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Formáli 

Ritgerð þessi fjallar um sýn innflytjenda frá Asíu og Afríku, sem hafa lokið 

framhaldsskóla á Íslandi, á skólagöngu sína og er meistaraprófsritgerð til 

fullnaðar M.Ed.-gráðu í uppeldis- og menntunarfræðum með áherslu á 

sérkennslu. Ritgerðin er 20 einingar og unnin undir leiðsögn dr. Hönnu 

Ragnarsdóttur, dósents við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Færi ég 

henni bestu þakkir fyrir leiðsögnina. Samstarfskonu minni, Sigurlínu 

Magnúsdóttur þakka ég kærlega fyrir að þýða ágripið yfir á ensku. Einnig 

Kolbrúnu Guðmundsdóttur mágkonu minni fyrir yfirlestur og aðstoð við 

lokafrágang ritgerðarinnar. Eiginmaður minn og dætur fá þakkir fyrir 

hvatningu og stuðning meðan á ritgerðarvinnunni stóð. Síðast en ekki síst 

þakka ég viðmælendum mínum innilega fyrir að veita mér innsýn í líf sitt. Án 

þeirra hefði þetta verkefni ekki orðið til. 
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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um innflytjendur frá Asíu og Afríku sem hafa lokið 

framhaldsskólagöngu á Íslandi. Ritgerðin byggir á niðurstöðum eigindlegrar 

rannsóknar sem unnin var árið 2012. Markmið rannsóknarinnar var að fá 

innsýn í reynslu innflytjenda frá fjarlægum heimsálfum, sem hafa útskrifast 

úr framhaldsskóla á Íslandi, af skólagöngu sinni. Skoðað var hvaða sýn 

viðmælendurnir hafa annars vegar á það hvað stuðli að velgengni nemenda 

í framhaldsskólanámi, sem koma frá menningarsvæðum sem eru mjög 

frábrugðin Íslandi, og hins vegar hvað hindri velgengi. Þátttakendur í rann-

sókninni voru fjórar ungar konur og fjórir ungir karlar sem fluttust til Íslands 

á aldrinum 10 til 17 ára frá nokkrum ólíkum löndum í Asíu og Afríku. Þegar 

viðtölin fóru fram var fólkið á aldrinum 20-28 ára og voru flestir í háskóla-

námi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þrátt fyrir mismunandi fjölskyldu-

aðstæður fengu allir þátttakendur mikla hvatningu og stuðning til náms frá 

fjölskyldum sínum. Þetta eru allt einstaklingar sem gekk vel í skóla í heima-

löndum sínum. Það nægði þó ekki að eiga auðvelt með nám. Til að ná 

árangri þurfti unga fólkið að ná góðum tökum á íslensku og eyða miklum 

tíma í námið. Þau sem gengu í grunnskóla á Íslandi töldu þá ekki undirbúa 

innflytjendur nægilega vel undir framhaldsskólanám því þar séu engin lág-

marksviðmið sem þurfi að ná til að mega flytjast á milli ára. Í framhalds-

skólunum séu gerðar sambærilegar kröfur til innflytjenda og annarra 

nemenda til að ljúka áföngum. Því gefist margir upp þegar í framhalds-

skólana er komið. Auk þess fái margir frekar hvatningu frá fjölskyldum 

sínum til þess að fara að vinna og afla launa en að fara í skóla.  

Það er von mín að niðurstöður rannsóknarinnar og frásagnir þátttakenda 

af reynslu sinni geti orðið gagnlegt innlegg í umræðu um menntamál inn-

flytjenda.  
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Abstract 

This thesis discusses immigrants from Asia and Africa who finished their 

secondary school education in Iceland.  The thesis is based onthe results of 

a qualitative research which was carried out in 2012.  The aim of the study 

was to gain some insight into Asian and African immigrants‘ experiences of 

the Icelandic secondary school system.  The study examined what factors 

the interviewees considered important in gaining success in secondary 

education and what factors hindered success among students with different 

cultural background from Icelanders.  The participants in the research were 

four young women and four young men who had moved to Iceland from 

various different countries in Asia and Africa at the age of 10 – 17 years old.  

At the time of the interviews the participants were 20 – 28 years old and 

most of them were university students.   

The results of the study show that, despite different family 

circumstances, all the participants received a lot of encouragement and 

support from their families.  All the participants had done well at school in 

their native country.  It was, however, not enough to be a good student.  To 

succeed the young people had to become fluent in Icelandic and had to 

work hard and spend a lot of time on their studies.  Those who went to 

elementary schools in Iceland claimed that the schools didn‘t prepare 

immigrants sufficiently for their studies at secondary schools because there 

are no passing marks between classes at the elementary school level.  At 

the secondary school level the immigrants are required to reach the same 

standards as other students, which they often find hard to reach and, 

therefore, many of them give up and quit school.  Another reason for 

quitting secondary school is that a lot of families encourage their children 

to find a job and start earning money rather than spending their time on 

secondary education. 

Hopefully the results of this study will be a useful contribution to the 

discussion of education for immigrants.  
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1 Inngangur 

Á síðustu 15 árum hefur nemendahópur íslenskra skóla breyst mikið. Áður 

fyrr var hópurinn mjög einsleitur en nú sækja skólana börn sem eiga rætur 

alls staðar í heiminum. Nemendum frá öðrum löndum hefur gengið misjafn-

lega að fóta sig í íslenskum skólum. Sumum hefur gengið vel en því miður 

virðist sem stór hluti þeirra hætti námi þegar í framhaldsskóla er komið 

(Hagstofa Íslands, 2011; Solveig Brynja Grétarsdóttir, 2007). Nokkuð hefur 

verið rannsakað brotthvarf ungmenna úr framhaldsskólum (Hrefna Páls-

dóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir 

og Jón Sigfússon, 2010; Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson, og 

Anne-Christine Tannhäuser, 2011; Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón Hauksson, 

2011). Lítið hefur hins vegar verið rannsakað ungt fólk, frá fjarlægum 

heimsálfum, sem hafa lokið framhaldsskólanámi. Ég beindi sjónum mínum 

að þeim hópi og setti fram eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hver er reynsla og sýn innflytjenda frá Asíu og Afríku, sem lokið hafa fram-

haldsskólanámi á Íslandi, á skólagöngu sína?  

Til að leita svara við spurningunni gerði ég eigindlega rannsókn þar sem ég 

ræddi við ungt fólk frá Asíu og Afríku úr mismunandi framhaldsskólum, 

bæði af höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni sem hafa lokið framhalds-

skólanámi. 

Áhugi á málefnum innflytjendabarna og reynsla af að vinna með þeim 

var kveikjan að rannsókninni. Ég hef starfað sem kennari í grunnskóla úti á 

landi í tæp 20 ár. Fyrstu árin var ekki mikið um innflytjendur í skólanum en 

síðustu 10 árin hefur þeim fjölgað mikið. Það hefur meðal annars verið mitt 

hlutverk að sinna íslenskukennslu þessara barna sem hafa aðallega verið frá 

Austur-Evrópu, Asíu og Suður-Ameríku. Flestir nemendanna frá þessum 

löndum, sem hafa útskrifast úr grunnskólanum sem ég kenni við, hafa 

byrjað í framhaldsskóla en enginn hefur lokið framhaldsskólanámi. Upp-

haflega langaði mig að skoða hvað ylli brotthvarfi þessa hóps en eftir að 

hafa velt málinu fyrir mér komst ég að þeirri niðurstöðu að það væri áhuga-

vert að gera rannsókn þar sem skoðað væri hvað styðji við nemendur frá 

fjarlægum heimsálfum svo þeir nái að ljúka námi.  

Ég skoðaði ekki einungis hvernig framhaldsskólagangan gekk heldur 

einnig skólaganga í heimalandi og grunnskólaganga á Íslandi því í grunn-

skólanum er lagður grunnur að framtíðarhorfum í námi. 
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Markmið mitt var að draga saman helstu þætti sem hafa áhrif á 

velgengni innflytjenda í framhaldsskólanámi, greina þá út frá félagslegum 

mótunarkenningum, kenningum Bourdieu, Bernstein og Bronfenbrenners 

og skoða í ljósi fyrri rannsókna á þessu sviði.  

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Hér að framan hefur verið fjallað um rannsóknarspurninguna og kveikjuna 

að verkefninu.  

Í öðrum kafla eru skoðuð lög og aðalnámskrár sem tengjast viðfangsefni 

rannsóknarinnar og lykilhugtök skilgreind. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir 

kenningum, sem gengið er út frá í rannsókninni. Einnig er fjallað um skrif 

fræðimanna meðal annars um: Þátttöku í samfélagi; fjölmenningarlega 

menntun; skólagöngu innflytjenda; og tengsl heimamenningar við náms-

árangur og líðan. Fjórði kafli fjallar um framkvæmd rannsóknarinnar, mark-

mið hennar og þær aðferðir sem notaðar voru við gagnaöflun, gagnagrein-

ingu og úrvinnslu gagna. Rætt er um siðferðileg atriði, sem nauðsynlegt er 

að hafa í huga við gerð rannsóknar af þessu tagi, sagt lítillega frá þátt-

takendum rannsóknarinnar og hvernig þeir voru valdir.  

Í fimmta kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og vitnað í 

frásagnir viðmælenda. Gerð er grein fyrir helstu þemum sem komu fram en 

þau voru meðal annars fjölskylduaðstæður; skólaganga í heimalandi; grunn- 

og framhaldsskólaganga á Íslandi; félagsleg þátttaka; þættir sem stuðla að 

eða hindra velgengni og að lokum er fjallað um framtíðarsýn þátttakenda. 

Sjötti kafli er umræðukafli þar sem ég ræði niðurstöður rannsóknarinnar 

í fræðilegu samhengi. 

Í viðauka, má sjá viðtalsrammann, sem ég notaði í viðtölunum. 
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2 Lög, aðalnámskrár og lykilhugtök 

Þegar verið er að fjalla um menntun er mikilvægt að skoða lög, reglugerðir  

og aðalnámskrár sem liggja til grundvallar. Í kafla 2.1 eru skoðuð lög og 

ákvæði aðalnámskráa sem tengjast viðfangsefni rannsóknarinnar. Sérstak-

lega er litið til kennslu í íslensku sem öðru máli. Í kafla 2.2 eru lykilhugtök 

sem tengjast viðfangsefni rannsóknarinnar skilgreind. 

2.1 Lög og aðalnámskrár 

Samkvæmt lögum um grunnskóla(nr. 91/2008) og lögum um framhaldsskóla 

(nr. 92/2008) skal stuðlað að alhliða þroska, virkri þátttöku, velferð og 

menntun hvers og eins með því að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi. 

Nemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku eiga rétt á kennslu í 

íslensku sem öðru tungumáli. Miða skal við að þeir fái tækifæri til að við-

halda móðurmáli sínu. Þannig er stefnt að virku tvítyngi þessara nemenda 

og að þeir geti tekið þátt í íslensku samfélagi. Grunnskólar hafa leyfi til að 

viðurkenna kunnáttu í móðurmáli nemenda með annað móðurmál en 

íslensku sem hluta af skyldunámi sem komi í stað skyldunáms í erlendu 

tungumáli. Einnig er grunnskólum heimilt að veita einstökum nemendum 

undanþágu frá skyldunámi í tilteknum námsgreinum. Þar er meðal annars 

átt við undanþágu nemenda með annað móðurmál en íslensku frá skyldu-

námi í dönsku (Lög um grunnskóla, 2008). Samkvæmt 5. grein reglugerðar 

nr. 654/2009 um rétt nemenda í framhaldsskólum til kennslu í íslensku hafa 

framhaldsskólar leyfi til að meta móðurmál nemenda, með annað 

móðurmál en íslensku, til eininga í stað annars erlends tungumáls. Hins 

vegar er hvorki nefnt í framhaldsskólalögunum (nr. 92/2008) né í reglu-

gerðinni (nr.654/2009) að nemendur með annað móðurmál en íslensku geti 

fengið undanþágu frá dönskunámi eins og heimilt er að gera í grunnskólum. 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2006) og 

aðalnámskrá framhaldsskóla (Menntamálaráðuneytið, 2004) er jafnrétti til 

náms eitt grundvallarviðmið í skólastarfi. Í því felst að ekki skuli endilega 

bjóða upp á sömu úrræði fyrir alla heldur sambærileg og jafngild tækifæri. 

Viðfangsefnin þurfa að höfða til beggja kynja, fatlaðra sem ófatlaðra óháð 

uppruna, trú og kynþætti. Leggja ber áherslu á að þjálfun í íslensku er lykill 

að árangri í öllu námi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006). 



 

12 

Í aðalnámskrá grunnskóla og aðalnámskrá framhaldsskóla sem fjalla um 

íslenskukennslu er íslenska sem annað tungumál skilgreind sem námsgrein 

fyrir nemendur sem hafa ekki nægilegt vald á íslensku til að geta stundað 

nám í íslenskum skólum til jafns við aðra nemendur (Menntamálaráðu-

neytið, 1999; Menntamálaráðuneytið, 2007). Framkvæmd og eðli slíkrar 

kennslu í íslensku tekur einnig mið af alþjóðlegum sáttmálum sem Ísland er 

aðili að. Má þar nefna 29. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1992) 

þar sem segir að við menntun hvers barns skuli unnið að því að móta 

virðingu fyrir foreldrum barnsins, menningararfleifð þess, tungu og gildis-

mati, þjóðernislegum gildum þess lands sem það býr í og þess lands er það 

kann að vera upprunnið frá og fyrir öðrum menningarháttum sem frá-

brugðnir eru menningu þess sjálfs.  

Með því að kenna íslensku sem annað tungumál er stefnt að því að 

nemendur geti tekið þátt í íslensku samfélagi sem tvítyngdir einstaklingar 

með rætur og innsæi í tvo eða fleiri menningarheima og stuðli þannig að 

fjölbreytileika í íslensku mannlífi (Menntamálaráðuneytið, 1999; Mennta-

málaráðuneytið, 2007). Kennsla í íslensku sem öðru máli er ekki aðeins 

tungumálakennsla. Markmiðin með kennslunni eru einnig að þjálfa nem-

endur í menningarfærni, viðhalda og þróa þekkingargrunn og læsi, örva 

námsgetu og námstækni og stuðla að félagslegri vellíðan nemenda. Ef þessi 

markmið nást eru minni líkur á að nemandi með annað móðurmál verði á 

eftir í námi meðan hann lærir íslenskt mál (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Skólar þurfa að leita allra leiða til að gefa foreldrum af erlendum uppruna 

kost á að taka þátt í foreldrasamstarfi og styðja þannig menntun barna 

sinna (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Af því sem hér hefur komið fram má sjá að lög og námskrár styðja 

nokkuð vel við skólagöngu nemenda sem ekki hafa íslensku að móðurmáli. 

Að minnsta kosti er ekkert í þeim sem getur hindrað það að þessum 

nemendum gangi vel. Þeir eiga rétt á kennslu í íslensku sem öðru máli bæði 

í grunn- og framhaldsskólum og sú kennsla á ekki aðeins að fela í sér tungu-

málakennslu heldur eiga nemendur einnig að þjálfast í menningarfærni og 

námstækni. Einnig eiga allir nemendur rétt á kennslu við hæfi. Í því felst 

meðal annars að kennarar skuli útfæra kennsluna þannig að hún komi til 

móts við þarfir hvers og eins.  

Í næsta kafla verða lykilhugtök sem tengjast verkefninu útskýrð. Þau eru: 

Innflytjandi, móðurmál, tvítyngi og velgengni í námi. 
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2.2 Lykilhugtök 

Með orðinu innflytjandi er átt við einstakling, sem er sestur að í landinu en 

hefur fæðst erlendis og á foreldra sem báðir eru fæddir erlendis. Móður- og 

föðurforeldrar eru líka fæddir erlendis (Hagstofa Íslands, 2009). Önnur skil-

greining er sambærileg en heldur víðari. Þar segir að innflytjandi sé útlend-

ingur sem sest hafi að til langframa í landinu og sé fæddur erlendis eða 

báðir foreldrar hans séu fæddir erlendis eða hafi einhvern tíma haft erlent 

ríkisfang. Innflytjandi hefur ekki íslensku að móðurmáli (Félagsmála-

ráðuneytið, 2007). Í köflunum um námsgreinina íslensku sem annað tungu-

mál, í aðalnámskrá grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2007) og aðal-

námskrá framhaldsskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999), kemur hugtakið 

innflytjandi ekki fyrir heldur er ýmist fjallað um nemendur af erlendum 

uppruna eða nemendur með annað móðurmál en íslensku. Ég nota hug-

tökin innflytjandi og nemandi af erlendum uppruna jöfnum höndum í rann-

sókninni. Þá er ég að vísa til viðmælenda minna þó nemendur af erlendum 

uppruna geti einnig verið fæddir á Íslandi. 

Fjölmargar skilgreiningar hafa verið settar fram á hugtakinu móðurmál. 

Einfaldasta skilgreiningin er sú að það sé það tungumál sem barn læri fyrst 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007). Muriel Saville-Troike (2006) segir að móður-

mál sé það mál sem barn læri á fyrstu æviárunum og ef það hafi ekki lært 

móðurmálið fyrir ákveðinn aldur nái það aldrei fullkomnum tökum á því. Í 

aðalnámskrá grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2007) er móðurmál sagt 

vera tungumál sem barn lærir fyrst, því er tamast og talað er á heimili þess, 

stundum aðeins af öðru foreldri. Skilgreiningar annars vegar Birnu Arn-

björnsdóttur (2000) og hins vegar Baker (2000) eru sambærilegar nema 

hvað þau segja einnig að barn geti átt fleiri en eitt móðurmál ef mál-

umhverfið er þannig að hægt sé að nota bæði tungumálin jöfnum höndum. 

Þetta er þó oftar nefnt tvítyngi. Samkvæmt víðustu skilgreiningu er sá tví-

tyngdur sem hefur tvö tungumál á valdi sínu, færni í hvoru máli fyrir sig 

getur þó verið mismunandi. Birna Arnbjörnsdóttir (2000) segir að ef barn 

læri tvö mál samtímis fyrir 11 til 12 ára aldur geti þau mál talist sem móður-

mál, þó aðeins ef bæði tungumálin eru notuð regulega og nægilegt innlegg 

fæst úr málumhverfinu. Þetta er kallað virkt tvítyngi og tvítyngdur einstak-

lingur áttar sig á menningarheimum beggja málanna og skilur betur áhrif 

menningar á viðhorf og hegðun fólks (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000). Elín Þöll 

Þórðardóttir (2007) segir að gerður sé greinarmunur á þeim sem læra tvö 

mál samtímis og þeim sem ná grundvallartökum á einu máli áður en við-

bótarmál kemur til sögunnar. Málkunnátta tvítyngdra er mjög mismunandi. 

Sumir eru jafnvígir á bæði tungumálin en algengt er að þau séu notuð í 
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mismunandi aðstæðum. Nemendur af erlendum uppruna nota yfirleitt 

móðurmálið heima en ríkjandi tungumál í skólanum (Elín Þöll Þórðardóttir, 

2007). Hér verður notast við þá skilgreiningu að sá sé tvítyngdur sem notar 

tvö tungumál í daglegu lífi. 

Hið almenna viðmið um velgengni í námi hefur oft tengst góðum náms-

árangri (Menntamálaráðuneytið, 2007). Í þessari rannsókn geng ég út frá 

því að velgengni í námi innflytjenda felist í því að sá sem útskrifist úr fram-

haldsskóla njóti velgengni í námi. Ég ætlaði að rannsaka innflytjendur frá 

fjarlægum heimsálfum sem hefðu útskrifast með stúdentspróf, sveinspróf, 

sjúkraliðaréttindi eða önnur lokapróf úr framhaldsskólum. Þegar ég var 

komin með viðmælendur kom í ljós að allir nema einn voru með 

stúdentspróf og þessi eini var með sveinspróf í iðngrein þannig að próf-

gráður þátttakanda eru heldur einsleitari en ég átti von á áður en ég hóf 

rannsóknina. 

2.3 Samantekt 

Í kaflanum voru útskýrð orðin: Innflytjandi, móðurmál, tvítyngi og velgengni 

í námi en þetta eru lykilhugtök í verkefninu. Einnig voru skoðuð lög og 

ákvæði aðalnámskráa sem tengjast viðfangsefni rannsóknarinnar. Ekki 

verður betur séð en lög og námskrár styðji nokkuð vel við skólagöngu 

nemenda sem hafa annað mál en íslensku að móðurmáli. Þeir eiga rétt á 

kennslu í íslensku sem öðru máli bæði í grunn- og framhaldsskólum. Sam-

kvæmt lögum beggja skólastiga eiga allir nemendur rétt á kennslu við hæfi. 

Nemendur sem ekki hafa íslensku að móðurmáli geta fengið undanþágu frá 

dönskunámi í grunnskólum og í framhaldsskólum ef þeir geta sýnt fram á 

færni í móðurmáli í staðinn. Lögð er áhersla á að nemendur af erlendum 

uppruna viðhaldi móðurmáli sínu eftir því sem kostur er. Innflytjendur eiga 

rétt á kennslu í íslensku sem öðru máli bæði í grunn- og framhaldsskólum og 

sú kennsla á ekki aðeins að fela í sér tungumálakennslu heldur eiga 

nemendur einnig að þjálfast í námstækni og menningarfærni.  
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3 Fræðileg sjónarhorn 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim kenningum sem gengið er út frá í 

rannsókninni. Einnig er fjallað um rannsóknir meðal annars varðandi fjöl-

menningarlega menntun; skólagöngu innflytjenda; og tengsl heimamenn-

ingar við námsárangur og líðan. 

