensku. Þar sem hún var á náttúrufræðibraut fannst henni mjög ósanngjarnt hve 

mjög var lagt upp úr íslensku á þeirri braut en aftur á móti þótti henni lítið lagt upp úr 

stærðfræði á félagsfræðibraut. Afstaða Emmu var hins vegar sú að takast alltaf á við 

íslenskunámið þó svo að hún hefði haft möguleika á að velja léttari leiðir. 

Vafalítið hefur það létt undir íslenskunáminu að Emma var þegar orðin tvítyngd 

þegar hún kom til Íslands. Hún segir að íslenska málfræðin sé ólík hennar 

upprunamáli en hins vegar lík því máli sem hún lærði í millitíðinni. Öllum 

tungumálunum hefur hún haldið vel við og segir að það mundi ekkert vefjast fyrir sér 

að stunda háskólanám þar sem þessi mál eru notuð. Í háskólanámi sínu hér þarf hún 

að lesa sér til á ensku og segist því hafa góðan fagorðaforða á ensku en gerir ekki 
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mikið úr enskukunnáttu sinni að öðru leyti. Emma er því þrítyngd fyrir utan 

enskukunnáttu. 

Anna segir að árið hennar í Austurbæjarskóla hafi að miklu leyti farið í að læra 

íslensku. Hún byrjaði á að læra að lesa og skrifa íslensku en talmálið hafi komið löngu 

síðar. Aðspurð um hvernig henni hafi gengið að læra íslensku svarar hún: 

 

Það tók mig svona fjögur ár að tala hana, ég gat lesið hana og skrifað; ég 

skildi ekki allt saman og var líka rosalega feimin að tala hana og vinir 

mínir byrja bara strax að gera grín að mér. Ég bara hlustaði fyrstu fjögur 

ár. 

 

 

Afstaða Önnu var önnur en Emmu. Hún tók tungumálaerfiðleikana meira nærri sér og 

var feimin við að tala íslensku í upphafi. Líklegt má telja að afstaða Önnu sé meira í 

samræmi það sem gengur og gerist meðal innflytjenda til Íslands. Emma hefur óvenju 

sterkan persónuleika og tók mjög þroskaða afstöðu strax í upphafi. 

Móðurmál Önnu er það tungumál sem talað er í hennar heimalandi, samt sem áður 

er uppruni hennar annar eins og áður hefur verið rætt og þess vegna er ekki ólíklegt að 

hún hafi haft einhverja reynslu af fleiri en einu tungumáli áður en hún kom til Íslands. 

Hvort það hafi haft áhrif á íslenskunám hennar skal ekkert fullyrt um hér en mögulega 

er afstaða hennar, til aðlögunar og þess að tileinka sér nýtt tungumál, jákvæðari en 

þeirra sem alist hafa upp í umhverfi sem er meira mótað af þjóðerniseinkennum 

heimalandsins. 

Linda og María kusu báðar að tjá sig á ensku í viðtölunum. María segist kunna 

nokkuð í íslensku þar sem hún hafi tekið íslenskuáfanga í sínu námi. Henni finnst 

íslenska erfið en er þó ekki óvön erfiðri málfræði og vísar í því sambandi til síns 

móðurmáls. Hún segir að ef hún tæki þá ákvörðun að sækja um inngöngu í íslenskan 

háskóla þá þyrfti hún að bæta sig töluvert í íslensku. 

Linda segir að íslenskunni hennar hafi hrakað eftir að hún hóf nám á IB 

námsbrautinni og heldur því fram að ef hún hefði stundað nám við framhaldsskóla þar 

sem eingöngu íslenska er töluð, væri hún í dag orðin vel fær í íslensku. Á IB 

námsbrautinni eru flest fög kennd á ensku og öll samskipti skólasystkina er einnig á 

ensku. Hún fær því fá tækifæri á að viðhalda og æfa íslenskuna. 
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6.3.3  Grunn- og framhaldsskóli 

Emmu og Önnu líkaði vel skólavistin í Austurbæjarskóla. Að sögn stúlknanna var 

námsfyrirkomulag með þeim hætti í nýbúadeildinni að mest áhersla var lögð á 

íslenskunám í byrjun. Þess á milli voru þær með bekknum sínum í fögum þar sem 

minna reyndi á kunnáttu þeirra í íslensku, svo sem stærðfræði, ensku og myndmennt. 

Emma segir þannig frá: „Við vorum voða lítið með bekknum fyrst, [við lærðum 

mest] íslensku og svo fór það bara eftir því hvernig maður stóð sig, því fleiri tímum 

gátum við verið með bekknum.“ Hún vildi vera sem mest með bekknum og fá sömu 

meðhöndlun og aðrir. Eftirfarandi er orðrétt frásögn Emmu:  

 

Og eins og þú veist eins og með kennarana í Austurbæjarskólinn, ég vildi 

ekki að ég mundi fara hægar eða, ég vildi bara að þeir myndu kenna eins 

og ekkert væri, eins og ég væri ekki þarna til dæmis. En ef ég svo fór til 

þeirra á eftir tímann og spurði hvað þýðir þetta og hvað þýðir þetta, þá er 

ekkert mál. 

