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Ágrip  

Lokaverkefni þetta fjallar um aðlögun og þátttöku ungra innflytjenda í félagsstarfi í 

Hafnarfirði. Farið er yfir þætti eins og aðlögunarferli innflytjenda, ungmenni og þroski 

unglingsáranna, þar er fjallað um þróun sjálfsmyndar og félagsfærni, kenningar Arne 

Sjölund og Georg Harper Mead. Tómstunda og félagsstarfi í Hafnarfirði er lýst. Fjallað um 

rannsóknina, sem var gerð með 6 opnum viðtölum við einstaklinga á aldrinum 12-16 ára, 

sem öll eiga það sameiginlegt að vera fyrsta kynslóð innflytjenda á Íslandi. Í þessum 

viðtölum eru þau spurð um málefni sem tengjast aðlögun þeirra eftir að þau komu til 

landsins og hvernig þátttaka þeirra hefur verið eftir að þau komu hingað til Íslands. 

Niðurstöðurnar sýna að þátttaka þessara einstaklinga sem talað var við er góð og þau hafa 

öll fengið góða aðlögun hér á landi, má þar nefna móttökudeild Hafnarfjarðar sem á 

stóran þátt í góðri aðlögun ungmennanna. 

Hugtök sem koma fram í ritgerðinni eru meðal annars: félagsleg aðlögun, félagsleg 

samþætting, félagsfærni, sjálfsmynd, sjálfið (félagslega sjálfið), aðlögun, samlögun, 

samþætting, aðskilnaður og einangrun  
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Formáli 

Eftir að hafa unnið í félagsmiðstöð um nokkurt skeið, ákvað ég að fara í tómstunda- og 

félagsmálafræði og sé ekki eftir því. Ég hef öðlast mikla þekkingu og reynslu með því að 

ljúka þessu námi og tel mig nú hæfari til að vinna að þeim verkefnum sem bíða mín í 

framtíðinni. Ég hef haft áhuga á málefnum innflytjenda í um fimm ár, sá áhugi vaknaði 

þegar ég fór að búa með manni frá öðru landi. Innflytjendur er hópur sem á erfitt 

uppdráttar í samfélaginu og eru ávallt að rekast á einhverja veggi. Aðlögun er afar 

mikilvæg og það er þátttaka þeirra í samfélaginu einnig. Hlúa þarf að þessum hópi og 

auðvelda þeim leiðina að því góða lífi sem fólk getur öðlast á Íslandi. Áhugi minn á að 

vinna með ungmennum er mikill og þess vegna valdi ég að setja þetta tvennt saman og 

athuga aðlögun og þátttöku ungra innflytjenda í félagsstarfi í Hafnarfirði. Hafnarfjörður er 

minn heimabær og er mér kær. Ég vinn á þessum vettvangi í Hafnarfirði svo þetta hentaði 

því vel. Ég vil þakka yfirmönnum mínum á skrifstofu Íþrótta- og tómstundamála 

Hafnarfjarðar (ÍTH) og samstarfsmönnum mínum fyrir aðstoðina og tillitsemina. 

Leiðbeinanda mínum Árna Guðmundsyni vil ég þakka sérstaklega fyrir hjálpina við að 

leiðbeina mér í gegnum þetta verkefni og að hafa ótúrulega mikla trú á mér frá upphafi. 

Helgu Kristínu Gilsdóttur vil ég þakka fyrir yfirlestur. Stuðningur fjölskyldunnar og vina var 

ómetanlegur og ég verð ávallt þákklát fyrir hann. Samnemendur mínir eiga líka stóran þátt 

í að allt hefur gengið svona vel, þau eru æðisleg. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

_________________________________  
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Inngangur  

Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir eigindlegri rannsókn sem gerð var með þátttöku sex 

erlendra grunn- og framhaldsskólanema í Hafnarfirði á aldrinum 12-16 ára, þau eiga það 

öll sameiginlegt að vera fyrsta kynslóð innflytjenda þ.e. eiga tvo erlenda foreldra sem hafa 

flutt með þau hingað til Íslands, en þau hafa ólíkan bakgrunn og hafa verið hér mislengi. 

Að auki var talað við verkefnastjóra allra félagsmiðstöðva í Hafnarfirði og þeir spurðir um 

þátttöku þessa hóps, forvarnarfulltrúa Hafnarfjarðar Geir Bjarnason og Kristrúnu 

Sigurjónsdóttir sem er deildarstjóri móttökudeildarinnar í Lækjarskóla í Hafnarfirði.  

Ég valdi þetta rannsóknarefni vegna áhuga á málefnum sem tengjast erlendum 

einstaklingum. Ég hef þó nokkra reynslu af vettvangi félagsstarfa og þá aðallega í 

félagsmiðstöðvum. Þau ár sem ég hef starfað á þeim vettvangi hef ég ekki orðið vör við 

mikla þátttöku innflytjenda eða að það sé stefna yfirvalda að beita sér fyrir því að aðlaga 

innflytjendur að félagsstarfi. 

Megintilgangur minn með verkefninu er að komast að því hvernig aðlögun og þátttaka 

ungra innflytjenda er í félagsstarfi í Hafnarfirði. 

Í viðtölum við ungmennin leita ég svara við því hvernig aðlöguninni er háttað í félagsstarfi 

sem þau hafa tekið þátt í og hvers konar félagsstarfi þau eru í og hafa tekið þátt í. 

Ég vonast til að niðurstöður rannsóknarinnar komi til með að móta markvissara félagsstarf 

fyrir unga innflytjendur. 

Rannsóknarspurningin er: Hvernig er aðlögun og þátttaka ungra innflytjenda í félagsstarfi í 

Hafnarfirði? 

Hugtök sem koma fram í ritgerðinni eru meðal annars: félagsleg aðlögun, félagsleg 

samþætting, félagsfærni, sjálfsmynd, sjálfið (félagslega sjálfið), aðlögun, samlögun, 

samþætting, aðskilnaður og einangrun  
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Kafli 1 

Í þessum kafla mun ég fjalla um innflytjendur, aðlögun, ungmenni og tómstundastarf. 

Hugtök sem tengjast þessum viðfangsefnum verða útskýrð, það er gert til að öðlast meiri 

þekkingu á viðfangsefninu áður en farið var að taka viðtöl við ungmennin, enda mikilvægt 

að þekkja  efnið vel svo greinilegt sé hvað er verið er að fjalla um og spyrja í viðtölunum. 

1.1 Innflytjendur 

Innflytjandi er einstaklingur sem er fæddur erlendis og á foreldra sem einnig eru 

fæddir erlendis, svo og báðir afar hans og báðar ömmur. Önnur kynslóð innflytjenda 

eru einstaklingar sem fæddir eru á Íslandi og eiga foreldra sem báðir eru 

innflytjendur. Fólk er talið hafa erlendan bakgrunn ef annað foreldrið er erlent 

(Hagstofa Íslands, 2013). 

Þó nokkrar breytingar hafa orðið á undanförnum áratugum í umræðunni um einstaklinga 

af erlendum uppruna, ástæðan fyrir því er sú að nútíma samfélög eru orðin 

margbreytilegri en þau voru áður fyrr. Trúarbrögð, tungumál og menning eru hluti af 

þessum margbreytileika, og mikil þróun hefur orðið í hugtökum og hugtakanotkun. Eldri 

hugtök ná ekki utan um þessa þróun svo nýjar skilgreiningar hafa orðið til (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007). Hugtök hafa einnig fengið neikvæða merkingu og hafa jafnvel dottið 

úr almennri umræðu og ný hugtök hafa komið í þeirra stað (Rannveig Þórisdóttir, 1997). 

Þau hugtök sem hafa verið í umræðunni um erlenda einstaklinga eru útlendingur (e. 

foreigner), nýbúi (e.immigrant) og innflytjandi (e. immigrant). 

Útlendingur: „Maður úr eða í öðru landi“. (Íslensk orðabók, 2002, bls1675). 

Innflytjandi: „(útlendur) maður sem er að flytjast (er ný fluttur) búferlum til landsins“ 

(Íslensk orðabók, 2002, bls 710). 

Nýbúi: samheiti yfir innflytjendur, kom í staðinn fyrir orðið útlendingur. Orðið á við um 

einstaklinga sem flust hafa frá heimalandi sínu og sest að í nýju landi (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003). Mikilvægt er að fólk geri sér grein fyrir hver skilgreining á hugtökum 

er hverju sinni í almennri umræðu um innflytjendur. 

 

Bhabha (2003) varar við því að almenningur líti á fjölmenningu eða stöðu 

minnihlutahópa sem utanaðkomandi ágengni og að það séu gerðar kröfur þaðan. Hann 
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bendir líka á þann mikilvæga þátt að í fjölmenningarsamfélögum á ekki að fjalla um og 

glíma við andstæðurnar „við-þeir“ heldur hugsa um þetta sem sögulega og tímabundna 

sundurgreiningu minnihlutahópa gegn meirihlutahópum. Hann varar einnig við því að það 

sé lögð of mikil áhersla á að mismuna hópunum, minnihlutahópur gegn 

meirihlutahópnum. Hann hefur haldið því fram að hugmyndin um að menning sé virk, 

breytanleg og einnig sveigjanleg, þegar talað er um uppruna, þjóðerni og mörk hópa 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2007). 

1.1.1 Innflytjendur á Íslandi 

Þegar talað er um innflytjendur er talað um fyrstu og aðra kynslóð innflytjenda og 

einstaklinga með erlendan bakgrunn. Hagstofa Íslands gefur nú árið 2009 í fyrsta skipti út 

tölur um innflytjendur og einstaklinga með erlendan bakgrunn, stofnunin hefur verið að 

vinna undanfarið að gerð gagnagrunns sem flokkar íbúa eftir uppruna þeirra. 

Fæðingarland eitt og sér er ekki góður mælikvarði á uppruna íbúa. Fæðingarlandið eitt og 

sér gefur afar ófullkomna mynd af uppruna einstaklinga. Hér á landi er t.d. algengt að 

íslenskir foreldrar eignist börn erlendis, og þá aðallega á Norðurlöndunum. Því eru íbúar 

sem fæddir eru á Norðulöndunum en eiga íslenska foreldra hlutfallslega margir. Helsta 

ástæðan fyrir því að Hagstofa Íslands fór í að gera þennan gagnagrunn er sú að um 

aldamótin 2000 fjölgaði erlendum einstaklingum afar ört hér á landi. Og með þessari 

fjölgun jóks eftirspurn eftir tölfræðilegum upplýsingum um þennan hóp (Hagstofa Íslands, 

2009). 

