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Útdráttur 

 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hversu mörg innflytjendabörn stunda 

reglulega skipulagðar íþróttir hjá íþróttafélögum á höfuðborgarsvæðinu og hvaða 

viðhorf þau bera til þess. Einnig var athugað hvaða viðhorf íþróttafulltrúanir hafa 

á þátttöku innflytjendabarna í íþróttum og hvort eitthvað sé eða hafi sérstaklega 

verið gert til að upplýsa og ná til þessa hóps. Sérstaklega var skoðað hversu mörg 

barnanna nýta sér frístundakort ÍTR til að greiða niður æfingagjöld. 

Framkvæmdar voru tvær nafnlausar viðhorfskannanir, annars vegar á 29 

innflytjendabörnum sem komu frá Hólabrekkuskóla og Landakotsskóla og hins 

vegar á 8 fulltrúum íþróttafélaga á höfuðborgarsvæðinu. Einnig voru skoðaðar 

heimasíður íþróttafélaganna með það að markmiði að kanna hversu margar 

innihalda upplýsingar um starfsemi félagsins á öðru tungumáli en íslensku.  

Niðurstöður voru metnar eftir helstu bakgrunnsbreytum, svo sem kyn, 

mismunandi skólum og eftir því hvort barnið eigi báða foreldra eða annað af 

erlendum uppruna. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er tíðni 

íþróttaiðkunar erlendra barna mun lægri heldur en íslenskra og einungis 31% 

þeirra eyða 4 klst eða meira á viku í íþróttir. Strákar voru duglegri að stunda 

íþróttir og fleiri börn sem komu úr Landakotsskóla stunda reglulega íþróttir. 

Einnig kom í ljós að töluvert vantar upp á að bæta upplýsingaflæði til innflytjenda 

um starfsemi íþróttafélaga ásamt að kynna fyrir þeim frístundakortið og hvernig 

hægt er að sækja um það. 
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Þróun innflytjenda á Íslandi 

 

Fyrir u.þ.b. 15 árum síðan bjó á Íslandi tiltölulega einsleit þjóð afmörkuð langt út 

á hafi þar sem fólk af sama uppruna deildi með sér sögu, menningu, tungumáli og 

trú. Í mörg ár var ásókn útlendinga til landsins mun minni en annars staðar í 

Evrópu en smám saman hefur það breyst (Félagsmálaráðuneytið, 2005). Þrátt fyrir 

að vera með eina hörðustu innflytjendalöggjöf sem til er þá hefur Ísland smám 

saman breyst í fjölmenningarþjóðfélag án þess að svo margir hafi tekið eftir því.  

Ýmsar ástæður eru fyrir því að fólk sest að í nýju landi, sumir flytjast á milli landa 

vegna atvinnutækifæra og aðrir vegna stríðs- og pólitískra átaka, sumir flytjast að 

til varanlegs tíma á meðan aðrir staldra tímabundið við (Eiríkur Bergmann 

Einarsson, 2007).  

Talið er að í flestum tilfellum sé fólk að flytja frá fátækari svæðum yfir á svæði 

þar sem velmegun er meiri og mikil frjósemi í atvinnulífinu en margir 

innflytjendur lenda í þeirri stöðu að taka að sér störfin sem innfæddir vilja helst 

ekki sinna og eru þar af leiðandi verst launuðust. Dæmi um láglaunastörf eru 

afgreiðslustörf í verslunum og skyndibitastöðum sem og ýmis konar þrifnaðarstörf 

(Félagsmálaráðuneytið, 2005). Margir innflytjendur lenda í þeirri stöðu að vera 

með háskólamenntun frá heimalandinu en geta ekki nýtt sér menntunina hér á 

landi vegna tungumálaörðugleika. Vitað er til þess að verkfræði- og 

viðskiptafræðimenntað fólk hafi þurft að taka að sér láglaunastörf. 

Fjöldi innflytjenda á Íslandi hefur aukist mikið undanfarin ár. Samkvæmt 

Hagstofu Íslands voru 3.775 innflytjendur með erlent ríkisfang skráðir árið 1996 

en fjölgaði síðan á næstu 6 árum þar á eftir (1996-2002) upp í 8.817 manns. Árið 

2008 var fjöldi skráðra innflytjenda á Íslandi kominn upp í 22.236 sem er mikill 

fjöldi miðað við fámenna þjóð. Það er áhugavert að segja frá því að eftir að 

kreppan skall á þjóðina og atvinnutækifærum fór fækkandi fluttu margir 

innflytjendur í burtu og árið 2011 var fjöldinn kominn niður í 19.371, af þeim 

fjölda voru 10.137 karlkyns og 9.234 kvenkyns (Hagstofa Íslands, 2011).  
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Af heildarfjölda innflytjenda bjuggu 4.480 á höfuðborgarsvæðinu árið 2002 og 

hafði fjölgað upp í 9.191, samkvæmt nýjustu skráningu Hagstofunnar, 3. mars 

2012. Flestir innflytjendur búa í Austurbænum (2.579), næst flestir í Breiðholtinu 

(2.159) og þriðja fjölmennasta hverfi innflytjanda er Vesturbærinn (1.492). Þessi 

þrjú hverfi hafa verið með hlutfallslega mestan fjölda innflytjenda síðan Ísland 

hóf þátttöku í samstarfinu um Evrópska efnahagssvæðið árið 1994 (Hagstofa 

Íslands, 2012).  

Innflytjendum sem koma hingað til að starfa, fylgir oft maki og börn og erfitt 

getur verið fyrir þau að aðlagast nýjum aðstæðum, menningu og siðum. Börnin 

byrja í nýjum skóla í öðruvísi umhverfi en þau eru vön, læra nýtt tungumál og 

kynnast nýjum vinum en þessi breyting er ekki eins auðveld og hún kann að 

hljóma. Innflytjendur geta átt erfitt með að læra tungumálið, siði innfæddra og átt 

á hættu að einangrast frá samfélaginu. Það hefur orðið mikil fjölgun á börnum 

innflytjenda á Íslandi síðastliðin 10 ár og sem dæmi má nefna að 

grunnskólabörnum af erlendum uppruna á Íslandi hefur fjölgað úr því að vera 377 

árið 1997 upp í að vera 2.417 árið 2011. Lang flest börn koma frá Póllandi (787) 

og næst flest frá Filippseyjum (241). Börn frá Tælandi (137) og Litháen (116) 

koma þar á eftir. Í kringum 60.3% innflytjenda barna sækja grunnskóla í 

Reykjavík en 39.7% úti á landi (Hagstofa Íslands, 2012). 

Hlutverk íþrótta á Íslandi 

Íþróttir og hreyfing hefur leikið lykilhlutverk í menningu íslensku þjóðarinnar 

síðan á landnámsöld þegar fangbrögð Norðurlandamanna og bragðafang Breta 

voru stunduð hér á landi og runnu síðar í fjölbreytt fang sem kallað var Glíma 

(Glímusamband Íslands, e.d.). Glíman er þó ekki eins vinsæl íþrótt meðal 

almennings í dag eins og á árum áður og margar aðrar íþróttagreinar hafa tekið við 

keflinu eins og handknattleikur, körfuknattleikur og knattspyrna sem er vinsælasta 

og mest stundaða íþróttin á Íslandi (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). Íþróttir og 

hreyfing eru mikilvægar fyrir almenning og ekki síst fyrir börn og unglinga. Þær 

hafa einnig mikið forvarnargildi og því er mikilvægt að börnum og unglingum 

standi til boða að æfa eins margar íþróttagreinar og þau vilja. Helstu markmið 

með íþróttaiðkun barna og unglinga er að auka hreyfiþroska, bæta tæknilega 

færni, auka þol, liðleika og kraft, skapa félagslega jákvæðar aðstæður og vekja 

íþróttaáhuga fyrir lífstíð (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.). 
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Lýðheilsustöð gaf út í samstarfi við Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands og fleiri 

stofnanir, handbók sem heitir Virkni í skólastarfi. Í handbókinni er fjallað ítarlega 

um daglega hreyfingu í skólastarfi, hvað fellst í hreyfingu og afhverju hún er 

framkvæmd. Hreyfingin er skoðuð í mismunandi ljósi og hvernig er hægt að 

virkja alla aðila í að standa saman og finna leiðir til að hreyfa sig meira, t.d. eru 

sér kaflar um starfsfólk og hreyfingu, hvernig er hægt að virkja ferðamáta, hafa 

almennar kennslustundir utan dyra og tengja þær við náttúruna. Einnig er ítarleg 

umfjöllum um skólaíþróttir og mikilvægi þeirra, hvernig hægt sé að virkja 

nemendur til að hreyfa sig í frímínútum, hanna hreyfihvetjandi skólaumhverfi og 

svo er fjallað ítarlega um samstarf skóla, íþróttafélaga og sveitarfélaga. 

Grunnskólar eru flestir opinberar stofnanir sem reknir eru á vegum sveitarfélaga 

og hafa skyldum að gegna samkvæmt grunnskólalögum (891/2008). Samkvæmt 

íþróttalögum (64/1998) byggist íþróttastarfsemi utan skóla hins vegar á frjálsu 

framtaki landsmanna og er Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands æðsti aðili 

frjálsrar íþróttastarfsemi í landinu og samkvæmt tölfræði ÍSÍ iðkuðu 78.551 

einstaklingar og 48% allra barna 15 ára og yngri íþróttir með íþróttafélagi árið 

2007 (Lýðheilsustöð, 2010). 

Áhrif hreyfingar á líkamlega og andlega heilsu 

Vegna hraðrar þróunnar mannkynsins hefur líf nútímamannsins breyst mikið frá 

því sem áður var. Við lifum hraðara lífi í dag og dagleg störf eru orðin auðveldari 

og þægilegri með notkun nýjustu tækni. Þessi þróun hefur haft í för með sér aukna  

kyrrsetu- og óreglulíf sem leitt hefur til þess að hrörnunar- og lífstílssjúkdómar 

hafa aldrei verið algengari. Rannsóknir benda til þess að kyrrseta sé fjórði stærsti 

áhættuþátturinn vegna dauðsfalla í heiminum í dag og sé með beinum hætti valdur 

u.þ.b. 3,2 milljónir dauðsfalla. Kyrrseta er talin tengjast 21-25%  dauðsfalla fólks 

sem greinist með æxli og brjóstakrabbamein, 27% þeirra sem greinast með 

sykursýki og u.þ.b. 30% þeirra sem greinast með hjarta- og æðasjúkdóma sem 

bendir til þess að kyrrseta hefur mikil áhrif á lífstílssjúkdóma (World Health 

Organization, e.d.; Rowe og Champion., 2000).  

 

 



11 
 

Líkamleg hreyfing er öll sú hreyfing sem framkvæmd er af 

beinagrindarvöðvunum og krefst orkunotkunar. Reglulega hreyfing meðal 

fullorðinna dregur úr hættu á að greinast með lífstílssjúkdóma eins og háþrýsting, 

hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki, krabbamein, þunglyndi og stoðkerfa 

vandamál (Thompson, Gordon og Pescatello, 2010). Regluleg hreyfing er ekki 

það sama og þjálfun. Þjálfun er ákveðin tegund af líkamlegri hreyfingu þar sem 

eitthvað er skipulagt, endurtekið með mismunandi markmið í huga. Líkamleg 

hreyfing getur innihaldið þjálfun en einnig verið hreyfing þar sem vöðvar eru 

virkjaðir til að ganga á milli staða, hreyfa sig í vinnuni, leika sér með vinum 

sínum, dansa, ganga upp á fjall, hjóla eða vinna húsverkin svo dæmi séu tekin 

(Cavill, Kahlmeier og Racioppi, 2006; World Health Organization, e.d). 

Mælt er með að fullorðnir á aldrinum 18-64 ára eyði að minnsta kosti 150 

mínútum á viku í loftháða þjálfun við meðalákefð eða a.m.k. 75 mínútur á viku 

við mikla ákefð eða blanda saman meðal- og mikilli ákefð yfir vikuna. Hægt er að 

skipta hreyfingunni niður í þrjá 10 mínútna hreyfingartíma á dag svo lengi sem 

einstaklingurinn nái að uppfylla 30 mínútur af hreyfingu á dag (Thompson, 

Gordon og Pescatello, 2010; World Health Organization, e.d.). 

Hjá börnum 5-17 ára telst líkamleg hreyfing til útiveru með vinunum í leikjum og 

íþróttum. Börnin ganga í og úr skóla, fara út að hjóla, hjálpa til við húsverkin og 

taka jafnvel einnig þátt í skipulögðum íþróttagreinum eftir skóla. Mælt er með að 

börn á aldrinum 5-17 ára stundi líkamlega hreyfingu að minnsta kosti í 60 mínútur 

á dag við meðalháa ákefð. Meirihluti hreyfingarinnar skal vera í loftháðu þoli en 

einnig er gott að börnin geri vöðvastyrkjandi æfingar þrisvar sinnum í viku, sem 

dæmi um æfingar er hægt að nefna hlaupaleikir, hoppleikir og leikir sem æfa 

jafnvægi og snerpu (Cavill, Kahlmeier og Racioppi, 2006; World Health 

Organization, e.d.). 

Margar rannsóknir benda til þess að regluleg líkamleg þjálfun eykur 

vellíðunartilfinningu og dregur úr depurð, kvíða og streitueinkennum (Weinberg 

og Gould, 2011).  
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Fræðimenn hafa áætlað að árið 2020 verði þunglyndi í öðru sæti á eftir hjarta- og 

æðasjúkdómum yfir sjúkdóma sem valda flestum dauðsföllum og örorku. Einnig 

eru vísbendingar fyrir því að regluleg þjálfun minnki einkenni þunglyndis og 

kvíða og þess vegna er svo mikilvægt að grípa strax inn í áður en það er of seint. 

Áður fyrr töldu fræðimenn að loftháð þjálfun væri besta lausnin gegn kvíða og 

þunglyndi en nýlegri rannsóknir sýna fram á að best er að blanda saman loftháðri 

þolþjálfun og loftfirrtri styrktarþjálfun. Hreyfing er tengd jákvæðum breytingum í 

skapi og fólk sem fær að velja hreyfinguna sjálft er að öllu jöfnu jákvæðara í skapi 

en hinir. Það sem skiptir mestu máli er að hafa gaman af því sem verið er að gera, 

hafa æfingarnar fjölbreyttar og skemmtilegar, setja sér raunhæf markmið og 

verðlauna sig ef árangur næst. Þegar einstaklingur byrjar að æfa reglulega þá 

finnur hann fyrir vellíðunartilfinningu og sjálfstraustið eykst. Honum opnast 

tækifæri fyrir skemmtun og ánægju og hann kynnist nýju fólki og myndar jákvæð 

félagsleg tengsl (Weinberg og Gould, 2011). 