 

Emma stóð vel námslega þegar hún hóf nám í Austurbæjarskóla og hefur síðan lokið 

framhaldsskóla og er, þegar þetta er skrifað, á lokaári í grunnnámi við Háskóla 

Íslands. Það lá því beint við að spyrja hana hvernig hún myndi skipuleggja nám fyrir 

útlendinga í íslensku menntakerfi. Hún telur að mikið sé undir nemandanum sjálfum 

komið; hann þurfi að leggja sig verulega fram hvað varðar sjálfsaga og vinnusemi. Þá 

aðferð sem Austurbæjarskóli beitir telur hún einnig einu raunhæfu leiðina til læra 

tungumálið og geta með því móti stundað framhaldsskólanám á sömu forsendum og 

aðrir. Hún segir að Nína og allir hinir kennararnir hafi alltaf talað við þau á íslensku 

en bætir því við að þeir hafi jafnframt sýnt mikla tillitssemi og hafi alltaf verið 

reiðubúnir til að aðstoða. Um þann möguleika að fá námsefni á öðrum tungumálum 

eða nota fjarskiptatækni til að létta undir með nemendum sem nýlega hafa flust til 

Íslands segir hún hann ekki þjóna öðrum tilgangi en tefja íslenskunámið sem sé 

óumflýjanlegt að takast á við þegar til lengri tíma er litið. Hún er einnig á þeirri 

skoðun að stytta ætti grunnskólann og byrja framhaldsskólann því fyrr. Um tíunda 

bekkinn segir hún: 

 

 

Tíundi bekkur var undirbúningur fyrir samræmdu prófin, þú lærir ekkert 

nýtt, frá og með fyrsta tímann var talað um þetta samræmda próf. Frá og 

með janúar, eftir að hafa hálft ár, var skoðað samræmdu próf. Þetta er bara 

undirbúningur fyrir samræmdu prófin, þú lærir ekkert nýtt. [...] Það ætti 
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ekki að stytta menntaskólann, það ætti að stytta grunnskólann, allir 

Evrópumenn úskrifast 18 ára nema Íslendingar. 

    

 

Anna, sem er ekki eins mikil skólamanneskja og Emma, tekur að vissu leyti í 

svipaðan streng. Hún segist ekki myndi breyta neinu í kennsluháttum 

Austurbæjarskóla. Henni leist heldur ekki á þá hugmynd að nota námsefni á 

tungumáli heimalandsins né að nota fjarskiptatækni til að létta undir. Frásögn Önnu 

dregur vel fram þá félagslegu annmarka sem þannig námstilhögun gæti haft í för með 

sér: 

 

Nei, til hvers, svo ég get ein að læra þetta og getur ekki deilað þetta með 

öðrum, ekkert gaman. Þá mundi ég kannski fara í einelti, ef mundi vera á 

mínu tungumáli. Ég þarf ekki að tala við einhver, ég þarf ekki að læra með 

einhverjum þá mundi ég vera bara ég ... 

 

 

Önnu þótti myndmennt og efnafræði skemmtilegustu fögin í grunnskóla. Eins og áður 

hefur komið fram reyndist henni stærðfræðin þung í skauti og þótti mikið á sig lagt í 

heimalandinu. Það var því talsverður léttir fyrir hana að hefja nám í íslenskum skóla 

þar sem samnemendur hennar voru mun styttra á veg komnir í stærðfræði. 

Emma hóf nám í Menntaskólanum við Hamrahlíð einu og hálfu ári eftir komuna til 

Íslands. Henni líkaði vel námsfyrirkomulagið og nefnir í því sambandi áfangakerfið 

sem henni finnst vera góð ráðstöfun, bæði námslega og félagslega. 

Upphaflega hafði hugurinn staðið til þess að stunda nám við Menntaskólann í 

Reykjavík: „Ég var búin að heyra að það væri fínasti skólinn, þar var besti 

undirbúningurinn í stærðfræði.“ Vegna dönskunnar var það ekki mögulegt eins og 

áður hefur verið sagt frá.  