3.1 Félagslegar mótunarkenningar 

Félagslegar mótunarkenningar (e. social constructionism) eru einn þráður 

félagslegrar hugsmíðahyggju. Þeir sem nota félagslegar mótunarkenningar 

hafa áhuga á því hvernig fólk „skapar saman“ merkingu þegar það stendur 

andspænis breytingum. Þeir telja veruleikann vera hugsmíð sem sé í sífelldri 

þróun í samskiptum fólks og að merking þess á „raunveruleikanum“ verði til 

í menningarlegu og félagslegu samhengi (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. 

Marinósson, 2007). Félagslegar mótunarkenningar byggja þannig á þeirri 

hugmynd að menn túlki stöðugt og endurtúlki þá merkingu sem þeir gefa 

veruleikanum í ljósi eigin reynslu og þekkingar sem verða til í samskiptum 

við aðra (Dóra S. Bjarnason, 2004; Schwandt, 2001).  

Sjónarhorn félagslegra mótunarkenninga nýtist vel við að túlka gögn 

rannsóknarinnar þar sem ég legg áherslu á að lýsa, skilja og túlka frásagnir 

viðmælenda minna á því hvernig þeir upplifa eigin veruleika. Kenningar 

Bourdieu um veruhátt (e. habitus) og menningarauð (e. cultural capital) og 

Bernstein um flokkun (e. classification) og umgerð (e. framing) nýtast einnig 

sem verkfæri til að greina þætti sem styðja við árangursríkt nám inn-

flytjenda. Verður gerð grein fyrir þessum hugtökum í næstu tveimur köflum. 

3.2 Kenningar Bourdieu um veruhátt og menningarauð 

Bourdieu (1997) mótaði kenningar sem er ætlað að skýra ýmis fyrirbrigði og 

hreyfiöfl í nútímasamfélögum. Þær má nýta til að sýna fram á samband milli 

afmarkaðra samfélagssviða og gerða einstaklinga. Þannig geta kenningar 

hans nýst við að skoða hvers konar samspil þurfi að vera til staðar á milli 

skóla, menningarbakgrunns og einstaklingsgerðar til þess að framhalds-

skólaganga innflytjenda geti orðið farsæl.  

Bourdieu notar hugtakið veruhátt um þá hegðun einstaklinga sem þeim 

er runnin í merg og bein og þeir gera án umhugsunar. Hann leggur á það 

áherslu að veruhátturinn sé ekki eingöngu huglægur heldur einnig líkam-
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legur og veruháttur geti bæði verið félagslegur og einstaklingsbundinn. Sá 

félagshópur sem einstaklingurinn er alinn upp í hefur áhrif á það hvaða 

talsmáta, látbragð og viðmið viðkomandi temur sér. Í hugtakinu veruháttur 

felst að samfélagið birtist í margvíslegum hversdagslegum athöfnum án 

þess að einstaklingar geri sér grein fyrir því (Bourdieu, 1997). Veruháttur er 

ekki óumbreytanlegur. Þeir sem alast upp í einu samfélagi og flytjast í annað 

ólíkt hinu fyrra geta tileinkað sér siði og venjur þess síðarnefnda. Hins vegar 

verður það aldrei eins ósjálfrátt og samofið persónuleikanum og það sem 

einstaklingar alast upp við á heimilum sínum frá blautu barnsbeini. 

Bourdieu heldur því fram að það hvaða leið einstaklingar fari í námi séu 

afleiðingar af ómeðvituðum eðlislægum hugmyndum. Þannig fari metnaður, 

og væntingar barna í námi, mikið eftir því hvað þau alast upp við (Swartz, 

1997). Veruháttur einstaklinga frá fjarlægum heimsálfum mótast af því 

samfélagi og þeirri heimamenningu sem þeir eru upprunnir í og er mjög 

ólíkt því íslenska.  

Bourdieu sýndi fram á það með rannsóknum sínum að menntakerfi og 

menningarlíf viðheldur mismunun í nútímasamfélögum. „Með hugtakinu 

félagsleg mismunun er átt við að mismunandi félagslegri stöðu einstaklinga 

og hópa fylgi misjafn aðgangur að gæðum samfélagsins. Hér getur verið um 

að ræða mismunun á grundvelli efnahags, starfs, kynferðis, þjóðernis, 

búsetu eða annarra félagslegra þátta,“ (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 

69).  

Kenningar Bourdieu útskýra hvernig fólk hefur mismunandi aðgang að 

gæðum samfélagsins eftir því hvaða stöðu það gegnir og hvaða hópi það 

tilheyrir. Bourdieu rannsakaði í hverju þessi mismunur lægi og fann meðal 

annars út að virðing og viðurkenning einstaklinga safnast upp og að hún er 

sérstök í menningar- og menntaheiminum. Út frá þessum hugmyndum kom 

hann fram með hugtakið menningarauð. Í því felst að hver einstaklingur á 

sinn menningarauð sem er samsettur úr menntun hans, þekkingu og færni á 

menningarsviði (Bourdieu, 1997). Kenningar um menningarauð geta hjálpað 

við að útskýra hvernig börnum af erlendum uppruna gengur að aðlagast 

skólakerfi í nýju landi (Allan og Smyth, 2009). Bourdieu útskýrði mismunandi 

námsárangur barna úr ólíkum stéttum samfélagsins út frá ójafnri skiptingu 

menningarauðs en slíkt tryggir áframhaldandi stéttaskiptingu (Bourdieu, 

1997). 

Bourdieu talar um að velferð einstaklings megi skilgreina sem þann auð 

sem hann býr yfir, bæði efnahagslegan, menningarlegan og félagslegan. 

Þegar kemur að myndun félags- og menningarauðs er aðgangur að skólum 

mikilvægur. Bourdieu fjallar um menningarauð meðal annars sem viður-
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kennda menntun sem einstaklingur hefur tileinkað sér og að ójöfn skipting 

menningarauðs tryggi áframhaldandi stéttarskiptingu og útskýri mis-

munandi námsárangur barna úr ólíkum stéttum samfélagsins. Lágstéttar-

börn fara síður í langskólanám því þau hafa oft takmörkuð tækifæri til vel-

gengi í skóla vegna skorts á menningarauði (Swartz, 1997). Bourdieu telur 

að grunnur menningarauðs sé lagður á æskuheimili. Það móti viðhorf til 

menntunar og stuðningur heimilis geti ráðið úrslitum um námsárangur. 

Námsárangur veltur þannig á menningarauði fjölskyldunnar (Bourdieu, 

1997). Menningarauður fjölskyldu, sem getur haft áhrif á gengi innflytjenda-

ungmenna í skóla, felst meðal annars í tryggð þeirra við skóla, metnaði og 

væntingum varðandi háskólanám, góðum tengslum við foreldra, eftirliti 

foreldra með námi barna sinna, hvatningu þeirra til náms, menntun foreldra 

og færni þeirra í því tungumáli sem er ríkjandi í hverju samfélagi (Perreira, 

Harris og Lee, 2006). Í rannsókninni skoða ég meðal annars hvernig mis-

munandi aðstæður og ólíkur menningarauður í fjölskyldum hefur áhrif á 

gengi þátttakenda í skóla. Það verður þó að hafa í huga að þetta er lítil við-

talsrannsókn þannig að niðurstöðurnar eiga aðeins við viðmælendur mína 

en ekki er hægt að yfirfæra þær yfir á stærri hóp. Til þess þyrfti stærri lang-

tímarannsókn. 

3.3 Kenningar Bernstein um flokkun og umgerð 

Bernstein (2000) þróaði kenningu sem meðal annars nýtist til að varpa ljósi 

á það hvernig auðvelda megi nemendum þátttöku í skólastarfi og bæta 

árangur þeirra óháð uppruna, stétt eða kyni með því að stýra flokkun og 

umgerð.  

Flokkun er hugtak sem Bernstein notaði til að lýsa þýðingu valds og 

valdatengsla og greina tengsl milli hópa. Rýmið sem stuðlar að sérhæfingu 

hvers flokks er ekki innan flokksins sjálfs heldur í tengslunum á milli þeirra. 

Þannig er það afmörkun flokks sem viðheldur valdi hans. Vald og valda-

tengsl birtast í afmörkun flokka sem getur verið sterk eða veik. Sterk flokkun 

felur í sér skýra afmörkun milli flokka, hver flokkur hefur sína sérstöðu, 

sérstakt mál og sérstakar reglur um innbyrðis tengsl. Sterk flokkun náms-

greina er líkleg til að leiða til einhæfrar þekkingar sem nemendur eiga erfitt 

með að setja í samhengi. Slíkt getur stuðlað að slöku námsgengi og brott-

hvarfi nemenda úr námi, þar sem hætta er á að námið verði ekki merkingar-

bært (Bernstein, 2000).   

Umgerð er hugtak sem Bernstein notaði til að lýsa því hvar yfirráðin í 

samskiptum sem snerta uppeldi og kennslu liggja, til dæmis milli foreldra og 

barna og kennara og nemanda. Það má nota hugtakið til að greina hvar og 
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hver stýrir vali, röð, hraða og viðmiðum um þá þekkingu sem á að tileinka 

sér. Umgerð snýst um hver stjórnar hverju. Stíf umgerð leggur áherslu á 

stöðu fólks í samskiptum. Í skólastarfi  vísar hún til þess að stjórnin er í 

höndum kennara. Laus umgerð dregur fram það persónulega og dregur úr 

stigveldisröðun út frá stöðu sem gefur nemendum meiri yfirráð. Það er 

hægt að hafa bæði veika og sterka umgerð. Þannig má hafa veika umgerð 

um hraða yfirferðar en sterka umgerð um aðra þætti námsins. Bernstein 

hélt því fram að velgengni í námi byggðist að miklu leyti á veikri umgerð um 

hraða yfirferðar en þá geta nemendur haft einhverja stjórn á þeim tíma sem 

þeir þurfa til að læra (Bernstein 2000).   

Arnot og Reay (2004) gerðu rannsókn á tveimur skólum í Bretlandi. 

Annar skólinn var hefðbundinn bóknámsskóli með áherslu á einstaklings-

framtak og sjálfstæð vinnubrögð. Í honum voru aðallega nemendur af milli-

stétt. Hinn skólinn var með veika umgerð sem skýrðist af trú á jöfnuði fyrir 

alla. Þar voru að mestu leyti nemendur úr verkamannastétt af fjölbreyttum 

menningaruppruna. Rannsakendur notuðu kenningar Bernstein til að ná 

fram röddum nemenda um ákveðin málefni. Má þar nefna hvort nemendur 

gætu sagt kennurum ef þeir fóru of hratt eða of hægt; hver réði því hvað 

væri kennt; hvort fjölskyldur myndu styðja við það sem kennt var og hvort 

nemendur væru hafðir með í ráðum um hvað þeir ættu að læra. Meðal þess 

sem kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar var að sterk umgerð um 

menntun virtist metin á mismunandi hátt eftir bakgrunni nemenda. Þannig 

upplifðu verkamannadrengir hraða á yfirferð sem greinilegt stjórntæki sem 

olli lítilli þátttöku þeirra í námi. Væntingar skóla til árangurs nemenda var 

bundinn við millistéttarnemendur. Mikið bil var á milli skóla og heimila 

nemenda af ólíkum menningarheimum. Sumir nemendur vildu að skólinn 

myndi einnig endurspegla menningarheiminn sem þeir voru upprunnir úr 

meðan aðrir töldu sig tilheyra tveimur heimum, annars vegar skólanum og 

hins vegar heimilinu. 

 Í rannsókninni nýti ég hugtök Bernstein um flokkun og umgerð meðal 

annars til að greina þætti sem styðja við velgengni ungra innflytjenda í fram-

haldsskólanámi. Ég skoða einnig hversu virkan þátt þeir taka í samfélaginu 

sem þeir lifa í. Verður nánar vikið að hugtakinu þátttaka í næsta kafla. 

3.4 Þátttaka í samfélagi 

„Þátttaka er lykilhugtak í ljósi þess að vitund einstaklingsins um að hann eða 

hún sé þátttakandi er forsenda fyrir tilvist samfélags,“ (Dóra S. Bjarnason og 

Gretar L. Marinósson, 2007, bls. 55). Virk þátttaka er forsenda náms og 

þroska og getur styrkt sjálfsmynd einstaklinga. Þátttaka er eitt af lykilhug-
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tökum í flokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (World Health 

Organization, 2001) og er skilgreind sem hlutdeild í fjölbreytilegum lífs-

gæðum. Félagsaðild og þátttaka í skólastarfi er flókin flétta ólíkra þátta, það 

er virk þátttaka reynir á samspil líkamlegrar og félagslegrar færni. Í rann-

sókn Williams og Downing (1998) kemur fram að persónuleiki og skapgerð 

nemenda hafa mikil áhrif á virka félagsaðild. Einstaklingar sem hafa tækifæri 

til fullrar þátttöku, eru líklegri til velgengni en þeir sem eru félagslega utan-

veltu.  

Það má skoða þátttöku út frá kenningum Bronfenbrenners (1979) um 

það hvernig kerfi samfélagsins hafa áhrif á samskipti og líðan einstaklinga á 

míkró, mesó, og makró stigum. Þátttaka á míkróstigi, sem er í nánasta um-

hverfi einstaklings eins og  fjölskylda, vinir og skóli, birtist til dæmis í því 

hvort innflytjendaungmenni eru hluti af hópnum í skólanum eða hvort þau 

eru utanveltu. Mesókerfið er tengslin á milli míkrókerfanna svo sem tengslin 

milli heimila og skóla. Þátttaka á mesó stigi getur snúið að því hvort inn-

flytjandi fái stuðning í skólanum og nýti hann þannig að hann verði virkur 

þátttakandi. Makrókerfið er samfélagið í heild sinni, menning, stjórnmál og 

tungumálið. Innflytjandi sem er virkur þátttakandi á makróstigi hefur vald á 

tungumáli samfélagsins sem hann býr í og lætur sig samfélagsmál varða.   

Möguleikar innflytjenda til þátttöku virðast veikari því ólíkari sem 

menning þeirra og uppruni er hinum íslenska. Íslenskukunnátta er notuð til 

þess að flokka einstaklinga og meta. Það eru dæmi um að kunnátta í 

íslensku hafi verið notuð sem aðalmælikvarði á styrkleika erlendra nemenda 

og það hefur leitt til þess að þeir eru ekki metnir að verðleikum (Hanna 

Ragnarsdóttir og Hildur Blöndal, 2007). Samkvæmt Barnasáttmála Sam-

einuðu þjóðanna (1992) þá hafa börn rétt til frjálsrar þátttöku í menningar-

lífi og listum. Ekki má banna börnum sem tilheyra minnihlutahópum að 

njóta eigin menningar eða nota eigið tungumál í samfélagi með öðrum í 

hópnum. Að mati Ochocka, Janzen, Westhues og Roderick (2006) þarf að 

hvetja börn og ungmenni af erlendum uppruna til þátttöku, meðal annars 

að taka að sér forystuhlutverk. Þannig má auka virkni þeirra og tækifæri 

innan skóla sem gæti leitt af sér verðmætan vöxt fyrir unga innflytjendur 

ásamt því að þeir finni að þeir eigi virkan þátt í ákvarðanatöku. 

Eins og hér hefur komið fram telja fræðimenn að virk þátttaka sé meðal 

þess sem styðji við velgengni í námi. Í næsta kafla verður fjallað um fjöl-

menningarlega menntun en hún er einnig talin styðja við velgengni í námi. 
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3.5 Fjölmenningarleg menntun 

Margar rannsóknir undanfarin ár hafa sýnt fram á jaðarstöðu innflytjenda-

barna í skólakerfinu í mörgum löndum (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). Þegar 

talað er um jaðarstöðu er átt við að börnin nái illa að samlagast í nýja land-

inu. Þau séu einangruð félagslega og gangi ekki vel í námi (Börkur Hansen 

og Hanna Ragnarsdóttir, 2010). Banks (2007) segir að bregðast þurfi við 

stöðu innflytjenda og mismunun sem þeir verða fyrir í skólakerfinu með því 

að leggja áherslu á fjölmenningarlega menntun.  

Í hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar felst að allir nemendur 

eigi að hafa jöfn tækifæri til menntunar. Unnið er gegn kynþáttafordómum 

og annarri mismunun í skólum og samfélagi. Þegar unnið er eftir hugmynd-

um fjölmenningarlegrar menntunar birtist það í námskrám; kennslufræði; 

samskiptum nemenda, kennara og fjölskyldna; og í grunnskilningi skóla á 

námi og kennslu (Banks, 2007). Meginmarkmið fjölmenningarlegrar 

menntunar er að hjálpa nemendum að takast á við fjölbreytileikann á já-

kvæðan hátt og sjá hann sem kost en ekki sem vandamál. Þannig er fjöl-

breytni í nemendahópum, til dæmis varðandi félagslega stöðu, kynþætti og 

tungumál, fagnað (Guðrún Pétursdóttir, 2003). 

Banks (2006) hefur sett fram viðmið fyrir skóla, í fimm liðum, sem þurfa 

að vera til staðar vilji þeir ná árangri sem fjölmenningarlegir skólar. 

1. Samþætting inntaks (e. content integration). Í henni felst að hve 

miklu leyti kennarar noti námsgögn og taki dæmi í kennslunni sem 

endurspegli fjölbreytni kynþátta, þjóðerna og menningarheima. 

2. Að smíða þekkingu (e. knowledge construction process). Þá er átt 

við hvernig kennarar hjálpi nemendum sínum til að skilja, skoða og 

skýra að hve miklu leyti menningarleg viðhorf, viðmið, afstaða og 

skekkja innan fræðigreina setji mark sitt á það hvernig þekking er 

sköpuð.   

3. Að minnka fordóma (e. prejudice reduction). Þarna er mikilvægt að 

skilgreina hvað einkenni fordóma nemenda og hvernig hægt sé að 

breyta þeim með uppbyggilegum kennsluaðferðum og náms-

gögnum sem endurspegli fjölbreytni kynþátta, þjóðerna og 

menningarheilda. 

4. Uppeldisfræði jöfnuðar og réttlætis (e. equity pedagogy). Starfsfólk 

hafi jákvæð viðhorf og væntingar til fjölbreytilegs nemendahóps. 

Þeir hagi kennslu sinni þannig að hún bæti árangur allra nemenda 

óháð uppruna, stétt eða kyni. 

5. Skólamenning sem eflir (e. empowering school culture). Með því er 

átt við skólamenningu og skipulag innan skóla sem stuðli að 
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jöfnuði nemenda óháð uppruna, stétt eða kyni. Áhersla er á að allir 

í skólasamfélaginu sameinist um að breyta skólamenningunni.   

Nieto (2010) er ein af þeim fræðimönnum sem hefur ritað um gildi fjöl-

menningarlegrar menntunar. Að hennar mati þarf að mynda lærdóms-

samfélag í sérhverri kennslustofu þar sem allir nemendur  upplifi að þeir séu 

mikilvægir, eigi jafnan rétt á að læra og að það sem þeir hafa fram að færa 

skipti máli. Nieto telur forsendu þess að nemendur fái slíka upplifun vera þá 

að þeir finni að kennarar hafi trú á þeim og hafi væntingar til þeirra. Skortur 

á væntingum til nemenda af erlendum uppruna er meðal þess sem helst 

hindrar velgengni þeirra (Nieto, 2010). Þegar íslensk lög og námskrár eru 

skoðuð má sjá að þar er aldrei minnst á fjölmenningarlega menntun og það 

er ekkert í þeim sem hvetur sérstaklega til fjölmenningarlegrar menntunar. 

Það er aðeins talað um að starfshættir grunnskóla skulu vera þannig að 

komið sé í veg fyrir mismunun meðal annars vegna uppruna, kyns, stéttar, 

trúarbragða eða fötlunar og að allir nemendur eigi rétt á kennslu við hæfi 

(Lög um framhaldsskóla, 2008; Lög um grunnskóla, 2008; Menntamála-

ráðuneytið, 2004; Menntamálaráðuneytið, 2006).  

Ef kennarar vilja koma til móts við alla nemendur og veita þeim kennslu 

við hæfi þá geta þeir meðal annars beitt aðferðum samvinnunáms. Það er 

kennsluaðferð sem hefur reynst vel við fjölmenningarlega menntun 

(Guðrún Pétursdóttir, 2003). Elizabeth Cohen (1997) þróaði aðferðina eftir 

að hafa rannsakað mismunandi stöðu nemenda í bekk. Hún komst að því að 

staða nemenda innan bekkjar skipti meginmáli varðandi það hvort þeir 

hefðu aðgang að lærdómssamfélaginu. Kennsluaðferð Cohen byggir á sam-

vinnu og virkni nemenda. Hún gengur út frá því að ef nemendur með mis-

munandi hæfileika og getu vinni saman verði það til þess að þeir finni nýjar 

lausnir. Nemendum er skipt í hópa við verkefnavinnu og eru samábyrgir 

fyrir því að allir í hópnum tileinki sér námsefnið (Guðrún Pétursdóttir, 

2003). 

