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Ágrip  
 

Þessi ritgerð fjallar um ástæður brotthvarfs ungmenna af erlendum uppruna úr 
framhaldsskólum á Íslandi. Greint er frá núverandi þekkingu á stöðu nemenda af 
erlendum uppruna í íslensku framhaldsskólakerfi og niðurstöðum rannsókna sem 
tengjast umfjöllunarefninu. Ritgerðin byggir á niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar 
sem unnin var árið 2013. Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt. Í fyrsta lagi að fá 
innsýn í reynsluheim ungmenna af erlendum uppruna sem stundað hafa nám í 
framhaldsskóla, með það að markmiði að skilja ástæðurnar fyrir ótímabæru 
brotthvarfi þeirra. Í því skyni var leitast við að draga fram þá þætti í umhverfi og lífi 
viðmælenda sem þykja hafa áhrif á brotthvarf þeirra. Í öðru lagi var markmið 
rannsóknarinnar að fá fram upplýsingar hjá framhaldsskólunum varðandi móttöku og 
stuðning við nemendur af erlendum uppruna. Þar beindist athyglin einkum að sýn 
starfsfólks framhaldsskóla af því að vinna með nemendum af erlendum uppruna og 
aðgengi móttökuáætlana fyrir erlenda nemendur hjá framhaldsskólum. Þátttakendur í 
rannsókninni voru fjórar ungar konur og þrír ungir karlar sem fluttust til Íslands á 
aldrinum tíu til átján ára frá ólíkum heimshornum. Einnig var tekið viðtal við þrjá 
starfsmenn framhaldsskóla, tvo námsráðgjafa og einn kennslustjóra nýbúa. Að lokum 
var gerð könnun á heimasíðum nær allra framhaldsskóla á Íslandi. 

Niðurstöður benda til þess að gagnvirkni ólíkra persónulegra, félagslegra, 
samfélagslegra og kerfisbundinna þátta hafi áhrif á nám nemenda af erlendum 
uppruna og á þá ákvörðun að hætta námi. Áhættuþættir fyrir brotthvarf eru veik 
sjálfsmynd, ónæg íslenskukunnátta og félagsleg einangrun. Auk þess virðist fyrri 
námsárangur nemenda spá um velgengi í námi. Íslenska skólakerfið getur haft meiri 
jákvæð áhrif á nám nemenda af erlendum uppruna, t.d. með góðu eftirliti, þéttu 
stuðningskerfi og aukinni samvinnu við foreldra nemenda af erlendum uppruna. Auk 
þess komu fram vísbendingar um þörf á aukinni vitund um fjölmenningarlega 
menntun innan framhaldsskólans.  
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Abstract 
 

The subject of this thesis is the high dropout rate of young people of foreign origin 
from Icelandic upper secondary schools and the reasons behind it. The thesis 
discusses the situation of students of foreign origin in Icelandic upper secondary 
school system and the results of a qualitative research carried out in 2013. The aim 
the research was two folded. Firstly, to gain insight into the experiences of young 
people of foreign origin, that have studied at the upper secondary school level, to 
understand the reasons for dropping out. Certain social and personal factors of the 
participants were examined to see what influenced their decisions. The second aim 
was to gather information from the schools regarding how schools welcome and 
support the students. The focus was on the vision that the schools´ staff has regarding 
working with these students and the accessibility of the reception plan. The 
participants in the research were four young women and three young men that had 
moved to Iceland between the age of ten and eighteen. Three members of staff were 
also interviewed, along with two student’s counselors and a dean of new Icelanders. 
Finally, a survey was carried out on the homepages of the upper secondary schools in 
Iceland. 
 The main conclusions point towards a dialectical interplay of personal, social, 
societal and systematic factors that influence the education of the students and the 
decision to drop out. Risk factors are: poor self-image, inadequate knowledge of 
Icelandic and social exclusion. Previous school performance is predictive of future 
performance. The Icelandic school system can more positively affect the education of 
students of foreign origin, for example with good surveillance, strong support system 
and enhanced cooperation with the student´s parents. Additionally, there were 
indications of a need for greater awareness of multicultural education within the 
schools. 
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1. Inngangur 
 
Við þurfum að vera árvökul gagnvart því að skólakerfið standi 
innflytjendum opið. Á Íslandi er mikið brottfall innflytjenda úr 
framhaldsskólum. Eitthvað er að ef sú þróun fær að halda áfram óhindruð. 
Þá erum við bara að kalla yfir okkur skelfingu að nokkrum árum liðnum. 

 
Með þessum orðum í Morgunblaðinu, þann 12. ágúst 2011, benti Hallfríður 

Þórarinsdóttir mannfræðingur á það að hættuástand kynni að skapast ef og þegar 

ákveðinn hópur yrði utanveltu í samfélaginu. Á Íslandi lýkur stór hluti nemenda af 

erlendum uppruna ekki framhaldsskólaprófi, mun fleiri úr þeim hópi hverfa frá námi 

en gildir um nemendur almennt (Hagstofa Íslands, 2011b). Svo virðist sem íslenskar 

rannsóknir um brotthvarf úr framhaldsskólum hér á landi snúist um nemendur 

almennt. Fáar rannsóknir varpa ljósi á stöðu ungmenna af erlendum uppruna í 

framhaldsskólum og enn færri á það af hverju mörg þeirra hætta námi. Rannsókn 

þessari er ætlað að bæta hér úr. 

Mikið er lagt á það unga fólk sem flyst með foreldrum sínum á milli landa. 

Það þarf að læra nýtt tungumál, á nýja menningu og nýjan skóla, allt í ókunnugu 

umhverfi. Hlúa þarf vel að þessum hópi svo hann finni fótfestu í samfélaginu. Þar ber 

hæst skólakerfið sem er sú stofnun sem hvað mesta ábyrgð ber á því að taka vel á 

móti þessum nýju Íslendingum (Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 6‒15). Etnískir 

minnihlutahópar og málefni sem tengjast þeim hafa ávallt verið mér hugleikin, 

sérstaklega málefni tengd börnum og ungmennum af etnískum uppruna, en á einföldu 

máli lýsir hugtakið etnískur uppruni sameiginlegri tilfinningu um samsömun hópa 

sem telja sig menningarlega frábrugðna öðrum hópum sem þeir eiga í samskiptum við 

(Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 154). Etnískir minnihlutahópar voru ástæða þess að 

ég valdi mannfræði í háskólanámi mínu, gerðist sjálfboðaliði í heimanámsverkefni 

erlendra barna og síðar starfsmaður hjá ungmennadeild Rauða Krossins, fór út sem 

sjálfboðaliði í stúlknaathvarf til Bólivíu og stofnaði ásamt fleirum Alþjóðaráð 

Akureyrar. Það lá því beint við að lokaverkefni mitt í menntunarfræðum yrði um ungt 

fólk af erlendum uppruna með áherslu á stöðu þeirra í íslenska skólakerfinu.  

 



1.1. Markmið og rannsóknarspurningar 
Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt. Annars vegar að varpa ljósi á reynslu nemenda 

af erlendum uppruna af íslensku framhaldsskólakerfi og helstu ástæður fyrir 

brotthvarfi þaðan. Hins vegar vildi ég skoða verkferla framhaldsskóla við móttöku og 

stuðning við nemendur af erlendum uppruna. Út frá markmiði rannsóknarinnar urðu 

til tvær rannsóknarspurningar: 

1. Hvers vegna hætta nemendur af erlendum uppruna í framhaldsskóla á 

Íslandi? 

2. Hvað getur framhaldsskólinn gert til þess að draga úr brotthvarfi þessa 

nemendahóps? 

Nauðsynlegt er að útskýra hvað átt er við með orðanotkuninni nemendur af erlendum 

uppruna, en með því er átt við svonefnd innflytjendabörn (Hanna Ragnarsdóttir, 

2007, bls. 251), þ.e. börn innflytjenda sem eiga annað eða báða foreldra af erlendum 

uppruna, en eiga það sameiginlegt að hafa fæðst erlendis og flust til landsins með 

foreldrum sínum.  

 

1.2. Uppbygging ritgerðar 
Uppbygging ritgerðarinnar er með eftirfarandi hætti. Á eftir inngangi kemur fræðileg 

umfjöllun en hún hefst á lýsingu á þeim kenningagrunni sem rannsóknin hefur til 

hliðsjónar. Í fyrsta undirkafla er fjallað um íslenskt samfélag, stöðu nemenda af 

erlendum uppruna í skólakerfi á Íslandi og í samanburðarlöndum. Því næst er greint 

frá niðurstöðum rannsókna varðandi áhrif viðhorfa samfélags á nemendur af erlendum 

uppruna. Þar á eftir er fjallað um framhaldsskólann, hvernig nemendum af erlendum 

uppruna vegnar í íslenskum framhaldsskólum, fjölmenningarlega menntun, 

móttökuáætlun framhaldsskóla og áhrif kennarans. Að lokum er tekið fyrir 

nærumhverfið. Þar er gerð grein fyrir áhrifum foreldra og félagslegrar þátttöku á 

námsárangur, sjálfsmynd nemenda og tungumálakunnáttu og að endingu hvernig það 

tvennt geti haft áhrif á ákvörðunina um það að hætta námi. Í fimmta kafla er gerð 

grein fyrir aðferðinni við rannsóknina, úrvinnslu og greiningu gagna, siðferðilegum 

atriðum og takmörkum rannsóknarinnar. Í sjötta kafla er greint frá helstu niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Í umræðukafla eru niðurstöður greindar, túlkaðar og bornar saman 

við aðrar rannsóknarniðurstöður og fræðilega umfjöllun um efnið. Ritgerðinni lýkur 

með hugleiðingum um afrakstur rannsóknarvinnunnar.   



 

2. Fræðileg umfjöllun 
 

Einstaklingar lifa og hrærast hver með öðrum í gagnvirkum samfélögum. Áhrifaþættir 

í lífi hvers og eins eru margir; hvar maðurinn fæðist og inn í hvaða fjölskyldu, 

uppeldisaðferðir foreldra og félagslegt umhverfi, menning, tungumál og 

samfélagsstaða, tækifæri, sigrar og töp. Allt þetta og meira til hefur mótandi áhrif á 

persónulegan þroska. Á þroskaskeiði unglinga samtvinnast ólíkar lífsaðstæður 

gagngerum hugrænum-, sálfélags- og líkamlegum breytingum (Steinberg, 2008, bls. 

10). Þessar breytingar krefjast margslunginnar aðlögunarhæfni og því gefur auga leið 

að lífsaðstæður á þessu æviskeiði skipta máli.  

 Um miðja síðustu öld kom sálfræðingurinn Erik Erikson (1902‒1994) fram með 

sálfélagslega kenningu um þroska barna frá fæðingu til fullorðinsára sem notið hefur 

vinsælda í þroskasálfræðinni. Hann skipti ævinni upp í átta skeið og var með þeim 

fyrstu sem sagði manninn vera að þroskast alla ævi. Hvert skeið hefði sitt verkefni 

sem maðurinn þyrfti að takast á við til þess að þroskast farsællegast upp á næsta skeið 

þar sem næsta verkefni biði (Erikson, 1969, bls. 224‒251). Erikson lagði áherslu á 

menningarleg og félagsleg áhrif á þróun sjálfsvitundar. Sjálfsvitundin leitaðist við að 

aðlagast umhverfinu en yrði jafnframt fyrir áhrifum frá því. Aðalverkefni 

unglingsáranna væri að þróa örugga sjálfsmynd, þ.e.a.s. finna samsemd með sjálfum 

sér, samtímis því að uppgötva og móta til frambúðar hugmyndir um sig út frá þeirri 

stefnu sem taka ætti í lífinu, trú, stjórnmálahugsjónum, kynhneigð, búsetu, uppruna, 

áhugamálum, persónueinkennum og líkamlegu atgervi. Þetta er ekki einfalt hlutverk 

enda lýsir Erikson tímabilinu sem átökum á milli einkenna sjálfsins og ruglingi á 

einkennum sjálfsins. Einstaklingar sem vinni verkefnið vel, komi frá þessu tímabili 

með heilsteypta sjálfsmynd og innri sannfæringu um eigið ágæti á meðan misheppnað 

verkefni leiði af sér sundrað sjálf og efasemdir um sjálfan sig. Erikson taldi að jákvæð 

sjálfsmynd væri lykilatriði í velgengni til framtíðar (Erikson, 1969, bls. 237‒242).  

Urie Bronfenbrenner (1917‒2005) er annar áhrifamikill kenningarsmiður sem 

taldi, líkt og Erikson, umhverfisáhrif mikilvæg og mótandi. Þroskakenningar 

Bronfenbrenners taka mið af vistfræði en hann leit svo á að aðeins væri mögulegt að 

skilja þroskaferil fólks með því að greina aðstæður hvers og eins, sem og samhengi og 

gagnvirkni afla í ytra umhverfi, þ.e. hinu félagslega vistkerfi. Horfa ætti á einstaklinga 



í heildrænu samhengi, út frá félagslegum, menningarlegum, umhverfislegum og 

sögulegum þáttum (Bronfenbrenner, 1979, bls. 21‒40). 

Í rannsókn um ástæður þess að ungt fólk af erlendum uppruna hættir námi í 

framhaldsskóla, sem síðar verður fjallað um, er vistfræðikenning Bronfenbrenners 

höfð til hliðsjónar. Þá er gengið út frá því að ástæður brotthvarfs séu ekki eingöngu 

persónubundnar, heldur einnig að ytra umhverfi hafi áhrif á þá ákvörðun að hætta 

námi. Því verður kenningu Bronfenbrenners gerð sérstök skil hér.  

Bronfenbrenner segir að hver einstaklingur sé miðpunktur inni í heimi fimm 

vistkerfa sem eru samtvinnuð, gagnvirk og hafi áhrif á þroska hans. Einstaklingurinn 

sé einnig virkur þátttakandi í þeim vistkerfum sem hann lifi í. Hvert vistkerfi hafi 

sínar reglur, venjur og hlutverk sem verka mismunandi á þroska einstaklinga. Nánasta 

umhverfi einstaklinga og það sem þeir eiga daglega í beinum samskiptum við, kallaði 

Bronfenbrenner nærkerfið (e. microsystem), t.d. fjölskylda, skóli og vinir. Hver þáttur, 

t.d. fjölskyldan, sé eitt nærkerfi, vinir séu annað nærkerfi (Bronfenbrenner, 1979, bls. 

21‒22). Millikerfið (e. mesosystem) sé nokkurs konar tengiliður á milli kerfanna eða 

samtenging þeirra á milli. Það innihaldi öll samskipti og tengsl sem eigi sér stað á 

milli nærkerfa, þ.e. hvernig atburðir í einu kerfi geti haft áhrif á atburði í öðru kerfi. 

Til dæmis geti versnandi aðstæður á heimili haft neikvæð áhrif á námsgengi barns í 

skóla (Bronfenbrenner, 1979, bls. 25‒26, 209‒211; 1986, bls. 723). 

Stofnanakerfið (e. exosystem) eru umhverfis- og félagslegar aðstæður sem 

snerta ekki einstaklinga beint en hafa áhrif á umhverfið sem þeir tengjast og hafa 

þannig óbein áhrif á aðstæður þeirra og þar með á þroskaskilyrði þeirra. Í 

stofnanakerfinu eru t.d. fjarskyldari ættingjar, fjölmiðlar, yfirvöld, skólakerfið, 

félagsþjónustan, vinnustaður o.s.frv. sem tengjast einnig nærkerfi hvers og eins. 

Lýðkerfið (e. macrosystem) er ysta kerfið í kenningu Bronfenbrenners. Það er 

samfélagið í heild og öll undirkerfi þess, menning, efnahagskerfi, viðhorf, venjur, 

gildi, trú, lög, reglur og stefnur sem hafa áhrif á hegðun allra í samfélaginu og þar af 

leiðandi á öll félagslegu vistkerfin. Ákvarðanir í þessu kerfi geta haft bein eða óbein 

áhrif á þroska og stöðu einstaklinga (Bronfenbrenner, 1979, bls. 25‒26, 237‒293; 

1986, bls. 723). Sem dæmi má hugsa sér ákvörðun ríkisstjórnar (lýðkerfið) um að 

veita framhaldsskólum (stofnanakerfið) styrk til íslenskukennslu sem gefur 

framhaldsskólum (millikerfið) tækifæri á að kenna nemendum fleiri tíma í íslensku á 

viku, sem getur aukið við íslenskuþekkingu einstaklings og í kjölfar námsárangur 

hans (nærkerfið). 



 

Mynd 1. Vistfræðileg kenning Urie Bronfenbrenner (byggð á Santrock, 2007) 

 

Lífkerfið (e. cronosystem) er fimmta kerfið, sem Bronfenbrenner bætti við mun síðar, 

en það inniheldur þau áhrif sem verða vegna skammtímabreytinga eða atvika á líftíma 

einstaklings, sem og þau áhrif sem hver tíðarandi skapar t.d. stríð, 

skapgerðarbreytingar, búferlaflutningar eða skilnaður foreldra (Bronfenbrenner, 1986, 

bls. 724). 

Kenningar Eriksons og Bronfenbrenners gefa til kynna að þroski sé gagnvirkt 

ferli á milli einstaklings og umhverfisþátta. Einstaklingurinn hafi áhrif á vistkerfin, 

vistkerfin sín á milli og á einstaklinginn. Til þess að skilja líðan, ákvarðanir og 

hegðun einstaklinga verði því að líta til fleiri þátta en einungis þeirra sem bundnir eru 

persónunni sjálfri. Þar sem umhverfið hafi, samkvæmt Bronfenbrenner og Erikson, 

óhjákvæmileg áhrif á stöðu unglinga, verði að taka umhverfisþætti og áhrif þeirra með 

í reikninginn. Í því sem á eftir kemur er mikilvægt að hafa kenningar Eriksons og 

Bronfenbrenners í huga, þegar rýnt verður í það hvernig umhverfisþættir hafa bein 

eða óbein áhrif á ákvörðun einstaklinga um það að hætta í skóla. Umfjöllunin hefst yst 

í lýðkerfinu, á samfélaginu sjálfu og áhrif viðhorfs samfélags á innflytjendur. Þar á 

eftir eru skoðuð áhrif og afleiðingar í stofnana- og millikerfinu á nemendur af 



erlendum uppruna, þ.e.a.s. skólakerfið og aðgerðir innan þess. Umfjölluninni lýkur í 

nærkerfunum, einstaklingnum sjálfum og þeim sem standa honum næst. Markmiðið 

með þessari nálgun er að gefa heildræna sýn á aðstæður nemenda af erlendum 

uppruna og betri skilning á nálgun rannsóknarinnar sem á eftir kemur.  

 

2.1.  Íslenskt samfélag 
Það er óhjákvæmilegt að samsetning íslensku þjóðarinnar breytist með auknum fjölda 

einstaklinga og fjölskyldna sem flytja frá heimalöndum sínum og setjast að á Íslandi. 

Innflytjendur eru nú 8% af þjóðinni en voru innan við 2% árið 1996. Ættleiddir eru þá 

hvorki taldir með né einstaklingar af blönduðum uppruna (Hagstofa Íslands, 2012a). 

Ef sama þróun mun eiga sér stað á Íslandi og er raunin í nágrannalöndum okkar, má 

reikna með því að fólki af erlendum uppruna fjölgi á komandi árum, ekki síst börnum 

af bæði annarri kynslóð innflytjenda og af blönduðum uppruna (Hagstofa Íslands, 

2011a; Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón Hauksson, 2011, bls. 27). Nú þegar sýna tölur 

að fleira fjölskyldufólk af erlendum uppruna er búsett hér en nokkru sinni fyrr. Í 

byrjun árs 2012 voru um 10% barna á Íslandi af blönduðum uppruna og 6% til 

viðbótar áttu báða foreldra af erlendum uppruna. Talið er að nær fimmta hvert barn 

undir 18 ára aldri á Íslandi sé annað hvort fætt erlendis eða á annað eða bæði foreldri 

af erlendum uppruna (Hagstofa Íslands, 2012b; Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón 

Hauksson, 2011, bls. 7; Þóroddur Bjarnason, 2011, bls. 2). Þessar tölur gefa 

vísbendingu um að á komandi árum muni ungmennum með erlendan bakgrunn einnig 

fjölga í skólum landsins.  

Jákvæð aðlögun innflytjenda getur skipt sköpum fyrir líf og vellíðan 

afkomenda þeirra. Samkvæmt alþjóðlegum rannsóknum veltur almenn velferð 

ungmenna af erlendum uppruna meðal annars á menningu upprunalands, menningu 

viðtökulands og móttöku viðtökulands (Cummins, 2001, bls. 180‒190; Þóroddur 

Bjarnason, 2011, bls. 2‒3). Fyrir samfélagið í heild er mikilvægt að hér þróist farsælt 

fjölmenningarlegt samfélag, því heildin nýtur góðs af heilum og fullmótuðum 

einstaklingum sem geta og vilja nýta krafta sína samfélaginu til framdráttar 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 2‒6; Markussen, 2010). Í janúar 2007 var samþykkt 

fyrsta opinbera stefna ríkisstjórnar Íslands um aðlögun innflytjenda. Markmið 

stefnunnar er að tryggja að allir íbúar landsins njóti jafnra tækifæra og verði virkir 

þátttakendur á öllum sviðum samfélagsins. Það er íslensku þjóðfélagi til gæfu að gefa 



innflytjendum tækifæri til þess að finna starfskröftum sínum, hugviti og hæfileikum 

farveg (Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 2‒6). Til þess að þessi markmið geti gengið 

eftir þarf samfélagið í heild að vera í stakk búið til þess að bregðast við nýjum og 

breyttum aðstæðum. Skólakerfið þarf til að mynda að vera undirbúið fyrir það að taka 

við fjölbreyttari nemendahópum. Skref í þá átt má sjá í nýjustu Aðalnámskrá 

framhaldsskólanna sem kom út árið 2011, en þar er útfært nánar innihald 

móttökuáætlunar fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku sem sett var í 

framhaldsskólalög árið 2008 (Lög um framhaldsskóla nr. 92, 2008; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 80). 

Að ofansögðu er líklegt að ungmennum af erlendum uppruna fari fjölgandi á 

Íslandi. Fyrir framtíð þeirra og farsæla aðlögun er vænlegast að viðtökusamfélagið sé 

viðbúið að taka á móti innflytjendum. Íslensk yfirvöld hafa tekið ákveðna stefnu í 

móttöku innflytjenda en líkt og niðurstöðu rannsókna benda til, þá hafa margir þættir 

áhrif á aðlögun og námsgengi ungmenna af erlendum uppruna. Til að byrja með 

verður litið á niðurstöður rannsókna sem varpa ljósi á stöðu þessa nemendahóps í 

íslensku skólakerfi. 

 

2.2. Skólaganga nemenda af erlendum uppruna 
Brotthvarf hins almenna nemenda úr framhaldsskóla á Íslandi er um 30% sem er mun 

hærra en meðaltal annarra landa OECD (Organisation for economic co-operation and 

development). Aðeins 45% nemenda ljúka framhaldsskólanámi á fjórum árum á 

Íslandi á móti 68% að meðaltali í löndum OECD (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 1). Auk þess sýna rannsóknir að hlutfall 

brotthvarfs úr framhaldsskólum er mun hærra hjá nemendum með erlendan bakgrunn. 

Varðandi skólasókn 16 ára unglinga í framhaldsskóla á árunum 2004‒2010 sóttu 

85%‒90% 16 ára ungmenna af blönduðum uppruna framhaldsskóla og tæplega 83% 

annarrar kynslóðar innflytjenda en aðeins 74,6% innflytjenda. Við 18 ára aldur hafði 

hlutfall innflytjenda lækkað niður í rúmlega 50%, sem er mesta rýrnunin af öllum 

samanburðarhópunum (Hagstofa Íslands, 2011b).  

Rannsókn á árgöngunum 1985‒1988 leiddi í ljós að líkurnar á því að hefja 

nám í framhaldsskóla fóru verulega eftir bakgrunni einstaklinga. Innflytjendur komu 

verst út en 37% drengja úr þeim hópi og 24% stúlkna hófu ekki nám í framhaldsskóla 

á móti 9% drengja og 7% stúlkna af íslenskum uppruna. Sama sagan var þegar 



brotthvarf var skoðað, einungis 42% nemenda af erlendum uppruna var enn við nám 

við 19 ára aldur. Svo virðist sem færri börn af erlendum uppruna hefji nám í 

framhaldsskóla eftir skyldunám á Íslandi og stór hluti þeirra sem hefur nám, lýkur 

ekki stúdentsprófi (Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón Hauksson, 2011, bls. 6‒12).   

Svipaðar sögur finnast á Norðurlöndunum en þar eru börn innflytjenda einnig 

líklegri en aðrir til þess að hverfa frá námi. Í Finnlandi eru 30% ungmenna á aldrinum 

15‒24 ára af innflytjendabakgrunni hvorki í námi né í vinnu. Í Danmörku er 

brotthvarf úr framhaldsskóla og starfsnámi meira á meðal ungs fólks úr etnískum 

minnihlutahópum en á meðal Dana af dönskum uppruna, sums staðar allt að tvöfalt 

hærra. Í Noregi er brotthvarf einnig hærra á meðal ungmenna úr etnískum 

minnihlutahópum en á meðal ungmenna úr meirihlutahópnum (Jensen og Jørgensen, 

2005, bls. 347–348; Markussen, Frøseth, Lødding og Sandberg, 2008, bls. 71; Rinne 

og Järvinen, 2010, bls. 72‒86). Í Evrópusambandslöndum er brotthvarf úr 

framhaldsskólum á meðal innflytjenda um 30% að meðaltali (Ólöf Garðarsdóttir og 

Guðjón Hauksson, 2011, bls. 8‒9). Samanburðartölur á milli landa þarf hins vegar að 

taka með fyrirvara, því brotthvarf er skilgreint ólíkt á milli landa og skólakerfin eru 

mismunandi, sem skekkir allan samanburð (Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi 

Jónasson og Tannhäuser, 2011, bls. 240; Markussen, 2010, bls. 232‒233).  