Íþróttaiðkun  íslenskra ungmenna samanborið við nágrannaþjóðir 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem Rannsóknir og greining framkvæmdi á 

13.417 framhaldsskólanemendum frá Álandseyjum, Danmörku, Finnlandi, 

Færeyjum, Grænlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð var næstum helmingur 

samanlagðra nemenda á norðurlöndunum sem stundaði nánast aldrei skipulagðar 

íþróttir í frítíma sínum. Þegar íþróttaþátttaka nemenda var borin saman á milli 

nágrannaþjóðanna kom í ljós að fleiri íslenskir unglingar stunda íþróttaiðkun á 

hverjum degi miðað við hin löndin eða 15.4% strákar og 12.4% stelpur. Unglingar 

frá Noregi komu næst á eftir með 11.7% strákar og 4.6% stelpur. Meirihluti 

grænlenskra nemenda stunduðu  nánast aldrei íþróttir hjá skipulögðu íþróttafélagi 

eða 66.2% strákar og 63.3% stelpur á móti 35.6% íslenskra stráka og 38.2% 

stelpna. Íslenskir nemendur sýndu einnig bestu niðurstöður þegar skoðað var 

hverjir stunda æfingar og keppnir hjá skipulögðu íþróttafélagi í 4 klst eða meira á 

viku (28.8% hjá strákum og 16.2% hjá stelpum) og Ísland var líka með flesta 

nemendur (42.4% strákar og 28% stelpur) sem eyða 4 klst eða meira í líkamlega 

hreyfingu í frítímanum. Hlutfallslega fæstir nemendur frá Færeyjum eyddu 4 klst 

eða meira í líkamlega hreyfingu í frítímanum (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Jón 

Sigfússon, Álfgeir Logi Kristjánsson, Hrefna Pálsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

2010).    
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Hvað er innflytjandi?  

Innflytjandi er einstaklingur sem sest að í nýju landi og býr yfir öðru móðurmáli, 

menningu og siðum en tíðkast í nýja landinu. Samkvæmt skýrslu sem 

Félagsmálaráðuneytið lét setja saman (2005) eru fjögur megin hugtök sem 

innflytjendur þurfa að takast á við þegar flutt er inn í nýtt samfélag til langs tíma. 

Skilgreiningin á samlögun (e. assimilation) felst í að innflytjandinn tekur upp 

menninguna og tungumálið sem tíðkast í nýja landinu og öðlast menningarlega 

færni í samfélagi meirihlutans. Hann segir alfarið skilið við gömlu menninguna og 

tungumálið. Samþætting (e. integration) kallast öðru nafni aðlögun og felst í að 

taka upp nýja menningu og tileinka sér hana samhliða því að halda einnig í gamla 

menningu, siði og tungumál en það getur reynst erfitt að halda í eigin menningu 

og aðlagast nýrri á sama tíma í nýjum aðstæðum. Aðskilnaður (e. seperation) á sér 

stað þegar einsaklingurinn nær ekki að aðlagast nýja samfélaginu og þá myndast 

minnihlutahópar sem koma sér fyrir á afmörkuðum svæðum. Einangrun (e. 

marginality) á sér stað þegar einstaklingur nær hvorki að aðlagast nýrri menningu 

né að halda tengslum við sína upprunanlegu menningu og er þá mjög algengt að 

einstaklingurinn loki sig af frá samfélaginu (Félagsmálaráðuneytið, 2005). 

 

Þróunin í Evrópu 

Á eftirstríðsárunum vantaði Evrópulöndunum hjálp við að byggja upp álfuna úr 

rústum eigin gereyðingar en Evrópuríkin áttuðu sig ekki á því að með því að 

innflytja fólk annarsstaðar frá var það að fá vinnuafl sem ekki auðvelt er að losa 

sig við. Erlent vinnuafl eru farandverkamenn en margt af þeim fór alls ekki eftir 

að engin þörf var lengur á kröftum þeirra. Stjórnvöld í Evrópu virtust ekki átta sig 

á því að vinnuafl er ekki eins og hver önnur vara sem fleygt er á hauganna eftir 

notkun. Við þetta sköpuðust harðir árekstrar á milli innfæddra og innflytjenda. 

Eftir að búið var að reisa Evrópu upp að nýju eftir stríð sátu eftir fjöldi 

aðkomumanna sem keppti við innfædda um vinnu, komu sér vel fyrir og stofnuðu 

fjölskyldu (Castles, 2002; Eiríkur Bergmann Einarsson, 2007).  
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Einsleita evrópska þjóðarsamfélagið hafði á skömmum tíma breyst í 

þjóðmenningarsamfélag þar sem innflytjendur voru ekki litnir sömu augum og 

innfætt fólk af holdi og blóði heldur eingöngu sem vinnuafl. Þá mynduðust 

svokölluð innflytjendagettó þar sem innflytjendur fluttust í miklum mæli í hverfi 

þar sem húsnæðisverð var lágt.  Vegna þessa varð samband innfæddra og 

innflytjenda víða lítið. Gagnkvæm tortrygni myndaðist sem leiddi til aukinna 

árekstra og átaka (Eiríkur Bergmann Einarsson, 2007; Félagsmálaráðuneytið, 

2005). 

 Á tíunda áratugnum spruttu upp víða í Evrópu hreyfingar sem tóku afstöðu gegn 

innflytjendum. Sem dæmi er hægt að nefna Þjóðarframvarðarsveitina, Front 

National í Frakklandi, Flæmskaflokkinn í Belgíu, Sjálfstæðisflokkur Bretlands, 

Frelsisflokkurinn í Austurríki og Frjálslyndiflokkinn á Íslandi en til að mynda 

sagði varaformaður flokksins í ræðu á Alþingi á sínum tíma að það hefði verið 

svartur dagur í sögu þjóðarinnar þegar Pólverjar og aðrir ESB - borgara frá ríkjum 

Austur- Evrópu fengu atvinnuréttindi á Íslandi (Eiríkur Bergmann Einarsson, 

2007). 

Innflytjendamál hjá frændum vorum 

Danir hafa á alþjóðavettvangi viljað sýnast umburðalyndir gagnvart þeim sem búa 

við verri kjör í öðrum löndum og boðið flóttamönnum og innflytjendum að flytja 

til landsins við sæmilegan aðbúnað. Það sem hefur aftur á móti vantað hjá Dönum 

er að aðlaga innflytjendur að dönsku samfélagi og meta innflytjendur að 

verðleikum. Danir hafa frekar sent þau skilaboð að innflytjendur megi flytja til 

landsins en ekki búast við sömu réttindum og innfæddir. Innflytjendum er komið 

fyrir í sérstökum hverfum og þeim gefnir litlir möguleikar á að aðlagast dönsku 

samfélagi og atvinnurekendur í Danmörku hafa viðurkennt að mun erfiðara sé 

fyrir innflytjendur að finna sér vinnu heldur en innfædda því þeir séu nánast alls 

staðar settir þrepi lægra en Danir varðandi atvinnutækifæri. Það er því ekki nema 

von að árekstur menningarhópa þar í landi hafi orðið mun harðari en í öðrum 

löndum þar sem þeir hafa útilokað innflytjendur frá samfélagslegri þátttöku 

(Eiríkur Bergmann Einarsson, 2007). 
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 Allt önnur saga er að segja um nágrannaþjóðina Svíþjóð, þrátt fyrir að fjöldi og 

samsetning innflytjenda sé álíka í ríkjunum. Ástæðan fyrir færri árekstum og 

átökum milli innflytjenda og innfæddra í Svíþjóð er sú að Svíar halda úti virkri og 

umfangsmikilli samlögunarstefnu milli innfæddra og innflytjenda. Með 

markvissum hætti eru innflytjendur virkjaðir inni í sænskt samfélag á öllum 

sviðum svo sem í skólum, íþróttafélögum,  félagasamtökum og gegnum hið 

borgarlega samfélag. Hið opinbera hefur markvisst ráðið innflytjendur í áberandi 

störf í samfélaginu eins og t.d. lögreglu- og fjölmiðlastörf (Eiríkur Bergmann 

Einarsson, 2007). 

Innflytjendamál á Íslandi 

Varðandi innflytjendamál á Íslandi gerðist það sama hér og annars staðar, þ.e. 

innflytjendum fjölgaði mikið en bara fáeinum áratugum síðar en á meginlandinu. 

Ástæðan fyrir seinkuninni er hversu fámennt landið er og hversu langt úti á hafi 

við búum. Ætla mætti að kosturinn við að Ísland sé eftir á í innflytjendamálum sé 

að möglegt er að læra af mistökum nágrannaþjóðanna. Hægt hefði verið að 

notfæra tímann í að móta almennilega stefnu um aðstreymi innflytjenda til 

landsins og hvernig eigi að taka á móti þeim og aðlaga þá að Íslensku samfélagi 

svo hægt sé að lifa í farsælli og frjórri sambúð (Eiríkur Bergmann Einarsson, 

2007). 

Stefna Íslenskra stjórnvalda í innflytjendamálum 

Vorið 2006 gerði Eiríkur Bergmann Einarsson stutta könnun á stefnu íslenskra 

stjórnvalda í málefnum innflytjenda. Niðurstöður sýndu að ekki hefði verið mótuð 

nein markviss stefna í málefnum þeirra. Í ársbyrjun 2007 kynnti 

félagsmálaráðherra loks fyrstu stefnu ríkisstjórnarinnar í málefnum innflytjenda 

sem innflytjendaráð hafði unnið að beiðni ráðherrans. Samkvæmt Eiríki var 

stefnan ekki upp á marga fiska og ekki kom neitt nýtt fram sem ekki var vitað 

fyrir. Í stefnunni var lögð mest áhersla á mikilvægi þess að innflytjendur lærðu 

íslensku til að aðlagast samfélaginu en eftir að rýnt hafði verið í stefnuna sem 

stjórnvöld gáfu út í málefnum innflytjenda kom í ljós að löggjöfin var meira og 

minna innflutt, annars vegar í gegnum EES- samninginn og hins vegar sem 

tiltölulega hrá þýðing úr stefnu danskra og norskra stjórnvalda (Eiríkur Bergmann 

Einarsson, 2007). 
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Ekki hefur verið mótuð heildstæð stefna um hvernig eigi að aðlaga innflytjendur 

að íslensku þjóðfélagi og fátt gert til að undirbúa þjóðfélagið undir sambúð við 

fólk frá ólíkum menningarsvæðum. Flestir vita að eftir því sem fólk er fljótara að 

læra tungumálið því auðveldara er að aðlagast nýjum samfélagsaðstæðum. 

Vandamálið er hins vegar hversu lítið boðið er upp á íslenskukennslu fyrir 

innflytjendur. Þó eru til stofnanir á Íslandi sem hafa staðið sig með sóma við að 

aðstoða innflytjendur að aðlagast samfélaginu. Má þar helst nefna Alþjóðahús í 

Reykjavík, Alþjóðastofu á Akureyri og Fjölmenningarsetrið á Ísafirði. Þrátt fyrir 

það telur Eiríkur (2007) að vöntun sé á markvissri stefnu stjórnvalda um aðlögun 

innflytjenda á Íslandi. Á Íslandi blasir sú hætta við að sömu menningarátök og 

blöstu við víða í evrópu séu í uppsiglingu ef ekkert er að gert. Nú þegar er hægt að 

sjá vísbendingar um að innflytjendagettó séu farin að rísa í hverfum þar sem 

fermetraverð er hvað ódýrast. Sem dæmi má nefna svæði í Breiðholti þar sem 

sumir leikskólar eru með fleiri börn sem hafa annað móðurmál en íslensku 

(Eiríkur Bergmann Einarsson, 2007).    

Fjölmenning eða einangrun 

Vegna ofþennslu í efnahagslífinu fram til 2008 hefur fjöldi fólks komið hingað til 

lands frá ríkjum EES til að starfa og margir þeirra hafa tekið að sér störf sem 

innfæddir hafa ekki áhuga á að starfa við. Þótt innflytjendur séu aðeins sex 

prósent af mannafla landsins þá teljast þeir tíu prósent af heildar vinnuafli sem 

þýðir að þeir koma hingað fyrst og fremst til að vinna og án þeirra hefði 

hagvöxtur líklega ekki orðið eins hraður. Meðal þeirra starfa sem innflytjendur 

taka að sér hér á landi er fiskvinnsla, umönnun sjúkra- og aldraðra, blaðaútburður, 

götuhreinsun o.fl. Innflytjendum fylgir ný menning, nýjir hættir og hugmyndir, 

önnur matarmenning og listir. Íslensk menning hefur mótast í samleik við 

menningu annarra þjóða og þeir innflytjendur sem hafa flutt hingað til lands hafa 

frekar auðgað íslenska menningu (Eiríkur Bergmann Einarsson, 2007).  

Ef litið er til helstu stórborga í Evrópu, Norður Ameríku og Ástralíu er að finna 

heilu hverfin sem innflytjendur hafa tekið undir sig þar sem einungis er að finna 

upprunalega menningu og tungumál innflytjendanna. Gott dæmi um þetta er 

Kínahverfið í New York sem virðist eins og hafi verið flutt í heilu lagi beint frá 

Kína. Einnig eru innflytjendur frá Suður Ameríku búnir að taka yfir heilu hverfin í 
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Bandaríkjunum þar sem eingöngu er töluð spænska og Suður Amerísk menning 

ræður ríkjum (Castles, 2002). 

Hvað getum við gert? 

Það sem skiptir mestu máli er að læra af mistökum nágrannaríkjanna og tileinka 

sér það sem vel var gert. Niðurstöður rannsókna sýna að í samfélögum þar sem 

brugðist var hart við straumi innflytjenda hafi átökin orðið mun meiri heldur en í 

ríkjum þar sem unnið var að markvissri aðlögunarstefnu og búið við frjálslynda 

innflytjendalöggjöf. Eiríkur telur upp þrjá þætti sem eru nauðsynlegir til að hjálpa 

innflytjendum að aðlagast Íslensku samfélagi. Mikilvægt er að auka 

íslenskukennslu fyrir útlendinga, beita opinberum aðgerðum til að koma í veg 

fyrir gettómyndu og einangrun og í þriðja lagi þarf að haga greiðslum til 

samfélagsins þannig að hagsmunahópar og félagasamtök hafi beinan hag af því að 

fá innflytjendur með í starfið og þar gegna íþróttafélögin lykilhlutverki við að 

samþætta börn innflytjenda inn í samfélagið í hverfinu sem þau búa í (Eiríkur 

Bergmann Einarsson, 2007). 