Í fjölmenningarlegri menntun er meginreglan sú að öllum nemendum er 

kennt í almennum bekk. Stundum þarf þó að fara aðrar leiðir eins og að 

kenna nemendum í fámennum hópum eða einstaklingslega (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2000). Gunderson (2000) segir að ef nemendum er kennt 

einum eða í litlum hópum utan bekkjarstofunnar verði að gera það í 

samvinnu við nemendur og forráðamenn þeirra. Þeir verði að vita nákvæm-

lega hver markmiðin með kennslunni eru og ekki skuli beita þessu úrræði 

um lengri tíma. Það fer eftir félagslegri stöðu nemenda hvaða viðhorf þeir 

hafa til þess að njóta sérúrræða. Þeir sem stefna á framhaldsnám eru 

almennt ósáttari við slíka tilhögun heldur en nemendur sem standa illa 
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félagslega. Þeim finnst sér betur sinnt og þau finna meiri umhyggju í minni 

hópum en í almennum bekk (Gunderson, 2000). Það virðist vera tilhneiging 

til þess að líta á kennslu í íslensku sem öðru máli sem afbrigði af sérkennslu 

og vera nokkuð algengt að nemendur af erlendum uppruna séu teknir út úr 

almennum bekkjartímum og þá helst í íslensku. Aðstæðum í skólum er víða 

ábótavant hvað varðar skipulag og þekkingu á að mæta ólíkum menningar-

bakgrunni nemenda. Ekki virðist algengt að sérstök teymi séu starfrækt í 

grunnskólum sem skipuleggja gagnkvæma félagslega aðlögun íslenskra 

nemenda og nemenda af erlendum uppruna né heldur að unnið sé að 

áætlunum um fjölmenningarlega kennslu (Hanna Ragnarsdóttir, 2007; 

Hulda Karen Daníelsdóttir, Ari Klængur Jónsson og Hilma H. Sigurðardóttir, 

2010). Af niðurstöðunum má draga þá ályktun að nokkuð skorti á að 

íslenskir skólar séu fjölmenningarlegir samkvæmt viðmiðum Banks (2006) 

sem getið var um hér að ofan.   

3.6 Skólaganga innflytjenda 

Hér verða til umfjöllunar niðurstöður ýmissa rannsókna sem sýna meðal 

annars fram á áhrifaþætti sem geta stutt við eða hindrað velgengni inn-

flytjenda í framhaldsskólanámi.  

Solveig Brynja Grétarsdóttir (2007) gerði rannsókn á námsframvindu 119 

einstaklinga sem fæddir eru á árunum 1978–1990, fluttust til Íslands á 

árunum 1992–1998 og hófu íslenskunám á sama tíma. Leitað var svara við 

því hversu hátt hlutfall þessara ungmenna hefðu útskrifast með réttindi af 

einhverju tagi úr framhaldsskólum á Íslandi. Meðal þess sem kom fram í 

niðurstöðum Solveigar Brynju var að 42 einstaklingar eða rétt liðlega 

þriðjungur hópsins hélt áfram í skóla að loknum grunnskóla. Af þeim höfðu 

sex nemendur lokið stúdentsprófi frá íslenskum framhaldsskólum. Meðan á 

rannsókninni stóð voru 29 nemendur ennþá í námi og ekki ljóst hvort þeir 

myndu ljúka því. Um það bil helmingur þeirra sem héldu áfram námi, sem 

og þeirra sem hurfu frá námi, komu frá Austur-Asíu.  

Anh Dao Tran (2007b) gerði rannsókn, árin 2002 til 2004, á þáttum sem 

hafa áhrif á námsárangur asískra nemenda á Íslandi. Hún tók viðtöl við 35 

ungmenni í námi, 11 sem höfðu hætt í námi, 32 foreldra, 11 kennara og níu 

stjórnendur í fjórum framhaldsskólum og fimm grunnskólum. Nemendurnir, 

sem voru á aldrinum 15–20 ára, voru fæddir í Víetnam, Filippseyjum og 

Tælandi, auk nemenda sem fæddust á Íslandi og voru af japansk-íslenskum 

uppruna. Í rannsókninni kom fram að ungmennin höfðu yfirleitt þróað með 

sér mikinn styrk, hugrekki og þolinmæði. Í margar vikur eða jafnvel mánuði 

sátu þau dag eftir dag í tímum í skólanum með takmarkaðan skilning á því 
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sem fram fór í menningarheimi sem er mjög ólíkur þeim sem þau þekktu. 

Það kom mjög skýrt fram í rannsóknarviðtölunum bæði við nemendur á 

grunn- og framhaldsskólastigi og þá sem höfðu hætt námi, að þeir teldu 

mikilvægt að auka færni sína í íslensku. Þau gerðu sér grein fyrir að án 

góðrar íslenskukunnáttu myndu þau ekki aðlagast samfélaginu að fullu og 

öðlast menntun sem gæti tryggt þeim aukin lífsgæði. Þau skildu einnig að 

vegna lítillar færni í íslensku voru þau einangruð innan skólans og í sam-

félaginu. Þau áttu ekki auðvelt með að eignast íslenska vini sem var að 

mörgu leyti forsendan fyrir því að ná leikni í íslensku og skilningi á íslenskri 

menningu. Þau töldu sig  þurfa meiri stuðning innan skólans en þau nutu nú 

þegar. Þau langaði til að vera samþykkt á eigin forsendum með því að 

skólinn fræddi alla nemendur um menningu þeirra. Þannig væri stuðlað að 

auknum, gagnkvæmum skilningi og virðingu milli þeirra og íslenskra sam-

nemenda. Þau lýstu ósk sinni um að skólinn þróaði með sér fjölmenningar-

legra andrúmsloft sem þau gætu verið hluti af og nært þau (Anh Dao Tran, 

2007b). 

Á árunum 2004-2007 stóðu Alþjóðahús, félagsmálaráðuneytið, mennta-

málaráðuneytið, Rauði kross Íslands, Reykjavíkurborg og Velferðarsjóður að 

tilraunaverkefni sem kallað var Framtíð í nýju landi (FÍNL). Markmið verk-

efnisins var að aðstoða Víetnama á aldrinum 15-25 ára við að afla sér 

menntunar og skipuleggja líf sitt þannig að þeir yrðu virkari í íslensku sam-

félagi (Hildur Jónsdóttir, 2005). Samkvæmt frásögn Anh Dao Tran (2007a) 

tóku 33 víetnömsk ungmenni þátt í verkefninu FÍNL. Af þeim tókst rúmum 

þriðjungi að ljúka framhaldsskólanámi. Aðrir reyndu að fara í skóla til að 

læra íslensku eða einhverja iðngrein en hurfu frá námi meðal annars vegna 

þess að ekki voru í boði íslenskunámskeið sem nýttust sem grunnur fyrir 

framhaldsskólanám. Þau náðu heldur ekki að stunda námið vegna slakrar 

færni í íslensku og skorts á undirstöðumenntun.  

Í tengslum við verkefnið FÍNL vann Hilma H. Sigurðardóttir (2005) rann-

sókn fyrir Reykjavíkurborg. Með henni var reynt að varpa skýrara ljósi á 

stöðu víetnamskra ungmenna með tilliti til jafnrétti til náms. Helstu niður-

stöður voru þær að þó fjölmenningarleg aðstoð við hvers kyns minnihluta sé 

tryggð með lögum virtist ekki ganga nægilega vel að samræma lagasetn-

ingar þannig að þær næðu að styrkja það starf sem var verið að vinna að. 

Talin var þörf á að skólar, fyrirtæki og aðrar stofnanir myndu styðja við ung-

mennin með góðu aðgengi að námi og persónulegri aðstoð. Unga fólkið 

sagði litla umgengni við aðra Íslendinga vera eina af helstu ástæðum þess 

að þeim gengi illa að læra íslensku (Hilma H. Sigurðardóttir, 2005). 
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Andrea Sompit Siengboon (2005) fékk svipaðar niðurstöður í rannsókn 

sem hún gerði á skilvirkni íslensks skólakerfis gangvart unglingum af 

asískum uppruna. Í rannsókninni var haft samband við sextíu tælensk ung-

menni, á aldrinum 12-20 ára um allt Ísland með spurningakönnun, og tekin 

viðtöl við fjóra Tælendinga á aldrinum 13-18 ára. Helstu niðurstöður rann-

sóknarinnar voru að kennsla í móðurmáli og góð íslenskukunnátta væru 

lykillinn að velgengni þeirra í íslensku samfélagi. Moore (2000) segir að það 

geti verið erfitt fyrir þá sem ekki hafa full tök á ríkjandi máli að ná árangri í 

námi vegna þess að menningarauður innflytjenda er ekki metinn til jafns við 

menningarauð innfæddra og væntingar til þeirra minni. Hann gerði tilviks-

athugun á Abdul, 14 ára strák frá Bangladesh, sem hafði búið í Bretlandi í 18 

mánuði. Hann kunni enga ensku þegar hann flutti til Bretlands. Moore 

sýndi, með rannsókn sinni, hvernig ólíkur menningarauður er metinn í 

skólastofunni. Abdul skrifaði sögu á ensku þar sem birtust hefðir sem voru 

viðurkenndar í menningarheimi hans en ekki kennarans. Kennarinn gekk út 

frá því að það sem hann þekkti væri það eina rétta og gerði lítið úr hug-

myndum Abduls og þar með þeim menningarauði sem hann kom með að 

heiman. Kennarinn reyndi ekkert til þess að setja sig inn í aðstæður Abduls 

og hans reynsluheim.  

Margir fræðimenn á sviði menntavísinda leggja áherslu á að kennarar 

þurfi að kynnast nemendum sínum til að geta skipulagt kennsluaðferðir og 

skólaumhverfi sem koma til móts við þarfir allra (Burden og Byrd, 2010; 

Nieto, 2010; Sapon-Shevin, 2007). Samkvæmt niðurstöðum rannsókna (Anh 

Dao Tran, 2007b; Rósa Guðbjartsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2010) 

virðist skorta nokkuð á að það takist alltaf. Kennsla innflytjendabarna og 

viðhorf kennara til hennar þarf að fá meiri athygli að mati skólafólks. Mikil-

vægt er að huga að öllum nemendum, óháð bakgrunni, í skipulagi skóla-

starfs með því að styðja kennara með ráðgjöf og námskeiðum. Það vantar 

aukið framboð og fjölbreyttari námsgögn bæði í íslensku sem öðru máli á 

öllum skólastigum og námsefni sem endurspeglar menningarlegan fjöl-

breytileika svo hægt sé að efla fjölmenningarlega menntun. Jákvæð viðhorf 

og væntingar skólafólks til fjölbreytilegs nemendahóps styðja við fjöl-

menningarlega menntun (Banks, 2007). Væntingar til nemenda hafa áhrif á 

árangur þeirra (Nieto, 2010). Einnig er mikilvægt að viðhalda móðurmáli 

nemenda. Ef það er ekki gert getur það haft neikvæð áhrif á þróun læsis og 

námsframvindu í íslensku sem öðru máli þar sem móðurmálið er undirstaða 

alls annars tungumálanáms (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000). Í könnun Huldu 

Karenar og félaga (2010) kom fram að mikill meirihluti kennara hvatti 

foreldra nemenda, með íslensku sem annað tungumál, til að viðhalda 

móðurmáli barna sinna og aðstoða þau við að lesa á móðurmálinu. Nokkuð 
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stór hluti kennara taldi nemendur með íslensku sem móðurmál hafa betri 

aðgang að námsframboði en innflytjendur. Þetta er í samræmi við niður-

stöður Guðbjargar S. Daníelsdóttur (2007) en kennarar sem hún ræddi við 

töldu að aðferðir sem skiluðu bestum árangri fælu í sér virkt aðhald kennara 

við nemendur af erlendum uppruna því ýmsar upplýsingar virtust fara fram-

hjá þeim vegna skorts á íslenskukunnáttu. Færni innflytjenda í meiri-

hlutamáli, sem hér á landi er íslenska, virðist einnig hafa áhrif á náms-

árangur þeirra eins og sjá má á niðurstöðum PISA.  

PISA er umfangsmikil alþjóðleg rannsókn á hæfni og getu 15 ára nem-

enda í lesskilningi, stærðfræði og náttúrufræði. Rannsóknin er á vegum 

OECD (Efnahags- og framfarastofnunarinnar) og eru prófin lögð fyrir á 

þriggja ára fresti. Í niðurstöðum PISA frá árinu 2009 kemur fram að inn-

flytjendur virðast standa verr að vígi en aðrir nemendur. Þar sem þessi 

hópur er frekar fámennur hér á landi, 1,8% af heildarhópi þeirra sem 

þreyttu prófin, er erfitt að greina þennan mun með mikilli vissu en vís-

bendingarnar eru til staðar (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, 

Óskar H. Níelsson og Júlíus K. Björnsson, 2010a). OECD (2006) gaf út skýrslu 

sem byggir á niðurstöðum PISA 2003 frá löndum þar sem 3% eða hærra 

hlutfall nemenda er innflytjendur, samtals 17 lönd. Meðal þess sem kemur 

fram í skýrslunni er að innflytjendur eru yfirleitt áhugasamir um nám og 

hafa jákvætt viðhorf til skóla. Þrátt fyrir það eru nemendur úr röðum þeirra 

sem tala annað mál heima en í skólanum líklegri til að sýna lakari náms-

árangur en þeir sem tala sama mál á báðum stöðum. Það er þó mismikill 

munur á árangri innflytjenda og innfæddra eftir löndum. Talsverður munur 

mælist í löndum eins og Belgíu, Danmörku, Noregi, Frakklandi og Hollandi 

en lítill í Ástralíu, Kanada og Svíþjóð. Ástæður þess eru taldar vera þær að 

þrátt fyrir að í öllum löndunum sé boðið upp á kennslu í tungumálinu, sem 

er ríkjandi í hverju landi, þá er mismunandi hversu markviss sú kennsla er. 

Þar sem lítill munur er á frammistöðu innflytjenda og þeirra sem hafa 

ríkjandi mál að móðurmáli er hefð fyrir að innflytjendur fái langvarandi 

markvissa kennslu og stuðning í meirihlutamálinu þar sem þeir þurfa að ná 

ákveðnum markmiðum og stöðlum. Ekki var algengt að innflytjendur hefðu 

kost á kennslu í móðurmáli sínu. Í Svíþjóð eiga innflytjendur rétt á því sam-

kvæmt lögum að fá kennslu í móðurmáli og er reynt að bjóða upp á slíkt ef 

fimm eða fleiri nemendur tala sama minnihlutamálið. Í rúmum helmingi 

hinna landanna var það undir hverjum og einum skóla eða sveitarfélagi 

komið hvort boðið var upp á móðurmálskennslu fyrir innflytjendur. Það var 

stundum reynt ef margir nemendur voru með sama tungumál. Í tæplega 

helmingi landanna var það sett í hendurnar á fjölskyldum eða ákveðnum 
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samfélagshópum að nemendur af erlendum uppruna fengju móðurmáls-

kennslu (OECD, 2006). 

Stór samstarfsrannsókn Wilfrid Laurierháskóla og opinberra stofnana var 

gerð í Kanada árið 2006. Þátttakendur í  rannsókninni voru 16 til 20 ára ung-

menni sem höfðu búið í Kanada skemur en fimm ár. Tilgangur rannsóknar-

innar var að kanna þætti sem hámarka velgengni ungra innflytjenda í 

framhaldsskóla og leita leiða til úrbóta. Með rannsókninni var leitast við að 

fá innsýn í reynslu ungra innflytjenda af skólagöngu í æsku. Kom fram að 

ungmennunum fannst erfiðleikar við að læra ensku, sem var meirihluta-

málið, eiga stóran þátt í því hvernig þeim vegnaði í námi.  Nemendurnir 

sögðu að ekki væri nógu mikil áhersla á enskukennslu né að þeim væri  

gefinn nægur tími til að læra málið í skóla og þeir töldu sig skorta þekkingu á 

enskri málfræði (Ochocka, Janzen, Westhues og Roderick, 2006). Þessi gagn-

rýni kemur fram þrátt fyrir að Kanada sé eitt af þeim löndum þar sem hefð 

er fyrir að innflytjendur fái langvarandi markvissa kennslu og stuðning í 

meirihlutamálinu og þar mælist ekki mikill munur á árangri innflytjenda og 

innfæddra á PISA prófum eins og kemur fram í skýrslu OECD (2006).  

Síðan Solveig Brynja Grétarsdóttir (2007) gerði sína rannsókn hefur hlut-

fall nemenda af erlendum uppruna er stunda framhaldsskólanám heldur 

aukist. Hagstofa Íslands (2011) birti í lok síðasta árs tölur yfir nemendur í 

framhaldsskólum árin 2004-2010. Nemendur sem fæddir eru árin 1988-

1994 voru flokkaðir eftir uppruna samkvæmt innflytjendagrunni Hag-

stofunnar. Til að ákvarða uppruna nemenda voru notaðar upplýsingar um 

fæðingarland, uppruna foreldra og foreldra þeirra. Hlutfall 16 ára unglinga 

fæddra 1988-1994 sem voru skráðir í framhaldsskóla árin 2004-2010 var að 

meðaltali 93,5% en rúmlega 74% meðal 16 ára innflytjenda. Þegar ung-

mennin voru orðin 18 ára sóttu 77,6% þessara árganga skóla en aðeins 50% 

innflytjenda voru í skóla við 18 ára aldur (Hagstofa Íslands, 2011). Af 

þessum tölum má sjá að þrátt fyrir að hlutfall innflytjenda, sem stundar 

nám í framhaldsskólum, hafi hækkað þá eru þeir enn sá hópur þar sem hlut-

fallslega fæstir stunda framhaldsskólanám og brotthvarf er mest. 

Meðal þess sem kemur fram í niðurstöðum rannsóknanna, sem rætt 

hefur verið um hér að ofan, er að góð færni í íslensku, sem og í móðurmáli, 

sé mikilvæg til að fyrirbyggja brotthvarf. Einnig þurfa kennarar að fá meiri 

fræðslu og ráðgjöf um skipulag skólastarfs þar sem komið er til móts við alla 

nemendur, óháð bakgrunni. Það vantar aukið framboð og fjölbreyttari 

námsgögn bæði í íslensku sem öðru máli á öllum skólastigum og námsefni 

sem endurspeglar menningarlegan fjölbreytileika svo hægt sé að efla fjöl-

menningarlega menntun. Viðhorf og væntingar kennara skipta máli varð-
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andi námsárangur barna af erlendum uppruna. Foreldrar eru einnig mikil-

vægir áhrifavaldar varðandi nám barna sinna. Verður nánar vikið að því í 

næsta kafla. 

3.7 Tengsl heimamenningar við námsárangur og líðan 

Ólík viðhorf og væntingar foreldra og skóla stangast stundum á og geta 

orðið til þess að barni gangi ekki vel að nýta sér skólagönguna. Rannsókn 

Hönnu Ragnarsdóttur (2007) leiddi meðal annars í ljós sambandsleysi milli 

heimilis og skóla. Skólar hafa yfirleitt ekki frumkvæði að upplýsingamiðlun. 

Þegar um slíkt er að ræða er það frekar vegna framtakssemi einstakra 

kennara heldur en stefna skólanna. Skólunum finnst eðlilegt að fjölskyldur-

nar aðlagi sig einhliða að samfélaginu sem þær hafa sest að í. Foreldrarnir í 

rannsókn Hönnu lögðu sig fram um að aðlaga sig gjörbreyttum aðstæðum 

en fengu lítinn stuðning til þess frá skólunum eða samfélaginu. Það getur 

skapað togstreitu á milli foreldra og barna og óöryggi foreldra um hlutverk 

sitt í nýju samfélagi. Menningarlegur bakgrunnur hefur áhrif á hugmyndir 

foreldra um skólastarf og foreldrar sem koma úr menningu ólíkri þeirri sem 

þeir flytja til þurfa að læra að vera foreldrar skólabarns í nýju umhverfi. 

Áherslur innan heimila geta verið afar mismunandi, hver fjölskylda hefur 

sína menningarlegu siði og reglur sem hún elur börn sín upp við. Það getur 

oft á tíðum verið í algjörri mótsögn við þá menningu sem er ráðandi innan 

skólans (Brooker, 2002).  

Það kom fram í rannsókn Anh Dao Tran (2007b) að foreldrarnir sem hún 

ræddi við töldu sig þurfa að fá meiri upplýsingarum einstaka skóla og 

skólakerfið í heild. Einnig ólu þeir þá von í brjósti að börnin sín næðu góðu 

valdi á íslensku til að aðlögun þeirra gengi vel og þau ættu möguleika á 

meiri lífsgæðum en þau sjálf. Þrátt fyrir að foreldrar telji sig skorta þekkingu 

á íslensku skólakerfi þá sýna niðurstöður viðhorfskönnunar, sem gerð var 

meðal innflytjenda á vegum Félagsvísindastofnunar HÍ og Fjölmenningar-

seturs, að mikill meirihluti þeirra sem eiga börn í íslenskum framhalds-

skólum eru ánægðir með skólana (Vala Jónsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir 

og Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2009). Ekkert kemur hins vegar fram um 

það hvort foreldrarnir taki virkan þátt í námi barna sinna eða hvernig sam-

starfi foreldra og skóla sé háttað.   

Í kanadísku rannsókninni (Ochocka o.fl., 2006) sem getið var um hér að 

framan kom fram mikilvægi þess að foreldrar sýni námi barna sinna áhuga 

með hvatningu til barnanna, með því að spyrja þau út í námið og hvað þau 

geri í skólanum. Þetta er talin mikilvæg leið til að börnin fá tilfinningu fyrir 

gildi menntunar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu líka að nauðsynlegt 
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væri að skólayfirvöld sýndu frumkvæði við að þróa aðferðir í foreldrasam-

skiptum sem byggðust á jafningjagrundvelli og að skólayfirvöld þyrftu að 

auka víðsýni og skilning. Nemendum, sem fyrir eru, kennurum og skóla-

stjórnendum ber að taka vel á móti nýjum innflytjendum og vera meðvitaðir 

um áhrif nýju nemendanna á nemendahópana. Það stuðlar að vellíðan inn-

flytjenda í skólum.  