Ekki fundust samanburðartölur úr framhaldsskólum á milli landa en miðað við 

tölur úr grunnskólum eru ungmenni af erlendum uppruna ekki einungis líklegri til 

þess að hverfa frá námi, heldur gengur þeim að jafnaði verr í skóla samanborið við 

innlenda jafnaldra. Í niðurstöðum PISA (Programme for international student 

assessment) um Ísland, kemur fram að frammistaða innflytjenda er marktækt lakari í 

stærðfræði, náttúrufræði og lesskilningi en annarra íslenskra nemenda (Almar Miðvík 

Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2007, bls. 56). Í 

útreikningum PISA er námsgengi fyrstu og annarra kynslóða innflytjenda á öllum 

Norðurlöndunum töluvert fyrir neðan meðaltal innfæddra (PISA, 2009, bls.70). Ísland 

er ekki með í þessum útreikningi því enn er ekki marktækur fjöldi annarra kynslóðar 

innflytjenda á landinu. Fátt bendir þó til annars en að mynstrið verði svipað á Íslandi 

og í nágrannalöndunum.  

Brotthvarfsnemendur eru í sérstökum áhættuhóp, þeir fá síður vinnu og fái 

þeir vinnu eru störfin jafnan láglaunastörf samanborið við þá sem ná hærra 

menntunarstigi (Markussen, 2010, bls. 231). Í niðurstöðum rannsóknar á högum 

ungmenna á aldrinum 16‒20 ára á Íslandi sem standa utan framhaldsskóla, kemur 



fram að félagsleg staða þeirra er verri en hinna sem stunda nám. Tengsl þeirra við 

fjölskyldu, jafningjahóp og vinnumarkað eru veikari en hinna sem stunda nám. 

Andleg líðan þeirra er einnig lakari. Þau eru líklegri til þess að finna til ýmissa 

þunglyndiseinkenna, svo sem einmanaleika og leiða, auk þess að vímuefnavandi 

þeirra er meiri en þeirra sem eru í skóla (Svandís Nína Jónsdóttir, Stefán Hrafn 

Jónsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Hera Hallbera Björnsdóttir, Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir, 2003, bls. 79‒81). Það er því mikilvægt að ungt fólk nái að mennta sig, 

ekki einungis vegna þeirra eigin framtíðar, heldur einnig með hag samfélagsins í 

huga, því þjóðarbúskapurinn líður fyrir það ef hátt hlutfall ungmenna hættir í námi. 

Rannsóknir benda til aukins kostnaðar í velferðarþjónustu, neikvæðra áhrifa á 

atvinnuhorfur og skatttekjur samfélagsins lækka, svo ekki sé talað um þá fagkunnáttu 

og þekkingu sem samfélagið verður af (Alþingi, 2011, bls. 32‒33; Markussen, 2010, 

bls. 231). 

Af framansögðu má ráða að staða ungmenna af erlendum uppruna í 

skólakerfinu sé verri að meðaltali en á meðal íslenskra jafnaldra, bæði þegar horft er 

út frá brotthvarfi og námsárangri. Sú staða vekur upp spurningu um það hversu vel 

íslenska skólakerfinu tekst að búa um hag nemenda af erlendum uppruna. Til þess að 

vera tilbúin fyrir breytta samsetningu íslensku þjóðarinnar þarf að ríkja almenn sátt 

um þær breytingar sem slíkt leiðir af sér. Í samfélögum þar sem minnihlutahópar eru 

umbornir en látnir afskiptalausir og hvorki viðurkenndir né metnir til jafns við 

meirihlutann, ríkja duldir fordómar, ójafnræði og mismunur. Aftur á móti í 

samfélögum sem viðurkenna fjölbreytileikann og meta hann á jákvæðan hátt fyrir 

samfélagsheildina, búa innflytjendahópar sem eiga í gagnvirkum samskiptum við 

meirihlutann og sjá hag í því að leggja sitt af mörkum við uppbyggingu og þróun 

samfélagsins (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 155‒158). Móttaka viðtökulands 

endurspeglar að einhverju leyti hug almennings, en viðhorf og móttaka 

viðtökutökulands getur haft áhrif á líðan innflytjenda og afkomendur þeirra, 

aðlögunarferlið og velgengi þeirra í nýja samfélaginu (sjá m.a. Cummins, 2001; 

Nieto, 2010 og Suárez-Orozco og Suárez-Orozco, 2001). 

 

2.3.  Áhrif viðhorfs samfélags á nemendur af erlendum uppruna  
John Dewey sagði að samfélag manna einkenndist ekki af því eingöngu að 

einstaklingar lifðu í nálægð hver við annan. Hann taldi samskiptin manna í millum 



skipta mestu máli, þar sem menn væru meðvitaðir og deildu sameiginlegum 

markmiðum og áhuga á því að stilla saman strengi sína til þess að ná þeim (Dewey, 

2001, bls. 110). Innflytjendastefna ríkistjórnar Íslands (Félagsmálaráðuneytið, 2007) 

er merki um slík markmið. Aðlögun innflytjenda er ekki einhliða ferli. Til þess að hér 

þróist farsælt fjölmenningarlegt samfélag þarf móttökulandið að auðvelda þeim sem 

hingað flytja aðlögunarferlið. Það þýðir að aðlögunarferlið sé þannig úr garði gert að 

bæði innflytjendum og íbúum móttökuríkis þyki það ásættanlegt (PISA, 2009, bls. 

66).  

Móttaka innflytjenda og viðhorf samfélags til þeirra getur haft margþætt áhrif 

á líf innflytjenda, t.d. á það hversu vel þeim tekst að aðlagast samfélaginu, á tækifæri 

þeirra til þess að koma undir sig fótum bæði félags- og fjárhagslega, á sjálfsmynd 

þeirra og líðan og síðast en ekki síst á það hvernig afkomendum þeirra farnast 

(Velferðarráðuneytið, e.d.). Í könnun á meðal íslenskra ríkisborgara á kynþáttahyggju 

og viðhorfum þeirra til innflytjenda á Íslandi, sögðust þátttakendur síður en svo telja 

sig vera fordómalausari í garð innflytjenda en aðrar Evrópuþjóðir (Eva Heiða 

Önnudóttir og Njörður Sigurjónsson, 2008, bls. 77‒79). Samanburðarrannsóknir á 

milli áranna 2002, 2005 og 2008 leiddu það í ljós að á sama tíma og innflytjendum 

fjölgar á Íslandi, hefur afstaða Íslendinga til innflytjenda versnað (Eva Heiða 

Önnudóttir og Njörður Sigurjónsson, 2008, bls. 9; Eva Heiða Önnudóttir, 2009, bls. 

73‒93).  

Rannsóknir á áliti grunnskólanema til innflytjenda sýna svipað mynstur. Í 

samanburðarrannsókn á nemendum í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi frá árinu 

1997 til ársins 2004 kom í ljós að hlutfallslega fleiri nemendur í 9. og 10. bekk höfðu 

neikvæðara viðhorf til nýbúa árið 2004 en áður. Fleiri nemendum en áður fannst of 

margir innflytjendur búsettir á landinu og fleiri töldu innflytjendur ekki eiga að hafa 

sama rétt og innfæddir. Einnig hafði aukist það hlutfall grunnskólanema sem taldi 

menningu innflytjenda ekki hafa jákvæð áhrif á íslenskt samfélag. Hvað varðar 

viðhorf framhaldsskólanema stóð það aftur á móti í stað á milli ára í öllum 

ofantöldum þáttum (Álfgeir Logi Kristjánsson, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Inga 

Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2008, bls. 13‒22).  

Samkvæmt menntunarfræðingnum Jim Cummins (2001, bls. 136–137) geta 

samskipti innan bekkja endurskapað og miðlað sömu stéttaskiptingu og þrífst í 

samfélaginu. Viðhorf samfélags endurspeglast í málfari fullorðinna, í fréttaflutningi 

og berst óhjákvæmilega inn í skólana. Neikvæð ímynd eða stimplun ákveðins hóps 



getur ýtt undir fordóma og ógnað sjálfsmynd barna af erlendum uppruna. Fordómar 

geta verið hættulegir því þeir eru undanfari mismunar. Rannsóknir sýna að undir 

neikvæðu álagi versnar námsárangur barna af erlendum uppruna (Guðrún Pétursdóttir, 

2003, bls. 155; Nieto, 2010, bls. 23‒27; Suárez-Orozco og Suárez-Orozco, 2001, bls. 

80‒81). Kennarar þurfa að hafa þekkingu á birtingarmyndum fordóma og 

staðalímynda sem viðgangast í samfélaginu og stuðla hiklaust að umræðu um þau mál 

við nemendur (Nieto, 2010, bls. 24‒26). Síðar í ritgerðinni verður fjallað nánar um 

afleiðingar neikvæðs viðhorfs á sjálfsmynd barna af erlendum uppruna og líðan þeirra 

í skólakerfinu (sjá kafla 2.4). 

Fræðimenn hafa greint frá leiðum til þess að draga úr neikvæðri þróun í 

samskiptum innflytjenda og innfæddra. Ein leið, sem gefið hefur góða raun, er sú að 

skólar taki upp fjölmenningalegri kennsluhætti (Sjá m.a. Banks, 2002, 2010, Guðrún 

Pétursdóttir, 2003; Gyedu-Adomaku, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir, 2000). Eitt af lykilatriðum þess að erlendum fjölskyldum vegni vel hér 

á landi er að afkomendum þeirra líði vel í skólakerfinu (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Hvernig nemendum líður inni í bekk getur skipt sköpum um þátttöku þeirra, 

námsárangur og áframhaldandi skólagöngu. Næst verður litið nánar á líðan nemenda 

af erlendum uppruna í íslenskum skólum og á hugmyndafræði um fjölmenningarlega 

kennslu en næstu þrír kaflar eru tileinkaðir framhaldsskólanum.  

 

2.4. Líðan nemenda af erlendum uppruna í íslenskum skólum 
Ein meginstoð lýðræðis á Íslandi og undirstaða almennrar velferðar er menntun fyrir 

alla. Grundvallarviðmið í skólastarfi er jafnrétti til náms sem fólgið er í því að bjóða 

nám og kennslu við allra hæfi. Menntun á að byggja á viðfangsefnum og starfsháttum 

sem koma til móts við mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga. Kennsluhættir 

mega ekki mismuna nemendum eftir kynferði, uppruna, búsetu, litarhættir, fötlun, 

trúarbrögðum, kynhneigð eða félagslegri stöðu (Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 4, 

13‒15; Mennta- og menningarmálaráðu-neytið, 2011, bls. 10, 39).  

Nemendum af erlendum uppruna fylgir gjarnan aukið álag vegna þess að 

menningin, tungumálið og skólaumhverfið er framandi (Hildur Jónsdóttir, 2007, bls. 

14; Nieto, 2004, bls. 179). Í niðurstöðum rannsókna á nemendum í efstu bekkjum 

grunnskóla hér á landi koma nemendur af erlendum uppruna lakar út miðað við 

jafnaldra sína af íslenskum uppruna. Þeir eru líklegri til þess að líða illa í skóla, verða 



fyrir einelti og finnast bekkjarfélagar þeirra vera óvingjarnlegir. Einnig sögðu 

unglingar af afrískum, asískum og suður-amerískum uppruna sér hafa verið strítt á því 

að vera ekki íslenska og vegna trúarbragða sinna (Gyedu-Adomaku, o.fl., 2000, bls. 9, 

26; Þóroddur Bjarnason, 2006, bls. 394‒396; Þóroddur Bjarnason, Stefán H. Jónsson, 

Kjartan Ólafsson, Andrea Hjálmsdóttir og Aðalsteinn Ólafsson, 2006, bls. 2). Talið er 

að því fjarlægari sem upprunamenning innflytjandans er, því erfiðara verði aðlögun 

þeirra að nýja samfélaginu. Samkvæmt fræðimönnum er ástæðan menningarmunur 

sem eykst eftir því sem fjarlægð viðtökulands og upprunalands er meiri, en einnig 

vegna þess að fordómar og mismunur vilja ágerast hjá viðtökusamfélagi, samhliða 

auknum menningar- og útlitsmun innflytjanda (Banks, 2010, bls. 34‒41; Eriksen, 

2002, bls. 20‒35; Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006, bls. 13‒23). Af þessu leiðir að 

nemendur af erlendum uppruna eru í sérstökum áhættuhóp hvað varðar slæm líðan í 

skóla og því ráðlegt að vel sé haldið utan um þennan hóp svo að hann flosni ekki úr 

námi. 

James Banks, prófessor í fjölmenninglegri kennslu og leiðandi á sviði 

fjölmenningarlegra kennsluhátta, telur fjölmenningarlega kennslu fyrst og fremst 

hreyfingu sem geti breytt skólakerfinu þannig að allir nemendur, óháð þjóðfélagsstétt, 

kyni, uppruna eða tungumáli, hafi jafnan aðgang að námi og námsefni (Banks, 2002, 

bls. 1‒2). Fjölmenningarleg kennsla er sameiginlegur lærdómur fólks af mismunandi 

þjóðerni, mismunandi menningarlegum- og trúarlegum uppruna, sem hefur 

mismunandi hæfni og ólíka getu á mismunandi sviðum. Litið er á etnískan og 

menningarlegan fjölbreytileika sem auðlind hverrar þjóðar. Hún snýst um kennslu 

allra nemenda og aðlögun þeirra að breyttri samfélagsmynd (Guðrún Pétursdóttir, 

2003, bls. 11‒14; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 354, 367). Fjölmenningarleg 

kennsla er því ekki einungis fyrir þá bekki þar sem nemendur af erlendum uppruna 

eru heldur gagnast hún öllum nemendum enda má finna margbreytileika í öllum 

bekkjum (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls.12; Sólveig Karvelsdóttir og Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2010, bls. 3).  

Í skýrslu PISA (2009, bls. 66) er bent á það að innflytjendur sem flytjast á 

skólaaldri flytji með sér upplifun og námsgengi úr skóla á milli landa, sem hefur áhrif 

á frammistöðu þeirra í nýja landinu. Þeir þurfi ekki einungis að læra nýtt tungumál og 

kynnast nýju skólakerfi, heldur beri þeir með sér reynslu af menntakerfi upprunalands 

síns, sem geti haft aðrar áherslur en menntakerfi móttökulands. Ef nemendur hafa 

brotakennda skólagöngu eins og t.d. þeir sem koma frá stríðshrjáðum löndum, getur 



nýja skólakerfinu reynst erfitt að byggja ofan á grunninn nema unnið sé að því 

markvisst. Slæm skólaganga getur einnig haft áhrif á sjálfstraust ungmenna í 

áframhaldandi námi, eins og komið verður inn á í kaflanum um sjálfsmyndina (sjá 

kafla 2.8.1). Menntun erlenda ungmenna felst í því að veita þeim menntun við hæfi 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 13). Í því felst að innan menntastofnana sé þekking 

og skilningur á því að mæta þurfi nemendum þar sem þeir eru staddir, en málleg og 

menningarleg reynsla þeirra og þekking er önnur en á meðal nemenda sem hafa alist 

upp í íslensku samfélagi (Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 254‒255; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1999, bls. 49). 

Rannsóknir á Norðurlöndunum hafa leitt það í ljós að börn og unglingar frá 

ólíkum félagslegum og etnískum bakgrunni samsama sig mismikið með skólanum. En 

það að nemendur samsami sig, þ.e.a.s. finnist þeir tilheyra skólasamfélaginu, hefur 

áhrif á skuldbindingar þeirra og velgengi í námi (Markussen, 2010, bls. 235). Í 

eigindlegri rannsókn á 14 til 20 ára asískum ungmennum hér á landi, kom fram að 

þátttakendum fannst þeir ekki tilheyra skólakerfinu, heldur leið líkt og þeir væru 

gestir í skólanum sínum (Tran, 2007, bls. 205‒207). Ein leið sem skólar geta farið til 

þess að auka samsemd nemenda af erlendum uppruna er að auka sýnileika 

fjölmenningar innan skólans. Börn af erlendum uppruna sem eru í skólum sem hafa 

markvissa stefnu í málefnum innflytjenda, þar sem etnískum einkennum þess er 

hampað, ná að samsama sig betur skólanum og ná betri árangri en í skólum sem hafa 

ekki slíka stefnu. Sýnileiki fjölmenningar innan veggja skóla er því vísbending um 

námsárangur innflytjendabarna (Cummins, 2001, bls. 225; Hanna Ragnarsdóttir, 

2004, bls. 147‒148; Nieto, 2010, bls. 94‒97). Þrátt fyrir að um sé að ræða rannsóknir 

á grunnskólastigi er mögulegt að innleiðing fjölmenningarstefnu á framhaldsskólastigi 

geti skilað af sér svipuðum niðurstöðum. Einn vitnisburður framhaldsskóla um að þeir 

hafi búið sig undir að taka á móti nemendum af erlendum uppruna er sá að þeir hafi 

móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. 

 

2.5. Móttökuáætlun framhaldsskóla 
Í umfjöllun Nieto (2004) og Banks (2002) kemur fram að það virki hvetjandi á 

nemendur af erlendum uppruna að hafa skólanámskrá sem upphefur menningarlegan 

fjölbreytileika. Í stefnu ríkistjórnar Íslands um aðlögun innflytjenda er tekið fram að 

skólanámskrá grunn‒ og framhaldsskóla skuli miða að því að undirbúa alla nemendur 



undir virka þátttöku í fjölmenningarlegu samfélagi (Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 

15). Sýnileiki nemenda af erlendum uppruna í skólanámskrá gefur til kynna metnað 

og væntingar skólans til þessa nemenda (Hildur Jónsdóttir, 2007, bls. 14; Nieto, 2004, 

bls. 179). Í Aðalnámskrá framhaldsskólanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 80) er sérstakur kafli fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. Nú 

er orðið lögbundið að allir framhaldsskólar á landinu hafi móttökuáætlun fyrir 

nemendur með annað móðurmál en íslensku, sem tekur mið af bakgrunni þeirra, 

tungumálafærni og almennu námsgengi (Lög um framhaldsskóla nr. 92, 2008). 

Móttökuáætlun hefur það hlutverk að greiða fyrir aðlögun nemenda af erlendum 

uppruna að íslensku skólakerfi. Í henni felst einnig að hvatt sé til félagslegra tengsla 

og gagnkvæmra félagslegra aðlögunar á milli erlendra og íslenskra nemenda, auk 

upplýsingagjafar um helstu þætti skólans, nærsamfélags og afþreyingar utan skóla. Í 

móttökuáætlun á að gera ráð fyrir aðkomu foreldra nemenda af erlendum uppruna að 

námi barna sinna og tryggja upplýsingagjöf til þeirra (Félagsmálaráðuneytið, 2007, 

bls. 15; Reglugerð um rétt nemenda í framhaldsskólum til kennslu í íslensku, nr. 654, 

2009). Með slíkri móttökuáætlun geta skólar auðveldað aðkomu bæði nemenda af 

erlendum uppruna og foreldra þeirra að skólasamfélaginu og hvatt til virkra þátttöku 

foreldra í námi barna sinna. Í kafla 2.7.1. er farið nánar í áhrif þátttöku foreldra á nám 

nemenda af erlendum uppruna. 

Nú, sumarið 2013, verða fimm ár liðin frá því að það varð lögbundið hlutverk 

framhaldsskóla á Íslandi að hafa móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál 

en íslensku (Lög um framhaldsskóla nr. 92, 2008). Í niðurstöðum rannsóknarinnar, 

sem verður gerð skil hér á eftir, verður birt útkoma könnunar sem fram fór á 

heimasíðum allra framhaldsskóla á Íslandi sem bjóða upp á stúdentsbrautir, þar sem 

könnuð var tilvist og aðgengi móttökuætlunar (sjá kafla 4.1). 

Af ofansögðu má ætla að tilkoma móttökuáætlunar í íslensk lög og í 

Aðalnámskrá framhaldsskóla sé framför í undirbúning og móttöku nemenda af 

erlendum uppruna. Framkvæmd og eftirfylgni móttökuáætlunar er síðan í höndum 

starfsfólk framhaldsskólanna en þar gegna kennarar lykilhlutverki (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 11). Síðasti kaflinn um framhaldsskólann snýr 

því að kennurum og hlutverki þeirra í velgengi nemenda af erlendum uppruna. 

 



2.6. Áhrif kennara á nemendur af erlendum uppruna 
Margir fræðimenn hafa sýnt fram á að góð samskipti innan kennslustofunnar, á milli 

kennarar og nemenda sem og innan nemendahópsins, hafi jákvæð áhrif á nám og 

kennslu (Sjá t.d. Jóna Guðbjörg Torfadóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2008; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Af þessu má leiða að góð og traust samskipti á milli kennara 

og nemenda geta dregið úr brotthvarfi, þ.e.a.s. það eru minni líkur á að nemendur 

gefist upp ef þeim líður vel og gengur vel í skólanum. Í stefnu ríkistjórnar Íslands 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 16) er bent á það að til þess að kennarar séu undir 

það búnir að mæta fjölbreyttum nemendahópum, þurfi þeir þjálfun í því að kenna 

íslensku sem annað mál. Þó að nokkuð hafi breyst til batnaðar í menntun kennara á 

undanförnum árum (Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 266), er þarna enn verk að vinna 

ef marka má greinagerð OECD um Ísland (2012, bls. 7) þar sem fram kemur gagnrýni 

þess eðlis að framhaldsskólakennarar fá rýrari uppeldisfræðilega þjálfun í 

kennaranáminu en kennarar á öðrum skólastigum.  

Þó nokkrar rannsóknir hafa verið framkvæmdar hér á landi um viðhorf 

grunnskólakennara til kennslu innflytjendabarna (sjá t.d. Sólveig Karvelsdóttir og 

Hafdís Guðjónsdóttir, 2010; Hilmar Sigurjónsson og Börkur Hansen, 2010; Rósa 

Guðbjartsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2010) en mun færri eru til um viðhorf 

framhaldsskólakennara. Niðurstöðum rannsókna á milli skólastiga ber hins vegar 

saman í meginatriðum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar Fjölmenningarleg kennsla: 

Sjónarhorn skólafólks (Sigrún Aðalbjarnardóttir, Hafdís Ingvarsdóttir og Eyrún M. 

Rúnarsdóttir, 2005, bls. 709‒716) kemur fram að meirihluti kennara sagðist ekki hafa 

verið undirbúinn fyrir kennslu nemenda af erlendum uppruna og að í menntun þeirra 

skorti undirbúning og þjálfun fyrir kennslu í fjölmenningarlegum bekkjum. Í 

viðtalsrannsókn við framhaldsskólakennara um stöðu asískra nemenda kom svipað 

mynstur fram. Þar fannst kennurum íslenskukennsla fyrir innflytjendur vera áskorun, 

ekki eingöngu vegna skorts á námsefni heldur einnig vegna þess að þeir höfðu ekki 

hlotið þjálfun fyrir slíka kennslu (Tran, 2007, bls. 200‒203). 

Ofangreindar rannsóknir gefa til kynna að ástæða sé til þess að athuga hvaða 

þætti þyrfti að styrkja hjá kennurum til þess að þeir séu betur undirbúnir fyrir kennslu 

fjölbreytts nemendahóps. Fyrir verðandi kennara hlýtur slík ábyrgð að liggja hjá þeim 

menntastofnunum sem bjóða upp á kennaranám. Hér á landi bjóða tvær 

menntastofnanir upp á nám til kennsluréttinda í framhaldsskóla, Háskólinn á Akureyri 



og Háskóli Íslands. Samkvæmt kennsluskrám skólanna er íslenska sem annað mál 

aðeins í boði í kennaranáminu við Háskóla Íslands. Aftur á móti bjóða báðir skólarnir 

nú upp á námskeið um jafnrétti, margbreytileika samfélags og fjölmenningu í 

skólastarfi (Háskólinn á Akureyri, e.d.; Háskóli Íslands, e.d.). Það er breyting til 

batnaðar að aukin kennsla í fjölmenningu sé komin inn í nám verðandi kennara sem 

vonandi hvetur til aukinnar fjölmenningarlegrar vitundar innan framhaldsskólans. 

Þjálfun og undirbúningur kennara eru vissulega mikilvægir þættir en viðhorf 

kennara til nemenda af erlendum uppruna skiptir líka máli. Banks (2010, bls. 20‒22) 

heldur því fram að algeng skoðun kennara og skólastjórnenda í Bandaríkjunum sé sú 

að þeir þurfi ekki áætlun vegna fjölmenningarlegrar menntunar, því það séu svo fáir 

nemendur af erlendum uppruna í skóla þeirra. Nemendur af erlendum uppruna hér á 

landi eru í miklum minnihluta í framhaldsskólum landsins. Sem dæmi að um 10% af 

nemendahópnum í Fjölbrautaskólanum við Ármúla nú er af erlendum uppruna 

(Fjölbrautaskólinn við Ármúla, 2012). Í Fjölbraut í Breiðholti er hlutfallið um 6% 

(Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, 2012, bls. 45) og í öðrum skólum jafnvel enn lægra. 

Til þess að nemendum líði vel í skóla og starfið þar verði farsælt og árangursríkt, 

þurfa samskipti kennara og nemenda að einkennast af gagnkvæmri virðingu, trausti 

og umhyggju. Kennarar hafa vald til þess að hafa áhrif á líf þeirra sem þeir eiga í 

samskiptum við. Nemendur bregðast við á jákvæðan hátt þegar þeir finna að 

kennarinn ber hag þeirra fyrir brjósti og hefur háar væntingar til þeirra (Burden og 

Byrd, 2011, bls. 96‒100; Cummins, 2001, bls. 298‒299; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007, bls. 70‒71). Kennarar sem eru vel undirbúnir og opnir gagnvart fjölbreyttum 

nemendahóp auðvelda aðlögun nemenda af erlendum uppruna, óháð því hvort 

nemandinn er einn eða hópurinn telur tugi. 

Kennarar eru fyrirmyndir og viðhorf þeirra gagnvart nemendum geta haft áhrif 

á tilfinningalíf nemendanna og sjálfstraust. Framkoma kennara skiptir máli, því 

skoðanir þeirra og viðhorf endurspeglast í kennsluháttum þeirra (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 145). Miklu skiptir að kennarar átti sig á eigin fordómum 

og þeim sem ríkja í samfélaginu og leggi sitt af mörkum til þess að uppræta þá (Nieto, 

2010, bls. 24‒26, 123‒124). Einungis þá geta þeir fjallað um þessi mál á óháðan og 

fordómalausan hátt með nemendum. 