Rannsóknir tengdar innflytjendum 

Innflytjendur og skólamál 

Hanna Ragnarsdóttir dósent á menntavísindasviði Háskóla Íslands hefur undan 

farin ár verið kraftmikil í umræðunni um innflytjendamál á Íslandi. Hanna hefur 

skrifað margar greinar og framkvæmt rannsóknir á vegum Háskóla Íslands með 

það að markmiði að skoða þróun innflytjendamála hér á landi með áherslu á 

menntamálin. Sem dæmi skrifaði hún greinina Íslenskir skólar og erlend börn! 

Skólaþróun í fjölmenningarlegu samfélagi (2004) sem fjallar um hver þurfi að 

vera meginstefna í skólaþróun samkvæmt erlendum rannsóknum til að árangur 

náist í menntun og almennri velgengni barna af erlendum uppruna.  

Hanna leggur þar fram spurninguna um hvort skólum hafi tekist að skapa 

fjölmenningarlegt skólastarf á grunni þeirrar stefnusköpunar á starfi sem skilar 

börnum af erlendum uppruna góðum árangri í námi og sterkari félagslegri stöðu 

eða hvort skólarnir séu fyrst og fremst íslenskir skólar sem veita erlendum börnum 

sérstaka aðstoð.  
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Í greininni er fjallað um hvernig skólar eru uppbyggðir í fjölmenningarlegum 

samfélögum annara landa, hvernig íslenskir skólar eru byggðir upp og unnið er 

með börnum af erlendum uppruna, talað er um stefnumörkun í aðalnámsskrá 

grunnskólanna og hjá Reykjavíkurborg og jafnrétti í fjölmenningarlegu samfélagi 

ásamt réttindi barnanna. Það er ljóst að markviss stefnumörkun í skólum er 

mikilvæg fyrir velgengni barna af erlendum uppruna en hún nægir ekki ef 

samstaða starfsfólks er ekki fyrir hendi um hugmyndafræði, markmið og leiðir til 

að móta stefnuna (Hanna Ragnarsdóttir, 2004).  

Einnig framkvæmdi hún rannsókn sem stóð yfir á árunum 2002 til 2005 þar sem 

tilgangurinn var að skoða samspil heimamenningar erlendra barna á Íslandi og 

skólamenningar. Tekið var viðtöl við fjögur erlend börn og fjölskyldur þeirra og 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru foreldrarnir almennt ánægðir með 

skólastarfið í íslenskum skólum og gera kröfur til góðrar menntunar barna sinna 

en nokkrir árekstrar hafa þó komið upp í skólanum er snerta menningar- eða 

trúartengd viðhorf og gildi. Erlendu skólabörnin virtust búa við félagslega 

einangrun miðað við íslenska jafnaldra sína, sum áttu fáa vini og einungis af sama 

uppruna og sum áttu enga vini. Foreldrarnir taka ástandinu með þolinmæði og 

hafa ekki skipt sér mikið af því en vona að staðan lagist með tímanum. Staða 

barnanna í upphafi skólagöngu er verri heldur en íslensku barnanna vegna lélegrar 

íslenskukunnáttu þeirra til að eiga samskipti við jafnaldra og tileinka sér námsefni 

á íslensku og ef ekki er gripið inn í er hætt við að staða barnanna í samfélaginu 

sem minnihlutahóps geti haft slæm áhrif á skólagöngu þeirra og einangrunin eykst 

til frambúðar (Hanna Ragnarsdóttir, e.d.). 

Félagsleg staða grunnskólanema eftir uppruna 

Þóroddur Bjarnason prófessor í félagsfræði gerði rannsókn árið 2007 á félagslegri 

stöðu grunnskólanema af íslenskum og erlendum uppruna. Árið 1950 voru 

erlendir ríkisborgar 1.9% af heildarfjölda búsettra á Íslandi. Fjöldi útlendinga tók 

að aukast í kringum 1995 og árið 2007 var hlutfallið komið upp í 6.8%. Flestir 

erlendu ríkisborgaranna voru árið 2007 á aldrinum 17- 30 ára. Markmiðið með 

rannsókn Þórodds var að skoða sálfræðilegan mun á börnum sem eiga báða 

foreldra af íslenskum uppruna, annað foreldrið af erlendum uppruna og báða 

foreldra af erlendum uppruna. Skoðað var þunglyndi, sjálfsmynd, einelti og 

framtíðaráform á milli hópanna.  
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Niðurstöður sýndu að unglingar sem eiga báða foreldra af erlendum uppruna líta 

mun síður á sig sem Íslendinga og eru síður stoltir af íslensku þjóðerni. Þeir eiga 

við mun meira þunglyndi að stríða, hafa verri sjálfsmynd og verða mun oftar fyrir 

einelti. Samkvæmt niðurstöðum er ólíklegra að þeir stefni á stúdentspróf og eru 

líklegri til að flytja af landi brott. Þeir sem eiga annað foreldri af erlendum 

uppruna líkjast meira þeim sem eiga báða foreldra af íslenskum uppruna að því 

leitinu til að þeir eru jafn líklegir til að líta á sig sem íslendinga og stefna á 

stúdentspróf en eru þó minna stoltir af íslensku þjóðerni. Þeir hafa þó nokkuð 

skerta sjálfsmynd, eiga við svipað þunglyndi að stríða og þeir sem eiga báða 

foreldra af erlendum uppruna, geta orðið fyrir einelti og eru nokkuð líklegir til að 

flytjast af landi brott (Þóroddur Bjarnason, 2008). 

Viðhorf fólks til innflytjenda eftir félagslegum bakgrunni 

Árið 2004 var rannsókn framkvæmd meðal nemenda í grunn- og framhaldsskólum 

á Íslandi með það að markmiði að skoða tengingu félagslegs bakgrunns við 

viðhorf ungs fólks til innflytjenda á Íslandi. Ástæðan fyrir rannsókninni er 

gríðarleg aukning innflytjenda til Íslands síðastliðinn áratug og öll sú umræða sem 

þróuninni fylgir, því málefni innflytjenda hafa aukist til mikilla muna í 

umræðunni varðandi stefnumótun innflytjenda og fleira. Þegar nýr 

menningarhópur flyst yfir á svæði þar sem allt önnur og einsleit menning ræður 

ríkjum, eins og á Íslandi, má búast við því að menningarlegir árekstrar eigi sér 

stað og kynþáttafordómar komi upp í ýmis konar myndum. En kynþáttafordómar 

eru tilkomnir vegna fáfræði og hræðslu við eitthvað sem er nýtt og framandi. 

Innfæddir telja gjarnan að sín menning sé merkilegri og siðferðislega réttari en 

menning innflytjenda og séu þar af leiðandi hærra settir í þjóðfélaginu. Innfæddir 

geta þar af leiðandi átt erfitt með að treysta nýju samfélagsþegnunum (Álfgeir 

Logi Kristjánsson, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón 

Sigfússon, 2004). Í ljósi þessarar hröðu þróunar Íslands úr einsleitu yfir í 

fjölþjóðlegt samfélag er mikilvægt að skoða viðhorf innfæddra íslendinga í garð 

nýju þjóðfélagsþegnanna og niðurstöður þessarar rannsóknar gefa góða mynd af 

því. Rannsóknir og greining byggði þessa skýrslu upp á mörgum könnunum sem 

lagðar voru fyrir alla grunnskólanemendur í 9. og 10. bekk á Íslandi á árunum 

1997, 2000 og 2003 og flesta framhaldsskólanemendur í dagskóla árið 2000 og 

síðan aftur 2004 (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2004). 
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Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar bera nemendur, sem gengur illa að læra 

í skóla (43% þeirra sem eru í lægri hluta einkunnaskalans), neikvæðara viðhorf til 

nýbúa en þeir sem eru í hærri hluta einkunnarskalans. Félagslegir þættir eru taldir 

hafa mikið að segja um viðhorf nemenda í garð nýbúa en niðurstöður sýndu að 

gott viðhorf barnanna til skólans og kennslu og eftir því sem stuðningur og 

menntun foreldra var meiri því jákvæðari viðhorf báru börnin til nýbúanna 

(Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2004). 

Hlutfall nemenda í 9. og 10. bekk sem hafa neikvætt viðhorf gagnhvart nýbúum 

jókst milli áranna 1997 til 2003 en viðhorf framhaldsskólanemenda breyttist sama 

og ekki neitt á milli áranna 2000 til 2004. Helsta ástæðan fyrir því er talinn vera 

gríðarlegur munur á þroska nemenda í 9. og 10. bekk og svo aftur á móti 

framhaldsskólanemenda. Reyndar er það talið hafa áhrif á niðurstöður að ekki fari 

allir sem klára 10. bekk í framhaldsskóla. Niðurstöður sýndu greinilega fram á að 

þeir sem stunda áhættuhegðun (reykingar, áfengisneysla) og eru í slæmu 

félagslegu umhverfi, gengur illa að læra og líður almennt séð verr andlega eru 

hlutfallslega neikvæðari í garð nýbúa og það eru jafnframt yfirleitt þeir sem fara 

ekki í framhaldsnám (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2004). 

Rannsóknir um þátttöku innflytjenda í íþróttum 

Áhrif íþrótta á samlögun innflytjenda í Bandaríkjunum og Hollandi 

Síðast liðin 40 ár hefur orðið gríðarleg fólksfjölgun á innflytjendum í 

Bandaríkjunum, minnihlutahópar hafa myndast víðast hvar og til að mynda í 

Kaliforníu eru hvítir taldir vera minna en helmingur íbúa ríkisins (Alba og Nee, 

1997). Stodolska og Alexandris framkvæmdu rannsókn með það að markmiði að 

skoða íþróttaþátttöku Pólskra og Kóreyskra innflytjenda í Bandaríkjunum og 

hvaða áhrif þátttakan hefur á samlögun innflytjenda í nýju samfélagi. Fengnir 

voru 19 einstaklingar af Kóreyskum og 11 af Pólskum uppruna á aldrinum 16 til 

68 ára til að taka þátt og lagt var áherslu á að hafa hópinn blandaðan með fólki 

sem hafði komið sér vel fyrir í Bandaríkjunum ásamt fólki sem væri nýflutt.  
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Flestir Pólverjar og Kóreubúar sem tóku þátt í rannsókninni og stunduðu ekki 

íþróttir sögðu að tímaleysi, áhugaleysi og þreyta sökum of mikillar vinnu væru 

helstu ástæðurnar fyrir því að þeir lögðu ekki stund á íþróttir. Sami hópur sagði 

einnig að fyrstu 4-5 árin í nýju landi væru erfiðust vegna þess að innflytjendur 

hefðu ekki tíma fyrir neitt annað en að vinna til að sjá fyrir fjölskyldunni en þetta 

breyttist þó þegar búið væri að koma sér betur fyrir í samfélaginu. Margir 

innflytjendur lokuðu sig af fyrstu mánuðina eftir að hafa flutt til Bandaríkjanna 

vegna tungumála erfiðleika og þeir þorðu ekki að hitta annað fólk af hættu á að 

þurfa að tala við það á tungumáli sem þau skildu ekki. Börnin áttu mun 

auðveldara með að læra nýtt tungumál og þar með aðlagast nýju samfélagi vegna 

þess að þau höfðu engan annan kost en að eiga samskipti við kennarana og 

nemendurnar í skólunum (Stodolska og Alexandris, 2004).  

Meiri hluti þeirra sem tóku þátt í rannsókninni sögðust hafa byrjað að stunda meiri 

reglulega hreyfingu en þau voru vön að gera í heimalandinu og farið að huga betur 

að andlegri og líkamlegri vellíðan eftir 4-5 ára erfiðisvinnu í nýju landi. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru Kóreyskir og Pólskir innflytjendur 

líklegri til að stunda reglulega íþróttir til að kynnast innfæddum og aðlagast 

amerískri menningu hraðar. Þátttaka í íþróttum tengir innflytjendur við 

menninguna, foreldrar kynnast og mynda tengsl í gegnum íþróttaþátttöku 

barnanna. Íþróttaþátttaka styrkir félagsleg bönd og gerir innflytjendum kleift að 

umgangast annað fólk sem deilir með þeim sameiginlegri menningu, reynslu og 

áhugamáli (Stodolska og Alexandris, 2004). 

Allt önnur niðurstaða kom fram í rannsókn sem framkvæmd var 2006 af Krouwel 

og félögum í Hollandi. Markmið þeirra félaga var að skoða hvaða áhrif íþróttir 

hefðu á innflytjendur varðandi aðlögun í nýju samfélagi.  Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar er íþróttaiðkun einn besti félagslegi vettvangurinn til að kynnast 

öðru fólki og mynda tengsl en þó virðist sem innflytjendur noti ekki íþróttir sem 

leið til að kynnast innfæddum og aðlagast hraðar nýjum samfélagsaðstæðum. 

Innflytjendur nota frekar íþróttir til að komast undan daglegu samfélagslegu áreiti 

og stunda þær frekar með einstaklingum af sama þjóðerni eða með svipaðann 

menningarlegann bakgrunn.  
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Íþróttaiðkun geta einnig fylgt neikvæðar hliðar og sem dæmi er hægt að nefna að 

mikið keppnisskap, æsingur og pirringur sem oft brýst fram í keppnisíþróttum 

getur leitt til árásarhegðunar eins og blótsyrðum, ögrunum,  mismunun jafnréttis 

og jafnvel slagsmálum (Krouwel, Boonstra, Duyvendak og Veldboer, 2006). 

Þátttaka innflytjenda í íþróttum á Englandi 

Árið 1999-2000 framkvæmdu Rowe og Champion könnun á þátttöku 

innflytjendahópa í íþróttum og reglulegri líkamlegri hreyfingu á Englandi. Þeir 

völdu  3.084 einstaklinga sextán ára og eldri af handahófi til að taka þátt og báru 

niðurstöður saman við svipaða könnun sem var framkvæmd á innfæddum 

englendingum árið 1996. Hópnum var skipt niður í nokkra flokka eftir uppruna 

(Rowe og Champion, 2000).  

Samkvæmt niðurstöðum var heildarhlutfall fólks af erlendum uppruna sem 

stunduðu reglulega íþróttir 40% á móti 46% af innfæddum Englendingum og fleiri 

karlkyns innflytjendur (49%) heldur en kvenkyns (32%) stunduðu reglulega 

íþróttir. Fleiri svartir afrískir (60%) og svartir aðrir menn (80%)  stunduðu 

reglulega íþróttir miðað við meðaltal innfæddra (54%) en færri innflytjendur af 

öðrum þjóðernum voru líklegir til að stunda reglulega íþróttir. Innflytjenda konur 

sem flokkuðust sem svartir aðrir (45%), kínverjar (39%) og hvítir aðrir (41%) 

stunduðu hlutfallslega svipað mikið íþróttir og jafnvel meira heldur en innfæddar 

enskar konur en mun færri konur af öðrum þjóðernum stunduðu reglulegar íþróttir 

(Rowe og Champion, 2000).  

