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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um brotthvarf innflytjenda úr framhaldsskóla. 

Rannsóknarspurningin er: Hvaða úrræði nota tveir íslenskir og tveir 

norskir framhaldsskólar til að vinna gegn brotthvarfi innflytjenda? Virkja 

framhaldsskólarnir þann fjölmenningarlega auð sem þeir hafa aðgang að? 

Gerð var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru hálfopin viðtöl við tólf 

aðila, skólastjórnendur, deildastjóra, ráðgjafa og kennara og athugaðir 

eftirtaldir þættir: áherslur skólanna í vinnu með innflytjendum, félagsleg 

staða innflytjenda í nemendahópnum, stoðþjónusta við innflytjendur, 

félagsleg mismunun, foreldrasamstarf, fjölmenningarlegur auður og 

brotthvarf úr framhaldsskóla. 

Fræðilegur grunnur rannsóknarinnar byggir á rannsóknum um brotthvarf 

og stöðu innflytjenda í skólakerfinu þar sem sýnt er að námsleg staða 

innflytjenda er verri en innfæddra nemenda og að brotthvarf úr 

framhaldsskóla er hærra á meðal innflytjenda en innfæddra. Einnig voru 

kenningar fræðimanna sem með rannsóknum sínum hafa sýnt fram á 

hvernig nám og skólastarf er samofið félags-og menningarlegum veruleika 

notaðar sem sjónarhorn á rannsóknina. Ber þar helst að nefna, kenningar 

Pierre Bourdieu, Levy Vygotsky og kenningar um fjölmenningarlega 

menntun. Við gerð rannsóknaspurninga var m.a. horft til skýrslu OECD 

Educating teachers for diversity: Meeting the Challenge (2010a), þar sem 

fram kemur að aukinnar mismununar gætir í menntakerfum landanna og 

skólar og menntakerfi eru hvött til að vinna markvisst gegn mismunun og 

virkja þann fjölmenningarlega auð sem hver skóli býr yfir. 

Meginniðurstaða rannsóknarinnar  er, að áherslur á málefni  innflytjenda 

í framhaldsskólum í báðum löndum snúast fyrst og fremst um að styðja 

innflytjendur í að ná tökum á tungumáli viðkomandi lands og að þeir aðlagi 

sig að menningu meirihlutans. Framhaldsskólarnir vinna ekki markvisst gegn 

félagslegri mismunun og fjölmenningarlegur auður innflytjenda er ekki 

virkjaður í skólakerfum landanna nema að mjög takmörkuðu leyti. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa einnig til kynna að brotthvarf 

innflytjenda er ekki meira en annarra nemenda úr framhaldsskólum að mati 

viðmælenda í báðum löndum og er það andstætt niðurstöðum annarra 

rannsókna. 
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Abstract 

The theoretical basis of the study is research on dropout concerning the 

academic status of immigrants within the school system.  

The persepctive of the study is based on theories that show how 

learning and schooling is closely linked to the socico-cultural mileu, such as 

the theory of Pierre Boudieu, Levy Vygotsky and the theory of multcultural 

education. 

 Much research has shown that the academic status of native students is 

higher than that of immigrants and that the dropout rate is higher among  

immigrants. When formulating the research question the OECD Educating  

teachers for diversity: Meeting the Challenge (2010a) was for example 

used. It concludes that increased discrimination is within the educational 

systems of many countries and schools. Furthermore, the educational 

system is encouraged to find ways to systematically work against 

discrimination and to utilize the multicultural wealth that each school has 

access to. 

The main conclusion of this study is that the additional support avalable 

to immigrants in secondary schools in both countries is concerned with 

helping them master the host language and to adapt to the host culture. 

Upper secondary schools have not implemented effective social 

discrimination policy and the multicultural potential of wealth is not utilized 

within the school systems of the countries except to a very limited extent. 

It is noteworthy that in the opinion of the respondents in both countries 

and contrary to the results of other studies the dropout among immigrant 

students is no higher than of their native. 
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1 Inngangur 

Menntun ungs fólks er talin undirstaða hagsældar í nútímasamfélagi. 

Í flestum löndum Efnahags- og framfarastofnunarinnar (e. Organisation for 

Economic Co-operation and Development), skammstafað OECD, er það talið 

lágmarksmenntun að hafa lokið framhaldsskóla til að geta tekið fullan þátt í 

áframhaldandi námi og starfi (Lamb og Markussen, 2011). 

Brotthvarf nemenda úr framhaldsskóla hefur verið mikið í umræðunni 

undanfarin ár. Rannsóknir hafa sýnt að brotthvarfsnemendur eru líklegri til að 

verða atvinnulausir lengur en aðrir, hafa lægri tekjur, eiga oftar við líkamlega og 

sálræna erfiðleika að stríða auk þess sem glæpatíðni er hærri meðal þeirra 

(Lamb og Markussen, 2011). Brotthvarf er því ekki bara vandamál skólayfirvalda 

og menntastofnana, það er líka vandamál félagsmála- og heilbrigðisyfirvalda og 

dýrkeypt fyrir einstaklinginn og samfélagið til lengri tíma litið. 

Í skýrslu OECD, Educating teachers for diversity: Meeting the Challenge 

(2010a), er fjallað um vanda fjölmenningarlegra samfélaga þar sem aukinnar 

mismununar gætir í menntakerfum á grundvelli uppruna svo og félags-og 

efnahagslegs bakgrunns nemenda. Lögð er áhersla á að skólar og menntakerfi 

þurfi að vinna gegn ójöfnuði og virkja þá hæfileika og reynslu sem nemendur og 

kennarar af ólíkum uppruna búa yfir. Í skýrslunni er því haldið fram að 

menntakerfi þurfi að vinna markvisst gegn mismunun og virkja þann 

fjölmenningarlega auð sem hver skóli býr yfir. 

Í yfirlitstölum frá Hagstofu Íslands (2011) um nemendur sem fæddir eru 

1988–1994 og voru tengdir nemendaskrá 2010 kemur fram að skólasókn er 

mest hjá einstaklingum sem fæddir eru erlendis af íslenskum foreldrum en 

minnst á meðal innflytjenda. Um 93,5% nemenda að meðaltali eru skráð í 

framhaldsskóla árin 2004–2010. Nemendur sem fæddir eru á Íslandi en eiga 

annað foreldri af erlendum uppruna eru tæplega 90% og þeir sem eiga annað 

foreldri af erlendum uppruna en eru fæddir erlendis 85%. Tæplega 83% 

annarrar kynslóðar innflytjenda sækja framhaldsskóla við 16 ára aldur og 74,6% 

innflytjenda. Þessar tölur segja ekki til um brotthvarf þessara nemenda en þær 

sýna að innflytjendur eru sá hópur sem mest kvarnast úr í framhaldsskólanum 

og byrjar jafnvel ekki þar. Sömu sögu er að segja í nágrannalöndum okkar þar 

sem rannsóknir sýna að nemendur sem eru innflytjendur eða börn innflytjenda 

eru líklegri til að hætta námi í framhaldsskóla en nemendur sem tilheyra 

meirihlutamenningu þjóðarinnar (Kunnskapsdepartementet, 2010). 
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Norsk langtímarannsókn frá 2002–2007 á ástæðum brotthvarfs nemenda úr 

framhaldsskóla leiddi m.a. í ljós að nemendur af erlendum uppruna sem ekki 

áttu ættingja af vestrænum uppruna voru líklegri til að hafa hætt í 

framhaldsskóla en nemendur sem tilheyrðu menningu meirihlutans 

(Markussen, Lødding, Sandberg og Vibe, 2006). 

Markmiðið með þessari ritgerð er að skoða þau úrræði sem notuð eru í 

norskum og íslenskum framhaldsskóla til að vinna gegn brotthvarfi nemenda 

sem eru innflytjendur eða börn innflytjenda. Í Noregi er lengri reynsla af 

innflytjendum í skólakerfinu og er fjöldi þeirra mun meiri en á Íslandi. Á 

undanförnum árum hafa Norðmenn lagt mikla vinnu í að þróa úrræði í 

skólakerfinu til að vinna gegn brotthvarfi nemenda úr framhaldsskóla. 

Áhugavert er að skoða hvað það er sem þeir leggja áherslu á í sínum úrræðum 

og sjá hvað er líkt og ólíkt í þeim aðstæðum sem framhaldsskólarnir í þessum 

löndum búa við. 

Rannsóknarspurningin er: Hvaða úrræði nota tveir íslenskir og tveir norskir 

framhaldsskólar til að vinna gegn brotthvarfi innflytjenda? Virkja 

framhaldsskólarnir þann fjölmenningarlega auð sem þeir hafa aðgang að? 

Með innflytjendum er hér átt við einstaklinga sem fæddir eru erlendis og 

hafa annað móðurmál en íslensku á Íslandi og annað móðurmál en norsku í 

Noregi. Þegar talað er um aðra kynslóð innflytjenda eru það einstaklingar sem 

eru fæddir á Íslandi eða í Noregi af foreldrum sem eru báðir innflytjendur í 

þessum löndum. Með brotthvarfi er hér átt við nemendur sem hætta námi í 

framhaldsskóla áður en þeir hafa lokið burtfararprófi. 

Gerð var eigindleg rannsókn í fjórum framhaldsskólum. Skoðaðir voru tveir 

skólar í Noregi og tveir á Íslandi og athugaðir eftirtaldir þættir í starfi þeirra: 

• Hvað leggur skólinn áherslu á í vinnu sinni með nemendum sem eru 
innflytjendur? 

• Hvernig falla þessir nemendur inn í hinn almenna nemendahóp skólans? 

• Er sérstök stoðþjónusta í boði fyrir þessa nemendur? 

• Leggur skólinn áherslu á að styrkja félagslega stöðu þessara nemenda og 
þá hvernig? 

• Hvernig er foreldrasamstarfi háttað fyrir þennan nemendahóp? 

• Virkjar skólinn þann fjölmenningarlega auð sem hann hefur aðgang að? 

Gagnasöfnunin fór fram á tvennan hátt; með skjalagreiningu og með 

viðtölum. Í skjalagreiningunni voru skoðuð lög og reglugerðir, skýrslur um 

brotthvarf og úrræði við brotthvarfi sem stjórnvöld og framhaldsskólar bæði á 

Íslandi og í Noregi hafa gefið út. Einnig voru skoðuð gögn frá 

framhaldsskólunum sem tóku þátt í rannsókninni. 
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Tekin voru hálfopin viðtöl við skólastjórnendur og þá aðila sem hafa umsjón 

með þessum nemendahópi í framhaldsskólunum. Með viðtölunum var leitast 

við að fá sýn viðmælenda á þau úrræði sem framhaldsskólarnir hafa til að mæta 

þörfum þessa nemendahóps og hversu gagnleg þau eru. Einnig að skoða 

hvernig þau úrræði eru í framkvæmd og hvaða áherslur er að finna í þeim 

leiðum sem farnar eru. Vinna skólarnir markvisst gegn mismunun og virkja þeir 

þann fjölmenningarlega auð sem þeir hafa aðgang að? 

Áhugi minn á málefnum innflytjenda og á jafnrétti og skólamálum er 

ástæðan fyrir þessu verkefnavali. Mér finnst áhugavert að taka fyrir málefni 

sem varðar framhaldsskólann þar sem frekar fáar rannsóknir hafa verið gerðar 

hérlendis um innflytjendur í framhaldsskólum. Samkvæmt lögum um 

framhaldsskóla bæði á Íslandi og í Noregi á skólinn að gagnast öllum 

nemendum (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008, Opplæringsloven, 1998). 

Ég tel það mikilvægt að við sem störfum að skólamálum séum vakandi fyrir 

því hvernig skólinn geti gagnast öllum nemendum óháð uppruna, félagslegri 

stöðu og öðrum þáttum sem hafa áhrif á skólastarf. Það er von mín að með 

niðurstöðum rannsóknarinnar sé hægt að draga frekari lærdóm af því hvað þarf 

að gera í framhaldsskólanum fyrir þennan nemendahóp þannig að fleirum takist 

að ljúka framhaldsskólanámi. 

Ritgerðinni er skipt í átta meginkafla. Fyrsti kafli er inngangur þar sem greint 

er frá rannsóknarspurningu og tilgangi verkefnisins. Í öðrum kafla er umfjöllun 

um brotthvarf. Gerð er grein fyrir því hvernig brotthvarf er skilgreint og fjallað 

um brotthvarf nemenda úr framhaldsskóla og helstu ástæður fyrir því. Einnig er 

fjallað um rannsóknir á stöðu innflytjenda í skólakerfinu og um brotthvarf þeirra 

úr námi. Þriðji kafli tekur fyrir fræðilegar forsendur verkefnisins sem byggja á 

kenningum fræðimanna sem fjalla um áhrif félags- og menningarlegra þátta 

skólastarfs og fjölmenningarlega menntun. Í fjórða kafla er gerð grein fyrir 

stefnu stjórnvalda á Íslandi og í Noregi í menntun innflytjenda. Fjallað er um 

uppbyggingu framhaldsskólans í þessum löndum og gerð grein fyrir þeim 

úrræðum sem notuð eru til að vinna gegn brotthvarfi. Fimmti kafli er um 

framkvæmd rannsóknarinnar. Greint er frá gagnasöfnun, vali á þátttakendum, 

greiningu gagna og úrvinnslu og siðferðilegum atriðum, réttmæti og trúnaði. Í 

sjötta kafla er greint frá niðurstöðum. Fjallað er um hvern skóla fyrir sig og 

dregið fram það helsta sem kom fram í rannsókninni. Sjöundi kafli er 

umræðukafli þar sem niðurstöður eru ræddar í fræðilegu samhengi. Í áttunda 

kafla eru lokaorð. 
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2 Brotthvarf  

Í þessum kafla verður fjallað um skilgreiningu á brotthvarfi og skoðaður 

samanburður á brotthvarfshugtakinu á milli Íslands og Noregs. 

Því næst verður gerð grein fyrir rannsóknum á brotthvarfi nemenda úr 

framhaldsskóla og helstu ástæður þess reifaðar. Í lokin verður fjallað um 

rannsóknir sem sýna fram á veika stöðu innflytjenda í skólakerfinu. 

2.1 Skilgreining á brotthvarfi 

Skilgreining á brotthvarfi er mismunandi á milli landa þar sem mismunandi 

þættir hafa áhrif á brotthvarfstöluna.  

Ef borin er saman skilgreining á brotthvarfi á Íslandi og í Noregi kemur í ljós 

ákveðinn munur. Á Íslandi er brotthvarf skilgreint út frá fæðingarhópi sem við 

tuttugu og fjögurra ára aldur er ekki í skóla og hefur ekki lokið 

framhaldsskólaprófi. Þegar miðað er við fæðingarhóp eru teknir með í 

brotthvarfið þeir sem hafa fallið út í skyldunáminu á milli grunnskóla og 

framhaldsskóla (Markussen, 2011). 

Hjá Hagstofu Íslands (2004) hefur skilgreining á brotthvarfi byggst á að telja 

nemendur í framhaldsskólanum ákveðið skólaár; séu þeir ekki skráðir í skóla ári 

síðar og hafa ekki útskrifast í millitíðinni teljast þeir til brotthvarfsnemenda. 

Margir þættir hafa áhrif á þessa tölu, svo sem andlát og tímabundið hlé á námi. 