Þær rannsóknir sem fjallað hefur verið um hér að framan sýna að góð 

samskipti á milli kennara og nemenda stuðla að vellíðan nemenda. Nemanda sem 

líður vel í skóla er ólíklegri til þess að hætta námi.  



2.7. Nærumhverfi nemenda af erlendum uppruna 
Í þessum hluta verður rýnt í áhrifaþætti í nánasta umhverfi einstaklinga og gagnvirkni 

þeirra; fjölskylduna og félagslegu stöðu hennar, félagshópinn sem og einstaklinginn 

sjálfan, sjálfsmynd hans og kunnáttu í íslensku.  

2.7.1. Foreldrar 

Menntun og velferð barna er sameiginlegt verkefni heimila og skóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 30). Fjölmargar rannsóknir, innlendar og 

erlendar, hafa fjallað um þá áhrifaþætti sem foreldrar hafa á námsframmistöðu barna 

sinna. Ein umfangsmikil rannsókn hér á landi leiddi í ljós að uppeldisaðferðir foreldra 

við 14 ára aldur barna tengdust brotthvarfi þeirra frá námi. Þar kom fram að þau börn 

sem nutu stuðnings og viðurkenningu frá foreldrunum voru líklegri til þess að hafa 

lokið framhaldsskólanámi (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 

2005, bls. 11).  

Fæstir foreldrar barna af erlendum uppruna hafa þekkingu á íslensku 

skólakerfi fyrst eftir að þeir flytjast til landsins. Þeir vita ekki alltaf um réttindi sín eða 

ábyrgð. Þeir koma með ólíkar hugmyndir um hlutverk og gildi menntunar byggðar á 

eigin skólagöngu sem hefur áhrif á viðhorf þeirra til skólans (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

2010, bls. 257‒278; Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 253). Skólinn hefur því hlutverki 

að gegna að hafa frumkvæði að samskiptum og auðvelda foreldrum aðgengi að námi 

barna sinna. Þeir geta útskýrt fyrir foreldrum hvers vegna gott samstarf er mikilvægt 

fyrir menntun barna þeirra. Þar skiptir máli að upplýsingar til foreldra séu skýrar og á 

máli sem þau skilja (Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 253, 266; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 64‒65). Skólar þurfa að hafa það í huga að 

íslenskukunnáttu foreldra innflytjendabarna kann að vera ábótavant. Foreldrar í 

rannsókn Unnar Dísar Skaptadóttur (2008, bls. 64) sögðu kunnáttu sína í íslensku það 

slaka að þau forðuðust að fá börnin til sín frá heimalandinu vegna ótta um að geta 

ekki aðstoðað þau með heimanámið í íslenskum skólum. Rannsóknir í Danmörku 

sýna að dönskukunnátta foreldra af etnískum uppruna er stundum það takmörkuð að 

þrátt fyrir góðan vilja, eigi margir foreldrar erfitt með að aðstoða börn sín með 

heimanámið og að eiga í samskiptum við skólann (Jensen og Jørgensen 2005, bls. 

347‒348; Jørgensen, 2010, bls. 33‒35).  

Aðrar verkanir sem góð samvinna heimila og skóla getur haft eru jákvæð áhrif 

á afstöðu foreldra til samfélagsins. Góð samvinna heimila og skóla getur veitt 



nemendum ákveðna öryggistilfinningu sem hvetur þá áfram í náminu. Í umfjöllun 

McGee Banks (2010, bls. 417‒427) um samskipti skóla og foreldra barna af erlendum 

uppruna, kemur fram að nemendum vegnaði mun betur þegar foreldrarnir höfðu 

jákvætt viðhorf til og voru í góðu sambandi við skólann. Hér á landi hefur komið í 

ljós að því meiri stuðning sem nemendur fá frá foreldrum, því jákvæðari afstöðu hafa 

þeir til skóla og menntunar (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2003, bls. 

669‒676).  

Í skýrslu PISA (2009, bls. 70‒71) kemur fram að innan flestra ríkja OCED 

hafi nemendur með erlendan bakgrunn verri félags- og efnahagslega stöðu en 

nemendur sem ekki hafa erlendan bakgrunn. Það er ákveðið áhyggjuefni þar sem einn 

af áhrifaþáttum fyrir nemendur í „áhættuhóp“ fyrir brotthvarfi, er félagsleg staða 

minnihlutahópsins sem þeir tilheyra og fátækt (Nieto, 2004, bls. 189). Hérlendar 

rannsóknir benda til þess að nemendur sem búa við góða félags- og efnahagsstöðu 

foreldra nái betri árangri í námi og hverfi síður frá námi en nemendur sem hafi lakari 

stöðu (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005, bls.12). Rannsóknir 

hafa einnig sýnt fram á tengsl á milli lágrar félags- og efnahagslegrar stöðu og 

menntunarstigs foreldra (sjá t.d. Markussen, 2010; Nieto, 2010; PISA 2009). Lág 

menntunarstaða foreldra er talin vera annar áhættuþáttur fyrir nemendur í hættu á 

brotthvarfi (Nieto, 2004, bls. 189). Í Danmörku sýna rannsóknir að því hærra sem 

menntunarstig foreldra er, því minni líkur eru á að nemendur af etnískum bakgrunni 

hætti í námi. Þetta á við bæði um innfædda foreldra og foreldra af etnískum uppruna 

(Jensen og Jørgensen, 2005, bls. 350‒359). Þar að auki hafa niðurstöður PISA sýnt 

fram á tengsl á milli lengdar skólagöngu foreldra og barna, því hærra menntunarstig 

sem foreldrarnir hafi, því meiri líkur séu á því að börnin nái svipuðu eða hærra 

menntunarstigi (PISA, 2009, bls. 43‒45) 

Af ofansögðu má ætla að foreldrar hafi töluverð áhrif á nám barna sinna. Það 

er því mögulegt að virk þátttaka foreldra í námi nemenda af erlendum uppruna geti 

dregið úr líkum þess að þeir hætti í námi.  

2.7.2. Félagsleg þátttaka 

Veigamikill þáttur í vellíðan og tengslum við nýjan stað er að unga fólkið sem hingað 

flytur eignist vinahópa. Góð félagsleg tengsl auðvelda aðlögun, styrkir sjálfstraust 

einstaklinga, stuðla að velgengni og betri líðan í skóla. Félagsleg þátttaka er því talin 

geta dregið úr líkum á brotthvarfi (Bandura, 1997, bls. 173; Hildur Jónsdóttir, 2007, 



bls. 14‒15; Rumberger og Ream, 2008, bls. 124‒125). Rannsóknir á íslenskum 

skólanemum sýna að nemendur af erlendum uppruna eru ólíklegri til þess að vilja 

flytjast burt af landinu ef tengsl þeirra við besta vin eru mjög góð (Þóroddur 

Bjarnason, 2011, bls. 8). Því er það hvimleitt að niðurstöður íslenskra rannsókna 

benda til þess að nemendum af erlendum uppruna eigi erfitt með að tengjast 

íslenskum jafnöldrum. Í eigindlegri rannsókn á barnafjölskyldum af erlendum 

uppruna á Íslandi áttu börnin fáa félaga og þá helst félaga sem einnig voru af 

erlendum uppruna (Hanna Ragnarsdóttir, 2004, bls. 91, 107). Svipað kom fram í 

rannsókn Tran á asískum ungmennum hér á landi (2007, bls. 205‒207), en þar áttu 

flest ungmennanna íslenska kunningja en nánustu vinirnir voru af erlendum uppruna. 

Viðmælendur Tran sögðu ástæðuna vera þá að auðveldara væri að tengjast öðrum 

ungmennum af erlendum uppruna, því þau deildu svipaðri lífsreynslu sem 

innflytjendur á Íslandi. Hanna Ragnarsdóttir (2007, 284‒285) telur að hluti 

ástæðunnar sé sú að þessi börn séu flokkuð sem „innflytjendur“ sem aðskilji þau frá 

öðrum börnum. Slík flokkun sé varasöm, því hún geti gefið tilefni til aðskilnaðar á 

milli hópa. Börnin geti auk þess átt erfitt með að losa sig við innflytjendastimpilinn 

sem hindri þau félagslega og komi í veg fyrir fulla aðlögun þeirra að samfélaginu.  

Í rannsókn Tran (2007, bls. 206‒207) hætti nánast helmingur 

brotthvarfsnemanna námi vegna félagslegra erfiðleika. Niðurstöður rannsókna sem 

minnst var á í kafla 2.2. sýna einnig að nemendur af erlendum uppruna eru líklegri til 

þess að vera einmanna og eiga lakari félagsleg tengsl en íslenskir jafnaldrar (Gyedu-

Adomaku, o.fl., 2000, bls. 11).  

Langtímarannsóknir bæði í Noregi (Markussen, 2010, bls. 233‒237) og á 

Íslandi (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002) sýna að félagsstaða 

ungs fólks, fyrri árangur í skóla, skuldbinding við lærdóm og afstaða til skólans eru 

áhrifaþættir á árangur og farsæld í námi. Talið er að brotthvarf úr framhaldsskóla sé 

eingöngu endapunktur á ferli sem hefst mun fyrr í lífi einstaklinga. Að sömu 

niðurstöðu komust Rumberger og Lim (2008, bls. 67) sem skoðuðu rannsóknir um 

brotthvarf í Kaliforníu yfir 25 ára tímabil. Þau telja að ástæður fyrir brotthvarfi megi 

frekar líta á sem ferli en einstök atvik. Auk fyrri námsárangurs hafi hegðun bæði 

náms- og félagslega mikið forspárgildi um árangur í námi. Af þessu má draga þá 

ályktun að í sumum tilfellum séu teikn á lofti snemma um það í hvað stefni hjá 

nemendum sem gefur tækifæri á því að grípa inn í ef vel er fylgst með.  



Einstaklingar eru jafn mismunandi og þeir eru margir. Fólk er misjafnlega opið og 

félagslynt sem veldur því að sumir eiga auðveldara með að kynnast fólki en aðrir. 

Ekki má þó líta framhjá áhrifum félagslegra tengsla, því félagsleg einangrun getur 

haft neikvæð áhrif á námsgengi. Í tveimur síðustu köflunum verður fjallað nánar um 

einstaklinginn og tengsl sjálfsmyndar, sjálfsvirðingu og íslenskukunnáttu á brotthvarf. 

 

2.8. Nemendur af erlendum uppruna 

Það eru mikil umskipti í lífi ungs fólks þegar fjölskyldur flytjast búferlum á milli 

landa. Þegar þau flytjast til ókunnugs lands skilja þau eftir tungumál, menningu og 

samfélag sem þau þekkja. Tilfinningalegt álag getur aukist í kjölfar slíkra breytinga 

og margir upplifa menningarsjokk í fyrstu á nýja staðnum (Gyedu-Adomaku, o.fl., 

2000, bls. 5‒10). Unglingskeiðið er það tímabil þegar sjálfsmyndin er að mótast. 

Þegar unglingar ganga í gegnum miklar breytingar á lífi sínu, samhliða þeim 

hugrænu-, sálfélagslegu- og líkamlegu breytingum sem almennt fylgja þroskaskeiði 

unglingsáranna, er mögulegt að það geti raskað eðlilegri þróun sjálfsmyndar (Erikson, 

1969, bls. 237‒242). Rannsókn sem kannaði áhrif innflytjendastöðunnar á sálar- og 

tilfinningalíf ungmenna leiddi í ljós að þeir sem ólust upp erlendis og höfðu ekki 

íslensku sem móðurmál, voru þeir sem oftast upplifðu vanlíðan (Gyedu-Adomaku, 

o.fl., 2000, bls. 10‒11).  

2.8.1. Sjálfsmynd 

Sjálfsmynd (e. identity eða self-image) er heildarmynd þeirrar persónu sem þú telur 

þig vera. Hún geymir alla þá vitneskju, viðhorf og tilfinningar sem einstaklingur ber 

til sín sjálfs. Þróun sjálfmyndar er bæði félagslegt og huglægt atferli. Einstaklingurinn 

mótar sjálfsmynd sína en samtímis skilgreinir samfélagið viðkomandi eftir ákveðnum 

einkennum. Hin persónulega sjálfsmynd er sú huglæga mynd sem einstaklingurinn 

hefur um sjálfan sig á meðan félagsleg sjálfsmynd endurspeglar gildi og skoðanir 

hópsins sem hann tilheyrir. Einstaklingar geta breytt sjálfsmynd sinni með eigin 

íhugun, en skoðanir annarra geta haft áhrif á persónulegar hugmyndir um sjálfið. Ef 

gagnrýni eða vanmat kemur frá samfélaginu, getur sterk persónuleg sjálfsmynd virkað 

sem vörn gegn slíku mótlæti (Elsa Sigríður Jónsdóttir 2007, bls. 78‒87; Eriksen, 

2002, bls. 25‒34).  

Börn og ungmenni, sem enn hafa ekki mótað með sér heilsteypta sjálfsmynd, 

eru sérstaklega viðkvæm fyrir skilaboðum sem aðrir senda. Aðrir eru ekki aðeins 



foreldrar, heldur allir sem þau umgangast. Fólkið í nánasta umhverfi virkar eins og 

spegill sem endurvarpar upplýsingum um það hver hann eða hún er eða ætti að vera. 

Þegar spegilmyndin er jákvæð finnst viðkomandi hann vera einhvers virði og 

sambærilegur öðrum. Væntingar og hvatning kennara, foreldra og félaga hafa þannig 

jákvæð áhrif á sjálfsmynd nemenda. Neikvæð speglun getur aftur á móti orsakað 

skerta sjálfsmynd. Neikvæð sjálfsmynd dregur úr trú á eigin getu og getur haft áhrif á 

námsframmistöðu. Þeir sem hafa neikvæða sjálfsmynd flosna frekar úr skóla en þeir 

sem hafa jákvæða sjálfsmynd (Rosenberg, Schooler og Schoenback, 1989; bls. 1006; 

Suárez-Orozco og Suárez-Orozco, 2001, bls. 83‒84). Af þessu má leiða að unglingar 

sem flytjast búferlum til samfélags sem hefur neikvætt viðhorf gagnvart 

innflytjendum, komast með auðveldari hætti í gegnum slíkar lífsbreytingar ef þeir 

hafa náð að móta með sér sterka og heilbrigða sjálfsmynd. Það er umhugsunarvert, í 

ljósi þess sem talað var um í kafla 2.3, að viðhorf til innflytjenda fari versnandi á 

Íslandi. 

Hluti af sjálfsmyndinni og það sem hefur gagnvirk áhrif á hana er sjálfsvirðing 

og sjálfstraust. Sjálfsvirðingin (e. self-esteem) er mælikvarði á það hvers virði þú telur 

þig vera miðað við aðra og sú virðing sem þú berð fyrir sjálfum sér (Rosenberg, o.fl., 

1989, bls. 1005‒1007). Sjálfstraust (e. self-efficacy) er trú þín á sjálfum þér og 

hæfileikum þínum. Sjálfsvirðing tengist sjálfsmyndinni því verðleikar okkar, fyrir 

hvað við stöndum og markmið okkar í lífinu, hafa áhrif á það hvernig við erum 

(Bandura, 1997, bls. 175). Sjálfstraustið stjórnast mikið til af fyrri reynslu og árangri. 

Einstaklingur með mikla trú á eigin getu er að öllu jöfnu sáttur við sjálfan sig og býr 

yfir góðu sjálfstrausti. Sá einstaklingur sem hefur lélegt sjálfstraust hefur ekki þessa 

tilfinningu fyrir sjálfum sér. Hann hefur litla trú á eigin getu, sættir sig illa við sjálfa 

sig, vanmetur kosti sína og styrkleika og er líklegri til þess að gefast upp við hindranir 

eða erfiðleika. Rannsóknir hafa sýnt að fylgni er á milli öruggrar sjálfsmyndar, 

sjálfsvirðingar og farsæls gengis í skóla (Bandura, 1997, bls. 175; Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2007, bls. 85‒89; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 76; Suárez-Orozco 

og Suárez-Orozco, 2001, bls. 103). Vegna þessa er gott sjálfstraust mikilvægt fyrir 

unga fólkið sem þarf að takast á við þær áskoranir að flytjast búferlum til nýs lands og 

byrja í skóla í ókunnugu landi.  

Í brotthvarfsrannsókn hér á landi komu fram tengsl á milli brotthvarfs, 

sjálfsvirðingu einstaklings, skuldbindingar til skólans og fyrri árangurs í námi. Því 

verr sem einstaklingum líkaði í grunnskóla, þeim mun minni sjálfsvirðingu höfðu 



þeir. Þeir sem höfðu fengið falleinkunn á samræmdu prófi í íslensku, höfðu minni 

sjálfsvirðingu en hinir sem náðu. Auk þess voru þeir sem ekki höfðu útskrifast úr 

framhaldsskóla við 24 ára aldur líklegastir til þess að vera á meðal þeirra sem höfðu 

minnstu sjálfsvirðingu, í samanburði við þá sem lokið höfðu stúdentsprófi á sama 

aldursári (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002, 68‒70; Kristjana 

Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2003, bls. 669‒676). Þrátt fyrir að rannsókn 

Jóns Torfa og Kristjönu beindist að almennum brotthvarfsnemendum, sýna rannsóknir 

á nemendum af erlendum uppruna svipað tengslamynstur. Í niðurstöðum rannsóknar 

Tran var brotthvarf úr námi útskýrt sem sambland af bæði námslegum og félagslegum 

þáttum, en fyrir þátttakendum hennar var jafn mikilvægt að líða vel í skólanum og 

námið sjálft (Tran, 2007, bls. 207‒208). Þessar rannsóknir sýna hversu mikilvægt það 

er að halda vel utan um og efla sjálfstraust þeirra nemenda sem koma með slæman 

námsferil úr grunnskóla, því þeir eru í aukinni hættu á því að gefast upp á náminu.  

2.8.2. Tungumálakunnátta 

Tungumálakunnátta og sjálfstraust geta haft áhrif á hvort annað. Í danskri rannsókn á 

brotthvarfi etnískra ungmenna úr námi, sögðust mörg hafa hætt námi vegna þess að 

þeim fannst slök tungumálakunnátta og skortur á hæfni í faginu koma í veg fyrir virka 

þátttöku. Þeim fannst ekki aðeins erfitt að fylgjast með kennslu, heldur skapaði þessi 

upplifun ótta við það að tjá sig og ná tengslum við nemendur sem stóðu sig betur í 

náminu (Jensen og Jørgensen, 2005, bls. 346, 351). Í rannsókn Tran (2007, bls. 207) 

sagðist 91% brotthvarfsnemenda þurfa aðstoð með íslenskuna og að hún væri hindrun 

bæði námslega og félagslega. Íslenskar rannsóknir sýna að unglingar á heimilum, þar 

sem annað tungumál en íslenska er talað, eru líklegri til þess að líða illa í skóla, ganga 

verr félagslega, finna fyrir depurð og stunda áhættuhegðun en þeir sem tala íslensku á 

heimilinu (Gyedu-Adomaku, o.fl., 2000, bls. 11; Þóroddur Bjarnason, 2006, bls. 397‒

399).  

Í stefnu ríkistjórnar Íslands stendur að íslensk tunga sé lykillinn að 

samfélaginu og geti ráðið úrslitum um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 2). Máltaka nýs tungumáls fer eftir mörgum 

áhrifaþáttum en ílagið frá málumhverfinu skiptir miklu máli, þ.e. hversu mikið 

viðkomandi heyrir nýja málið. Málkunnáttan litast af því umhverfi þar sem málið er 

lært. Einnig geta sálfræðilegir þættir haft áhrif á máltökuna, eins og persónuleiki og 

sjálfstraust einstaklings sem og félagslegar aðstæður, eðli móðurmáls og 



menningarlegur bakgrunnur fjölskyldunnar. Einangrun, bæði félagslega og 

sálfræðileg, getur tafið máltökuna. Námsaðferðir, námsstíll og tækifæri til þess að 

spreyta sig á nýja málinu eru einnig áhrifaþættir (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 20; 

Pence og Justice, 2008, bls. 302; Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010, bls. 113‒

114). Góð málfærni felur það í sér að viðkomandi geti notað öll málsnið tungumálsins 

og þá málhegðun sem þeim fylgir. Skólamál lærist ekki sjálfkrafa, heldur þarf að 

kenna það sérstaklega og færni í því er forsenda skilnings á námsbókum. Fræðimenn 

telja að það taki tvö ár eða skemur að læra talmál en fimm til sjö ár að læra skólamál 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 12; Cummins, 2001, bls. bls. 112‒132). Börn sem 

hingað flytjast á skólaaldri þurfa að læra íslensku sem annað mál, á sama tíma og þau 

tileinka sér aðrar námsgreinar á íslensku. Án sérstakrar aðstoðar og aðlögunar kennslu 

og námsefnis, verða nemendur oft á eftir í námi á meðan þeir eru að tileinka sér nýja 

málið. Skólinn gegnir mikilvægu hlutverki í því að sjá til þess að barnið haldi áfram 

að læra íslenskuna og fái tækifæri til þess að þjálfa það málsnið sem einkennir texta 

námsbóka (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 19‒20).  

Nemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku og hefja nám í 

framhaldsskóla með slæma íslenskukunnáttu eiga rétt á sérstakri kennslu í íslensku, 

allt að 15 einingum, svokallaðir ÍSA-áfangar, íslenska sem annað mál (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1999, bls. 49‒54). Töluvert af framhaldsskólum eru nú 

farnir að hafa ÍSA-áfanga, en enn sem komið er misjafnt hversu marga ÍSA-áfanga 

framhaldsskólar hafa verið að bjóða upp á (Björk Helle Lassen o.fl. 2007, bls. 171). 

Því er haldið fram að sú tækni að kunna að lesa, flytjist á milli tungumála ef 

ákveðinni leikni hefur verið náð og ef nýja tungumálið er skrifað með sama ritkerfi 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 18‒19). Mörg tungumál eru hins vegar ekki uppsett 

eins og íslenskan, hvorki út frá rit- né hljóðkerfi. Einstaklingar sem koma frá löndum 

þar sem tungumálið er mjög fjarlæg íslenskunni þurfa þess vegna lengri tíma til þess 

að ná málinu. Þetta er t.d. vandamálið með mörg asísk mál (Tran, 2007, bls. 202) sem 

rennir stoðum undir mikilvægi þess að viðhaldið sé stuðningi í íslensku fyrir 

nemendur af erlendum uppruna á meðan þau þurfa á honum að halda.  

Fræðimönnum og rannsóknum hér að ofan ber saman um það að gott vald á 

íslenskri tungu sé forsenda farsællar skólagöngu í íslensku skólakerfi. Máltakan fer 

hins vegar eftir fleiri þáttum en bara persónulegum. Gott bakland, ílagið í umhverfinu 

og skólakerfi með góðu stuðningskerfi í nýja tungumálinu, getur aukið möguleika 



einstaklinga á því að ná góðu valdi á íslenskri tungu og dregið úr líkum á því að léleg 

íslenskukunnátta fæli þá frá frekari námi.  

 

2.9. Samantekt 
Í þessum kafla var gerð grein fyrir þeim fræðilega bakgrunni og kenningum sem 

hafðar voru til hliðsjónar í rannsókninni. Þegar horft er út frá kenningu Eriksons 

(1969, bls. 237‒242) um mótun sjálfsmyndar unglinga má telja að umhverfisþættir 

eins og búferlaflutningar hafi áhrif á og geti aukið álagið sem unglingar glíma við á 

þessu tímabili. Samkvæmt vistfræðikenningu Bronfenbrenners (1979, bls. 25‒26, 

209‒293) er þroskinn gagnvirkt ferli einstaklings og umhverfisþátta. Í samræmi við 

kenningu hans má gera ráð fyrir því að ástæða brotthvarfs ungmenna af erlendum 

uppruna eigi sér margvíslegar orsakir. Áhersla var því lögð á það að varpa ljósi á 

helstu áhrifaþætti í lífi nemenda af erlendum uppruna, á samfélagið, skólakerfið, 

nánasta umhverfi og loks á einstaklinginn sjálfan, til þess að skýra gagnvirkni þeirra 

og áhrif á ákvörðun þeirra sem hætta í skóla. Samtímis var reynt að draga fram stöðu 

framhaldsskólans í móttöku nemenda af erlendum uppruna. Í ljósi þess sem fram 

hefur komið var tilgáta rannsóknarinnar sú að; það sé flókið orsakasamhengi í 

umhverfi nemenda af erlendum uppruna, sem stuðli að ótímabæru brotthvarfi þeirra 

úr námi í íslenskum framhaldsskólum. Til frekari skilnings er mikilvægt að heyra 

raddir nemenda af erlendum uppruna, því gert er ráð fyrir því að þessi margslungna 

mynd muni endurspeglast í svörum þeirra. Ekki er vitað til þess að gerðar hafi verið 

margar íslenskar viðtalsrannsóknir á framhaldsskólanemendum af erlendum uppruna 

ef frá eru taldar rannsóknir Hönnu Ragnarsdóttur (2007) og Tran (2007), auk 

nokkurra lokaverkefna háskólanemenda. Þessari rannsókn er ætlað að vera framlag í 

þennan þekkingarbrunn.  
  



 

3. Rannsóknin 
 

Markmið rannsóknar er tvíþætt. Hún snýst um að komast að ástæðunum fyrir 

brotthvarfi nemenda af erlendum uppruna og skoða verkferla framhaldsskólans 

varðandi móttöku og stuðning við þá. Rannsóknarspurningarnar snúast því í fyrsta 

lagi um það hvers vegna nemendur af erlendum uppruna ljúka ekki framhaldsskóla á 

Íslandi og í öðru lagi um það hvað framhaldsskólinn geti gert til þess að draga úr 

brotthvarfi þessa nemendahóps. 

Rannsóknin styðst við eigindlega rannsóknaraðferð. Hér verður útskýrt hvað 

felst í eigindlegum aðferðum og sérstaklega rýnt í viðtalsaðferð sem er 

meginrannsóknaraðferð rannsóknarinnar. Þar á eftir verða þátttakendur kynntir, 

hvernig rannsóknin fór fram og að lokum útskýrð greiningin á rannsóknargögnum og 

siðfræði rannsóknar. 