Um miðja 20. öldina voru erlendir ríkisborgarar innan við 2% landsmanna. Frá 

árunum 1996-2006 hefur erlendum ríkisborgurum fjölgað úr 1,8% í 4,6% og árið 2008 

voru 6,8% landsmanna erlendir ríkisborgarar. Einnig kemur fram að hlutfall erlendra 

ríkisborgara á Íslandi hefur farið frá því að vera lægst af löndum í kringum okkur árið 

2005(3,6%) í það að vera hæst árið 2008(6,8%).  Hlutfallslega séð hafa fáir innflytjendur 

fengið íslenskt ríkisfang en fleiri í öðrum löndum og má rekja það til þess að þar hafa 

innflytjendur verið margir mun lengur en hér á landi (Hagstofa Íslands, 2009). 

Skilgreining á hugtakinu innflytjandi er mjög mismunandi milli hagskýrslustofnana 

og hafa þarf í huga að innflytjendur eru langt frá einsleitur hópur sem býr við svipaðar 

aðstæður.  Flestar skilgreiningar á hugtakinu eiga það sameiginlegt að um er að ræða 

einstaklinga sem flytja til tiltekins lands. Deila má um þetta, sem dæmi þá eiga margir 
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íslenskir foreldrar börn sín erlendis og teljast þau því ekki innflytjendur vegna þess að 

foreldrarnir eru ekki fæddir erlendis heldur hér á Íslandi. Hjá Hagstofunni er innflytjandi 

skilgreindur sem einstaklingur sem fæðist erlendis og á foreldra sem báðir hafa erlendan 

bakgrunn, þ.e. eru fæddir erlendis og eiga sjálfir foreldra sem fæddir eru erlendis. Þeir 

sem eiga eitt erlent foreldri og eitt íslenskt eru flokkaðir sem einstaklingar með erlendan 

bakgrunn. Hugtakið annarrar kynslóðar innflytjandi hefur verið notað til að skilgreina 

þann hóp fólks sem fætt er í nýja landinu en báðir foreldrar innflytjendur, þar sem 

einstaklingur hefur bæði tengsl við nýja landið og fæðingarland foreldra sinna. Það er talið 

nauðsynlegt að skilgreina þennan hóp, eins og sjálfa innflytjendurna, það er t.d. gert til að 

athuga hvort þessi hópur búi við sömu tækifæri og jafnaldrar þeirra sem eiga tvo íslenska 

foreldra. Systkini geta sem sagt lent í sitt hvorum flokknum, ef eldra systkinið er fætt í 

fæðingarlandi foreldra en yngra systkinið hér á landi telst það sem annarar kynslóða 

innflytjandi (Hagstofa Íslands, 2009). 

Frá árinu 1996 hefur innflytjendum og einstaklingum með erlendan bakgrunn 

fjölgað mikið hér á landi. 1996 höfðu 95% landsmanna engan erlendan bakgrunn en tíu 

árum síðar hefur þetta hlutfall lækkað í 90,2% og árið 2008 hafði 87,4% landsmanna 

engan erlendan bakgrunn. Einstaklingar sem eiga eitt erlent foreldri og eitt íslenskt 

hækkaði úr 2,8% árið 1996 í 4% árið 2008.  Hlutfall annarrar kynslóðar innflytjenda er ekki 

hátt hér á landi og það er vegna þess að flestir þeir sem hafa komið hingað eru í 

atvinnuleit, en árið 2008 voru 77,9% þeirra undir 10 ára. Það eru fá börn í hópi 

innflytjenda hér á landi. Af öllum innflytjendum eru 3,1% á þessum aldri eða undir 10 ára 

(Hagstofa Íslands,2009). 

Í grein Ólafar Garðarsdóttur og Guðjóns Haukssonar kemur fram að á 

undanförnum tveimur áratugum hefur einstaklingum með erlendan bakgrunn fjölgað ört 

hér á Íslandi. Fram að árinu 1990 fluttu fleiri úr landi en inn í landið. Fólksflutningar frá 

fjarlægum löndum hafa í marga áratugi haft veruleg áhrif á íbúaþróun í mörgum löndum í 

norður- og vestanverðri Evrópu. Hér á landi hafa áhrifin ekki verið eins mikil og má vera 

að efnahagsþrengingar eftir hrun síldarstofnsins sé ástæðan fyrir því að innflytjendur eru 

ekki áberandi. Eftir að Ísland gekk í EES árið 1993 fór innflytjendum að fjölga og þá 

aðallega frá Norðurlöndunum, um miðjan 10. áratug 20. aldar voru 30% allra innflytjenda 

frá Norðurlöndum. Í byrjun árs 2011 hafði þetta hlutfall lækkað niður í 6% en á sama tíma 

hækkaði hlutfall innflytjenda frá öðrum löndum í Evrópu úr 40% í 70%.  Innflytjendum 
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fjölgaði mest á þensluskeiði áranna 2005-2008. Flestir þeirra innflytjenda sem komu á 

þessum árum voru erlendir karlmenn á vinnualdri og það hafði umtalsverð áhrif á 

aldursdreifingu og kynjahlutfall hér á landi. Á þessum árum komu flestir hingað til lands af 

öllum innflytjendum á Norðurlöndunum. Eftir hrunið árið 2008 fluttu margir karlar af 

erlendum uppruna úr landi en flutningsjöfnuður meðal kvenna af erlendum uppruna var 

áfram jákvæður.  Nú er algengara að innflytjendur setjist hér að frekar en að koma bara til 

að vinna (Ólöf Garðarsdóttir, 2011). 

Áður var það þannig að ef íslensk kona eignaðist barn með erlendum manni varð 

hún að afsala sér íslenska ríkisfanginu og börnin fengu þá ekki heldur íslenskt ríkisfang þó 

svo að þau byggju alltaf á Íslandi, árið 1982 breyttist þetta og börn úr blönduðum 

hjónaböndum tóku ríkisfang bæði föður og móður. Eftir að innflytjendum fór að fjölga svo 

mikið jókst frekari eftirspurn eftir áreiðanlegum tölum um fjölda innflytjenda. Árið 2006 

var farið að vinna að gagnagrunni þar sem fólk er flokkað eftir uppruna þess. Þesi 

gagnagrunnur lítur fram hjá ríkisfangi einstaklinga en horfir til fæðingarstaðar 

einstaklinga, foreldra og ömmu og afa. Með þessu er hægt að halda betur utan um 

hverrar kynslóðar innflytjendur eru eða hvort einstaklingar séu með erlendan bakgrunn 

(Ólöf Garðarsdóttir, 2011). 

Í grein Ólafar Garðarsdóttur og Guðjósns Haukssonar má sjá ýmsa tölfræði og rit 

sem sýnir fjölda innflytjenda, karla, kvenna og karla annarrar kynslóðar og kvenna 

annarrar kynslóðar. Einnig er gerð grein fyrir hversu margir eru undir 22 ára aldri, ungir 

innflytjendur eru einungis 3,8% samanborið við 8,1% þegar litið er til allra aldurshópa. 

Fyrirsjánlegt er að á komandi árum muni innflytjendum og börnum þeirra fjölga talsvert í 

hópi barna á leikskólaaldri enda er hlutfall barna innflytjenda á aldrinum 0-2ára 8% 

samanborið við rúmlega 4% í hópi 3-5ára. Rétt innan við 4% barna á grunnskólaaldri 

teljast til innflytjenda samanborið við rúmlega 2% árið 2006. Börn á aldrinum 10-12 ára 

eru um 4% og 13-15 ára eru einnig um 4% . Þá kemur einnig fram hversu margir fara í 

framhaldsskóla og hversu margir hætta án þess að ljúka prófi. Undir 10% íslenskra barna 

fara ekki í framhaldsskóla en yfir 35% innflytjenda drengja fara ekki í framhaldsskóla og 

um 25% innflytjenda stúlkna fara ekki í framhaldsskóla. Hlutfall þeirra sem hafa ekki lokið 

prófi og eru ekki í skóla 22ára íslensk börn, 35% drengja og 20% stúlkur, um 60% 

innflytjenda drengir og rúmlega 40% innflytjenda stúlkur. Hlutfall innflytjenda sem hverfa 

ungir úr námi er sláandi hátt og mun hærra en meðaltalið í Evrópulöndunum. Um 60% 
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karla sem voru hér á landi við lok grunnskóla hafa horfið frá námi á þess að klára 

framhaldsskóla við 22 ára aldur, þetta er helmingi hærra hlutfall en meðaltalið í 

Evrópulöndunum, hlutfall meðal kvenna í sama hópi er rúmlega 40% (Ólöf Garðarsdóttir 

og Guðjón Hauksson, 2011).  

Flutningsjöfnuður á Íslandi hefur á síðustu áratugum sveiflast í kringum núll. Fjögur 

ár, 2005–2008 skera sig úr, en þá var flutningsjöfnuður jákvæður um samtals 

15.391 einstakling. Á þessum fjórum árum var flutningsjöfnuður íslenskra 

ríkisborgara hins vegar neikvæður um 806 manns. Alls fluttu því tæplega 16.200 

erlendir ríkisborgarar til landsins umfram brottflutta. Árið 2009 brá hins vegar svo 

við að flutningsjöfnuður íslenskra ríkisborgara var neikvæður um 2.466 manns, en 

erlendra ríkisborgara um 2.369 manns. Þegar árin fimm frá 2005 eru tekin saman 

er flutningsjöfnuður erlendra ríkisborgara jákvæður um 13.828 manns en íslenskra 

ríkisborgara neikvæður um 3.272 manns. Af þessu leiðir að hlutur erlendra 

ríkisborgara í mannfjöldanum er enn mjög hár þrátt fyrir fækkun vegna 

búferlaflutninga (Hagstofa Íslands, 2010). 

Innflytjendum fjölgar lítillega hér á landi samkvæmt Hafgstofu Íslands, sem gaf þetta út 

19.mars 2013:  

Hinn 1. janúar 2013 voru 25.926 innflytjendur á Íslandi eða 8,1% mannfjöldans. 

Það er lítilsháttar fjölgun frá því í fyrra þegar þeir voru 8,0% landsmanna (25.442). 

Annarri kynslóð innflytjenda fjölgaði nokkuð á milli ára, voru 2.876 í fyrra en 3.204 

nú. Samanlagt var fyrsta og önnur kynslóð innflytjenda 9,1% af mannfjöldanum, en 

það er einnig lítilsháttar fjölgun frá því í fyrra þegar hlutfallið var 8,9%. 

Einstaklingum með erlendan bakgrunn, öðrum en innflytjendum, fjölgaði einnig 

lítillega milli ára, voru 6,2% mannfjöldans í fyrra en 6,4% nú (Hagstofa Íslands, 

2013). 