Því miður sýna niðurstöður rannsóknar Þórodds Bjarnasonar (2006) á 

heilsu og lífskjörum skólanema í sjötta, áttunda og tíunda bekk íslenskra 

grunnskóla að ungmenni sem búa á heimilum þar sem talað er annað 

tungumál en íslenska eru allt að þrefalt líklegri til að eiga í erfiðleikum í 

skólanum en þau sem hafa íslensku að móðurmáli. Nemendur sem ekki hafa 

íslensku að móðurmáli eru einnig líklegri til að eiga við andlega erfiðleika að 

stríða. Meiri líkur eru á að þeim líði illa í skóla, þau verða frekar fyrir einelti 

og meiri hætta er á að þau lendi í vímuefnavanda. Líðan í skóla og slök 

félagstengsl við aðra nemendur virðast hafa beina tengingu við tungumála-

erfiðleika (Þóroddur Bjarnason, 2006). Rannsókn Nínu Magnúsdóttur (2010) 

á hindrunum í vegi erlendra nemenda í íslenskum grunn- og framhalds-

skólum sýnir samt að upplifun nemendanna er sú að aukin færni í íslensku 

tryggi þeim í flestum tilfellum ekki aðgang að íslenskum vinahópi.  

Hjá þátttakendum í verkefninu FÍNL sem ekki luku námi kom fram að 

þeir höfðu litla sjálfsvirðingu og skorti innri hvatningu til náms. Ungmennin 

skorti einnig stuðning frá fjölskyldum sínum þar sem foreldrarnir glímdu við 

tungumálaerfiðleika og vantaði þekkingu á íslenskri menningu til að geta 

leiðbeint börnum sínum. Án stuðnings frá fjölskyldu og skólakerfinu var úti-

lokað fyrir ungmennin að stunda nám (Anh Dao Tran, 2007a).  

Við lok verkefnisins FÍNL var Guðbjörg S. Daníelsdóttir (2007) fengin til 

að gera úttekt á því. Hún ræddi við 26 einstaklinga sem höfðu komið að 

verkefninu á einhvern hátt. Meðal annars víetnömsk ungmenni, kennara 

þeirra, foreldra, vinnuveitendur og íslenska mentora. Þrátt fyrir að aðeins 

rúmur þriðjungur þátttakenda hefði náð að ljúka námi var almenn ánægja 

með verkefnið. Foreldrar töldu að þátttaka í verkefninu hefði skilað börnum 

sínum betri námsárangri og auknum áhuga á framhaldssnámi. Kennarar 

sögðu að skilningur í menntakerfinu hefði aukist á þörfum nemenda af 

erlendum uppruna. Að mati viðmælenda Guðbjargar var íslenskukennsla 

það sem helst þurfti að bæta því þeir töldu að íslenskukunnátta væri 

lykillinn að því að víetnömsku ungmennin gætu tengst íslensku samfélagi 

(Guðbjörg S. Daníelsdóttir, 2007). Það er samhljóma við stefnu ríkisstjórnar-

innar um málefni innflytjenda þar sem segir að forsenda fyrir aðlögun að 
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íslensku samfélagi sé að geta tjáð sig á íslensku (Félagsmálaráðuneytið, 

2007). 

Svanhildur Daníelsdóttir (2009) gerði meistaraprófsverkefni þar sem 

rætt var við sex ungmenni, frá fjórum löndum Austur-Evrópu og einu Asíu-

landi, sem stunduðu nám í framhaldsskóla. Nemendurnir sex komu fyrir 

sem metnaðarfullir og félagslega sterkir einstaklingar. Þeir glímdu ekki við 

vanlíðan eða námserfiðleika, höfðu mikla aðlögunarhæfni og stefndu að 

frekara námi. Upplifun nemendanna af íslenskum grunnskólum var að 

grunnskólinn væri léttari en skólarnir í heimalöndunum og þeir virtust í 

grunninn allir koma úr kröfuharðara skólaumhverfi í heimalöndum sínum. 

Nemendurnir bjuggu allir hjá báðum foreldrum sínum og að minnsta kosti 

hluti foreldranna var ágætlega menntaður.  

Niðurstöður ýmissa rannsókna sýna að menntunarstaða foreldra hefur 

áhrif á námsárangur og líðan barna þeirra. Þeim mun hærra menntunarstig 

sem foreldrar hafa þeim mun meiri líkur eru til þess að börnum þeirra gangi 

vel í námi. Innflytjendur sem eiga lítið eða ómenntaða foreldra sem hafa 

slaka færni í ríkjandi tungumáli eru í sérstökum áhættuhópi varðandi 

erfiðleika á skólagöngu (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, Óskar H. 

Níelsson og Júlíus K. Björnsson, 2010b; Pascarella, Pierson, Wolniak og 

Terenzini, 2004; Perreira, Harris og Lee, 2006). Í rannsókn Baum og Flores 

(2011) á framhaldsmenntun barna innflytjenda, sem gerð var í Banda-

ríkjunum, kemur fram að öllum innflytjendum þar í landi standi til boða að 

stunda framhaldsnám. Foreldrar frá Asíu, Evrópu og Austurlöndum eru oft á 

tíðum ágætlega menntaðir og geta stutt við nám barna sinna. Þessum 

börnum gengur yfirleitt ágætlega og klára framhaldsskólann nánast jafnt á 

við innfædda. Stærstur hluti foreldra frá Suður-Ameríku, Mexíkó, Kambódíu 

og spænsku Karabíueyjunum, hefur litla sem enga menntun og á erfitt með 

að hjálpa börnum sínum við námið. Litlum hluta barna þessa hóps tekst að 

ljúka framhaldsskólanámi (Baum og Flores, 2011). 

Nieto leggur áherslu á að þó tölfræðin sýni þessar niðurstöður þá eigi öll 

börn möguleika. Foreldrar hennar voru ómenntaðir innflytjendur í Banda-

ríkjunum frá Púertó Ríkó, sem unnu láglaunastörf. Þrátt fyrir að foreldrar 

Nieto og systur hennar gætu ekki aðstoðað þær við námið fylgdust þeir með 

að þær stunduðu það og lögðu gríðarlega áherslu á mikilvægi menntunar. 

Þannig hvöttu þau og studdu þær til náms. Nieto tekur dæmi af þeim 

systrum vegna þess að hún er þeirrar skoðunar að allt ungt fólk eigi að geta 

menntað sig án þess að þurfa að afneita bakgrunni sínum (Nieto, 2010).  

Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Cheng, Ickes og Verhofstadt 

(2012) þar sem kemur fram að ef foreldrar hvetji börn sín til góðrar 
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námsástundunar og láti í ljós viðhorf sín um gildi menntunar  þá hverfi þau 

síður frá námi. Þessi andlegi stuðningur, þar sem ungmenni finna að 

foreldrar þeirra leggi mikið upp úr því að þau mennti sig, er mikilvægari en 

fjárhagslegur stuðningur foreldra þó hann geti líka hjálpað til.  

3.8 Samantekt 

Í þessum kafla var gerð grein fyrir þeim kenningum sem gengið er út frá í 

rannsókninni. Þær eru félagslegar mótunarkenningar, kenningar Bourdieu 

um veruhátt og menningarauð og kenningar Bernstein um flokkun og 

umgerð. Sjónarhorn félagslegra mótunarkenninga nýtist vel við að túlka 

gögn rannsóknarinnar þar sem ég legg áherslu á að lýsa, skilja og túlka frá-

sagnir viðmælenda minna á því hvernig þeir upplifa eigin veruleika. 

Kenningar Bourdieu og Bernstein nýtast einnig sem verkfæri til að greina 

þætti sem styðja við árangursríkt nám innflytjenda. Rætt var um þátttöku í 

samfélagi. Þar kom meðal annars fram að einstaklingar, sem hafa tækifæri 

til fullrar þátttöku, eru líklegri til velgengni en þeir sem eru félagslega utan-

veltu. Það er ekkert í íslenskum lögum sem hindrar fjölmenningarlega 

kennslu en heldur ekkert sem hvetur sérstaklega til hennar. Niðurstöður 

rannsókna sýna að nokkuð skorti á að allir íslenskir skólar séu fjöl-

menningarlegir samkvæmt viðmiðum Banks (2006). Að stunda nám í skóla 

sem leggur áherslu á fjölmenningarlega menntun er meðal þess sem hefur 

jákvæð áhrif á nám innflytjenda. 

Það styður mjög við góðan námsárangur að foreldrar hvetji börn sín til 

náms jafnvel þó þeir hafi ekki undirstöðuþekkingu til að hjálpa þeim við 

námið. Viðhorf og væntingar kennara skipta máli varðandi námsárangur 

innflytjenda. Einnig að þeir hafi góða færni í íslensku en niðurstöður margra 

rannsókna sýna að góð færni í meirihlutamáli er lykill að velgengni. 
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4 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir markmiðum rannsóknarinnar, rann-

sóknarspurningu, aðferð og hvernig staðið var að gagnasöfnun og gagna-

greiningu. Einnig verður fjallað um siðferðileg atriði og trúnað við viðmæl-

endur. Að lokum verður sagt hvernig komist var í samband við  þátttak-

endur og þeir kynntir lítillega. 

4.1 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar er að veita innsýn í reynslu innflytjenda frá Asíu 

og Afríku, sem hafa lokið framhaldskólanámi á Íslandi, af skólagöngu sinni. 

Jafnframt að skoða hvort hægt sé að greina einhverja sameiginlega þætti, 

sem gerðu það að verkum að þátttakendur í rannsókninni náðu að ljúka 

námi en algengara er að innflytjendur hverfi frá framhaldsskólanámi áður 

en því er lokið (Hagstofa Íslands, 2011; Solveig Brynja Grétarsdóttir, 2007). 

Ennfremur að kanna hvað viðmælendur mínir álíti að skipti máli til þess að 

framhaldsskólaganga ungra innflytjenda frá Asíu og Afríku gangi vel og hver 

sé sýn þeirra á það að margir innflytjendur á Íslandi frá þessum heimsálfum 

fari ekki í framhaldsskóla eða hætti áður en þeir ná að ljúka námi. 

Rannsóknarspurningin sem ég leitast við að svara er:  

 Hver er reynsla og sýn innflytjenda frá Asíu og Afríku, sem lokið hafa 
framhaldsskólanámi á Íslandi, á skólagöngu sína?  

4.2 Aðferð og gagnaöflun 

Rannsóknin var eigindleg og voru viðtöl notuð sem gagnasöfnunaraðferð. 

Viðtöl í eigindlegum rannsóknum fela það í sér að rannsóknargagna er aflað 

með samræðum rannsakanda og þátttakenda. Viðtöl eiga vel við þegar 

rannsökuð er reynsla fólks af samskiptum. Þau eiga einnig vel við þegar 

rannsökuð er skynjun, viðhorf, þekking, væntingar og gildismat (Helga Jóns-

dóttir, 2003). Rannsakandinn sjálfur er aðal rannsóknartækið. Hann hlustar 

á fólk tjá sig um liðna atburði, tilfinningar sínar, hegðun, vonir og upplifanir. 

Rannsakandi reynir að skilja og varpa ljósi á reynslu viðmælenda út frá 

þeirra sjónarhóli í gegnum frásagnir þeirra (Kvale, 1996). Þegar gögnum er 

safnað er leitast við að skilja hvaða merkingu fólk leggur í veruleikann og 

reynt að fá innsýn í reynslu og upplifun fólksins (Wolcott, 1995). Með 
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þessari aðferð er gengið út frá því að veruleikinn sé félagsleg afurð og verði 

til með samskiptum fólks. Þess vegna er merking lykilhugtak í eigindlegri 

nálgun (Bogdan og Biklen, 1992).  

Ég áleit viðtöl henta vel til að leita svara við rannsóknarspurningunni þar 

sem ég vildi fá fram reynslu og sýn viðmælenda minna á skólagöngu sína. 

Viðtölin voru í formi  samtala sem byggðust á hálfopnum viðtalsramma (sjá 

viðauka, bls. 73) og voru þau hljóðrituð, skráð orðrétt upp fyrir úrvinnslu og 

þemagreind. Með því að styðjast við viðtalsramma eru þátttakendur spurðir 

svipaðra spurninga, þannig að samsvörun fáist á millli viðtala (Kvale, 1996). 

Viðtalsramminn var hafður til hliðsjónar í viðtölunum en áhersla lögð á að 

viðmælendurnir greindu frá eigin hugmyndum og upplifunum. Mér finnst 

mikilvægt að raddir viðmælenda minna heyrist. Því skeytti ég inn beinum 

tilvitnunum úr frásögnum þeirra sem skráðar voru niður eftir upptöku. Þrí-

punktur milli setninga táknar úrfellingu sem ekki skiptir máli og ég felldi út 

hikorð og smáorð. Að öðru leyti er um að ræða málfar viðmælendanna eins 

og það er á upptökunum. 

Niðurstöður eigindlegra rannsókna gefa fyrst og fremst vísbendingar um 

reynslu og túlkun einstaklinganna sem taka þátt í rannsókninni. Það er ekki 

reiknað með að alhæft sé út frá niðurstöðum yfir á stærri hóp (Bogdan og 

Biklen, 1992). Niðurstöður rannsóknar minnar eiga því aðeins við sýn fólks-

ins sem ég ræddi við. 

4.3 Úrvinnsla 

Gagnagreining fór fram samhliða gagnaöflun og eftir að henni lauk. Mark-

mið greiningarinnar var að flokka hugmyndir, leita skýringa og auka skilning 

í sambandi við rannsóknarspurninguna. Til þess að geta túlkað gögnin voru 

þau kóðuð út frá megin þemum sem fundust við athugun á þeim og út frá 

rannsóknarspurningunni. Byrjað var á að kóða gögnin, draga út þemu og 

þau borin saman. Notuð var opin kóðun en í henni felst að fundin eru lykil-

hugtök og endurtekningar úr öðrum viðtölum og hugtökin svo flokkuð 

(Flick, 2006). Greiningarflokkar voru ekki ákveðnir fyrirfram, heldur þró-

uðust þeir úr gögnunum þegar fundin voru tengsl á milli flokka og skoðuð 

voru samhengi atriða sem koma fram í viðtölum.  

Sem rannsakandi hef ég leitast við að skilja og túlka reynslu og upplifun 

viðmælenda minna. Jafnframt hef ég reynt að láta ekki eigin hugmyndir eða 

fordóma hafa áhrif á rannsóknarvinnuna. Ég er þó meðvituð um að allt 

rannsóknarferlið í eigindlegum rannsóknum felur í sér val og mat og því er 

aldrei hægt að sýna fullkomið hlutleysi við slíkar rannsóknir. 
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4.4 Siðferðileg atriði 

Við rannsóknir þarf að uppfylla siðferðilegar kröfur ekki síður en aðferða-

fræðilegar. Áður en rannsóknarvinnan hófst þurfti að tilkynna rannsóknina 

til persónuverndar. Upplýst og óþvingað samþykki þátttakenda er frum-

skilyrði fyrir vandaðri rannsókn. Upplýsts samþykkis þátttakenda var aflað 

með því að gera þeim grein fyrir eðli rannsóknarinnar með símtölum og 

tölvupóstum. Þátttakendum var gefið færi á að spyrja spurninga og fá þeim 

svarað og tekið var fram að þeir hefðu fullt frelsi til að hafna eða hætta við 

þátttöku hvenær sem væri. Þátttakendur voru fullvissaðir um að farið yrði 

með öll rannsóknargögn sem trúnaðarmál og að öllum gögnum yrði eytt um 

leið og úrvinnslu lyki. Nafnleynd er skilyrði fyrir því að rannsókn uppfylli 

kröfur um gott rannsóknarsiðferði (Flick, 2006; Sigurður Kristinsson, 2003). 

Það er mikilvægt að rannsakandi sé meðvitaður um forhugmyndir sínar 

gagnvart þeim hópi sem ætlunin er að rannsaka þar sem staðalmyndir og 

fordómar geta verið hindrun í eigindlegum rannsóknum (Lichtman, 2010). 

Það má segja að forhugmyndir mínar hafi verið þær, að sjaldgæft væri að 

innflytjendur næðu að útskrifast úr framhaldsskólum, vegna þess að ég 

þekkti enga sem hefðu gert það. Ég hef hins vegar reynt að láta slíkar hug-

myndir ekki hafa áhrif á niðurstöðurnar því ég geri mér grein fyrir að þó ég 

hafi ekki vitað um neina áður en ég hóf rannsóknina þá þýði það ekki að það 

geti ekki verið nokkuð margir einstaklingar frá Asíu, Afríku og Suður-

Ameríku, sem hafa lokið framhaldsskólanámi á Íslandi.      

4.5 Þátttakendur 

Við val á þátttakendum var beitt markmiðsúrtaki sem felur í sér að úrtak er 

valið út frá tilgangi og markmiði rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 

2003). Mig langaði að ræða við innflytjendur, á milli tvítugs og þrítugs, sem 

lokið hafa framhaldsskólanámi á Íslandi, til að fá innsýn í reynslu þeirra á 

skólagöngu sína. Ég vildi fá þátttakendur frá Afríku, Asíu og Suður-Ameríku, 

sem hófu nám á Íslandi á mið- eða unglingastigi grunnskóla eða við upphaf 

framhaldsskóla.  

Ástæðan fyrir því að ég valdi að ræða við fólk frá þessum fjarlægum 

heimsálfum er sú að mér fannst áhugavert að gera rannsókn þar sem 

skoðað væri hvað styðji við framhaldsskólagöngu ungmenna sem koma úr 

menningarlegu umhverfi sem er mjög ólíkt því íslenska. Áður en ég hóf 

rannsóknina þekkti ég engin dæmi um innflytjendur frá Afríku, Asíu og 

Suður-Ameríku sem hefðu lokið framhaldsskólanámi hér á landi. Hins vegar 

þekki ég þó nokkra frá þessum heimsálfum sem hafa byrjað í framhalds-

skóla en horfið frá námi.  
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Til að finna viðmælendur hafði ég samband við grunnskólakennara sem 

ég veit að hafa verið að kenna íslensku sem annað mál og kennslustjóra 

þriggja framhaldsskóla sem innflytjendur hafa mikið sótt. Kennararnir gátu 

bent mér á sex einstaklinga. Tvo af þeim náði ég aldrei í þrátt fyrir ítrekaðar 

tilraunir. Annar þeirra er frá Suður-Ameríku. Þar sem ég náði ekki í hann er 

því miður enginn þátttakandi frá þeirri heimsálfu. 

 Ég sá viðtöl í fjölmiðlum við innflytjendur sem höfðu skarað fram úr í 

framhaldsskólanámi á Íslandi. Ég hringdi í fólkið, kynnti mig og tilgang rann-

sókninnar og bauð þeim að taka þátt. Allir sem ég náði í voru strax mjög 

jákvæðir, sögðu að þeim þætti þetta þarft verkefni og vildu gjarnan vera 

með. Þannig fékk ég hóp átta innflytjenda á aldrinum 20 til 28 ára til að taka 

þátt í rannsókninni.  

Viðtölin voru tekin á tímabilinu frá maí til júlí 2012. Þau fóru öll fram á 

íslensku enda hafa viðmælendurnir ágætt vald á íslenskri tungu. Stysta við-

talið tók hálftíma og það lengsta eina og hálfa klukkustund. Hin sex viðtölin 

tóku frá 40 mínútum upp í 75 mínútur. Viðtalsstaðir voru valdir í samráði við 

þátttakendur. Eitt viðtal fór fram á kaffihúsi í Reykjavík og eitt var tekið á 

heimili viðmælanda í bæ úti á landi. Sex viðtöl fóru fram í íbúð sem ég hef 

aðgang að í Reykjavík en þar sem ég bý úti á landi þurfti ég að koma til 

borgarinnar og hitta þátttakendur þar. Þessir þrír viðtalsstaðir urðu fyrir 

valinu vegna þess að þeir hentuðu best í hverju tilfelli fyrir sig. 

Hér á eftir er stutt kynning á þátttakendum rannsóknarinnar. Nöfnum 

þeirra hefur verið breytt og ekki er gefið upp í hvaða skólum þau stunduðu 

nám til að tryggja nafnleynd. Í fimmta kafla ritgerðarinnar verður nánar 

fjallað um bakgrunn og skólagöngu þeirra út frá þeim megin þemum sem 

fundust við gagnagreiningu. 

Amalía fluttist til Íslands frá Víetnam með foreldrum sínum og litlum bróður 

þegar hún var 15 ára. Hún var þátttakandi í verkefninu Framtíð í nýju landi. 

Hún er stúdent frá framhaldsskóla í Reykjavík, hefur lokið meistaraprófi frá 

háskóla og er nú í góðu starfi við fagið sem hún nam. 

Anna flutti hingað með móður sinni frá Víetnam þegar hún var 12 ára. Hún 

lauk fyrst tveggja ára starfsréttindanámi frá framhaldsskóla í Reykjavík og 

starfaði við það í nokkur ár. Svo fór hún aftur í framhaldsskóla og lauk 

stúdentsprófi. Hún er langt komin með háskólanám á Íslandi. 

Daníel Li flutti til Íslands frá Kína með móður sinni þegar hann var 10 ára. 

Faðir hans hafði þá verið að vinna á Íslandi í eitt ár. Hann er stúdent frá 

rótgrónum framhaldsskóla í Reykjavík og er nú í háskólanámi á Íslandi. 
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María flutti til Íslands frá Filippseyjum þegar hún var 13 ára ásamt móður 

sinni og fjórum bræðrum. Hún er stúdent frá framhaldsskóla í Reykjavík, þar 

sem hún varð dúx. Hún stefndi á að hefja háskólanámi á Íslandi haustið 

2012. 

Óli flutti til Íslands frá Kína með móður sinni þegar hann var 11 ára. Faðir 

hans hafði þá verið að vinna á Íslandi um tíma. Óli er stúdent frá sama 

framhaldsskóla og Anna. Hann er nú í háskólanámi á Íslandi. 

Pétur fluttist hingað með móður sinni frá landi í Asíu þegar hann var 17 ára. 

Hann er stúdent frá sama framhaldsskóla og Óli og Anna. Hann er nú 

háskólanemi á Íslandi. 

Sara flutti til Íslands frá Afríku með móður sinni, yngri bróður og íslenskum 

stjúpföður þegar hún var 11 ára. Hún er stúdent frá framhaldsskóla úti á 

landi og er nú í háskólanámi í Norður-Ameríku.  