Erlendir skiptinemar sem hafa ársdvöl á Íslandi og íslenskir skiptinemar sem 

dveljast erlendis eru einnig taldir til brotthvarfsnema hjá Hagstofunni. Í 

nýlegum tölum Hagstofu Íslands um brotthvarf (2012a) var ákveðið að fara eftir 

viðmiðunarreglum frá OECD til að fá sambærilegar tölur á milli OECD-landanna. 

Nemendum sem voru nýnemar haustið 2003 og stunduðu nám í dagskóla var 

fylgt eftir fram til 2010–2011. 

Í Noregi er skilgreining á brotthvarfi miðuð við nemendur sem hafa byrjað í 

framhaldsskóla og verið þar minna en þrjú ár og eru fimm árum seinna ekki 

lengur í skóla. Framhaldsskólinn í Noregi er þrjú ár fyrir þá sem útskrifast á 

bóknámsbrautum en fjögur ár fyrir nemendur sem útskrifast á 

starfsmenntunarbrautum. Nemendur eru því tuttugu og eins árs þegar hætt er 

að telja þá með í brotthvarfstölum í Noregi. 

Norska hagstofan (Statistisk Sentralbyrå), skammstafað SSB, telur með þá 

nemendur sem byrja í framhaldsskóla. Með því móti teljast ekki með þeir sem 

hætta í grunnskóla eða byrja aldrei í framhaldsskóla. Sem dæmi má nefna að 

árið 2008 fóru 97% allra nemenda áfram í framhaldsskóla ári eftir að þeir luku 
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tíunda bekk. Hjá nemendum sem áttu foreldra sem voru innflytjendur var talan 

96% en aðeins 80% innflytjenda héldu áfram (Dzamarija, 2010). 

Noregur greinir sig þannig frá Íslandi með mismunandi skilgreiningu á 

brotthvarfsnemum með því að taka ekki með þá nemendur sem hætta í skóla 

eftir skyldunámið og með því að hætta að telja nemendur við tuttugu og eins 

árs aldur (Markussen, 2011). 

Af framangreindu sést að samanburður á brotthvarfstölum úr 

framhaldsskóla byggist á mismunandi skilgreiningum og þarf að hafa það í huga 

þegar rætt er um brotthvarf nemenda úr framhaldsskóla (Markussen, 2011). 

2.2 Brotthvarf nemenda úr framhaldsskóla og helstu ástæður 

Í alþjóðlegri samanburðarrannsókn sem gerð var í þrettán löndum á brotthvarfi 

úr framhaldsskóla og helstu ástæðum þess kom fram að 20–40% nemendanna 

falla út í upphafi náms. 

Þau lönd sem hér um ræðir eru: Ástralía, Kanada, England, Finnland, 

Frakkland, Þýskaland, Ísland, Noregur, Pólland, Skotland, Spánn, Sviss og 

Bandaríkin (Lamb og Markussen, 2011). Rannsóknin sýndi að svipað mynstur er 

að finna í mörgum löndum varðandi brotthvarf. Helstu ástæður fyrir því sem 

komu fram í þessari rannsókn benda til þess að félagslegur bakgrunnur hafi 

mikið að segja, þ.e. fjölskyldumynstur og menntunarstig foreldra. Lýðfræðilegar 

breytur, s.s. kyn og kynþáttur, hafa mikil áhrif, einnig aðrir þættir eins og 

sjálfsmynd, heilsufar og fötlun. Fyrri skólareynsla og viðhorf einstaklinganna til 

skólans eru líka áhrifavaldar. Fagleg og félagsleg þátttaka nemenda og hversu 

vel þeir samsama sig skólanum hefur sýnt sig að hafa mikið að segja um það að 

komast í gegnum framhaldsskólann. Einnig hefur formgerð og uppbygging 

menntakerfisins í samfélaginu áhrif á námsárangur (Markussen, 2011). 

 Hjá öllum löndunum sem tóku þátt í þessari rannsókn kemur fram einna 

mest fylgni við brotthvarf úr framhaldsskóla og árangur í grunnskóla. Eftir því 

sem einkunnir eru lægri í grunnskóla því meiri líkur eru á að nemendur hverfi úr 

framhaldsskólanum. 

Framlag Íslands í þessari alþjóðlegu rannsókn var rannsókn sem Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal (2002) framkvæmdu á námsferli og 

námsgengi nemenda fæddra 1975 (4.180 nemendur) en tæp 43% þessa hóps 

höfðu ekki útskrifast úr framhaldsskóla við tuttugu og fjögurra ára aldur. 

Nemendum var fylgt eftir í námi frá því þeir luku tíunda bekk grunnskólans og 

þar til þeir voru tuttugu og sjö ára gamlir. Könnuð voru tengsl á milli afstöðu 

nemenda til skóla, félags- og sálfræðilegra þátta og hvort upplifun tuttugu og 

fjögurra ára fólks á skólakerfinu og stuðningur foreldra til náms gæti haft áhrif á 

brotthvarf nemenda úr framhaldsskóla. Auk þess var kannað hvort námslok 

hefðu áhrif á sjálfsálit og trú þessa hóps á eigin getu til fræðilegs náms. Gerð var 
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greining á þeim ástæðum sem brotthvarfshópurinn gaf fyrir að hætta í námi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að bakgrunnsþættir skipti máli. 

Menntun foreldra virðist skipta máli þar sem nemendur sem áttu foreldra með 

litla menntun hættu frekar námi. Stuðningur foreldra við nemendur virtist hafa 

mikið um það að segja að nemendur voru jákvæðari gagnvart náminu. 

Ástæðurnar sem nemendur gáfu fyrir að hafa hætt í námi voru: námsleiði og 

upplifun á slæmu námsgengi, tilgangsleysi námsins og að ytri aðstæður höfðu 

áhrif á ákvörðunina um að hætta. Þessi rannsókn skilgreindi ekki sérstaklega 

innflytjendur heldur tók fyrir nemendur almennt. 

Tölur um brotthvarf á Norðurlöndunum sýna að Finnland stendur sig best, 

þar ljúka og ná 78% nemendanna framhaldsskólanámi á innan við fimm árum. 

Um 69% nemenda í Noregi, 68% í Svíþjóð og 65% í Danmörku ljúka 

framhaldsskóla á sama tíma. Á Íslandi ljúka undir 50% nemenda framhaldsskóla 

innan fimm ára (Hagstofa Íslands, 2012a; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2002; Stortingsmelding. nr. 44, 2008–2009;). 

Samkvæmt nýlegum tölum frá OECD, þar sem tuttugu lönd skiluðu inn tölum 

um brautskráningu og brotthvarf á framhaldsskólastigi árin 2010–2011, ljúka 

færri nemendur framhaldsskóla hér á landi á réttum tíma en í öðrum OECD-

löndum. Sjá meðfylgjandi mynd 1. (Hagstofa Íslands, 2012a). 

Mynd 1. Brautskráningarhlutfall í OECD löndum. 

Þessi tafla sýnir brautskráningarhlutfall í OECD-löndum þar sem gengið var 

út frá sama viðmiði í öllum löndunum til að fá sambærilegar tölur. Taldir voru 

nýnemar sem stunduðu nám í dagskóla haustið 2003 og þeim síðan fylgt eftir 

fram til 2010–2011. 
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Á Íslandi er svo til enginn munur á milli hlutfalls nemenda í bóknámi annars 

vegar og starfsnámi hins vegar sem ljúka námi á réttum tíma. 

Samkvæmt OECD er algengara að nemendur ljúki almennu bóknámi á 

réttum tíma en starfsnámi í löndum OECD. Tölur sýna að 76% nemenda á 

bóknámsbrautum luku námi á tilskildum tíma en aðeins 55% nemenda á 

starfsnámsbrautum. 

Hátt hlutfall innflytjenda sem falla úr námi er niðurstaða margra rannsókna 

sem gerðar hafa verið undanfarin ár, þar sem fram kemur að ójöfnuður er víða 

mikill meðal innflytjenda í skólakerfum almennt (Bergþóra Kristjánsdóttir og 

Hanna Ragnarsdóttir, 2010). 

Í yfirlitstöflu frá Hagstofu Íslands (2011) um nemendur í framhaldsskólum og 

háskólum sem fæddir eru árin 1988–1994 og flokkaðir eftir uppruna samkvæmt 

innflytjendagrunni Hagstofunnar og tengdir nemendaskrá 2010 kemur í ljós að 

hlutfallslega fæstir innflytjendur eru í framhaldsskóla og háskóla, hvort sem litið 

er á sextán til tuttugu ára eða sextán til tuttugu og níu ára aldurshópinn eins og 

sjá má á mynd 2. 

Í skilgreiningu á nemendaskrá eru taldir með allir nemendur erlendis á 

námslánum LÍN (Hagstofa Íslands, 2011). Í skilgreiningu á uppruna eru hér 

notaðar upplýsingar um fæðingarland, uppruna foreldra og foreldra þeirra 

(Hagstofa Íslands, 2011). Samkvæmt Hagstofunni (2011) má ekki túlka þessar 

tölur sem brotthvarfstölur þar sem ekki var fylgt eftir upplýsingum um afdrif 

þeirra sem ekki komu fram í nemendaskrá. En tölurnar gefa skýrar vísbendingar 

um að innflytjendur eru sá hópur þar sem hlutfallslega fæstir halda áfram í 

framhaldsskóla og háskóla. 

Mynd 2. Skólasókn 16 og 18 ára nemenda eftir uppruna 2004–2010. 



20 

Í skýrslu OECD, Equity and Quality in Education (2012), kemur fram að staða 

innflytjenda í flestum OECD-löndum er mun slakari en innfæddra. Þeir hætta 

fyrr í skóla og brotthvarf úr framhaldsskóla er meira en meðal innfæddra. Fram 

kemur í skýrslu framkvæmdastjórnar ESB að líkur eru taldar á að um helmingi 

fleiri innflytjendur muni hætta námi í löndum Evrópusambandsins en innfæddir 

nemendur á næstu árum (European Commission, 2010). 

PISA-rannsóknin (e. Programme for international student assessment) er 

alþjóðleg samanburðarrannsókn sem mælir frammistöðu fimmtán ára nemenda 

í lestri, stærðfræði, náttúrufræði og þrautalausn í yfir sjötíu löndum. Í 

niðurstöðum PISA 2009 kemur fram að 10% nemenda í könnuninni í OECD-

löndunum eru innflytjendur og er frammistaða þeirra marktækt slakari í öllum 

greinum en annarra nemenda. Fram kemur að í OECD-löndunum er fyrsta 

kynslóð innflytjenda rúmlega helmingi slakari að meðaltali eða 52 stigum (e. 

score point) en innfæddir nemendur (OECD, 2010b). Í rannsókninni kemur fram 

að Ísland er meðal þeirra landa þar sem innflytjendur eru álitnir vera í meiri 

áhættu en aðrir nemendur við að verða slakir námsmenn (OECD, 2010b). 

Á árunum 2002–2005 rannsakaði Hanna Ragnarsdóttir reynslu tíu fjölskyldna 

af erlendum uppruna af skólavist sextán barna í leik- og grunnskóla á Íslandi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að skortur sé á skilningi og 

þekkingu hjá kennurum til að takast á við þann fjölmenningarlega veruleika sem 

ríkir í skólanum (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a). 

Norsk langtímarannsókn sem gerð var á tímabilinu 2002–2007 á ástæðum 

brotthvarfs nemenda úr framhaldsskóla leiddi m.a. í ljós að nemendur af 

erlendum uppruna sem ekki áttu ættingja af vestrænum uppruna voru líklegri 

til að hafa hætt í framhaldsskóla en nemendur sem tilheyrðu menningu 

meirihlutans. Í þessari rannsókn var upplýsingum um 9.749 nemendur safnað 

frá lokum tíunda bekkjar 2002 og þar til þeir yfirgáfu framhaldsskólann 

áramótin 2005–2006, hvort heldur sem þeir hættu eða luku námi. Fram kemur 

að félagslegur bakgrunnur, kyn, útkoma á grunnskólaprófi, væntingar til 

námsins og aðlögun í skóla eru breytur sem höfðu áhrif á hvort nemendur luku 

námi eða hættu í framhaldsskólanum (Markussen, Lødding, Sandberg og Vibe, 

2006). Rannsóknin benti einnig til þess að fjarvera nemenda í grunnskóla væri 

áhrifaþáttur varðandi brotthvarf úr framhaldsskóla. Þeir sem höfðu hætt í 

framhaldsskólanum voru helmingi meira fjarverandi í tíunda bekk en þeir sem 

luku framhaldsskólanum. 

Birkelund og Mastekaasa (2009) sýna fram á í rannsókn sinni að nemendur 

með innflytjendabakgrunn í grunnskóla og framhaldsskóla eru að meðaltali með 

lægri einkunnir en aðrir nemendur og þeir koma einnig verr út á samræmdum 

prófum. Einnig er það sýnt að fleiri nemendur með innflytjendabakgrunn ljúka 

ekki framhaldsskólanum. Hjá þeim sem ekki standa sig í skólanum eru 
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félagslegur bakgrunnur og takmörkuð norskukunnátta tiltekin sem áhrifaþættir 

(Stortingsmelding. Nr. 6 2012-2013). 

Í megindlegri rannsókn sem Sólveig Brynja Grétarsdóttir gerði 2007 vann 

hún úr upplýsingum um námslok hundrað og nítján nemenda sem fluttu til 

Íslands á árunum 1991–1998 og hófu íslenskunám á sama tíma. Tilgangurinn 

með rannsókninni var að varpa ljósi á gengi erlendra nemenda í íslensku 

skólakerfi. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að erlendir nemendur sem voru 

nýkomnir til landsins áttu erfitt með framhaldsskólanám. Af hundrað og nítján 

nemendum luku fjörutíu og tveir (35,3%) framhaldsskóla eða voru enn í námi. 

Þeir sem ekki hófu nám í framhaldsskóla eða hættu námi voru sjötíu og sjö 

(64,7%) (Ragna Lára Jakobsdóttir, 2007). 

Hanna Ragnarsdóttir og Hildur Blöndal gerðu eigindlega rannsókn fyrri hluta 

árs 2006 um stöðu og reynslu nemenda af erlendum uppruna við 

Kennaraháskóla Íslands. Tekin voru viðtöl við sextán erlenda nemendur sem 

höfðu búið á Íslandi skemur en fimmtán ár, námsráðgjafa skólans og tvo 

forstöðumenn. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að nemendur af 

erlendum uppruna upplifi ákveðna mismunun sem birtist í skorti á 

umburðarlyndi gagnvart því að skera sig úr fjöldanum. Þetta kemur sérstaklega 

fram í hópvinnu og samstarfi. Einnig virðist sem nemendur séu flokkaðir eftir 

því hversu góðir þeir eru í íslensku. Að því er virðist er staða nemenda veikari 

eftir því sem menning þeirra er ólíkari þeirri íslensku (Hanna Ragnarsdóttir og 

Hildur Blöndal, 2007). 