 

1.2 Aðlögun 

Misjafnt er hvernig aðlögun innflytjenda gengur, það eru til margar útskýringar á 

aðlögunarferlinu og það er algengt að greina það niður í stig, með því er auðveldara að 
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ákvarða hvort og að hvaða leyti innflytjandinn þarf á aðstoð að halda þegar kemur að 

aðlögun í nýju samfélagi. 

1.2.1. Aðlögunarferli innlytjenda 

Flutningsferlið er líkan sem Carlos E. Sluzki (1979) setti fram, stigin eru fimm, og dvöl á 

hverju stigi er einstaklingsbundin. Þegar fjölskylda eða einstaklingur tekur ákvörðun um 

flutning er upphaf ferlisins fyrsta stigið. Það er misjafnt hversu lengi fólk er á þessu 

undirbúningsstigi, en það ákvarðast af því hversu langur tími líður frá því að ákvörðunin er 

tekin og þar til flutningarnir eiga sér stað. Flutningarnir sjálfir eru byrjun á öðru stigi, þá 

hefst aðlögun innflytjenda að nýja samfélaginu, menningu, reglum og siðum þess. Þessari 

aðlögun fylgir mikið álag og streita fyrir einstaklinga. Þriðja stig aðlögunarinnar er tímabil 

varnaruppbótar, það stig getur varað í sex mánuði upp í tvö ár, á þessu stigi er samheldni 

við fjölskylduna og innbyrðisátök innan fjölskyldunnar oftast lítil eða engin. Miklir 

erfiðleikar geta komið upp ef einstaklingar geta ekki leyst vandamál sín eða skortir 

hæfileikana til þess. Stig átaka og kreppu er fjórða stigið, þetta stig einkennist af 

togstreitu og erfiðleikum. Oft kemur í ljós á þessu stigi hvaða siði og venjur nýja 

samfélagsins einstaklingar tileinka  sér og hvaða gildi eigi að halda í frá heimalandinu. 

Lokastigið einkennsist af því að áhrif frá flutningunum fer að koma fram hjá 

einstaklingum. Aðlögunarferlið er orðið langt og það getur komið upp ágreiningur á milli 

yngri og eldri kynslóðanna (Sluzki, 1979). 

1.2.3  Leiðir til aðlögunar 

Durkheim notaði hugtakið félagsleg aðlögun nánast sem samheiti yfir samheldni til að 

benda á hversu traustum böndum einstaklingar eru í raun bundnir, í umhverfinu, hver 

öðrum, trúarsamfélögum og pólitísku samfélagi (Durkheim, 1897). 

 

Þegar hugtakið breyttist svo í Bandaríkjunum, þegar það var notað til að athuga hvernig 

og hversu vel margvíslegir hópar innflytjenda féllu inn í samfélagið eða með öðrum orðum 

aðlöguðust samfélaginu, var það notað í þeim skilningi að innflytjendur myndu aðlaga sig 

menningu, viðmiðum og gildum meirihluta samfélagsins (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Aðlögunarferlið fólst einnig í því að minnihlutahópar hefðu minni samskipti við 

hvorn annan og samskipti við meirihluta samfélagsins yrðu meiri. Fjölmenningarsinnar 

mótmæltu þessu og töldu að bandarísk menning yrði að hafa þjóðarsátt um almenn 
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mannréttindi, samskiptareglur og viðurkenningu á ólíkri menningu mismunandi hópa 

(Waltzer, 1983). Bera þarf virðingu fyrir rétti hópanna til að rækta menningu sína með 

samskiptum innan hvers hóps um sig. Þessa útgáfu af hugtakinu er þess vegna betra að 

þýða sem félagslega samþættingu (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Miklar breytingar verða á siðum og venjum fólks þegar það flytur búferlum til 

fjarlægra og ólíkra menningarsvæða, þessar breytingar eiga sér stað þegar einstaklingar 

og hópar af ólíkum uppruna mætast, og óumflýjanlegt er að komast hjá þessum 

breytingum. Oft er hugtakið  aðlögun (accultiration) notað til að lýsa því sem á sér stað 

þegar tveir eða fleiri ólíkir menningarheimar mætast (Rannveig Þórisdóttir, 1997). 

Þegar talað er um aðlögun innflytjenda að nýju samfélagi og tengsl þess 

minnihluta við nýja samfélagið er átt við fjórar leiðir til að aðlagast. Þær eru 1. Samlögun 

(e.assimilation), 2. Samþætting (e.integration), 3. Aðskilnaður (e.separation) og 4. 

Einangrun (e.marginality). Þessi fjögur hugtök eru oftast notuð í tvennum skilningi. Þau 

vísa annars vegar til tengslanna sem hópur myndar við ríkjandi menningu og hins vegar til 

hugmyndafræðinnar sem er grundvöllur stefnumótunar í málefnum þeirra. (Rannveig 

Þórisdóttir, 1997). 

Samlögun – þegar innflytjendur og aðrir þjóðernisminnihlutar fara úr eigin landi og 

segja skilið við sína menningu og tungumál og tileinka sér menningu og tungumál í nýju 

landi. Þetta má sjá hjá þessum hópum þegar þeir fara að breyta um siði og gildismat til 

þess að komast betur inn í nýja samfélagið og tilheyra meirihlutanum láta þeir gömlu 

siðina og gildin fyrir róða og taka upp nýja siði og gildi sem tilheyra meirihlutanum og 

öðlast þá menningarlegu færni sem það krefst. Þetta birtist einnig á þann hátt að þeir fara 

að samsama sig hinu nýja þjóðerni, þau fara að skilgreina sig upp á nýtt, hvaða þjóðerni 

þau tilheyra og fara að leggja áherslu á að læra tungumál meirihlutans og viðhalda ekki 

móðurmáli sínu. Það má segja að samlögun eigi sér stað þegar innflytjendur og aðrir 

minnihlutar leggja sig fram við að öðlast menningarlega færni í samfélagi meirihlutans, að 

hluta til með því að leggja sín upprunalegu menningareinkenni til hliðar.  (Rannveig 

Þórisdóttir, 1997). 

Samþætting -  þegar innflytjendur og aðrir þjóðernisminnihlutar leggja sig fram við 

að tileinka sér nýja menningu en viðhalda um leið eigin menningu og tungumáli. 

Einstaklingarnir þurfa þá að öðlast færni  tveggja menningarheima og tileinka sér þá færni 

sem menningarheimarnir ætlast til um hæfni í tjáskiptum og á vitsmunalega sviðinu.  
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Þessar kröfur eru oft ekki svo ólíkar milli fjarlægra menningarheima svo sem tungumál, 

þekking, samskiptareglur og gildismat. Einstaklingarnir þurfa þá að hafa vald á tveimur 

ólíkum tungumálum, tvennskonar gildismati, samskiptaþáttum og siðum. Á einhvern hátt 

þarf svo að vera hægt að samsama sig báðum menningarheimum, með öðrum orðum 

skilgreina sig sem hluta af báðum hópunum (Rannveig Þórisdóttir, 1997). 

Aðskilnaður - þegar innflytjendur leggja sig ekki fram við að aðlagast 

meirihlutanum, heldur viðhalda bara eigin menningu og siðum. Minnihlutahóparnir 

aðlagast lítið og búa oft saman á sama svæði og verða oft undir í samfélaginu, tengjast 

ekki meirihlutanum, í félagslegum, pólitískum og efnahagslegum skilningi (Rannveig 

Þórisdóttir, 1997). 

Einangrun - innflytjendur tengjast ekki annarri menningu og slíta tenginguna við 

upprunalegu menningu sína án annrrar tengingar (Rannveig Þórisdóttir, 1997). 

1.3 Ungmenni og þroski unglingsáranna 

Þegar fjallað er um ungmenni og þroska unglingsáranna eru félagslegt eðli sjálfsins, þróun 

sjálfsmyndar og félagsfærni allt hugtök sem eiga við til að skilja megi þann þroska sem 

einstaklingar á aldrinum 12-16 ára eru að ganga í gegnum. Þessi hugtök benda öll til þess 

hversu vel einstaklingar koma til með að aðlagast og ganga í nýju samfélagi.  

Ef menning nýja landsins er ólík upprunamenningu barns eru meiri líkur á að upp 

komi félagslegir erfiðleikar ungmenna af erlendum uppruna (Þóroddur Bjarnason, 2006). 

 

1.3.1  GEORG HARPER MEAD 

Mead er upphafsmaður kenninga um hið félagslega eðli sjálfsins og táknbundin samskipti 

(Árni Guðmundsson, 2007).  

„Hin táknbundnu samskipti móta þjóðir. Þjóðareinkenni einnar þjóðar hafa áhrif á 

þjóðareinkenni annarrar þjóðar. Samfélag þjóða hefur áhrif á einstakar þjóðir á 

sama máta og hópur hefur áhrif á einstakling“ (Guðmundur Finnbogason, 1933).  

Mead hefur velt þessum hlutum fyrir sér, þessar kenningar snúast ekki bara um mótun 

hins félagslega sjálfs, því þær snúast ekki síður um hið stóra samhengi – hvernig skilgreinir 

ein þjóð sig í samanburði við aðrar þjóðir (Árni Guðmundsson, 2007). 

Mead varð vel þekktur á fjórða áratug á síðustu aldar þegar fyrrum nemar hans 

gáfu út verkið Mind, Self, and Society- From the standpoint of social behaviorist árið 1934, 
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en það var eftir að Mead lést. Grein hans sem hann gaf út árið 1913 „The Social Self“ 

markar tímamót, en þar fjallar hann um „félagslega sjálfið“ og hann er talinn hafa þróað 

lengst hugmyndina um „félagslega sjálfið“ og mótun þess (Árni Guðmundsson, 2007). 

Mead skýrir „sjálfið“ sem eitthvað mjög ólíkt líffræðilegu fyrirbæri. „Sjálfið“ er ekki 

til staðar við fæðingu einstaklinga, en það þróast og vex við félagsleg samskipti. Líkaminn 

er ekki háður hinu félagslega sjálfi og hann virkar án þess, eins og dæmi eru um í 

dýraríkinu. Eftir fæðingu þróast sem sagt „sjálfið“. Mead talar um að „sjálfið“ mótist á 

tveimur stigum. Á fyrra stiginu er „einstaklingssjálfið“ að mótast og skipan kemst á viðhorf 

annarra einstaklinga gagnvart þeim sjálfum og þeim sem eru að taka þátt í sömu 

félagslegu athöfn og þeir en á hinu síðara stigi í þroska einstaklingssjálfsins er sjálfið ekki 

bara að mótast af viðhorfum einstaklinga heldur  af félagslegu viðhorfi hins alhæfða 

annars eða félagshóp í heild sem hann tilheyrir. Sjálfið nær því fullum þroska með því að 

vinna með þessi einstaklingsviðhorf annarra, svo úr verði skipulögð félags- eða hópviðhorf 

(Árni Guðmundsson, 2007). 