Tumi flutti til Íslands frá Víetnam ásamt foreldrum sínum og yngri bróður 

þegar hann var 17 ára. Hann var þátttakandi í verkefninu Framtíð í nýju 

landi. Hann lauk sveinsprófi í iðngrein, með hæstu einkunn fyrir loka-

verkefni sitt, frá sama framhaldsskóla og María auk þess sem hann bætti við 

sig meiri réttindum í öðrum framhaldsskóla.  

Ástæðurnar fyrir því að ég tilgreini ekki lönd Söru og Péturs eru þær að 

nemendur frá Afríku sem hafa lokið framhaldsskóla hér á landi eru svo fáir 

að auðvelt yrði að finna út við hverja væri átt ef ég gæfi upp heimalandið 

hennar. Ég gef ekki upp heimaland Péturs vegna þess að hann var flótta-

maður fyrstu æviárin ásamt fjölskyldu sinni.   

4.6 Samantekt 

Í kaflanum hér að ofan hefur verið gerð grein fyrir markmiðum rann-

sóknarinnar sem eru annars vegar að veita innsýn í reynslu innflytjenda frá 

fjarlægum heimsálfum á skólagöngu sína. Hins vegar að að kanna hvað við-

mælendur mínir álíti að skipti máli til þess að framhaldsskólaganga inn-

flytjendaungmenna frá Asíu og Afríku gangi vel og hver sé sýn þeirra á það 

að margir innflytjendur á Íslandi frá þessum heimsálfum fari ekki í fram-

haldsskóla eða hætti áður en þeir ná að ljúka námi. Fjallað var um fram-

kvæmd rannsóknarinnar og sagt frá gagnaöflun og gagnagreiningu. Því næst 

var fjallað um siðferðileg atriði og trúnað við þátttakendur. Að lokum var 

stutt kynning á þátttakendum rannsóknarinnar sem allir hafa lokið 

stúdentsprófi nema einn og er sá með sveinspróf í iðngrein. Stúdentarnir 

eru flestir í háskólanámi eða hafa lokið því.  
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5 Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu þemu sem komu fram í viðtölunum 

við þátttakendur sem eru kynntir í kafla 4.5. Má þar nefna fjölskylduað-

stæður, skólagöngu í heimalandi, grunn- og framhaldsskólagöngu á Íslandi, 

sýn á velgengni og hindranir innflytjenda í framhaldsskólum og framtíðar-

áform. Ég reyni að gera sem gleggsta grein fyrir því sem kom fram í viðtöl-

unum með því að vitna stundum orðrétt í viðmælendur mína. Með slíkri 

lýsingu vonast ég til að lesendur eigi auðveldara með að setja sig í spor þátt-

takenda rannsóknarinnar. 

5.1 Fjölskylduaðstæður 

Viðmælendur mínir búa við ólíkar fjölskylduaðstæður og ástæður fyrir 

flutningum til Íslands eru misjafnar. Báðir strákarnir frá Kína og Amalía og 

Tumi segja að foreldrar þeirra hafi haft það gott í heimalöndunum en 

langað að breyta til. Amalía sagði:  

Við höfðum það mjög gott úti í Víetnam. Við fluttum til Ísland 

ekki út af peningamálum eða atvinnumálum. Bara, þú veist 

mamma og pabbi langa að breyta til og mamma vil koma, búa 

hjá bróður sínum sem hún hefur ekki hitt í mörg ár.  

Tumi og Óli áttu líka ættingja hér á landi sem hafði áhrif á ákvörðun fjöl-

skyldnanna að flytjast hingað.  Daníel Li átti ekki fjölskyldu hér en faðir hans 

fékk vinnu á Íslandi þar sem hann nýtir háskólamenntun sína, sem gerir það 

að verkum að honum líður vel hér á landi, þó hann tali mjög litla íslensku. 

Það sama má segja um föður Óla. Hann er iðnmenntaður frá Kína og hefur 

alltaf unnið við þá grein á Íslandi þó hann tali ekki íslensku. Hins vegar fundu 

feður Amalíu og Tuma sig ekki hér. Þeir fengu ekki vinnu við það sem þeir 

höfðu menntað sig til vegna þess að þeir töluðu ekki íslensku. Foreldrar 

þeirra beggja skildu eftir nokkurra ára búsetu á Íslandi. Annar faðirinn flutti 

aftur til Víetnam en hinn stofnaði nýja fjölskyldu hér á landi. Síðan hafa 

Amalía og Tumi búið með mæðrum sínum og yngri bræðrum.  

Anna býr ein með móður sinni en þær fluttu hingað vegna þess að faðir 

hennar lést þegar hún var 11 ára. Það var erfitt fyrir móður hennar að sjá 

ein fyrir heimilinu og standa straum af skólagöngu Önnu í Víetnam en það 
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er mjög kostnaðarsamt að mennta sig þar. Fyrstu fjögur árin á Íslandi bjó 

Anna hjá frændfólki í Reykjavík því móðir hennar var að vinna úti á landi. 

Anna mátti vera hjá móður sinni en hún vildi frekar fá að vera í Reykjavík og 

ganga í grunnskóla þar. 

Fjölskylda Péturs hafði það ekki gott í heimalandinu. Fyrstu ár hans voru 

þau flóttamenn í öðru landi í Asíu en gátu snúið til baka til heimalandsins 

eftir nokkurra ára útlegð. Hann fluttist hingað með móður sinni því hún 

giftist íslenskum manni. Pétur hefur nánast alveg staðið á eigin fótum síðan 

hann flutti til Íslands. Hann bjó fyrstu mánuðina hjá móður sinni og eigin-

manni hennar en frá því hann varð 18 ára hefur hann leigt með íslenskum 

vinum sínum.  

Sara flutti hingað vegna þess að móðir hennar giftist íslenskum manni. 

Hann er háskólamenntaður og vann við hjálparstörf í Afríku og hjónin 

kynntust í gegnum þau störf. Eiginmaður móður hennar er henni og bróður 

hennar góður stjúpfaðir. Þau eru búin að eignast yngri hálfsystkini síðan þau 

fluttu til Íslands.  

Það var erfitt hjá Maríu og fjölskyldu hennar í Filippseyjum þar sem 

móðir þeirra var einstæð og þurfti að sjá fyrir 5 börnum. Þau fluttu hingað 

vegna þess að móðirin fékk vinnu sem ættingi hennar, sem var búinn að 

vera á Íslandi um tíma, útvegaði henni. Móðir Maríu kynntist íslenskum 

manni eftir að hún flutti hingað með börnin sín. Stjúpfeður Söru og Maríu 

hafa verið duglegir við að aðstoða þær við námið meðal annars við yfirlestur 

verkefna á íslensku.  

Flestar mæður viðmælenda minna eru vel menntaðar frá heimalöndum 

sínum en hafa ekki getað nýtt menntunina hér á landi. Þær eru m.a. lyfja-

fræðingur, hjúkrunarfræðingar, ljósmóðir og kennari. Þær starfa sem skóla-

liði, aðstoðarkonur í eldhúsum, í kjötvinnslu, þvottahúsi og ein er öryrki eftir 

vinnuslys sem hún lenti í hér á landi. Tvær hafa lokið sjúkraliðanámi eftir að 

þær fluttu hingað og starfa við það. Þær eru báðar giftar íslenskum 

mönnum og tala íslensku. Helmingur hinna mæðranna talar enga íslensku 

og hinar þrjár geta bjargað sér á málinu. Þó þær geti bjargað sér skilja þær 

alls ekki allt. Það getur verið erfitt eða eins og Pétur sagði: 

Mamma bjargar sér. En mér finnst það ekki nóg. Stundum 

verður misskilningur. Eins og eitthvað mjög lítið mál á milli 

mömmu og kallinn hennar vegna tungumálin og hugsunar-

háttar. Þau skilur bara ekki hvort annað. Það er erfitt.  
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Móðir Amalíu talar íslensku en þau tala alltaf víetnömsku heima. Hún 

hefur lagt áherslu á að viðhalda móðurmálinu og kenndi bróður Amalíu, 

sem var aðeins tveggja ára þegar fjölskyldan flutti til Íslands, að lesa og 

skrifa á víetnömsku. Amalía sagði að það hefði hjálpað honum mikið í 

skólanum að vera sterkur í móðurmálinu. Hann hefði til dæmis ekki náð 

góðum tökum á orðadæmum í íslensku fyrr en hann var orðinn fær að lesa á 

víetnömsku.   

Allir viðmælendur mínir hafa gott vald á íslensku. Þeir hafa góðan orða-

forða og skýran framburð og geta tjáð sig um hvað sem er. Þeir kvarta þó 

yfir að geta ekki alltaf beitt málfræðinni rétt því hún sé svo flókin. Öll tala 

þau móðurmálið sitt við foreldra sína og geta lesið það. Mismunandi er 

hvað þau tala við systkini sín. Daníel Li talar yfirleitt íslensku við yngri systur 

sína sem er fædd á Íslandi því þeim finnst það betra. María og Sara hafa 

alist upp við virkt þrítyngi því á heimilum þeirra er talað móðurtungumál, 

enska og íslenska jöfnum höndum. Þær tala yfirleitt móðurmálið við mæður 

sínar og íslensku við stjúpfeður sína. Stundum er gripið til enskunnar og þau 

systkinin nota öll þessi tungumál sín á milli. 

5.2 Skólaganga í heimalandi 

Viðmælendur mínir höfðu allir sótt skóla í heimalöndum sínum. Þeir höfðu 

allir orð á því að þar hefði verið borin meiri virðing fyrir kennurum, bekkirnir 

verið fjölmennari og miklu meiri agi tíðkast en í grunnskólunum hér. Daníel 

Li sagði: 

Í Kína áttum við að sitja með beint bak og hendur saman fyrir 

aftan bak allan tímann í 40 mínútur. Það voru 60 manns í bekk. 

Og einn kennari. Það var voða stíft í skólanum. Mjög, mjög stíft.  

Öllum viðmælendum mínum gekk mjög vel í námi í heimalöndum sínum. 

Sex þeirra voru á meðal toppnemenda í skólunum sínum en tveir voru vel 

yfir meðallagi en ekki meðal þeirra allra hæstu að eigin sögn. Í Filippseyjum 

útskrifast nemendur úr grunnskóla í 6. bekk. Þegar María útskrifaðist var 

hún hæst af þeim 500 nemendum sem útskrifuðust með henni.  

Þau sem eru frá Kína og Víetnam voru komin lengra í stærðfræði og 

raungreinum en jafnaldrar þeirra á Íslandi en voru á svipuðum stað í ensku 

eða heldur slakari. Þau kunnu öll að skrifa og lesa germanskt letur vegna 

þess að þau voru búin að læra ensku. Sara og María, stúlkurnar frá Afríku og 

Filippseyjum voru komnar lengst í ensku því hluti af grunnskólanámi þeirra 

fór fram á ensku og María hafði lært málið síðan í leikskóla.  
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Pétur og Tumi, sem fluttu hingað þegar þeir voru 17 ára, voru báðir langt 

komnir með framhaldsskólanám í heimalöndum sínum þegar þeir fluttu 

hingað. Þeir voru með góðan grunn í stærðfræði og raungreinum þegar þeir 

hófu framhaldsskólagöngu á Íslandi. Tumi sagði: 

Ég var á síðasta ár í framhaldsskóla. Þess vegna ég koma, ég 

búinn með mikið í Víetnam. Ég þarf bara svona læra tungu-

málin. Það hjálpa mjög mikið.  

5.3 Grunnskólaganga á Íslandi 

Sex viðmælenda minna gengu í grunnskóla á Íslandi. Reynsla þeirra af 

grunnskólagöngunni er misjöfn. Þau voru almennt ánægð með kennarana. 

Sögðu auðvelt að kynnast þeim og þeir væru mildir og persónulegir. Þó 

vantaði Önnu og Söru stuðning frá kennurum sínum þegar þeim gekk ekki 

vel að eignast vini. Þau voru öll undanþegin grunnskólanámi í dönsku nema 

Daníel Li. Ekkert þeirra hefur fengið móðurmálskennslu í grunnskóla eða 

eiga foreldra sem hafa tekið þátt í foreldrasamstarfi í skólunum. Flest báru 

því við að foreldrarnir hefðu verið of uppteknir við vinnu til að hafa haft 

tíma í slíkt samstarf. Foreldrarnir mættu þó þegar þeir voru boðaðir í for-

eldraviðtöl. Það var mismunandi hvernig viðtölin fóru fram. Algengast var 

að ættingjar sem tala íslensku færu með til að túlka. Daníel Li þurfti að þýða 

fyrir foreldra sína. Honum fannst það ekki skemmtilegt en taldi að þetta 

hefði bara verið eitt af því sem hann þurfti að gera.  

Anna og María gengu í grunnskóla í Reykjavík en hin fóru í grunnskóla í 

bæjum á mismunandi stöðum á landinu.  

5.3.1 Upplifun af grunnskólum í Reykjavík 

Upplifun þeirra Önnu og Maríu af skólunum sem þær gengu í var mjög ólík. 

Anna byrjaði í grunnskóla í Reykjavík þar sem hún var eini nemandinn af 

erlendum uppruna. Henni fannst skólinn ekki hafa næga reynslu til að sinna 

nemendum sem ekki kunna íslensku. Hún fékk kennslu í íslensku sem öðru 

tungumáli í klukkutíma á viku, sem henni fannst ekki nóg og hún fékk engan 

annan stuðning. Hún var látin byrja í dönsku þó hún kynni nánast enga 

íslensku en svo kom víetnamskur kennari til að kenna henni íslensku í eina 

önn sem fékk það í gegn að hún þyrfti ekki að læra dönsku. Önnu gekk ekki 

vel að eignast vini í skólanum. Hún talaði enga íslensku því hún var hrædd 

um að það yrði gert grín að henni. En hún var farin að skilja svolítið og þegar 

hún skildi ekki allt voru krakkarnir ekki viljugir að útskýra fyrir henni. 

Kennararnir gerðu lítið í því að hjálpa henni til að eignast vini. Þegar hún var 
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búin að vera í þessum skóla í þrjú ár, án þess að eignast neina vini, fékk hún 

leyfi hjá mömmu sinni til að skipta um skóla. Hún var búin að heyra um 

skóla í öðru hverfi sem var með móttökudeild fyrir nemendur af erlendum 

uppruna. Hún tók strætó í þann skóla það sem eftir var grunnskólagöng-

unnar. Henni fannst mikill munur að vera í þeim skóla. Þar var unnið mark-

visst að því að blanda nemendum og hjálpa þeim til að hafa samskipti. Hún 

eignaðist strax íslenska og víetnamska vini og leið miklu betur. 

María fór í annan grunnskóla í Reykjavík þar sem var móttökudeild. 

Henni fannst hún fá mjög góðan stuðning þar. Hún kynntist aðallega krökk-

unum sem voru með henni í móttökudeildinni því hún var feimin að tala við 

íslensku krakkana. Hún var í grunnskólanum í 8. og 9. bekk og tók samræmd 

próf í stærðfræði og ensku í lok 9. bekkjar. Í stað þess að fara í 10. bekk fór 

hún í framhaldsskóla í borginni sem var með alþjóðlega námsbraut þar sem 

allt var kennt á ensku. Það hentaði Maríu vel því hún var búin að læra ensku 

í Filippseyjum síðan hún var í leikskóla. 

Ég var í MB námi sem er alþjóðlega námsbraut þar sem allt er 

kennd á ensku, þess vegna flutti ég strax í framhaldsskóla. Mér 

finnst það vera betra, [...] þú veist bara undirbúa mig strax fyrir 

háskóla. En að vera að stússast í grunnskóla. [...] Þegar ég var 

13 ára og var að lesa ógeðslega þunna bók og stórar myndir. 

Mér fannst þær svo barnalegar. 

5.3.2 Upplifun af grunnskólum á landsbyggðinni 

Amalía, Daníel Li, Óli og Sara gengu í grunnskóla á mismunandi stöðum á 

landinu. Ýmist voru þau eini nemandinn af erlendum uppruna í skólunum 

eða það voru einn til tveir aðrir sem voru þá frá Austur-Evrópu. Þeim fannst 

komið vel til móts við námslegar þarfir sínar þó skólarnir sem þau sóttu 

hefðu ekki mikla reynslu af að vinna með nemendum af erlendum uppruna. 

Þau héldu áfram í stærðfræði þar sem þau voru stödd. Strákarnir tóku fram-

haldsskólaeiningar í stærðfræði og raungreinum þegar þeir voru í grunn-

skóla. Þau fengu ýmist einstaklingskennslu í íslensku eða með samnemanda 

frá Austur-Evrópu. Daníel Li, Óli og Sara voru farin að geta bjargað sér 

ágætlega á íslensku eftir að hafa búið á Íslandi í um það bil eitt ár. Daníel Li 

sagði: 

Ég held að af hverju mér gekk svona vel, [...] að læra íslensku af 

því að í Kína maður þarf að standa sig rosa vel í skólanum. Það 

er rosalega mikil pressa frá foreldrunum þannig að ég lagði 

rosalega mikla áherslu á íslensku fyrsta árið. [...] Allir voru rosa-
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lega góðir kennarar, styðjandi og svona. Og mér fannst grunn-

skólinn ekkert, alls ekki erfiður. 

Fjölskylda Amalíu stóð í þeirri trú að hér væri töluð enska því þau rugluðu 

Íslandi saman við Írland. Það var því heilmikið áfall að koma hingað og 

komast að því að enska væri ekki þjóðtungan. Þegar þau komu til Íslands 

voru tveir mánuðir eftir af skólaárinu. Amalía hefði átt að fara í 9. bekk en 

fjölskyldan ákvað að skynsamlegra væri að hún færi í 8. bekk þannig að hún 

næði tveimur heilum grunnskólaárum áður en hún færi í framhaldsskóla. 

Hún var feimin að tala íslensku fyrsta árið og talaði ensku við krakkana. En 

svo tók hún ákvörðun um að tala bara íslensku því hún vildi geta tekið þátt í 

því sem bekkjarfélagarnir voru að ræða.   

Það var mismunandi hvað krakkarnir voru teknir mikið út úr tímum til að 

læra íslensku. Daníel Li fór bara út úr íslenskutímum í bekknum til að læra 

íslensku sem annað mál. Óli og Amalía voru tekin út þegar það var íslenska 

og danska í bekkjunum þeirra. Auk þess sem Amalía fékk líka íslensku-

kennslu þegar það voru samfélagsgreinar í bekknum.  Sara var ekki tekin út 

úr tímum til að læra íslensku nema þegar hún var í dönsku. Hún fékk auka-

tíma í íslensku eftir skóla. Hún var ekki alltaf ánægð með það á unglings-

árunum að þurfa að vera lengur í skólanum þegar hinir krakkarnir gátu farið 

heim en gerði sér grein fyrir að það væri mikilvægt fyrir sig að nýta þessa 

tíma. Því það væri hún sem bæri ábyrgð á eigin námi og myndi uppskera 

eins og hún sáði. Hún sagði: 

Ég held það sé rosalega mikið hversu mikið þú ert tilbúin að 

gera og reyna. Því meira sem þú ert að reyna ertu að fá til 

baka.   

Þau höfðu öll orð á því að það hefði verið erfitt í grunnskólanum þegar þau 

kunnu enga íslensku. Daníel Li og Söru gekk ekki vel að kynnast íslenskum 

krökkum. Þeir voru áhugasamir og jákvæðir í byrjun en þegar nýjabrumið 

fór af og þau gátu ekki tekið þátt í spjalli til jafns við þau íslensku þá misstu 

þau áhugann. Þau töluðu bæði um að krakkarnir hefðu flestir þekkst síðan í 

leikskóla og verið búnir að mynda vinahópa sem var erfitt að komast inn í.  

Sara sagði: 

Já, þannig að [...] það var svoldið erfitt fyrst fyrir mig. Mér 

fannst alltaf að ég væri svona útundan. En vissi náttúrulega 

ekki hvað er að gerast eða af hverju. Ég talaði við kennarann 
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minn og hún var alveg bara: „Nei, nei þetta er allt í lagi. Þetta 

tekur tíma.“   

Fyrstu tvö árin var Sara mikið ein en svo komst hún inn í vinkonuhóp með 

fjórum stelpum. Þær héldu hópinn það sem eftir var grunnskólagöngunnar 

og hluti af þeim, þar á meðal Sara, fóru svo saman í framhaldsskóla. 

Þegar Daníel Li fór að geta talað íslensku kynntist hann krökkunum 

smám saman. Hann lék minna við krakka eftir skóla en hann hefði viljað því 

foreldrar hans sögðu að hann ætti að vera heima að læra. Hann er sáttur við 

þetta í dag en var það ekki alltaf á þessum árum. 

Oft vildu vinir mínir leika við mig og ég sagði alltaf nei af því að 

foreldrar mínir sögðu: „Nei, það þarf að klára að læra“. Þess 

vegna það eru foreldrarnir fyrir mig sem skipta náttúrulega 

miklu máli af því maður veit ekki betur þegar maður er ennþá 

svona unglingur.   

5.3.3 Félagsleg þátttaka á grunnskólaárum 

Það er misjafnt hvort og hversu mikið viðmælendur mínir tóku þátt í 

íþrótta- og/eða tómstundastarfi fyrir utan skóla. Ekkert þeirra hefur verið í 

tónlistarnámi eða spilar á hljóðfæri. Anna og Amalía voru ekki í neinu tóm-

stundastarfi fyrir utan skóla og Amalía þorði ekki að fara í skólasund. Hún 

var ósynd þegar hún flutti til landsins og var hrædd um að verða sér til 

skammar þannig að hún kom sér alltaf undan því að fara í sund. Það fór 

mikill tími í heimanám hjá þeim báðum. 