 

3.1. Aðferð 
Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru helst notaðar til þess að ná dýpri skilningi á 

félagslegum fyrirbærum. Aðferðirnar byggja á aðleiðslu, safnað er gögnum um 

félagsleg fyrirbæri og niðurstöður annað hvort styðja eldri kenningar eða smíðaðar eru 

nýjar (Creswell, 2012, bls. 16‒18). Til þess að skilja félagsleg fyrirbæri er mikilvægt 

að ná fram skynjun þeirra sem aðstæðurnar upplifa. Það þýðir að ljá þeim rödd sem 

rannsóknin snýr að. Ástæða er til þess að setja sig í annarra manna spor og leita eftir 

skilningi á veruleika annarra en okkar eigin (Esterberg, 2001, bls. 2, 87; Creswell, 

2012, bls. 17). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir spanna vítt svið aðferða, eins og 

rýnihópaaðferð, vettvangsathugun og þátttökuaðferð, en viðtöl eru algengasta 

rannsóknaraðferðin (Esterberg, 2002, bls. 83). Viðtöl eru félagsleg athöfn. Þau veita 

rannsakanda tækifæri til þess að eiga í beinum samskiptum við fólk sem auðveldar að 

setja hegðun í samhengi og skilja hvað býr að baki hegðun, hugsun eða viðhorfum. 

Þau henta því einkar vel sem rannsóknaraðferð þar sem rannsaka á upplifun og 

reynslu einstaklinga á einhverju afmörkuðu viðfangsefni (Creswell, 2012, bls. 217‒

220; Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 67). Þar sem markmiðið með þessari rannsókn er 



einmitt að skilja reynslu ákveðinna einstaklinga og þá merkingu sem þeir draga af 

reynslu sinni, var viðtalsaðferð valin sem rannsóknaraðferð. 

Sú tegund viðtala sem notuð var í þessari rannsókn nefnast hálfstöðluð viðtöl. 

Tilgangur slíkra viðtala er að rannsaka viðfangsefnið á frjálsari hátt en stöðluð viðtöl 

gefa færi á. Í hálfstöðluðum viðtölum fær viðmælandinn tækifæri og tíma til þess að 

nota eigin orð til þess að tjá skoðanir sínar og hugsanir. Slík viðtöl veita þannig 

tækifæri til þess að kafa djúpt ofan í viðfangsefni. Gengið er út frá opnum spurningum 

sem skapa grunn og ákveðinn ramma fyrir umræðurnar en rannsakandinn þarf alltaf 

að vera viðbúinn því að viðtalið taki óvæntar stefnur (Creswell, 2012, bls. 217‒220; 

Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 73‒74). 

Styrkleiki eigindlegra rannsóknaraðferða felst m.a. í því að þær veita dýpri 

innsýn og skilning á viðfangsefnið en hægt er að ná fram með öðrum aðferðum. Á 

móti kemur að erfitt er að alhæfa út frá niðurstöðum yfir á stærri hóp þar sem úrtök 

eru oftast fámenn og reynslan bundin persónu hvers og eins (Esterberg, 2002, bls. 2; 

Creswell, 2012, bls. 16‒18).  

 

3.2. Þátttakendur 
Þar sem rannsóknin beinist fyrst og fremst að nemendum af erlendum uppruna sem 

hætt hafa námi í framhaldsskóla, var leitað eftir því að fá þátttakendur sem hefðu slíka 

reynslu í farteskinu. Auk þess var stefnt að því að leita til þeirra sem hefðu reynslu af 

því að starfa með nemendum af erlendum uppruna innan framhaldsskólakerfisins.  

Við val á viðmælendum var ákveðið að styðjast við markmiðsúrtak, en þá eru 

valdir þátttakendur sem taldir eru búa yfir mikilvægum upplýsingum um það sem 

rannsaka á og hæfa tilgangi rannsóknar (Creswell, 2012, bls. 206). Leitað var til fyrri 

nemenda úr einum framhaldsskóli á Íslandi en ástæður fyrir valinu á skólanum voru 

stærð framhaldsskólans, tilvist stúdentsbrauta og hátt hlutfall nemenda af erlendum 

uppruna. Útbúinn var listi yfir nemendur af erlendum uppruna sem hætt höfðu námi 

við þennan tiltekna framhaldsskóla á tímabilinu 2007 til 2012. Í upphafi innihélt 

listinn 36 einstaklinga. Af þessum fyrrum nemendum reyndust 15 vera annað hvort 

farnir af landi brott eða staddir erlendis á meðan rannsóknin fór fram. Ekki reyndist 

unnt að ná í níu einstaklinga og fjórir töldust ekki til hefðbundinna brotthvarfsnema. 

Eftir stóðu átta einstaklingar sem allir samþykktu þátttöku í rannsókninni. Að lokum 

urðu viðmælendur einungis sjö, fjórar konur og þrír karlar.  



Þátttakendurnir voru hver öðrum ólíkari, frá ólíkum löndum, höfðu verið 

mislengi á Íslandi og kunnu íslenskuna misvel. Þau hafa öll fengið hér gervinöfn. Þrír 

þátttakendur voru frá Austur-Evrópu; Lísa, Nanna og Klara. Samúel er frá Afríku, 

Jing frá Asíu, Jorge frá Suður-Evrópu og Denis frá Suðaustur-Evrópu. Í fimmta kafla 

ritgerðarinnar verður nánar fjallað um persónu og skólagöngu viðmælenda út frá þeim 

meginþemum sem fundust við gagnagreiningu. 

Auk nemendanna var rætt við tvo námsráðgjafa sem störfuðu við sama 

framhaldsskóla og ungmennin höfðu stundað nám í. Þar sem þeir höfðu unnið mjög 

náið saman yfir langa hríð var ákveðið að ræða við þá báða samtímis. Til að fá enn 

eitt sjónarhornið á málefni rannsóknarinnar var síðan rætt við kennslustjóra 

nýbúabrautar í öðrum fjölmennum framhaldsskóla á Íslandi en ekki var slíkur 

starfsmaður til staðar í framhaldsskóla þátttakendanna. Sá hinn sami hefur starfað í 

mörg ár við kennslu og umsjón nemenda af erlendum uppruna. 

 

3.3. Framkvæmd 
Þar sem viðfangsefni rannsóknarinnar snertir ólíka fleti samfélagsins, fór gagnasöfnun 

fram með þrenns konar hætti. Í fyrsta lagi var rýnt í skrif fræðimanna um 

viðfangsefnið og dregin upp mynd af þeim áhrifaþáttum sem taldir eru hafa áhrif á 

brotthvarf nemenda af erlendum uppruna og talað er um í fræðilega kaflanum.  

Í öðru lagi fór fram könnun á heimasíðum framhaldsskólanna á Íslandi og 

leitað upplýsinga um móttökuáætlanir þeirra. Markmið slíkrar staðreyndarsöfnunar 

var að skoða hvaða framhaldsskólar hefðu komið sér upp aðgengilegri móttökuáætlun 

samkvæmt lögum um framhaldsskóla (Lög nr. 92/2008). Í kjölfarið var haft samband 

við þá framhaldsskóla, sem engar upplýsingar höfðu og þeir beðnir um útskýringar. 

Niðurstöðurnar gefa ákveðna hugmynd um stöðu íslenskra framhaldsskólakerfisins 

gagnvart nemendum af erlendum uppruna.  

Í þriðja lagi var gögnum safnað með eigindlegri rannsókn. Tekin voru viðtöl 

við tíu viðmælendur, sjö viðtöl við brotthvarfsnemendur og tvö viðtöl við þrjá 

starfsmenn framhaldsskóla. Viðtölin voru öll hálfstöðluð, gengið var út frá ákveðnum 

opnum spurningum til þess að halda viðræðum innan marka rannsóknar (sjá fylgiskjal 

I, II og III). Fjórir þátttakendanna bjuggu of langt í burtu til þess að viðtölin gætu 

farið fram auglitis til auglitis og fóru þau viðtöl því fram símleiðis. Þrjú viðtöl fóru 

fram á stað sem þátttakendur sjálfur völdu. Öll viðtölin fóru fram á íslensku. Þar sem 



samskiptin og umræðuefnið var mjög persónulegt, var reynt að sýna bakgrunni 

þátttakendanna virðingu og skilning og fara eftir þeim aðferðum sem mælt er með að 

rannsakendur geri í viðtölum (Esterberg, 2001, bls. 87‒88; Helga Jónsdóttir, 2003, 

bls. 73‒74). 

Einungis var tekið eitt viðtal við hvern þátttakenda, þar sem um mjög 

afmarkað fyrirbæri var að ræða. Viðtölin fóru fram í marsmánuði árið 2013 og stóðu 

öll viðtölin yfir í að meðaltali 30 mínútur nema viðtalið við námsráðgjafana sem tók 

eina klukkustund. Viðtölin voru tekin upp og eftir á slegin orðrétt inn á tölvu af 

rannsakanda. Eftir að því var lokið var upptökunum eytt. 

 

3.4. Úrvinnsla og greining 

Við greiningu viðtalanna var farið eftir ferli „grundvallakenningar“ (e. grounded 

theory design), en það er kerfisbundin vinnsla í mótun kenningar sem útskýrir á 

heildrænan hátt það ferli atburða, aðferða eða samskipta sem verið er að rannsaka 

(Creswell, 2012, bls. 423). Kafað er í gögnin og stig af stigi eru gögnin flokkuð í 

þemu og undirþemu, þar til munstur myndast og hægt er að draga ályktanir af 

niðurstöðunum. 

Greiningarferlið hefur tvö þrep greiningar. Byrjað er á opinni greiningu, þar 

sem rannsakandinn endurles gögnin ítrekað, þar til þau verða honum þaulkunnug. 

Síðan er farið skref fyrir skref yfir hvert viðtal og leitað eftir þemum og mynstrum 

sem talin eru mikilvæg og tengjast efni rannsóknarinnar. Eftir að gögnin hafa verið 

þaulrýnd og greind, fer að birtast ákveðið heildarmynstur í þeim. Þá eru síuð frá þau 

þemu sem ekki eru talin mikilvæg og þemun flokkuð. Seinna stig greiningar er síðan 

það þegar rannsakandinn fer frá því að lýsa og flokka gögnin yfir í það að túlka 

gögnin. Ferlið snýst um samanburð, að færa sig stöðugt á milli gagna og greiningar, 

þ.e. á milli gagnanna og þeirra kenninga og hugtaka sem verið er að þróa út frá 

gögnunum og öðrum rannsóknum og fræðum (Creswell, 2012, bls. 431‒439; 

Esterberg, 2001, bls.152‒168). Gögnin voru þannig greind og flokkuð út frá 

einkennum sem sameina þau eða aðgreina.  

Loks voru dregnar ályktanir í framhaldi af greiningunni. Hér var 

rannsakandinn sérstaklega meðvitaður um sinn þátt og áhrif á gögnin. Líkt og 

Esterberg (2001, bls. 152‒168) segir, skiptir reynsla rannsakandans máli. Greining 

gagnanna er samspil persónu hans og stöðu við eðli og inntak gagnanna. Reynt var 



eftir megni að láta raddir viðmælenda njóta sín og orðalag þeirra sjálfra halda sér í 

beinum tilvísunum. 

 

3.5. Siðferðileg atriði og takmarkanir 
Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn sjálfur rannsóknartækið. Gæði 

rannsóknarvinnunnar byggjast á færni, heiðarleika, næmni og nákvæmni 

rannsakandans. Rannsakandi getur aldrei verið alveg hlutlaus, því hann kemur alltaf 

að rannsókninni með eigin reynslu og hugmyndir sem lita rannsókn hans (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003, bls. 260; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 226).  

Réttmæti byggir á því hversu vel rannsóknartækið mælir það sem það á að 

mæla, þ.e. hversu trúverðugar niðurstöðurnar eru. Ef verið er að skoða viðfangsefni 

með gleraugum eigindlegra aðferða er ólíklegt að alhæfa megi út frá niðurstöðum yfir 

á stærri hóp eða aðrar aðstæður (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 232‒233). Ítarleg, 

fjölbreytileg og tæmandi gögn teljast hornsteinar réttmætis rannsóknargagna (Helga 

Jónsdóttir, 2003, bls. 80). Til þess að auka réttmæti þessa rannsóknar var því leitast 

eftir því að leyfa röddum viðmælenda að njóta sín í greiningunni og nota 

fjölbreytilegar aðferðir til gagnasöfnunar. 

Siðferði í eigindlegum rannsóknum felst í því að rannsakandi sé trúr 

þátttakendum, að hann sé heiðarlegur, nákvæmur og fylgi þeim aðferðafræðilegu 

forsendum sem hann lagði upp með (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 80). Í viðkomandi 

rannsókn var farið eftir almennum reglum í vísindastarfi. Gætt var virðingar og 

trúnaðar gagnvart þeim sem rannsóknin beindist að. Þátttakendur voru upplýstir um 

tilgang og eðli rannsóknarinnar, hvernig farið yrði með gögnin og hvernig niðurstöður 

yrðu nýttar. Þátttakendur fengu fyrst boð um þátttöku í símtali frá þeim skóla sem þeir 

áður voru nemendur. Símtalinu frá skólanum var fylgt eftir með öðru símtali frá 

rannsakanda, þar sem tilgangur rannsóknarinnar var útskýrður og þeim boðin þátttaka. 

Allir þátttakendur fengu síðan sendan tölvupóst þar sem fram komu nánari 

upplýsingar um rannsóknina, auk upplýsinga um trúnað, nafnleynd, um val um 

þátttöku og réttinn til þess að neita ákveðnum spurningum ef þeim þóknaðist svo 

(fylgiskjal IV). Áður en hvert viðtal hófst fór rannsakandi aftur í gegnum 

kynningarblaðið og ítrekaði rétt viðmælenda. Allir þátttakendur samþykktu viðtalið 

án athugasemda. 



Rannsóknina bar að tilkynna til Vísindasiðanefndar, samkvæmt upplýsingum 

af heimasíðu nefndarinnar (Vísindasiðanefnd, e.d.). Í kjölfarið var Persónuvernd 

sendar upplýsingar um rannsóknina sem og samþykkti hana í kjölfarið (fylgiskjal V). 

Vankantar rannsóknarinnar eru hugsanlega þeir að tímaramminn er þröngur og 

rannsóknin smá í sniðum, sem þýðir að hvorki verður hægt að fylgja niðurstöðum 

eftir né taka viðtöl við fleiri einstaklinga sem gæti ýtt frekari stoðum undir réttmæti 

niðurstaðna. Einnig olli það ákveðnum höftum að fjögur viðtöl gátu einungis farið 

fram símleiðis sem kom í veg fyrir að rannsakandi gat lesið í líkamstjáningu og 

svipbrigði viðkomandi þátttakenda í þeim viðtölum. 

Persóna rannsakanda getur einnig haft áhrif á þátttakendur. Einstaklingar eru 

misopnir og góðir í samskiptum og það eru rannsakendur einnig. Í rannsóknum eins 

og þessari, þar sem rannsakandinn hittir viðmælendur sína einungis einu sinni, skipta 

fyrstu kynni máli upp á það hvers kyns samband og nánd rannsakandi nær að skapa 

með viðmælendum sínum (Esterberg, 2001, bls. 88‒91). Rannsakandi reyndi að vera 

vakandi fyrir hvers konar áhrifum á viðmælendur og reyndi eftir bestu getu að skapa 

þægilegt andrúmsloft með viðmælendum. Í flestum tilvikum virtist það takast vel, en 

erfiðast var að ná fram góðum tengslum við þá viðmælendur sem rætt var við í síma. 

Rannsakendur þurfa einnig að geta tileinkað sér ákveðna fjarlægð frá 

viðfangsefni sínu. Þótt þekking á efninu geti skapað visst næmi fyrir gögnunum, getur 

það einnig hamlað sköpunargáfu og hugmyndaflugi. Þess vegna þarf rannsakandinn 

að vera meðvitaður um það hvernig fyrri þekking hans getur haft áhrif á greiningu 

gagna, til þess að geta túlkað þau á heiðarlegan hátt. Samkvæmt Corbin og Strauss 

(1998, bls. 58‒59) er besta leiðin til þessa að vera meðvitaður um eigin hugsanir og 

aðgerðir út rannsóknarferlið. Þetta varð ein mesta áskorunin í þessari rannsókn. 

Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að láta ekki fyrri skoðanir og sjónarmið lita 

vinnslu á gögnunum en einnig að vera meðvitaður um það að óhjákvæmilega er ekki 

hægt að slíta sig algjörlega frá efninu, þar sem hver rannsakandi hlýtur að nálgast 

rannsókn sína á sinn persónulega hátt. 

 

 
   



 

4. Niðurstöður 
 

Hér á eftir verða raktar niðurstöður rannsóknarinnar. Fjallað verður um niðurstöður 

könnunar sem gerð var á heimasíðum framhaldsskólanna á landinu. Þar á eftir verður 

gerð grein fyrir niðurstöðum viðtals við kennslustjóra nýbúa og raktar helstu 

niðurstöður úr viðtalinu við námsráðgjafana. Að endingu verður gerð grein fyrir 

helstu þemum sem greind voru úr niðurstöðum viðtala við ungmenni af erlendum 

uppruna sem hættu námi í framhaldsskóla. 

 

4.1. Framhaldsskólar á Íslandi 
Á Íslandi eru skráðir 35 framhaldsskólar. Alls 30 þeirra bjóða upp á brautir til 

stúdentsprófs. Hinir fimm bjóða annað hvort upp á sérstakar brautir á 

framhaldsskólastigi, sérnám eða nám til réttinda sem lýkur án stúdentspróf. Allir 

framhaldsskólarnir eru með heimasíður þar sem helstu upplýsingar um skólana koma 

fram. Þar er hægt að finna upplýsingar um þá þjónustu sem skólarnir bjóða upp á, um 

námið og tilhögun þess, inngönguskilyrði, félagslíf og þar fram eftir götunum.  

Samkvæmt lögum eiga allir framhaldsskólar að vera með móttökuáætlun fyrir 

nemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku í skólanámskrá og aðgengilega 

foreldrum og nemendum á heimasíðu skólans (Lög um framhaldsskóla, nr. 92, 2008). 

Í byrjun janúar 2013 gerði rannsakandi könnun á heimasíðum þeirra 30 

framhaldsskóla á landinu sem bjóða upp á nám til stúdentspróf. Markmiðið var að 

kanna hvort framhaldsskólar væru að rækta lögbundið hlutverk sitt og væru 

undirbúnir fyrir komu nemenda af erlendum uppruna. Heimasíðurnar voru greindar 

eftir því hvort móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku væri 

til staðar eða ekki. Þeir skólar sem ekki voru með áætlun fengu sendan tölvupóst þar 

sem þeir voru beðnir um útskýringar. Út frá svörum skólanna og greiningu á 

heimasíðunum varð til eftirfarandi flokkun; (a) skólar sem höfðu tilbúna 

móttökuáætlun og aðgengilega á heimasíðu skólans; (b) skólar sem höfðu tilbúna 

móttökuáætlun en ekki aðgengilega á heimasíðu sinni; (c) skólar sem sögðust hafa 

slíka áætlun í vinnslu; (d) skólar sem ekki höfðu móttökuáætlun, og (e) skólar sem 

höfðu ekki móttökuáætlun og gáfu ekki skýringar.  

  



Tafla 1. 

Yfirlit yfir framhaldsskóla landsins 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af þeim framhaldsskólum á landinu sem bjóða upp á nám til stúdentspróf voru 47% 

komnir með móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku á þeim 

tíma sem könnunin var gerð. Alls 33% voru með áætlun í vinnslu eða áttu hana 

tilbúna en höfðu hana ekki aðgengilega á heimasíðu skólans. Í heild var því rúmur 

helmingur framhaldskólanna eða 53% ekki með móttökuáætlun aðgengilega á 

heimasíðu sinni. 

Þegar þeir skólar sem ekki höfðu móttökuáætlun voru inntir eftir af hverju svo 

væri, voru algengustu svörin þau að þeir hefðu ekki velt þessu fyrir sér eða að þeir 

töldu slíka móttökuáætlun ekki nauðsynlega vegna þess hversu fáir nemendur af 

erlendum uppruna sæktu skólann. Hjá einum skóla kom það fram að vegna samdráttar 

í fjárframlögum neyddist skólinn til þess að leggja áætlanir fyrir aukna þjónustu fyrir 

nemendur af erlendum uppruna til hliðar að sinni. Af þessu má álykta að enn sé langt í 

land að allir framhaldsskólar uppfylli kröfur laga um móttöku nemenda af erlendum 

uppruna (Lög um framhaldsskóla, nr. 92, 2008).  

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011, bls. 80) stendur að móttökuáætlun 

nemenda með annað móðurmál en íslensku skuli vera á máli sem foreldrar og 

nemendur skilji. Því var einnig kannað hjá þeim skólum sem höfðu móttökuáætlun á 

hvaða tungumáli móttökuáætlanirnar væru. Út frá þeirri greiningu varð til eftirfarandi 

flokkun; a) hvaða skólar höfðu móttökuáætlun einungis á íslensku; b) hvaða skólar 

höfðu móttökuáætlun á íslensku og ensku; c) hvaða skólar höfðu móttökuáætlun á 

íslensku og pólsku og (d) hvaða skólar höfðu móttökuáætlun á fleiri tungumálum. 

 

  



Tafla 2. 

Tungumál móttökuáætlana framhaldsskóla 

Í ljós kom að alls 17 framhaldsskólar voru með móttökuáætlun fyrir nemendur með 

annað móðurmál en íslensku. Af þeim buðu sex skólar upp á þann valmöguleika á að 

fá móttökuáætlun á öðru tungumáli en íslensku; fjórir buðu upp á enska útgáfu, einn 

bauð upp á pólska útgáfu og einn skólanna bauð upp á sex önnur tungumál fyrir utan 

íslensku. Mikilvægt er að taka það fram að síðastnefndi skólinn býr einnig yfir þeirri 

sérstöðu að bjóða upp á nám á sérsmíðaðri innflytjendabraut. Meirihluti 

framhaldsskólanna (65%) sem hafa móttökuáætlun virðast einungis vera með hana í 

boði á íslensku, sem skýtur skökku við bæði út frá því sem stendur í Aðalnámskrá 

framhaldsskólanna (2011, bls. 80) og þegar litið er til þess að meirihluti þeirra sem 

áætlunin er ætluð, foreldrar og nemendur af erlendum uppruna, tala oft á tíðum litla 

íslensku. 

 

4.1. Niðurstöður úr viðtali við kennslustjóra nýbúa 
Kennslustjórinn, sem hér er nefnd Margrét, var spurð um starf hennar og þróun 

móttökuferlis fyrir nemendur af erlendum uppruna en hún hefur gengt starfi 

kennslustjóra nýbúa í fjölmennum framhaldsskóla á Íslandi frá því að stöðugildið var 

formlega sett árið 2007. Hún sagði að þörfin fyrir að sinna nemendum af erlendum 

uppruna sérstaklega hafi hins vegar komið fram árið 2003 en þá voru þrír nemendur 

af erlendum uppruna við skólann sem þurftu aukaaðstoð með íslenskuna. Upp úr því 

var ÍSA, íslenska sem annað mál, mótað sem sérstakur áfangi. Fljótlega fór að bætast í 

nemendahópinn og árið 2012 voru 97 nemendur af erlendum uppruna skráðir í 

skólanum frá 30 mismunandi löndum.  

Tölur um nemendur af erlendum uppruna eru hins vegar alltaf á reiki, sagði 

Margrét, því erfitt er að halda utan um þennan hóp, því hann er ekki sérmerktur í 

kerfinu. Hún sagði starfsfólk framhaldsskóla því þurfa að leita aðra leiða til þess að 



finna þessa nemendur, eins og eftir nöfnum, uppruna eða ábendinga frá grunnskólum. 

Einnig teljist skiptinemar, sem gjarnan dvelja einungis eina önn, hluti af hópnum og 

það skekki heildartöluna. Ávallt séu einhverjir sem týnast í fjöldann. Margrét sagði: 

Þetta eru þó mjög fáir nemendur, stundum vitum við af þeim en höfum þá ekki með 

vegna þess að þeir hafa búið hér mjög lengi, jafnvel fæðst hér. Hún sagði það heyra 

til undantekninga að þessir nemendur þyrftu á aukastuðningi í íslensku að halda.  

Margrét sagði að brotthvarf í skólanum væri ekki í samræmi við opinberar 

tölur um brotthvarf nemenda af erlendum uppruna. Fjöldi þeirra væri ekki meiri en 

meðaltal hins almenna brotthvarfsnemenda, hvorki hjá þeim né samkvæmt opinberum 

tölum. Þvert á móti sagði hún að hlutfall þeirra sem hættu væri lágt og miklu frekar 

ætti að hafa áhyggjur af þeim sem ekki skiluðu sér inn í framhaldsskólann eftir 

grunnskóla. Hún sagði:  
Ég held að megináhyggjur okkar ættu að snúa að þeim sem ekki koma í skólann, 
þeim sem fara strax að vinna, þó auðvitað sé mjög slæmt að missa af þeim 
nemendum sem hætta. 
 

Þegar rannsakandi rýndi í tölur síðustu árskýrslna frá skóla Margrétar reyndist erfitt 

að finna meðaltal yfir brotthvarf nemenda, þar sem tölurnar voru mjög sveiflukenndar 

á milli ára en svo virðist sem brotthvarf nemenda af erlendum uppruna í þessum skóla 

hafi aldrei farið yfir 15% á tímabilinu 2007 til 2012 sem verður að teljast jákvætt, þar 

sem sýnt hefur verið fram á að brotthvarf hins almenna nemenda er að meðaltali 30% 

hér á landi (OECD, 2012, bls. 1). Hins vegar, þegar skoðaður var fjöldi brautskráðra 

nemenda af erlendum uppruna á sama tímabili, sýna tölur að skólinn hefur einungis 

verið að útskrifa á bilinu 4%‒13% árlega af þessum nemendahópi.  