Samkvæmt Mead gengur „sjálfið“ í gegnum ferli. Fyrsta stigið í því ferli er að fara í 

gegnum hinn frjálsa leik (e.play) þar sem ekki eru fastar reglur. Undirstaða félagsmótunar 

er leikurinn. Barnið leikur út fyrir sjálft sig. Í fyrstu leika börn eitt við eitt  en með fleiri 

hlutverkum og þátttakendum eykst sjálfsvitundin. Leikurinn kennir ótrúlega margt og 

óvirk þekking er ekki til. Með athöfnum og hvernig umhverfið bregst við lærir barnið. 

Þegar börn eldast fara þau að leika saman og þurfa að samhæfa hlutverk, setja sig í spor 

annarra, fara eftir reglum en með regluleikjum (e.game) lærist þetta. Því hæfari sem barn 

verður í að setja sig í hlutverk (e.roletaking) því betra verður það í að samsama sig öðrum í 

gegnum „regluleikinn“. Barnið skilur hlutverk annarra og sér hlutverk sitt í því samhengi, 

það sér sig í gegnum viðbrögð þeirra sem það leikur með í líki „hins alhæfða annars“ (e. 

generalized other). Sjálfsmyndin mótast út frá viðbrögðum annarra (Árni Guðmundsson, 

2007). 

Sjálfsmyndin þróast hægt og rólega og þá má segja að að reynslan sé 

lykilþátturinn. Við fáum vitneskju um það í hverju við erum góð og í hverju við erum ekki 

eins góð í gegnum „hinn alhæfða annan“.  Með því  að bregðast rétt við öðlumst við hæfni 

sem gefur okkur jákvæðari skilaboð í gegnum „hinn alhæfða annan“. Við lærum af 

reynslunni sem gefur sífellt skýrari sjálfsmynd (Árni Guðmundsson, 2007). 
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1.3.2  ARNE SJÖLUND (1923) 

Danski félagsfræðingurinn Arne Sjölund vann lengi við rannsóknir. Hann gaf út bók sem 

heitir Gruppepsukology 1965. Í mörgum félagsmiðstöðvum nú til dags er unnið eftir 

hugtökum úr þessari bók þegar unnið er með hópa í hópastarfi. Í bókinni fjallar hann um 

15. hópinn og hversu mikilvægur hann er fyrir hegðun einstaklingsins, hvernig hópar 

verða til, hver staða einstaklinga er innan hóps, grunngerð hópa, sammvinnu innan hópa, 

lykilpersónur og leiðtogar þeirra og hlutverk og eðli innan hópa. Félagsleg staða barna 

innan hóps er mikilvæg samkvæmt Sjölund, staðan hefur mikla þýðingu fyrir velgengni 

barnsins vegna þess að áhrif hópsins á einstaklinginn eru það mikil að stjórnunar- eða 

uppeldismarkmið verða ekki auðveld í framkvæmd ef þau eru ekki í samræmi við hópinn 

eða gegn hans vilja. Þess vegna er hópsamkomulag vænlegra til árangurs heldur en ef gert 

er samkomulag við einn og einn einstakling innan hópsins. Þættir sem styrkja börn innan 

hóps eru t.d. foringjahæfileikar sem auka líkamlega og vitsmunalegan styrkleika, hvernig 

það upplifir sig innan hópsins og hvernig svörun hópsins er. Staða barna innan hópsins 

hefur mikil áhrif á sjálfsmynd og skapgerðarþroska þeirra (Árni Guðmundsson, 2007). 

 

 

1.3.4  Þróun sjálfsmyndar 

Sjálfsmyndin er í mótun allt lífið, hún mótast í samskiptum við fólk og er breytileg 

eftir aðstæðum (Elsa Sigríður Jónasdóttir, 2007). 

Staðhæfing Eriksson um að sjálfsmyndin sé svarið við spurningunni „hver er ég?“ með því 

er gert ráð fyrir að einstaklingurinn upplifa að hann sé sá sami frá einni stund til annarrar 

(Erikson, 1982). Hugtakið sjálfið (e.identity) vísar til persónunnar sem líffræðilegs 

einstaklings, félagsveru sem er partur af samfélagi og hefur sín hlutverk innan þess, 

reynslu hans og sögu (Elsa Sigríður Jónasdóttir, 2007). 

Hugtakið sjálfsmynd má nota til að vísa til þeirra hugmynda sem einstaklingar hafa 

um sjálfan sig á öllum aldri. Sjálfsmyndin er skilgreining manneskjunnar á sjálfum sér og 

hefur að geyma alla þá vitneskju, tilfinningar og viðhorf sem hún ber til sjálfrar sín. 

Vitneskjan um kynferði, þjóðerni og kynhneigð er þarna og einnig þær tilfinningar sem 

persónan ber til þessarar vitneskju (Elsa Sigríður Jónasdóttir, 2007). Hugmyndir Cooley og 

Meads um sjálfið hafa verið áhrifamiklar en þeir töluðu um sjálfið sem félagslegan spegil 
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(e. The looking glass self). Þessa skilgreiningu þeirra má útskýra á þann hátt að þetta sé 

það sem fólk hefur að geyma, það sem persónan telji að öðrum finnist um hana. Þessir 

aðrir eru fólk sem skiptir hana miklu máli, en ekki bara hver sem er. Hugmyndirnar sem 

við fáum um hver við erum koma frá öðru fólki (Elsa Sigríður Jónasdóttir, 2007). 

Félagsleg sjálfsmynd endurspeglar gildi og skoðanir hópsins sem viðkomandi 

einstaklingur tilheyrir. Erikson (1982) notar þetta hugtak til að lýsa hvernig fólk samsamar 

sig við hóp sem það tilheyrir. Schwartz o.fl. (2006) hafa komið með nýrri kenningu um 

hugtakið félagsleg sjálfsmynd og þar er lögð áhersla á að persónulega og félagslega 

sjálfsmyndin myndist í samningum milli persónunnar sjálfrar og einstaklinganna sem hún 

umgengst. (Elsa Sigríður Jónasdóttir, 2007). 

Suárez- Orozco og  Suárez- Orozco (2001) hafa fjallað um enduskoðun 

sjálfsmyndar í bók sinni um aðra kynslóð innflytjenda í Bandaríkjunum Children of 

Immigration (2001). Þar segir að fyrsta kynslóð innflytjenda sé oftast vongóð og bjartsýn 

um framhaldið í nýja landinu. Þeirra ósk er sú að börnin sín mennti sig svo þeim gangi sem 

allra best í lífinu. Þau vilja einnig að þau haldi í gamla siði og venjur og geti talað 

móðurmálið. Því má segja að innflytjendur lifi á mörkum tveggja heima, þeir tilheyra nýja 

samfélaginu aldrei alveg, það sem kemur oftast í veg fyrir það er útlit og hreimur. (Elsa 

Sigríður Jónasdóttir, 2007) 

Suárez- Orozco og  Suárez- Orozco (2001) tala um þrjár leiðir sem ungmenni af 

annarri kynslóð innflytjenda geta farið í aðlögun sinni og leiðir til ólíkrar sjálfsmyndar: 1) 

Etnískur flótti: samsama sig nýju menningunni en hafna móðurmáli sínu og 

upprunamenningu sinni. Þessi leið getur haft slæmar afleiðingar s.s. veik tengsl við 

fjölskyldu og vini og ungmenni geta orðið fyrir aðkasti sem getur leitt til vanlíðunar og 

sektarkenndar. En þessi leið getur gert einstaklingnum fært að ná góðu gengi í nýja 

samfélaginu. 2) Andstöðu sjálfsmynd: felst í því að einstaklingurinn tekur afstöðu gegn 

menningu meirihlutans og hafnar henni. Þessum ungmennum gengur oftast illa í námi. 

Ekki eru mörg atvinnutækifæri og oft leita þau eftir viðurkenningu hjá andfélagslegum 

unglingaklíkum, þessar klíkur verða oft þeirra fjölskylda, vegna þess að oft hafa 

ungmennin hafnað eigin menningu. 3) Sjálfsmynd sem einkennist af menningarblöndun 

(e. Hybrid identity). Flestir ungir innflytjendur fara þó millileiðina sem er sú að reyna að 

smíða tengingar milli eigin menningar og menningar meirihlutans og velja úr. Þau verða 

því tvítyngd og öðlast færni tveggja menningarheima, með öðrum orðum eru 
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tvímenningarleg (e. Bicultural). Þessi leið er sú heppilegasta fyrir ungmenni að fara í 

aðlögun sinni, hún er líka góð fyrir samfélagið þar sem hún eflir skilning og byggir brú. 

(Elsa Sigríður Jónasdóttir, 2007) 

1.3.5  Félagsfærni  

Samkvæmt Orðaskrá úr uppeldis- og kennslufræði (1994) segir að félagsfærni teljist vera 

viðurkennd lærð hegðun sem einstaklingar  læra frá fæðingu og eru að læra allt lífið og 

varir allt lífið. Félagsfærnin gerir einstaklingum  þeim kleift að eiga árangursrík samskipti 

við aðra, hún kennir þeim að forðast óásættanlega hegðun og tileinka sé jákvæð viðbrögð 

sem geta verið að hjálpa öðrum, deila með öðrum og hrósa. Aðalviðfangsefni 

bernskunnar og unglingsáranna er að þróa með sér þessa færni. 

Einstaklingar sem hafa þróað með sér félagsfærni hafa hæfni til að ná 

persónulegum markmiðum sínum á árangursríkan og viðurkenndan hátt. Einstaklingar 

sem hafa góða félagsfærni eru líklegri til að eiga frumkvæði að samskiptum, viðhalda þeim 

og færni í að aðlaga sig að breyttum aðstæðum. Félagsfærni er hæfileiki til að geta tjáð 

jákvæðar og neikvæðar tilfinningar í samskiptum við fólk með orðum og líkamstjáningu. 

Bronfenbrenner (1979) segir að oft verði  miklar breytingar á nærumhverfi barna 

þegar flutt er í nýtt land, því  ólíkari sem menningarnar eru því erfiðara er fyrir barn að 

aðlagast. Barnið þarf að skapa sér nýja stöðu innan nýja samfélagsins. Þeir persónulegu 

eiginleikar sem barn hafði í heimalandi sínu fá oft ekki að njóta sín í því nýja, barn sem 

alltaf hefur verið opið og félagslynt í heimalandi sínu  getur orðið feimið og lokað í nýja 

landinu. Barnið þarf að læra að fóta sig upp á nýtt og kynnast nýja nærumhverfi sínu og 

öðlast öryggi. Allt mannkynið á það sameiginlegt að hafa sterka þörf fyrir öryggi og 

samneyti við annað fólk (Herlitz, 1999). 