Emma er mjög einbeitt og hefur mikinn persónustyrk. Hún lítur á allar hindranir 

sem áskorun. Mjög lýsandi um afstöðu hennar er eftirfarandi frásögn: 

 

Já, ég er samt alltaf þannig, ég var líka þannig í framhaldsskóla að þegar 

að ég byrjaði í Menntaskólanum við Hamrahlíð þá fékk ég valmöguleika 

að taka íslenskuáfangarnir eins og allir aðrir Íslendingar eða að taka spes 

íslensku sem er fyrir útlendingar. Ég valdi hitt, ég valdi að fara með 

krökkunum, skrifaði einhverjar voða ritgerðir og þú veist ég fór í einhver 

stafsetningarpróf, nokkuð sem ég hafði aldrei gert áður. En þetta er leiðin 

til að læra. 
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Hér áður var rætt um jafningjaaðstoð sem úrræði sem margir framhaldsskólar telja 

nauðsynlegt að stuðla að. Í tilfelli Emmu kom þetta af sjálfu sér: 

 

Já, ég meina ég skrifaði mínar ritgerðir alveg sjálf og þú veist ég biðja 

bara stelpurnar að fara yfir það í sambandi við fallbeygingar. [...] Þeir 

[vinirnir] fengu hjálp frá mér í stærðfræði, ég hef alltaf verið góð í 

stafsetningu í [í öllum tungumálunum]. Ég hef bara verið í vandræðum 

með fallbeyginguna, þetta er bara eitthvað sem kemur með tímanum. 

 

 

Emma er beðin að lýsa nánar Menntaskólanum við Hamrahlíð; hvort henni hafi þótt 

námið erfitt og hvort hún teldi það hafa gagnast sér. Hún svarar því svo til að skólinn 

hafi verið fjölbreyttur og margt í boði. Þess vegna útskrifaðist hún með 20 einingum 

meira en hún þurfti: 

 

Það var svo margt skemmtilegt í boði, ég tók alla stærðfræðina og alla 

eðlisfræðina og alla jarðfræðina og alla efnafræðina, þetta var rosa 

skemmtilegt og svo margt í boði, áfangar sem þekktust ekki í öðrum 

skólum. 

 

 

Anna hóf nám við Iðnskólann í Reykjavík að loku grunnskólaprófi. Eins og margoft 

hefur komið fram voru allar félagslegar aðstæður Önnu verulega frábugðnar 

aðstæðum Emmu. Afstaða stúlknanna var líka öll önnur. Á meðan Emma setti sér 

markmið og vann ötullega að því láta drauma sína rætast, var afstaða Önnu sú að 

fylgja straumnum og sjá hvað biði hennar. Tölvufræðin sem hún valdi sér sem 

framhaldsnám má ef til vill líta á sem námsbraut sem valin er vegna félagslegs 

þrýstings frekar en af áhuga. Anna segir þannig frá: 

 

Já, eitthvað svoleiðis og ég var þarna í mánuð og svo hætti ég út af því að 

við lærum ekki neitt í tölvunni. Og þau sendi okkur ... ég og vinkona mín 

fórum saman og ... þau bara sendi okkur til að læra íslensku, eins og við 

búin að vera hérna í tíunda bekk. Og það var alveg eins og þegar við 

fórum í tölvutíma, það var bara svo lítill tími í tölvu, ekki tölvufræði eða 

neitt svoleiðis og svo var bara sagt þið getið komið um helgar og skoðað 

e-mailið ykkar. Mér finnst að allan tímann við vera að læra íslensku. 

Þannig að mér fannst það ekki gott og ég sagði ég kom ekki hér til að læra 

íslensku. Ég var að læra hana í tíunda bekk og þá setti okkur í byrjun eins 

og við vorum hérna [Austurbæjarskóli]. Ég sagði ég ætlaði ekki að ég er 

búin að eyða ár í þessu ég er búin að gera þetta ég vil fara áfram. 
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Hún var þá spurð hvort hún hefði rætt við kennarana og rætt um óánægju sína. Það 

hafði hún ekki gert og bætti því við að sér hefði ekki þótt neitt gaman í þessu námi. 

Auk þess sem þetta var á sama tíma og foreldrar hennar sneru heim á leið. Hún 

sagðist hafa verið ein og haft um annað að hugsa en skóla. Það sem stóð fyrir dyrum 

var að sjá sér farborða. 

María og Linda létu vel af dvöl sinni í IB náminu. María segir að kostir þess að 

stunda nám með alþjóðlegu sniði séu fyrst og fremst fólgnir í að notað er alþjóðlegt 

tungumál við kennsluna. Gallarnir við námsbrautina séu þeir að sum fögin eru kennd 

á íslensku en ekki ensku. Hér áður voru skoðanir Lindu á íslensku menntakerfi 

reifaðar en hún telur að gæði menntunarinnar séu jafnvel meiri þrátt fyrir að minni 

námskröfur séu gerðar hér en í hennar heimalandi. Námið sé hentugt. 

 

6.3.4 Framtíðaráform 

Linda hyggur á nám við Háskóla Íslands að loknu stúdentsprófi. Hún hefur ekki 

endanlega ákveðið hvaða grein verður fyrir valinu en hefur verið að hugsa um 

lífefnafræði; einhvers konar vísindi. Að loknu námi og þegar fjárhagurinn er orðinn 

góður hefur hún hug á að snúa heim á leið. Hún segist vilja stofna fjölskyldu og eiga 

börn í heimalandinu. 