Í þessum kafla hefur hugtakið brotthvarf verið til umræðu og sýnt fram á 

mismunandi skilgreiningar sem liggja því til grundvallar. Rannsóknir á 

brotthvarfi sem varpað hafa ljósi á ástæður þess gefa til kynna að 

bakgrunnsþættir, s.s. félagslegur bakgrunnur, kynþáttur, tungumála-kunnátta, 

stuðningur foreldra, félagsleg þátttaka einstaklinganna í skólanum og fyrri 

reynsla, hafi mikil áhrif. Útkoma á grunnskólaprófi og fjarvera nemenda í 

grunnskólanum eru áhrifaþættir sem taldir eru skipta miklu máli. Margar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna fram á að staða innflytjenda í 

skólakerfinu er veikari en nemenda sem tilheyra menningu meirihlutans. Þessa 

bakgrunnsþætti er athyglisvert að skoða nánar út frá fræðunum. 
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3 Fræðilegar forsendur 

Í þessum kafla er vitnað í þá fræðimenn og kennismiði sem með rannsóknum 

sínum hafa sýnt fram á hvernig nám og skólastarf er samofið félags-og 

menningarlegum veruleika. Gengið verður út frá þessum kenningum og þær 

notaðar sem sjónarhorn á rannsóknina. Þar ber fyrst að nefna kenningar 

fræðimannsins Pierres Bourdieus um félagslega mismunun og hvernig sú 

mismunun birtist á dulinn hátt í menningar-og menntakerfinu. Með 

menningarauðshugtakinu skýrir Bourdieu hvernig misrétti til náms er viðhaldið í 

skólakerfinu.  

Tungumálið er mikilvægur þáttur í öllu námi, hér verður einnig fjallað um 

kenningu Vygotskys um nám og tungumál og skoðaðar verða rannsóknir og 

kenningar fræðimanna sem fjallað hafa um nám í og á tveimur tungumálum. Í 

lokin verður fjallað um hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar sem 

byggist á jöfnuði til náms fyrir alla nemendur. Lykilhugtök eru skilgreind 

jafnóðum og þau koma fyrir.  

3.1 Kenningar Bourdieus 

Kenningar Bourdieus í menntunar- og menningarfélagsfræði skýra hvernig 

menntakerfi og menningarlíf viðhalda félagslegri mismunun á dulinn hátt í 

nútímsamfélögum.  

Hugtakið félagsleg mismunun vísar til félagslegrar stöðu einstaklinga og 

hópa sem hafa misjafnan aðgang að gæðum samfélagsins. Mismunurinn sem 

um ræðir grundvallast á efnahag, kynferði, þjóðerni, starfi, búsetu eða öðrum 

félagslegum þáttum (Gestur Guðmundsson, 2008). Helstu hugtökin í kenningum 

hans eru: auður, vettvangur og habitus eða veruháttur. Hér verður gerð nánari 

grein fyrir þeim og þau notuð til að skoða stöðu innflytjenda á vettvangi 

framhaldsskólans. 

3.1.1 Auður 

Bourdieu (1999) talar um fjórar gerðir auðs; fjárhagslegan (e. economic), 

menningarlegan (e. cultural), félagslegan (e. social) og táknbundinn (e. 

symbolic) auð. 

Táknbundinn auður (e. symbolic capital) er samkvæmt Bourdieu samheiti 

yfir félagslega virðingu eða viðurkenningu (Bourdieu, 1999). Með táknbundnum 

auði á hann við félagsleg gæði sem metin eru öðruvísi en fjárhagsleg og geta 

fært einstaklingum eða hópum völd og áhrif (Gestur Guðmundsson, 2008.) 
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Táknbundinn auður getur aðeins átt sér stað í tengslum við aðra sem 

viðurkenna hann sem auð. Samkvæmt Bourdieu getur fjárhags-, menningar- og 

félagsauður verið táknbundinn auður ef hann er viðurkenndur á þann hátt að 

um auð sé að ræða. Menningarauður og félagsauður eru form táknbundins 

auðs (Bourdieu, 1999). 

Segja má að Bourdieu hafi þróað kenningar sínar um fjármagns-, menningar- 

og félagsauð til að skilja betur hvernig misskiptingin í menntakerfinu kemur 

fram gagnvart mismunandi hópum samfélagsins.  

Rannsókn sem þeir Passeron gerðu á frönsku skólakerfi á sjötta áratug 

síðustu aldar leiddi í ljós að skólakerfið mismunaði nemendum eftir stétt og 

uppruna. Þeir töldu skýringuna felast í ólíkum menningarauði sem nemendur 

komu með að heiman inn í skólann. Börnum foreldra sem miðluðu hinni 

viðurkenndu skólamenningu gekk betur en hinum sem bjuggu við annars konar 

menningarauð (Bourdieu og Passeron, 1990). 

Menningarauður er hugtak sem Bourdieu skilgreinir sem viðurkennda 

menntun ásamt þekkingu og færni einstaklingsins í menningunni. Einnig er hann 

samfélagslegur að því leyti að hann byggist á samfélagslegri viðurkenningu. 

Samkvæmt Bourdieu þurfa menntun, menningarleg færni og kunnátta að njóta 

viðurkenningar á þeim vettvangi þar sem einstaklingurinn er staddur. Verðmæti 

menningarauðs felst í því að hann sé nýttur á virkan hátt í samfélaginu, með því 

móti getur einstaklingur notið góðs af honum ýmist í formi tekna og/eða 

virðingar. Almenn menntun og ákveðin þekking á menningu eru kjarni 

menningarauðs og þarf einstaklingur að hafa ákveðið lágmark þess auðs til að 

teljast fullgildur þjóðfélagsþegn. Samkvæmt Bourdieu þarf einstaklingur að hafa 

ákveðna samsöfnun þess auðs til að komast á hærra stig innan menningarinnar 

(Bourdieu 1997; Gestur Guðmundsson, 2008). Hann notar skólakerfið sem 

dæmi um stofnun sem viðheldur félagslegri mismunun í samfélaginu með því 

að festa í sessi gildi meirihlutans. Félags- og menningarauðurinn sem er ráðandi 

í skólakerfinu og kennt er eftir tilheyrir ráðandi stéttum samfélagsins. Þess 

vegna eiga börn sem tilheyra menningu meirihlutans auðveldara með að 

meðtaka kennsluna og það nám sem fram fer í skólanum; þau skilja málið, 

táknin og annað sem notað er í skólanum.  

Tungumálið er skv. Bourdieu menningarauður (Bourdieu, 1997). Það hefur 

ákveðið vald í nútímasamfélagi og sambandið á milli tungumálakunnáttu sem 

skólinn krefst og þeirrar tungumálakunnáttu sem einstaklingarnir tileinka sér er 

notað til að ákveða tungumálaauðinn sem einstaklingarnir hafa yfir að ráða 

(Bourdieu og Passeron 2006). Bourdieu heldur því fram að menningarauður 

minnihlutahópa fái ekki notið sín í skólakerfinu og það sé m.a. ástæðan fyrir því 

að menningarauður þeirra er ekki viðurkenndur í samfélaginu (Bourdieu og 

Passeron, 2006). 
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Brooker (2002) bendir á að þetta skýri hvers vegna börn sem koma úr 

valdaminni stéttum samfélagsins, með annan menningarauð í farteskinu en 

þann sem skólinn leggur áherslu á, verða undir í skólanum. 

Félagsauður er þær bjargir sem einstaklingar hafa aðgang að með því að 

tilheyra eða hafa tengsl við ákveðna hópa og er talinn mikilvægur fyrir 

möguleika einstaklinga á að færast á milli stétta. Hugtakið félagsauður felst í því 

að hafa félagsleg sambönd og vera duglegur að rækta þau og efla (Gestur 

Guðmundsson, 2008). Bourdieu taldi þetta hugtak mikilvægt og beitti því í 

rannsóknum sínum þar sem hann sýndi fram á að það skipti máli að vera vel 

félagslega tengdur og þekkja fólk bæði í fjárhags- og menningarheiminum. Hann 

sagði félagsauðinn eiga þátt í að viðhalda félagslegri mismunun. Samkvæmt 

Bourdieu er félagsauður að stórum hluta tekinn í arf. Sumir eignast vini á 

æskuárum og að viðbættum ættartengslum verða vinir mikilvægir á þeim 

vettvangi sem þeir beita sér, til dæmis í tengslum við starfsframa. Aðrir hafa 

ekki slíkt bakland og því er félagsauði misskipt vegna mismunandi félagslegra 

aðstæðna (Gestur Guðmundsson, 2008). Það er ekki auðvelt að eignast 

félagsauð, það þarf að vinna að því að ná í þann auð og til þess þarf fólk 

ákveðnar bjargir, t.d. tungumál og þekkingu á þeim hegðunarreglum sem gilda í 

samfélaginu. 

Hvernig er staða innflytjenda í framhaldsskólanum gagnvart félögunum? 

Leggur skólinn áherslu á að styrkja félagslega stöðu þeirra eða gerir veruháttur 

þeirra það að verkum að þeir hópa sig saman með sínum líkum? Það má velta 

því fyrir sér hvort verið sé að takmarka aðgengi erlendra nema í 

framhaldsskólanum að félagsauði þegar þeir eru settir í sérstaka móttökubekki. 

3.1.2 Vettvangur 

Í rannsóknum sínum skoðaði Bourdieu afstæður (e. relations, relationship), en 

það eru samfelld og reglubundin tengsl þar sem lögð er áhersla á að kanna 

hvort afstæðurnar fela í sér gagnkvæm (e. reciprocal) tengsl eða vald hjá þeim 

gerendum sem verið er að rannsaka (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Afstæðurnar skoðaði hann á ákveðnum félagslegum vettvangi (e. field) sem 

hann skilgreindi sem afmörkuð svið samfélagsins þar sem fólk sækist eftir 

ákveðnum gæðum sem einhver fjöldi einstaklinga telur eftirsóknarverð. Með 

því að öðlast þessi gæði eykst virðing einstaklinga og þar með styrkist 

samfélagsleg staða þeirra á vettvangi (Bourdieu, 1999; Gestur Guðmundsson, 

2008). Hver vettvangur hefur sínar reglur sem einstaklingurinn verður að fylgja. 

Samkvæmt Bourdieu skiptist hinn félagslegi vettvangur upp í fleiri sjálfstæða 

vettvanga, þar sem hver vettvangur hefur sínar reglur eða hegðun (Bourdieu, 

1999). Þegar nýir hópar eða einstaklingar koma á vettvang myndast togstreita 

hinna nýju og þeirra sem fyrir eru, milli sjálfræðis vettvangsins og 

utanaðkomandi áhrifa. Yfirráð á vettvangi eru falin og þau birtast yfirleitt í 
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einhverju öðru en því sem þau eru raunverulega. Þeir sem samþykkja þetta og 

lúta valdi taka þannig þátt í að viðhalda valdatengslum vettvangsins (Gestur 

Guðmundsson, 2008). Yfirvettvangur samfélagsins er valdavettvangurinn sem 

samanstendur af þeim sem hafa mest völdin og stjórna fjármagninu, t.d 

fjármagnseigendum, stórfyrirtækjum, stjórnvöldum o.fl. 

Menningarvettvangar sem taka bæði til menningar og menntunar lúta 

yfirráðum yfirvettvangsins. Þar eru eftirsóknarverð gæði falin í prófgráðum, 

fagmennsku og listrænum gildum. Gestur Guðmundsson (2008) bendir á 

hvernig menningarvettvangurinn á aðild að yfirvettvangi án þess að hafa nein 

völd. Vettvangurinn fær fjármagn frá ríkinu, sem hefur völdin, til mennta og 

menningar og skólakerfið gegnir lykilhlutverki í að raða nýjum 

samfélagsþegnum niður í mismunandi bása samfélagsins og viðhalda þannig 

stéttamun og styrk ráðandi stétta til menntunar og menningar. 

Framhaldsskólinn er einn vettvangur og þar ráða ferðinni yfirvöld 

menntamála, skólaforysta og kennarar. Þessir aðilar starfa eftir þeim reglum 

sem ríkja í skólasamfélaginu og þeim gildum sem eru í hávegum höfð um góða 

menntun. Þar skiptir tungumálið miklu máli. Nemendur sem koma inn í skólann 

með annað tungumál en það sem er ráðandi í skólanum og samfélaginu og 

nýtur virðingar hljóta samkvæmt þessari skilgreiningu að eiga erfiðara 

uppdráttar en hinn ráðandi meirihluti á vettvangi. 

3.1.2 Habitus 

Habitus eða veruháttur er hugtak sem Bourdieu notar um hegðun, skynjun og 

hugsun fólks sem er hluti af persónuleika þess og líkama og verður til fyrir 

tilstilli félagsmótunar frá unga aldri (Bourdieu, 1999; Gestur Guðmundsson, 

2008). 

Veruhátturinn gerir það að verkum að menningarauðurinn er líkamnaður 

vegna áhrifa umhverfisins og er hann ómeðvitaður. Þannig er grunnur 

menningarauðs samkvæmt rannsóknum Bourdieus lagður á æskuheimilinu. Þar 

læra börn þá menningu sem þau mótast af í uppeldinu. Bækur í hillum, myndir 

á veggjum, umræður um menningu og þjóðfélagsmál eru þættir sem m.a. móta 

uppeldið. Á æskuheimilinu mótast viðhorf til skólans og börn læra þar að bera 

virðingu fyrir menntun. Heimilin eru sá staður sem þau seinna meir sækja 

stuðning í varðandi námið og hefur áhrif á námsárangur (Gestur Guðmundsson, 

2008). 

Stephen May (1999) heldur því fram samkvæmt Bourdieu að 

almenningsvettvangurinn endurspegli menningarlegan og tungumálalegan 

veruhátt ráðandi þjóðernishóps sem er styrktur í þágu þeirra sem hafa völdin. 

Ein afleiðing þess er, samkvæmt May, að minnihlutahópar eru þvingaðir til að 

láta af hendi eigin veruhátt til að verða gjaldgengir á vettvangi. Ef þetta er rétt 

vekur það þá spurningu hvort erlendir nemendur við framhaldsskólana séu 
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nauðbeygðir til að láta af hendi eigin veruhátt til að vera gjaldgengir í 

framhaldsskólanum. Er það ástæðan fyrir því að margir af þeim fara ekki í 

framhaldsskóla? Er það ástæðan fyrir því að þeir hætta í skólanum áður en þeir 

ljúka prófi? 

Bourdieu og Passeron (1990) álíta að fólk sem býr og hefur lifað við svipaðar 

félagslegar aðstæður myndi hópa vegna sameiginlegrar reynslu, þannig hafi það 

öðlast líkan veruhátt. Þannig má ætla að nemendur í framhaldsskóla sem hafa 

líkan veruhátt og þann sem er ríkjandi í skólanum eigi auðveldara með að 

aðlagast skólanum og geti auk þess ávaxtað félagsauð sinn. Nemendur sem hafa 

ólíkan veruhátt eiga aftur á móti erfiðara uppdráttar í skólanum. 

3.2  Nám í félags- og menningarlegu samhengi 

Rússneski sálfræðingurinn Levy Vygotsky (1935) hélt því fram að þroski og nám 

ættu sér stað í félags- og menningarlegu samhengi. 

 Grundvöllur náms ætti sér stað í gegnum tungumálið, félagsleg samskipti og 

menningu. Menningarleg verkfæri (e. cultural tools) eru einn af grunnþáttunum 

í kenningu hans og segja til um hvernig félagsumhverfi einstaklinga og félagsleg 

samskipti gegna því hlutverki að auðvelda þeim nám og vitsmunalegan þroska. 

Þroski ræðst af samvirkni á milli félagslegra, menningarlegra og 

einstaklingsþátta (Smidt, 2009; Vygotsky, 1935). 