Reglulegir göngutúrar var vinsælasta leiðin til að stunda líkamlega hreyfingu en 

að meðaltali voru færri innflytjendur heldur en innfæddir sem stunduðu langa 

göngutúra og fólk frá Bangladesh stundaði sláandi lítið af reglulegri göngu eða 

um 19% þeirra. Hjá öllum þjóðernisflokkunum var regluleg ástundun á 

líkamsræktarstöðvar önnur vinsælasta hreyfingarleiðin og hún var sérstaklega 

vinsæl hjá konum á eftir göngutúrum.  

Sund var ekki stundað mikið á meðal innflytjenda og sértsaklega ekki hjá svörtu 

fólki sem var í kringum 2% en innfæddir Englendingar voru aðeins duglegri að 

stunda sundið eða í kringum 11% en þrátt fyrir þessa niðurstöðu benda aðra 

niðurstöður á að bæði karlar og konur af erlendu þjóðerni hafi mikinn áhuga á að 

stunda sund reglulega en ýmsar ástæður virðast koma í veg fyrir það.  
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Knattspyrna er mjög vinsæl íþróttagrein í Englandi og ekki einungis á meðal 

innfæddra því stórt hlutfall innflytjenda stunda reglulega knattspyrnu sem dæmi er 

hægt að nefna að 31% svartra innflytjenda stunda íþróttina á móti 10% af 

Englendingum (Rowe og Champion, 2000). 

Helstu ástæður þess að innflytjendur gátu ekki stundað  íþróttir reglulega voru 

skyldur gagnhvart fjölskyldu og heimili (meira á meðal kvenna), höfðu ekki tíma 

vegna skóla og vinnu (meira á meðal karla), engin aðstaða til íþróttaiðkunar í 

nágrenninu, peningaleysi ásamt leti og sjálfsóöryggi. Karlmenn voru mun líklegri 

til að hafa upplifað neikvætt viðhorf í sinn garð frá innfæddum við íþróttaiðkun 

heldur en kvenkyns innflytjendur en ástæðan fyrir því getur hafa verið sú að mun 

fleiri karlmenn en konur stunda reglulega íþróttir. Af þeim þjóðernishópum sem 

skoðaðir voru í rannsókninni voru svartir karlar og konur mun líklegri til að 

upplifa neikvætt viðhorf í sinn garð en Kínverskir karlar og konur upplifa minnst 

af neikvæðu viðhorfi í sinn garð frá innfæddum Englendingum (Rowe og 

Champion, 2000). 

Íþróttaþátttaka innflytjendabarna í Breiðholti  

Í Júní 2008 kom út skýrsla (Innan vallar eða utan) á vegum Sólveigar H. 

Georgsdóttur og Hallfríðar Þórarinsdóttur sem fjallaði um rannsókn á þátttöku 

innflytjendabarna í skipulögðu íþrótta- og tómsstundastarfi í Breiðholti. 

Íþróttafélag Reykjavíkur (ÍR) átti hugmyndina að rannsókninni þar sem félagið 

hafði gert þó nokkuð til að auka þátttöku barna af erlendu bergi brotin þar sem 

10% íbúa í hverfinu eru einmitt innflytjendur og í Breiðholti býr fjórðungur allra 

innflytjenda sem tilheyra Reykjavíkurborg. Rannsóknin var unnin í samstarfi við 

ÍR, Leikni og fjóra af fimm grunnskólum hverfisins.  

Í rannsókninni var velt upp spurningunni „Hverjar væru ástæðurnar fyrir dræmri 

íþrótta- og tómstundaþátttöku barna af erlendum uppruna í Breiðholti?“ Þessi 

spurning vakti upp fleiri spurningar sem rannsóknaraðilar vildu leita svara við 

eins og  hvort fjárskortur væri ástæða þess að innflytjendabörn skiluðu sér ekki í 

íþróttir? Hvort innflytjendur væru nógu vel upplýstir um þá þjónustu og þann rétt 

sem í boði er fyrir samfélagsþegna Reykjavíkurborgar (Sólveig H. Georgsdóttir 

og Hallfríður Þórarinsdóttir, 2008). 
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Rannsóknin byggði að mestu á eigindlegum rannsóknaraðferðum sem fól í sér 

djúpviðtöl við nítján fjölskyldur í Breiðholti af erlendum uppruna og tuttugu og 

fimm börn þeirra. Einnig voru tekin fimmtán formleg viðtöl við íþróttaþjálfara, 

stjórnendur frístundamiðstöðva og lykilpersónur í skólum og kirkjum í 

Breiðholtshverfi. Notast var við tölfræðileg gögn frá m.a. Hagstofu Íslands, 

Menntavísindasviði Reykjavíkurborgar, ÍR, ÍSÍ og KSÍ við vinnslu 

rannsóknarinnar (Sólveig H. Georgsdóttir og Hallfríður Þórarinsdóttir, 2008). 

Söfnun tölulegra upplýsinga fyrir rannsóknina reyndist mun erfiðara en gert var 

ráð fyrir í upphafi rannsóknar. Ástæðurnar fyrir því eru nokkrar en t.d. kom í ljós 

að það er mikill skortur á skráningu og utanumhaldi gagna um fjölda 

innflytjendabarna í grunnskólakerfinu og íþróttafélögin og frístundamiðstöðvarnar 

skrá ekki niður hvort þátttakendur séu af erlendum eða íslenskum uppruna. Þá var 

ekkert annað að gera en að biðja skólana, íþróttafélögin og frístundaheimilin að 

skrá niður fjölda innflytjendabarna (Sólveig H. Georgsdóttir og Hallfríður 

Þórarinsdóttir, 2008). 

Samkvæmt niðurstöðum frá ÍR og Leikni stunduðu 23.4% innflytjendabarna í 

Breiðholti íþróttir hjá þessum tveimur félögum. Mikið framboð er af íþróttum í 

hverfunum en körfuknattleikur virtist vera mjög vinsæl meðal innflytjendanna og 

átakið sem körfuknattleiksdeild ÍR setti í gang árið 2007 hefur haft mikil áhrif á 

það. Átakið fólst í að dreifa út vönduðu kynningarefni á mörgum tungumálum, 

gott samstarf við íþróttakennara grunnskólanna sem fól í sér góða kynningu á 

körfuknattleik í leikfimitímunum og æfingatímar sem henta börnunum.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar vissu innflytjendurnir lítið um hvaða 

frístundastarf væri í boði fyrir börnin, hvort sem það var í gegnum íþróttafélögin 

eða aðra tómstundastarfsemi. Megin ástæðan fyrir því er talin vera sú að kynning 

á starfsemi íþrótta- og tómstundafélaganna, sem fer oftast í gegnum börnin, ratar á 

endanum ekki til foreldranna. Einnig er kynningarefni oftast á íslensku sem 

innflytjendur eiga erfitt með að skilja og endar  því í flestum tilfellum beint í 

ruslatunnunni. Fáir foreldranna og helst þeir sem höfðu búið lengst á Íslandi sem 

tóku þátt í rannsókninni þekktu íþróttafélögin í hverfinu (Sólveig H. Georgsdóttir 

og Hallfríður Þórarinsdóttir, 2008). 
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Sum börnin sögðust hafa mikinn áhuga á að byrja að stunda íþróttir og 

foreldrarnir voru almennt jákvæðir gagnvart því að börnin stunduðu íþróttir en 

vissu ekki almennilega hvert ætti að snúa sér í þeim málum og aðrir töldu það 

vera dýrt að stunda íþróttir á Ísland og vissu ekki mikið um frístundakortið eða 

hvaða tilgangi það þjónaði. Aðeins þrjár fjölskyldur, af þeim nítján sem teknar 

voru í viðtal, notuðu frístundakort ÍTR til að borga niður íþróttaiðkun barna sinna.  

Niðurstöður leiddu í ljós að skilaboðin um frístundakortið hafi ekki náð eins vel til 

innflytjendanna og ætlast var til, kortið er mjög illa kynnt á vefsíðum langflestra 

aðildarfélaga. Nauðsynlegt væri að bæta kynninguna og auðvelda skráningarferlið 

því margir foreldra vissu ekki hvernig ætti að skrá börnin sín. Nauðsynlegt er að 

góð samvinna sé á milli skólanna, ÍTR, íþróttafélaganna og Þjónustumiðstöðvar 

Breiðholts hvað varðar samræmingu á upplýsingagjöf og kynningu á starfsemi 

félaganna (Sólveig H. Georgsdóttir og Hallfríður Þórarinsdóttir, 2008). 

Íþróttaþátttaka innflytjendabarna í Hafnarfirði 

Hafnarfjarðarbær lét framkvæma svipaða rannsókn og nefnd var hér að ofan með 

það að markmiði að skoða ástundun innflytjenda barna í íþróttum og tómstundum 

og einnig leita leiða til að byggja upp stefnu um þjónustu fyrir börn af erlendum 

uppruna. Rannsóknin sýndi svipaðar niðurstöður og sú sem Reykjavíkurborg lét 

framkvæma sama ár. Sem dæmi var skortur á upplýsingum helsta ástæða þess að 

börnin stunda ekki íþróttir og margir vissu ekki hvar hægt væri að leita 

upplýsinga, tungumála erfiðleikar var einnig stór hindrun. Nokkrir sögðu 

tímaleysi ástæðu þess að ekki væru stundaðar íþróttir.  

Tekið var viðtal við þjálfara íþróttafélaganna og þeir voru óánægðir með 

samstarfið á milli þeirra og skólanna og sögðu að þeim hefði verið meinað að 

kynna starfsemi sína í skólunum. Þjálfurunum fannst vel hafa gengið að vinna 

með börnum af erlendum uppruna og vildu fá fleiri börn til að stunda æfingar hjá 

sínu félagi. Samkvæmt svörum frá kennurunum eru þeir óöruggir með þróun mála 

og finnst vanta fræðslu um innflytjendamál og fjölmenningarlega kennslu (Erla 

Sigurlaug Sigurðardóttir, 2008).   
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Íþróttaþátttaka innflytjendabarna eftir þjóðernislegum bakgrunni 

Brian Daniel Marshall fékk árið 2007 styrk til að framkvæma rannsókn með það 

að markmiði að skoða íþrótta- og tómstundaþátttöku  innflytjendabarna. Allir 

nemendur í fimmta-, sjötta- og sjöundabekk á Íslandi tóku þátt og var þeim skipt í 

þrjá flokka eftir því hvort eingöngu íslenska væri töluð á heimilinu, íslenska og 

annað tungumál væri talað á heimilinu eða eingöngu annað tungumál væri talað á 

heimilinu. Samkvæmt flokkunum þremur voru 197 nemendur sem töluðu enga 

íslensku á heimilinu, 1689 nemendur sem töluðu íslensku og annað tungumál á 

heimilinu og að lokum voru valdir af handahófi 942 nemendur sem töluðu 

eingöngu íslensku á heimilinu (Marshall, 2007). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu með afgerandi hætti fram á að börn sem 

bjuggu á heimili þar sem engin íslenska var töluð, hreyfðu sig minna og voru 

ólíklegri til að vera  meðlimir í íþróttafélögum og tóku einnig sjaldnar þátt í 

öðrum tómstundum  eins og t.d. í félagsmiðstöðvum, tónlistarskólum og 

hestamennsku. Niðurstöður sýndu fram á að 37% barna sem tala enga íslensku 

stunduðu aldrei íþróttir hjá íþróttafélagi, 15% þeirra stunduðu íþróttir  aðeins 

þrisvar sinnum í mánuði eða sjaldnar. Aðeins 27% barna sem töluðu eingöngu 

erlent tungumál á heimilunum stunduðu íþróttir einu sinni til þrisvar sinnum í viku 

og 21% þeirra stunduðu íþróttir fjórum sinnum eða oftar í viku (Marshall, 2007). 

Niðurstöðurnar fyrir börn sem töluðu íslensku og annað tungumál á heimilinu 

voru mun líkari niðurstöðunum þar börn töluðu eingöngu íslensku á heimilinu,  

t.d. hreyfðu 44% barna sem töluðu eingöngu íslensku, sig fjórum sinnum eða oftar 

á viku (þannig að þau mæðist og svitni) á móti 41% barna sem töluðu íslensku og 

annað tungumál á heimilunum (Marshall, 2007). 

Staða stúlkna með annað tungumál en íslensku var mun verri heldur en 

sambærilegur hópur stráka varðandi íþróttaþátttöku en næstum helmingur þeirra 

voru ekki að nýta sér þá möguleika sem íþróttafélögin hafa upp á að bjóða. Sem 

dæmi voru 40% stúlkna með erlent tungumál, aðeins að hreyfa sig þrisvar sinnum 

í mánuði eða sjaldnar á móti 12% stúlkna frá heimilum þar sem íslenska var töluð. 

Það er alveg sama hvaða niðurstöður voru skoðaðar, þegar kemur að reglulegri 

hreyfingu þá var hlutfallið alltaf lægra hjá börnum sem tala eingöngu erlent 

tungumál á heimilunum.  
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Augljóst er miðað við niðurstöður rannsóknar Brians að mikil þörf er á róttækum 

breytingum til að styðja við börn innflytjenda og auka þátttöku þeirra í skipulagðri 

íþróttastarfsemi því að þátttaka barna í íþróttum og tómstundastarfi er bæði 

heilsubætandi og stuðlar að því að viðkomandi kynnist öðrum, myndi tengsl og 

falli betur inn í hópinn sem gerir þeim auðveldara að aðlagast íslensku samfélagi 

(Marshall, 2007).  

Hvað er gert fyrir innflytjendabörnin? 

Eins og sjá má á umfjölluninni hér að ofan skiptir miklu máli að stutt sé vel við 

innflytjendur og þeir aðstoðaðir. Íþróttir eiga stóran þátt í að hjálpa fólki að 

aðlagast nýjum aðstæðum, kynnast fólki, menningu, tungumáli og siðum á sem 

fljótlegastann hátt. Því er eftirsóknarvert að skoða hvað íþróttafélögin gera til að 

upplýsa innflytjendur um sína starfsemi og vekja upp áhuga þeirra. 

Foreldrabæklingur KSÍ 

Knattspyrna er vinsælasta íþróttagreinin á Íslandi og er meirihluti iðkenda börn og 

unglingar undir 16 ára aldri. Stuðningur foreldra hefur aukist síðari ár og 

algengara er að foreldrar mæti á æfingar og leiki barna sinna og taki virkann þátt í 

knattspyrnustarfinu. Foreldrabæklingurinn er samstarfsverkefni 

Knattspyrnusambands Íslands (KSÍ), Alþjóðahúss og Landsbankans sem gefinn 

var út á fjórum tungumálum, íslensku, ensku, pólsku og spænsku. Markmiðið var 

að ná til sem flestra og miðla hagnýtum upplýsingum til foreldra og forráðamanna  

um knattspyrnuiðkun barna. Hlutverk bæklingsins er að auðvelda erlendu 

foreldrunum aðgang að foreldrastarfi félaganna og bundin sú vona að fleiri börn af 

erlendum uppruna fái áhuga og verði virkir þátttakendur í knattspyrnu á Íslandi. 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). 