María hefur líka ákveðið að hefja háskólanám að loknu stúdentsprófi. Hún veit 

ekki enn hvaða grein eða háskóli verður fyrir valinu. Þau mál eigi eftir að skýrast. Ef 

hún velur íslenskan háskóla er forsendan sú að kennslan fari fram á ensku. Á þessu 

stigi málsins hefur hún hug á viðskiptatengdu námi. 

Anna hefur ekki sem stendur tök á að hefja framhaldsskólanám. Samt sem áður 

hefur hún alls ekki gefið nám í framtíðinni upp á bátinn. Hún segir að það skipti miklu 

máli að maður viti hvað maður vilji og hún vill ekki eyða mörgum mikilvægum árum 

í að stunda nám sem hún hafi í raun ekki áhuga á. Námið sem hún var í komi ekki til 

greina þar sem það sé of tæknilegs eðlis. Líklegra sé að hún snúi sér að fagi þar sem 

tölvur eru notaðar frekar en tölvufræðum. 

Líklegt er að Emma ljúki bráðlega háskólanámi sínu. Ekki er fullákveðið hvað 

tekur við hjá henni á næsta skólaári. Hún hefur hingað til stundað vinnu með 

skólanum og gerði á síðasta ári starfssamning við sitt fyrirtæki sem gerir ráð fyrir 

ákveðnu vinnuframlagi í tiltekinn tíma. Í vinnunni nýtur hún góðs af málakunnáttu 
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sinni og þeirrar þekkingar sem hún hefur aflað sér í námi. Ekki er ólíklegt að fyrirtæki 

Emmu styrki hana til frekara náms í erlendum háskóla.  

 

 

 

7. Kafli: Umræða 

Í þessum lokakafla ritgerðarinnar verða helstu niðurstöður dregnar saman og þær 

ræddar með tilliti til þeirrar rannsóknarspurningar sem borin var fram í upphafi. Hin 

formlega spurning sem rannsóknin leitar svara við er hvort íslenskt menntakerfi hafi 

brugðist nemendum af erlendum uppruna á einn eða annan hátt: Er sú stefna sem lögð 

er til grundvallar í málefnum innflytjenda og hugmyndafræðin að baki þeirri 

fjölmenningarlegu kennslu sem hér er beitt nægilega markviss og öflug til að ná 

viðunandi árangri í menntun nemenda af erlendum uppruna? 

Stefna ríkisstjórnarinnar í málefnum innflytjenda (2007) var kynnt og hún rædd. 

Þrátt fyrir að ítrekað sé vísað til íslensks samfélags sem fjölmenningarsamfélags er 

það vafamál hvort þær hugmyndir sem ríkisstjórnin boðar sé í raun 

fjölmenningarstefna. Samkvæmt kenningum James Banks (2007) er það hlutverk 

fjölmenningarstefnu að stuðla að réttlátara samfélagi með tilliti til ólíkra menninga; 

með því að viðurkenna, fagna og viðhalda mismunandi menningarstraumum og 

menningarlegum auðkennum innan hvers samfélags. Í stefnu ríkisstjórnarinnar er lögð 

rík áhersla á íslenska tungu bæði sem sameign þjóðarinnar og sem lykil innflytjenda 

að íslensku samfélagi. Stefnan tekur því meira mið af þjóðernislegum 

málverndunarsjónarmiðum en þeim margbreytileika sem fjölmenningarhyggja byggist 

á. Stefna í málefnum innflytjenda sem er þannig skilyrt þjóðernislegum sjónarmiðum 

er ekki með nokkru móti hægt að kalla lýðræðislega fjölmenningarstefnu. 

Stefnan er í eðli sínu aðgerðaáætlun um aðlögun útlendinga að íslensku samfélagi 

og sem slík er hún bæði metnaðarfull og markviss. Það er ekki að sjá að hún hafi 

neikvæð áhrif á námsgengi nemenda af erlendum uppruna, þvert á móti er hún þeim 

vinsamleg og gerir ráð fyrir að þörfum þeirra sé sinnt til samræmis við gildi íslenskrar 

lýðræðishugsjónar. 

 

Fjölskyldur stúlknanna sem um var fjallað í þessari ritgerð komu allar hingað til lands 

í von um betri afkomu. Ekki er að sjá annað en að allar fjölskyldurnar hafi komist 
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bærilega af eftir að til Íslands var komið. Fjölskylda Önnu stóð þó stutt við og sneri 

heim á leið tveimur árum síðar. Anna, sem þá var 17 ára, tók þá ákvörðun að dvelja 

áfram. Sú ákvörðun kallaði á nauðsyn þess að leggja skólagöngu á hilluna og hefja 

atvinnu til að sjá sér farborða. 