María fór að æfa tennis, ásamt bróður sínum sem er ári yngri, þegar hún 

var í 9. bekk. Hún hefur áhuga á myndlist og frítími hennar hefur mikið farið 

í að teikna og mála. 

Daníel Li og Óli voru virkir í íþróttalífi á grunnskólaárunum. Þeir æfðu 

báðir fótbolta og körfubolta. Óli sagðist eiginlega aldrei hafa þurft að læra 

heima. Hann lærði íslensku með því að leika við íslenska krakka.  Honum 

fannst það mjög gott eða eins og hann sagði:  

Samskipti skiptir mesta máli til að læra tungumálið. 

  Þrátt fyrir að eiga ekki fasta vini fyrstu árin á Íslandi var Sara virk í 

íþrótta- og félagsstarfi. Hún æfði körfubolta og sund og söng með grunn-

skólakórnum. Sara sagði: 

[...]ef mann er virk í eitthvað svona, það er svo gott fyrir mann. 

Af því að [...] þú getur svona kynnst fólki,[...] í staðinn fyrir að 
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vera svona ein, þá ertu hluti af einhverjum félagsskap. [...] Og 

mér finnst líka hluti af að allt hefur gengið vel í skólanum er að 

ég var í körfubolta eða í kór eða eitthvað svona.  

5.4 Framhaldsskólaganga á Íslandi 

Allir viðmælendurnir sem gengu í grunnskóla á Íslandi fóru beint úr grunn-

skóla í framhaldsskóla. Upplifun þeirra af flutningi á milli skólastiga var mis-

jöfn. Amalíu fannst ekki eins erfitt að byrja í framhaldsskólanum á Íslandi og 

þegar hún byrjaði í grunnskólanum því þá kunni hún enga íslensku. Hún 

sagði: 

Mér finnst það allt í lagi. Af því að það er ekkert mál þegar ég 

var komin í menntaskóla og háskóli af því að allir hinir krakkar 

er á sama reki og ég. Við erum byrja læra nýjan hlutur og þá 

byrjar kennari að útskýra og þá er ég bara alltaf á sama stað og 

þau. Það var bara held ég erfiðast í 9. bekk þá þau vita svo 

miklu meira (með áherslu) en ég. 

Daníel Li fór í rótgróinn framhaldsskóla. Honum fannst mikið stökk að fara 

úr grunnskólanum, þar sem honum þótti námsefnið létt og kennararnir 

styðjandi, yfir í framhaldsskólann þar sem námsefnið var miklu erfiðara og 

hann fékk engan stuðning. Áfangar í íslensku sem öðru máli voru ekki í boði 

í skólanum. Hann tók því almenna íslenskuáfanga, þar á meðal fornbók-

menntir og stúdentspróf í dönsku. Hann var alveg sáttur við að fá engan 

stuðning því hann kærði sig ekki um meiri aðstoð en aðrir nemendur fengu. 

Daníel Li sagði: 

Ég þoldi ekki að vera í svona sérkennslu í grunnskóla. Ég vildi 

vera með hinum. Ég var mjög góður í öllu nema þegar kom 

íslenska þá þurfti ég að vera með öðrum útlendingum. [...] en 

ég vildi vera með „venjulegum“ krökkum.  

Hinir viðmælendurnir tóku áfanga í íslensku sem öðru máli og fengu undan-

þágu frá dönskunámi nema Sara sem þurfti að fara í dönsku. Hún var í fram-

haldsskóla úti á landi og var látin taka dönskuáfanga þó hún hefði ekki verið 

búin að læra dönsku í grunnskóla. Henni fannst það allt í lagi en átti erfitt 

með þýsku, hún skipti því af málabraut yfir á félagsfræðibraut. Það átti sér-

lega vel við hana að læra félagsfræði, sálfræði og slíka áfanga. Henni gekk 

vel að lesa þessi fög en segir jafnframt að kennararnir hafi verið einstaklega 
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skilningsríkir og hvatt hana mjög til að láta sig vita ef hún skildi ekki eitthvað 

og verið tilbúnir til að hjálpa henni. 

Sara og María tóku báðar almenna íslenskuáfanga til stúdentsprófs auk 

áfanga í íslensku sem öðru máli. Í fimmta íslenskuáfanganum sem Sara 

þurfti að taka voru fornbókmenntir. Söru fannst mjög erfitt að skilja málið á 

sögunum og sá ekki fram á að geta lokið áfanganum. Hún fór því og talaði 

við fagstjórann í íslensku. Hann sýndi henni fullan skilning því hann vissi að 

henni var búið að ganga vel í öllu öðru í skólanum. Til þess að hún gæti 

útskrifast sem stúdent var útbúinn séráfangi í íslensku fyrir hana og fleiri 

nemendur sem áttu í erfiðleikum með fornbókmenntaáfangann.  

Pétur og Tumi, sem voru orðnir 17 ára þegar þeir fluttu til Íslands, sóttu 

um að komast í framhaldsskóla þótt þeir kynnu enga íslensku. Tumi sótti um 

framhaldsskóla úti á landi og fékk inngöngu. Hann sagði: 

Fyrsta önnin skólameistari segja svona: „Láta þú prófa eitt“. 

Hann láta mig prófa svona ensku, íþróttir og ég segja ég mjög 

góður svona náttúrufræði. Ókei, prófa efnafræði, eðlisfræði og 

stærðfræði.  Lokapróf ég ná öllu. Og einkunn not bad, átta, níu. 

Þegar Pétur kom hingað fór hann á mánaðarnámskeið í íslensku fyrir útlend-

inga og sótti svo um skólavist í framhaldsskóla í Reykjavík sem honum var 

sagt að væri með góða þjónustu við nemendur af erlendum uppruna. 

Honum var meinuð innganga á þeirri forsendu að hann kynni ekki nægilega 

mikla íslensku. Hann var ekki sáttur en fór í annan skóla í eitt ár þar sem 

hann tók alla áfanga í íslensku fyrir útlendinga sem hann gat. Eftir árið sótti 

hann um að fara á viðskiptafræðibraut í fyrri skólanum og fékk inngöngu.  

Tumi og Amalía byrjuðu í sama framhaldsskóla úti á landi. Þau sögðu að 

kennarinn sem kenndi þeim íslensku sem annað mál hefði verið alveg ein-

stakur. Hann kenndi nemendunum ekki bara íslensku heldur heilmikið um 

það hvernig kerfið á Íslandi virkar. Amalía og fleiri ungmenni af erlendum 

uppruna þurftu að hjálpa foreldrum sínum með ýmis mál til dæmis varðandi 

húsaleigusamninga. Þau gátu farið með þessa pappíra í skólann og þar 

hjálpaði kennarinn þeim að skilja þá. Tumi fór til kennarans eftir skóla sem 

aðstoðaði hann við að þýða meðal annars texta í eðlisfræði og efnafræði úr 

íslensku yfir á ensku. Tumi þýddi þá svo heima úr ensku yfir á víetnömsku. 

Einnig hafði þessi kennari frumkvæði að því að hluti af námi íslenskra nem-

enda á félagsfræðibraut var að aðstoða nemendur skólans sem voru af 

erlendum uppruna en þeir voru nokkrir á þessum tíma. Tuma fannst mjög 

gott að fá þessa aðstoð frá íslenskum samnemendum sínum.  
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María, Sara, Pétur og Anna hafa stundum fengið íslenska vini sína til að 

lesa yfir málfar og stafsetningu á verkefnum hjá sér auk þess sem stjúpfeður 

Maríu og Söru hafa hjálpað þeim með íslenskuna. Hin hafa treyst á sjálfa sig 

við ritun á verkefnum. Kennarar viðmælenda minna tóku flestir tillit til þess 

að íslenska væri ekki móðurmál þeirra og drógu þá ekki niður þó málfar og 

stafsetning á verkefnum og prófum væri ekki rétt ef innihald textanna var í 

lagi. Amalía svaraði þegar hún var spurð hvort einhver hefði lesið yfir hjá 

henni:  

Nei, enginn og aldrei. Ekki ennþá. Bara alla leið frá því ég var í 

grunnskóla, menntaskóla og háskóla. Það sem ég skrifa ég bara 

skila eins og það er. Ég var líka svo heppin af því að kennararnir 

þeir eru yfirleitt mjög samningsríkir yfir því. Þeir vita að það er 

efnið sem skiptir máli.  

Fimm viðmælenda minna skiptu aldrei um framhaldsskóla á meðan á fram-

haldsskólagöngunni stóð en þrír skiptu um skóla. Eftir að hafa verið tvö ár í 

framhaldsskólanum með alþjóðlegu námsbrautinni ákvað María að færa sig 

á milli skóla og fór á braut tengda áhugasviði sínu sem er myndlist. Tumi og 

Amalía þurftu að skipta um skóla vegna búferlaflutninga fjölskyldna sinna. 

Tumi flutti á höfuðborgarsvæðið og fór í framhaldsskóla í Reykjavík. Fjöl-

skylda Amalíu flutti í bæ í öðrum landshluta þar sem Amalía fór í annan 

framhaldsskóla. Fjölskyldan flutti svo til Reykjavíkur áður en Amalía hafði 

lokið framhaldsskólanámi og hún fór í þriðja framhaldsskólann, þaðan sem 

hún lauk stúdentsprófi. 

Unga fólkið sem ég ræddi við eru stúdentar af ýmsum brautum. Má þar 

nefna náttúrufræðibraut, listnámsbraut, viðskiptafræðibraut og félagsfræði-

braut. Þau hafa lokið öllum fögum á þessum brautum eins og hver annar 

nemandi fyrir utan þau frávik sem getið hefur verið um hér að ofan. Sem 

eru að flest voru undanþegin dönsku og tóku íslensku sem annað mál í stað 

almennra íslenskuáfanga. Auk þess sem kennarar almennt tóku tilllit til þess 

að þau hefðu ekki íslensku að móðurmáli og drógu þau því ekki niður þó 

málfar og stafsetning væru ekki alveg rétt á verkefnum og prófum. 

5.4.1 Félagsleg þátttaka að loknum grunnskóla 

Félagsleg þátttaka og vináttutengsl breyttust töluvert hjá viðmælendum 

mínum þegar þeir hófu framhaldsskólanám. Þeir sem voru í grunnskóla á 

Íslandi og höfðu verið að æfa íþróttir á gunnskólaárunum hættu því allir, 

nema María. Hún hélt áfram að æfa tennis og fór aðeins að kenna það líka. 

Hún sagðist hafa farið að kynnast íslenskum krökkum þegar hún byrjaði í 
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framhaldsskólanum því þá hafi hún farið að þora að tala íslensku. Pétur og 

Tumi, sem voru ekki í grunnskóla á Íslandi, stunduðu íþróttir á framhalds-

skólaárunum. Pétur spilaði fótbolta og stundaði sund, hlaup og hjólreiðar og 

Tumi æfði sjálfsvarnaríþrótt. Honum gekk ekki vel að eignast íslenska vini 

meðan hann var í iðnnáminu. Hann hafði lítinn frítíma því hann þurfti að 

eyða miklum tíma í heimanám og vinnu með skólanum. Í mörg ár var hann 

að þrífa bíósali frá 12 á miðnætti til 6 á morgnana aðfaranætur laugardaga 

og sunnudaga. Og þá svaf hann á daginn um helgar. Hann var feiminn og 

talaði litla íslensku. Tumi sagði: 

Í fjögur ár í framhaldsskóla, ég á ekki vini. Mjög lítið. Fordóma 

og feiminn. Núna ég tala svona þannig, góða íslensku og þú 

skilur, ég skilur. Allt í lagi núna. En samt áður, ég feiminn þegar 

tala. 

Þegar Tumi var langt kominn með námið tók hann þátt í verkefninu Framtíð 

í nýju landi sem hjálpaði honum til að draga úr einangruninni. Þegar hann 

var búinn í skólanum fór hann að vinna og læra brakedans. Þá fór hann að 

kynnast Íslendingum. Honum gekk mjög vel í dansinum og fór að kenna 

hann sjálfur. Hann setti saman hóp af ungum mönnum frá nokkrum löndum 

sem fóru að sýna dans saman. 

Pétur og Óli sögðust ekki hafa þurft að eyða miklum tíma í heimanám á 

framhaldsskólaárunum en hinir lærðu heima í allt að þrjá tíma á dag. Daníel 

Li, Óli og Sara þurftu ekki að vinna með framhaldsskólanum en hin unnu öll 

með skólanum, mismikið þó. María vann til dæmis nokkrar klukkustundir 

aðra hverja helgi og Amalía fór virka daga með móður sinni að ræsta í fyrir-

tækjum eftir dagvinnutíma.  

Það fór mikill tími í milliferðir hjá Daníel Li því í fjögur ár fór hann dag-

lega, klukkutímaferð tvisvar á dag, með rútu á milli heimabæjar síns og 

Reykjavíkur. Daníel var einn af örfáum innflytjendum í framhaldsskólanum 

sem hann gekk í. Hann var í bekkjarkerfi og gekk vel að kynnast bekkjar-

félögunum. Hann eignaðist góða vini og tók þátt í félagslífi skólans.  

Sara söng í framhaldsskólakórnum með skólanum sínum. Sara, Amalía og 

Anna héldu tengslum við vinkonur úr grunnskóla en hinir misstu sambandið 

við grunnskólafélagana.  

Óli þekkti engan í framhaldsskólanum til að byrja með enda nýfluttur 

utan af landi. Honum fannst erfitt að komast inn í vinahóp með Íslendingum 

sem voru flestir í vinahópum sem voru myndaðir í grunnskóla þannig að 

hann var meira með nemendum af erlendum uppruna. Hann sagði: 
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Ég var meira svona með útlendingum í byrjun. Ég var að reyna 

að kynnast Íslendingum en það er mjög erfitt að komast í hóp, 

það er vandamál. Þú getur kynnast þeim auðveldlega en til að 

koma inn í þeirra gamla hóp, það er erfitt. [...] Íslendingur sem 

er að fara í menntaskóla, ekki bara hann einn fer í menntaskóla 

heldur hann og félagar hans sem var í grunnskóla fara í sama 

menntaskóla. Þannig að þú ert kominn með í grunninn svona 

hóp. 

Með tímanum eignaðist Óli marga vini í framhaldsskólanum, bæði af 

erlendum uppruna og íslenska. Hann sat um tíma í nemendaráði skólans 

sem hjálpaði til við að kynnast íslenskum nemendum. Pétri gekk strax vel að 

eignast íslenska vini. Hann sagði: 

Ég lenti aldrei í svona erfiðleikum með að leita að vinum. Ég er 

kannski svona persónulega opinn eða þannig. Ég er búinn alltaf 

vera að hanga með íslenskum vinum. [...] Spurning bara snýst 

um persónulega, hversu dugleg þú er að taka þátt í stærðfræði-

tíma og félagslífi og þá kynnist maður bara.  

Óli og Pétur hafa mikinn áhuga á að stuðla að jákvæðum samskiptum milli 

Íslendinga og innflytjenda. Þegar Óli var í framhaldsskólanum stofnaði hann, 

ásamt félaga sínum, samtök sem hafa það að markmiði að styðja við inn-

flytjendur til að komast inn í íslenskt samfélag. Pétur hefur verið virkur þátt-

takandi í samtökunum. Þau hafa meðal annars staðið fyrir viðburðum þar 

sem fólk af mörgum þjóðernum kemur saman og tekur þátt. Óli sagði: 

Okkar samtök snýst um að hjálpa þessu fólk. Við verðum að 

byrja á okkur sjálfum. Þetta er gott fyrir okkur og Íslendingum 

og allt saman. Þetta samfélag [...] þarf að geta sameinast. 

5.5 Þættir sem stuðla að velgengni 

Hér verður fjallað um sýn viðmælenda minna á það hvað styðji við vel-

gengni, innflytjenda frá fjarlægum heimsálfum, í framhaldsskólum á Íslandi.   

María og Anna sem hafa reynslu af að vera í grunnskólum með móttöku-

deild sögðu báðar að það hefði hjálpað sér mikið og þar hefðu þær fengið 

góðan grunn undir framhaldsskólann, þótt þær hafi séð þegar þær voru 

komnar í framhaldsskólann að kröfurnar hefðu mátt vera meiri.  
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Allir töldu að fjölskylduaðstæður og stuðningur fjölskyldunnar væri það 

sem skipti mestu máli og sögðust hafa fengið mikinn stuðning og hvatningu 

frá foreldrum sínum sem hefðu alls ekki viljað að þau hættu í skóla. Þetta 

færi líka eftir einstaklingunum. Hvað þeir væru tilbúnir til að leggja mikið á 

sig. Amalía sagði: 

Mamma er alveg minn sterkasti stuðningsmaður (brosir). Hún 

segir alltaf: „Ég frekar taka yfirvinnuna.“ Hún vann mjög mikið 

(með áherslu) þegar ég var í náminu. [...] Og þess vegna þegar 

ég var í námi, þá legg ég mig mjög mikið fram. Af því að ég veit 

að til þess að ég geti verið í námi þá þarf mamma að vinna 

mjög mikið.  

Pétur sagði: 

Ég held það sé svona fjölskylduaðstæður og eitthvað svona 

eigin hugsun. [...] Hvað þig langar að gera og svo plús það að 

fjölskylduaðstæður sem styðja þig alla leið. En ég er ekki að 

meina þrýstingur heldur svona eitthvað stuðning. 

Þau sögðu að stuðningur, skilningur og viðhorf kennara hjálpaði líka en það 

væri samt undir einstaklingnum komið hvernig hann nýtti stuðninginn sem 

stæði til boða. Tumi sagði: 

Að vera duglegur sjálfur. Kennari hjálpar, bara hjálpar, ókei, en 

þú verður fara heim og læra. [...] Ef þig langar breyta líf, þú 

breyta sjálf. Kennari bara hjálpa. 

Þau töluðu öll um að kunnátta í íslensku væri mikilvæg eða eins og Óli 

orðaði það: 

Það sem er best fyrir útlendinga er að læra íslensku og klára 

námið. Svona reyna að læra íslensku. Það er bara lykillinn. Það 

þarf að læra íslensku til að geta klárað námið. Annars er þetta 

bara mjög erfitt fyrir þig.  

5.6 Hindranir 

Hér verður fjallað um sýn viðmælenda minna á það hvers vegna margir inn-

flytjendur á Íslandi frá Afríku og Asíu fara ekki í framhaldsskóla eða hætta 

áður en þeir ná að ljúka námi.  
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Allir nefndu að þeir teldu að ungmennin skorti hvatningu frá fjölskyldum 

sínum. Þau væru frekar hvött til að fara að vinna og afla peninga fyrir 

heimilið. María þekkir best til þess hvernig þetta er meðal ungmenna frá 

Filippseyjum. Hún sagði: 

Foreldrar þeirra fluttu hingað til þess að fá vinnu og fær sem 

sagt bara láglaunavinnu. [...] Og ég held að þessir foreldrar 

hvetja börnin sín líka til þess að fá vinnu. Til að hjálpa þeim 

með heimilið og líka öll þessi fólk [...] þau er alltaf að senda 

pening út til Filippseyjum til að hjálpa [...] fjölskyldunni þar. 

Þess vegna allir í fjölskyldu sem getur vinnuð það er best ef þeir 

bara vinna. 

Daníel Li, Amalía og María nefndu að þeim fyndist vanta að meiri kröfur 

væru gerðar í grunnskólunum þannig að nemendur væru betur búnir undir 

framhaldsskólanámið og fengju ákveðinn grunn þar. Það þurfi að hafa ein-

hver lágmarksviðmið sem nemendur þurfi að ná í grunnskólunum en ekki að 

hver geti lært á sínum forsendum. Það er ekki í boði í framhaldsskólunum 

og því gefist margir upp þegar þeir eru komnir í þá eða eins og Amalía 

orðaði það: 

Ég held að það sé bara að það skorti góðan grunn. [...] Af því að 

grunnskólarnir á Íslandi það er svona mjög afslappað andrúms-

loft. Kennari segir: „Allt í lagi, þú þarft bara gera þetta, allt í 

lagi. Þú má fara frá 9. bekk upp í 10. bekk og þú þarft ekki ná 

eins mikið og íslenskir krakkar. En þegar þau koma upp í 

menntaskóla þá segir enginn það. Þú verður bara vera jafn góð 

og íslenskir krakkar. 

Þau voru á því að það færi eftir félögunum hvort einstaklingar hefðu 

metnað til að fara í framhaldsskóla. Í sumum vinahópum ríki það viðhorf að 

það sé betra að fara að vinna því þá fái þau peninga en þau hugsi ekki 

lengra. Ef þau mennti sig fái þau betri vinnu og hærri laun síðar en það geti 

verið erfitt meðan á náminu standi því þá fáist engin laun. Þau töldu líka að 

það væri oft auðveldari leið að fara að vinna. Það séu ekki allir tilbúnir til að 

leggja á sig það sem þurfi til að standast framhaldsskólann. Því sé bara betra 

að fara vinna og eignast peninga. Sara sagði: 

Ég gat alveg sagt, hei, ég get alveg unnið og nenni ekki að fara í 

skóla. Af því að það er svona auðveldari leið. Af því að skólinn 
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stundum er bara mjög erfitt þannig að kannski ef á reynir þá er 

alveg bara: „Af hverju er ég í skóla þegar ég get fengið eitthvað 

ákveðið mikið magn af pening fyrir auðveldari leið?“  

Maríu fannst að námsefnið í grunnskólanum væri of barnalegt og þau 

nefndu að námsefnið í íslensku sem öðru máli í framhaldsskólunum væri 

ekki nógu spennandi. Það væri of þurrt og gamaldags. Óli vildi byggja það 

meira upp á samskiptum og að nemendum sem væru í þessum áföngum 

væri markvisst gefinn kostur á að tala við Íslendinga en ekki bara við aðra 

nemendur af erlendum uppruna. Hann sagði:  

Ég held að útlendingar hætti við af því þeir hvort sem er myndu 

ekki læra vel og engin svona félagskapur með Íslendingum. 