Samkvæmt Vygotsky á miðlun menningarlegra verkfæra sér stað í gegnum 

félagsleg samskipti þar sem menningarleg tæki eða tákn eru notuð sem milliliðir 

til að túlka og skýra fyrirbæri og hafa áhrif á þau. Tungumálið sem tjáskiptakerfi 

gegnir mikilvægasta hlutverkinu. Með hugtakinu „svæði mögulegs þroska“ (e. 

Zone of proximal development, skammstafað ZPD) lýsir Vygotsky því hvernig 

þroski getur breyst með námi þegar barn fær stuðning frá hæfari aðila til að 

leysa verkefni sem það getur ekki gert eitt og óstutt. Með hjálp við að skilja 

verkefnið sem það er að fást við frá kennaranum öðlast barnið frekari skilning 

og tekst að leysa verkefnið. Þannig þroskast það áfram (Smidt, 2009; Vygotsky, 

1935;). 

Hugmyndir Vygotskys um að hægt sé að hafa áhrif á nám og þroska í 

gegnum félagsleg samskipti gefa fyrirheit um að hægt sé að skapa þau skilyrði í 

skólum sem geta hjálpað flestum nemendum við nám (Nieto, 2010). Ef við 

viðurkennum ZPD sem skýringu á því hvernig nám á sér stað segjum við 

jafnframt að skólarnir gegni því hlutverki að gera nám aðgengilegt fyrir 

nemendur og að öll börn geti lært ef þau fá m.a. tækifæri til að vera í góðum 

félagslegum samskiptum hvert við annað. Jafnframt felst í hugmyndinni um að 

nám eigi sér stað í félagslegum og menningarlegum aðstæðum hvernig tengslin 

eru á milli kennara og nemenda. Framkoma kennara hefur áhrif á hvort og að 

hvaða marki börn læra. 
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3.3 Tungumálið sem verkfæri náms 

Hugtökin móðurmál, tvítyngi og virkt tvítyngi koma fyrir í þessum kafla og er 

skilgreiningin á þeim eftirfarandi:  

Móðurmál vísar til þess máls sem einstaklingurinn lærir fyrst og talar heima 

hjá sér. Með tvítyngi er hér átt við að einstaklingurinn talar tvö tungumál, þ.e. 

móðurmálið og annað mál sem notað er af meirihlutanum í því landi sem hann 

býr. Virkt tvítyngi er það þegar barn ræður við tvö tungumál bæði munnlega og 

skriflega og getur notað þau þegar það þarf í fjölskyldunni, skólanum, í 

málsamfélagi sínu og í þjóðfélaginu. Jafnframt getur barnið samsamað sig 

báðum tungumálunum og fundið fyrir öryggi og ánægju við að nota þau (Øzerk, 

2008a). 

Vygotsky var einn af þeim fyrstu sem rannsökuðu tvítyngi og þróun þess. 

Hann notaði sjálfur ekki hugtakið tvítyngi, heldur móðurmál og erlent mál. Hann 

skilgreindi tungumálið sem félagslegt tæki hugsunarinnar og leit svo á að því 

fleiri tungumál sem einstaklingurinn réði yfir því fleiri félagsleg tæki hefði hann 

til umráða (Vygotsky, 1935; Øzerk, 1996). Vygotsky áleit að þróun móðurmáls 

og erlends máls byggðist á sameiginlegum grunni og styddi hvort annað í þróun 

málsins. Hann skildi á milli ósjálfráðra og fræðilegra hugtaka. Með ósjálfráðum 

hugtökum átti hann við tungumálið sem barnið notaði í daglegum samskiptum 

sínum við aðra. Fræðileg hugtök vísa til faglegra eða vísindalegra samskipta sem 

iðulega eiga sér stað í skólanum eða í fræðilegu samhengi (Vygotsky, 1935; 

Øzerk, 2006). 

Kanadíski fræðimaðurinn Jim Cummins var undir áhrifum frá Vygotsky þegar 

hann setti fram tilgátu sína sem hann nefndi „dual-iceberg modellen“. Þar 

heldur hann því fram að móðurmálið og annað mál sem lært er byggist á sama 

grunni og styðji hvort annað. Á yfirborðinu eru þau ólík en grunnurinn er sá 

sami (Øzerk, 2006). Hann skiptir málfærni nemenda í tvo hluta, félags- og 

samskiptalega málfærni (e. basic interpersonal communi-cation skills) og 

námslega málfærni (e. cognitive academic language proficiency). Samkvæmt 

Cummins geta nemendur náð góðu valdi á samskiptalegri málfærni án þess að 

hafa náð valdi á námslegri málfærni. Hann heldur því fram að það geti tekið 

nemendur fimm til sjö ár að ná valdi á námslegri færni í tungumálinu (Cummins, 

1994). Cummins er talsmaður tvítyngdra kennsluhátta, þ.e. að kenna börnum 

bæði á móðurmáli þeirra og á því máli sem þau búa við (annað mál). Ástæðuna 

segir hann m.a. þá að það sé vitsmunalega betra fyrir barn, það taki lengri tíma 

fyrir það að ná námslegri færni á öðru tungumáli. Einnig heldur hann því fram 

að þegar barn hefur náð bæði samskiptalegri og námslegri færni í einu máli sé 

auðveldara fyrir það að yfirfæra það á annað mál (Cummins, 2000). 

Ef barn á ekki kost á að þróa móðurmál sitt dregur úr færni þess. Í því 

sambandi er talað um að tvítyngið sé frádregið (e. subtractive). Í skólasamhengi 

þýðir þetta að innflytjendur fá ekki kennslu í og á tveimur tungumálum, heldur 
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bara í og á öðru málinu. Ef barnið aftur á móti lærir annað mál jafnframt því að 

læra og þróa áfram sitt móðurmál er talað um að tvítyngið sé viðbætt (e. 

additive) og er það talið hafa jákvæð áhrif á vitsmunaþroska (Øzerk, 2008b). 

Kamil Øzerk er einn þeirra fræðimanna sem mikið hafa fjallað um málefni 

innflytjenda í skólum í Noregi og möguleika þeirra til náms. Hann gerði 

langtímarannsókn á tvö hundruð og sextán nemendum, þar af áttatíu og fjórum 

tvítyngdum innflytjendum, í þriðja til sjötta bekk við sex skóla í Ósló. Skoðað var 

tvítyngt uppeldi, tvítyngd kennsla og tungumálaleg staða innflytjenda í 

stærðfræði og náttúru- og samfélagsfræði í skólunum. Af þeim nemendum sem 

tóku þátt í rannsókninni voru hundrað þrjátíu og tveir með norsku sem 

móðurmál og voru þeir samanburðarhópur við innflytjendahópinn (áttatíu og 

fjórir) varðandi faglegan skilning á námsefni og áhrif kennslunnar í þeim 

greinum sem voru skoðaðar. Sannreyndar upplýsingar fengust um 

fjölskyldubakgrunn, tungumálalegan bakgrunn, aðstæður til náms í skólunum 

og niðurstöður úr prófum og mati frá kennurum. Helstu niðurstöður voru þær 

að í faglegri kunnáttu í stærðfræði og náttúru- og samfélagsfræði komu 55% 

innflytjendanna mjög illa út á meðan hin 45% innflytjendanna stóðu sig vel á 

prófunum. Það sem einkenndi hópinn sem stóð sig vel var að þeir nemendur 

höfðu verið tvö ár eða meira í leikskóla áður en þeir byrjuðu í skóla. Næstum 

allir notuðu móðurmál sitt heima hjá sér og um 50% þeirra voru þátttakendur í 

skólatengdu starfi, s.s. móðurmálskennslu og stuðningskennslu í faggreinum. 

Nemendurnir sem komu verr út í rannsókninni höfðu flestir verið að hámarki tíu 

mánuði í leikskóla. Um 85% af hópnum töluðu móðurmál sitt heima og aðeins 

10% voru þátttakendur í skólatengdu starfi (Øzerk, 2005). 

Øzerk (2008c) heldur því fram að tvítyngdir nemendur þurfi að fá kennslu á 

eigin móðurmáli í faggreinum ef þeir eiga að hafa gagn af kennslunni, þar til 

þeir hafi náð fræðilegri málfærni á öðru máli. Að sögn hans byggist nám á 

skilningi og skoðanaskiptum (Øzerk, 2005). Það að geta átt í skiljanlegum 

samræðum við kennarann á faglegum nótum skiptir máli fyrir nemendur með 

annað móðurmál til að þeir öðlist þá fagþekkingu sem ætlast er til að nemendur 

nái tökum á í skólanum. Hann leggur áherslu á mikilvægi þess að nemendur séu 

félagslega virkir í norsku umhverfi, það sé mikilvægt til að ná tökum á 

tungumálinu (Øzerk, 2008c). 

3.4  Fjölmenningarleg menntun 

Á áttunda áratug tuttugustu aldar komu fram fjölmenningarlegar kenningar í 

félagsvísindum sem hafa mótað umræðu um fjölmenningarhyggju á 

undanförnum árum. 

 Þessar kenningar fjölluðu um ójöfnuð og mismunandi valdastöðu hópa 

innan samfélaga og skólakerfa (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b). Fjölmenningar-

hyggja er grunnur fjölmenningarlegrar menntunar. 
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Hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar gengur út á jafnrétti til 

handa öllum nemendum óháð kyni, félagslegri stöðu, uppruna, trúarbrögðum, 

menningu og öðrum sérkennum (Banks, 2010). Lögð er áhersla á samkennd, 

virðingu og umburðarlyndi. Markvisst er unnið gegn mismunun og fordómum. 

Leitast er við að allir læri af öllum, að fræðslan sé gagnkvæm milli fólks af 

mismunandi þjóðerni, menningu og trúarlegum uppruna (Hanna Ragnarsdóttir, 

2007b). 

Nieto (2010) er fræðimaður sem skrifað hefur um skóla sem 

fjölmenningarleg samfélög. Hún heldur því fram að nám eigi sér stað í 

félagslegu, pólitísku og menningarlegu rými og í samspili og tengslum kennara 

og nemenda. Andrúmsloftið í skólanum og viðhorf og trú kennara séu þeir 

þættir sem hafi áhrif á hvort nám eigi sér stað hjá nemendum eða ekki (Nieto, 

2010). 

Samkvæmt Nieto (2010) þarf aðlögun að fjölmenningarlegu samfélagi í 

skólum að eiga sér stað á öllum sviðum í starfsemi skólans. Gagnkvæm aðlögun 

þarf að eiga sér stað, þ.e. skólinn þarf að laga sig að breyttum nemendahópi og 

þar með talið jaðarhópum og fjölskyldum þeirra rétt eins og þessi hópur þarf að 

laga sig að skólanum. Hún heldur því fram að einhliða aðlögun jaðarhópa að 

skólum sé neikvæð og hafi slæmar afleiðingar. Með því móti verði nemendur í 

jaðarhópum ekki góðar fyrirmyndir fyrir nemendur í sömu hópum þar sem þeir 

þurfa að segja skilið við menningu sína og uppruna til að ná árangri og aðlagast 

skólanum. Auk þess fá kennarar og skólar þau skilaboð að þeir þurfi ekki að laga 

starfshætti sína að fjölmenningarlegu samfélagi. Nieto (2010) heldur því fram 

að nám nemenda verði að vera forgangsatriði í fjölmenningarlegri menntun og 

nauðsynlegt sé að mæta þörfum allra nemenda, ekki bara þeirra sem tilheyra 

meirihlutamenningu þjóðarinnar. 

Banks (2010) heldur því fram að sumir nemendur hafi betra tækifæri en 

aðrir til að læra í skólum eins og þeir eru skipulagðir í dag. Nemendur sem 

tilheyra minnihlutahópum eða hafa ólík menningarleg einkenni verði undir í 

skólakerfinu. Hann bendir á að skólar á öllum skólastigum í Bandaríkjunum miði 

almennt við hugtök, reynslu og atburði sem endurspegla reynslu 

meirihlutamenningar en líti framhjá reynslu, menningu og sögu annarra 

menningarhópa. Til að fjölmenningarleg menntun geti orðið að veruleika þarf 

að líta á skólann sem félagslegt kerfi sem gera þarf gagngerar breytingar á 

(Banks, 2010). Banks tiltekur fimm áhersluþætti  sem hann segir að þurfi að 

vera til staðar til að koma á  fjölmenningarlegri menntun: 

Skólamenning sem eflir (e. empowering school culture) gengur út á 

skólamenningu og skipulag sem felur í sér jöfnuð milli kynja, 

nemenda af ólíkum uppruna og mismunandi stéttum. Bæði 

starfsfólk skóla og nemendur verða að taka þátt í að breyta 

skólamenningunni. 
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Uppeldisfræði jöfnuðar og réttlætis (e. equity pedagogy) gengur út 

á að kennarar breyti kennslu sinni á þann veg að nemendur af 

ólíkum uppruna, stétt og af báðum kynjum bæti námsárangur sinn. 

Það felur í sér að nota mismunandi kennsluhætti og nálgun sem 

gagnast getur öllum nemendum. 

Samþætting inntaks (e. content integration). Þá er átt við að hvaða 

leyti kennarar nota dæmi og inntak frá ólíkum menningarheimum í 

kennslu til að skýra lykilhugtök og fleira í sínum fræðum. 

Þekkingarsmíði (e. knowledge construction process) felur í sér að 

hvaða marki kennarar hjálpa nemendum sínum við að skilja, 

rannsaka og skilgreina menningarleg einkenni og hvernig viðmið, 

sjónarhorn og skekkja innan fræðigreina hafa áhrif á það hvernig 

þekkingin er mótuð.  

Minnkun fordóma (e. prejudice reduction). Þá er lögð áhersla á 

hvað einkennir fordóma nemenda og hvernig kennarar geta breytt 

þeim með námsefni og kennsluháttum (Banks, 2010, bls. 23). 

Í fjölmenningarlegri menntun er m.a. lögð áhersla á námskrána. Hún þarf að 

ná til margbreytileikans í skólastarfinu og gera hann sýnilegan á jákvæðan hátt. 

Kennslufræðin í fjölmenningarlegum skólum leggur áherslu á aldursblandaða og 

getublandaða hópa og samvinnu, þar sem kennd er virðing og umburðarlyndi. 

Samvinnunám er mikilvægt þar sem lögð er áhersla á mikilvægi allra. Námið er 

einstaklingsmiðað þar sem það er lagað að þörfum hvers nemanda og 

styrkleikar metnir og nýttir. Fjölmenningarleg kennslufræði leggur áherslu á 

samfélagstengt nám, þar sem áhersla er á samvinnu heimila, skóla og 

samfélags, svo sem atvinnulífs og þjónustu, við samfélagið. Lögð er áhersla á 

mikilvægi foreldrasamstarfs. Þar þarf kennarinn að vera sá sem stuðlar að 

samræðu heimilis og skóla. Kennarinn þarf að kynna sér ólíkan uppruna 

fjölskyldna og átta sig á þeim menningarlegu gildum og markmiðum sem þær 

hafa fyrir börnin sín. Mikilvægt er að kennarinn geri sér grein fyrir viðhorfi sínu 

til margbreytileikans. Fordómar og staðalímyndir eru helstu óvinir kennara og 

nemenda í fjölmenningarlegum skólum (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b).  