Margrét sagði að reynt væri að halda vel utan um þennan hóp og allar 

upplýsingar sem tengjast honum. Árlega væri gerð skýrsla þar sem fram kæmi m.a. 

fjöldi innskráðra, útskrifaðra, brotthvarf og annað sem hefur verið gert sérstaklega 

með þessum nemendum yfir skólaárið. Til dæmis væri skráð ef nemendur hefðu 

skarað fram úr eða tekið þátt í félagslífi skólans með áberandi hætti. Skýrslan væri 

afhent yfirmönnum skólans. 

Hvaða félagslega hlið nemenda varðar sagði Margrét að erlendu nemendurnir 

samlöguðust Íslendingum misvel. Hún sagði að stundum mynduðust hópar af nýbúum 

sem héldu sig út af fyrir sig. Þessi hópamyndun ylli því að aðlögun nemendanna gengi 

verr og nemendurnir lærðu íslenskuna hægar, því þeir töluðu gjarnan ensku sín á milli 

eða önnur tungumál. 



Margrét tók það fram að það væri mikil þörf fyrir unnið efni fyrir nemendur með 

annað móðurmál en íslensku fyrir áfanga á framhaldsskólastiginu. Framhaldsskólar 

samnýttu námsefni lítið sem ylli því að hver skóli væri sjálfur að vinna námsefni fyrir 

nemendur af erlendum uppruna. Hún sagði að skólinn hefði fengið eitthvað námsefni 

frá Fjölmenningarskóla Tækniskólans en sumt af því hefur verið gefið út. 

Að lokum sagði Margrét fáa kennara í skólanum hafa fjölmenningarlega 

menntun að baki svo vitað væri. Hún sagðist telja að þörfin fyrir kennara með 

fjölmenningarlega menntun og kunnáttu til þess að kenna íslensku sem annað mál 

væri aðeins nýlega farin að segja til sín. 

 

4.2. Niðurstöður úr viðtölum við námsráðgjafa framhaldsskóla 

Námsráðgjafarnir, tvær konur sem hér eru nefndar Heiða og Vala, voru spurðar um 

reynslu sína, menntun og starf með nemendum af erlendum uppruna. Þær hafa báðar 

starfað til fjölda ára með nemendum af erlendum uppruna í stórum framhaldsskóla.  

4.3.1. Skólakerfið. 

Hér verður rakið það sem kom fram hjá Heiðu og Völu um vitneskju þeirra af 

nemendum af erlendum uppruna í skólanum. Þeim fannst erfitt að halda utan um 

þennan nemendahóp og töldu að of margir væru að hætta án útskriftar. Samvinna á 

milli starfsfólks nemenda af erlendum uppruna væri mikil en mest væri eftirfylgnin á 

almennu brautinni. Margir af þessum nemendum ættu erfitt með íslenskt mál en vegna 

takmarkaðs fjármagn sem skólanum væri úthlutað væri stuðningi við þessa nemendur 

skorður settar. 

Um þessar mundir eru á milli 30‒40 nemendur af erlendum uppruna í 

skólanum, en talan er sveiflukennd og getur fjöldinn verið frá 30 upp í 50 nemendur. 

Þar sem enginn sérstakur kennslustjóri nýbúa starfar við skólann hefur umsjón með 

þessum nemendum fallið á fleiri hendur og fyrir vikið orðið minni og hugsanlega 

tilviljunarkennd. Ekki er vitað hversu margir nemendur af erlendum uppruna 

útskrifast árlega eða hverfa frá námi, því það hefur aldrei verið tekið saman. 

Námsráðgjafarnir sögðust vera með lista yfir alla nemendur af erlendum uppruna. 

Þessi listi væri uppfærður á hverju hausti og haft samband við grunnskólana í 

nágrenni skólans til þess að afla upplýsinga um væntanlega nemendur, þá hvort 

skólinn hefði nemendur af erlendum uppruna og hvort taka þyrfti tillit til einhverra 

námserfiðleika þessara nemenda.  



Þær Heiða og Vala sögðu það upp og ofan hversu fúsir grunnskólarnir væru til þess að 

veita upplýsingar um nemendur sem ættu erfitt, enda sé stundum um viðkvæmar 

upplýsingar að ræða. Þær töldu slíkar upplýsingar hins vegar undirbúa skólann undir 

komu og nám þessara nemenda. 

Þær stöllur voru sammála um það að mikil samvinna væri á milli starfsfólks 

skólans vegna stuðnings við nemendur af erlendum uppruna og vel væri haldið utan 

um þá. Helst væru það kennslustjóri almennu brautarinnar og umsjónarkennarar sem 

héldu utan um þá en einnig sinntu þær tvær mörgum tæknilegum þáttum. Auk þess 

tengdust kennarar sem kenndu ÍSA oft þessum krökkum, því þeir hittu þá í hverri 

viku. Þær sögðu auðveldast að hafa yfirsýn yfir nemendur sem væru á fyrsta ári í 

skólanum. Þá færu allir í umsjónartíma og meirihluti nemenda af erlendum uppruna 

væri á almennu brautinni, en hún væri fyrir þá sem hefðu ekki háar einkunnir í 

grunnfögum úr grunnskóla. Á þeirri braut væru fámennari bekkir og meira 

utanumhald sem auðveldaði kennurum að fylgjast með námsgengi nemenda. En eftir 

að nemendur lykju fyrsta árinu, hættu þeir í umsjónartímum og færu yfir á aðrar 

brautir þar sem væru mun stærri bekkir og fjölmennari. Þá ættu þeir á hættu að týnast 

í fjöldanum. 

Námsráðgjafarnir sögðu að skólinn væri að missa of marga nemendur af 

erlendum uppruna frá sér án útskriftar. Það væru alltof margir sem hættu eftir fyrsta 

eina til eina og hálfa árið. Þær sögðu að mun fleiri nemendur af erlendum uppruna 

útskrifuðust úr iðngreinum en bóklegum og kenndu þær um erfiðleikum með íslenskt 

mál. Nýlega hefði því fengist styrkur frá Mennta- og menningamálaráðuneytinu til 

þess að þróa og efla ÍSA-áfangana en stundum gengi erfiðlega að halda öllum ÍSA-

áföngunum gangandi vegna smæðar nemendahópsins. Í skólanum væri boðið upp á 

fjóra ÍSA-áfanga og hefði þurft að sameina áfanga til þess að uppfylla lágmarks 

nemendafjölda. Draumur þeirra væri að fjölga áföngum, þannig að ÍSA-áfangi væri á 

hverri önn, öll árin sem nemendurnir væru í skólanum.  

Þær Heiða og Vala sögðu stuðninginn við þennan nemendahóp fara eftir því 

hvar hver og einn væri staddur í náminu. Í raun væri engin sérstök námsaðstoð í boði 

önnur en sú sem væri í boði fyrir alla nemendur. Sumir innan hópsins hefðu ekkert að 

gera með aukinn stuðning á meðan aðrir þyrftu á miklum stuðningi að halda. Heiða 

sagði: Þetta er alltaf pínu vandmeðfarið. Á að taka einn hóp sérstaklega út? Fyrir 

utan það að þessi hópur er náttúrulega, sko ... hann er svo rosalega fjölbreyttur. 

Stoðtímar eru í boði í ákveðnum fögum en það er upp og ofan hvort nemendur nýti 



sér þá. Nemendur geta líka sótt sér námsaðstoð utan skólans en þá þurfa þeir sjálfir að 

greiða fyrir hana.  

Námsráðgjafarnir sögðu að það væri undir hverjum kennara komið hvað hann 

vildi leggja mikið á sig fyrir nemendur. Sumum fyndist það ekki vera innan þeirra 

verkahrings að sinna þessum nemendum sérstaklega á meðan aðrir væru sveigjanlegir 

og alltaf tilbúnir til þess að koma til móts við nemendur. Þær sögðust reyna að stýra 

þeim nemendum sem vitað væri að þyrftu aukinn stuðning til þessara viljugu kennara. 

Vala sagði: Við vitum bara hverjir þetta eru [hvaða kennarar], við lærum að þekkja 

það og lærum bara að stýra þessum nemendum til þeirra. 

Þær stöllur sögðu nemendur af erlendum uppruna hafa óskað eftir fleiri ÍSA-

áföngum og heimanámsaðstoð. Verið væri að skoða þessa þætti en skortur á fjármagni 

flækti alltaf möguleikana á þjónustu. Þær höfðu auk þess velt því fyrir sér hug 

nemenda til þess að þeim væri safnað saman í hópa. Reynslan hafi sýnt þeim að 

nemendur yrðu gjarnan tortryggnir þegar til stæði að draga á þá sérstaklega út úr 

hópnum. Vala: [Þau] … vilja ekki skera sig úr... þannig að kannski erum við ekki 

alltaf að gera þeim gott. 

Þær Vala og Heiða voru sammála um það að vandinn vegna brotthvarfs væri 

til staðar vegna ósveigjanleika í kerfinu og skorts á fjölbreyttu námsvali. Margir 

nemendur af erlendum uppruna sæju ekki tilgang í því að berjast í gegnum 

framhaldsskólakerfið. Öðrum gengi vel t.d. á verknámsbraut en síðan kæmu bóklegu 

áfangarnir eins og stærðfræði eða efnafræði og þá strönduðu þeir á íslenska 

tæknimálinu. Vala sagði: … og jú, þú getur „googlað“ þetta eða notað „google 

translate“ eða eitthvað. En þetta er rosaleg vinna fyrir þau að gera þetta þannig að 

oft gefast þau upp. Þær sögðu að bóknámspakkinn væri hreinlega of þungur fyrir 

þessa nemendur, jafnvel þótt þeir byggju yfir bæði vilja og dugnaði. Háskólanám 

fyndist mörgum ekki heldur spennandi eða of fjarlægt. En vandann væri ekki 

eingöngu að finna í skólakerfinu. Upp til hópa væru þetta einstaklingar sem vildu 

vinna, fara á vinnumarkaðinn og það væri auðvelt að fá verkamannavinnu á Íslandi. 

Einhverja nemendur vantaði tekjur, fjölskyldur sumra þeirra væru tekjulágar og þyrftu 

þeir að aðstoða við framfærslu heimilisins.  

Hvorki könnuðust þær Vala og Heiða við hugtakið „fjölmenningarleg 

kennsla“ né að það hugtak hafi verið rætt innan skólans. Þegar þær voru inntar eftir af 

hverju svo væri, töldu þær að ekki hefði verið rætt um fjölmenningarlega kennslu 



innan skólans vegna þess að hópurinn sem um ræðir væri fámennur. Það væru svo 

margir nemendahópar sem taka þyrfti tillit til.   

Hvað varðar móttökuáætlun sögðu þær hana vera til en erfitt væri að fylgja 

henni eftir út í hörgul. Heiða sagði: ... þó að þetta sé flott plagg, þá þegar það kemur 

út í framkvæmdina, að þá rekst hún á alls konar veggi. Þær gerðu ráð fyrir því að 

samhliða vinnu við innleiðingu nýju aðalnámskrárinnar yrði móttökuáætlunin einnig 

tekin til endurskoðunar.  

4.3.2. Bakland nemenda af erlendum uppruna. 

Í þessum kafla verður farið yfir það sem kom fram hjá námsráðgjöfunum varðandi 

þátttöku foreldra nemenda af erlendum uppruna í námi þeirra en þær voru sammála 

um að hún væri mismikil. Foreldrar væru upplýstir um skólakerfið og rétt sinn á 

fundum með túlki, en sjaldgæft væri að foreldrar þessara nemenda óskuðu eftir fleiri 

fundum með námsráðgjöfunum. 

Heiða og Vala sögðu að fljótlega eftir að nýnemi af erlendum uppruna byrjaði 

í skólanum kæmi hann í viðtal með foreldrum sínum. Ef þörf væri á túlki væri hann 

kallaður til. Þessi fundur væri einnig fyrir foreldrana, til þess að kynna þeim skóla- og 

námskerfið. Þær sögðu að stundum væri tímafrekt að finna fundartíma sem hentaði 

foreldrunum, en það væri mikilvægt að fá þá í viðtal. Allur gangur væri á því hversu 

virkir foreldrarnir væru í námi barna sinna og því væri lögð áhersla á það á þessum 

fundi að útskýra fyrir þeim þann möguleika að kalla til fundar með túlk hvenær sem 

þau vildu. Þær sögðu að ef námsgengi versnaði hjá nemanda væri stundum kallað til 

annars fundar með foreldrum, en þær sögðu það afar sjaldgæft að foreldrarnir sjálfir 

óskuðu eftir fleiri fundum. Heiða sagði: … en ef það gengur mjög illa, þá auðvitað 

boðum við foreldra með túlk aftur í viðtal. 

 Ein af ástæðum brotthvarfs sögðu þær stöllur vera áhrif úr foreldrahúsum. Oft 

ætti hluti af hópnum foreldra sem ekki væru langskólagengnir og það hefði áhrif á 

metnað nemenda. Einnig hefði það áhrif ef ekki væri þrýstingur eða stuðningur að 

heiman til þess að klára námið.  

4.3.3. Nemendur af erlendum uppruna. 

Hér verður sagt frá reynslu námsráðgjafanna af nemendum af erlendum uppruna, en 

þær áttu í erfiðleikum með að tala um þá sem einn hóp, því hann væri svo ólíkur 

innbyrðis. Þær sögðu að nemendur af erlendum uppruna ættu í mismiklum 



erfiðleikum með námið, sumir flygju í gegnum það á meðan aðrir lentu á alls konar 

hindrunum.  

Vala og Heiða lögðu mikla áherslu á það hversu ólíkir einstaklingar væru í 

hópi nemenda af erlendum uppruna. Þeim fannst jafnvel varla hægt að tala um þá sem 

sérhóp, því þeir væru svo ólíkir innbyrðis. Vala sagði:  
þau eru svo ólík að það er næstum því ekki hægt að halda þessum hóp saman. 
Þau eru á svo mismunandi stað, eru búin að vera hérna svo mismunandi lengi ... 
þau eru ólíkari heldur en við Íslendingar, skiluru? 

 
Heiða tók undir orð Völu og sagði að nemendur af erlendum uppruna hefðu ólíkt 

bakland. Fram kom í viðtalinu að nemendur af erlendum uppruna ættu mislanga og 

misgóða skólagöngu að baki. Sumir kæmu brothættir úr grunnskóla, því þeir hefðu 

lent í miklum erfiðleikum þar. Þeir ættu kannski við námserfiðleika að stríða til 

viðbótar tungumála- og félagslegum erfiðleikum á meðan aðrir flygju í gegnum 

grunnskólann með fínar einkunnir. Það væri því flókið að halda utan um þennan hóp, 

því hver og einn væri svo ólíkur þeim næsta og þyrfti mismunandi þjónustu. Heiða 

sagði: 
... það þurfa að vera sko til næstum því 30 mismunandi leiðir fyrir þessa 30 ólíku 
einstaklinga. Sumum þarf ekkert að skipta sér af og þau spjara sig ágætlega. Þau 
eru svo misjafnlega stödd og þetta er eitthvað sem að, þú veist, stundum þarf að 
grípa inn í, stundum þarf bara ekkert að gera. Stundum bara klára þau þetta bara 
... 

 
Fram kom að reynt væri að mæta þörfum hvers og eins, greina vandamálið og finna 

leiðir. Vala og Heiða sögðu að þessir nemendur væru ekki mikið að leita í 

námsráðgjöfina, heldur leituðu frekar til kennslustjóra síns eða ÍSA-kennara ef þeir á 

annað borð leituðu sér aðstoðar. Þær sögðu mikilvægt að þau fyndu einhvern 

innanhús til þess að ræða við. Vala sagði: ... við erum öll tilbúin til þess, alveg sama 

hvaða titil við berum, þú veist hér innanhús, að leysa úr málum nemanda og vísa 

honum þá rétta leið. Vala sagði að þessir nemendur væru að nýta sér mismunandi 

leiðir og leituðu aðallega til þeirra út af námsvali, þegar þeir réðu ekki við námsefnið 

eða af því þeir hefðu ákveðið að hætta og þá væri sjaldan hægt að hnika þeirri 

ákvörðun. 

Vala og Heiða voru sammála um það að skólinn hefði ekki tök á því að 

fylgjast með því hvort nemendur væru að einangrast félagslega. Það væri bara ekki 

hægt í svona stórum skóla. Það væri helst að kennarar pikkuðu í þá nemendur sem 

þeir hefðu sérstakar áhyggjur af. Eftir fyrsta árið væri því lítið sem ekkert eftirlit með 



nemendum nema þeim fylgdu aðrir erfiðleikar. Vala sagði: þannig að þá eru þau 

„náttla“ svolítið ein á báti. Og þá eru þau oft að detta burt úr skólanum. 

 Þær stöllur ásamt kennslustjóra höfðu nýlega átt fund með öllum nemendum 

af erlendum uppruna í skólanum, þar sem lagðar voru fyrir spurningar um skoðun 

þeirra á skólanum. Fór sú vinna fram í hópavinnu en nemendur ræddu fyrst sín á milli 

og svöruðu síðan spurningunum saman. Kom í ljós að nemendurnir fundu ekki fyrir 

neinu neikvæðu frá samnemendum sínum. Vala sagði: Þau segjast alls ekki finna fyrir 

neinu sem sagt gagnvart öðrum nemendum, ekkert baktal eða enga svona 

kynþáttafordóma. Enginn nefndi neitt! og virtist sú niðurstaða koma henni á óvart. 

Þær lögðu að lokum áherslu á það að í allri þessari umræðu mætti persónuleiki 

nemendanna ekki gleymast. Fólk væri misjafnlega félagslynt, frá mismunandi 

menningarheimum og misjafnlega uppalið.  

4.3.4. Íslenskukunnátta.  

Hér verður rætt um það sem kom fram hjá námsráðgjöfunum varðandi 

íslenskukunnáttu nemenda af erlendum uppruna. Slæm íslenskukunnátta stæði í 

veginum hjá mörgum nemendum þegar námið þyngdist en verst staddir væru þeir sem 

hefðu lélegan grunn í móðurmáli sínu. Mikið væri um undanþágur frá áföngum og 

einföldun námsleiða og nemendur væru að útskrifast með einsleit próf af 

stúdentsbrautunum. 

Vala og Heiða sögðu marga nemendur af erlendum uppruna eiga í miklum 

náms- og tungumálaerfiðleikum. Leiðir til þess að útskrifast sem stúdent hefðu lítið 

breyst í gegnum tíðina og lítill sveigjanleiki væri fyrir einstaklinga sem ekki væru 

sleipir í tungumálum. Íslenskan í bóklegu fögunum væri að sliga þau mörg, einnig í 

verknáminu og á stúdentsbrautunum þyrfti að læra þriðja tungumálið auk 

íslenskunnar. Vala sagði:  

Þau „fúnkera“ lítið í þessum bóklegu fögum. Ég meina ef þú ert ekki góður í 
tungumálinu, þá er erfitt að vera í sögu eða í félagsfræði. Það er bara mjög erfitt!  

 
Þær sögðu að það þyrfti ávallt að horfa á þær kröfur sem háskólar settu, því það væri 

á ábyrgð framhaldsskólans að stúdentsprófið innihéldi þann grunn sem háskólar 

gengju út frá. Þær sögðu að stundum færi mikil orka og tími í það að finna leiðir fyrir 

nemendur sem vildu útskrifast sem stúdentar, en ættu í erfiðleikum með ákveðna 

áfanga. Kerfið veitti aðeins undanþágu í einu fagi, nema hægt væri að sýna fram á 

námsörðugleika. Afleiðingin væri sú að þeir nemendur af erlendum uppruna sem 



útskrifuðust sem stúdentar af bóknámsbrautum væru flestir með mjög einsleit próf. 

Heiða sagði: Kerfið er of þröngsýnt hvað þetta varðar. Það eru bara of, í rauninni of 

fáar leiðir út sem stúdent. 

Verst standa þeir nemendur sem hafa lélegan grunn í móðurmáli sínu. Vala og 

Heiða sögðu báðar mikilvægt að nemendur viðhéldu móðurmáli sínu og fengju 

kennslu í því, en það væri erfitt að koma því á, því ekki væru öll móðurmál kennd á 

Íslandi. Sem dæmi sagðist Vala vera að leita að námskeiði í pólsku en hún fyndi ekki 

neitt. 

Hvað hópamyndun nemenda af erlendum uppruna viðveik, höfðu aldrei komið 

upp nein vandamál í kringum hópana og því var það afstaða skólans að skipta sér ekki 

af þeim. Námsráðgjöfunum fannst einungis slæmt að hóparnir töluðu sín á milli á 

ensku eða öðru tungumáli, því á meðan þjálfuðust erlendu krakkarnir ekki í íslensku. 

Vala sagðist hvetja nemendurna til þess að tala íslensku sín á milli til þess að æfa sig.  

Tilfinning Heiðu var sú að sá hluti hópsins sem ætti í hvað mestum 

erfiðleikum með að fóta sig í íslensku menntakerfi, væru nemendur frá Asíu. Taldi 

hún það vera sambland af menningar- og tungumálamun. Mörg þeirra hefðu slaka 

tilfinningu fyrir íslenskunni, jafnvel þótt þau væru búin að búa á Íslandi í mörg ár. Þau 

héldu mikið hópinn, væru í litlum hópum sem aðlöguðust illa. Þær sögðu þó mun 

færri nemendur koma frá Asíu núna en áður fyrr. Þeim fannst einnig að þeir nemendur 

sem væru útlitslega líkir Íslendingum blönduðust mun betur. 

Þær Vala og Heiða sögðu það skipta máli hvenær nemendur kæmu til Íslands. 

Því eldri sem þeir kæmu, því verr gengi þeim að aðlagast og mynda tengsl við 

skólafélaga sína og við skólann. Tilfinning þeirra beggja var sú að samsetning hópsins 

væri að breytast. Þær töluðu um að minna væri um nemendur sem væru nýkomnir til 

landsins og meira um þá sem hefðu verið lengi í skólakerfinu, jafnvel alveg frá því í 

leikskóla. Þau væru því betur stödd.    

 

4.4. Niðurstöður úr viðtölum við þátttakendur af erlendum uppruna 
Rannsókn þessi byggist á sjö viðtölum við fyrrum nemendur af erlendum uppruna, 

þrjá karlmenn og fjórar konur. Í viðtölunum var rætt um bakland þeirra, viðhorf og 

reynslu af skólagöngu á Íslandi og ástæður þess að þau hættu námi.  



4.4.1. Viðmælendurnir 

Þegar viðtölin fóru fram voru viðmælendurnir um og yfir tvítugt. Þeir voru hver 

öðrum ólíkari. Hvorki eru þeir frá sama landi né tala sama móðurmál. Þeir hafa verið 

mislengi á Íslandi og komu hingað af ólíkum ástæðum. Þeir hafa náð íslensku 

tungumáli misvel og bakland þeirra er ólíkt. Einn þeirra var til að mynda í íslenskum 

grunnskóla nánast frá upphafi skólagöngu, á meðan annar var aldrei í íslenskum 

grunnskóla. Fimm viðmælendanna komu hins vegar til Íslands á aldrinum 11 til 15 

ára og hófu því nám í efri bekkjum grunnskóla. 

Þrátt fyrir að vera ólíkir, má finna sameiginleg einkenni á ákveðnum sviðum 

hjá viðmælendunum. Allt eru þetta viljasterkir og ákveðnir einstaklingar. Hjá öllum 

var tímabilið frá því að þeir komu til Íslands og hófu nám í framhaldsskóla mikið 

þroskaskeið. Óvissa var með framtíðina þegar þeir hófu nám í framhaldsskóla, en nú 

vita þeir betur hvað þá langaði að gera með líf sitt. Allir voru ákveðnir í að því að 

ljúka einhverju námi en voru komnir misjafnlega langt á leið með það.  

 

Myndir af viðmælendunum 
 

 
Jorge er sjálfstæður ungur maður. Hann er af blönduðum uppruna. Móðir 
hans er íslensk en faðir erlendur. Jorge er einbirni en á uppvaxtarárum 
sínum var hann sendur hvert sumar til Íslands til þess að dvelja hjá 
ættingjum. Þegar hann flutti alfarið til Íslands 18 ára gamall, talaði hann 
íslensku og átti vinahóp á Íslandi. Þegar viðtalið fór fram var Jorge í vinnu 
og kominn aftur í nám. Hann leigir íbúð með kærustunni sinni. Hann segist 
hafa hætt í framhaldsskóla vegna þess að hann flutti í annað bæjarfélag.  

 
 

Denis virkar ákveðinn og hress. Hann kom til Íslands þegar hann var 13 ára 
með foreldrum sínum og systkinum. Síðan eru liðin átta ár. Hann býr í 
foreldrahúsum ásamt þremur yngri systkinum sínum og er að vinna. Hann 
sagðist hafa hætt í framhaldsskóla, því hann nennti ekki lengur að vera í 
skóla og langaði að fara að vinna. 

 
 

 
Klara er sjálfstæð ung kona. Hún kom til Íslands árið 2005 með foreldrum 
sínum og eldri systur. Þá var hún 11 ára. Síðan þau fluttu hafa bæst við tvö 
systkini. Klara er nýflutt úr foreldrahúsum. Hún leigir íbúð með íslenskum 
kærasta og er að vinna. Hún segist hafa hætt í skóla, því hún hafði ekki haft 
efni á að fara í það nám sem hana langaði mest í. 
 

 
 



 
Jing er brosmild og feimin ung kona. Hún hefur búið á Íslandi í sex ár. Hún 
kom til Íslands þegar hún var 14 ára með þremur systkinum sínum. Móðir 
hennar kom fyrst til Íslands til þess að vinna, síðan kom faðir hennar og ári 
seinna sameinaðist svo öll fjölskyldan. Jing býr í foreldrahúsum og er að 
vinna. Hún segist hafa hætt í námi til þess að hjálpa systur sinni með nýfætt 
barn, sem og að aðstoða foreldra sína fjárhagslega.  

 
 

 
Lísa er sjálfstæð og ákveðin ung kona. Hún flutti með móður sinni og 
systkinum til Íslands árið 2009, þegar hún var 15 ára. Foreldrar hennar 
höfðu skilið og móðir hennar tekið saman við íslenskan mann. Þau fluttu í 
lítið þorp úti á landi en ári eftir lauk Lísa grunnskólanum og flutti í annan 
bæ, þar sem hún fór í framhaldsskóla. Lísa er í skóla. Hún segist hafa hætt í 
námi því hún hafi þurft að hreinsa til í lífi sínu og breyta til. 