Hátt menntunarstig foreldra er samkvæmt rannsóknum talið hafa jákvæð áhrif á 

námsgengi barna. Sterk tengsl eru á milli námsárangurs barna og áhuga þeirra til að 

sækja skóla annars vegar og menntunar foreldra hins vegar (Jacobs og Harvey, 2005; 

Suárez-Orosco o.fl., 2008). Ekkert foreldri stúlknanna í þessari rannsókn hafði 

háskólamenntun og ef tekið er mið af niðurstöðum rannsókna mætti ætla að stúlkurnar 

myndu síður stefna á langskólanám. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda hins 

vegar til annars. Emma hefur þegar lokið framhaldsskólanámi og er við að ljúka 

grunnnámi við Háskóla Íslands. Linda og María hafa báðar lokið stúdentsprófi og 

stefna á háskólanám. 

Fjárhagsleg afkoma og félagsleg staða fjölskyldu tengist einnig námsgengi barna 

(Suárez-Orosco o.fl., 2008). Til dæmis getur fátækum foreldrum reynst erfiðara en 

öðrum að takast á við þá áhættuþætti sem steðjað geta að börnum af þeim sökum. 

Ástæður fyrir búferlaflutningum fjölskyldnanna til Íslands voru fjárhagslegar en ef 

fjölskylda Önnu er undanskilin þá hefur erfið fjárhagsleg staða ekki haft áhrif á 

námsgengi stúlknanna. 

Samkvæmt Suárez-Orozco og Qin (2006) getur hefðbundin hlutverkaskipting 

innan fjölskyldunnar  raskast við búferlaflutninga. Dætrum innflytjenda, frekar en 

sonum, er þá iðulega ætlað að taka aukna ábyrgð í heimilishaldi fjölskyldunnar. 

Niðurstöðum rannsókna ber ekki saman um áhrif þessarar auknu heimilisábyrgðar á 

námsgengi stúlkna. Í þessari rannsókn kom ekkert fram sem benti til að röskun hefði 

orðið á þessari hefðbundnu hlutverkaskiptingu. Hins vegar kom greinilega fram að sú 

hlutverkaskipan sem stúlkunum var ætluð innan fjölskyldunnar virðist hafa haft 

úrslitaþýðingu á námsgengi þeirra. Í þremur af fjórum tilfellum er það skýrt hlutverk 

þeirra að stunda nám og öðlast menntun. Það er einungis Önnu sem er ætlað annað 

hlutverk. Hún er alin upp við að sinna heimilisstörfum og taka þátt í uppeldi yngri 

systkina. Þó svo að hún hafi tekið þá ákvörðun að dvelja hér um kyrrt þegar 

fjölskyldan hvarf heim á leið er ekki að sjá að hennar hlutverki sé lokið. Hún borgar í 

dag um 15% af launum sínum til fjölskyldunnar. Styrkurinn er aðallega vegna 

háskólanáms bróður hennar í heimalandinu. 
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Rannsóknir benda ekki til þess að ungir innflytjendur þjáist meira af sálrænum 

kvillum og tilfinningalegri vanlíðan en almennt gengur og gerist (Suárez-Orozco og 

Qin, 2006). Samt sem áður hlýtur það að vera erfið raun og mikið álag fyrir unglinga 

að flytja frá heimalandi sínu og hefja nýtt líf í framandi landi. Forsenda þess að 

börnum gangi vel í skóla er að þeim líði vel. Ýmis form festu (e. engagement) hafa 

verið skilgreind yfir þá eiginleika sem talið er að nemendur skorti til að ná árangri í 

námi og til að líða vel í skóla (Fredricks, Blumenfeld og Paris, 2004). 

Rannsakendurnir sem stóðu að LISA (Suárez-Orozco o.fl., 2008) skilgreindu þrjá 

undirliggjandi áhrifaþætti á tengslafestuna (e. relational engagement), sem er sú 

breyta sem segir til um hve vel nemendur tengjast kennurum sínum, samnemendum 

og öðru starfsfólki skólans. Þessir þættir eru viðhorf til skóla, líðan og trú á eigin getu. 

Tengslafestan var einn af áhrifaþáttum atferlisfestunnar (e. behavioral engagement) 

sem endurspeglar framlag nemenda og ástundun. Atferlisfestan hafði bein áhrif á 

námsgengi. Niðurstaða rannsakendanna var því sú að jákvætt viðhorf til skólans, góð 

tilfinningaleg líðan ásamt trú á eigin getu, hafi verið þættir sem stuðluðu að góðu 

námsgengi innfluttu ungmennanna. 

Emma tók strax í upphafi mjög einbeitta afstöðu. Að hennar mati skiptir 

viljastyrkur, dugnaður og virk jákvæð afstaða til allra vandamála, sköpum ef árangur á 

að nást. Til að eignast vini beitti hún þeirri aðferð að eiga sjálf frumkvæði eða „að 

taka fyrsta skrefið“ eins og hún orðaði það. Viðhorf hennar til skóla var mjög jákvætt. 