Átaksverkefni ÍR 

Eins og fjallað var um hér að ofan fékk Íþróttafélag Reykjavíkur (ÍR) þá hugmynd 

að skoða hver væri ástæðan fyrir dræmri þátttöku innflytjenda barna í íþróttir í 

Breiðholtshverfi og jafnframt var mikill áhugi á aðgerðum til að auka þátttöku 

þeirra. Félagið hafði áður boðið upp á æfingar þeim að kostnaðarlausu en það 

hafði ekki skilað sér sem skildi. Í samvinnu við Þjónustumiðstöð Breiðholts og 

Miðstöð innflytjendarannsókna Reykjavíkur akademíunnar (MIRRA) var ákveðið 
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að framkvæma rannsókn til að leita lausna. Meðal annars kom fram í rannsókninni 

að kynningarátak sem hrint var í framkvæmd af Körfuknattleiksdeild ÍR með það 

að markmiðið að lokka til sín innflytjendur hafði sýnt fram á árangur (Íþróttafélag 

Reykjavíkur, e.d.). 

Að framansögðu má vera ljóst að miklar þjóðfélagsbreytingar hafa átt sér stað á 

Íslandi síðastliðinn áratug. Ísland hefur breyst úr einsleitri þjóð yfir í 

fjölmenningarlegt samfélag þar sem tug þúsundir fólks frá alls kyns þjóðernum 

hafa flust hingað til lands í leit af atvinnutækifærum og hafa í leiðinni kryddað 

íslenska menningu með sinni eigin. Það sem breytist aldrei er gríðarlegur áhugi 

þjóðarinnar fyrir íþróttum og vitund þjóðarinnar á mikilvægi líkamlegrar 

hreyfingar hefur sennilega aldrei verið meiri en í dag þar sem sýnt hefur verið 

fram á jákvæð áhrif reglulegrar hreyfingar á lífstílssjúkdóma og andlega vellíðan. 

Rannsóknir og greinar sem fjallað er um hér að ofan sýna augljóslega fram á 

hversu mikilvægt er að innflytjendur nái að aðlagast samfélaginu fljótt og 

örugglega og hversu stór vettvangur íþróttafélögin eru til að mynda tengsl og 

styrkja bönd á milli einstaklinga.  

Í ljósi þess hversu margir innflytjendur og börn þeirra búa á Íslandi vaknaði áhugi 

minn á að rannsaka hversu mörg innflytjendabörn stunda reglulega íþróttir hjá 

íþróttafélagi og hvort þau fái sömu þjónustu og innfædd íslensk börn. Við vinnslu 

þessa lokaverkefnis vöknuðu fleiri spurningar sem höfundi fannst áhugavert að 

skoða eins og t.d. hvert er viðhorf innflytjendabarna til íþróttafélaganna í sínum 

hverfum, hvert er viðhorf íþróttafulltrúa um þátttöku barna af erlendum uppruna í 

íþróttafélögunum og hversu mikla áherslu er lagt á að upplýsingarnar nái til 

innflytjendanna til að vekja áhuga þeirra á íþróttum. 

Tilgáta höfundar er sú að of fá innflytjendabörn stundi reglulega íþróttir hjá 

skipulögðu íþróttafélagi og ekki sé nógu mikið lagt í að ná til þessara barna 

varðandi upplýsingar, kynningarmál o.fl. Höfundur þessa verkefnis framkvæmdi 

tvær kannanir og skoðaði ellefu heimasíður Íþróttafélaga á Höfuðborgarsvæðinu 

með það að markmiði að varpa ljósi á tilgátuna og verður fjallað ítarlega um 

framkvæmd og niðurstöður þeirra hér á eftir. 
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Aðferð 

Þátttakendur  

Innflytjenda börnin: 

Þátttakendur vour valdir eftir hentugleika í þessa rannsókn. Þátttakendur voru 29 

grunnskólabörn sem ýmist áttu báða foreldra af erlendum uppruna (21 börn) eða 

annað foreldrið af erlenum uppruna og hitt íslenskt (8 börn). Börnin komu úr 

tveimur skólum á Höfuðborgarsvæðinu, annars vegar frá Hólabrekkuskóla (20 

börn) í Breiðholti og hins vegar frá Landakotsskóla (9 börn) í Vesturbæ 

Reykjavíkur. Af heildarfjölda barnanna voru þrettán börn 13 ára gömul, sjö af 

þeim 14 ára, sjö börn 15 ára, eitt barn 16 ára og eitt barnið á 17. aldurs ári. 

Karlkyns þátttakendur voru 12 og kvenkyns þátttakendur 17 talsins. 

Fulltrúar íþróttafélaganna: 

Þátttakendur viðhorfskönnunarinnar voru átta íþróttafulltrúar af ellefu 

íþróttafélögum á Höfuðborgarsvæðinu sem netkönnunin var send til og af þeim 

voru aðeins tveir kvenkyns. Ekki er vitað hver ástæðan er fyrir því að þrír 

íþróttafulltrúar tóku ekki þátt í könnuninni. 

 

Mælitæki 

Innflytjenda börnin: 

Þann 9. mars 2012 var útbúin spurningakönnun á íslensku og ensku með nítján 

spurningum sem ýmist voru í opnu- eða lokuðu formi með það að markmiði að 

kanna þátttöku og viðhorf innflytjendabarna til skipulagðs íþróttastarfs. Einnig var 

kannað hversu margir vissu um og notuðu frístundakort ÍTR til að borga niður 

félagsgjöld (sjá nánar spurningarlistana í viðauka 2).  

Fulltrúar íþróttafélaganna: 

Þann 15. mars 2012 var spurningakönnun útbúin á íslensku með þrettán 

spurningum, ýmist í opnu- eða lokuðu spurningaformi með það að markmiðið að 

kanna viðhorf íþróttafulltrúa til þátttöku innflytjendabarna í íþróttum á 

höfuðborgarsvæðinu og fá að sjá hvað þeir hafa gert eða eru að gera til að ná betur 

til innflytjendabarna (sjá spurningarlista í viðauka 3).  
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Framkvæmd  

Innflytjenda börnin: 

Þann 4. mars 2012 var sendur póstur á alla grunnskóla í Breiðholti með fyrirspurn 

um hvort möguleiki væri á að fá að framkvæma nafnlausa viðhorfskönnun á 

innflytjendum í 7. til 10. bekk í grunnskólunum. Af þeim fimm grunnskólum sem 

starfandi eru í Breiðholtinu var Hólabrekkuskóli sá eini sem svaraði kallinu og 

Sigríður M. Sigurðardóttir sérkennari í Hólabrekkuskóla leyfði framkvæmd 

könnunarinnar. Þann 13. mars 2012 var send sams konar fyrirspurn á Hagaskóla, 

Landakotsskóla og Háteigsskóla og Ólöf Jóhannesdóttir sérkennari í 

Landakotsskóla var sú eina sem svaraði fyrirspurninni og samþykkti að taka þátt í 

könnuninni. Næsta skref var að semja leyfisbréf á íslensku og ensku og senda til 

foreldra allra innflytjendabarna í 7. til 10. bekk í Hólabrekkuskóla og 

Landakotsskóla. Þegar öll leyfisbréfin höfðu skilað sér til baka með undirskriftum 

frá foreldrum var kominn tími á að framkvæma könnunina og fór hún fram 23. 

mars 2012 í báðum skólum. Áður en könnuninni var dreift var hún lauslega 

útskýrð án þess að rannsakandi greindi þátttakendum frá rannsóknartilgátunni og 

síðan boðið upp á að framkvæma hana á íslensku eða ensku, nítján börn svöruðu 

könnuninni á íslensku og tíu börn svöruðu á ensku. Sumir þurftu að fá nánari 

útskýringar við nokkrum spurningum og þörf var á að sitja yfir einum einstaklingi 

til að útskýra spurningarnar vegna tungumálaörðugleika viðkomandi. Þátttakendur 

tóku í kringum 15 til 20 mínútur að svara könnuninni (sjá leyfisbréf og kannanir á 

íslensku og ensku í viðauka 1 og 2). 

Fulltrúar íþróttafélaganna: 

15. mars 2012 var könnunin samin og yfirfærð á heimasíðu sem heitir 

Surveygizmo.com og sérhæfir sig í netkönnunum. Haft var upp á tölvupóstfangi 

ellefu íþróttafulltrúa á höfuðborgarsvæðinu og sameiginlegur póstur sendur til 

allra með stuttri kynningu á verkefninu og fyrirspurn um þátttöku í nafnlausri 

viðhorfskönnun ásamt tengil inn á netkönnunina. Könnunin tók í kringum 10 til 

15  mínútur að svara og höfðu þátttakendur tvær vikur til að senda inn svörin (sjá 

nánar könnun í viðauka 3). 
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Úrvinnsla  

Rannsóknin var megindleg. Við úrvinnslu gagna úr viðhorfskönnun 

innflytjendabarna var notast við forritin SPSS Statistics 20 for Windows, 

Microsoft Office Word 2007 og Microsoft Office Excel 2007. Tíðni og hlutfall 

var reiknað út í SPSS, Excel var notað til að útbúa súlurit og Word var notað til að 

greina niðurstöður úr opnu spurningunum ásamt því að vinna lokaverkefnið. Við 

úrvinnslu gagna úr viðhorfskönnun íþróttafulltrúanna var notast við forritin 

Microsoft Office Word 2007 og Microsoft Office Excel 2007 til að greina og lýsa 

niðurstöðum könnunarinnar á sama hátt og talað var um hér að ofan. 

Niðurstöður rannsóknar 

Viðhorfskönnun innflytjenda barna 

Þátttakendur 

Þátttakendur í könnuninni voru 29 börn innflytjenda, valin af hentugleika, 21 

þeirra áttu foreldra sem voru báðir af erlendum uppruna (72%) og aðeins 8 börn 

áttu annað foreldrið af erlendum uppruna og hitt foreldrið íslenskt (28%) (sjá 

mynd 1). 

 

Mynd 1: Hlutfall þátttakenda sem eiga annað eða báða foreldra af erlendum uppruna. 
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Mynd 2 sýnir hlutfallslega dreifingu kynjanna á milli skóla. Karlkyns þátttakendur 

voru 67% í Hólabrekkuskóla og 33% í Landakotsskóla. Kvenkynsþátttakendur 

voru 71% úr Hólabrekkuskóla og 29% úr Landakotsskóla. 

 

Mynd 2: Hlutfallsleg dreifing kynjanna á milli skóla. 

 

Áhugi innflytjendabarna á íþróttum 

Samkvæmt niðurstöðum á mynd 3 er mikill meirihluti barna (69%) sem hafa 

áhuga á íþróttum.  

 

 

Mynd 3: Hlutfall innflytjenda barna sem hafa áhuga á íþróttum. 
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Þegar skólarnir eru bornir saman á mynd 4 kemur í ljós að hærra hlutfall barna 

(77%) í Landakotsskóla heldur en í Hólabrekkuskóla (65%) hafa mikinn áhuga á 

íþróttum. 

 

 

Mynd 4: Hlutfall innflytjenda barna sem hafa áhuga á íþróttum. Skólarnir bornir saman. 

 

Það er áhugavert að sjá að hlutfallslega fleiri stelpur heldur en strákar af erlendum 

uppruna hafa áhuga á íþróttum eða 76%  móti 59% að meðaltali sem tóku þátt í 

könnuninni. Þrátt fyrir það er mestur fjöldi stráka með mjög mikinn áhuga á 

íþróttum  eða 42% á móti 29% stelpna (sjá mynd 5). 

 

 

Mynd 5: Áhugi á íþróttum borinn saman á milli kynjanna. 

 

35% 

30% 

10% 

25% 

0% 

33% 

44% 

0% 

11% 11% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Mjög mikinn Frekar
mikinn

Hvorki né Frekar lítinn Mjög lítinn

Hólabrekkuskóli

Landakotsskóli

42% 

29% 

17% 

47% 

17% 

0% 

16% 

24% 

8% 

0% 
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Karlkyns Kvenkyns

Mjög mikinn

Frekar mikinn

Hvorki né

Frekar lítinn

Mjög lítinn



34 
 

Fleiri börn sem eiga annað foreldrið erlent og hitt íslenskt hafa mjög mikinn 

áhuga á íþróttum (50%) en fleiri börn sem eiga báða foreldra af erlendum uppruna 

hafa frekar mikinn áhuga á íþróttum (43%). Aftur á móti hafa fleiri af þeim sem 

eiga annað foreldrið erlent lítinn áhuga á íþróttum  eða 37% á móti 28% þeirra 

sem eiga báða foreldra erlenda (sjá mynd 6). 

 

 

Mynd 6: Áhugi á íþróttum borinn saman eftir því hvort barnið eigi báða eða annað foreldrið af 

erlendum uppruna. 

Íþróttir stundaðar reglulega hjá íþróttafélagi 

Einungis rúmlega helmingur innflytjendabarna (52%)  segjast stunda íþróttir 

reglulega hjá íþróttafélagi en 48% segjast ekki gera slíkt (sjá mynd 7). 

  

 

Mynd 7: Hlutfall innflytjenda barna sem stunda reglulega skipulagðar íþróttir hjá íþróttafélagi. 
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Þegar skólarnir eru bornir saman kemur í ljós að hærra hlutfall barna innflytjenda 

í Landakotsskóla (67%) á móti nemendum í Hólabrekkuskóla (45%) stunda 

reglulega íþróttir (sjá mynd 8). Þegar kynin eru borin saman kemur í ljós að örlítið 

hærra hlutfall stráka eða 58% á móti 47% stelpna segjast stunda reglulega 

skipulagðar íþróttir hjá íþróttafélagi. 

 

 

Mynd 8: Hlutfall innflytjenda barna sem stunda reglulega skipulagðar íþróttir hjá íþróttafélagi. 

Skólarnir bornir saman. 

Íþróttaiðkun innflytjenda barna á viku hjá félagi 

Á mynd 9 sést að 41% innflytjendabarna eyða engum tíma á viku í skipulagðar 

íþróttir hjá íþróttafélögum og 28% barna eyða aðeins 1-3 klst á viku í 

íþróttaiðkun. Einungis 31% barna eyða 4 klst eða meira í íþróttir á viku.  

 

Mynd 9: Hversu oft innflytjenda börn stunda íþróttir, miðað við klst á viku. 
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Þegar skólarnir eru bornir saman er helmingur barnanna í Hólabrekkuskóla sem 

eyðir ekki neinum klst á viku í íþróttaiðkun hjá íþróttafélagi á móti 22% barnanna 

í Landakotsskóla. Í Landakotsskóla eyðir 45% barnanna 4 klst eða meira í 

íþróttaiðkun í hverri viku en einungis 20% í Hólabrekkuskóla (sjá mynd 10). 