 
 

Nanna virkar viljasterk og ófeimin ung kona. Hún kom með fjölskyldu 
sinni til Íslands í hópi flóttamanna fyrir 10 árum, þegar hún var 13 ára. Hún 
býr í foreldrahúsum og á einn yngri bróður. Nanna er komin aftur í nám og 
er líka að vinna. Hún segist hafa hætt í skóla af því að hún sá ekki fram á að 
geta lokið skólanum. 

 
 

 
Samúel er opinn og ákveðinn persónuleiki. Hann kom fyrst til Íslands með 
foreldrum sínum þegar hann var sex ára. Þegar þau fluttu alfarið til landsins 
kunni hann íslensku og átti vinahóp á Íslandi. Hann á einn yngri bróður. 
Samúel býr í foreldrahúsum inn á milli þess sem hann er í skóla, en ekki er 
framhaldsskóli þar sem þau búa. Samúel er að vinna og segist hafa tekið sér 
hlé frá námi til þess að vinna sér inn pening svo hann geti farið aftur í 
skóla. 

 
 

4.4.2. Íslenskukunnátta 

Hér verður rædd um tungumálakunnáttu viðmælendanna, en hún var mismunandi 

bæði hvað varðar móðurmál þeirra og skilning í öðrum tungumálum. Þegar kom að 

máltöku íslenskunnar kom í ljós að viðmælendurnir voru misjafnlega staddir hvað 

varðar kunnáttu, ílag úr íslensku málumhverfi og notkun á íslensku tungumáli en sex 

þurftu aðstoð með íslenskuna í framhaldsskóla. 

Viðmælendurnir voru misgóðir í móðurmáli sínu en enginn hafði viðhaldið 

móðurmáli sínu sérstaklega, nema í gegnum samræðu við ættingja og vini. Enginn 

þeirra hafði fengið móðurmálskennslu í íslensku skólakerfi, hvorki í grunn- eða 

framhaldsskóla.  

 



Tafla 3. 

Þættir tengdum máltöku íslensks máls hjá viðmælendunum 

Skýringatexti með töflu: MM stendur fyrir móðurmál og ÍS fyrir íslenska. 
Líkt og tafla þrjú gefur til kynna, var misjafnt hvaða tungumál var talað á 

heimilunum. Þrír viðmælendur sögðust eingöngu tala móðurmálið heimavið við 

foreldra og systkini. Þrír sögðust tala móðurmál og íslensku í bland við fjölskyldu 

sína og einn sagðist alltaf tala íslensku við bæði foreldra og systkini. 

Máltaka íslenskunnar gekk misvel hjá viðmælendum. Hjá þeim sem höfðu 

mikið ílag úr íslensku málumhverfi, t.d. áttu íslenska vini og töluðu íslensku heima 

hjá sér, gekk máltakan betur en hjá hinum sem lítið heyrðu íslenskuna fyrir utan 

skólann. Hversu lengi viðmælendur voru í íslenskum grunnskóla hafði líka áhrif á 

máltöku íslenskunnar en líkt og tafla þrjú sýnir voru viðmælendur mislengi í íslensku 

grunnskólakerfi.  

Allir nema einn þurftu áfram stuðning í íslensku í framhaldsskóla, því þeir 

fóru allir í ÍSA-áfanga (sjá töflu 3) og þrír sögðust hafa tekið alla þá ÍSA-áfanga sem 

voru í boði. Tveir töldu samt að fyrsti ÍSA-áfanginn hafi verið of auðveldur en það 

hefði verið þægilegt að hafa einn áfanga í stundaskránni sem ekki þurfti að læra fyrir 

en alltaf fá góðar einkunnir. Aðeins Jorge valdi að taka ÍSA-áfanga en hinir voru settir 

óspurðir í ÍSA-áfanga af skólanum sjálfum, sem gefur til kynna að einkunnir þeirra í 

íslensku úr grunnskóla hafi verið lágar eða að grunnskólinn hafi sérmerkt að auka 

þyrfti íslenskufærni þeirra. 

Viðmælendurnir voru heldur ekki á einu máli um það hvort íslenskan hefði 

verið þeim fjötur um fót námslega. Fjórir sögðu að þeim fyndist íslenskan auðveld og 

hún hefði aldrei verið nein hindrun í náminu. Lísa sagði íslenskuna ekki hafa verið 

auðvelda en hún hefði ekki látið hana stöðva sig. Tveir áttu augljóslega enn í 

vandræðum með íslenskuna en aðeins annar þeirra viðurkenndi að íslenskan hefði 

verið hindrun í náminu.  

Bág íslenskukunnáttu varð þess valdandi að sumum leið ekki vel í skólanum 

og þorðu ekki að tjá sig í tímum. Einn viðmælandi sagðist ekki hafa þorað að tala í 

tímum því íslenska hans var ekki nógu góð og hann spurði bara kennarann ráða þegar 



hann náði á honum einum. Yfir annan helltist vanmáttartilfinning þegar hann skildi 

ekki íslensku kennarans. Hann sagði: Mér leið bara já, svona venjulega skiluru [í 

skólanum] nema í þessum einu tímum sem ég skildi ekki neitt þá leið mér ekki vel 

skiluru því ég vissi ekki hvað var í gangi. 

4.4.3. Félagsleg þátttaka 

Í þessum kafla verður rætt um félagslega þátttöku viðmælendanna en hún var ólík á 

milli kynjanna. Viðmælendunum gekk misjafnlega vel að eignast vini á Íslandi og 

voru mislengi að komast inn í félagahóp. Tveir voru félagslega einangraðir í 

framhaldsskóla.  

Af viðmælendunum sjö voru það einungis strákarnir fjórir sem töldu sig 

félagslega sterka og að þeir hefðu aldrei átt í neinum vandræðum með það að kynnast 

fólki. Þeir sögðust eiga fullt af vinum, flesta af íslensku bergi brotnu nema einn sem 

sagðist eiga stóran alþjóðlegan vinahóp sem í væru einnig Íslendingar. Stúlkurnar 

voru aftur á móti ekki eins öruggar með félagslega stöðu sína. Aðeins Nanna sagðist 

vera ágætlega stödd félagslega á meðan hinar þrjár sögðust hafa átt í vandræðum með 

að kynnast krökkum. Lísa og Jing sögðu besta vin sinn vera af erlendum uppruna og 

þær eyddu jafnframt meiri tíma með krökkum erlendis frá en Íslendingum. Lísa sagði 

það vera vegna þess að íslenskir unglingar skildu ekki þá lífsreynslu sem 

búferlaflutningar hefðu á líf einstaklings. Hún sagði: 
Sko ég á ekki mörg vin, vini íslenska þú veist. Ég á meira svona ... frá öðrum 
löndum af því það er bara, það sýnir hvernig fólk skilur þig. Sko fólk sem er búið að 
fara yfir svona nýtt lífið, þú veist að koma til Íslands, byrja að læra íslensku. Það 
skilur þig miklu betra en Íslendingar. 
 

Aðrir viðmælendur sögðust eingöngu eiga íslenska vini nema Samúel sem sagðist 

eiga alþjóðlegan vinahóp. Hin sögðust ekki þekkja marga frá sínu heimalandi eða 

kusu að umgangast þá ekki mikið.  

Viðmælendunum gekk misjafnlega að eignast félagahóp á Íslandi. Lísa og Jing 

komu seint inn í grunnskólann, Jing í 9. bekk og Lísa í 10. bekk. Jing eignaðist bestu 

vinkonu í grunnskóla sem fylgdi henni í framhaldsskóla en þegar sú hætti þekkti hún 

enga. Hún sagði: … og stundum bara af því ég er ekki lengur með besta vinkona mín, 

þá er ég svolítið bara feimin við aðra fólk ... ég er alltaf ein! Lísa sagðist aldrei hafa 

náð að kynnast neinum nánar en sem kunningja, jafnvel þótt margir úr bekknum 

hennar í grunnskóla hefðu farið í sama framhaldsskóla. Hún sagði íslenska unglinga 

vera kalda og lokaða. Fyrstu vikur Samúels í framhaldsskóla voru einmannalegar en 



síðan breyttist það þegar hann fór að kynnast fólki. Hann furðaði sig á því hversu 

mikið væri af lokuðum félagahópum. Hann sagði:  
Hér eru allir frekar lokaðir, fullt af nýjum andlitum og bara allir svona frekar einir 
nema hópar sem þekktust fyrir. En svo breyttist það aftur, eftir fyrstu þrjár, fjórar 
vikurnar. 

 
Hin fjögur sem voru í íslenskum grunnskóla frá 8. bekk eða fyrr eignuðust félagahóp 

sem fylgdist að upp í framhaldsskóla. Einn af þeim, Denis, fór sérstaklega í 

viðkomandi framhaldsskóla því hann var að elta vinina. Jorge fór ekki í íslenskan 

grunnskóla og sagði hann að aðalástæða þess að hann fór í framhaldsskóla hefði verið 

að hann vildi kynnast fleira fólki. Fimm sögðust hafa átt vini í skólanum og tekið þátt 

í félagslífi skólans. Einn kvartaði yfir því að það hefði ekki verið mjög virkt félagslíf í 

skólanum því það hefði getað hjálpað honum við að kynnast fleira fólki, sérstaklega í 

upphafi. 

4.4.4. Þátttaka foreldranna í náminu 

Í þessum kafla verður litið á þátttöku foreldra viðmælendanna í námi þeirra. Þrátt fyrir 

að foreldrarnir væru með mislanga skólagöngu og hefðu takmarkaða 

íslenskukunnáttu, þá fundu allir viðmælendanna stuðning frá foreldrum sínum við 

námið. Hins vegar fengu foreldrarnir mismiklar upplýsingar um námsframvindu barna 

sinna. 

Sex viðmælendanna sögðust eiga mjög gott samband við foreldra sína. Aðeins 

Jorge sagðist ekki náinn foreldrum sínum þrátt fyrir að eiga í ágætu sambandi við þau.  

Foreldrarnir höfðu mislanga skólagöngu að baki. Fjórir þeirra voru 

langskólagengnir og höfðu löggild réttindi í sinni starfsgrein og af þeim störfuðu tveir 

við sína grein. Einn viðmælandi átti foreldra sem voru öryrkjar og tvær mæður voru 

heimavinnandi. Aðrir foreldrar voru útivinnandi.  

Hvað tungumálakunnáttu foreldranna varðaði, þá virtust allir foreldrarnir tala 

einhverja íslensku en takmarkaða. Þrír töluðu um að faðir kynni meira en móðir og á 

tveimur heimilum var annað foreldrið íslenskt. Enginn taldi foreldra sína tala 

reiprennandi á íslensku. Denis sagði: Pabbi talar alveg sko íslensku en síðan þegar 

hann fer að tala við skólastjóra eða eitthvað svona, þá sko er hann ekkert að fara að 

skilja sko. 

Fjórir viðmælendurnir töluðu um að foreldrar þeirra hefðu fylgst náið með 

námi sínu og allir sögðust hafa fundið fyrir stuðningi foreldra sinna en mismikinn. 

Þrír töluðu um að foreldrar þeirra hefðu aðallega fylgst með á Internetinu hvernig 



mætingin væri og fengu þau hin sömu skammir ef hún væri ekki góð. Einn sagðist 

telja að stutt skólaganga föður hans hefði áhrif á kröfurnar á hann sem væru miklar 

fyrir vikið.  

Þrír sögðu að foreldrar sínir hefðu ekki getað fylgst náið með námsárangri því 

þeir hefðu vísvitandi ekki veitt þeim aðgang að upplýsingum. Einn þeirra sagði 

ástæðuna vera þá að foreldrar hans hefðu ekki það mikinn áhuga á námi hans. Hinir 

sögðust hafa falið námsárangur sinn fyrir foreldrunum, t.d. með því að veita þeim 

ekki aðgang að innra kerfi skólans og fela öll bréf sem komu frá skólanum. Einn af 

þeim sagði:  
… sko það voru sent svona einkunnarblöðin heim en ég var alltaf svo sniðug að fara 
fyrst niður í póstkassann og taka bara umslagið og fela það sko. Og ég leyfði þeim 
ekki aðgang að Innu.  

 
Fjórir viðmælendanna sögðu foreldra sína hafa orðið svekkta með ákvörðun þeirra um 

að hætta í skóla og hefðu reynt að þrýsta á þau að hætta ekki. Þrír töluðu hins vegar 

um mikið traust á milli sín og foreldra sinna. Þeir sögðu að það hefði ekki verið mikið 

vandamál þegar þeir ákváðu að hætta, því foreldrarnir vissu að þeir myndu klára 

námið síðar.  

 Enginn viðmælendanna mundi eftir því að foreldrar sínir hefðu nokkurn 

tímann haft samband við skólann af fyrra bragði og aðeins einn mundi eftir 

upphafsviðtali með námsráðgjafa eða kennslustjóra. Enginn mundi heldur eftir því að 

skólinn hefði haft samband heim til þess að ræða við foreldrana, hvorki fyrir né eftir 

að skólanum var tilkynnt um ákvörðunin um að hætta námi. 

4.4.5. Skólaganga á Íslandi 

Hér verður litið á skólagöngu viðmælenda. Þeir voru mislengi í íslenskum grunnskóla 

en meirihlutinn kom með slæman námsferil úr grunnskóla upp í framhaldsskóla. 

Ástæður brotthvarfs voru persónubundnar en slæmur námsferill, lélegt sjálfstraust og 

metnaðarleysi hafði áhrif á ákvörðun fimm viðmælenda. 

Skólaganga viðmælendanna var misbrösótt. Allir höfðu verið í einhver ár í 

grunnskóla í heimalandi sínu. Aðeins Jorge kláraði grunnskólann úti áður en hann 

kom til Íslands. Hinir voru frá einu ári upp í sex ár í íslenskum grunnskóla (sjá töflu 3 

á bls. 51). Einn átti mjög slitrótta skólagöngu, missti mikið úr skóla áður en 

fjölskyldan kom til Íslands vegna stríðsástands í heimalandinu. Hann skorti því grunn 

í mörgum fögum sem gerði honum alla skólagönguna erfiða, alveg upp í 

framhaldsskóla. 



Enginn gaf upp sömu ástæðu fyrir því að hafa hætt í skóla og voru flestar 

ástæðurnar af persónulegum rótum runnar. Hins vegar þegar litið var yfir skólagöngu 

þeirra hafði öllum nema þremur gengið brösulega í náminu, alveg frá því þeir voru 

grunnskóla. Tveir sögðust ekki hafa haft nægilega góðar einkunnir til þess að komast 

inn í þá framhaldsskóla sem þá langaði í. 

 

Tafla 4. 

Lengd náms viðmælenda í framhaldsskóla og upphafsbraut 

 

 

Af töflu fjögur má lesa að fjórir viðmælendanna byrjuðu á almennri braut í 

framhaldsskóla sem gefur til kynna slakan námsferil. Þrír voru með nógu góðar 

einkunnir til þess að fara beint inn á brautir að eigin vali. Tveir af þeim féllu aldrei en 

sá þriðji féll á mætingu. Af þessum þremur hætti einn vegna metnaðarleysis en tveir 

af ástæðum ótengdum skólanum. Af töflu fjögur sést einnig að allir viðmælendur 

nema einn voru hættir tveimur árum eftir að hafa byrjað í framhaldsskóla. 

Þeir sem voru á almennu brautinni töluðu um hvað brautin hafi verið 

skemmtileg, því fjölbreytnin mikil. En um leið og fyrsta árinu lauk og þeir fóru yfir á 

aðrar brautir, fór þeim að ganga verr. Allir féllu í einum eða fleiri áföngum. Tveir fóru 

yfir á verklega braut og hættu áður en seinna árið var liðið. Einn barðist í gegnum tvö 

ár til viðbótar en varð síðan að játa sig sigraðan. Einn fór aldrei af almennu brautinni 

heldur var á henni þessi tvö ár sem hann var í skólanum.  

Stærðfræðin var það fag sem meirihluti viðmælenda átti í erfiðleikum með. Af 

sjö viðmælendum höfðu fjórir fallið í stærðfræðinni, einn hætti í skólanum af því 

stærðfræðin gekk svo illa og tveir kvörtuðu undan streitu yfir að snúa til baka og ná 

ekki stærðfræðinni. Það grefur undan sjálfstrausti þegar námið gengur alltaf illa, 

lélegar einkunnir og föllin hrannast upp. Það hefur áhrif á líðan í skólanum. Klara 

sagði: Það var frekar leiðinlegt að heyra alltaf að allir hinir fengu háar einkunnir og 

ég alltaf bara ohh, svo lítið, féll í því. Lítið sjálfstraust hafði einnig áhrif á Jing og á 

það hvort hún treysti sér að snúa til baka í nám. Hún sagði: Ég er svo hrædd! En ég er 

svo hrædd líka að fell. Af því ef ég prófa kannski ég fell. 



4.4.6. Stuðningur frá skólanum 

Hér verður fjallað um sýn viðmælendanna á framhaldsskólann og kennarana. Viðhorf 

allra viðmælendanna til framhaldsskólans var jákvætt. Þeir fengu bæði stuðning og 

aðstoð frá starfsfólki skólans þegar þeir leituðu til þess, nema einn sem fékk kennara 

sem tók ekki tillit til aðstæða hans. Misjafnt var hvort skólinn vissi af brotthvarfi 

nemenda fyrirfram, en í þeim tilfellum sem vitneskjan lá fyrir var reynt að aðstoða 

nemandann til þess að hætta ekki. 

Allir viðmælendurnir töluðu um að námið hefði verið gott og stuðningur hefði 

verið til staðar í skólanum þegar hans var leitað. Þrír sögðust vilja snúa til baka í sama 

skóla. Fjórir töluðu um að þeim fyndist vel tekið á móti sér og tveimur fannst flestir 

kennararnir undirbúnir fyrir það að kenna nemendum af erlendum uppruna.  

Fimm viðmælendum fannst kennararnir í framhaldsskólanum almennt mjög 

hjálpsamir og tilbúnir til þess að aðstoða. Samúel sagði: … ótrúlega hjálpfúsir ... 

hvort sem það er verkefni í þeirra tímum eða verkefni í einhverjum tímum hjá öðrum, 

þá hjálpuðu þeir mér með það. Einn sagðist hafa lent í því að sumir kennarar tækju 

ekki tillit til þess að hann væri útlenskur. Hann sagði: Þeir bara vildu ekki að hugsa, 

ég er þú veist frá [nefnir heimaland sitt] þá bara, þeir vildi að ég geri eins og aðrir, 

bara alveg eins. Annar sagðist stundum hafa verið í of stórum bekk til þess að 

kennarinn gæti aðstoðað hann. Hann reyndi þá að nýta sér samnemendur sína en það 

var ekki alltaf nóg. Það var ekki auðvelt fyrir hann. Hann sagði:  
Ég var með vinkonu minni í náttúrufræði og hún hjálpaði mér mjög mikið en hún 
gat náttla ekki hjálpað mér með prófið eða neitt þannig skiluru. Ég átti bara skiluru 
... leiðinlegt með það sko. 
 

Enn einn tók undir þetta varðandi bekkjarstærðina og sagðist líða betur núna í skóla 

þar sem eru minni bekkir, því þar fengi hann meiri aðstoð og stuðning.  

Sex viðmælendanna voru duglegir að leita sér aðstoðar þegar þeir þurftu. 

Aðeins Jing sagðist ekki hafa þorað að leita sér aðstoðar, því hún væri svo feimin. 

Aðrir leituðu til umsjónakennara, námsráðgjafa eða brautastjóra eftir þörfum. Hvorki 

tengdu þau ástæður sínar fyrir að vilja hætta, við skólann sjálfan, né töldu að skólinn 

hefði getað komið í veg fyrir að þau hættu námi. Tveir viðmælendur sögðu að 

almennu íslenskuáfangarnir væru þungir og mikið stökk að fara frá ÍSA-áfanga yfir í 

þá. Það væri því betra ef ÍSA-áfangarnir væru fleiri. Aðrir tveir vildu sjá fjölbreyttari 

brautir með meira námsúrvali. Einn talaði um mikilvægi þess að ungt fólk væri 

upplýst um að til væru aðrir möguleikar til menntunar en hin hefðbundna 



framhaldsskólaleið. Hann sagði það hefði verið mjög hjálplegt að námsráðgjafinn 

segði frá möguleikum sem voru í boði fyrir utan skólann. 

Í ljós kom að í þremur tilfellum höfðu viðmælendur ekki tilkynnt skólanum að 

þeir væru að hætta námi. Einn hætti að mæta, annar kom ekki til baka næstu önn og 

þriðji sendi bréf til skólans eftir á um ákvörðun sína. Í þeim tilfellum sem starfsfólk 

skólans vissi af ákvörðun nemenda virtist það reyna að telja nemendunum hughvarf. 

Einn viðmælandinn sagði námsráðgjafa frá ákvörðun sinni sem benti honum á aðrar 

leiðir til þess að ná sér í stúdentspróf. Annar tilkynnti kennslustjóra ákvörðun sína og 

sá reyndi líka að finna sveigjanlegri leiðir fyrir hann til þess að vera áfram í 

skólanum. Hann sagði: 
Jú, hún spurði hvort við getum ekki gert eitthvað sko. Kannski fært bara tímana 
eða spyrja um meiri hjálp og svoleiðis. Hún var alveg til í að reyna að sjá 
einhverjar hliðar til að ég gat hætt ekki, svo ég mundi ekki gefast upp á náminu 
mínu. En ég var ákveðinn á því. 
 

Tveir sögðust hafa sagt kennara frá ákvörðun sinni um að hætta. Í báðum tilfellum 

reyndu kennararnir að fá þá til þess að breyta ákvörðun sinni. Nokkrir sögðu að 

foreldrar og félagar hefðu einnig reynt að telja þeim hughvarf. En svo virtist sem að 

um leið og ákvörðunin um að hætta hefði verið tekin, fengi ekkert haggað þeirri 

ákvörðun. Eins og einn viðmælandinn sagði:  
Ég var búin að ákveða þetta sko sjálf og þegar ég, ég er svo þrjósk að þegar ég 
ákveð eitthvað, þá bara gefst ég ekki upp á því sko.“ Og annar svaraði: „Nei en ég 
náttla, ef það hefði gert það [fundið leiðir], þá hefði ég ekkert hlustað á það sko. 

4.4.7. Samfélagið á Íslandi 

Að lokum verður fjallað um sýn viðmælendanna á íslenskt samfélag en allir eru 

ánægðir á Íslandi og vill meirihlutinn halda áfram að búa á landinu. Flestir áttu í 

erfiðleikum fyrst eftir flutning til Íslands, sérstaklega félagslega og áttu misauðvelt 

með að kynnast Íslendingum.  

Allir viðmælendurnir voru ánægðir með líf sitt á Íslandi nú og vildu búa hér í 

framtíðinni. Aðeins Lísa sagðist ekki vita hvort hún yrði á Íslandi. Hún sagði: Ég get 

ekki sagt já, af því að fyrst og fremst mig langar að ferðast. En ég skil ekki fólk sem 

býr á Íslandi og vill bara vera bóndi og ekki ferðast neitt. Samúel talaði um að Ísland 

væri ekki „heim“. Hann saknaði stundum heimalands síns en honum líkar að búa á 

Íslandi og hér sæi hann sig í framtíðinni. 



Þrátt fyrir að líða vel núna sögðu fimm viðmælendur að fyrstu árin á Íslandi hefðu 

ekki verið auðveld. Þrír sögðu að fyrsta árið hefði verið sérstaklega erfitt og þeir 

hefðu upplifað mikinn einmanaleika. Einn sagði: 

Það gekk ekki neitt vel. Af því ég vildi ekki tala íslensku og fyrsta árið var 
mjög erfitt að vera á Íslandi. Og þú veist bara ég þekkti enga og bara, já, það 
var mjög erfitt svo ég var ekki að tala mikið. 
 

Viðmælendurnir voru ekki á sama máli um viðmót Íslendinga í sinn garð. Lísa og 

Samúel sögðu Íslendinga vera kalda fyrst í stað, sérstaklega unga fólkið. Klara tók 

hinsvegar í öfugan streng og sagði: Já, já, það er alveg mjög, frekar auðvelt að 

kynnast þeim. Íslendingar eru alveg mjög æðislegt fólk. Enginn viðmælendanna talaði 

um fordóma gagnvart sér og þrír sögðu að þeim fyndist framhaldsskólinn standa sig 

vel í móttöku útlendinga. Jing fann fyrir því að fólk talaði um sig og henni fyndist 

skólasystkin sín stundum horfa á sig með vanþóknun. Hún tengdi það hins vegar ekki 

við fordóma. Lísa hafði tvisvar flutt sig um bæjarfélag og var hluti ástæðunnar sú að 

henni fannst samfélögin lokuð.  

Hvað framtíðina varðar voru þrír viðmælendanna af sjö í námi þegar viðtölin 

fóru fram. Nanna var alveg að fara að ljúka og stefndi á háskólanám. Jorge var 

byrjaður í iðnnámi og kominn á samning. Lísa var í skóla og alveg ákveðin í því að 

klára stúdentsprófið. Samúel var búinn að skrá sig aftur í sama framhaldsskóla og 

ætlaði að byrja næsta haust. Klöru, Denis og Jing langaði að klára framhaldsskólann 

og þau stefndu öll á það að setjast aftur á skólabekk.  

4.4.8. Samantekt. 

Í kaflanum var fjallað um helstu þemu sem komu fram í viðtölunum við 

viðmælendurna. Má þar nefna íslenskukunnáttu, skólagöngu, félagslega þátttöku, sýn 

á skólakerfið og á íslenskt samfélag. Á meðal þess sem kom fram var að þrátt fyrir 

misgóða skólagöngu framhaldsskóla og að lokum brotthvarf, töluðu þátttakendur vel 

um skólann sinn og kennarana og alla langaði að klára framhaldsskólann. Þetta eru 

viljasterkir einstaklingar með ólíka bakgrunni, með mismikinn metnað fyrir námi, en 

slæm íslenskukunnátta var hindrun hjá fimm viðmælendanna þegar námið fór að 

þyngjast. Ástæður brotthvarfs voru sambland mismunandi áhrifaþátta en hjá fimm 

viðmælenda var það tengt náminu og hjá tveimur þeirra voru það persónulegar 

ástæður skólanum óviðkomandi. 