Það var einungis í byrjun sem henni leið ekki nægilega vel en Emma skýrir það 

þannig að hún hafi orðið fyrir vægu menningarsjokki þegar hún kom hingað fyrst. Það 

leið hjá fljótlega. Trú Emmu á eigin getu er að öllum líkindum sá drifkraftur sem býr 

að baki góðu námsgengi hennar.  

Anna hafði aðra afstöðu. Hún talar um að fylgja straumnum eða „go with the flow“ 

eins og hún segir sjálf og á þá við að sér hafi hentað betur sú áreynslulausa aðferð til 

að aðlagast skólastarfinu í Austurbæjarskóla en aðferðin sem Emma notaði. Líklegt er 

að aðferð Önnu sé meira í samræmi við það sem gengur og gerist meðal innflytjenda 

og unglinga almennt. Viðhorf hennar til skólans var í byrjun jákvætt sem helgaðist af 

því að hún hafði þá þegar farið yfir mikið af því námsefni sem skólafélagar hennar 

glímdu við. Þetta viðhorf breyttist þegar hún hóf nám í Iðnskólanum. Þá fannst henni 

of mikil áhersla lögð á íslenskunámið og of lítil áhersla á tölvufræðina sjálfa sem hún 

lagði stund á. Líklegt er að hið breytta viðhorf hafi litast mjög af félagslegum 

aðstæðum hennar eins og áður hefur verið rakið.  
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Linda er viðkvæmari en hinar stúlkurnar og tók nærri sér það afskiptaleysi sem 

henni fannst hún finna fyrir í upphafi skólagöngunnar og segir að þessu sé öðruvísi 

farið í heimalandi hennar þar sem öll samskipti innan skóla einkennist af auðsýndri 

vináttu og hjálpsemi. Emma tók undir þessa skoðun Lindu en bætir við að Íslendingar 

séu alls ekki óvingjarnlegir, það þurfi einungis að taka fyrsta skrefið og brjóta ísinn. 

Þrátt fyrir að reynt hafi á tengslafestu Lindu gagnvart skólanum og hún hafi í fyrstu 

átt erfitt um vik, er ekki að sjá að þeir erfiðleikar hafi bitnað á námsgengi hennar. 

María hefur dvalið hér skemmst og hefur ekki aðlagast íslensku samfélagi eins vel 

og hinar stúlkurnar. Hennar viðhorf er að Íslandsdvölin sé tímabundið ástand og mjög 

óvíst um hve lengi hún muni dvelja hér. Það sé allt komið undir ákvörðunum foreldra 

hennar. Með því að fara heim yfir sumartímann og viðhalda sambandi við félaga og 

vini og sitt fyrra líf hefur Maríu tekist að létta á því tilfinningaálagi sem fylgt getur 

búferlaflutningum. 

 

Í samtali við Nínu Magnúsdóttur, deildarstjóra Nýbúadeildar Austurbæjarskóla þar 

sem rætt var um fjölmenningarlega kennsluhætti, telur hún það lykilatriði að stefna 

hvers skóla styðji við þá fjölmenningarlegu kennslu sem til staðar er. Í dag er 

Austurbæjarskólinn eini skólinn sem byggir sína skólastefnu á fjölmenningarlegri 

hugmyndafræði. Nína telur að stefnubreyting Reykjavíkurborgar um að hver skóli 

setji sér sín eigin markmið um fjölmenningarlega kennsluhætti, sem tók við af þeirri 

aðferð að starfrækja þrjár móttökudeildir, hafi verið til bóta. Henni finnst það vera 

sjálfsögð mannréttindi fyrir erlendu börnin að geta sótt skóla í sinni heimabyggð á 

sömu forsendum og þau innlendu. 

Emmu og Önnu leið vel í Austurbæjarskóla og eiga þaðan góðar minningar. Þegar 

þær eru beðnar að meta skólastarfið lýsa þær báðar yfir þeirri skoðun að þær aðferðir 

sem skólinn beitir séu einu raunhæfu leiðirnar til að ná árangri í kennslu nemenda af 

erlendum uppruna. Þó svo að öll kennsla fari fram á íslensku álíta þær það ekki koma 

að sök vegna þess stuðnings sem nemendur fá og þeirrar tillitssemi sem kennarar 

auðsýni erlendum nemendum. Þær benda einnig á að námsefnið hafi reynst þeim 

tiltölulega létt. Fyrir Önnu, sem fram til þessa hafði átt erfitt með stærðfræði, var það 

viss léttir að hefja nám í íslenskum skóla vegna þess að hún hafði þá þegar lært þá 

stærðfræði sem íslenskir jafnaldrar hennar voru að glíma við. Svipaða sögu var að 

segja af Emmu nema að hún tekur mun dýpra í árinni og heldur því fram að tíunda 

bekk sé í raun ofaukið og hefja megi framhaldsskólanám hér á landi fyrr en gert er. 
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Reynsla Lindu og Maríu er á svipuðum nótum. Linda telur að íslenskt menntakerfi 

sé gott og þjóni vel sínum tilgangi, það sé hins vegar ekki nándar nærri eins strangt og 

minni námskröfur gerðar en í hennar heimalandi. Námið hér á landi er að hennar mati 

hentugra.  