Tæplega helmingur stelpna (47%) en 33% stráka stunda engar æfingar hjá 

íþróttafélagi. 

 

Mynd 10: Hversu oft innflytjenda börn stunda íþróttir, miðað við klst á viku. Skólarnir bornir 

saman. 
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íþróttir.  Þau voru spurð hver ástæða þess væri. Fimm börn sögðust ekki hafa 

áhuga, fjögur höfðu ekki efni á því, þrjú börn misstu áhugann og hættu, tvö börn 

höfðu ekki tíma til að stunda íþróttir og eitt barnið gaf upp aðra ástæðu en vildi 

ekki upplýsa um hana (sjá mynd 11). 

 

Mynd 11: Ástæður þess að börnin stunda ekki íþróttir.  
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Líkamleg hreyfing stunduð reglulega í frítímanum 

Af þeim 28 börnum sem svöruðu spurningunni um reglulega hreyfingu í frítíma 

sögðust 18 (62%) barnanna stunda reglulega líkamlega hreyfingu í frítímanum en 

10 (34%) börn sögðust ekki gera svo (sjá mynd 12). Þegar skólarnir eru bornir 

saman kemur fram mjög svipaðar niðurstöður, örlítið hærra hlutfall innflytjenda-

barna í Landakotsskóla hreyfa sig reglulega í frítímanum og fleiri strákar (75%) 

heldur en stelpur (53%) hreyfa sig í frítímanum. 

 

Mynd 12: Hlutfall innflytjendabarna sem stunda aðra líkamlega hreyfingu í frítímanum sínum eins 

og t.d. á sparkvöllum, líkamsræktarstöðvum og sundlaugum. 

Einungis þrjú börn af þeim sem stunda líkamlega hreyfingu í frítímanum eyða 4 

klst eða meira á viku í hreyfingu. Flestir eyða 1- 3 klst á viku í hreyfingu (sjá 

mynd 13). 

 

Mynd 13: Hversu oft innflytjenda börn stunda líkamlega hreyfingu í frítíma sínum, miðað við klst 

á viku. 
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Skipulögð íþróttastarfsemi í hverfinu 

Samkvæmt mynd 14 eru aðeins 12 börn af 28 (41%) sem vita fyrir víst að 

skipulögð íþróttastarfsemi sé staðsett í sínu hverfi.  

 

 

Mynd 14: Er skipulögð íþróttastarfsemi í hverfinu? 

 

Mynd 15 sýnir að 38% þeirra sem tóku þátt í könnuninni voru mjög ánægð með 

starfið, 17% fannst það sæmilegt en 45% barnanna höfðu enga skoðun eða gáfu 

hana alla vega ekki upp. Þegar niðurstöður eru bornar saman eftir því hvort barnið 

eigið annað eða báða foreldra af erlendum uppruna kemur í ljós að fleiri börn 

(24%) sem eiga báða foreldra á móti (7%) barna sem eiga annað foreldrið erlent 

og hitt íslenskt segja nei eða eru ekki viss hvort að skipulögð íþróttastarfsemi sé í 

sínu hverfi. 

 

Mynd 15: Viðhorf innflytjenda barna til íþróttastarfsins sem þau stunda. 
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Viðhorf gagnhvart þjálfaranum 

Ekki allir svöruðu til um viðhorf gangvart þjálfara. Af þeim 65% sem svöruðu 

voru 48% ánægðir með störfin hjá honum, tveimur börnum var alveg sama (7%) 

og fjögur börn (14%) voru óánægð (sjá mynd 16). Þessar niðurstöður skal taka 

með fyrirvara vegna þess að sum börnin virtust misskilja spurninguna og svara 

henni eins og um væri að ræða leikfimiskennarann í grunnskólanum í staðinn fyrir 

þjálfara íþróttafélagsins sem einstaklingur iðkar íþróttir og það hefur óneitanlega 

áhrif á svarhlutfallið. 

  

Mynd 16: Hlutfall þeirra sem eru ánægðir með störf þjálfarans hjá félaginu. 

Þegar skoðaður er samanburður á skólunum (á mynd 17) kemur í ljós að mun 

hærra hlutfall innflytjendabarna úr Landakotsskóla (67%) heldur úr 

Hólabrekkuskóla (40%) eru ánægð með störf þjálfarans. Svipaður fjöldi stelpna 

og stráka eru ánægð með þjálfarann sinn. 

 

Mynd 17: Hlutfall þeirra sem eru ánægðir með störf þjálfarans hjá félaginu. Skólarnir bornir 

saman. 
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Frístundakort ÍTR 

Þegar mynd 18 er skoðuð kemur greinilega í ljós að allt of fá innflytjendabörn eða 

einungis 59% vita hvað frístundakortið er.  

 

 

Mynd 18: Hlutfall innflytjendabarna sem vita hvað frístundakort ÍTR er. 

 

Ennþá færri börn (35%) segjast nýta sér kortið til að greiða niður æfingagjöld 

íþróttafélaganna (sjá mynd 19). 

 

 

Mynd 19: Hlutfall  innflytjenda barna sem nota frístundakort ÍTR. 
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Þegar skólarnir eru bornir saman á mynd 20 kemur í ljós að munurinn á milli 

Hólabrekkuskóla og Landakotsskóla er mikill. 70% innflytjendabarna úr 

Hólabrekkuskóla vita hvað frístundakort ÍTR er og 67% barna úr Landakotsskóla 

vita ekki um frístundakortið. 

 

Mynd 20: Hlutfall innflytjendabarna sem vita hvað frístundakort ÍTR er. Skólarnir bornir saman. 

Þegar kemur að því að nota kortið þá eru niðurstöður mjög svipaðar á milli 

skólanna, 67% barna í Landakotsskóla á móti 65% barna í Hólabrekkuskóla nota 

ekki kortið (sjá mynd 21). 

 

Mynd 21: Hlutfall  innflytjendabarna sem nota frístundakort ÍTR. Skólarnir bornir saman. 
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Mun fleiri stelpur (76%) heldur en strákar (33%) af erlendum uppruna vita hvað 

frístundakort ÍTR er (sjá mynd 22). 

 

Mynd 22:  Hlutfall á milli kynja af erlendum uppruna sem vita hvað frístundakort ÍTR er. 

Mynd 23 sýnir að hærra hlutfall stelpna notar kortið miðað við stráka eða 41% á 

móti 25%. Þó er ekki mikill fjöldi innflytjendabarna sem notar kortið almennt 

samkvæmt niðurstöðum. 

 

 

Mynd 23: Hlutfall á milli kynja af erlendum uppruna sem nota frístundakort ÍTR. 
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Viðhorfskönnun fulltrúa íþróttafélaganna 

Tekið skal fram að niðurstöður könnunarinnar varpa fyrst og fremst ljósi á skoðun 

íþróttafulltrúanna. Af þeim sem svöruðu könnuninni voru sex aðilar ánægðir með 

samstarfið milli íþróttafélaganna og skólanna í hverfinu en aðeins tveir voru ekki 

ánægðir með samstarfið. Fannst báðum vanta upp á betra aðgengi íþróttafélaganna 

að skólunum. Einum fannst skilning vanta hjá skólastjóranum á mikilvægi íþrótta 

sem forvörn. Allir íþróttafulltrúarnir töldu sig vera að gera allt mögulegt til að 

vekja áhuga barna á starfsemi íþróttafélaganna og má þar helst nefna reglulegar 

skólaheimsóknir og hengja upp plaköt. Einn íþróttafulltrúinn nefndi að félagið 

bjóði upp á að sækja og keyra börnin á æfingar eftir skóla og halda regluleg 

íþróttamót fyrir skólana í hverfinu. 

Einungis þrír af átta íþróttafulltrúanna (38%) töldu sig hafa sett upp ákveðna 

stefnu varðandi þátttöku innflytjenda í íþróttum og hljóðaði hún upp á að 

innflytjendabörn eigi að njóta sömu réttinda og tækifæra og önnur börn. Einn 

íþróttafulltrúinn nefndi að næsta haust færi af stað þróunarverkefni með 

foreldrafélagi íþróttafélagsins, skólunum í hverfinu og íþróttafélaginu sjálfu með 

það að markmiði að ná til barna jafnt sem foreldra af erlendum uppruna. 

Vinsælustu íþróttagreinarnar á meðal barna af erlendum uppruna eru frá alls kyns 

hópíþróttum upp í bardagaíþróttir en það fer einnig eftir íþróttafélaginu sem talað 

er við hvaða íþróttir eru í boði. Þrír íþróttafulltrúanna (38%) töldu að vel hefði 

gengið að aðlaga innflytjendabörn að félaginu, þrír fulltrúar (38%) sögðu hvorki 

vel né illa og tveir fulltrúar (24%) töldu að illa hefði gengið að aðlaga 

innflytjendabörn að félaginu (sjá mynd 24). 
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Mynd 24: Sýnir hlutfall á hversu vel hefur gengið að aðlaga og halda innflytjendabörnum í 

íþróttafélaginu. 

Helmingur fulltrúanna sögðust hafa hrint af stað átaki með það að markmiði að ná 

til innflytjendabarna, af þeim voru þrír sem bjuggu til kynningarefni um starfsemi 

félagsins á helstu tungumálum og einn benti á heimasíðu félagsins þar sem stutt 

þýðing yfir á ensku og pólsku væri um grunnupplýsingar yfir starfsemina. Tveir 

fulltrúanna sem höfðu ekki hrint af stað átaki töldu ástæðuna vera vegna þess að 

ekki væri þörf á því, ekki væri mikið um innflytjendabörn í sínum hverfum. Þriðji 

fulltrúinn taldi að nóg væri að ná til þeirra í gegnum skólanna eins og önnur börn 

og fjórði fulltrúinn sagði að það væri á dagskránni að hrinda af stað átaki (sjá 

mynd 25).  

 

Mynd 25: Hlutfall þeirra sem hafa hrint af stað átaki með það að markmiði að ná til 

innflytjendabarna. 
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Þrátt fyrir fyrr greindar niðurstöður sögðust fimm aðilar (62%) hafa útbúið 

kynningarefni (bæklinga, plaköt o.fl.) á erlendu tungumáli til að ná til barna af 

erlendum uppruna. Einn gaf út bækling á sex tungumálum, annar þýddi í 

samvinnu við alþjóðahús allar æfingatöflur í tvö ár en það lagðist af vegna 

kostnaðar, þriðji lét eitt árið þýða bækling á þremur tungumálum sem dreift var í 

skóla og hverfismiðstöðina en það var ekki heldur endurtekið vegna kostnaðar, 

fjórði benti aftur á heimasíðu félagsins þar sem stutt þýðing á ensku og pólsku 

væri á starfsemi félagsins og fimmti fulltrúinn gaf ekki upp svar.  

Heimasíður íþróttafélaga á höfuðborgarsvæðinu 

Af heimasíðum ellefu íþróttafélaga sem voru skoðaðar eru einungis þrjár (27%) 

sem eru með einhvers konar grunnupplýsingar um félagið til að þjónusta 

innflytjendur. Sjö af þeim (64%) eru eingöngu á íslensku og ein heimasíða (9%) 

var að vinna í að setja inn grunnupplýsingar á ensku og pólsku þegar rannsóknin 

var framkvæmd eins og sést vel á mynd 26 (sjá nánari upplýsingar um könnunina 

í viðauka 4). 

 

 

Mynd 26: Hlutfall heimasíðna ellefu íþróttafélaga á höfuðborgarsvæðinu sem bjóða upp á 

grunnupplýsingar um félagsstörf á erlendu tungumáli samhliða íslensku. 
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 Á mynd 27 sést hlutfall þeirra sem bjóða upp á upplýsingar um frístundakort ÍTR 

á heimasíðu félagsins. Sjö íþróttafélög (64%) hafa sett upp tengil á heimasíðunni 

sem hægt er að ýta á til að sækja um kortið, fjögur félög (36%) bjóða ekki upp á 

upplýsingar um frístundakortið (sjá nánari upplýsingar í viðauka 4). 

 

 

Mynd 27: Hlutfall ellefu íþróttafélaga á höfuðborgarsvæðinu sem sýna upplýsingar um 

frístundakort ÍTR á heimasíðunni. 
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Umræður 

Tilgangur rannsóknarinar var að skoða hversu virk börn innflytjenda eru í 

skipulagðri íþróttastarfsemi á höfuðborgarsvæðinu og hvaða viðhorf þau bera til 

íþróttastarfsins sem þau stunda. Einnig var skoðað hversu virkir og áhugasamir 

íþróttafulltrúarnir eru í að kynna starfsemi félagsins fyrir börnum af erlendum 

uppruna og hvort eitthvað sé gert til að halda í þau. Niðurstöður rannsóknarinnar 

styðja tilgátuna sem sett var fram í upphafi verkefnisins að of fá börn innflytjenda 

stundi reglulega íþróttir hjá íþróttafélagi og að ekki sé nógu mikið lagt í að ná til 

þessara barna varðandi upplýsingar, kynningarmál o.fl. af hálfu íþróttafélaganna. 

Viðhorfskönnun innflytjenda barna 

Þátttakendur 

Mun erfiðara var að útvega þátttakendur í rannsóknina en búist var við í upphafi. 

Sent var fyrirspurn á marga grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og margir af þeim 

svöruðu ekki en loks höfðu tveir grunnskólar samband sem staðsettir eru í 

sitthvoru hverfinu, annars vegar í Breiðholtinu og hins vegar í Vesturbænum. 

Þátttakendur voru 29 innflytjendabörn valin af handahófi sem ýmist áttu báða 

foreldra erlenda eða annað foreldrið erlent og hitt íslenskt. Kvenkyns þátttakendur 

voru fleiri en karlkyns og aldursbilið var frá 13 ára og upp í 17 ára. Meiri hluti 

þátttakenda komu frá Hólabrekkuskóla og þriðjungur frá Landakotsskóla. 