 
  



 

5. Umræða 
 

Eins og komið hefur fram var markmið rannsóknarinnar tvíþætt. Annars vegar átti 

hún að varpa ljósi á reynslu nemenda af erlendum uppruna af íslensku 

framhaldsskólakerfi og helstu ástæður fyrir brotthvarfi. Hins vegar að skoða hverjir 

verkferlar framhaldsskóla eru varðandi móttöku og stuðning við nemendur af 

erlendum uppruna. Rannsóknarspurningarnar voru: 

1. Hvers vegna hætta nemendur af erlendum uppruna í framhaldsskóla á 

Íslandi? 

2. Hvað getur framhaldsskólinn gert til þess að draga úr brotthvarfi 

þessa nemendahóps? 

 
Helstu niðurstöður eru: 

Takmörkuð íslenskukunnátta 
Íslenskukunnátta allra þátttakendanna, nema eins, var slök þegar þeir hófu námið í 
framhaldsskóla; flestir áttu erfitt með íslenskt fræðimál á framhaldsskólastigi, sem 
virtist veikja sjálfstraust þeirra, draga úr líkum á virkri þátttöku í tímum og að skilja 
leiðbeiningar kennara.   
 
Fyrra nám 
Fyrri árangur í námi virðist fyrirboði um velgengni í námi. Versnandi námsgengi 
virðist draga úr metnaði, hafa slæm áhrif á sjálfsvirðingu og auka líkur á brotthvarfi. 
 
Fagleg vitund 
Starfsfólk framhaldsskóla virðist skorta vitund um mikilvægi fjölmenningarlegrar 
menntunar og kennarar eru ekki tilbúnir að kenna fjölbreyttum nemendahópum. 
 
Móttökuáætlanir og stuðningur 
Móttökuáætlun vegna nemenda af erlendum uppruna er í um helmingi framhaldsskóla 
hér á landi. Framhaldsskólinn virðist ekki veita nemendum af erlendum uppruna 
nægilegan stuðning, eftirfylgni skólanna er ekki nægileg og nemendurnir virðast 
týnast í fjölmennum bekkjum. 
 
Félagsleg einangrun 
Félagsleg þátttaka nemenda af erlendum uppruna getur verið lítil og ýtt undir 
einangrun þeirra, aukið vanlíðan og dregið úr námsáhuga. Félagsleg einangrun virðist 
hafa forspárgildi fyrir brotthvarf. 
 
Heimili og skóli 
Lítil samvinna er á milli heimila nemenda af erlendum uppruna og skólans.   
 



Hér á eftir verður fjallað nánar um þá þætti rannsóknarinnar sem virðast hindra 

nemendur af erlendum uppruna í því að eiga farsæla framhaldsskólagöngu. Tekið 

verður mið af rannsóknum fræðimanna og vandinn greindur út frá kenningum sem 

lágu til hliðsjónar rannsókninni. 

 

5.1. Takmörkuð íslenskukunnátta 
Flestir nemendanna sem rætt var við áttu erfitt með íslenskt fræðimál á framhalds-

skólastigi, sem virtist veikja sjálfstraust þeirra, draga úr líkum á virkri þátttöku í 

tímum og að skilja leiðbeiningar kennara, enda sýna rannsóknir Tran (2007, bls. 202‒

208) að íslenskukunnátta nemenda af erlendum uppruna er oft af skornum skammti, 

dregur úr sjálfstrausti þeirra við að tjá sig og taka þátt í tímum. Sem dæmi þorði Jing 

ekki að tjá sig í tímum vegna dapurrar kunnáttu í íslensku. Klara sagði einnig að henni 

hefði liðið illa í tímum þar sem hún hefði ekki skilið það sem fram fór. Slík þróun 

getur ekki talist jákvæð en samkvæmt kenningu Erikson (1969, bls. 237‒242) er einn 

þátturinn í sjálfsmyndarmótun unglingsáranna að efla með sér hæfileikann til þess að 

tjá sig í mismunandi aðstæðum og hlutverkum. Íslenskar rannsóknir sýna að á 

heimilum þar sem annað tungumál en íslenska er töluð er líklegra að unglingum líði 

verr í skóla, gangi verr félagslega, finni fyrir meiri depurð og stundi meiri 

áhættuhegðun en unglingar á heimilum þar sem íslenska er töluð (Gyedu-Adomaku, 

o.fl., 2000, bls. 11; Þóroddur Bjarnason, 2006, bls. 397‒399). Fræðimenn hafa lagt 

áherslu á mikilvægi þess að efla munnleg tjáskipti við þá sem hafa annað móðurmál 

en íslensku (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 20) og lagt er til að skólar sem fá til sín 

nemendur af erlendum uppruna vinni að því að efla sjálfstraust nemandans í því að tjá 

sig t.d. með því að hvetja þá áfram og hrósa þeim fyrir það sem þeir gera (Bandura, 

1997, bls. 11; Sigrún Aðalbjarnardóttir, o.fl., 2005, bls. 712; Sólveig Karvelsdóttir og 

Hafdís Guðjónsdóttir, 2010, bls. 5‒9). 

Fræðimenn hafa lengi talað fyrir mikilvægi móðurmáls sem grunns fyrir 

máltöku nýs tungumáls (Sjá t.d. Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, 2008; Elín Þöll 

Þórarinsdóttir, 2007). Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 97) er traustri kunnáttu í 

móðurmáli lýst sem meginundirstöðu góðrar menntunar. Í lögum um framhaldsskóla 

(nr. 92, 2008) er ákvæði sem segir að miða skuli við að nemendur með annað 

móðurmál en íslensku fái tækifæri til þess að viðhalda móðurmáli sínu sem valgrein, í 

fjarnámi eða með öðrum hætti. Einnig kemur þetta ákvæði fram í Aðalnámskrá 



framhaldsskóla (2011, bls. 80). Því kemur það á óvart að enginn viðmælendanna fékk 

móðurmálskennslu, hvorki í grunn- né framhaldsskóla. Afleiðingin er mögulega sú að 

viðmælendurnir hafa ekki öðlast ásættanlega þekkingu á móðurmáli sínu sem hefur 

leitt til neikvæðra áhrifa á máltöku íslenskunnar. 

Námsráðgjafarnir sögðu íslenskt tæknimál, í fögum eins og stærðfræði og 

eðlisfræði, einfaldlega of þungt fyrir marga nemendur af erlendum uppruna, jafnvel 

þótt þeir hafi viljann og dugnaðinn. Það samræmist reynslu viðmælendanna en þrír 

þeirra hættu í slíkum áföngum og fjórir féllu í stærðfræðiáföngum. Leiða má líkum að 

því að slök íslenskukunnátta hafi átt hlut að máli því fjórir viðmælendanna gáfust upp 

á náminu. Námsefnið þarf að endurspegla þarfir allra nemenda í bekknum (Burden og 

Byrd, 2010, bls. 99‒101). Kennarar þurfa að finna leiðir til þess að mæta nemendum 

þar sem þeir eru staddir (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 14). Þeir geta ekki gengið 

út frá því að kunnátta nemenda af erlendum uppruna í íslensku sé samanburðarhæf við 

kunnáttu nemenda með íslensku sem móðurmál.  

Eins og bent hefur verið á, þá lærist skólamál ekki sjálfkrafa, heldur þarf að 

kenna það sérstaklega og færni í því er forsenda þess að börn skilji námsbækurnar 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 11). Það er talið taka börn tvö ár eða skemur að 

læra talmál en fimm til sjö ár að læra skólamál (Cummins, 2001, bls. 112‒132) en 

margir þættir bæði persónulegir og umhverfistengdir geta einnig tafið eða flýtt fyrir 

máltöku annars máls (Sjá t.d. Birna Arnbjörnsdóttir, 2008; Pence og Justice, 2008; 

Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010). Viðmælendur mínir höfðu verið mislengi í 

íslensku skólakerfi áður en þeir hættu námi, allt frá einu ári upp í sex ár, þar af fjórir í 

fimm eða fleiri ár. Allir nema einn þurfti stuðning í íslensku í framhaldsskóla, þar sem 

sex viðmælendanna fóru í ÍSA-áfanga (sjá töflu 3 á bls. 51). Þrír þeirra tóku alla þá 

ÍSA-áfanga sem voru í boði og hefðu viljað taka fleiri. Svo virðist sem menntakerfið 

þurfi að þróa úrræði til þess að mæta þörfum nemenda af erlendum uppruna sem 

þarfnast meiri stuðnings í íslensku, enda er það réttur þeirra (Reglugerð um rétt 

nemenda í framhaldsskólum til kennslu í íslensku nr. 654, 2009). Það er einnig 

mikilvægt að kennarar og/eða skólakerfið fylgist með og hvetji til samvinnunáms, 

mentorskerfis eða stuðningshópa nemenda sem gætu hjálpað nemendum af erlendum 

uppruna til félagslegrar virkni (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 13‒23; Hildur 

Jónsdóttir, 2007, bls. 14‒15). Aðrar leiðir eru einnig færar. Framhaldsskólar gætu 

aukið samvinnu, fræðslu og dreifingu námsefnis sín á milli. Þeir framhaldsskólar sem 

hafa sérhæft sig í því að sinna erlendum nemendum geta miðlað af reynslu sinni til 



annarra skóla (Björk Helle Lassen o.fl., 2007, bls. 171). Kennarar hafa óskað eftir 

fjölbreyttara námsefni fyrir þennan nemendahóp og segja að þeir þurfi að vinna mikla 

bakgrunnsvinnu við að búa til námsefni (Hilmar Sigurjónsson og Börkur Hansen, 

2010, bls. 298; Tran, 2007, bls. 200‒203). Margrét kennslustjóri tók undir þau orð og 

sagði þörf fyrir unnið efni fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku og að 

framhaldsskólar samnýttu lítið efni, en slík samvinna getur bæði verið hagkvæm og 

tímasparandi (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 14).  

 

5.2. Fyrra nám  
Fyrri árangur í námi virðist fyrirboði um velgengni í námi. Versnandi námsgengi 

virðist draga úr metnaði, hafa slæm áhrif á sjálfsvirðingu og auka líkur á brotthvarfi 

en samkvæmt rannsóknum er fylgni á milli öruggrar sjálfsmyndar og farsæls gengis í 

skóla (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007, bls. 85‒89; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 

76; Suárez-Orozco og Suárez-Orozco, 2001, bls. 103). Einstaklingur sem tekst á við 

þær áskoranir að byrja í skóla í ókunnugu landi, á tungumáli sem hann kann ekki, þarf 

að hafa sterka sjálfsmynd. Á unglingsárunum er sjálfsmynd unglinganna að þróast 

(Erikson, 1969, bls. 237‒242) og búferlaflutningar geta haft áhrif þar á. 

Námsráðgjafarnir töldu algengt að nemendur af erlendum uppruna ættu erfitt með að 

fóta sig í íslensku skólakerfi. Sumir hefðu erfiða skólagöngu að baki, aðrir ættu í 

tungumála- og/eða félagslegum erfiðleikum. Skólaganga erlendra barna getur hafa 

verið slitrótt eða með öðrum áherslum en tíðkast í skólagöngu barna á Íslandi (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 13). Nanna er dæmi um einstakling sem kemur inn í 

íslenskt skólakerfi með mjög gloppótta skólagöngu og það háði henni alla 

skólagönguna. Nauðsynlegt er að aðstoða þessa einstaklinga til þess að ná þeirri 

undirstöðu í náminu sem íslenskir jafnaldrar þeirra hafa svo þeir dragist ekki aftur úr 

jafnöldrum sínum, því það getur haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra sem 

námsmenn (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 13‒14).  

 Fyrri námsárangur er talinn hafa forspárgildi um árangur og farsæld í námi 

(Markussen, 2010; bls. 233‒237; Rumberger og Lim, 2008, bls. 67). Reynsla 

námsráðgjafanna, Heiðu og Völu var að flestir nemendur af erlendum uppruna hefji 

nám á almennu brautinni. Þetta gefur til kynna að námsferli nemenda úr grunnskóla sé 

ábótavant en einungis þeir sem koma með nógu háar einkunnir geta hafið nám á 

valbrautum. Reynsla viðmælendanna var samsvarandi en fjórir af sjö þeirra hófu nám 



á almennu brautinni (sjá töflu 4 bls. 55). Versnandi árangur í námi getur haft áhrif á 

sjálfsvirðingu nemenda og dregið úr námsáhuga en rannsóknir hafa fundið tengsl á 

milli brotthvarfs, skuldbindingar við lærdóm og sjálfsvirðingu einstaklings (Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002, bls. 68‒70; Suárez-Orozco og Suárez-

Orozco, 2001, bls. 80‒84). Þrír viðmælendanna áttu í erfiðleikum með nám eftir 

fyrsta árið. Klara sagði það erfitt að horfa upp á aðra fá fínar einkunnir á meðan hún 

fékk falleinkunn. Nanna og Jing töluðu um streitu og hræðslu við það að falla. Í 

rannsókn Tran (2007) vógu erfiðleikar í námi þyngst hjá þátttakendum sem hættu í 

námi. Hliðstæð var reynsla flestra viðmælendanna en þegar upp var staðið höfðu 

fimm þeirra hætt vegna erfiðleika með námið og metnaðarleysis.  

 

5.3. Fagleg vitund 
Starfsfólk framhaldsskóla virðist skorta vitund um mikilvægi fjölmenningarlegrar 

menntunar og kennarar eru ekki tilbúnir að kenna fjölbreyttum nemendahópum, samt 

sem áður sögðust flestir viðmælendanna hafa upplifað hlýtt viðmót frá starfsmönnum 

framhaldsskólans. Tveir þeirra töluðu um að kennarar sínir hefðu verið tilbúnir til 

kennslu nemenda af erlendum uppruna. Einn viðmælendanna sagðist aftur á móti hafa 

haft kennara sem tók ekki tillit til aðstæðna hans. Auk þess sögðust námsráðgjafarnir 

stundum stýra nemendum af erlendum uppruna til þeirra kennara sem væru tilbúnari 

að koma til móts við þessa nemendur. Samkvæmt 3. grein siðareglna 

Kennarasambands Íslands (2002) ber kennurum: 

 
… að hafa jafnrétti allra nemenda að leiðarljósi í skólastarfi. Kennarar eiga 
að vinna gegn fordómum og mega ekki mismuna nemendum t.d. vegna kyns, 
þjóðernis eða trúarbragða. 

 

Framkoma kennara gagnvart nemendum getur haft áhrif á tilfinningalíf nemenda og 

sjálfstraust. Nemendur bregðast við á jákvæðan hátt þegar þeir finna umhyggju 

kennarans og samskiptin þeirra á milli eru byggð á trausti og virðingu (Burden og 

Byrd, 2011, bls. 96‒100; Cummins, 2001, bls. 298–299; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007, bls. 70‒71). Af þessu má draga þá ályktun að framkoma kennara geti haft 

veruleg áhrif á nemendur, hvort sem þeir eru af innlendum eða erlendum uppruna og 

brýnt er að kortleggja þennan vanda og bregðast við honum á viðeigandi hátt. 



Hingað til hafa rannsóknir á viðhorfi kennara grunn- og framhaldsskóla sýnt að 

kennsla nemenda af erlendum uppruna er mikil áskorun og fæstum kennurum finnst 

þeir undirbúnir fyrir kennslu nemenda af erlendum uppruna (Sjá t.d. Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, o.fl., 2005; Tran, 2007). Sú var skoðun námsráðgjafanna og 

kennslustjórans að enn væru fáir kennarar með fjölmenningarlega menntun. 

Samkvæmt íslenskri menntastefnu eiga kennarar og skólar að vera undirbúnir til þess 

að mæta fjölbreyttum nemendahópum (Aðalnámskrá framhaldsskólanna, 2011, bls. 

7‒10; Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 16). Það þýðir að menntun kennara og annarra 

sem að menntun ungmenna koma, á að fela í sér þekkingu og þjálfun í því hvernig 

mæta eigi þörfum fjölbreytts nemendahóps (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 14). Á 

herðum menntakerfisins hvílir sú ábyrgð að gera slíka þjálfun og fræðslu aðgengilega 

og auðsótta kennurum. Það má því teljast jákvæð þróun að aukin vitund um 

fjölmenningu sé komin inn í nám verðandi kennara. 

Hugmyndin um fjölmenningu og fjölmenningarlega menntun hefur verið í 

umræðunni á Íslandi í meira en áratug og margir fræðimenn hafa talað fyrir og sýnt 

fram á gagnsemi fjölmenningarlegrar menntunar fyrir fjölbreytta nemendahópa (sjá 

t.d. Birnu Arnbjörnsdóttur, 2000; Guðrúnu Pétursdóttur, 1999, 2003; Hönnu 

Ragnarsdóttur, 2004, 2007). Því kom það á óvart hve lítið námsráðgjafarnir 

könnuðust við hugmyndina. Þær könnuðust heldur ekki við að fjölmenningarleg 

kennsla hefði verið rædd á meðal starfsfólks skólans en skýring þeirra var sú að hún 

væri ekki í aðalnámskrá. Sú gagnrýni hefur komið fram úr röðum innflytjenda að 

kennsla í skólum hér á landi miðist eingöngu við og út frá íslenskri menningu. Það 

valdi því að börn innflytjenda upplifi sig utangarðs (Rauði Kross Íslands, 2006, bls. 

24). Það þarf heldur ekki að leita langt til þess að finna samsvörun fjölmenningarlegra 

kennsluhátta í Aðalnámskrá framhaldsskóla. Sem dæmi þá segir í henni að eitt af 

viðfangsefnum jafnréttismenntunar sé að þróa Ísland sem fjölmenningarsamfélag 

(Aðalnámskrá framhaldsskólanna, 2011, bls. 20). Samkvæmt niðurstöðum rannsókna 

(Björk Helle Lassen o.fl., 2007; Rósa Guðbjartsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2010; 

Tran, 2007) er þörf á því að íslenskir skólar séu fjölmenningarlegri í starfssemi sinni, 

en það felst m.a. í því að fagna fjölbreytni í nemendahópum, til dæmis varðandi 

félagslega stöðu, uppruna, útlit og tungumál (Banks, 2010, bls. 3‒4; Guðrún 

Pétursdóttir, 2003, bls. 11‒13). Rannsóknir sýna að nemendur af erlendum uppruna, 

sem eru í skólum sem hafa markvissa fjölmenningarstefnu, samsama sig betur 



skólastarfinu og ná betri árangri en í skólum sem hafa ekki slíka stefnu (Cummins, 

2001, bls. 225; Hanna Ragnarsdóttir, 2004, bls. 147‒148; Nieto, 2010, bls. 94‒97).  

Það er mikilvægt að taka einstaklingum eins og þeir eru, skilja bakgrunn þeirra 

og mæta þeim á einstaklingsgrundvelli. Burden og Byrd (2010, bls. 99‒101) fundu að 

ekki nægir að skilja þann fjölbreytta bakgrunn sem nemendur kunna að hafa. 

Kennarar þurfa að skapa jákvætt námsumhverfi, ákveða kennsluaðferðir, 

leiðbeiningar og bekkjarvinnu með þarfir nemenda í huga. Álykta má að nemendum 

finnist þeir vera metnir að verðleikum þegar námsefni er sanngjarnt og viðeigandi og 

þegar innihald og efni námsskrár er í takti við fjölbreyttan nemendahóp.  

 

5.4. Stuðningur og móttökuáætlanir  

Framhaldsskólinn virðist ekki veita nemendum af erlendum uppruna nægilegan 

stuðning, eftirfylgni skólanna virðist ekki nægileg og nemendurnir týnast í 

fjölmennum bekkjum en samt sem áður kom fram, bæði hjá námsráðgjöfunum og 

fimm viðmælendanna að starfsmenn skólans væru tilbúnir að aðstoða og finna leiðir 

til þess að hjálpa nemendum sem gengi illa í náminu. Á íslenska skólakerfinu liggur 

sú ábyrgð að brúa bilið á milli þeirra skólagöngu sem nemendur af erlendum uppruna 

koma með sér og aðlögunar að íslenskum skólum. Góð eftirfylgni og námsstuðningur, 

ef illa gengur, getur dregið úr líkum á því að nemandi gefist upp í náminu (Suárez-

Orozco og Suárez-Orozco, 2001, bls. 103).  

Nám á framhaldsskólastigi gengur út frá því að nemendur beri ábyrgð á eigin 

námi. Skólinn og foreldrar bera þó einnig ábyrgð á velferð þeirra, a.m.k. þangað til 

þeir verða sjálfráða (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 30). Samkvæmt orðum 

námsráðgjafanna er mesti stuðningur og eftirfylgni með nemendum á fyrsta ári í 

framhaldsskóla. Eftir fyrsta árið sé eftirfylgni lítil og enginn umfram stuðningur fyrir 

nemendur af erlendum uppruna. Þetta kom einnig fram hjá viðmælendum mínum. 

Afleiðingin getur orðið sú að nemendur hætti eftir fyrsta árið. Það samsvarar svörum 

viðmælendanna en sex voru í námi í tvö ár eða skemur áður en þeir hættu. 

Stuðningskerfið þyrfti að halda áfram eftir fyrsta árið og ekki ætti að draga úr 

eftirfylgninni svo hægt sé að grípa inn í til þess að fyrirbyggja að nemendur hætti 

námi.  

Í rannsókn Jensen og Jørgensen (2005, bls. 353) sögðust ungmenni af 

erlendum uppruna ekki leita sér aðstoðar námsráðgjafa fyrr en þau hefðu þegar 



ákveðið að hætta námi. Það sama kom fram í svörum viðmælendanna en bæði Nanna 

og María sögðust hafa rætt við námsráðgjafa eftir að þær voru ákveðnar í því að 

hætta. Jensen og Jørgensen (2005, bls. 353) leggja til að námsráðgjafar haldi reglulega 

fundi með nemendum sem eru í brotthvarfshættu til þess að styðja þá í náminu. 

Tillögur verkefnastjórnar Líf í nýju landi mæla einnig með því að í hverjum 

framhaldsskóla eigi nemendur af erlendum uppruna kost á því að vera í virku og 

persónulegu sambandi við námsráðgjafa (Hildur Jónsdóttir, 2007, bls. 13‒14). 

Námsráðgjöfunum fannst þó erfitt að halda utan um nemendur af erlendum 

uppruna, því þeir væru hvergi sérmerktir í kerfinu og þar var kennslustjóri nýbúa 

sammála þeim. Auk þess var skortur á upplýsingum um stöðu nemenda af erlendum 

uppruna í skóla á meðal námsráðgjafanna sem olli því að þekking þeirra virtist fremur 

byggð á tilfinningum og persónulegri reynslu. Námsráðgjafarnir sögðust undirbúa 

komu nýrra nemenda af erlendum uppruna, m.a. með því að hafa samband við 

grunnskóla og leita eftir upplýsingum, en misjafnt væri hversu tilbúnir grunnskólarnir 

væru að veita þeim slíkar upplýsingar. Það er athyglisvert að samstarfið á milli 

skólastiga skuli ekki vera opnara en þetta, því samvinna á milli skólastiga og góður 

undirbúningur framhaldsskóla getur auðveldað flutning nemenda á milli skólastiga. Í 

Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011, bls. 66) kemur fram að virk tengsl og miðlun 

upplýsinga á milli grunn- og framhaldsskóla séu mikilvæg til þess að tryggja samfellu 

og stuðla að velferð nemenda. Það eitt að rannsóknir sýni að nemendum af erlendum 

uppruna gengur verr í námi og eru í áhættuhópi fyrir brotthvarfi samanborið við 

íslenska jafnaldra (Gyedu-Adomaku, o.fl., 2000, bls. 10‒11; Hagstofa Íslands, 2011b) 

rennir stoðum undir vægi þess að greinagóðar upplýsingar berist og samvinna ríki á 

milli starfsfólks skólastiga. 

 Skýrt er kveðið á um hlutverk og mikilvægi móttökuáætlunar fyrir aðlögun 

erlendra nemenda að íslensku skólakerfi í lögum um framhaldsskóla (nr. 92, 2008), í 

Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011, bls. 80) og í reglugerð um rétt nemenda í 

framhaldsskólum til kennslu í íslensku (nr. 654, 2009). Fræðimenn segja það 

hvetjandi fyrir nemendur af erlendum uppruna að hafa skólanámskrá sem leggur 

áherslu á menningarlegan fjölbreytileika (sjá t.d. Banks, 2002, 2010; Cummins, 2001, 

Nieto, 2004). Það vekur því furðu hversu fáir framhaldsskólar hafa móttökuáætlun, en 

aðeins um helmingur framhaldsskóla hér á landi hefur komið því í verk að útbúa og 

birta á heimasíðu sinni móttökuáætlun fyrir erlenda nemendur. Þar af eru aðeins sex 

skólar eru með móttökuáætlun á fleiri tungumálum en íslensku. Sjö framhaldsskólar 



eru þó með slíka áætlun í vinnslu (sjá töflu 1. bls. 39 og töflu 2. bls. 40). Skólar sem 

ekki höfðu móttökuáætlun gáfu þá skýringu að þeir teldu hana ekki nauðsynlega 

vegna þess hve fáir nemendur af erlendum uppruna sæktu skólann. Skólar geta ekki 

hlaupist undan ábyrgð sem bundin er í lög. Slík áætlun á að vera til staðar, óháð því 

hvort nemandinn er einn eða hópurinn telur tugi. Af þessu leiðir að mögulega þarf 

framhaldskólinn á vitundarvakningu að halda, því þeir sem líða fyrir óundirbúið og 

stuðningslítið skólakerfi eru nemendurnir.  