 

Að læra íslensku er talinn vera lykill að íslensku samfélagi og þar með hinu íslenska 

menntakerfi. Rannsakendur LISA (Suárez-Orozco o.fl., 2008) halda því fram að það 

taki 5-7 ár að lágmarki fyrir innflytjendur að öðlast enskukunnáttu sem gagnist þeim 

til að stunda nám á sömu forsendum og innfæddir. Slök enskukunnátta 

innflytjendanna var sá áhrifaþáttur sem helst skýrði slakt námsgengi þeirra. Gera má 

ráð fyrir að sama gildi um íslensku og fólk sem flytur til Íslands. 

Emma var óvenju fljót að tileinka sér íslensku. Hún telur að mjög fljótlega hafi hún 

getað nýtt íslenskukunnáttu sína að talsverðu gagni til náms. Strax í upphafi hafði hún 

mjög skýr framtíðaráform og vann ötullega og markvisst að því að láta þau rætast. Í 

hvert skipti sem hún stóð frammi fyrir vali um að taka námskeið ætluðum 

útlendingum eða Íslendingum valdi hún ávallt síðari kostinn. Að hennar mati var 

leiðin til að ná árangri fólgin í að stunda nám á sömu forsendum og aðrir þó svo að 

það kostaði meira erfiði og vinnu.  

Anna segir að það hafi tekið sig um fjögur ár að ná tökum á íslensku, fyrst hafi hún 

lært að lesa og skrifa en talmálið kom síðast. Þó hún hafi verið ósátt við þá áherslu 

sem lögð var á íslenskukennslu í Iðnskólanum, er ekki ólíklegt að lítil 

íslenskukunnátta hefði orðið henni fjötur um fót hefði hún haldið námi þar áfram.  

María og Linda, sem dvalið höfðu á Íslandi í 3-4 ár, kusu frekar að tala á ensku 

þegar viðtölin voru tekin. Báðar segjast þær kunna töluvert í íslensku en treysta sér 

ekki til að stunda nám sem kennt er á íslensku. Þeirra framtíðaráform byggjast á að 

finna háskólanám þar sem enska er notuð. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa ekki afgerandi svör um hvort lítil 

íslenskukunnátta sé áhrifaþáttur í námsgengi stúlknanna. Í tilfelli Emmu er greinilegt 

að svo er ekki. Anna hætti námi af öðrum ástæðum en lítilli íslenskukunnáttu og 

María og Linda notfærðu sér menntunarúrræði þar sem ekki reynir eins á 

íslenskukunnáttu og í almennum framhaldsskólum. 

 

Að mati Emmu var námsvalið í Menntaskólanum við Hamrahlíð mjög fjölbreytt og 

skemmtilegt og hún lauk því stúdentsprófi með 20 einingum meira en nauðsyn krafði. 
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Hún þurfti enga þá aðstoð sem öllum nemendum stóð til boða en naut aðstoðar 

vinkvenna sinna við að lesa yfir ritgerðir og verkefni sem hún hafði skrifað á íslensku. 

Í staðinn hjálpaði hún þeim með stærðfræðina. 

María og Linda voru einnig mjög sáttar við kennslu og námsfyrirkomulag í IB 

náminu. Lykilatriðið var fólgið í þeirri alþjóðlegu áherslu sem námið byggir á. Einu 

umkvartanir þeirra voru að ekki skyldu allar greinar vera kenndar á ensku, svo sem 

þýska og spænska sem voru kenndar í gegnum íslensku. Báðum fannst námið vera 

markvisst og hentugt. 

Í Austurbæjarskóla er komin löng og góð reynsla á fjölmenningarlega kennsluhætti 

á grunnskólastigi. Þar hefur verið hlúð að starfinu í Nýbúadeildinni af mikilli alúð, 

framsýni og kunnáttu. Stöðugt hefur safnast í reynslusarpinn og jafnóðum er sú 

reynsla nýtt til að bæta og þróa starfshætti. Ekki voru starfhættir í öðrum grunnskólum 

kannaðir en líklega hefur á undanförnum árum bæst verulega í þann hóp skóla sem 

leggja aukna áherslu á að mæta þörfum nemenda sinna á grundvelli 

fjölmenningarlegrar hugmyndafræði.  

Sá framhaldsskóli sem mest hefur komið við sögu hér er Menntaskólinn við 

Hamrahlíð. Í almenna náminu er mikið valfrelsi milli námskeiða sem gefur 

nemendum af erlendum uppruna meiri möguleika en ella á að velja námsleiðir sem 

henta þeim best með tilliti til íslenskukunnáttu þeirra og fyrra náms. Emma hafði til 

dæmis enga undirstöðu í dönsku úr grunnskóla en fékk möguleika á að velja önnur 

námskeið í staðinn. International Baccalaureate námið (IB) sem Menntaskólinn við 

Hamrahlíð starfrækir er einnig góður valkostur fyrir þá sem kunna ensku og hafa 

næga undirstöðu í íslensku til að geta lagt stund á fög eins og þýsku og spænsku. Þessi 

kostur reyndist þeim Lindu og Maríu vel. 