Það er mikilvægt að innflytjendur öðlist örugga félagslega stöðu í nýja landinu 

enda er meiri hætta á félagslegri einangrun hjá innflytjendum en hjá öðrum börnum sem 

ekki skera sig úr fjöldanum á einhvern hátt því þau eiga erfiðara með að lesa aðstæður og 

skilja menningarlegan mun samfélaganna. Til að geta myndað félagsleg tengsl er 

grunnforsendan sú að geta tjáð sig og að skilja umhverfið (Roth, 1998). 

1.4  Tómstundastarf/félagsstarf í Hafnarfirði 

Það eru til margar skilgreiningar á hugtakinu tómstundir. Fyrir flesta er hægt að tengja 

tómstundir við lífsstíl einstaklinga. Ef einstaklingur leggur í vana sinn að stunda einhverja 
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tómstund og hefur bæði gagn og gaman af er tómstundin eða afþreyingin orðin partur af 

lífi viðkomandi. Finnist einstaklingnum hann þurfa að stunda einhverja tómstund er varla 

hægt að kalla þá iðju tómstund. Einstaklingurinn verður sjálfur að líta svo á og ákveða að 

um tómstund sé að ræða, þetta er því einstaklingsbundið. Það sem einn flokkar sem 

tómstundir gæti annar flokkað sem vinnu.  Til að geta talist til tómstunda þarf sú iðja að 

hafa ánægju í för sem og að skipta viðkomandi máli.    

Í grundvallaratriðum má segja að tómstundir eigi sér stað í frítíma. Tómstundir eru 

því athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítímanum og flokkast sem 

tómstundir að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði eru að 

einstaklingurinn líti sjálfur á að um tómstundir sé að ræða. Að athöfnin, hegðunin 

eða starfsemin sé frjálst val og hafi í för með sér ánægju og jákvæð áhrif. Kjarni 

tómstunda má segja að felist í vellíðan og aukningu á lífsgæðum. Í þessari 

skilgreiningu er gerður skýr greinarmunur á frítíma og tómstundum. Tómstundir 

eiga sér yfirleitt stað í frítíma en ekki allur frítími er tómstundir. Afstaða er því 

tekin gegn þeim sem líta á glæpi og ýmsa niðurbrjótandi hegðun sem tómstundir 

en með þeim sem líta svo á að tómstundir séu jákvæðar og uppbyggjandi (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2010). 

Greinilega má sjá á lagasetningum sem Alþingi Íslendinga hefur sett fram um málefni sem 

tengjast tómstundum að Alþingi telur að tómstundir séu afar mikilvægar í lífi fólks á öllum 

aldri. Lögin um æskulýðsmál hafa meðal annars þann tilgang að styðja börn og ungmenni, 

sem eru á aldrinum 6 til 25 ára, til þátttöku í skipulögðu félags og tómstundastarfi, þar 

sem þau vinna saman í frítíma sínum að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum sínum, 

en þau verða að meta sjálf verðleika starfsins, og starfið á að innihalda félags-, forvarna-, 

uppeldis-, og menntunarlegt gildi, en þessi gildi eiga að auka mannkost og lýðræðisvitund 

þátttakenda.  (Lög nr. 70/2007 Æskulýðslög, 28. mars). 

Hafnarfjörður er fallegur bær sem skiptist í sex hverfi, Norðurbæinn, Setbergið, 

Suðurbæinn, Holtið, Áslandið og Vallarhverfið. Það eru sjö grunnskólar í bænum og annað 

eins af leikskólum.  Það eru tveir frammhaldsskólar í bænum, Flensborg og Iðnskólinn. 

 Það er margt í boði til afþreyingar í bænum, leikhús, þrjár sundlaugar og fjórar 

líkamsræktarstöðvar svo fátt eitt sé nefnt. Félagsmiðstöðvar eru starfræktar í öllum 

grunnskólum bæjarins, Aldan, Ásinn, Hraunið, Mosinn, Setrið, Verið og Vitinn. Samkvæmt 
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starfsskrá ÍTH (Íþrótta- og tómstundráð Hafnarfjaðar) eiga félagsmiðstöðvar að bjóða upp 

á starfsemi sem á að vera opin öllum nemendum á vissum aldursstigum í grunnskólum 

landsin. Markmið þeirra er að allir finni sér eitthvað starf við hæfi innan 

félagsmiðstöðvarinnar sem er skapandi og þroskandi félagsstarf. Félagsstöðin er 

vettvangur þar sem unglingar fá tækifæri til að þjálfa frumkvæði, axla ábyrgð og sýna 

sjálfstæð vinnubrögð. Markmiðið með starfi félgasmiðstöðva er að auka þátttöku og virkja 

ungmenni til góðra starfa. Forvarnastarf er grundvallaratriði í starfseminni (starfsskrá ÍTH, 

2005). Félagsmiðstöðin Húsið er starfrækt fyrir 16-20 ára í Setberginu, Músik og Mótor er 

einnig fyrir ungmenni bæjarins. Í Hafnarfirði eru þrjú íþróttafélög Haukar, FH og Björk og 

þá eru  Björgunarsveitin og Skátarnir einnig með unglingastarf. 

Hafnarfjarðarbær er með stefnu sem tengist íbúum bæjarins þar á meðal 

innflytjendum. Tvö málefni stefnu bæjarins eiga vel við og tengjast málefnum 

innflytjendahópsins sem hér er verið að rannaska, það er: 

a)Fjölskyldustefna Hafnarfjarðarbæjar, 2012-2014 (sjá fylgiskjal 1). 

b)Jafnréttisstefna Hafnarfjarðarbæjar – stefna gegn mismunun, 2012-2014 (Sjá fylgiskjal 

1).  
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Kafli 2  

 

2.1  Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin miðar að því að svara rannsóknarspurningunni „Hvernig er aðlögun og 

þátttaka ungra innflytjenda í félagsstarfi í Hafnarfirði“? Í þessari rannókn valdi ég að nota 

eigindlegar rannóknaraðferðir (e. Qualitative research), og nota opin viðtöl til að afla 

upplýsinga. Það gerði ég vegna þess að markmið þeirra er að öðlast skilning á félagslegum 

fyrirbærum með augum þátttakandans.  

Taka þarf það fram að þetta er ekki stór rannsókn og þar með erfitt að alhæfa yfir 

alla unga innflytjendur bæjarins, en niðurstöður mínar eru þó marktækar, þar sem viðtöl 

voru tekin auk annarrar upplýsingaröflunar til að komast að niðurstöðum, sem flokka má 

sem jákvæðar.  

2.2  Rannsóknin 

Ég tók viðtöl við sex einstaklinga á aldrinum 12-16 ára, frá mismunandi löndum, með 

mismunandi menningu og bakgrunn og  á mismunandi aldri. Viðtölin voru öll hálf opin, 

þ.e. viðtalsrammi var hafður til hliðsjónar en spyrjandi vonaðist eftir að viðtölin yrðu 

frekar samtal við einstaklingana en lokaðar spurningar. Einnig voru sendar spurningar um 

aðlögun og þátttöku þessa aldurshóps til allra verkefnastjóra í félagsmiðstöðvum í 

Hafnarfirði, til íþróttafélaganna og Skátanna. Engin svör bárust frá íþróttafélögunum, en 

greinagóð svör fengust  frá verkefnastjórum félagsmiðstöðvanna og Skátunum. 

 

Spurningarnar sem stuðst var við í viðtölunum við ungmennin eru: 

Spurt var hvaðan viðkomandi væri? Hvernig fjölskyldu hann á hér á íslandi? Hvað hann 

væri búin að búa hér á landi lengi? Leitaði var svara við því hversu lengi viðkomandi var að 

læra íslensku? Ef viðkomandi talaði ekki íslensku var spurt hvernig gengi að læra hana? Þá 

voru  allir spurðir hvort þeir væru eða hefðu verið í móttökudeild bæjarins og hvernig 

aðlögunin hefði verið þegar hann kom til Íslands?  Næsti kafli viðtalsins var um iðkun 

íþrótta og þátttaka í félagsstarfi, þá var spurt spurningum eins og er viðkomandi í 
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íþróttum? Hefur viðkomandi verið í íþróttum? Tekur hann þátt í einhverju öðru 

félagsstarfistarfi? Mætir viðkomandi í félagsmiðstöðina í skólanum sínum? Gerir 

viðkomandi eitthvað annað í frítímanum? Eru innflytjendur í því starfi sem viðkomandi 

tekur þátt í? Hvernig vissi viðkomandi af því starfi sem hann tekur þatt í? Þá var spurt um 

vinamál viðkomandi, hvort hann ætti íslenska, erlenda vini eða bæði? Í lokin var reynt að 

fá svör við því hvernig þátttakan hafi gengið í því starfi sem viðkomandi er að taka þátt í 

eða hefur tekið þátta í? Og hvort viðkomandi líði vel á Íslandi? 

 

Spurningarnar sem verkefnastjórar félagsmiðstöðvanna fengu hljómuðu svona: 

Hvernig er þátttaka hjá innflytjendum á aldrinum 12-16 ára í félagsmiðstöðinni hjá þér? 

Ert þú með einhverjar sérstakar leiðir sem þú nýtir þér til að ná þeim inn í starfið? 

Ert þú í einhverju samstarfi við móttökudeild skólans ef hún er til staðar? 

 

Spurningarnar sem íþróttafélögin og skátarnir fengi hljómuðu svona: 

Hvernig er þátttaka hjá innflytjendum á aldrinum 12-16 ára í starfinu sem þið bjóðið upp 

á?  

Eru einhverjar sérstakar leiðir sem þið notið til að ná þeim inn í starfið? 

 

  

2.3  Úrvinnsla 

Hér er gerð grein fyrir svörum einstaklinganna sem talað var við. Einnig eru hér svör frá 

þeim sem svöruðu spurningum rannsakanda sem sendar voru á öll íþróttafélögin, 

félagsmiðstöðvarnar og Skátanna. 

Carlos er 15 ára hann kemur frá Gana. Viðtalið við hann fór fram á ensku þar sem hann 

kann ekki íslensku. Hann hefur búið hér í 3 mánuði. Hann kom hingað til að búa með 

pabba sínum og stjúpmömmu sem hafa búið hér í 5 ár. Hann byrjaði strax í skóla í 

Hafnarfirði, hann er í móttökudeildinni og líður vel þar. Hann er að læra íslensku en kann 

ensku. Hann kann vel við sig hér á landi og hefur eignast bæði íslenska og erlenda vini. 