 

5.5. Félagsleg einangrun 
Niðurstöður sýndu að félagsleg þátttaka nemenda af erlendum uppruna getur verið 

lítil og ýtt undir einangrun þeirra, aukið vanlíðan og dregið úr námsáhuga. Hjá 

námsráðgjöfunum þótti hópamyndun nemenda af erlendum uppruna þeirra á milli 

ekki vera vandamál að öðru leyti en því að hún gæti haft neikvæð áhrif á 

íslenskukunnáttu þeirra. Hins vegar taldi kennslustjóri nýbúa að hópamyndun þessara 

nemenda væri vísbending um það að aðlögun þeirra gengi ekki vel. Enginn 

viðmælendanna sagðist hafa fundið fyrir fordómum gagnvart sér, en fjórir höfðu átt 

erfitt með að eignast félaga í upphafi. Hanna Ragnarsdóttir (2007, bls. 284‒285) telur 

börn af erlendum uppruna séu stimpluð sem innflytjendur og geri það þau öðruvísi og 

aðskilur þau frá öðrum börnum. Þessa stimplun eigi sum hver erfitt með að losa sig 

við, hindrar þau félagslega og kemur í veg fyrir aðlögun. Rannsóknir benda til þess að 

félagsleg þátttaka sé mikilvæg fyrir vellíðan og aðlögun barna af erlendum uppruna 

(sjá t.d. Hönnu Ragnarsdóttur, 2004; Tran, 2007). Í rannsókn Tran (2007, bls. 205‒

207) sögðust þátttakendur eiga auðveldara með að tengjast öðrum ungmennum af 

erlendum uppruna, því þau deildu svipaðri lífsreynslu sem innflytjendur á Íslandi. 

Einn viðmælandanna í þessari rannsókn sagðist ekki geta tengst íslenskum jafnöldrum 

því þeir skildu ekki reynsluheim hans. Rannsókn Jensen og Jørgensen (2005, bls. 351) 

sýndi að algengt var að brotthvarfsnemar hefðu einungis átt etnískan vinahóp eða 

verið félagslega einangraðir. Þetta er hliðstætt því sem komið hefur fram í íslenskum 

rannsóknum um að félagsleg einangrun auki líkur á brotthvarfi (Gyedu-Adomaku, 

o.fl., 2000, bls. 11). Á meðal viðmælenda minna voru tveir sem sögðu að í nánasta 

vinahópi þeirra væru aðallega erlendir einstaklingar. Þeim gekk báðum erfiðlega að 

mynda tengsl við íslenska skólafélaga sína og má leiða líkum að því að sú staða hafi 

haft áhrif á ákvörðun þeirra um það að hætta í skólanum. 



Íslenskar rannsóknir sýna að viðhorf Íslendinga gagnvart innflytjendum fer versnandi 

(Eva Heiða Önnudóttir og Njörður Sigurjónsson, 2008, bls. 9). Allt niður í grunnskóla 

er viðhorfið gagnvart innflytjendum verra nú en áður (Álfgeir Logi Kristjánsson, o.fl., 

2008, bls. 13‒22). Neikvæð speglun samfélagsins hefur áhrif á félagslega sjálfsmynd 

fólks, sér í lagi ef einstaklingar hafa ekki sterka sjálfsmynd fyrir og geta ekki varist 

slíku mótlæti. Á því tímabili sem sjálfsmynd unglinga er að mótast eru þeir 

viðkvæmari en ella fyrir utanaðkomandi viðhorfum og áhrifum (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir 2007, bls. 78‒87; Erikson, 1969, bls. 237‒242). Það er áhyggjuefni að 

íslenskar rannsóknir benda til þess að nemendum af erlendum uppruna líði verr í skóla 

en íslenskum jafnöldrum og eru líklegri til þess að finnast bekkjarfélagar þeirra 

óvingjarnlegir (sjá t.d. Gyedu-Adomaku, o.fl., 2000; Þóroddur Bjarnason, 2006). Af 

þessu má draga þá ályktun að nemendur af erlendum uppruna séu í sérstökum 

áhættuhópi með að þróa með sér neikvæða sjálfsmynd sem er slæm þróun því 

neikvæð sjálfsmynd dregur úr trú einstaklinga á eigin getu og þar með á frammistöðu 

þeirra í námi (Suárez-Orozco og Suárez-Orozco, 2001, bls. 83‒84). Afleiðingin er sú 

að þeir flosna frekar upp úr námi. 

 

5.6. Heimili og skóli 
Viðmælendur mínir voru á einu máli um það að þeir væru í góðu sambandi við 

foreldra sína. Sex töluðu um það að þeir fyndu fyrir stuðningi og áhuga foreldra á 

námi þeirra. Aftur á móti var það misjafnt hversu mikið viðmælendurnir leyfðu 

foreldrum sínum að fylgjast með framvindu náms þeirra. Tveir sögðust ekki veita 

foreldrum sínum aðgang að innra kerfi skólans þar sem einkunnir og mæting komu 

fram.  

Menntun og velferð nemenda er sameiginlegt verkefni heimila og skóla. 

Skólar eiga að leita leiða til þess að bjóða foreldrum og forráðamönnum af erlendum 

uppruna að taka þátt í foreldrastarfi og styðja þannig við menntun barna sinna 

(Velferðarráðuneytið, 2007, bls. 15). Enginn viðmælendanna mundi eftir að því að 

skólinn hefði haft samband heim eða þeir verið kallaðir aftur í viðtal með foreldrum 

sínum, þrátt fyrir að námsárangur fjögurra viðmælenda hafi verið slakur frá því þeir 

hófu námið í skólanum. Námsráðgjafarnir sögðu aftur á móti að foreldrarnir væru 

mismunandi virkir í námi barna sinna. Foreldrar barna af erlendum uppruna hafa 

mismikla þekkingu á íslensku skólakerfi, á réttindum sínum og skyldum. Skólinn 



hefur því hlutverki að gegna að hafa frumkvæði að samskiptum og auðvelda 

foreldrum aðgengi að námi barna sinna. Þeir geta útskýrt fyrir foreldrum hvers vegna 

gott samstarf sé mikilvægt fyrir menntun barna þeirra (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010, 

bls. 257‒278; Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 253, 266; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 64‒65). Skólar þurfa að hafa það í huga að 

íslenskukunnáttu foreldra barna af erlendum uppruna kann að vera ábótavant en 

kunnáttu allra foreldra nema eins viðmælenda var lítil. 

Gott samstarf á milli skóla og heimili er hvetjandi fyrir nám barna, en 

foreldrar geta líka veitt kennurum mikinn stuðning og upplýsingar um börn sín. Aukin 

þátttaka foreldra getur gert skólastarf opnara fyrir mismunandi aðstæðum, ólíku 

þjóðerni og menningu nemenda (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010, bls. 276‒277). Þar að 

auki er þátttaka foreldra í námi barna sinna talið draga úr líkum á brotthvarfi og að 

nemendum vegni betur þegar foreldrar eru í góðu sambandi við skólann (Sjá t.d. Birna 

Arnbjörnsdóttur, 2000; McGee Banks, 2010; Sigrún Aðalbjarnardóttur og Kristjönu 

Stellu Blöndal, 2005). Því er eindregið hvatt til þess að skólar stuðli að virkari 

þátttöku foreldra barna af erlendum uppruna í skólastarfinu. 

 

5.7. Samantekt 
Hér hefur verið fjallað um helstu niðurstöður er komu fram í rannsókninni, bæði í 

ljósi fyrri rannsókna og út frá þeim kenningum sem lágu til hliðsjónar.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við tilgátu rannsóknarinnar, þar 

sem segir að; það er flókið orsakasamhengi í umhverfi nemenda af erlendum uppruna, 

sem stuðli að ótímabæru brotthvarfi þeirra úr námi í íslenskum framhaldsskólum.  

Þegar reynsla viðmælenda minna af skólagöngu á Íslandi er skoðuð í heildrænu 

samhengi út frá kenningum Bronfenbrenners og Eriksons, er hægt að álykta að 

mismunandi kerfi, nær-, milli- og stofnanakerfi, séu samverkandi og hafi um leið 

umtalsverð áhrif á líf þeirra. Menningar- og félagsleg áhrif á þróun sjálfsvitundar, 

varpa ljósi á það hvernig innflytjendastaðan og ferli aðlögunar, máltaka íslenskunnar, 

félagsleg þátttaka, stuðningur foreldra og gengi í skóla, hefur áhrif á og getur tafið 

fyrir þróun öruggrar sjálfsmyndar hjá ungmennum af erlendum uppruna. Gagnvirkni 

ólíkra þátta, persónulegra- sem og umhverfisþátta, verða þess valdandi að staða 

viðmælenda minna er ólík og því ekki hægt að draga algilda ályktun um stöðu allra 

nemenda af erlendum uppruna í framhaldsskólum á Íslandi. Aðgerðir til þess að koma 



í veg fyrir brotthvarf nemenda af erlendum uppruna úr íslenskum framhaldsskólum 

verða því að taka mið af ólíkum aðstæðum hvers og eins. 

 

 

 
  



 

6. Lokaorð 

 

Í þessari rannsókn var leitast við að svara spurningunum um það hvers vegna 

nemendur af erlendum uppruna hætta í framhaldsskóla á Íslandi og hvað 

framhaldsskólinn getur gert til þess að draga úr brotthvarfi þessa nemendahóps. 

Niðurstöður voru í samræmi við tilgátu rannsóknarinnar og sýndu að gagnvirkni 

ólíkra persónulegra, félagslegra, samfélagslegra og kerfisbundinna þátta hafa áhrif á 

nám nemenda af erlendum uppruna og á þá ákvörðun að hætta námi. Áhættuþættir 

fyrir brottnám eru helst veik sjálfsmynd, léleg íslenskukunnátta, slæmt gengi í skóla 

og félagsleg einangrun. Afar mikilvægt er að íslenska skólakerfið styðji við nám 

nemenda af erlendum uppruna, t.d. með góðu eftirliti, þéttu stuðningskerfi og 

samvinnu við foreldra þeirra. Einnig kom í ljós að þörf er á aukinni vitund um 

fjölmenningarlega menntun innan framhaldsskólans. 

Rannsóknin var ákveðnum takmörkunum háð. Fjögur viðtöl fóru fram 

símleiðis sem setti ákveðnar skorður á það samband sem rannsakandinn náði að 

mynda við viðmælendur. Í rannsóknum eins og þessari, þar sem um takmarkað úrtak 

er að ræða, er heldur ekki hægt að draga neinar algildar ályktanir af niðurstöðunum. 

Þær gefa þó ákveðna hugmynd um reynslu nemenda af erlendum uppruna í íslensku 

framhaldsskólakerfi og um þær framtíðarrannsóknir sem vert væri að framkvæma. Til 

dæmis þyrfti að skoða nánar móttökuferli framhaldsskóla og stuðningskerfið á þessu 

skólastigi fyrir nemendur af erlendum uppruna. Einnig aðkomu og tækifæri foreldra 

þessara nemenda til þátttöku í námi barna sinna.  

Styrkleiki rannsóknarinnar felst í eigindlegu eðli hennar, þar sem raddir 

nokkurra ungmenna af erlendum uppruna fengu að njóta sín og varpað var ljósi á 

reynslu þeirra af skólagöngu á Íslandi. Það er von mín að niðurstöður rannsóknarinnar 

og frásagnir viðmælendanna verði gagnlegt innlegg í umræðu um menntamál 

ungmenna af erlendum uppruna á Íslandi. 
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8. Fylgiskjöl 
Fylgiskjal I. Spurningarammi viðtala við fyrrum nemendur 
 
Fæðingarár? 
Komuár til Íslands? 
 

1. Stundar þú nám núna? Ef svo er, hvar og á hvaða braut?  
i. Ef svar við spurningunni er nei, hvað gerir þú núna? 

 
2. Hvernig lærðir þú íslensku?  

• Hvernig gekk þér að læra íslensku? (getur sagt mér aðeins nánar frá 
því) 

• Hversu mikil íslenska er töluð á heimilinu þínu? (alltaf, oft, nokkuð 
oft, sjaldan, aldrei – ) 

• Hvar talar þú helst íslensku? 
• Á hvaða tungumáli talar þú oftast við vini þína  
• Á hvaða tungumáli talar þú við fólkið heima hjá þér? og við þá sem þú 

umgengst mest? 
 

3. Af hverju ákvaðstu að fara í XX skólann? (geturðu sagt mér aðeins nánar frá 
því) 
 

4. Hvernig finnst þér námið í XX? 
• Hafðir þú áhuga á náminu? 
• Hvernig gekk námið? geturðu sagt mér aðeins nánar frá því 
• Hvernig leið þér í skólanum? geturðu sagt mér aðeins nánar frá því 
• Hvernig var samband þitt við skólasystkin? 
• Áttir þú félaga í XX? 
• En áttiru einn besta vin í skólanum? Er hann af íslenskum uppruna? 

Voruð þið mikið saman? Geturu útskýrt það aðeins nánar? 

5. Hvað varstu búin að vera lengi í XX þegar þú ákvaðst að hætta? 
6. Getur þú sagt mér hvers vegna ákvaðst þú að hætta náminu í XX? 
7. Telur þú að XX hefði getað komið í veg fyrir að þú hættir námi?  

• Ef já, hvernig? 

8.  Hvernig myndir þú lýsa sambandi þínu við kennara þína í XX?  
• Hvernig stuðning fékkst þú frá kennurum? Geturðu útskýrt það aðeins 

nánar? 
• Hvernig leitaðir þú aðstoðar frá kennurum 
• Veistu hvort kennarar þínir vissu að þú vildir hætta?  

o Ef já, hvernig vissir þú það?  



o Ef nei, af hverju vissu þeir það ekki? 
• Reyndu einhver af starfsfólki skólans að koma í veg fyrir að þú hættir?  

o Ef já, hvernig var það reynt? 

9. Spurningar varðandi fjölskylduhagi 
• Býrðu í foreldrahúsum?  

o Bjóstu í foreldrahúsum meðan þú varst í XX?  
 Ef já, hver býr/bjó á heimilinu með þér? 

• Geturðu sagt mér hvaða menntun foreldrar þínir eru með? 
• Hvað heldur þú að foreldrar þínir hafi vitað um námið þitt í XX?  
• Getur þú sagt mér hvað þeim fannst um námið þitt?  
• Sýndu þau náminu þínu áhuga? Fékkstu stuðning frá þeim við námið? 
• Hvernig myndir þú lýsa sambandi þínu við foreldra þína?  

o Geturðu sagt mér aðeins nánar frá því? 

10. (Ef spurningu 1 var svarað neitandi) Getur þú hugsað þér að fara aftur í skóla í 
framtíðinni? Ertu búin að ákveða að fara aftur í skóla í framtíðinni? Getur þú 
sagt mér hvað þú ert með í huga? 

11. Hver eru þín framtíðarplön?  
12. Er eitthvað sem þig langar að bæta við/koma að varðandi umræðuefnið sem 

við höfum ekki rætt um? 
 

 
 
 
 
 
  



Fylgiskjal II. Spurningarammi viðtals við námsráðgjafa 
1. Hvenær fór að bera á fjölda erlenda nemenda við skólann?  

a. Hvernig hefur stuðningurinn við nemendur af erlendum uppruna þróast 
við skólann? 

 
2. Hversu margir nemendum af erlendum uppruna eru að meðaltali í skólanum? 
 
3. Hvernig teljið þið að gangi hjá þeim nemendum sem ekki hafa íslensku að 

móðurmáli í skólanum? 
a. Af hverju teljið þið að sumum gangi betur en öðrum? 
 

4. Af hverju haldið þið að einstaklingar af erlendum uppruna velji að koma í 
XX? 

 
5. Hvernig er móttökuferlið?  

a. Hvernig er unnið með grunnskólana?   
b. Hvernig er sambandið við foreldra nemenda af erlendum uppruna 

háttað? 
c. Er notuð túlkaþjónusta? Í hvaða tilfellum?  
d. Er gerð einstaklingsáætlun? 
 

6. Hver heldur síðan utan um þennan hóp nemenda?  
a. Hvernig er það gert? (eru þeir kallaðir reglulega á fund?er skráning?) 
b. Hvernig er stuðningurinn? Hvað er reynt að gera? 
c. Er fylgst með námsferli þeirra?  
d. Hvað er gert þegar þeim fer að ganga illa? 
e. Hvernig er unnið með kennurum nemendanna? 
f. En hvernig er fylgst með þeim sem ekki eru lengur á fyrsta ári og þar 

af leiðandi ekki í umsjón? 
 
7. Hafið þið hugmynd um hversu margir eru að hætta að meðaltali? 
 
8. Hvað teljið þið að sé ástæða þess að svo margir ljúki ekki námi? 

 
9. Leita þessir nemendur mikið til ykkar? 

a. Af hvaða ástæðu eru nemendur helst að leita til þeirra? 
b. Eru þarfir nemenda af erlendum uppruna aðrar en nemenda af 

íslenskum uppruna? 
i. Ef já: Hvernig eruð þið faglega undirbúnar til að takast á við 

sérþarfir nemenda af erlendum uppruna? 
 

10. Finnst ykkur þessi hópur þurfa meiri stuðning?  
a. Getiði útskýrt af hverju þið teljið það? 
b. Stuðning í hvernig formi?   
c. Hvað kemur í veg fyrir að það sé gert? 

 
11. Hvað er reynt að gera til að koma í veg fyrir að nemendur hætti 

a. Hvenær eruð þeir kallaðir til viðtals? Hvernig er því fylgt eftir? 
b. Er haft samband við foreldra nemenda sem ekki eruð orðnir 18 ára? 



 
12. Teljið þið að hægt sé að gera meira fyrir þennan hóp nemenda? 
 
13. Hvernig gengur þeim félagslega?   

a. Er fylgst með því hvernig þeim líður í skólanum?  
b. Hvernig er fylgst með því að þau séu ekki að einangrast félagslega? 
c. Er mikil hópamyndun í gangi? Hver er skoðun skólans gagnvart slíku? 
d. Hvernig eru þau að tengjast bekkjarfélögum sínum af íslenskum 

uppruna? 
 

14. Hvernig teljið þið kennara vera í stakk búna til að kenna nemendum af 
mismunandi þjóðernum og með misgóða íslensku kunnáttu? 

 
15. Þekkið þið til hugtaksins fjölmenningarleg kennsla? 

a. Hefur komið til tals að taka upp í skólanum fjölmenningalega 
kennsluhætti? 

i. Ef já: hvað getiði sagt mér meira um þá hugmynd? 
ii. Ef nei: Hvers vegna teljið þið að það hafi ekki komið til tals? 

 
16. XX fékk styrk í ár frá Menntamálaráðuneytinu til að gera hvað? 

a. Af hverju var ákveðið að sækja um styrk?  
b. Hverju er vonast til að breytingarnar skili af sér? 
 

17. Ef þið mættuð ráða og peningar væru ekki hindrun, hvað vilduð þið sjá 
bætt/breytt/áorkað í tengslum við þennan hóp nemenda? 

 
 
 

 

  



Fylgiskjal III. Spurningarammi viðtals við kennslustjóra nýbúa 
1. Hvers vegna og hvenær hófst móttaka nemenda af erlendum uppruna við 

skólann? 
 

2. Hversu margir nemendum af erlendum uppruna eru að meðaltali í skólanum? 
 

3. Hversu margir nemendur af erlendum uppruna eru að hætta að meðaltali í 
skólanum? 

 
4. Hver heldur utan um þennan hóp nemenda?  

a. Hvernig er það gert?  
b. Hvernig er stuðningurinn við þessa nemendur?  

 
5. Hvernig telur þú kennara vera í stakk búna til að kenna nemendum af 

mismunandi þjóðernum og með misgóða íslensku kunnáttu? 
 

6. Hvernig hefur þessum nemendum verið að ganga félagslega?   
a. Er fylgst með því hvernig þeim líður í skólanum?  
b. Er mikil hópamyndun í gangi?  
c. Hver er skoðun skólans gagnvart hópamyndum nemenda af erlendum 

uppruna? 
d. Hvernig eru þau að tengjast bekkjarfélögum sínum af íslenskum 

uppruna? 
 

7. Hvernig hefur þróunin á sértökum áföngum fyrir nemendur af erlendum 
uppruna verið? 

a. Á hverju er byggt? 
b. Hvað ræður valinu við mótun áfanga? 
c. Hvernig eru þeir fjármagnaðir? 

 
8. Hvernig hefur samvinnan með námsefni og upplýsingar um nemendur af 

erlendum uppruna verið milli starfsfólks framhaldsskóla? 

 



Fylgiskjal IV. Kynningarbréf og samþykkisyfirlýsing rannsóknar 
 

1. Til kennslustjóra og námsráðgjafa 
 

 
Hug- og félagsvísindadeild 
Kennaradeild-menntavísindabraut 
 

 

Kynningabréf vegna rannsóknarinnar: 

Brotthvarf nemenda af erlendum uppruna úr framhaldsskóla 

 
Ágæti viðtakandi 

Ég undirrituð, Berglind Rós Karlsdóttir, er í framhaldsnámi í uppeldis-og 

kennslufræðum við Háskólann á Akureyri og er um þessar mundir að vinna að 

meistaraprófsritgerð minni – MPR1130 (30ECTS) um brotthvarf nemenda af 

erlendum uppruna úr framhaldsskólum. Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku 

þinni í þessu verkefni en tilgangur rannsóknarinnar er að leita upplýsinga og innsýnar 

í reynsluheim nemenda sem hætt hafa í námi, hvaða ástæður liggja að baki 

brotthvarfinu og hvernig framhaldsskólar koma og geta komið til móts við þennan 

hóp nemenda. 

Rannsóknin er svokölluð eigindleg rannsóknaraðferð, þar sem gögnum verður 

safnað með viðtölum við fólk sem þekkir af eigin raun til viðfangsefnisins, sem verið 

er að rannsaka hverju sinni. Það væri heiður að fá að spjalla við þig og fræðast um 

þinn reynsluheim starfandi sem kennari/námsráðgjafi nemenda ef erlendum uppruna í 

framhaldsskóla. 

Hugmyndin er sú að ég taki við þig viðtal á stað sem þú velur en þar þarf að vera 

næði. Viðtalið mun taka um 40‒60 mínútur og verður tekið upp. Eftir viðtalið verður 

það hljóðritað. Þegar gögnin hafa verið afrituð orðrétt verður upptökunni eytt. Í 

Leiðbeinendur: 
Sigrún Sveinbjörnsdóttir 

Prófessor, félagsvísindadeild HA 
sigrunsv@unak.is 

 
Kristín Aðalsteinsdóttir 

Prófessor, kennaradeild HA 
kada@unak.is



afrituninni er nöfnum og staðarháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja niðurstöður 

rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga.  

Allar upplýsingar sem þátttakendur veitt í viðtölunum verða meðhöndlaðar 

samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið verður að íslenskum 

lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða 

varðveitt á öruggum stað á meðan á rannsókn stendur. Frumgöngum, ljósritum, 

hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt að rannsókn lokinni. Niðurstöður 

rannsóknarinnar verða allar ópersónugreinanlegar. 

Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og geta 

hætt án útskýringa á ákvörðun sinni til rannsakenda.  

 
Með von um góðar undirtektir, 
 
virðingafyllst, 
 
Berglind Rós Karlsdóttir 
Ha110472@unak.is 
gsm: 663‒ 6653 
 
 
 
 
 
 
Samþykkisyfirlýsing 
 
Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri 
rannsókn og samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er 
lýst. 
 
Virðingarfyllst 
 
 
  



2. Kynningabréf til fyrrum nemenda 
 

  
Hug- og félagsvísindadeild 
Kennaradeild-menntavísindabraut 
 

 

Kynningabréf vegna rannsóknarinnar: 

Brotthvarf nemenda af erlendum uppruna úr framhaldsskóla 

 
Ágæti viðtakandi 

Ég undirrituð, Berglind Rós Karlsdóttir, er í framhaldsnámi í uppeldis-og 

kennslufræðum við Háskólann á Akureyri og er um þessar mundir að vinna að 

meistaraprófsritgerð minni – MPR1130 (30ECTS) um brotthvarf nemenda af 

erlendum uppruna úr framhaldsskólum. Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku 

þinni í þessu verkefni en tilgangur rannsóknarinnar er að leita upplýsinga og innsýnar 

í reynsluheim nemenda sem hætt hafa í námi, hvaða ástæður liggja að baki 

brotthvarfinu og hvernig framhaldsskólar koma og geta komið til móts við þennan 

hóp nemenda. 

Rannsóknin byggist á svokallaðri eigindlegri rannsóknaraðferð, þar sem gögnum 

verður safnað með viðtölum við fólk sem þekkir af eigin raun til viðfangsefnisins, 

sem verið er að rannsaka hverju sinni. Það væri heiður ef þú gætir séð af nokkrum 

mínútum til að spjalla við mig/svara nokkrum spurningum um reynslu þína af 

framhaldsskólakerfinu á Íslandi. 

Þar eru tveir möguleikar á þátttöku. Annars vegar sú hugmynd að þú svarir 

spurningalistanum hér að neðan og sendir hann til baka til mín á tölvupósti. Hinsvegar 

að ég hafi samband við þig símleiðis og leggi fyrir þig sömu spurningar. Svörin þín 

mun ég hljóðrita en eftir að gögnin hafa verið afrituð orðrétt verður upptökunni eytt. Í 

bæði svörum bréfleiðis og í afrituninni er öllum nöfnum og staðarháttum breytt til að 

ekki sé unnt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga.  

Leiðbeinendur: 
Sigrún Sveinbjörnsdóttir 

prófessor, félagsvísindadeild HA 
sigrunsv@unak.is 

 
Kristín Aðalsteinsdóttir 

Prófessor, kennaradeild HA 
kada@unak.is 



Ég vil ítreka það að allar upplýsingar sem þátttakendur veita, hvort sem það er í 

símtalinu við mig eða bréfleiðis, verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum 

um trúnað og nafnleynd og farið verður að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, 

vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað á 

meðan á rannsókn stendur. Frumgögnum, hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt 

að rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar ópersónugreinanlegar. 

Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og geta 

hætt án útskýringa á ákvörðun sinni til rannsakenda.  

 
Með von um góðar undirtektir, 
 
virðingafyllst, 
 
Berglind Rós Karlsdóttir 

Ha110472@unak.is 

Gsm 663‒6653 
 

 

 

 
 
Samþykkisyfirlýsing 
 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri 

rannsókn og samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er 

lýst. 

 

Virðingarfyllst 
 
 
 
 
 



Fylgiskjal V. Leyfisbréf Persónuverndar 
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