Hér hefur verið gerð grein fyrir kenningum sem byggja á þeim hugmyndum 

að nám eigi sér stað í félags- og menningarlegu samhengi. Kenning Bourdieus 

um hina duldu félagslegu mismunun sem á sér stað í skólakerfinu og hvernig því 

misrétti er viðhaldið af hinum ráðandi stéttum samfélagsins er notuð sem 

sjónarhorn á stöðu innflytjenda í skólakerfinu. Kenningar og rannsóknir sem 

leggja áherslu á tungumál sem verkfæri náms og virkt tvítyngi sýna fram á að 

virkt tvítyngi og félags- og menningarleg samskipti virðast skipta miklu máli 

varðandi vitsmunaþroska og þar með árangur í námi. Það er því athyglisvert að 
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skoða í fyrirhugaðri rannsókn hvort slíkar áherslur er að finna í þeim úrræðum 

sem framhaldsskólarnir hafa til að vinna gegn brotthvarfi innflytjenda. 

Eins og fram hefur komið gengur hugmyndafræði fjölmenningarlegrar 

menntunar út á jafnrétti til handa öllum nemendum, þar sem markvisst er 

unnið gegn mismunun og fordómum. Athyglisvert er að skoða hvort sú 

hugmyndafræði sé undirliggjandi í þeim úrræðum sem stjórnvöld og 

framhaldsskólar á Íslandi og Noregi nota til að vinna gegn brotthvarfi 

innflytjenda úr framhaldsskólanum. Velta má fyrir sér hvort löggjöfin og 

námskrár hafi fjölmenningarlegar áherslur eða hvort þar sé ráðandi viðhorf 

þeirra sem tilheyra menningu meirihlutans. Hvernig er stoðþjónustan byggð 

upp í kringum innflytjendur? Er litið á þá sem sérhópa sem þurfi að laga að 

menningu meirihlutans eða nýta skólarnir og stjórnvöld sér menningu þeirra og 

tungumál til að auðga skólastarfið? 
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4 Stefna stjórnvalda á Íslandi og í Noregi í menntun 
innflytjenda 

Í þessum kafla verður fjallað um stefnu stjórnvalda á Íslandi og í Noregi í 

menntun innflytjenda. 

Einnig verður greint frá uppbyggingu framhaldsskólans í báðum löndum og 

þeim úrræðum sem stjórnvöld hafa ráðist í til að vinna gegn brotthvarfi 

nemenda úr framhaldsskóla. 

4.1 Stefna stjórnvalda á Íslandi í menntun innflytjenda 

Árið 1999 er fyrst gert ráð fyrir tvítyngdum börnum og innflytjendum með 

annað móðurmál en íslensku í grunnskólalögum og aðalnámskrá með 

sérákvæði um sérstaka íslenskukennslu þeim til handa (Björk Helle Lassen, Fríða 

B. Jónsdóttir og Hildur Blöndal, Aðalheiður Steingrímsdóttir, Hulda Karen 

Daníelsdóttir og Kolbrún Vigfúsdóttir, 2007). 

 Í janúar 2007 samþykkti ríkisstjórn Íslands í fyrsta skipti stefnu um aðlögun 

innflytjenda að íslensku samfélagi. Í stefnunni er kveðið á um jafnan rétt allra 

þegna, allir njóti sömu tækifæra og eigi jafnan möguleika á þátttöku í íslensku 

samfélagi og á flestum sviðum mannlífsins (Félagsmálaráðuneyti, 2007). Í 

stefnunni birtist ákvörðun stjórnvalda um að innflytjendur læri íslensku og segir 

þar eftirfarandi: 

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

að standa dyggilega vörð um íslenska tungu. Hún er sameign 

þjóðarinnar og geymir sögu hennar, menningu og sjálfsvitund. Hún 

er einnig tæki til félagslegra samskipta og lykill að þátttöku í lífi 

þjóðarinnar. Með öflugum stuðningi við íslenskunám innflytjenda 

er þjónað því tvíþætta markmiði að flýta fyrir aðlögun þeirra að 

samfélaginu og styrkja stöðu íslenskunnar til framtíðar 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 6). 

Í stefnunni kemur fram að nemendur á öllum skólastigum eigi rétt á námi í 

íslensku sem öðru tungumáli og fái jafnframt tækifæri til að viðhalda móðurmáli 

sínu eftir því sem hægt er. Einnig kemur fram að auðvelda eigi forráðamönnum 

af erlendum uppruna þátttöku í starfi sem snýr að börnum og unglingum. 

Stefnan kveður einnig á um að skólanámskrár eigi að miðast við það að búa 

nemendur undir þátttöku í fjölmenningarlegu samfélagi (Félagsmálaráðuneytið, 

2007). 
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Af framansögðu sést að það er ekki langt síðan stjórnvöld á Íslandi fóru að 

gera formlega ráð fyrir innflytjendum með annað móðurmál en íslensku sem 

þátttakendum í íslensku samfélagi. Stefna í menntamálum þeim til handa má 

segja að hafi aðallega falist í kennslu í íslensku sem öðru tungumáli. 

Hanna Ragnarsdóttir hefur bent á að aðalnámskrá grunnskóla frá 2006 

byggist á hugmyndafræði þjóðernishyggju og þar sé ekki gert ráð fyrir annarri 

menningu en íslenskri. Þar sé einnig að finna ákveðna þversögn gagnvart 

innflytjendum þar sem lögð er áhersla á jafnrétti en jafnframt talað um íslenska 

tungu og menningu sem sameiginlegan grunn. Hugtakið fjölmenning kemur 

heldur ekki fyrir í þessari námskrá (Bergþóra Kristjánsdóttir og Hanna 

Ragnarsdóttir, 2010). 

Vorið 2008 samþykkti Alþingi ný lög um leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla sem gerði það að verkum að samræmd menntastefna varð að 

veruleika. Menntastefnan í heild gaf gaum að brotthvarfsvandamálinu í lögum 

um leikskóla nr. 90/2008, lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og í lögum um 

framhaldsskóla nr. 92/2008. Í menntastefnunni er skýrt tekið fram að menntun 

skuli vera skipulögð með það í huga að mæta þörfum og væntingum nemenda, 

auka sveigjanleika námskrár og stefna að fjölbreyttum viðfangsefnum og 

starfsháttum til að mæta mismunandi námsþörfum ólíkra einstaklinga (Mennta-

og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Skólaskylda er frá sex til sextán ára aldurs. Lögð er áhersla á að allir hafi rétt 

til náms á framhaldsskólastigi að loknu grunnskólanámi, óháð árangri. Þessi 

nýja menntastefna sem löggjöfin rammar inn tekur mið af áherslum 

Evrópusambandsins um menntun og þjálfun alla ævi (Arnór Guðmundsson, 

2009). Þar er m.a. lögð áhersla á: 

lykilhæfni, lærdóm (e. learning outcomes), lærdómsviðmið (e. 

qualification framework), að draga úr brotthvarfi frá námi, auka 

gæði kennaramenntunar og að auka tengsl menntunar og 

atvinnulífs, m.a. með raunfærnimati (Arnór Guðmundsson, 2009, 

bls. 9). 

Í 2. grein framhaldsskólalaga nr. 92/2008 segir að hlutverk framhaldsskólans 

sé að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi. Í sömu 

grein kemur fram að framhaldsskólar „skuli leitast við að efla færni nemenda í 

íslensku máli, bæði töluðu og rituðu“ (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008, bls. 

1). 

Aðalnámskrá framhaldsskóla byggir á lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008. 

Hún innheldur markmið skólastarfsins og gefur leiðsögn um tilgang þess. Fyrstu 

þrír kaflarnir eru sameiginlegir öllum skólastigunum þar sem kveðið er á um 

stefnumið menntakerfisins, almenna menntun og markmið skólakerfisins. Talað 
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er um grunnþætti menntunar og mat á skólastarfi ásamt áherslu á skólaþróun 

og fagmennsku kennara (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Í kaflanum um sjálfbærni sem í samfélagslegu ljósi snýst um jöfnuð er 

eftirfarandi texti: 

Til þess að ná jöfnuði þurfum við að viðhafa lýðræðisleg 

vinnubrögð, hafa skilning á fjölbreytileika mannlífs og tryggja að 

fjölbreyttri menningu mismunandi hópa sé gert jafnhátt undir 

höfði. Í margbreytileika felst styrkur sem getur unnið bug á fátækt, 

stuðlað að friði og tryggt lífsskilyrði og lífsgæði fyrir alla hvar í 

heiminum sem þeir búa. Að gera sér grein fyrir mikilvægi eigin 

velferðar og annarra er forsenda sjálfbærrar þróunar (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 18). 

Nýja aðalnámskráin hefur tekið breytingum frá þeirri gömlu frá 2006 að því 

er varðar umfjöllun um fjölbreytta menningu mismunandi hópa og 

fjölmenningu. Þessi hugtök finnast í nýju aðalnámskránni. Í umræðunni um 

jafnrétti er talað um jafnréttismenntun sem snýr að innihaldi kennslu, 

námsumhverfi og námsaðferðum, þar sem mikilvægt er að benda á þróun 

Íslands sem fjölmenningarsamfélags (Mennta-og menningarmálaráðu-neytið, 

2011). 

Í 35. grein framhaldsskólalaganna frá 2008 er talað um tungumál og 

nemendur með annað mál en íslensku. Þar kemur fram að nemendur sem hafa 

annað móðurmál en íslensku eigi rétt á kennslu í íslensku sem öðru tungumáli. 

Það sama gildir um nemendur sem hafa dvalið langdvölum erlendis og hafa litla 

kunnáttu í íslensku. Nemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku fá 

tækifæri til að viðhalda móðurmáli sínu sem valgrein, annaðhvort í fjarnámi eða 

með öðrum hætti (Lög um framhaldsskóla,nr. 92/2008). 

Kennslan skal fara fram á íslensku en þó er heimilt að námið fari fram á öðru 

máli en íslensku þegar: 

a) það leiðir af eðli náms eða námskrár og b) ef um er að ræða 
námsbrautir sem eru ætlaðar nemendum sem ekki hafa vald á 
íslensku eða hafa stundað hluta af námi sínu erlendis (Lög um 
framhaldsskóla, nr. 92/2008). 

 Í reglugerð nr. 654/2009 er kveðið nánar á um rétt þessara nemenda til 

íslenskukennslu og um tilhögun námsins og mat. Markmiðið með kennslunni er 

að gera nemendur færa um að skilja og nota íslenskt mál, stunda framhalds-

skóla og verða færa um að taka virkan þátt í íslensku samfélagi. Fram kemur í 

reglugerðinni að framhaldsskólum er skylt að setja fram móttökuáætlun fyrir 

nemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku. Reglugerðin kveður á um að 

skólinn vinni að því að: safna upplýsingum um nemendur og aðstæður foreldra, 

gera einstaklingsnámskrá sem taki mið af bakgrunni og málasvæði nemenda 
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auk tungumálakunnáttu og styrkja félagsleg tengsl og gagnkvæma félagslega 

aðlögun á milli íslenskra og erlendra nemenda og rjúfa félagslega einangrun. 

Einnig kemur fram að mikilvægt sé að upplýsingagjöf til nemenda og foreldra 

um skólastarfið sé fyrir hendi og tryggt að upplýsingar um annan stuðning komi 

fram, s.s. samstarf við heimilin, foreldraviðtöl og foreldrafundir, heimanám, 

þjónusta í hverfi og nærsamfélagi og samstarf við stofnanir utan skóla. 

Í reglugerðinni er lögð áhersla á að skipulag kennslunnar þurfi að fela í sér 

þjálfun í íslensku og virka þátttöku í íslenskri menningu, menningarfærni, 

viðhald læsis og þekkingu í öllum námsgreinum. Talað er um nauðsyn þess að 

íslenskukennslan efli skilning nemenda á hugtökum í námsgreinum til 

undirbúnings frekara námi í framhaldsskóla (Reglugerð um rétt nemenda í 

framhaldsskólum til kennslu í íslensku nr. 654/2009). 

Framhaldsskólarnir hafa sumir hverjir boðið upp á svokallaða ÍSA-áfanga en 

það eru áfangar í íslensku fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. Í 

ÍSA-áföngunum eru þeir í sértíma sem reynt er að sníða að þeirra þörfum. 

Eins og að framan greinir leggur íslensk menntastefna fyrir innflytjendur 

mikla áherslu á sérstaka íslenskukennslu þeim til handa. Auk þess er lögð 

áhersla á að skólinn vinni að því að styrkja félagsleg tengsl nemenda við íslenska 

nemendur og samstarf við heimilin auk annarra þátta. 

4.1.1 Framhaldsskólinn á Íslandi 

Þeir sem lokið hafa grunnskólanámi eða öðru sambærilegu námi eða hafa náð 

sextán ára aldri eiga rétt samkvæmt lögum á að byrja í framhaldsskóla og halda 

áfram námi til a.m.k. átján ára aldurs (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 

2011).  

Með nýjum framhaldsskólalögum nr. 92/ 2008 varð breyting á skipulagi 

framhaldsmenntunar á þann hátt að fræðsluskylda var lögleidd til átján ára 

aldurs. Með fræðsluskyldu er átt við að nemendur sem hafa áhuga á að vera í 

skóla til átján ára aldurs eigi rétt á því og þá beri fræðsluyfirvöldum að útvega 

þeim skólapláss. 

Samkvæmt reglugerð um innritun nemenda í framhaldsskóla er hver 

framhaldsskóli ábyrgur fyrir því að taka inn nemendur og er landið eitt 

innritunarsvæði. Framhaldsskólunum er þó samkvæmt lögum heimilt að gera 

sérstakar kröfur um námsárangur til að geta innritast inn á ákveðnar 

námsbrautir og er innritun á ábyrgð skólameistara (Reglugerð nr. 1150/2008). 

Framhaldsskólar á Íslandi skiptast í menntaskóla, fjölbrautaskóla og iðn- og 

starfsmenntaskóla. Áfangakerfi er algengasta formið í framhaldsskólunum. Það 

býður upp á meiri sveigjanleika varðandi skipan námsins en bekkjakerfið, sem 

er formfastara. Boðið er upp á bóknámsbrautir sem lýkur með stúdentsprófi í 

flestum skólunum. Algengt er að boðið sé upp á fleiri gerðir menntunar í sama 
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skóla, s.s. bóklega og verklega menntun í löggiltum iðngreinum sem gefur 

réttindi, auk annarra iðngreina sem eru án löggildingar, á það sérstaklega við 

um fjölbrautaskólana og iðn- og starfsmenntaskólana (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, e.d.). 

Mennta- og menningarmálaráðherra gefur út námskrá fyrir framhaldsskóla 

og leggur línurnar fyrir markmið og skipulag skólastarfsins. Framhaldsskólarnir 

aftur á móti semja námsbrautalýsingar sem þurfa að fá staðfestingu ráðherra 

og verða við það hluti af aðalnámskrá framhaldsskólans. Það er skylda fram-

haldsskólanna að gefa út skólanámskrá, þar sem fram kemur m.a. lýsing á 

starfsemi skólans, áherslum og stefnumótun. Skólanámskrá á að innihalda 

námsframboð, skipulag náms, námsmat og kennsluaðferðir ásamt upplýsingum 

um þá þjónustu sem nemendum stendur til boða. Upplýsingar um samstarf 

skóla við foreldra og aðra aðila, réttindi nemenda ásamt mati og gæðastjórnun 

þurfa að koma fram í skólanámskránni (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 

e.d). 