Hann æfir fótbolta með FH og segir strákana í liðinu taka sér vel og hefur komist vel inn í 

hópinn. Hann hefur ekki farið í félagsmiðstöðina í skólanum sínum og segist ekki hafa 

fengið neinar upplýsingar um hvað er í boði fyrir krakka á hans aldri eftir skóla. Hann telur 
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það hafa góð áhrif að pabbi hans og stjúpmamma séu búin að búa hér lengur og komin 

inn í íslenskt samfélag, hann segir að það hjálpi honum mikið í aðlöguninni. 

Viktoria er 12 ára, hún kemur frá Gana. Viðtalið við hana fór fram á ensku þar sem 

hún kann ekki íslensku. Hún er búin að búa hér á Íslandi í 3 mánuði. Hún kom hingað til að 

búa með pabba sínum og stjúpmömmu sem hafa búíð hér í 5 ár. Hún byrjaði strax í skóla í 

Hafnarfirði, hún er í móttökudeildinni og líður vel þar. Hún er að læra íslensku en kann 

ensku. Hún kann vel við sig hér á landi og hefur eignast nokkrar íslenskar vinkonur. Hún 

fer í kór tvisvar í viku eftir skóla, kórinn er í skólanum, svo það var auðvelt fyrir hana að 

komast í hann. Hana langar að æfa einhverjar íþróttir. Hún er ánægð á íslandi og líður vel í 

skólanum og í kórnum. 

Fabio er 16 ára, hann kemur frá Portúgal. Hann flutti hingað fyrir sex árum með 

með mömmu sinni og bróður. Pabbi Fabio hafði búið á Íslandi í eitt ár þegar hann og 

fjölskylda hans flutti til landsins, hann telur það hafa hjálpað honum mikið í byrjun, pabbi 

hans var búin að undirbúa allt þegar hann kom. Hann byrjaði strax í skóla í Hafnarfirði og 

fór í móttökudeild í skólanum. Það fannst honum mjög gott og hjálpaði mikið. Hann var í 

móttökudeildinni í ár og lærði íslensku á þeim tíma. Þegar hann fór úr móttökudeildinni 

fór hann í annan skóla og hefur verið í almennum bekk eftir það. Honum þótti erfitt fyrst 

eftir flutningana, hann átti erfitt með að kynnast íslenskum krökkum en það lagaðist allt 

þegar hann hafði lært íslenskuna. Aðlögunin sem hann fékk í móttökudeildinni og í öllu 

starfi sem hann hefur tekið þátt hér á landi telur hann vera góða. Hann hefur verið í 

íþróttum í Haukum í Hafnarfirði og leið vel þar, hann var í Cross-fit fyrir nokkrum árum 

sem honum fannst einnig mjög skemmtilegt, hann mætti mjög oft í félagsmiðstöðvarnar 

sem eru í grunnskólunum sem hann var í. Nú er hann er fainn að vinna mikið með 

skólanum svo hann hefur ekki mikinn tíma en þegar hann hafði tíma tók hann mikinn þátt 

og leið vel í því sem hann tók þátt í. Fabio stundar nám í Flensborg og er ánægður á 

Íslandi.   

Georg er 16 ára frá Póllandi. Hann flutti til Íslands fyrir sex árum ásamt foreldrum 

sínum og systur. Hann byrjaði strax í skóla í Hafnarfirði og fór í móttökudeild í skólanum. 

Honum fannst það gott og hafa hjálpaði mikið. Hann var í móttökudeildinni í ár og lærði 

íslensku á þeim tíma. Hann hætti í móttökudeildinni þegar hann fór hann í annan skóla og 

hefur verið í almennum bekk eftir það. Honum þótti erfitt fyrst eftir flutningana, hann átti 

erfitt með að kynnast íslenskum krökkum en það lagaðist allt þegar hann hafði náð tökum 
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á íslenskunni. Fyrsta árið átti hann bara erlenda vini fyrsta árið. Aðlögunin sem hann fékk í 

móttökudeildinni og í öllu starfi sem hann hefur tekið þátt hér á landi telur hann vera 

góða. Hann var mikið einn fyrst eftir að hann flutti hingað en hann fór í fótbolta strax efitr 

að hann kom til landsins og æfði í tvö ár og leið vel þar. Hann mætti oft í félagsmiðstöðina 

í grunnskólunum sem hann var í. Foreldrar hans vilja að hann sé í einhverju félagsstarfi en 

Georg vinnur mikið með skólanum svo hann hefur ekki mikinn tíma. Georg stundar nám í 

Flensborg og hann og fjölskylda hans eru ánægð á Íslandi. 

Karen er 15 ára, hún kemur frá Lettlandi. Hún flutti hingað fyrir sex árum ásamt 

foreldrum sínum og systkinum. Hún byrjaði strax í skóla í Hafnarfirði og fór í móttökudeild 

í skólanum. Það fannst henni gott og segir það hafa hjálpaði mikið. Hún var í 

móttökudeildinni tvö fyrstu árin og fór svo í almennan bekk. Hún missti ár úr skóla eftir að 

hún lenti í bílslysi og fór aftur í móttökudeildina eftir slysið. Henni gekk vel að læra 

íslensku og segir hún að það hafi tekið hana um fjóra mánuði. Hún segir það hafa hjálpaði 

sér mikið að eignast íslenska vini, en hún á bæði íslenska og erlenda vini. Fyrst eftir 

flutninga fannst henni lífið erfitt. Aðlögunin sem hún fékk í móttökudeildinni fannst henni 

mjög góð og hafa hjálpað henni mikið, hún fékk góðar upplýsingar um hvað er í boði fyrir 

krakka á hennar aldri. Karen hefur ekki stundað neinar íþróttir eftir að hún flutti til 

landsins en fer stundum í félagsmiðstöðina í grunnskólanum sem hún gengur í. Karen og 

fjölskyldu hennar gengur vel á Íslandi og þau eru öll ánægð og segja stundum að þau hafi 

það eiginlega bara of gott. Foreldrar hennar hafa ekki hvatt hana til að taka þátt í 

félagsstarfi en í frítíma sínum skrifar hún sögur og finnst það gaman. Hana hefur þó alltaf 

langað til að fara í handbolta og dans en ekki haft tíma til þess þar sem það er mikið að 

gera í skólanum. Karen mætir þó stundum í félagsmiðstöðina í skólanum og finnst það 

skemmtilegt en segir að ekki séu margir innflytjendur sem taki þátt í starfinu í 

félagsmiðstöðinni. Starf félagsmiðstöðvarinnar var alltaf kynnt vel fyrir þeim en henni 

finnst það ekki jafn gott nú og ekkert sérstakt gert til að fá innflytjendur til að taka þátt í 

starfinu. Karen segir að sér hafi alltaf liðið vel á Íslandi og hún vilji ekki flytja aftur til 

Lettlands.  

Carmen er 14 ára, hún kemur frá Póllandi. Hún flutti hingað fyrir fjórum árum 

ásamt forleldrum sínum og bróður. Hún byrjaði strax í skóla í Hafnarfirði og fór í 

móttökudeild í skólanum. Það fannst henni mjög gott og hafa hjálpað mikið. Hún er enn í 

mótökudeildinni og það er búið að taka hana um þrjú ár að læra íslensku. Henni þótti 
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erfitt fyrst eftir flutningana og hún átti erfitt með að kynnast íslenskum krökkum, var mjög 

óörugg inn í bekknum og vissi ekki með hverjum hún ætti að vera en allt þetta lagaðist 

þegar hún hafði náð tökum á íslenskunni. Hún átti bara erlenda vini fyrsta árið en á 

nokkrar íslenskar vinkonur núna. Aðlögunin sem hún fékk í móttökudeildinni og í öllu 

starfi sem hún hefur tekið þátt í hér á landi telur hún vera mjög góða. Hún er búin að æfa 

bæði dans og sund eftir að hún flutti hingað, hún er enn að æfa sund og líður mjög vel 

þar. Carmen mætir stundum í félagsmiðstöðina sem er í grunnskólunum en henni finnst 

ekki margir innlytjendur mæta þangað. Hún og fjölskyldan hennar eru mjög ánægð á 

Íslandi, þau hafa það miklu betra hér á Íslandi en í Póllandi. Hún segir að foreldrar hennar 

vilji að hún sér í einhverju félagsstarfi svo hún hafi eitthvað að gera og tilheyri einhverjum 

hóp.  

 

Eins og áður sagði fengust greinagóð svör frá félagsmiðstöðvunum í bænum en engin svör 

bárust frá íþróttafélögunum þ.e. Haukum, FH, Sundfélagi Hafnarfjarðar og 

Fimleikafélaginu Björk. 

 

Frá Sölva Þór Verkefnastjóra í Skátunum barst eftirfarandi: „Það hefur ekki borið 

mjög mikið á innflytjendum í starfinu, allavega síðan ég byrjaði að vinna hérna í haust, en 

ég fylgist nú líka kannski ekki mikið með því þar sem að fólk þarf ekki að slá inn þjóðerni 

við skráningu. Ég veit samt að það eru allavega tveir strákar að hluta til af erlendum 

uppruna núna í riddarasveitinni okkar (10-12 ára strákar). Annars veit ég ekki til þess að 

það séu krakkar af erlendum uppruna á aldursbilinu 12-16 ára hjá okkur núna í vetur“. 

„Að sjálfsögðu gengur skátastarf mikið út á að allir séu velkomnir í starfið og er því 

spurning hvort að við reynum ekki að höfða meira til barna af erlendum uppruna næsta 

vetur. Mér dettur strax í hug að þegar við förum í skólakynningarnar næsta vetur (ég sé 

um allt svoleiðis) að spyrja stjórn skólanna hvaða þjóðerni eru ríkjandi í skólanum og hafa 

þá auglýsingarnar okkar á fleiri tungumálum samkvæmt því. Þá er líka jafnvel hægt að 

auka áhersluna á að ALLIR eru velkomnir óháð þjóðerni, kyni, kynhneigð, 

trúarbrögðum o.s.fr. 

Ég held að þetta sé eitthvað sem við viljum klárlega vinna að á næstu misserum“. 