Hér á landi eru fleiri framhaldsskólar en Menntaskólinn við Hamrahlíð sem 

sérhæfa sig í að mæta þörfum nemenda af erlendum uppruna. Í Tækniskólanum er til 

dæmis starfrækt sérstök fjölmenningarnámsbraut svo eitthvað sé nefnt. Sú námsbraut 

er byggð á námsskipulagi Iðnskólans í Reykjavík sem nú hefur sameinast 

Tækniskólanum. Í skólanum stunda á annað hundrað nemendur af erlendum uppruna 

nám árlega af nærri 50 mismunandi þjóðerni.   

Í niðurstöðum könnunar sem lögð var fyrir flestalla framhaldsskóla landsins kom 

fram hjá þeim sex skólum sem svöruðu könnuninni að mikil áhersla er lögð á 

íslenskukennslu. Sérstakir íslenskuáfangar eru oftast í boði og einnig fá nemendur 

stuðning við námsgreinar sem byggja á íslensku. Algengt er að skólar bjóði upp á 
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lífsleikniáfanga með það að markmiði að undirbúa nemendur sem best til þátttöku í 

íslensku samfélagi. Jafningjaaðstoð er talin mikilvæg auk þess sem nokkrir skólar 

hafa skipað sérstaka umsjónarkennara til að skapa sterka námslega umgjörð. Áhersla á 

félagslegan stuðning er einnig talin mikilvæg meðal skólanna. 

 

Ekki er að sjá að íslenskt menntakerfi hafi brugðist þessum fjóru stúlkum sem fluttu 

til Íslands ásamt fjölskyldum sínum til að hefja nýtt líf. Þrátt fyrir augljós vandkvæði 

þess að mæta þörfum svo fárra innflytjenda í íslenskum skólum, virðist sem 

menntakerfið hafi með tíð og tíma náð að skapa og þróa mjög viðunandi 

menntunarúrræði. 

Í eigindlegri rannsókn sem þessari er hvorki hægt að færa niðurstöður yfir á alla 

skóla sem sinna málefnum nemenda af erlendum uppruna, né að mögulegt sé að 

alhæfa niðurstöður yfir á alla þá nemendur af erlendum uppruna sem stunda hér nám. 

Veikleiki rannsóknarinnar er sá að hún er of lítil í sniðum til hægt sé að draga af henni 

afgerandi ályktanir. Úrtak viðmælenda var fremur lítið og einsleitt þar sem það var 

eingöngu skipað konum. Styrkleiki rannsóknarinnar er fyrst og fremst fólginn í 

eigindlegu eðli hennar þar sem raddir nokkurra nemenda hafa fengið að njóta sín og 

reynsla þeirra af íslensku skólakerfi verið dregin fram. Af reynslu þeirra má draga 

nokkurn lærdóm um hvernig betur megi standa að fjölmenningarlegri kennslu en nú er 

gert. Til dæmis er ekki nóg að leggja eingöngu áherslu á íslenskukennslu. Félagslegir 

þættir höfðu til að mynda meiri áhrif á námsgengi stúlknanna í þessari rannsókn en 

íslenskukunnátta þeirra. Það er einnig athyglisvert að allar stúlkurnar voru komnar 

lengra í námi en íslenskir jafnaldrar þeirra þegar að þær komu til Íslands. Skólakerfið 

í þeirra heimalandi var yfirleitt strangara og gerði meiri kröfur en íslenskt skólakerfi. 

Þetta gerði stúlkunum léttara um vik en ella. 

 

Það er von þess sem þetta ritar að þau áföll sem dunið hafa á efnahagslífi þjóðarinnar 

þá mánuði sem ritgerðin var í smíðum muni sem minnst bitna á íslensku menntakerfi. 

Allt of oft eru fjárframlög til málaflokka sem ekki teljast til bráðra lífsnauðsynja 

skorin niður í slíku árferði. Því miður er enn litið á fjölmenningarlega kennsluhætti 

sem afbrigði við venjulega kennsluhætti og því er hætt við að kröfur stjórnvalda um 

aukið aðhald muni hugsanlega ná til þess fjármagns sem ætlað er nemendum af 

erlendum uppruna. Þess vegna er mjög brýnt að sem flestir skólar móti sína 

skólastefnu með tilliti til fjölmenningarlegrar hugmyndafræði og að almennt 
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skólastarf framtíðarinnar muni í vaxandi mæli verða grundvallað á 

fjölmenningarlegum kennsluháttum og þannig  fagna þeim margbreytileika sem 

mannlífið einkennist af.  
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