Nemendur sem lokið hafa grunnskóla og vita ekki alveg hvað þeir vilja geta 

sótt um á almennri námsbraut í framhaldsskólanum. Hver framhaldsskóli 

skipuleggur nám á almennri braut og getur það verið breytilegt eftir skólum. 

Nám á almennri braut er eitt til tvö ár og fer eftir þörfum nemenda og þeim 

möguleikum sem framhaldsskólinn býður upp á (Menntagátt, e.d). 

Bóknám á framhaldsskólastigi er skipulagt sem fjögurra ára nám sem lýkur 

með stúdentsprófi. Hægt er að velja um þrjár brautir; félagsfræði-, náttúru-

fræði- og tungumálabraut. Sameiginlegar kjarnagreinar á bóknámsbrautum fyrir 

alla nemendur eru: íslenska, erlend tungumál, stærðfræði, félagsfræði, 

náttúrufræði, lífsleikni, íþróttir og líkamsrækt. Sumir framhaldsskólarnir bjóða 

einnig upp á eins til tveggja ára námsbrautir sem eru hugsaðar fyrir nemendur 

sem vita ekki hvað þeir vilja að loknum grunnskóla eða þurfa á frekari 

undirbúningi að halda til að geta haldið áfram í bóklegu námi eða 

starfsmenntun. Gert er ráð fyrir að hægt sé að taka lokapróf á þessum náms-

brautum (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, e.d.). 

 Listnám er skilgreint sem þriggja ára námsbraut sem veitir undirbúning fyrir 

frekara nám í listum í sérhæfðum skólum eða á háskólastigi. Áhersla er á 

hönnun, myndlist og tónlist. 

Í iðn- og starfsmenntunarnámi er skipulagið í starfsmenntun og þjálfun 

mismunandi og fer það eftir námsgreinum. Venja er að námið skiptist á milli 

skóla og vinnustaða. Þó getur starfsmenntunin í vissum tilvikum farið fram í 

skólunum eingöngu (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, e.d.). Við suma 

framhaldsskólana eru starfandi starfsgreinaráð sem eru skipuð fulltrúum úr 

atvinnulífinu. Hlutverk þeirra er að vera ráðgefandi fyrir framhaldsskólana 

varðandi áherslur í námi á ýmsum námsbrautum (Mennta-og menningarmála-

ráðuneytið, 2011). 
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 Tveir meginþættir starfsmenntunar eru starfsmenntun og þjálfun sem gefur 

löggilt réttindi í iðninni og starfsmenntun sem ekki veitir löggilt réttindi. Nám í 

löggiltum iðngreinum, nám innan heilbrigðisgeirans, nám í löggæslustörfum og 

nám fyrir stjórnendur farartækja bæði í lofti og á legi er nám sem veitir löggilt 

réttindi (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, e.d.). 

Nám í starfsmenntun sem ekki veitir löggildingu fer yfirleitt fram í skólanum. 

Hér er um að ræða fjölbreyttar námsbrautir s.s.  fiskvinnslu, fiskeldi, landbúnað, 

garðyrkju, þjónustustörf, hönnun og tölvutækni. Starfsmenntunarnám sem 

veitir löggildingu í iðngreinum er að jafnaði fjögurra ára nám. Námið fer fram í 

framhaldsskólanum að hluta til og síðan er gerður námssamningur við 

iðnmeistara eða iðnfyrirtæki þar sem starfsþjálfunin fer fram. Hægt er að velja 

um átta svið innan starfsmenntunar, þ.e. byggingargreinar, trésmiði, prentiðn, 

fatasaum, matvælagreinar, málmiðnir, rafiðnir, skrúðgarðyrkju og snyrtifræði. 

Sérhæfðar námsbrautir eru fyrir hvert svið (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, e.d.). 

Nemendur í framhaldsskólum eiga rétt á stoðþjónustu skv. 37. grein laga um 

framhaldsskóla nr. 92/2008 og er tiltekið að það skuli vera náms- og 

starfsráðgjafar sem sjá um þá þjónustu. 

Kennarar í framhaldsskóla sjá um námsmat undir umsjón skólameistara. 

Nemendur fá prófskírteini frá skólanum sem segir til um hvaða námi 

viðkomandi hefur lokið, með upplýsingum um námseiningar og einkunnir (Lög 

um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

4.1.2 Úrræði gegn brotthvarfi á Íslandi 

Um 20% innflytjenda hefja ekki nám í framhaldsskóla eftir grunnskóla á móti 4% 

Íslendinga, samkvæmt nýlegum tölum frá mennta- og menningarmálaráðu-

neytinu (2012). 

Ný menntastefna stjórnvalda sem inniheldur nýja löggjöf fyrir öll skólastigin 

og nýja aðalnámskrá gefur gaum að brotthvarfsvandamálinu allt frá leikskóla, 

eins og áður er getið. Með því að auka dreifstýringu framhaldsskólans og gera 

hann sjálfstæðari varðandi ákvarðanir um námsbrautir opnast möguleiki á að 

hægt sé að vinna saman með bóklegt og verklegt nám til stúdentsprófs 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Í nýrri aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2008 er skýrt tekið fram að menntun 

skuli vera skipulögð með það í huga að mæta þörfum og væntingum nemenda, 

auka sveigjanleika námskrár og stefna að fjölbreyttum viðfangsefnum og 

starfsháttum til að mæta mismunandi námsþörfum ólíkra einstaklinga (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Með lögum um framhaldsskóla frá 1996 (Lög um framhaldsskóla nr. 

80/1996) reyndi menntamálaráðuneytið að stemma stigu við brotthvarfi. 
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Gerðar voru skýrari kröfur um inngöngu á ákveðnar brautir framhaldsskólanna 

auk þess sem þróaðar voru styttri námsbrautir, eins til tveggja ára, fyrir þá 

nemendur sem ekki uppfylltu skilyrði á aðrar brautir. Einnig var komið á fót 

árangursstjórnunarsamningum við ákveðna framhaldsskóla sem byggðust á því 

að fjárhagsuppgjör fór eftir því hversu vel skólunum gekk að skila nemendum í 

próf. Þetta voru úrræði til að draga úr brotthvarfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Árið 2007 ákvað Alþingi að fela menntamálaráðherra að skipa nefnd til að 

rannsaka nauðsyn þess að auka náms- og starfsráðgjöf í grunn- og 

framhaldsskólum sem úrræði til að vinna gegn brotthvarfi nemenda úr 

framhaldsskólum. Skýrsla þessarar nefndar var lögð fyrir Alþingi á 136. 

löggjafarþingi 2008. Nefndin lagði til m.a. að komið yrði á heildstæðri náms- og 

starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum og kannað hvaða aðferðir í náms- og 

starfsráðgjöf væru skilvirk fyrirbyggjandi vörn gegn brotthvarfi (Alþingi, 2008–

2009). 

Árið 2011 var farið af stað með átaksverkefnið Nám er vinnandi vegur sem 

byggist á stefnumörkun sóknaráætlunarinnar Ísland 20/20 - sókn fyrir atvinnulíf 

og samfélag (Forsætisráðuneytið, 2011). Samkvæmt henni er markmiðið að 

lækka hlutfall Íslendinga á aldrinum tuttugu til sextíu og sex ára sem eru án 

framhaldsmenntunar úr 30% niður í 10% fyrir árið 2020. Aðgerðir átaksins voru 

tvenns konar. Annars vegar var öllum umsækjendum yngri en tuttugu og fimm 

ára sem sóttu um nám í framhaldsskóla hleypt inn ef þeir uppfylltu skilyrði. Hins 

vegar voru búin til námstækifæri fyrir eitt þúsund atvinnuleitendur. Um 

fimmtán hundruð einstaklingar innrituðust í nítján mismunandi skóla. Áhersla 

var lögð á það í átaksverkefninu að vinna gegn brotthvarfi nemendanna og var 

hópnum fylgt sérstaklega vel eftir. Á haustönn mældist brotthvarf 21,4% en á 

vorönn dró verulega úr því og var það um 11,5%. Alls brautskráðust hundrað og 

sextán nemendur á starfsnáms- eða bóknámsbrautum skólaárið 2011–2012 og 

7,83% nemenda átaksins luku námi. Haldið verður áfram með verkefnið á 

næsta skólaári (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). 

Hér hefur verið fjallað um stefnu stjórnvalda á Íslandi í menntun 

innflytjenda, uppbyggingu framhaldsskólans á Íslandi og úrræði íslenskra 

stjórnvalda til að vinna gegn brotthvarfi nemenda úr framhaldsskóla. Ljóst er að 

það er tiltölulega stutt síðan íslensk stjórnvöld fóru að gera ráð fyrir tvítyngdum 

nemendum og innflytjendum í íslensku skólakerfi og samfélagi. Lögð er áhersla 

á að kenna innflytjendum íslensku sem fyrst svo þeir geti stundað nám í 

framhaldsskóla og verið virkir þátttakendur í samfélaginu. Gerð er sú krafa til 

framhaldsskólanna að vera með sérstaka móttökuáætlun fyrir þessa nemendur. 

Farið er að ræða um úrræði gegn brotthvarfi nemenda úr framhaldsskóla og 

leita leiða til að vinna gegn því. 
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4.2 Stefna stjórnvalda í Noregi í menntun innflytjenda 

Árið 1987 var í fyrsta skiptið í skólasögu Noregs gerð námskrá fyrir fagið 

móðurmál minnihlutahópa.  

Námskráin, sem bar heitið Mønsterplanen – 1987 (skammstafað M-87), er 

fyrsta námskráin sem tekur fyrir móðurmálskennslu fyrir minnihlutahópa. Øzerk 

(2008b) tiltekur þrjá mikilvæga þætti í M-87 sem hafi skipt verulegu máli fyrir 

innflytjendur. Í fyrsta lagi var kafli um minnihlutahópa í almenna hlutanum. Í 

öðru lagi var námsáætlun fyrir móðurmálsgreinina fyrir minnihlutahópinn. Í 

þriðja lagi var í M-87 litið á móðurmál minnihlutahópa sem verðmæti þar sem 

stefnt var að því að virkt tvítyngi væri markmið fyrir þann hóp. 

M-87 gerði það að verkum að mörg sveitarfélög og skólar byggðu upp 

mismunandi úrræði til að aðlaga nám að kennslu fyrir innflytjendur. Þannig má 

segja að M-87 hafi styrkt áhugann fyrir mismunandi kennsluaðferðum fyrir 

tvítyngda nemendur. 

Í þeim námskrám sem komu á eftir M-87, Læreplan – 1993 (skammstafað L-

93) og Læreplan – 1997 (skammstafað L-97), voru innflytjendur aftur gerðir 

ósýnilegir. Markmiðið virkt tvítyngi fyrir minnihlutahópa var afnumið úr 

menntastefnunni. 

 Á þessum tíma hafði norski Framfaraflokkurinn, sem er frekar 

hægrisinnaður stjórnmálaflokkur, mikinn byr og ákveðna vogarstöðu innan 

stjórnarinnar. Hans aðalsmerki var að taka burt allan stuðning við 

minnihlutahópa, nema í formi norskukennslu fyrir þá sem á því þurftu að halda. 

Framfaraflokkurinn var alfarið á móti virku tvítyngi í sinni menntastefnu (Øzerk, 

2008b). 

Í Noregi eru um 11% allra nemenda í grunnskóla og framhaldsskóla 

innflytjendur eða börn innflytjenda. Álitið er að um helmingurinn sé fæddur í 

Noregi (Stortingsmelding nr. 6. 2012–2013). 

Lög um grunnskóla og framhaldsskóla í Noregi eru Opplæringsloven frá 1998 

með áorðnum breytingum. Þar sem fjallað er um markmiðið með námi segir 

m.a. eftirfarandi: 

Nám í skóla og vinnustöðum á, í samvinnu við heimilin að opna dyr 

að veröldinni og framtíðinni og gefa nemendum og iðnnemum 

sögulega og menningarlega festu. Menntunin á að byggjast á 

grunngildum kristinnar trúar og fornum arfi og hefðum eins og 

virðingu fyrir manngildi og náttúrunni, á vitsmunalegu frelsi, 

náungakærleika, fyrirgefningu, jafnrétti og samstöðu. Verðmætum 

sem eru tjáð í ólíkum trúarbrögðum og lífssýn sem hefur 

grunnfestu í mannréttindum. Menntunin á að stuðla að og víkka út 

kunnáttu og skilning á þjóðlegum arfi og okkar sameiginlega 

alþjóðlega menningararfi. Menntunin á að gefa innsýn í 
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menningarlegan fjölbreytileika og bera virðingu fyrir sannfæringu 

einstaklingsins.1 

Eins og sjá má er hér lögð áhersla á kristna trú og þjóðlegan arf en jafnframt 

er talað um mikilvægi þess að skilja og þekkja sameiginlegan alþjóðlegan 

menningararf og ólík trúarbrögð. Einnig á menntunin að gefa „innsýn í 

menningarlegan fjölbreytileika“. 

Kunnskapsløftet er samheiti yfir norsku aðalnámskrána fyrir grunnskólann 

og tvö fyrstu árin í framhaldsskólanum og myndar hún grunninn að öllu námi í 

skólunum og á vinnustöðum (Kunnskapsdepartementet, 2006). Hún var tekin í 

notkun 2006 og tók við af aðalnámskrá sem bar nafnið Lærerplan 97. Eins og 

íslenska aðalnámskráin er kunnskapsløftet rammi um skólastarfið og vísar 

veginn og útfærir nánar þá menntastefnu sem felst í lögunum. 

Í almennum hluta norsku aðalnámskrárinnar kemur eftirfarandi fram í 

kaflanum um menningararf og sjálfsmynd: 

Í skólanum eru margir nemendur frá hópum sem í okkar landi 

mynda tungumála- og menningarlegan minnihluta. Menntunin 

verður því að miðla þekkingu um aðra menningu og notfæra sér 

það tækifæri sem minnihlutahópar og Norðmenn með annan 

menningarlegan bakgrunn hafa. Náin þekking á öðru fólki reynir á 

eigin gildi og annarra. Uppeldið á að vinna gegn fordómum og 

mismunun og stuðla að gagnkvæmri virðingu og umburðarlyndi 

milli hópa sem hafa ólíka lifnaðarhætti. 2 

Það sem snýr að innflytjendum í opplæringsloven frá 1998 með áorðnum 

breytingum er lagagrein um sérstaka tungumálakennslu fyrir nemendur í 

minnihlutahópum, bæði í grunnskólanum (§ 2–8) og framhaldsskólanum 

(§ 3–12). Þar kemur fram að nemendur sem eru með: 

                                                           
1 § 1-1. Formålet med opplæringa.  

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot 
verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 
Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik 
som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og 
solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i 
menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den 
nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.Opplæringa skal gi innsikt i 
kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding (Opplæringsloven nr. 61/1998, 
bls. 1. (Rósa B. Þorsteinsdóttir, þýðandi)). 