Útaf útlendingum er alltaf safnað saman í hóp í skólanum [...]. 

Mér finnst að það ætti aðeins svona að mixa saman. 

5.7 Framtíðarsýn 

Allir viðmælendur mínir nema tveir eru komnir með íslenskan ríkis-

borgararétt. Pétri langar til þess en hefur ekki fengið hann enn. Óli er ekki 

búinn að sækja um hann því hann ætlar að sjá til hvernig mál þróast í Kína. 

Þar eru aðstæður að breytast mjög hratt og gæti komið sér vel í framtíðinni 

að vera kínverskur ríkisborgari. 

Anna sagðist ekki hafa fengið nægilegar útskýringar þegar hún hóf sitt 

framhaldsskólanám. Eins og muninn á áfangakerfi og bekkjarkerfi og hvað 

sé best að taka ef stefnt er á ákveðið háskólanám. Þegar hún hefur lokið 

háskólanámi stefnir hún meðal annars á að hjálpa ungum innflytjendum að 

skilja hvernig framhaldsskólakerfið á Íslandi virkar því hún hafi reynslu af að 

ganga í gegnum þetta sjálf og langi til að geta stutt aðra. 

Þau sem ekki hafa nú þegar lokið iðn- eða háskólanámi eru ákveðin í að 

ljúka því. Flest stefna á að búa á Íslandi í framtíðinni þó þau geti vel hugsað 

sér að prófa að búa annars staðar í Evrópu eða Norður-Ameríku um tíma. 

Þau hafa ekki áhuga á að flytja til baka til heimalanda sinna nema Sara sem 

stefnir ákveðið á að flytja í heimaland sitt í Afríku að námi loknu og vinna við 

að hjálpa fólki sem á erfitt þar. Hún er svo þakklát fyrir tækifærið sem hún 

hefur fengið til að mennta sig, þó henni hafi oft fundist skólinn erfiður, að 

hana langar til að nýta það til að gefa af sér og hjálpa öðrum. Sara sagði: 

Allt sem við gerum í lífinu, það getur verið eins erfitt og við 

gerum það eða eins auðvelt og við gerum það. [...] Af því að 
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erfiðleikar er bara ákveðin stund. Og líka þau er bara til að gera 

okkur sterkara.  

5.8 Samantekt 

Í kaflanum var fjallað um helstu þemu sem komu fram í viðtölunum við 

þátttakendur. Má þar nefna fjölskylduaðstæður, skólagöngu í heimalandi, 

grunn- og framhaldsskólagöngu á Íslandi, félagslega þátttöku, sýn á vel-

gengni og hindranir innflytjenda úr framhaldsskólum og framtíðaráform. 

Meðal þess sem kom fram var að þrátt fyrir mismunandi fjölskylduaðstæður 

fengu allir þátttakendur mikla hvatningu og stuðning til náms frá fjöl-

skyldum sínum. Þetta eru allt einstaklingar sem gekk vel í skóla í heima-

löndum sínum. Það nægði þó ekki að eiga auðvelt með nám. Til að ná 

árangri þurfti unga fólkið að ná góðum tökum á íslensku og eyða miklum 

tíma í námið.  
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6 Umræða 

Eins og kom fram í inngangi var markmið þessarar eigindlegu rannsóknar að 

leita svara við rannsóknarspurningu minni um hver sé reynsla og sýn inn-

flytjenda frá Asíu og Afríku, sem lokið hafa framhaldsskólanámi á Íslandi, á 

skólagöngu sína. Hér mun ég fjalla um helstu þætti, er komu fram í rann-

sókninni, sem styðja við eða hindra velgengni innflytjenda í framhalds-

skólanámi. Ég mun ræða um þá í ljósi fyrri rannsókna og greina út frá þeim 

kenningum sem liggja til grundvallar, það er félagslegum mótunarkenn-

ingum, kenningum Bourdieu og kenningum Bernstein. 

6.1 Fjölskylduaðstæður 

Þátttakendur rannsóknarinnar ólust upp við mismunandi fjölskylduað-

stæður. Kínversku þátttakendurnir, Daníel Li og Óli ólust upp hjá báðum 

foreldrum sínum. Stúlkurnar frá Afríku og Filippseyjum, þær Sara og María, 

eiga feður í heimalöndum sínum en íslenska stjúpfeður hér á landi sem hafa 

reynst þeim vel. Pétur, strákurinn sem bjó í flóttamannabúðum fyrstu æviár 

sín, hefur nánast staðið á eigin fótum síðan hann kom hingað með móður 

sinni 17 ára gamall. Móðir hans er gift íslenskum manni sem Pétur hefur 

ekki mikil samskipti við. Anna, Amalía og Tumi búa hjá einstæðum mæðrum 

sínum. Faðir Önnu lést áður en þær mæðgur fluttu til Íslands en foreldrar 

Amalíu og foreldrar Tuma skildu eftir nokkurra ára búsetu á Íslandi. Faðir 

Tuma hefur stofnað nýja fjölskyldu á Íslandi en faðir Amalíu flutti aftur til 

Víetnam eftir skilnaðinn.  

Þrátt fyrir þessar ólíku aðstæður eiga allir viðmælendur það sameiginlegt 

að foreldrar þeirra sýndu námi þeirra áhuga og hvöttu þá mjög til náms. Það 

er mjög mikilvægur áhrifaþáttur varðandi velgengni í námi (Anh Dao Tran 

2007b; Bourdieu, 1997; Cheng, Ickes og Verhofstadt, 2012; Nieto, 2000; 

Wilfrid Laurier University, 2006). Bourdieu heldur því fram að það hvaða 

leið einstaklingar fari í námi séu afleiðingar af ómeðvituðum eðlislægum 

hugmyndum. Þannig fari metnaður, og væntingar barna í námi, mikið eftir 

því hvað þau alast upp við (Brooker, 2002; Swartz, 1997). Það er í samræmi 

við upplifun viðmælenda minna því það kom aldrei neitt annað til greina hjá 

foreldrum þeirra, og þeim sjálfum, en að halda áfram námi eftir grunnskóla. 

Flestir foreldranna eru ágætlega menntaðir frá heimalöndum sínum. 

Niðurstöður ýmissa rannsókna sýna að menntunarstaða foreldra hefur áhrif 
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á námsárangur og líðan barna þeirra. Þeim mun hærra menntunarstig sem 

foreldrar hafa þeim mun meiri líkur eru til þess að börnum þeirra gangi vel í 

námi (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, Óskar H. Níelsson og Júlíus 

K. Björnsson, 2010b; Baum og Flores, 2011; Pascarella, Pierson, Wolniak og 

Terenzini, 2004; Perreira, Harris og Lee, 2006). Það er misjafnt hvort for-

eldrar þátttakenda hafa getað nýtt menntun sína hér á landi. Þó þeir hafi 

ekki allir getað nýtt þann menningarauð sem felst í móðurmálskunnáttunni 

og menntuninni frá upprunalandinu þá búa þeir samt að menningarauðnum 

og miðla honum til barna sinna. Allir foreldrarnir hafa lagt áherslu á að við-

halda móðurmálinu, þannig að börnin þeirra geti talað og lesið málið, sem 

er mikilvægur þáttur varðandi námsgengi því móðurmálið er undirstaða alls 

annars tungumálanáms (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000). 

 Fæstir foreldranna hafa gott vald á íslensku og þurfa stundum að treysta 

á börnin sín til að túlka fyrir sig eins og Daníel Li gerði í foreldraviðtölum í 

grunnskóla. Þegar Amalía var á fyrsta ári í framhaldsskóla var hún farin að 

hjálpa foreldrum sínum með húsaleigusamninga. Tumi þýðir textann á sjón-

varpinu fyrir móður sína. Þetta eru dæmi um hvernig veruháttur og reynslu-

heimur einstaklinga frá fjarlægum heimsálfum mótast af því samfélagi og 

þeirri heimamenningu sem þeir búa við. Öll búa þau við virkt tví- eða 

þrítyngi í daglegu lífi. Íslensk ungmenni á sama aldri hafa ekki sömu reynslu 

því foreldrar þeirra tala íslensku og sjá því sjálfir um margt sem foreldrar 

ungra innflytjenda geta ekki vegna tungumálaerfiðleika. Samskipti foreldra 

og skóla eru meðal þess sem er flóknara hjá innflytjendum, sem kunna enga 

íslensku, en hjá innfæddum.  Rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2007) leiddi 

meðal annars í ljós sambandsleysi milli heimilis og skóla. Þetta er í samræmi 

við reynslu viðmælenda minna. Foreldrar þeirra mættu í foreldraviðtöl en 

tóku að öðru leyti ekki þátt í skólastarfinu í grunnskóla. Þegar þátttakendur 

voru komnir í framhaldsskóla sáu þeir sjálfir um að leita sér upplýsinga, 

sækja um og önnur samskipti við skólana. Anna sagði að móður sinni hefði 

þótt mjög erfitt að átta sig á íslenska framhaldsskólakerfinu sem er mjög 

frábrugðið kerfinu í Víetnam. Það kom einmitt fram í rannsókn Anh Dao 

Tran (2007b) að foreldrarnir sem hún ræddi við töldu sig þurfa að fá meiri 

upplýsingar um einstaka skóla og skólakerfið í heild. 

Að sögn viðmælenda minna þá vonuðu þeir foreldrar, sem ekki tala 

íslensku og vinna láglaunastörf, að börnin þeirra myndu læra íslensku vel, 

mennta sig og fá betri vinnu í framtíðinni en foreldrarnir hafa möguleika á. 

Anh Dao Tran (2007b) fékk svipaðar niðurstöður því foreldrarnir sem hún 

ræddi við ólu þeir þá von í brjósti að börnin sín næðu góðu valdi á íslensku 

til að aðlögun þeirra gengi vel og þau ættu möguleika á meiri lífsgæðum en 

þau sjálf.  
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Menningarauður fjölskyldu, sem getur haft áhrif á gengi innflytjenda-

ungmenna í skóla, felst meðal annars í: 

 Tryggð þeirra við skóla. 

 Metnaði og væntingum varðandi háskólanám. 

  Góðum tengslum við foreldra. 

 Hvatningu foreldra til náms. 

 Eftirliti foreldra með námi barna sinna.  

 Menntun foreldra. 

 Færni foreldra í því tungumáli sem er ríkjandi í hverju samfélagi. 
    (Perreira, Harris og Lee, 2006). 

Eins og hér hefur komið fram þá búa viðmælendur mínir ágætlega að þeim 

menningarauði sem Perreira, Harris og Lee (2006) segja að þurfi að vera til 

staðar í fjölskyldum innflytjenda svo skólaganga þeirra verði farsæl. Þau 

sýndu mikla tryggð við framhaldsskóla og kom ekki til greina hjá neinu 

þeirra að hætta. Ekki einu sinni hjá Amalíu eða Tuma. Amalía þurfti að 

skipta tvisvar um framhaldsskóla, vegna flutninga fjölskyldunnar á milli 

sveitarfélaga og bjó hjá einstæðri móður sem þurfti að vinna baki brotnu til 

að dóttir sín gæti verið í skóla. Tumi þurfti líka að skipta um framhaldsskóla 

vegna flutninga, hann bjó hjá einstæðri móður sinni sem er öryrki eftir 

alvarlegt vinnuslys og eignaðist enga vini á skólagöngunni. 

Af þeim sjö viðmælendum mínum sem hafa lokið stúdentsprófi voru sex 

í háskólanámi þegar viðtölin fóru fram. María, sú sjöunda og jafnframt 

yngsti þátttakandinn lauk stúdentsprófi í desember 2011. Hún var að vinna 

vorönnina 2012 en var búin að innrita sig í háskóla og stefndi á að hefja 

námið haustið 2012. Tumi, sem er með sveinspróf í iðngrein, er búinn að 

bæta við sig námi sem nýtist honum við greinina sem hann nam. Þannig að 

óhætt er að segja að þau hafi öll metnað til náms hvort sem það er háskóla-

nám eða iðnnám sem gefur góð starfsréttindi. Allir viðmælendur hafa góð 

tengsl við foreldra sína. Amalía sagði að mamma sín hefði verið sinn sterk-

asti stuðningsaðili í gegnum allt námið en hún er búin að ljúka meistara-

gráðu frá háskóla og er í góðu starfi í dag. Þegar Daníel Li var unglingur 

fannst honum svolítið pirrandi hvað mamma sín skipti sér mikið af náminu 

og að foreldrarnir skyldu stundum banna honum að fara út með vinum 

sínum vegna þess að hann átti að læra heima. Í dag er hann þeim þakklátur 

fyrir þetta vegna þess að hann sér núna að þetta var nauðsynlegt til þess að 

hann næði þeim árangri sem hann hefur náð í námi en hann er stúdent frá 

rótgrónum framhaldsskóla í Reykjavík. Þau hafa öll þá upplifun að það skipti 
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foreldra þeirra máli að þau skyldu mennta sig. Enda eru langflestir for-

eldrarnir ágætlega menntaðir. Eini þáttur menningarauðs, sem Perreira, 

Harris og Lee (2006) telja að hafi áhrif á skólagöngu innflytjenda, og á 

almennt ekki við í fjölskyldum þátttakenda er góð færni foreldra í íslensku. 

Undantekningin eru mæðurnar tvær sem eru giftar íslenskum mönnum. 

Þær hafa ágætt vald á íslensku og eru báðar búnar að ljúka sjúkraliðanámi 

hér á landi. Þær voru góðar fyrirmyndir fyrir dætur sínar sem hvatti þær enn 

frekar til að standa sig í námi.  

Bourdieu (1997) útskýrði mismunandi námsárangur barna úr ólíkum 

stéttum samfélagsins út frá ójafnri skiptingu menningarauðs. Það er upp-

lifun þátttakenda rannsóknarinnar að innflytjendur sem þau þekkja og ekki 

hefur gengið vel í framhaldsskólanámi vanti hvatningu til náms eins og þau 

hafa fengið í ríkum mæli frá fjölskyldum sínum. Þau fái frekar hvatningu til 

að fara að vinna og afla launa fyrir heimilið. Þetta er í samræmi við niður-

stöður Swartz (1997) um að börn af lágstéttarheimilium fari síður í lang-

skólanám því þau hafa oft takmörkuð tækifæri til velgengni í skóla vegna 

skorts á menningarauði. En eins og Nieto (2010) leggur áherslu á þá eiga öll 

börn möguleika ef þau fá til þess nægilegan stuðning að heiman. Viðmæl-

endur mínir eru svo lánsamir að hafa fengið þann stuðning.   

Auk þess að vera ríkir af menningarauði sem styður við framhaldsskóla-

göngu innflytjenda þá eru allir þátttakendur viljasterkir einstaklingar sem 

voru tilbúnir til að leggja mikið á sig til að ná árangri í námi. Verður nánar 

vikið að því í næsta kafla. 

6.2 Viljasterkir einstaklingar 

Allir einstaklingarnir í rannsókninni hafa sýnt mikla þrautseigju. Þetta er 

ungt fólk sem gafst aldrei upp þrátt fyrir að það hafi verið erfitt hér til að 

byrja með á meðan þau skildu ekkert í íslensku. Þau voru með sömu upp-

lifun og þátttakendur í rannsókn Anh Dao Tran (2007b) að sitja dag eftir dag 

í tímum í skólanum með takmarkaðan skilning á því sem fram fór í menn-

ingarheimi sem er mjög ólíkur þeim sem þau þekktu. 

Þeir sem alast upp í einu samfélagi og flytjast í annað ólíkt hinu fyrra 

geta tileinkað sér siði og venjur þess síðarnefnda. Þannig getur veruháttur 

einstaklinga breyst þó hann verði aldrei eins ósjálfráður og samofinn per-

sónuleikanum og sá sem einstaklingar alast upp við á heimilum sínum frá 

blautu barnsbeini (Bourdieu, 1997). Veruháttur viðmælenda minna birtist 

meðal annars í því að þeir eru með mikla aðlögunarhæfni. Þeim gekk vel að 

aðlaga sig íslensku skólakerfi þrátt fyrir mikinn menningarmun. Það hjálpaði 

þeim að þau eiga öll auðvelt með nám og hafði gengið mjög vel í námi í 
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heimalöndunum. Þau voru því í grunninn fljót að læra nýja færniþætti sem 

nýttist vel við íslenskunámið en gott vald á íslenskri tungu hefur 

grundvallarþýðingu varðandi aðlögun að samfélaginu og velgengni í námi 

(Andrea Sompit Siengboon, 2005; Anh Dao Tran, 2007b; Félagsmálaráðu-

neytið, 2007; Guðbjörg S. Daníelsdóttir, 2007; Ochocka ofl., 2006; OECD, 

2006).  

Það var þó ekki nóg að eiga auðvelt með nám. Þau voru líka tilbúin til að 

leggja mikið á sig til þess að námið gengi vel. Daníel Li fór klukkutímaferð 

með rútu tvisvar sinnum á dag í fjögur ár til þess að geta sótt skólann sem 

hann langaði mest til að vera í. Hann gat farið í skóla nær heimilinu en valdi 

þennan frekar. Þetta er skóli sem fáir innflytjendur sækja. Þar voru því ekki í 

boði áfangar í íslensku sem öðru máli og hann þurfti að læra allt það sama 

og innfæddir nemendur. Má þar nefna dönsku og fornbókmenntir. 

Stelpurnar og Tumi eyddu allt að þremur klukkutímum á dag í heimanám og 

öll unnu auk þess eitthvað með skólanum nema Sara. Óli og Pétur sögðust 

ekki hafa eytt löngum tíma í heimanám en þeir voru virkir í félagslífi þegar 

þeir voru í framhaldsskóla. Einstaklingar sem hafa tækifæri til fullrar þátt-

töku í samfélagi, eru líklegri til velgengni en þeir sem eru félagslega utan-

veltu (Williams og Downing, 1998). 

Ég skoðaði þátttöku viðmælenda minna út frá kenningum Bronfen-

brenners (1979) um það hvernig kerfi samfélagsins hafa áhrif á samskipti og 

líðan einstaklinga á míkró, mesó, og makró stigum. Öll, nema Pétur, upp-

lifðu sig félagslega utanveltu á einhverjum tímapunkti á míkróstigi en mis-

mikið og mislengi. Sem dæmi má nefna að Sara og Daníel Li fundu bæði fyrir 

því í grunnskólunum og Óli í framhaldsskólanum að erfitt var að komast inn 

í vinahópa með íslenskum krökkum. 

Staða þeirra allra var svipuð á mesóstigi. Ekkert þeirra á foreldra sem 

voru virkir þátttakendur í skólastarfinu nema hvað þeir mættu í foreldra-

viðtöl. Hins vegar studdu foreldrarnir börnin sín til náms og lögðu ríka 

áherslu á að þau myndu mennta sig. Einnig fengu þau öll stuðning af ein-

hverju tagi í skólunum þó hann hafi almennt ekki falist í fjölmenningarlegri 

menntun.  

Fyrstu árin voru þau óvirk á makróstigi en í dag hafa þau öll náð því að 

verða virkir þátttakendur sem hafa gott vald á íslensku máli, eru í reglu-

legum samskiptum við Íslendinga, sex þeirra eru komin með íslenskan ríkis-

borgararétt og þau reyna að hafa áhrif sem geta nýst öðrum innflytjendum 

sem ekki hefur gengið eins vel að aðlagast íslensku samfélagi.    
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6.3 Skólaganga 

Þó flestum þátttakendum rannsóknarinnar hafi fundist erfitt í skólunum til 

að byrja með vegna þess að þeir kunnu ekki íslensku og áttu erfitt með að 

hafa samskipti við íslenska félaga þá fannst þeim námið frekar létt og náms-

efnið í íslensku sem öðru máli ekki nógu spennandi, hvorki í grunnskólunum 

né framhaldsskólunum. Þetta viðhorf hefur birst í fleiri rannsóknum (Anh 

Dao Tran, 2007b; Rósa Guðbjartsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2010). 

Maríu fannst hún til dæmis fá mjög barnalegar bækur í grunnskóla og valdi 

að útskrifast úr grunnskóla eftir 9. bekk og fara á alþjóðlega braut í fram-

haldsskóla þar sem námið fór fram á ensku. Það reyndist henni auðvelt 

vegna þess að hún var búin að læra ensku í Filippseyjum síðan í leikskóla. 

Samkvæmt Bernstein (2000) þá byggist velgengni í námi að miklu leyti á 

veikri umgerð um hraða yfirferðar því þá geta nemendur haft einhverja 

stjórn á þeim tíma sem þeir þurfa til að læra. Það  er einmitt reynsla Maríu. 

Hún gat hagað námi sínu þannig að hún sleppti 10. bekk en fór í staðinn 

strax í framhaldsskóla.    

Þau sem komu frá Víetnam og Kína, og voru komin lengra í stærðfræði 

og raungreinum en jafnaldrar þeirra á Íslandi, nutu þess einnig að búa við 

veika umgerð um hraða yfirferðar. Þau gátu haldið áfram í þessum greinum 

þar sem þau voru stödd og kínversku strákarnir tóku framhaldsskólaáfanga í 

þeim á meðan þeir voru enn í grunnskóla.  

Allir þátttakendur voru vanari meiri aga og kröfuharðara skólaumhverfi í 

heimalöndum sínum. Þetta er sambærilegt við niðurstöður Svanhildar 

Daníelsdóttur (2009). Öllum viðmælendunum, sem gengu í grunnskóla á 

Íslandi, nema Amalíu fannst mikil viðbrigði að fara úr grunnskóla yfir í fram-

haldsskóla. Amalía sagði að henni hefði fundist erfiðast af öllu að byrja í 

grunnskólanum, þegar hún kunni enga íslensku.  Hún var samt þeirrar 

skoðunar, eins og hinir viðmælendurnir sem gengu í grunnskóla hér á landi, 

að þeir undirbyggju innflytjendur ekki nægilega vel undir framhaldsskóla-

nám. Því í grunnskólunum séu engin lágmarksviðmið sem þurfi að ná til að 

mega flytjast á milli ára. Þau sögðu að í framhaldsskólunum séu gerðar sam-

bærilegar kröfur til innflytjenda og annarra nemenda til að ljúka áföngum. 