Áhugi á íþróttum og regluleg hreyfing 

Meiri hluti þeirra sem tóku þátt í könnuninni höfðu mikinn áhuga á íþróttum og 

sást meiri áhugi frá nemendum í Landakotsskóla heldur en hjá nemendum í 

Hólabrekkuskóla. Mjög áhugavert var að sjá að hlutfallslega fleiri stelpur heldur 

en strákar höfðu mikinn áhuga á íþróttum og fleiri börn sem áttu annað foreldrið 

erlent og hitt íslenskt höfðu mjög mikinn áhuga á íþróttum. Þrátt fyrir allan 

þennan áhuga þá sýna niðurstöður fram á að einungis rúmlega helmingur 

barnanna stunda reglulega skipulagðar íþróttir hjá íþróttafélagi sem er alls ekki 

nógu gott. Staðan var aðeins verri hjá Hólabrekkuskóla þar sem meira en 

helmingur barnanna stunda engar íþróttir en aðeins þriðjungur nemenda í 

Landakotsskóla.  
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Þegar skoðað var hversu margar klst á viku börnin stunda íþróttir hjá íþróttafélagi 

voru niðurstöðurnar ekki jákvæðar því einungis þriðjungur barnanna stunda 

íþróttir í 4 klukkustundir eða meira á viku sem er alls ekki nógu gott sé miðað við 

aldursskeiðið sem börnin eru á og hversu mikilvæg regluleg íþróttaiðkun er fyrir 

líkamann, sálina og félagsleg tengsl. Niðurstöður voru sérstaklega slæmar hjá 

Hólabrekkuskóla þar sem helmingur barnanna sagðist ekki eyða neinum tíma á 

viku í skipulagða íþróttaiðkun. Landakotsskóli leit töluvert betur út þar sem u.þ.b. 

helmingur barnanna stunda 4 klst eða meira á viku í skipulagðar íþróttir. Þegar 

kynin voru borin saman stunduðu mun færri stelpur en strákar reglulega íþróttir, 

allavega sýndu niðurstöður fram á að u.þ.b. helmingur allra stelpna eyddu ekki 

neinum tíma í skipulagðar íþróttir á móti þriðjungs allra stráka. 

Meira en helmingur innflytjendabarna sögðust stunda líkamlega hreyfingu í 

frítímanum en einungis lítið hlutfall af þeim eyða 4 klst eða meira á viku í 

hreyfingu sem er alltof lítil hreyfing sé borið saman við viðmiðin sem gefin eru út 

af WHO en þar er mælt með því að börn skuli eyða a.m.k. einni klst á dag í 

líkamlega hreyfingu (World Health Organization, e.d.). 

Skipulögð íþróttastarfsemi í hverfinu og viðhorf barnanna  

Allt of fá börn eða minna en helmingur vissu fyrir víst að skipulögð 

íþróttastarfsemi væri staðsett í sínu hverfi og rúmlega þriðjungur af þeim sem 

svöruðu voru mjög ánægð með starfsemina. Helmingur barnanna höfðu enga 

skoðun á íþróttastarfseminni eða vildu ekki gefa hana upp. Niðurstöður sýndu að 

mun fleiri börn sem áttu báða foreldra af erlendum uppruna vissu ekki hvort 

íþróttafélag væri starfrækt í sínu hverfi. Börn innflytjenda voru spurð hvaða 

viðhorf þau hefðu á þjálfaranum sínum og íþróttastarfinu sem þau stunduðu. Þegar 

verið var að vinna úr niðurstöðum kom í ljós að þó nokkur börn virtust ekki hafa 

skilið þessar tvær spurningar almennilega og benti allt til þess að þau hafi haldið 

að verið væri að spyrja um viðhorfið gagnhvart leikfimiskennaranum og 

íþróttastarfið í skólanum. Grunur liggur á að það gæti hafa haft mikil áhrif á 

svarhlutfallið og niðurstöðurnar. Af þeim þátttakendum sem svöruðu 

spurningunni var u.þ.b. helmingur sem sögðust ánægðir með þjálfarann sinn sem 

er nokkuð gott. Nemendur í Landakotsskóla voru mun ánægðari með þjálfara sinn 

heldur en nemendurnir í Hólabrekkuskóla en mér ber að taka það fram að 

áreiðanleiki niðurstaðna úr þessum tveim spurningum skal taka með fyrirvara.   
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Frístundakort ÍTR 

Svo virðist sem upplýsingar um frístundakort ÍTR séu ekki að skila sér til 

innflytjendanna því að  niðurstöður sýndu fram á að einungis rúmlega helmingur 

innflytjendabarna vissi hvað frístundakortið er og ennþá færri sögðust nýta sér 

kortið. Slíkt hlýtur að vera áhyggjuefni. Samkvæmt niðurstöðum á samanburði 

skólanna virðist vera mikill munur á upplýsingagjöf um frístundakortið á milli 

hverfa því að meirihluti barna úr Hólabrekkuskóla sagðist vita hvað 

frístundakortið væri en meirihluti barna úr Landakotsskóla vissi ekkert um kortið. 

Þrátt fyrir að nemendur í Hólabrekkuskóla vissu um frístundakortið þá voru ekki 

margir sem notuðu það eða í kringum þriðjungur barnanna og sömu sögu er að 

segja af Landakotsskóla. Þegar kynin voru borin saman kom í ljós að mun fleiri 

stelpur vissu um kortið heldur en strákar og þær voru einnig duglegri að nota það.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru rúmlega helmingur innflytjenda-

barna sem stundar reglulega skipulagðar íþróttir en einungis þriðjungur barna sem 

nýtir sér frístundakortið til að greiða niður félagsgjöld. Ástæðan fyrir því að svo fá 

börn nýta sér kortið er ekki ljós en ein skýringin gæti verið skortur á 

upplýsingaflæði frá íþróttafélögunum, skólunum og stjórnvöldum um hvernig eigi 

að sækja um kortið.  

Þrátt fyrir að Reykjavíkurborg hafi áttað sig á því, eftir að niðurstöður úr rannsókn 

sem framkæmd var í Breiðholti árið 2009 voru ljósar að greinilega væri skortur á 

upplýsingum frá  skráðum aðildafélögum frístundakortsins til viðskiptavina þá 

sýna niðurstöður þessarar rannsóknar sem framkvæmt var þremur árum seinna að 

vandamálið er ennþá til staðar og er mikil þörf á að laga. 

Fulltrúar íþróttafélaganna og heimasíður 

Meiri hluti íþróttafulltrúa félaganna á Höfuðborgarsvæðinu eru ánægðir með 

samstarfið á milli félagsins og skólanna í hverfinu. Allir telja sig hafa gert sitt 

besta til að vekja áhuga barna á starfsemi íþróttafélagsins en samt sem áður hefur 

rúmlega helmingur fulltrúanna ekki sett neina stefnu varðandi þátttöku 

innflytjendabarna í íþróttum og niðurstöður sýndu einnig fram á að fjórðungur 

fulltrúanna fannst ekki hafa gengið vel að halda innflytjendabörnum í félaginu og 

rúmlega þriðjungur höfðu enga skoðun á því. Aðeins helmingur íþróttafulltrúanna 
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sagðist hafa hrint af stað átaki með það að markmiði að ná til barna af erlendum 

uppruna og fjórðungur fannst ekki þurfa átak í sínu hverfi. 

 Einungis rúmlega fjórðungur af heimasíðum íþróttafélaga á höfuðborgarsvæðinu 

bjóða upp á grunnupplýsingar um félagið á erlendu tungumáli til að þjónusta 

innflytjendur. Slíkt kom á óvart og verður að teljast óviðunandi. Sjö heimasíður 

voru eingöngu á íslensku og ein var að vinna í að setja helstu upplýsingar á ensku 

og pólsku þegar rannsóknin var framkvæmd. Það liggur ljóst fyrir að 

íþróttafélögin eru ekki að leggja mikla áherslu á að ná til innflytjendabarna, alla 

vega ekki í gegnum heimasíður sem er mjög undarlegt í ljósi hversu tæknivædd 

íslenska þjóðin er orðin og stór hluti samskipta fara í gegnum internetið. 

Íþróttafélögin voru sæmilega dugleg að bjóða upp á upplýsingar um hvernig á að 

sækja um frístundakort ÍTR en vandamálið er hins vegar að upplýsingarnar voru 

allar á íslensku sem getur skapað mikið vandamál fyrir innflytjendur vegna þess 

að einstaklingur sem skilur ekki íslensku er ekki að fara takast að sækja um 

frístundakortið þegar upplýsingarnar eru eingöngu á íslensku nema með aðstoð 

túlks og það getur kostað peninga sem leiðir til þess að innflytjendurnir sækja ekki 

um kortið. 

Lokaorð 

 

Ísland hefur augljóslega þróast mikið síðast liðinn áratug, fjöldi fólks frá öðrum 

löndum hefur flutt hingað til lands í leit að atvinnutækifærum og betra lífi. 

Innflytjendum fylgir ný menning, hugmyndir og hættir sem  hefur áhrif á þróun 

Íslands frá því að vera einsleitt samfélag yfir í fjölþjóðlegt samfélag. Það getur 

verið erfitt fyrir innflytjendur að aðlagast nýju samfélagi, menningu og siðum en 

lykillinn að sem bestri aðlögun er að þau fái þá aðstoð sem þörf er á og nái tökum 

á tungumálinu. Eins og kom fram í rannsókn sem Stodolska og Alexandris 

framkvæmdu (2004) skipta íþróttir miklu máli þegar kemur að aðlögun 

innflytjenda í nýju landi því þar fá þau tækifæri til að kynnast nýju fólki í 

umhverfi sem skapar sameiginleg áhugamál við að rækta líkama og sál. Krouwel 

og félagar (2006) voru ekki alveg sammála þessari kenningu vegna þess að 

niðurstöður úr þeirra rannsókn bentu vissulega til þess að íþróttaiðkun væri einn 

besti félagslegi vettvangurinn til að kynnast nýju fólki en innflytjendur í Hollandi 
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virtust frekar nýta íþróttaiðkun til að komast í burtu frá samfélaginu og stunda 

íþróttir með sínum líkum heldur en að mynda tengsl við innfædda. 

Mikilvægt er að upplýsingaflæði til innflytjenda sé gott á öllum sviðum en 

samkvæmt niðurstöðum úr minni rannsókn, ásamt öðrum sem fjalla um 

íþróttaþátttöku innflytjendabarna, vantar töluvert upp á að bæta upplýsingagjöf frá 

íþróttafélögunum og skólunum til innflytjendanna. Oftast var börnunum kynnt 

einhver starfsemi en upplýsinganar skiluðu sér aldrei til foreldranna og ef þau vita 

ekki hvað er í gangi þá gerist ekki neitt því þau vita ekki almennilega hvert á að 

snúa sér eftir aðstoð. Kynning á frístundakorti ÍTR var sérstaklega ekki að skila 

sér til innflytjendanna, þörf er á að bæta það og auðvelda skráningarferlið því 

margir vissu ekki hvernig ætti að skrá börnin til að fá kortið. 

Rannsóknin sem Brian Marshall framkvæmdi (2007) á Íslandi sýndi fram á að 

börn af erlendum uppruna stunduðu mun minna íþróttir og tómstundir heldur en 

íslensk börn og mikil þörf væri á róttækum breytingum til að styðja við börn 

innflytjenda og auka þátttöku þeirra í skipulagðri íþróttastarfsemi. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar, sem framkvæmd var árið 2012, styðja niðurstöður Brians og 

sýndu fram á að allt of fá börn innflytjenda stundi reglulega íþróttaiðkun. 

Nauðsynlegt er að grípa inn í og hefja aðgerðir til að virkja börnin í að stunda 

reglulega íþróttir. 

Við vinnslu á þessu lokaverkefni komst ég að þeirri raun að mjög erfitt er að 

nálgast tölfræði um fjölda barna innflytjenda skráða í grunnskólum og 

íþróttafélögum á höfuðborgarsvæðinu. Grunnskólarnir eru ekki skyldugir að skrá 

samviskusamlega hjá sér hversu mörg börn af erlendum uppruna stunda nám við 

skólana og íþróttafélögin skrá ekki hjá sér hvort að iðkandi sé af erlendum 

uppruna eða íslenskum. Einnig var mjög erfitt að fá grunnskólana og 

íþróttafélögin til að aðstoða við þessa rannsókn og sumir svöruðu aldrei 

fyrirspurninni þrátt fyrir nokkrar ítrekanir í tölvupósti. Það var því ekki hægt að 

bera saman hversu mörg börn innflytjenda, sem skráð eru í hverju hverfi í 

Reykjavík, stunduðu íþróttir hjá íþróttafélagi hverfisins eins og höfundur 

verkefnis hafði áætlað. 
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Mjög vel gekk að framkvæma báðar viðhorfskannaninar en þegar litið er til baka 

hefði hugsanlega verið betra og áreiðanlegra að taka viðtöl bæði við innflytjenda-

börnin og íþróttafulltrúanna en það hefði örugglega tekið lengri tíma heldur en 

boðið er upp á í þessum áfanga. Við vinnslu á könnun innflytjenda barna í SPSS 

kom upp sá grunur að sum börnin hefðu verið að misskilja spurningar nr. 15 og 16 

sem fjölluðu um hvort einstaklingur væri ánægður með þjálfarann sinn og hvaða 

viðhorf hann bæri til skipulagða íþróttastarfsins sem hann stundar en vísbendingar 

benda til þess að nokkrir hafi haldið að um væri að ræða leikfimiskennarann og 

íþróttastarfsemina í skólanum þrátt fyrir að útskýrt hefði verið í upphafi að 

könnunin fjallaði um íþróttaiðkun hjá skipulögðum íþróttafélögum. Varðandi 

íþróttafulltrúana þá höfðu þeir tvær vikur til að svara könnuninni og staðfesta á 

internetinu og gátu gert það hvar sem er án eftirlits sem segir lítið um áreiðanleika 

niðurstöðunar. Ef viðtal hefði verið framkvæmt á öllum þá hefði verið hægt að 

fylgjast betur með og sjá til þess að allir skyldu spurningarnar á sama hátt. Einnig 

hefði verið skemmtilegra að fá stærra úrtak innflytjendabarna til að svara 

könnuninni, allavega hefði verið gott að fá jafn mörg börn úr Vesturbænum og úr 

Breiðholtinu til að bera niðurstöður saman en því miður voru ekki fleiri skólar 

sem höfðu áhuga á að taka þátt. 

Þrátt fyrir það styðja niðurstöður rannsóknarinnar tilgátu rannsakanda að ekki séu 

nógu mörg innflytjenda börn sem stunda skipulagðar íþróttir og töluvert vanti upp 

á af hálfu íþróttafélaganna að upplýsa og kynna þeim fyrir starfseminni í þeirri 

von að þau fái áhuga og gerist virkir iðkendur. Ég tel mikilvægt að haldið sé uppi 

skrám um hversu margir eru að stunda íþróttir á Íslandi, hvort sem þeir séu 

innflytjendur eða ekki og ráðist sé í viðamiklar aðgerðir til að efla upplýsingar og 

fræðslu varðandi íþróttir til fólks af erlendum uppruna. Við lifum í fjölþjóðlegra 

samfélagi heldur en það var fyrir 15 árum síðan og ekki er hægt að ætlast til þess 

að allir séu komnir með íslenskuna fullkomnlega á hreint. Mikilvægt er að sýna 

skilning og aðstoða þau við að aðlagast nýjum aðstæðum sem best.  
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Viðauki 1 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

Reykjavík, mars 2012 

 

Gunnar heiti ég og er nemandi á lokaári í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. 