 

https://postur.hafnarfjordur.is/owa/redir.aspx?C=23688441e39340f7abfeb62d5adbcdbe&URL=http%3a%2f%2fo.s.fr
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Frá félagsmiðstöðinni Öldunni fengust þau svör að þátttaka innflytjenda væri almennt góð 

í Öldunni. „Við fórum yfir þessi mál með Öldutúnsskóla fyrr í vetur og þá kom í ljós að ég 

er í tengslum við bróðurpart þeirra einstaklinga sem hér eru aðfluttir erlendis frá. Mörg 

hafa þau verið hérlendis í þó nokkur ár. Hér eru ekki sérstakar leiðir til að ná þessum 

krökkum inn í starfið aðrar en þær sem við beitum gagnvart öllum öðrum, við fáum 

upplýsingar frá námsráðgjafa og deildarstjórum um þessa krakka og skólinn aðstoðar 

okkur við foreldrasamskipti. Við settum þó á fót hérna sérstakan lokaðan hóp sem miðar 

að þörfum fjögurra innflytjenda, við sáum ástæðu til að bregðast við aukinni 

einangrunartilhneigingu þessara einstaklinga og buðum þeim þátttöku í svokölluðum UáB 

(Ungmenni á batavegi) hóp ásamt einum Íslendingi sem stendur sterkum fótum 

félagslega. Talsverður samgangur er svo orðinn á milli þessa hóps og annars drengjahóps 

á svipuðu reki og fóru hóparnir t.a.m. saman í lokaferð síðastliðna helgi. Með þessu móti 

leggjum við þessum aðfluttu einstaklingum lið við að ná auknu félagslegu samgengi með 

íslenskum skólafélögum sínum“. Frá félagsmiðstöðinni Vitanum fengust þau svör að það 

væri góð þátttaka innflytjenda á þessum aldri, góð samskipti við móttökudeildina og 

skólann til að auka þátttöku þeirra. 

Frá félagsmiðstöðinni Setrinu fengust þau svör að það eru engir innflytjendur 

hérna hjá mér, ekki sem ég veit né sem skólinn hefur látið okkur vita af.  

„Námsráðgjafi lætur okkur alltaf vita ef það koma nýjir nemendur í skólann og þeir koma 

alltaf með námsráðgjafa og kíkja á félagsmiðstöðina á skólatíma. Ég er alltaf á reglulegum 

fundum með námsáðgjafa þannig við mundum ræða saman ef það væri innflytjandi að 

koma í unglingadeild og hjálpast að við að finna leiðir til að hann falli inn í félagshópinn. 

En eins og ég sagði þá höfum við ekki verið að fá innflytjendur á þessum aldri í langan 

tíma til okkar“.  

Frá félagsmiðstöðinni Mosanum fengust þau svör að þau séu mikið búin að velta 

þessu fyrir sér og erum við sammála um að það séu ekki margir krakkar af erlendu bergi 

brotnu í unglingadeildinni í skólanum. En þeir sem eru til staðar eru að mæta.  Það eru 

þónokkrir krakkar í miðdeildinni í skólanum og þau eru dugleg að mæta líka. En við erum 

ekki með móttökudeild í skólanum.  

Frá félagsmiðstöðinni Ásnum fékkst þetta svar: „Við búum við það hérna í 

unglingadeildinni í Áslandi að ekki hefur verið nýbúi hjá okkur í vetur“. Frá 

félagsmiðstöðinni Hraunin fengust þau svör að „þátttaka innflytjenda hefur ekki verið 
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könnuð sérstaklega. Höfum ekki reynt sérstaklega að ná til innflytjenda enda mjög erfitt 

þar sem það er ekki mótttökudeild í Víðistaðaskóla, erfitt að nálgast þau sérstaklega þar 

sem þau blandast í alla bekki“.  

Frá félagsmiðstöðinni Verinu fengust þau svör að „innflytjendur taka lítinn sem 

engan þátt í félagsstarfi Versins. Mikil umræða hefur verið til staðar hjá mér  og mínu 

starfsfólki hvernig við getum náð til þessara barna og fá þau til að taka þátt í okkar starfi. 

Á næsta ári er ætlunin að hafa sér opnun fyrir einstaklinga sem koma lítið í okkar 

félagsstarf vegna óöryggis (meðal þeirra getur verið innflytjendur). Með því að hafa sér 

opnun fyrir þessa einstaklinga er ætlunin að auka öryggi þessara barna í okkar umhverfi 

og kynnast þannig betur starfsfólki Versins með von um að þeir taki virkan þátt í okkar 

starfi. Það er ekki móttökudeild í Hvaleyrarskóla“. 
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Kafli 3  

 

3.1 Niðurstöður 

Svo virðist sem margir ungir innflytjendur taki þátt í einhverskonar félagsstarfi, samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Viðtöl við sex einstaklinga á aldrinum 12-16 ára sýna að 

þau eru dugleg að mæta í félagsmiðstöðvarnar, það er góð mæting á þremur stöðum af 

sjö, í hinum félagsmiðstöðvunum er skýringin sú að þar eru ekki innflytjendur í 

unglingadeild skólans eða mjög fáir og þá er erfiðara að fá þau inn í starfið. Þar sem er 

móttökudeildi er gott samstarf á milli skóla og félagsmiðstövarinnar og ágæt mæting hjá 

þessum hóp. Í svari frá skátunum um þátttöku og aðlögun ungra innflytjenda í þeirra starfi 

kemur fram að þar er ekki mikil þátttaka hjá þessum aldurshóp, en það hefur verið rætt 

hvað sé hægt að gera til þess að ná þessum hópi inn í starfið. Í viðtölunum kemur fram að 

þau hafa eða eru flest í eða voru í einhverjum íþróttum. 

Aðlögun er mikilvæg svo vel gangi hjá ungum innflytjendum í framtíðinni. 

Móttökudeildin í Hafnarfirði er samkvæmt þeim viðtölum sem tekin voru, að vinna mjög 

gott starf, þar sem allir þeir sem tekin voru viðtöl við hafa hrósað því starfi sem fer þar 

fram. Móttökudeildin virðast hjálpa þeim mikið við allt sem þau þurfa hjálp við hvort sem 

það er eitthvað sem tengist einkalífinu eða skólamálum. Mikilvægt er fyrir unga 

innflytjendur að taka þátt í félagsstarfi, þátttakan eykur sjálfstraust og minnkar líkurnar á 

einangrun. Það þarf að vinna markvissara starf til að ná þessum hópi inn í starfið, það er 

erfitt fyrir unga innflytjendur að eignast íslenska vini og þeim finnst þau oft ekki komst inn 

í hóp eða tilheyra hóp. Félagsstörf  geta hjálpað þeim mikið við að komst í einhvern hóp 

og eignast vini. Góð þátttaka innflytjenda í félagsstarfi er mikilvæg vegna þess að þá finnst 

einstaklingum þau tilheyra einhverjum hóp og ekki vera ein á báti, þau upplifa sig sem 

hluta af heild og öðlast þ.a.l. sterkari sjálfsmynd og aukna færni í samskiptum, læra 

tungumálið hraðar og eignast fleiri vini, hvort sem það eru íslenskir vinir eða aðrir 

innflytjendur. 

Það er erfitt fyrir unga innflytjendur að eignast íslenska vini, bókin Vinir í nýju landi 

er um unga innflytjendur á Íslandi. Í bókinni lýsa fimm einstaklingar reynslu sinni af því að 
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flytja frá heimalandi sínu til Íslands. Þau gefa raunsanna mynd af upplifun sinni og líðan og 

lýsa þeim áskorunum sem mættu þeim við að setjast að í nýju landi. Þetta eru allt ólíkir 

einstaklingar og öll eiga þau það sameiginlegt að finnast Íslendingar lokaðir og að það sé 

erfitt að eignast íslenska vini, en þau eiga öll marga vini frá öðrum löndum . Niðurstöður 

úr rannsókninni sem hér er fjallað um eru samhljóða þessu, þar sem ungmennin sem rætt 

var við lýsa því nánast öll að það sé erfitt að eignast íslenska vini, en það verður 

auðveldara um leið og íslenskan er komin vel á veg. 

Aðlögun er mikilvæg svo vel gangi hjá einstaklingum í framtíðinni, ef aðlögun er lítil 

og ekki góð getur það skipt sköpum. Einstaklingar sem ekki aðlaga sig rétt að samfélaginu 

eiga erfitt uppdráttar og litlar líkur eru á því að hann komi til með að taka virkan þátt og 

eignast nýja vini, þetta getur einnig haft skaðleg áhrif á tengsl við fjölskyldu og vini frá 

þeirra landi ef um t.d. einangrun eða samlögun er að ræða þar sem einstaklingurinn segir 

skilið við sína upprunalegu menningu. 

  Það þarf að vinna markvissara starf til að ná þessum hópi inn í starfið, það er 

misjafnat eftir því við hvern er talað hvernig mæting ungra innflytjenda er t.d. í 

félagsmiðstöðvum, það eru sjö félagsmiðstöðvar í Hafnarfirði og þrjár af þeim segja að 

þátttaka innflytjenda á aldrinum 12-16 ára sé góð, þar af er Lækjarskóli en hann er með 

mótttökudeildina í Hafnarfirði svo það er ljóst að það eru fleiri innflytjendur í þeim skóla 

og þá meiri mæting í félagsmiðstöðina en í þeim skólum sem hafa kannski einn eða tvo 

innflytjendur í unglingadeild. Í Félagsmiðstöðinnni í Öldutúnsskóla er góð mæting hjá 

ungum innflytjendum sem eru í skólanum, félagsmiðstöðin fær upplýsingar frá 

námsráðgjafa og deildarstjórum um þá innflytjendur sem eru í skólanum og fá aðstoð frá 

skólanum við foreldrasamskipti. Þau settu einnig á fót lokaðan hóp sem miðar að þörfum 

fjögurra innflytjenda og sáu ástæðu til að bregðast við aukinni einangrunartilhneigingu 

þessara einstaklinga og buðum þeim þátttöku í svokölluðum UáB (Ungmenni á batavegi) 

hóp ásamt einum Íslendingi sem stendur sterkum fótum félagslega. Talsverður samgangur 

er orðinn á milli þessa hóps og annars drengjahóps á svipuðu reki og fóru hóparnir t.a.m. 

saman í lokaferð eina helgi. Með þessu móti leggja þau  þessum aðfluttu einstaklingum lið 

við að ná auknu félagslegu samgengi með íslenskum skólafélögum sínum.  

Af ofangreindu má draga þá ályktun að ungir innflytjendur sæki félagsmiðstöðvar 

vegna þess að þau eru ólíklegri en önnur börn til að vera sótt heim af jafnöldrum sínum. 

Það má ætla að innflytjendur, sem tala e.t.v. ekki fullkomna íslensku, fái síður heimsóknir 
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eða upphringingar frá bekkjarfélögum, eigi erfiðara með að eignast vini og sæki því opið 

félagsstarf til að vera innan um aðra krakka. 