2
 Skolen har fått mange elevar frå grupper som i vårt land utgjer språklege og kulturelle 

minoritetar. Utdanninga må derfor formidle kunnskap om andre kulturar, og utnytte dei høve til 
rikare innhald som minoritetsgrupper og nordmenn med annan kulturell bakgrunn gir. Sikker 
kunnskap om andre folk gir eigne og andres verdiar ein sjanse til prøving. Oppfostringa skal 
motverke fordommar og diskriminering, og fremje gjensidig respekt og toleranse mellom grupper 
med ulik levevis. (Kunnskapsdepartementet, 2006, bls. 3. (Rósa B. Þorsteinsdóttir, þýðandi) ) 
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annað móðurmál en norsku og samísku eiga rétt á sérstakri 

norskukennslu þar til þeir hafa náð fullnægjandi færni í norsku til 

að fylgja venjulegri kennslu í skólanum .3 

Meta skal reglulega hvort nemendur hafi náð fullnægjandi færni í norsku. 

Lögin tiltaka einnig að nemendur eigi rétt á móðurmálskennslu og tvítyngdri 

greinarkennslu „ef nauðsyn krefur“ (Opplæringsloven, 1998). 

Hér er ekki sérstaklega skilgreint hvað „ef nauðsyn krefur“ þýðir. Bent er á 

að móðurmálskennslan geti farið fram við annan skóla en grunnskólann sem 

nemendur eru í. Lögin gera einnig ráð fyrir að sveitarfélögin og fylkin geti 

skipulagt sérstök kennslutilboð fyrir nemendur sem eru nýkomnir til landsins í 

sérstökum hópum, bekkjum eða skólum. Tekið er fram að slíka kennslu þurfi að 

fastsetja sem sérstaka tungumálakennslu og slík ákvörðun eigi sér aðeins stað 

ef það er ljóst að þetta sé besta úrræðið fyrir nemendur. Aðeins er hægt að 

vera með slíka kennslu fyrir nemendur í tvö ár og er það metið árlega 

(Opplæringsloven, 1998). 

Í norsku námskránni fyrir minnihlutahópa kemur fram að hún er hugsuð sem 

tímabundin þjónusta sem bara skal notast fyrir nemendur þar til þeir eru færir 

um að fylgja kennslu samkvæmt hefðbundinni námskrá í norsku. Námskráin er 

stigskipt, óháð aldri og gildir fyrir nemendur á mismunandi aldri og með 

mismunandi bakgrunn. Fram kemur að áður en kennsla hefst verður að meta og 

taka afstöðu til þess á hvaða stigi í námskránni kennslan á að hefjast, fyrir hvern 

einstaka nemanda. 

Aðalmarkmiðið með kennslunni er að styrkja tungumálalegt sjálfsöryggi 

nemenda. Kennslan á að stuðla að því að nemendur geti fylgt hefðbundinni 

kennslu í norsku og öðrum námsgreinum. Lögð er áhersla á að kennslan sé 

skoðuð í samhengi við kennslu í öðrum greinum og norsku námskrána. Fram 

kemur að stefnt skuli að því að nemendur nái færni í norskri tungu eins fljótt og 

auðið er (Utdanningsdirektoratet, 2007). 

Þannig eru nemendur með annað tungumál en norsku gerðir að sérstökum 

hópi með löggjöfinni, bæði innan grunnskólans og framhaldsskólans. 

4.2.1 Framhaldsskólinn í Noregi 

Í Noregi eru þrjú stjórnsýslustig; ríkið, fylkin og sveitarfélögin. 

Framhaldsskólarnir í Noregi heyra undir skólaskrifstofur fylkjanna og bera þau 

ábyrgð á skipulagningu, rekstri, faglegu starfi og þróun framhaldsskólans. 

                                                           
3
 Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild 

norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. 
Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller 
begge delar. (Opplæringsloven, 1998; § 2–8 og § 3–12. (Rósa B. Þorsteinsdóttir, þýðandi) ).  
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Lögin (Opplæringsloven, 1998) um framhaldsskólann eru sá starfsrammi sem 

fylkin þurfa að fara eftir við rekstur skólanna. Aðalnámskráin frá 2006 fyrir 

grunn- og framhaldsskólann í Noregi myndar grunninn í allri uppbyggingu í 

kennslu og námi við framhaldsskólann og í starfsnámi á vinnustöðum 

(Kunnskapsdepartementet, 2006). 

Nemendur sem hafa lokið grunnskóla og eru orðnir fimmtán ára eiga rétt á 

framhaldsskóla samkvæmt lögum (Opplæringsloven, 1998). Samkvæmt § 6–13 í 

reglugerð nr. 724/2006, um innritunarreglur í framhaldsskóla, kemur fram að 

nemendur geta sótt um þrjá framhaldsskóla og eiga rétt á að fá inni í einum 

þeirra. Tekið er inn eftir stigafjölda nemenda og gildir sú regla að sá sem er með 

flest stig gengur fyrir. Ef umsóknir eru fleiri en skólinn getur tekið við er dregið 

um það hver kemst inn (Opplæringsloven, 2006). Fram kemur í löggjöfinni að 

fylkin geta auk þess sett sínar innritunarreglur.  

Eftirfarandi skipurit sýnir uppbyggingu framhaldsskólans í Noregi: 

Framhaldsskólinn er þriggja ára nám, þeir sem velja starfsmenntunarnám eru 

yfirleitt tvö ár í skólanum og tvö ár í starfsþjálfun (Fylkenes 

informasjonstjeneste, e.d.). Fyrsta árið í framhaldsskólanum er kallað Vg1 en 

það stendur fyrir videregående 1, og er það grunnáfangi, þar er hægt að velja 

um tólf brautir, þrjár á bóknámsbrautum og níu á iðn- og 

starfsmenntunarbrautum. 

Vg2 er annað árið í framhaldsskólanum, þá velja nemendur sér svið innan 

þeirra brauta sem þeir völdu sér fyrra árið og byrja að sérhæfa sig. 

Mynd 3. Skipurit framhaldsskólans í Noregi.  
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Vg3 er þriðja árið og á bóknámsbrautum er það tekið í skólanum þar sem 

enn frekari sérhæfing á sér stað. Flestir nemendur á iðn- eða 

starfsnámsbrautum byrja þetta árið í verknámi og eru þar eitt og hálft til tvö ár 

eftir greinum. Nemendur í nokkrum iðn- og starfsnámsgreinum ljúka þó Vg3 í 

skólanum en verða eftir það að taka verknámið (Fylkenes informasjonstjeneste, 

e.d.). 

Bóknámsbrautirnar eru þriggja ára nám sem lýkur með stúdentsprófi. Ef 

valið er bóknám er hægt að velja um nokkrar mismunandi leiðir; raunvísindi, 

tungumál, félagsfræði, hagfræði eða formfræði. Einnig geta nemendur valið sér 

svið innan bóknámsbrautarinnar; íþróttasvið, tónlistarsvið eða dans- og 

leiklistarsvið. 

Nemendur sem velja sér iðn- og starfsnámsbrautir geta valið um níu 

námsbrautir; tæknilegar byggingargreinar, rafgreinar, hönnunargreinar, 

verslunar- og þjónustugreinar, upplýsinga- og fjölmiðlagreinar, efnafræði- og 

vinnslugreinar, hótel- og matvælagreinar, nýtingu náttúruauðlinda og 

heilbrigðis-og félagsgreinar. Hægt er að ljúka prófi með löggildingu, annaðhvort 

með sveinsbréfi eða því sem kallað er fagbréf. Í handverksgreinum s.s. 

byggingargreinum lýkur námi með sveinsbréfi. Í öðrum greinum, t.d. 

rafgreinum, lýkur námi með fagbréfi sem einnig er löggilding. 

Á iðn- og starfsmenntunarbrautum er námið yfirleitt fjögur ár, þ.e. tvö ár í 

skóla og tvö á vinnustað. Um hundrað og áttatíu greinar eða fög veita 

iðnréttindi, annaðhvort fag- eða sveinsbréf. Þessar greinar kallast 

námssamningar (n. lærefag) og eru yfirleitt að hluta til teknar í starfsnámi þar 

sem nemandinn vinnur ákveðinn tímafjölda (Fylkenes informasjonstjeneste, 

e.d.). 

Hægt er að bæta við iðnnám eða starfsmenntunarnám þannig að nemendur 

ljúki stúdentsprófi. Nemendur sem hætta í framhaldsskóla án þess að ljúka 

stúdentsprófi eða iðn- eða starfsnámi fá námið metið sem ákveðið grunnnám 

sem þeir geta haldið áfram með seinna meir ef þeir vilja. 

Sameiginlegar kjarnagreinar eru skyldufög í hverjum árgangi alla 

skólagönguna frá grunnskóla og framhaldsskóla í sameiginlegri námskrá. Þetta 

eru fög eins og norska, enska, stærðfræði og náttúrugreinar 

(Kunnskapsdepartemente, 2006). 

Samkvæmt § 3–4 í lögum um framhaldsskóla (Opplæringsloven, 1998), sem 

fjallar um innihald og mat í framhaldsskóla, kemur fram að norska 

menntamálaráðuneytið gefur út reglugerðir um námsmat fyrir nemendur í 

framhaldsskólum. Fylkisskrifstofurnar bera ábyrgð á að prófin fari fram 

svæðisbundið og eru greinakennarar ábyrgir fyrir því að koma með tillögur að 

prófum sem eru í samræmi við þær kröfur sem koma fram í námskránni. 

Nemendur fá prófskírteini frá skólanum sem segir til um hvaða námi 

viðkomandi hefur lokið, með upplýsingum um námseiningar og einkunnir. 
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Samar eiga rétt á kennslu í og á samísku í framhaldsskólum í Noregi 

samkvæmt lögum (Opplæringsloven, 1998). Þeir geta valið um að taka 

samískuna sem fyrsta eða annað tungumálið  

Samkvæmt framhaldsskólalögunum § 20–4 (Opplæringsloven, 1998) er 

skólunum skylt að vera í samvinnu við foreldra nemenda sem ekki eru orðnir 

sjálfráða. Lögð er áhersla á upplýsingaskyldu skólans til foreldra í upphafi 

skólaársins ásamt upplýsingum um réttindi nemenda og annað sem máli skiptir. 

Kveðið er á um að tilkynna þurfi fjarveru nemenda og að umsjónarkennari þurfi 

að eiga samtal við foreldra.  

Litið er á foreldrasamstarfið sem mikilvægan hlekk í því að hægt sé að draga 

úr brotthvarfi úr framhaldsskólum. (Opplæringsloven, 1998, § 20–1). 

Stoðþjónusta er í boði fyrir nemendur framhaldsskólanna. Náms- og 

starfsráðgjafi aðstoðar nemendur við val á námsleiðum og handleiðir um 

starfsmenntunarmöguleika. Nemendur geta fengið félags- og uppeldisfræðilega 

þjónustu (n. sosial-pedagogisk rådgiver) ef um er að ræða persónuleg eða 

tilfinningaleg vandamál sem hafa áhrif á skólagönguna. 

Sérstök skólaráðgjafardeild býður nemendum upp á aðstoð ef þeir eru að 

glíma við persónuleg, félagsleg eða fagleg vandamál. Nemendum sem ekki eru í 

framhaldsskóla eða í vinnu býðst aðstoð eftirfylgniþjónustu (n. 

Oppfølgingtjenesten, skammstafað OT) fylkjanna. OT sér um að útvega 

nemendum sem hvorki eru í vinnu né skóla skólatilboð eða atvinnu. Þetta er 

lögboðinn réttur ungmenna upp að tuttugu og eins árs aldri. OT-ráðgjafar eru í 

samvinnu við alla framhaldsskóla í landinu. 

Við marga framhaldsskóla eru sérstakir ráðgjafar fyrir nemendur sem 

tilheyra minnihlutahópum (n. minoritetsrådgivere) (Kunnskaps-departementet, 

2010). Upphaflega voru þeir ráðnir til að vinna sérstaklega fyrirbyggjandi vinnu 

gagnvart þvingunarhjónaböndum nemenda sem tilheyrðu minnihlutahópum í 

Noregi (Kunnskapsdepartementet, 2011). 

4.2.2 Úrræði gegn brotthvarfi í Noregi 

Norska ríkið hefur lagt mikla áherslu á að vinna gegn brotthvarfi nemenda úr 

framhaldsskólanum. Árið 2003 var farið af stað með átak til að stemma stigu við 

brotthvarfi sem bar heitið Satsing mot frafall, 2003–2006. 

Ný aðalnámskrá, Kunnskapsløftet, var tekin í notkun 2006 þar sem hugað var 

að brotthvarfsvandanum og m.a. lögð áhersla á ráðgjöf fyrir nemendur. 

NY GIV, sem er skammstöfun fyrir Gjennomføring i Videregående skole 

2010-2013, er stefna og sérstakt átaksverkefni sem norska 

menntamálaráðuneytið fór af stað með til að vinna markvisst gegn brotthvarfi 

úr framhaldsskóla (Kunnskapsdepartementet, 2010–2013). 
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Öll þessi úrræði eiga að vera fyrirbyggjandi, þ.e. þau byggjast á því að styðja 

nemendur í að komast inn í gott námsferli og ná tökum á tungumálinu og 

faglegum og félagslegum þáttum sem stuðla að betra námsgengi fyrir 

viðkomandi. Einnig fela úrræðin í sér að hægt er að bregðast fljótt við ef 

nemendur hægja á sér í námi og virðast ekki ráða við það. Úrræðin byggjast á 

fjölbreytilegum þáttum sem lögð er áhersla á að séu kjölfest í heimabyggð 

nemenda og byggist á samfelldri langtímavinnu aðila bæði innan og utan 

skólans (Kunnskapsdepartemenet, 2011). 

Markmið með NY GIV-verkefninu er að koma á varanlegu samstarfi milli 

ríkisins, fylkjanna og sveitarfélaganna til að bæta forsendur fyrir 

framhaldsskólanemendur þannig að fleiri nái að ljúka framhaldsskólanum. Eða 

eins og Kristin Halvorsen, menntamálaráðherra Noregs, segir: 

Allir góðir kraftar, bæði svæðisbundið og á landsvísu, verða að ýta 

vagninum í sömu átt til að fleiri nemendur ljúki og nái 

framhaldsskólanum4 

Öllum sveitarfélögum landsins er boðið að vera með í samvinnu um að 

minnka brotthvarfið úr framhaldsskólanum. Lögð er áhersla á tvö stór 

samvinnuverkefni. Annað er að tryggja flutning nemenda úr grunnskólanum yfir 

í framhaldsskólann þannig að það gangi sem best fyrir sig. Hitt er að styrkja 

samvinnuna á milli skólanna og OT, verkmenntakennslunnar og velferðar- og 

atvinnumálaþjónustunnar. Velferðar- og atvinnumálaþjónustan (Norges 

Arbeids- og velferdsetat, skammstafað NAV) er rekin saman í Noregi 

(Kunnskapsdepartementet, 2010–2013). 

Fyrra verkefnið byggist á því að tryggja flutning nemenda frá grunnskólanum 

yfir í framhaldsskólann. Markmiðið er að koma á varanlegri og góðri samvinnu 

milli sveitarfélaganna og fylkjanna um þá nemendur sem standa verst að vígi. 

Lögð er áhersla á að styrkja þá í lestri, skrift og stærðfræði þannig að þeir fái 

hvatningu og örvun til að ljúka framhaldsskólanum. Í tíunda bekk fá 

nemendurnir aukna kennslu eftir áramótin sem haldið er áfram með í 

framhaldsskólanum fyrir þá sem þurfa.  