Í lokaverkefninu er ég að skoða þátttöku barna af erlendum uppruna í 

skipulögðum íþróttum hjá íþróttafélögum. Hluti af verkefninu er að gera nafnlausa 

viðhorfskönnun á börnum af erlendum uppruna ( í 7. til 10. bekk) til að skoða 

hvaða viðhorf þau bera til skipulagðra íþrótta í Reykjavík. 

 

Hólabrekkuskóli hefur samþykkt að taka þátt í þessu verkefni og óska ég þess að 

barnið þitt fái að framkvæma þessa nafnlausu viðhorfskönnun. 

 

Með fyrir fram þökk, 

Gunnar Örn Gunnarsson 

Nemandi í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík 

 

Samþykki foreldra/ forráðamanna 

Ég undirrituð/aður samþykki að ________________-

___________________________, 

fæðingadagur og ár,____________________, taki þátt í umræddri könnun.  

Nafn foreldra/forráðamanna 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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Dear parents/guardians 

Reykjavík, march 2012 

 

My name is Gunnar Örn Gunnarson and i´m a senior year physical education 

student at Reykjavík University. Im doing my bachelor thesis on  immigrant 

children (7th - 10th grade) and their participation in organized physical activities 

at sportclubs. My instructor is Hafrún Kristjánsdóttir, psychologist and a teacher 

at Reykjavík University. The aim of my thesis is to find out the children opinions 

on sportclubs in Reykjavík and the work they are doing for the children. This is 

done by using an anonymous survey.  

Landakotsskóli has agreed to participate in the survey and I wish that with your 

permission, your child may participate in the anonymous survey. We will make 

sure that no answers will be traceable to the children. 

 

Best regards, 

Gunnar Örn Gunnarsson 

Physical education student at Reykjavík University 

 

Parents/guardians agreement 

I allow my child,_______________________________________________, 

Date of birth,____________________, to participate in the anonymous survey. 

 

Parents/guardians name 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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Viðauki 2 

Viðhorfskönnun Innflytjenda barna 

1. KK eða KVK? ______________ 

 

2. Aldur? _______________ 

 

3. Áttu annað eða báða foreldra af erlendum uppruna? 

 

- Annað (hitt foreldrið Íslendingur) 

- Báða 

 

4. Hefurðu áhuga á íþróttum? 

- Mjög mikinn 

- Frekar mikinn 

- Hvorki né 

- Frekar lítinn 

Mjög lítinn 

 

5. Stundarðu reglulega skipulagðar íþróttir hjá íþróttafélagi? 

- Já  

- Nei 

 

6. Ef svo er, hvaða íþrótt/ir stundarðu? 

 

 

7. Hversu margar klukkustundir á viku eyðirðu í íþróttir hjá íþróttafélagi? 

 

- 0 klst 

- 1-3 klst 

- 4-6 klst 

- Meira en 6 klst 
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8. Ef þú stundar ekki skipulegar íþróttir hjá íþróttafélagi. Hver er megin 

ástæðan fyrir því?  

 

- Hef ekki áhuga á íþróttum 

- Get ekki stundað íþróttir vegna meiðsla/líkamlegrar fötlunar 

- Hef ekki efni á að stunda íþróttir hjá íþróttafélagi 

- Missti áhugann á íþróttinni og hætti. 

- Hafði ekki tíma til að stunda íþróttir 

- Vinir mínir hættu 

- Annað  

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

9. Stundarðu aðra reglulega líkamlega hreyfingu þar til að þú mæðist eða 

svitnir í frítíma þínum? (dæmi: Líkamsræktarstöðvar,sparkvellir o.fl.) 

- Já 

- Nei 

 

10. Ef svarið er já, hvers konar líkamlega hreyfingu? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

11. Hversu margar klst á viku stundarðu líkamlega hreyfingu þar til þú mæðist 

eða svitnir? 

- 0 klst 

- 1-2 klst 

- 3-6 klst 

- Meira en 6 klst 

 

12. Er skipulögð íþróttastarfsemi (íþróttafélög) í þínu hverfi? 

- Já 

- Ég held það 

- Ég veit það ekki  

- Nei 
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13. Ef svarið er já, hvers konar starfsemi? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

14. Ertu ánægð/ur með starfsemina sem fer fram í íþróttafélaginu þínu? 

 

- Já 

- Nei 

 

15. Ertu ánægð/ur með þjálfarann þinn? 

 

- Mjög ánægð/ur 

- Frekar ánægð/ur 

- Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur 

- Frekar óánægð/ur 

Mjög óánægð/ur 

 

16. Hvaða viðhorf berðu til skipulagða íþróttastarfsins sem þú stundar? 

 

- Mjög ánægður með það. 

- Sæmilega ánægður með það. 

- Lélegt og þarfnast mikilla breytinga. 

- Hef enga skoðun. 

 

17. Annað sem þú vilt koma á framfæri varðandi íþróttafélögin á íslandi? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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18. Veistu hvað frístundakort ÍTR er? 

-Já 

-Nei 

 

19.  Notarðu frístundakort ÍTR? 

-Já 

-Nei 

Survey 

1. Male or female? _______________ 

 

2. Age?______________ 

 

3. Do you have one or both parents from a foreign country? 

 

 

- One (the other is Icelandic) 

- Both parents 

 

4. Do you like sports? 

- Very much 

- Much 

- Neither nor 

- Little 

- Very little 

 

5. Do you participate regularly in organized sports? 

 

- Yes 

- No 

 

6. If so, what type of sports? 
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7. How many hours per week do you spend in activities with organized 

sportsclub? 

 

- 0 hours 

- 1-3 hours 

- 4-6 hours 

- More than 6 hours 

 

8. If you do not participate in organized activities with a sport club. What is 

the main reason for that? 

 

- I do not like sports 

- I cannot participate because of injuries/physical disabilities 

- I cannot afford to participate in a sport club 

- I lost interest and quit in the sport club 

- I did not have time to participate in organized sports  

- I quit because my friends quit 

- Other reason 

______________________________________________________ 

 

9. Do you participate in physical activity in your leisure time that makes you 

get tired and sweat? (for example: go to the gym, play ballgames with your 

friends and so on) 

 

- Yes 

- No 

 

10. If the answer is yes, what kind of activity? 

_______________________________________________________________ 
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11. How many hours per week do you participate in physical activity in your 

leisure time? 

-  0 hours 

- 1-2 hours 

- 3-6 hours 

- More than 6 hours 

 

12. Is there an organized sport club/s located in your neighbourhood? 

- Yes 

- I think so 

- I don’t know 

- No 

 

13. If the answer is yes, what kind of organized sport activities is in your 

neighbourhood? 

 

 

14. Are you happy with the activities that are offered from the sport clubs in 

your neighbourhood? 

 

- Yes 

- No 

 

15. Are you happy with your coach? (the work he is doing) 

 

- Very happy 

- Happy 

- Neither nor 

- Unhappy 

- Very unhappy 
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16. What opinion do you have about the organized sports club that you 

participate in? 

 

- Very happy about it 

- Fairly happy about it 

- It´s poor and needs a lot of changes 

- I have no opinion about it 

 

17. Anything else that you would like to point out about the organized 

sportclubs in Reykjavík? 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

18. Do you know what the ÍTR leisure card is? 

 

- Yes 

- No 

 

19. Do you  use the ÍTR leisure card? 

 

- Yes 

- No 
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Viðauki 3 

Viðhorfskönnun fyrir íþróttafulltúanna 

 

1. Kyn? 

 

- Karl 

 

- Kona 

 

2. Ertu ánægð/ur með samstarfið á milli íþróttafélagsins og skólanna í 

hverfinu? 

 

-Já 

 

-Nei 

 

 

3. Ef svarið er nei, hvað mætti betur fara? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hvað er gert til að vekja áhuga barna á starfsemi íþróttafélagsins? 
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5. Hefur félagið sett upp einhverja stefnu varðandi þátttöku innflytjenda í 

íþróttum? 

 

- Já 

 

- Nei 

 

6. Ef svarið er já, hvað felst í þeirri stefnu?  

 

 

 

 

 

 

7. Hvaða íþróttagrein er vinsælust meðal innflytjendabarna í félaginu? 

 

 

 

 

8. Hvernig hef gengið að aðlaga og halda innflytjendabörnum í félaginu? 

 

- Mjög vel 

- Sæmilega 

- Mætti ganga betur 

- Ekki nógu vel 

 

9. Hefur félagið hrint af stað átaki með það að markmiði að ná til 

innflytjendabarna? 

 

-Já 

 

-Nei 
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10. Ef svarið er já, hvað var gert? 

 

 

 

 

 

11. Ef svarið er nei, hvers vegna ekki? 

 

 

 

 

 

12. Hefur félagið útbúið kynningarefni (bæklinga, plaköt o.fl.) á erlendu 

tungumáli til að ná til barna af erlendum uppruna? 

 

- Já 

 

- Nei 

 

13. Ef svarið er já, hvað var gert? 
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Viðauki 4 

Heimasíður ellefu íþróttafélaga á Höfuðborgarsvæðinu 

Glímfélagið Ármann 

Samkvæmt heimasíðu Glímufélagsins Ármanns eru upplýsingarnar eingöngu á 

íslensku og ekki er hægt að finna upplýsingar um frístundakort ÍTR. Ekki var 

hægt að finna neinar vísbendingar þess efnis að félagið bjóði upp á rútuferðir fyrir 

börnin eftir skóla eins og kemur fram á heimasíðu þróttar (Glímufélagið Ármann, 

e.d.). 

Íþróttafélagið Fylkir 

Heimasíða Fylkis er á íslensku en félagið býður upp á grunnupplýsingar um 

félagið á ensku og pólsku. Félagið býður einnig upp á tengil til að fræðast og 

sækja um frístundakort ÍTR (á íslensku). Þegar er ýtt er á tengilinn kemur upp eins 

og heimasíða Reykjavíkurborgar sé ekki lengur virk. Fylkir býður upp á rútuferðir 

í samstarfi við frístundaheimili hverfisins á æfingasvæðið (Íþróttafélagið Fylkir, 

e.d.). 

Íþróttafélagið Grótta 

Heimasíða Gróttu er eingöngu á íslensku en félagið býður upp á greinagóðar 

upplýsingar um frístundakort ÍTR  eingöngu þó á íslensku (Íþróttafélagið Grótta, 

e.d.). 

Íþróttafélagið Leiknir  

Íþróttafélagið Leiknir býður upp á tengla til að sjá helstu upplýsingar á ensku og 

pólsku en þegar ýtt er á þá kemur fram að upplýsingarnar séu í vinnslu og komi 

innan skamms. Félagið býður ekki upp á upplýsingar um frístundakort ÍTR 

(Íþróttafélagið Leiknir, e.d.).   

 

 

 

 



70 
 

Íþróttafélag Reykjavíkur (ÍR) 

Þegar farið er inn á heimasíðu Íþróttafélags Reykjavíkur (ÍR) kemur í ljós að búið 

er að þýða nauðsynlegar upplýsingar á fimm erlend tungumál (albönsku, ensku, 

tælensku, pólsku og litháensku) til að höfða til sem flestra. Greinargóð kynning er 

á frístundakortinu og fjölgreinastyrk ÍR og nytsemi þess á öllum fimm 

tungumálunum og beinn tengill er á heimasíðunni til að sækja um rafrænt 

(Íþróttafélag Reykjavíkur, e.d.). 

Knattspyrnufélagið Fram 

Fram er staðsett í Safamýrinni og Grafarholti og býður upp á rútuferðir á milli 

þessara staða frá mánudögum til fimmtudaga. Heimasíða félagsins er eingöngu á 

íslensku en býður upp á tengil sem hægt er að ýta á til að sækja um frístundakort 

ÍTR (á íslensku). Þegar ýtt er á tengilinn kemur upp eins og heimasíða 

Reykjavíkurborgar sé ekki lengur virk og er það eitthvað sem verður að laga strax 

á vegum ÍTR. Einnig býður félagið upp á íþróttastyrk sem þýðir að ef 

einstaklingur æfir fleiri en eina íþróttagrein hjá Fram allt árið þá borgar félagið 

10.000 kr til baka árlega (Knattspyrnufélagið Fram, e.d.). 

Knattspyrnufélag Reykjavíkur (KR) 

Knattspyrnufélag Reykjavíkur býður upp á heimasíðu þar sem lagt er mesta 

áherslu á íslenskumælandi þátttakendur en hægt er að lesa um grunnupplýsingar 

félagsins á ensku og  má þar helst nefna um sögufélagsins og búninginn. Þeir 

bjóða upp á beinan tengil til að sækja um frístundakort ÍTR en upplýsingarnar um 

kortið og hvernig hægt er að sækja um það eru eingöngu á íslensku. 

(Knattspyrnufélag Reykjavíkur, e.d.). 

Knattspyrnufélagið Valur 

Valur býður einungis upp á heimasíðu fyrir íslenskumælandi fólk. Ekki er hægt að 

klikka á tengil sem býður upp á helstu upplýsingar á öðru tungumáli. Valur gefur 

ekki upplýsingar um frístundakort ÍTR sem borgar niður æfingagjöldin. Félagið 

býður upp á þjónustu þar sem rúta sækir börnin á frístundaheimilin og keyrir þau á 

æfingu. Þjónustan miðast við þau börn sem eiga æfingar frá 16:30 til 17:00 og 

kostar hver rútuferð 200 kr. (Knattspyrnufélagið Valur, e.d.). 
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Knattspyrnufélagið Víkingur 

Félagið er eingöngu með upplýsingar á heimasíðunni á íslenskri tungu og það 

gefur góðar upplýsingar um frístundakort ÍTR á íslensku (Knattspyrnufélagið 

Víkingur, e.d.). 

Knattspyrnufélagið Þróttur 

Heimasíða þróttar er eingöngu á íslensku en þeir bjóða upp á frístundarútu í 

samstarfi við Ármann sem sækir yngstu börnin (1. og 2. bekk) og keyrir þau á 

æfingar. Félagið býður einnig upp á tengil á heimasíðunni sem gefur helstu 

upplýsingar um frístundakort ÍTR (Knattspyrnufélagið Þróttur, e.d.).  

Ungmennafélagið Fjölnir 

Fjölnir er eingöngu með heimasíðu á íslensku og engar grunnupplýsingar á öðru 

tungumáli. Félagið er ekki með tengil fyrir frístundakort ÍTR en það býður upp á 

frístundavagn endurgjaldslaust fyrir börn á aldrinum 6 til 10 ára sem þurfa að 

komast á æfingar milli kl. 15:00 og 17:00 alla virka daga (Ungmennafélagið 

Fjölnir, e.d.). 

 

 

 