Í grein Ólafar Garðarsdóttir og Guðjóns Hauksson kemur í ljós að undanfarna tvo 

áratugi hefur fólki með erlendan bakgrunn fjölgað mjög ört hér á landi, þetta á við um 

innflytjendur, börn þeirra og fólk af blönduðum uppruna. Seinustu ár hafa flestir 

innflytjendur verið á vinnualdri, börn og ungmenni hafa verið mun færri en fullorðnir 

einstaklingar hlutfallslega. Miklar breytingar hafa orðið á þessu á allra seinustu árum, 

börnum á leikskóla- og grunnskólaaldri sem hafa erlendan bakgrunn hefur fjölgað ört. 

(Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón Hauksson. 2011). Þegar svona mikil fjölgun á sér stað, og þá 

sérstaklega í skólakerfinu er mikilvægt að fagfólk kynni sér hvað það er sem skiptir máli 

svo að innflytjendum líði sem best og eigi aðvelt með að komast inn í samfélagið. Það 

besta sem hægt er að gera til að hjálpa ungum innflytjendum er að kenna þeim 

tungumálið sem allra fyrst, þá er framhaldið miklu auðveldara. 

Samkvæmt Hagstofu Íslands árið 2011 voru innflytjendur á aldrinum 0-22 ára 6,1% 

af íbúum undir 22 ára aldri, ef því er skipt niður eftir aldri þá voru börn á aldrinum 0-2ára 

undir 1%,  3-5 ára 2,5%, 6-9 ára rétt yfir 3%, 10-12 ára um 4%, 13-15 ára um 4%, 16-17 ára 

4%, 18-19 ára rétt yfir 4% og 20-22 ára 8,5% (Hagstofa Íslands, 2011). Á þessum tölum má 

sjá að flestir ungir innflytjendur eru á aldrinum 12-22 ára og ætla má að þessi hópur sé á 

mjög viðkvæmu stigi í þroska og mótun á sjálfum sér. Með góðu inngripi frá fagfólki er 

hægt að koma þessum einstaklingum vel af stað í samfélaginu. Mikilvægt er að kynna 

tómstundastarf vel fyrir þessum hópi til að greiða aðgang hans að vinahópum því 

einstaklingur sem er alltaf einn og finnur sig ekki neins staðar er ekki vel staddur og hefur 

ekki drifkraftinn í að læra siði og venjur nýja samfélagsins. Það er líka alltaf auðveldara að 

læra tungumálið í umhverfi þar sem ekki er verið að hugsa um allt sem þú segir og meta 

hvort þú sagðir það rétt, þar er tómstundastarf góður vettvangur fyrir slíka menntun. 

Í kaflanum um Hafnarfjörð hér að framan er vitnað í stefnur bæjarins, bæði 

fjölskyldustefnuna og jafnréttisstefnuna (sjá fylgiskjal 1). Þar sést að Hafnarfjarðarbær er 

að vinna markvisst að því að koma ungum innflytjendum í félagsstarf og gera það sem 

allra auðveldast fyrir innflytjendur að sækja slíka starfsemi. Niðurstöður rannsóknarinnar 

eru þær að ungir innflytjendur taka margir hverjir þátt í félagsstarfi í Hafnarfirði og fá 

góða aðlögun hjá móttökudeild bæjarins og óhætt er að segja að bærinn sé að fylgja því 

eftir sem kemur fram í stefnum hans (Hafnarfjörður, án ártals). 
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Lokaorð 

Markmiðið með rannsókninni sem hér er fjallað um var að komast að því hvernig aðlögun 

og þátttaka ungra innflytjenda á aldrinum 12-16 ára er í félagsstarfi í Hafnarfirði. 

Rannsóknin hefur leitt í ljós að þessi hópur er að taka þátt í félagsstörfum á vegum 

bæjarins. Flestir viðmælendurnir hafa eða eru þátttakendur í einhverju félagsstarfi og líkar 

mjög vel. Þau eiga öll vini og finnst þau tilheyra hópi, þau finna ekki fyrir einangrun þrátt 

fyrir erfiðleika hafi verið í upphafi. Um leið og íslenskan var komin hjá þeim gekk allt miklu 

betur. Þau eiga öll erlenda vini en einhverja íslenska líka og allir voru sammála um að það 

sé erfiðara að kynnast íslenskum krökkunum og komast inn í þeirra hópa. Móttökudeild 

bæjarins  er að vinna gott starf við aðlögun þessa hóps og voru ungmennin sammála um 

að sú starfsemi sé afar nauðsynleg í aðlögun þeirra. Hafnarfjörður er með stefnur í 

þessum málefnum, sem eru að mínu mati að virka, og sýna niðurstöður mínar að bærinn 

er að standa sig ágætlega við að aðstoða innflytjendur við þátttöku í félagsstörfum 

bæjarins en auðvitað má alltaf gera betur.  Mikilvægt er að bærinn haldi áfram að vinna 

markvisst starf þegar kemur að innflytjendum og þá sérstaklega ungum innflytjendum því 

þetta er viðkvæmur hópur sem á oftast erfitt til að byrja með í aðlögununni og  því er 

þátttakan og aðlögunin svo mikilvæg. 

Verkefnið yfir höfuð hefur verið mjög áhugavert og lærdómsríkt. Ég er ánægð með 

viðfangsefnið og niðurstöðurnar sem komu í ljós, þær komu mér á óvart, átti frekar von á 

neikvæðum niðurstöður áður en ég byrjaði á rannsókninni. Ég tel mjög þarft að skoða 

þetta viðfangsefni enn frekar og fara þá enn dýpra í að rannsaka þátttöku og aðlögun 

ungra innflytjenda. Að mínu mati er efnið áhugavert og einng persónulegt, ég hef verið í 

miklum samskiptum við innflytjendur og þeir eru eins konar áhugamál hjá mér ef svo má 

að orði komast. Ég bjó með manni frá Portúgal í fjögur ár og við eigum barn saman sem er 

þriggja ára og þaðan má kannski rekja áhuga minn á þessum hópi einstaklinga. 
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Fylgiskjöl 

 

a) Úr Fjölskyldustefnu Hafnarfjarðarbæjar, Endurskoðuð 2012-2014 

5. Tómstundir 

Fjölbreytt tómstundastarf s.s. íþróttir og æskulýðsstarf felur í sér forvarnagildi og eykur  

lífsgæði einstaklinga og fjölskyldna. Það hefur mikla þýðingu fyrir samfélagið í heild.  

Æskilegt er í því sambandi að fjölga möguleikum fjölskyldna til sameiginlegra  

tómstunda. 

 Í Hafnarfirði er lögð áhersla á að hlúa að almennri þátttöku allra í íþróttum,  

tómstundum og æskulýðsstarfi og styrkja það og efla eins og kostur er. 

 

 

eftirfarandi verkefni verði í starfsáætlunum stofnana Hafnarfjarðarbæjar. 

 

og stjórnendur á skipulags- og byggingarsviði. 

 

Hugmyndir að verkefnum og leiðum: 

l að sinna tómstundum með því að minna að minnsta kosti 

ársfjórðungslega á tómstundatilboð, göngu, hlaupa- og hjólaleiðir í bænum og í  

nágrenni bæjarins. 

- og félagsstarf barna, ungmenna og aldraðra  

með beinum hætti. 

inna leiðir til að fjölga tómstundatilboðum fyrir bæjarbúa og auka þannig  

aðgengi, þátttöku og virkni. 

 

tómstundavöku/messu þar sem kynnt eru ný tilboð og vinna lögð í að tengja  

mismunandi aldurshópa t.d. með því að hafa spilakvöld þar sem eldri bæjarbúar 

kenna yngri og svo tölvukvöld þar sem yngri kenna eldri. 

 

aðgengismál á opnum útivistarsvæðum, göngu- og hjólaleiðum og leik- og  

sparkvöllum árlega. 

 



 bls. 36 

eins og með árlegum ratleik sem er ætlaður fyrir alla fjölskylduna. 

ar. 

 

öðrum skipulögðum tómstundum. 

– aðstaða til að  

halda námskeið eða verkefni – félagsmiðstöðvar og frístundaheimili. 

 

b) Úr Jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar – stefna gegn mismunun, 2012 – 2014 

 

8.6 UPPRUNI OG ÞJÓÐERNI  

Óheimilt er að mismuna bæjarbúum vegna uppruna þeirra, litarháttar, þjóðernis, 

menningarlegs bakgrunns eða vegna hvers kyns flokkunar sem byggð er á kynþáttahyggju. 

Varast ber að flokka alla sem falla undir þessar skilgreiningar sem einn hóp. 

 

8.6.1 Stjórnkerfið 

Markmið:  

1. Að tryggja að allir geti verið virkir þátttakendur í samfélaginu og hljóti sanngjarna og 

réttláta meðferð, óháð uppruna. 

Leiðir:  

Leita skal eftir sjónarmiðum hagsmunaaðila og/eða fagaðila við stefnumótun og 

ákvarðanatöku sem þá varðar sérstaklega. 

 

8.6.3 Þjónusta 

Markmið: 

Að tryggja að innflytjendur og fólk af erlendum uppruna eigi greiðan aðgang að þjónustu 

bæjarins og fái tækifæri til að rækta menningu sína. 

Leiðir: 

1. Þegar þjónusta á vegum bæjarins er skipulögð skal sérstaklega taka mið af þörfum  

innflytjenda. 

2. Veita skal túlkaþjónustu í viðtölum, t.d. hjá ráðgjöfum og í foreldrastamtölum,  

þegar þess er þörf. 

3. Allt uppeldis- og tómstundastarf, menntun og fræðsla á vegum bæjarins taki mið 

af þörfum barna af erlendum uppruna og veiti þeim sérstakan stuðning og  
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íslenskukennslu til þess að þau fái notið þessa framboðs bæjarins til jafns á við 

önnur börn.  

4. Fjölbreytni og margbreytileiki samfélagsins hljóti kynningu í starfi með börnum  

og ungmennum og þeim gefið tækifæri til að kynna heimamenningu sína og  

móðurmál. 

5. Stofnanir Hafnarfjarðarbæjar búi til aðgengilegt og auðskilið upplýsingaefni um  

þjónustu bæjarins á tungumálum þeirra hópa sem fjölmennastir eru í Hafnarfirði.  

Hér er átt við vef, bæklinga og auglýsingar þegar það á við.  

6. Starfsfólk leggi sig fram um að skapa andrúmsloft sem sé laust við fordóma í garð 

einstaklinga vegna uppruna, litarháttar, þjóðernis eða menningarlegs bakgrunns. 

 