Undantekning frá þessu er að samkvæmt lögum um framhaldsskóla (nr. 

92/2008) er framhaldsskólum heimilt að meta móðurmál nemenda, með 

annað móðurmál en íslensku, til eininga í stað annars erlends tungumáls. 

Hins vegar er hvorki nefnt í framhaldsskólalögum (nr. 92/2008) né í reglu-

gerð (nr.654/2009), um rétt nemenda í framhaldsskólum til kennslu í 

íslensku, að nemendur með annað móðurmál en íslensku geti fengið undan-

þágu frá dönskunámi eins og heimilt er að gera í grunnskólum. Það getur 
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verið erfitt fyrir nemendur sem ekki hafa lært dönsku í grunnskóla að þurfa 

að byrja að læra dönsku í framhaldsskóla með engan grunn í greininni. Þetta 

þurfti Sara að gera. Bernstein (2000) segir að sterk flokkun námsgreina geti 

stuðlað að slöku námsgengi og brotthvarfi nemenda úr námi. Ef framhalds-

skólar halda því til streitu að innflytjendur læri dönsku, án þess að hafa 

nokkurn grunn í henni, er hætt við að þeir hverfi frá námi. Þó Sara hafi 

getað þetta getur þetta gert það að verkum að nemendur gefist upp og 

hætti. 

Daníel Li er sá eini, af þátttakendum rannsóknarinnar, sem lærði dönsku 

í grunnskóla. Hann var yngstur af þátttakendunum þegar hann flutti hingað, 

eða 10 ára, þannig að hann var búinn að læra íslensku í 2 ár þegar hann 

byrjaði að læra dönsku. Hinir sex þátttakendurnir lærðu ekki dönsku í fram-

haldsskóla. Anna tók stöðupróf í víetnömsku í staðinn fyrir dönsku en hin 

fimm voru undanþegin dönskunámi. Er það athyglisvert í ljósi þess að ekki 

er minnst á það berum orðum í lögum um framhaldsskóla að heimild sé fyrir 

þessu. Hins vegar segir í lögum um framhaldsskóla (nr. 92/2008) að stuðla 

skuli að alhliða þroska, virkri þátttöku, velferð og menntun hvers og eins 

með því að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi. Sumir framhaldsskólar 

virðast túlka þetta lagaákvæði meðal annars á þann hátt að þeir geti veitt 

nemendum með annað móðurmál en íslensku undanþágu frá dönskunámi 

ef talin er þörf á því. Ég tel mjög jákvætt að framhaldsskólar geti farið þessa 

leið því þátttakendur rannsóknarinnar, sem ekki lærðu dönsku, höfðu orð á 

að þeir hefðu ekki treyst sér til þess. Í skólanum sem ég kenni við lærir 

enginn innflytjandi frá Asíu dönsku. Ég vil geta treyst því að þegar þeir fari í  

framhaldsskóla þurfi þeir ekki að læra dönsku því það er einn af þeim 

áhrifaþáttum sem getur stutt við velgengni þeirra.  

  Einnig hafa viðhorf og væntingar kennara mikið að segja (Nieto, 2010; 

Banks, 2007). Það er reynsla viðmælenda að kennarar þeirra hafi almennt 

verið mjög styðjandi og sýnt þeim skilning. Þau voru ekki dregin niður þó 

málfar og stafsetning væru ekki alveg rétt á verkefnum og prófum ef inni-

hald verkefnanna var rétt. Þarna nutu viðmælendur mínir þess að 

kennararnir þekktu þá og tóku almennt tilllit til þess að þau hefðu ekki 

íslensku að móðurmáli. Margir fræðimenn á sviði menntavísinda leggja 

áherslu á að kennarar þurfi að kynnast nemendum sínum til að geta skipu-

lagt kennsluaðferðir og skólaumhverfi sem koma til móts við þarfir allra 

(Burden og Byrd, 2010; Nieto, 2010; Sapon-Shevin, 2007).  Þó tekið hafi 

verið tillit til þess að nemendurnir væru innflytjendur þá er ekki hægt að 

segja að kennsla þeirra hafi verið fjölmenningarleg hvorki í grunnskólunum 

né framhaldsskólunum sem þau gengu í. Samkvæmt niðurstöðum rann-

sókna (Anh Dao Tran, 2007b; Rósa Guðbjartsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 
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2010) virðist skorta nokkuð á að íslenskir skólar séu að öllu leyti fjöl-

menningarlegir samkvæmt viðmiðum Banks (2006). Það er hluti af fjöl-

menningarlegri menntun að fjölbreytni í nemendahópum, til dæmis varð-

andi félagslega stöðu, kynþætti og tungumál, er fagnað (Guðrún Péturs-

dóttir, 2003). Viðmælendur mínir fundu ekki annað en þeir væru velkomnir 

þegar þeir byrjuðu í skólunum og samnemendur þeirra væru spenntir að fá 

þá.  En um leið og nýjabrumið var farið af veru þeirra og innflytjendurnir 

ekki farnir að geta tekið þátt í spjalli misstu íslensku nemendurnir áhugann. 

Þarna hefðu fjölmenningarlegar kennsluaðferðir eins og samvinnunám 

getað hjálpað svo nemendurnir, sem ekki kunnu íslensku, hefðu getað tekið 

þátt með bekkjarfélögunum. Viðmælendur mínir hafa ekki reynslu af slíkri 

kennslu hvorki í grunn- né framhaldsskólum. Kennararnir gerðu lítið í því að 

hjálpa nemendunum að eignast íslenska vini. Þeir virðast hafa litið svo á að 

nemendurnir yrðu að sjá um það sjálfir. Það er mikilvægt að hafa samskipti 

við Íslendinga til þess að ná góðum tökum á íslensku (Hilma H. Sigurðar-

dóttir, 2005). Óli gagnrýndi einmitt kennslu í íslensku sem öðru máli í fram-

haldsskólanum því þar séu bara útlendingar og þeir hafi ekki tækifæri til að 

tala íslensku við Íslendinga. Honum fannst hins vegar mjög gagnlegt að vera 

í einstaklingskennslu í íslensku, í grunnskólanum, fyrsta hálfa árið eftir að 

hann fluttist til Íslands.  

Allir þátttakendur voru teknir út úr bekkjunum sínum, mismikið þó, til að 

læra íslensku. Auk þess sem Sara sem þurfti að mæta eftir skóla í stuðnings-

tíma þar sem hún fékk hjálp við það sem hún ekki skildi. Henni fannst 

stundum erfitt að þurfa að vera lengur í skólanum þegar hinir krakkarnir 

gátu farið heim. Hún gerði sér þó grein fyrir að þetta var gott fyrir hana og 

nýtti sér aðstoðina. Einhverjir hefðu örugglega ekki verið tilbúnir til að 

leggja þetta á sig. Daníel Li var ekki sáttur við að vera tekinn út úr bekknum í 

íslenskukennslu og upplifði að hann væri tekinn í sérkennslu. Samkvæmt 

Gunderson (2000) eru þeir sem stefna á framhaldsnám almennt ósáttari við 

slíka tilhögun heldur en nemendur sem standa illa félagslega. Þeim finnst 

sér betur sinnt og þau finna meiri umhyggju í minni hópum en í almennum 

bekk. Niðurstaða mín er ekki samhljóma Gunderson því viðmælendur mínir 

stefndu allir ákveðið á framhaldsnám en voru samt almennt sáttir við að 

vera kennd íslenska einstaklingslega eða í litlum hópum. Einnig voru Anna 

og María mjög ánægðar með veru sína í móttökudeildum. Þau hefðu þó 

viljað að kennararnir hefðu gert meiri kröfur um að þau yrðu að vera búin 

að ná ákveðnum stöðluðum grunnþáttum í íslensku áður þau útskrifuðust 

úr grunnskóla. Líklegt er að það myndi bæta árangur innflytjenda í 

íslenskum framhaldsskólum. Því í löndum, þar sem lítill munur er á frammi-

stöðu innflytjenda í PISA og þeirra sem hafa ríkjandi mál að móðurmáli, er 
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hefð fyrir að innflytjendur fái langvarandi markvissa kennslu og stuðning í 

meirihlutamálinu þar sem þeir þurfa að ná ákveðnum markmiðum og 

stöðlum (OECD, 2006). 

Viðmælendum mínum fannst mikið stökk að fara úr grunnskóla yfir í 

framhaldsskóla þar sem þau upplifðu sterka flokkun námsgreina. Slíkt getur 

stuðlað að slöku námsgengi og brotthvarfi nemenda úr námi, þar sem hætta 

er á að námið verði ekki merkingarbært (Bernstein, 2000).  Viðmælendur 

mínir eru mjög metnaðarfullir og sýndu mikla tryggð við skóla þannig að 

ekki kom til greina hjá þeim að gefast upp þrátt fyrir að námið væri ekki 

alltaf merkingarbært fyrir þeim.  Þá kom sér vel, eins hjá Söru, að umgerðin 

samkvæmt Bernstein (2000) var laus þannig að hún gat haft eitthvað um 

námið sitt að segja. Þegar hún sá ekki fram á að geta lokið fornbókmennta-

áfanga, sem hún þurfti að ljúka til að geta útskrifast, ræddi hún við fag-

stjórann í íslensku sem brást við með því að setja upp áfanga sem kom til 

móts við þarfir hennar og annarra sem voru í svipuðum sporum og hún.   

Enginn þátttakandi í rannsókninni fékk kennslu í móðurmáli hvorki í 

grunn- né framhaldsskóla. Ekki einu sinni Anna sem var með víetnamskan 

kennara eina önn en sá kenndi henni íslensku en ekki víetnömsku. Það segir 

í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) að miða skuli við að nemendur, með 

annað móðurmál en íslensku, fái tækifæri til að viðhalda móðurmáli sínu. 

Grunnskólar hafa jafnframt leyfi til að viðurkenna kunnáttu í móðurmáli 

nemenda með annað móðurmál en íslensku sem hluta af skyldunámi sem 

komi í stað skyldunáms í erlendu tungumáli. Þó þátttakendur rannsóknar-

innar hafi ekki fengið tækifæri til að læra móðurmál sín á skólagöngunni á 

Íslandi þá búa þeir svo vel að foreldrar þeirra lögðu rækt við málin heima og 

stuðluðu þannig að auknum menningarauði einstaklinganna þó hann sé ekki 

metinn til jafns við þann menningarauð sem felst í góðri færni í meirihluta-

máli (Bourdieu, 1997). Dæmi eru um að kunnátta í íslensku hafi verið notuð 

sem aðalmælikvarði á styrkleika erlendra nemenda og það hefur leitt til 

þess að þeir eru ekki metnir að verðleikum (Hanna Ragnarsdóttir og Hildur 

Blöndal, 2007). Það hjálpar innflytjendum mikið að hafa gott vald á móður-

máli sínu ef þeir ætla að ná árangri í íslensku sem er forsenda fyrir aðlögun 

að íslensku samfélagi og lykillinn að velgengni í námi (Andrea Sompit 

Siengboon, 2005; Anh Dao Tran, 2007b; Birna Arnbjörnsdóttir, 2000; Félags-

málaráðuneytið, 2007; Guðbjörg S. Daníelsdóttir, 2007). 

Þátttakendum rannsóknarinnar fannst kennararnir styðjandi í námi, og 

koma ágætlega til móts við þarfir sínar. Flestum fannst gott að fá kennslu í 

íslensku í litlum hópum. Enginn fékk móðurmálskennslu og viðmælendur 

höfðu ekki mikla reynslu af samvinnunámi. Reynsla innflytjendanna var að 
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þeim var tekið af jákvæðni þegar þeir byrjuðu í skólunum en lítið var gert af 

hálfu kennaranna til að hjálpa þeim að eignast íslenska vini þegar spenn-

ingurinn yfir nýjum nemanda minnkaði. Almennt virðast íslenskir skólar ekki 

með markvissa fjölmenningarlega menntun.  

6.4 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um helstu þætti, er komu fram í rannsókninni, sem 

styðja við eða hindra velgengni innflytjenda í framhaldsskólanámi. Ég ræddi 

um þá í ljósi fyrri rannsókna og út frá þeim kenningum sem liggja til grund-

vallar. 

Meðal þess sem kom fram er að þrátt fyrir ólíkar fjölskylduaðstæður þá 

eru allir þátttakendur ríkir af þeim menningarauði sem Perreira, Harris og 

Lee (2006) telja að fjölskyldur ungra innflytjenda þurfi að hafa til að tryggja 

velgengni. Eini þátturinn sem er ekki að finna í öllum fjölskyldunum er góð 

færni foreldra í íslensku. Þeir bæta það upp með mjög afgerandi stuðningi 

og hvatningu til barna sinna um að mennta sig. Allir þátttakendur eru ein-

staklega duglegir og viljasterkir einstaklingar með mikla aðlögunarhæfni. 

Þeir búa við virkt tví- og þrítyngi í daglegu lífi og eru sterkir námsmenn sem 

eru tilbúnir til að leggja mikið á sig til þess að skólagangan gangi vel. Þeir 

hafa ekki fengið móðurmálskennslu í skólum á Íslandi og kennsla þeirra 

hefur ekki einkennst af fjölmenningarlegum kennsluháttum eins og sam-

vinnunámi. Allir hafa verið teknir eitthvað út úr bekkjunum sínum, til að 

læra íslensku sem annað mál, og voru flestir sáttir við það. Stúlkurnar tvær 

sem voru í mótttökudeildum fannst það mjög gagnlegt. Öllum fannst 

íslenskir kennarar almennt styðjandi en gerðu sér samt grein fyrir að 

kennarar gætu ekki gert annað en að hjálpa. Það væri fyrst og fremst komið 

undir hverjum einstaklingi hvernig hann nýtti hjálpina og hversu mikið hann 

legði á sig. Þau töldu að innflytjendur sem ekki færu í framhaldsskólanám 

skorti hvatningu frá fjölskyldum sínum auk þess sem vinahópurinn geti haft 

áhrif. Í sumum vinahópum ríki það viðhorf að það sé betra að fara auðveldu 

leiðina. Það er að fara að vinna og fá peninga í stað þess að fara í skóla, sem 

mörgum finnst mjög erfitt, og fá þá enga peninga á meðan.  Það hjálpar 

innflytjendum mikið að hafa gott vald á móðurmáli sínu ef þeir ætla að ná 

árangri í íslensku sem er forsenda fyrir aðlögun að íslensku samfélagi og 

lykillinn að velgengni í námi. 
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6.5 Niðurstöður í hnotskurn 

Hér verða nefndir helstu þættir sem komu fram í rannsókninni sem styðja 
við eða hindra velgengni innflytjenda frá Asíu og Afríku í framhaldsskóla-
námi á Íslandi. 

 Þrátt fyrir mismunandi fjölskylduaðstæður fengu allir þátttakendur 
mikinn stuðning og hvatningu frá foreldrum sínum til náms. 

 Innflytjendur sem hverfa frá námi skortir hvatningu til náms og eru 
frekar hvattir til að fara að vinna og afla launa. 

 Foreldrar þátttakenda eru flestir ágætlega menntaðir. Þó þeir hafi 
ekki allir getað nýtt menntun sína hér á landi þá hafa þeir jákvæða 
reynslu af námi. 

 Enginn þátttakenda fékk móðurmálskennslu í skólunum sem þau 
gengu í á Íslandi. 

 Öllum þátttakendum var kennd íslenska einstaklingslega eða í litlum 
hópum, þó mismikið og mislengi. 

 Allir nema einn þátttakandi voru sáttir við að hafa verið teknir út úr 
bekkjunum til að læra íslensku. 

 Stúlkurnar sem voru í móttökudeildum töldu það hafa verið mjög gagn-
legt. Þar var unnið markvisst að því að hjálpa þeim að eignast félaga. 

 Það er reynsla þátttakenda að í byrjun hafi verið erfitt að komast inn í 
íslenska vinahópa sem búið var að mynda áður en þeir byrjuðu í 
skólunum. 

 Þau töldu að það færi eftir félögunum hvort einstaklingar hefðu 
metnað til að fara í framhaldsskóla. 

 Hluti þátttakenda upplifði að kennarar gerðu ekki mikið til að hjálpa 
þeim að eignast íslenska vini. 

 Kennarar þátttakanda voru almennt styðjandi í námi en beittu ekki 
mikið kennsluaðferðum samvinnunáms.  

 Allir þátttakendur nema einn voru undanþegnir dönskunámi í grunn-
skóla.  

 Einn af þeim sem þurfti ekki að læra dönsku í grunnskóla þurfti samt 
að læra hana í framhaldsskóla. Þetta getur fælt nemendur frá námi. 

 Upplifun þátttakenda er að grunnskólinn þurfi að undirbúa inn-
flytjendur betur undir framhaldsskólanám svo stökkið yfir í fram-
haldsskólann verði ekki eins mikið. 

  Allir þátttakendur hafa góða færni í íslensku. 

  Öllum þátttakendum gekk vel í námi í heimalöndum sínum.  

 Allir þátttakendur hafa mikla aðlögunarhæfni, metnað og eru tilbúnir 
til að leggja mikið á sig í námi. Þeir gáfust aldrei upp þó oft væri erfitt. 
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7 Lokaorð 

Í þessari rannsókn hefur verið leitast við að svara rannsóknarspurningu um 

hver sé reynsla og sýn innflytjenda frá Asíu og Afríku, sem lokið hafa fram-

haldsskólanámi á Íslandi, á skólagöngu sína. 

Ég tel niðurstöður rannsóknarinnar sýna að seigla einstaklings og góð 

íslenskukunnátta hafi grundvallarþýðingu varðandi velgengni í námi þó fleiri 

þættir hafi vissulega áhrif, ekki síst stuðningur foreldra, eins og rakið hefur 

verið hér að framan. Unga fólkið sem ég ræddi við er meðvitað um erfiða 

stöðu margra ungra innflytjenda hér á landi og vill leggja sitt af mörkum til 

að reyna að bæta hag þeirra. Meðal annars með því að miðla öðrum af 

reynslu sinni og vinna í samtökum sem hafa það að markmiði að styðja við 

innflytjendur til að komast inn í íslenskt samfélag. 

Eigindleg rannsókn eins og þessi er ákveðnum takmörkunum háð. 

Mörgum spurningum er enn ósvarað varðandi skólagöngu innflytjenda frá 

fjarlægum heimsálfum og úrtak er lítið. Ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður 

yfir á alla innflytjendur frá Asíu og Afríku sem hafa stundað grunn- og fram-

haldsskóla á Íslandi. Niðurstöður rannsóknar minnar eiga því aðeins við sýn 

fólksins sem ég ræddi við. 

Styrkleiki rannsóknarinnar er fyrst og fremst fólginn í eigindlegu eðli 

hennar þar sem raddir nokkurra innflytjenda hafa fengið að njóta sín og 

reynsla þeirra og upplifun af skólagöngu sinni verið dregin fram. Það er von 

mín að niðurstöður rannsóknarinnar og frásagnir þátttakenda af reynslu 

sinni geti orðið gagnlegt innlegg í umræðu um menntamál innflytjenda. 
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Viðauki 

Hér að neðan má sjá spurningarammann sem ég studdist við í viðtölunum. 

Ég hafði spurningarnar frekar opnar til að gefa viðmælendunum færi á að 

segja allt sem þeir töldu skipta máli varðandi skólagöngu sína.  

 

Spurningarammi vegna viðtala 

Skólaganga 

- Skólaganga í heimalandi? 

- Grunnskólaganga á Íslandi? 

o Sérstakur stuðningur? 

- Hvað telur þú skipta máli til þess að grunnskólaganga innflytjenda-

barna/-unglinga frá Asíu og Afríku gangi vel? 

- Framhaldsskólaganga á Íslandi? 

o Sérstakur stuðningur? 

- Hvað telur þú skipta máli til þess að framhaldsskólaganga 

innflytjendaunglinga frá Asíu og Afríku gangi vel? 

- Hverjar telur þú vera helstu ástæður þess að þér hafi gengið vel í 

framhaldsskólanámi á Íslandi? 

- Hverjar telur þú vera helstu ástæður þess að margir innflytjendur á 

Íslandi frá Asíu og Afríku fara ekki í framhaldsskóla eða hætta áður 

en þeir ná að ljúka námi? 

 

 

Vinir 

- Hvernig hefur gengið að eignast vini á Íslandi? 

o Íslenska? 

o Innflytjendur? 

- Hvað finnst þér skipta máli til þess að samskipti innflytjendabarna/-

unglinga við skólafélaga sína  gangi vel? 
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Félagsleg þátttaka 

- Í skóla? 

- Í íþróttum 

- Tónlistarnám? 

- Áhugamál? 

- Vinna með námi? 

 

 

Fjölskylda 

- Þjóðerni? 

- Aldur við Íslandskomu? 

- Ástæða fyrir flutningi til Íslands? 

- Menntun foreldra? 

- Störf foreldra? 

- Þátttaka foreldra í námi? 

- Samskipti foreldra við skóla? 

- Stuðningur/hvatning foreldra til náms? 

- Íslenskukunnátta foreldra? 

- Þátttaka foreldra í íslensku samfélagi? 

- Tungumál sem talað er heima? 

- Systkini? 

o Námsleg geta þeirra? 

- Tengsl við upprunaland? 

- Ríkisborgararéttur? 

- Staða í dag? 

- Framtíðaráform? 

 

Er eitthvað fleira sem þú vilt ræða? 