Seinna verkefnið gengur út á að styrkja samvinnuna á milli skóla, OT, 

verkmenntakennslunnar og NAV. Aðalmarkmiðið er varanleg og samræmd 

eftirfylgni með ungu fólki sem er utan vinnu og skóla. Eftirfylgnin byggist á góðu 

skipulögðu kerfi sem gengur út á samvinnu og að nýta sameiginleg úrræði. 

Markmiðið er að fá unga fólkið inn í skólann aftur eða í vinnu. Leiðin þangað 

getur verið í gegnum verklega kennslu.  

                                                           
4
 Alle gode krefter lokalt og nasjonalt må nå dra i samme retning slik at flere ungdommer fullfører og 

består videregående opplæring, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (Kunnskapsdepartetmentet, 
2010–2013, bls. 1.(Rósa B. Þorsteinsdóttir, þýðandi) ). 
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Fram kemur í NY GIV að fylkin og NAV þurfa að vinna saman um að 

samræma kennsluna með vinnustaðaþjálfun. Eftirfylgni með nemendum sem 

fallið hafa úr framhaldsskólanum þarf að verða fyrr og aukna áherslu þarf að 

leggja á að ná til þeirra sem hafa verið lengi án skóla og vinnu 

(Kunnskapsdepartementet, 2010–2013). 

Önnur úrræði sem felast í NY GIV eru m.a. áhersla á nám á unga aldri, það 

sem Norðmenn kalla Tidlig innsats – Early years, en það er heildstætt og 

kerfisbundið lestrarkennslunám sem þróað var í Ástralíu og lagað að norskum 

aðstæðum. Aðalmarkmiðið í þessari kennslu er að allir nemendur fái nám og 

kennslu við hæfi. Vinnuaðferðin er stöðvakennsla þar sem nemendum er skipt í 

hópa eftir getu og áhersla lögð á að kennarinn sé í lestrarhópnum með 

nemendum. Lögð er áhersla á að styrkja og auka þjálfun í undirstöðufærni í 

lestri, skrift, stærðfræði og ensku. Haustið 2012 var þessi kennsluaðferð notuð í 

sextíu skólum í Ósló í fyrsta til fjórða bekk og sautján skólar notuðu hana í fyrsta 

til sjöunda bekk. 

Aðrir þættir sem eiga að styrkja nemendur þannig að fleiri nái að ljúka 

framhaldsskóla eru m.a. fjölgun kennslutíma í norsku, stærðfræði og ensku, 

stuðningur við heimanám í skólanum fyrir fyrstu fjóra bekkina í grunnskólanum, 

eftirfylgni á samræmdum prófum í áttunda bekk, nýjar valgreinar á unglingastigi 

og sveigjanlegri kennsla og þjálfun, skyldupróf í fyrsta bekk framhaldsskólans, 

aukin áhersla á ráðgjafarþjónustu, aukin áhersla á að útvega fleiri 

verknámsvinnustaði sem taka við nemum og aukin áhersla á æfingakennslu í 

verklegum greinum (Kunnskapsdepartementet, 2010–2013). 

Með því að auka eftirfylgni á samræmdum prófum sem tekin eru í áttunda 

bekk fá þeir nemendur sem koma illa út úr prófunum aukinn stuðning og 

leiðbeiningar (Kunnskapsdepartementet, 2010–2013). 

Með nýjum valgreinum á unglingastiginu, sem byrjað var að bjóða upp á 

2009/2010, á að gefa nemendum sem þess óska meiri möguleika á að vinna 

verklega vinnu og kanna áhugasvið sín gagnvart verklegri kennslu. Greinin er 

valmöguleiki í staðinn fyrir annað tungumál. Val um námsleið er skyldufag sem 

byrjað var að kenna 2008. Þessi grein var hugsuð til að binda betur saman 

grunnskóla- og framhaldsskólakennslu og veita nemendum þekkingu á þeim 

möguleikum sem felast í framhaldsskólanámi. Í þessari valgrein eiga nemendur 

að kynnast hluta af faglegu innihaldi í a.m.k. tveimur ólíkum menntunarleiðum í 

framhaldsskólanum sem hefur verið aðlagað unglingastiginu 

(Kunnskapsdepartementet, 2010–2013). Markmiðið með því að auka 

sveigjanleika í kennslu og þjálfun er að tryggja að hægt sé að laga kennsluna 

betur að þörfum nemenda (Kunnskapsdepartementet, 2010–2013). 

Við að setja inn próf fyrir alla framhaldsskólanemendur í upphafi náms fást 

upplýsingar um námslega stöðu þeirra, sem gefur kennurum og skólunum yfirlit 

yfir hvaða nemendur eru slakir og hvar þeir þurfa aðstoð og eftirfylgni. Próf í 
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stærðfræði hófst í framhaldsskólunum 2009/2010 og próf í lestri  haustið 2010. 

Fylkin fá aukafjárveitingu til að fylgja betur eftir þeim nemendum sem hafa 

skorað lágt á þessum skylduprófum (Kunnskapsdepartementet, 2010–2013). 

Aukin áhersla er lögð á að efla ráðgjafarþjónustuna. Eina af ástæðum 

brotthvarfs má rekja til þess að nemendur velja sér ekki rétta áfanga eða leiðir í 

framhaldskólanum. Fylkin hafa fengið aukafjárveitingu frá ríkinu til að styrkja 

ráðgjafarþjónustuna. Einnig er lögð meiri áhersla á viðeigandi æfingakennslu í 

verklegum greinum. Æfingakennslan er þáttur í að ljúka verklegum greinum og 

fá fagbréfið. Námskráin í sameiginlegum greinum er yfirfarin í þeim tilgangi að 

hæfniskröfurnar taki sem mest mið af verklegum greinum 

(Kunnskapsdepartementet, 2010–2013). 

Mikilvægt verkefni í NY GIV sem ekki hefur verið minnst á er að norska 

menntamálaráðuneytið mun setja á laggirnar sameiginlegan tölfræðigrunn sem 

það heldur utan um. Þar er safnað saman upplýsingum sem sýna áhrifavalda 

o.fl. sem sýnir stöðu framhaldsskólanema og metur hvort markmiðum í NY GIV 

hafi verið náð (Kunnskapsdepartementet, 2010–2013). Með NY GIV hafa 

stjórnvöld sett sér það markmið að fleiri nemendur ljúki framhaldsskólanámi 

eða allt að 75% árið 2015. 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um stefnu stjórnvalda í Noregi í menntun 

innflytjenda, uppbyggingu framhaldsskólans í Noregi og úrræði stjórnvalda til 

að vinna gegn brotthvarfi nemenda úr framhaldsskóla. Innflytjendur í Noregi 

eru mun fleiri en á Íslandi og hefur fjölgað á síðastliðnum árum. Um 11% 

nemenda í grunn- og framhaldsskóla í Noregi eru innflytjendur. Frá 1987 hafa 

Norðmenn gert ráð fyrir innflytjendum í skólakerfinu þegar þeir innleiða 

námskrá fyrir fagið móðurmál minnihlutahópa í aðalnámskrá sinni, sem seinna 

var felld niður vegna pólitísks ágreinings. Á undanförnum árum hafa stjórnvöld 

lagt mikla áherslu á að vinna gegn brotthvarfi nemenda úr framhaldsskóla og 

ýmis úrræði verið þróuð og komið í framkvæmd á öllum skólastigum. 
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5 Rannsóknin 

Í þessum kafla er fjallað um rannsóknina. Gerð er grein fyrir framkvæmd hennar 

og gagnasöfnun, vali á þátttakendum, greiningu gagna og úrvinnslu. Þá er í lokin 

fjallað um siðferðileg atriði, réttmæti og trúnað. 

5.1 Framkvæmd rannsóknar og gagnasöfnun 

Eins og fram kemur í inngangi er markmiðið með þessari ritgerð að skoða þau 

úrræði sem notuð eru í norskum og íslenskum framhaldsskólum til að vinna 

gegn brotthvarfi nemenda sem eru innflytjendur eða börn innflytjenda. 

Ástæðuna fyrir því að skoða framhaldsskóla í Noregi og á Íslandi í þessari 

rannsókn má rekja til tengsla minna við þessi lönd. 

Ég hef verið búsett í Noregi síðastliðin tvö ár og hefur mikil umræða verið í 

fjölmiðlum þar um brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum og stöðu 

innflytjenda í skólakerfinu. Það má segja að það hafi orðið kveikjan að þessu 

verkefni. 

 Í Noregi er lengri reynsla af innflytjendum í skólakerfinu en á Íslandi og 

hefur innflytjendum fjölgað þar á síðustu árum. Innflytjendur eru í dag um 

13,1% af þjóðinni (n. Statistisk Sentralbyrå, ed.). Á Íslandi eru innflytjendur um 

8% þjóðarinnar (Hagstofa Íslands, 2012b). Norðmenn hafa lagt mikla vinnu í að 

þróa úrræði til til að stemma stigu við brotthvarfi úr framhaldsskólum og er 

athyglisvert að sjá hvort reynt sé að styrkja stöðu innflytjenda í skólakerfinu í 

þessum úrræðum. 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research) til að 

nálgast þessar upplýsingar. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru 

rannsóknaraðferðir sem byggjast á hugmyndafræði fyrirbærafræðinnar eða 

túlkunarfræðinnar. Þær eru taldar henta þegar verið er að rannsaka litla hópa, 

þar sem vægi hvers þátttakanda er mikið og nauðsynlegt að fá greinargóðar 

upplýsingar og skilning á aðstæðum (Lichtman, 2010). Því hentar aðferðin vel 

fyrir þessa rannsókn. 

Miðað er að því að kanna hvaða skilning þátttakendur sjálfir hafa á lífi sínu 

og aðstæðum. Helstu einkenni eigindlegra rannsóknaraðferða eru 

vettvangsathuganir, opin/hálfopin viðtöl, lýsandi gögn (t.d. eigin orð 

viðmælenda), skráning frá vettvangi og ritaðar heimildir (Lichtman, 2010). 

Gögnum í rannsóknina var safnað á tvennan hátt, þ.e. með viðtölum og 

skjalagreiningu. Viðtölin voru fyrirferðarmeiri þáttur í rannsókninni. Tekin voru 

hálfopin viðtöl (e. semi-structured) við skólastjórnendur, kennara og ráðgjafa í 
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framhaldsskólum í Noregi og á Íslandi. Viðtölin voru bæði hópviðtöl og 

einstaklingsviðtöl. Með viðtölunum var leitast við að fá sjónarhorn viðmælenda 

á þau úrræði sem framhaldsskólarnir hafa til mæta þörfum þessa nemendahóps 

og hversu gagnleg þau eru og hvaða áherslur eru ríkjandi í þeim leiðum sem 

farnar eru (Lichtman, 2010). 

Í hálfopnum viðtölum er fylgt ákveðnum spurningaramma (Sjá viðauka 3.) 

sem getur þó tekið breytingum eftir aðstæðum. Það gaf tækifæri til að fylgja 

eftir athyglisverðum atriðum sem fram komu hjá viðmælendum. Spurningarnar 

sem notaðar voru tóku mið af rannsóknarspurningunni og fræðilegum 

bakgrunni rannsóknarinnar. Eftirfarandi spurningar voru hafðar að leiðarljósi í 

viðtölunum: 

• Hvað leggur skólinn áherslu á í vinnu sinni með nemendum sem eru 

innflytjendur? 

• Hvernig falla þessir nemendur inn í hinn almenna nemendahóp 

skólans? 

• Er sérstök stoðþjónusta í boði fyrir þessa nemendur? 

• Leggur skólinn áherslu á að styrkja félagslega stöðu þessara nemenda 

og þá hvernig? 

• Hvernig er foreldrasamstarfi háttað fyrir þennan nemendahóp? 

• Virkjar skólinn þann fjölmenningarlega auð sem hann hefur aðgang að? 

Samtölin við þátttakendur voru tekin upp og skráð orðrétt niður við 

úrvinnslu. Lengd hvers viðtals var rúmlega sextíu mínútur. Í Noregi fóru viðtölin 

fram á norsku og þýddi ég viðmiðunarspurningarnar af íslensku yfir á norsku. 

Norsk mágkona mín yfirfór þær þannig að norskan var rétt og skiljanleg. 

Viðtölin voru tekin á þriggja vikna tímabili um mánaðamótin febrúar-mars 2013 

og fóru fram í viðkomandi skólum, þar sem ég bað um að fá að koma og hitta 

viðmælendur. 

Skjalagreining var nýtt til að fá heildstæðari mynd af skólakerfinu í 

löndunum og þeim áherslum sem þar er að finna um innflytjendur. Lög og 

reglugerðir voru skoðuð ásamt aðalnámskrám fyrir framhaldsskólastigið. Einnig 

voru skólanámskrár og heimasíður skólanna skoðaðar auk annarra opinberra 

gagna um starfsemi þeirra sem sótt voru á netið. 

Samkvæmt Bodgan og Biklen (1992) gefa niðurstöður eigindlegra rannsókna 

aðeins vísbendingar um reynslu og túlkun einstaklinganna sem taka þátt í 

rannsókninni. Þar af leiðandi er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum yfir á 

stærri hóp.  
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5.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru valdir með markmiðsúrtaki, en það merkir að 

úrtak er valið út frá tilgangi og markmiði rannsóknarinnar (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003). 

Valdir voru fjórir framhaldsskólar, tveir norskir og tveir íslenskir. Á Íslandi 

voru valdir skólar sem höfðu frekar marga innflytjendur samkvæmt 

upplýsingum frá menntamálaráðuneytinu. Í Noregi var reynt að velja 

sambærilega skóla við þá íslensku hvað varðar fjölda innflytjenda og skipulag 

námsleiða. Allir skólarnir eiga það sameiginlegt að vera með áfangakerfi og 

bjóða bæði upp á bóknám til stúdentsprófs og starfstengdar brautir sem sumar 

hverjar veita starfsréttindi. Vegna nafnleyndar eru skólarnir tveir á Íslandi 

kallaðir ÍSKÓLI1 og ÍSKÓLI2. Skólarnir í Noregi eru kallaðir NSKÓLI1 og NSKÓLI2.  

Við val á skólunum í Noregi hafði ég aflað mér upplýsinga á netinu um 

nokkra skóla sem mér fannst koma til greina að skoða. Ég hafði fyrst samband 

við innflytjendaráðgjafa í NSKÓLA1, þar sem ég gekk út frá að hann hefði með 

innflytjendur að gera í skólanum. Hann var tilbúinn að taka þátt í rannsókninni 

og benti mér á að hafa samband við aðstoðarskólameistara og deildarstjóra 

móttökudeildar. Við val á NSKÓLA2 hafði ég samband við skrifstofu 

menntamála í Ósló og talaði við þann sem sá um málefni framhaldsskólans. Eftir 

að ég hafði kynnt honum verkefnið benti hann mér á að hafa samband við 

NSKÓLA2. 

Haft var samband við skólastjórnendur og þátttakendur í síma og þeim kynnt 

verkefnið og spurðir hvort þeir vildu taka þátt í rannsókninni. Síðan var þeim 

sent bréf (sjá viðauka 1. og 2.) þar sem þeir fengu frekari upplýsingar um 

rannsóknina. Í þremur skólum, ÍSKÓLA1, ÍSKÓLA2 og NSKÓLA2, sáu 

skólastjórnendur um að velja þátttakendur. Lögð var áhersla á að ná til aðila 

innan skólanna sem hefðu með innflytjendur að gera. Hópviðtölin komu til 

vegna óska frá stjórnendum þessara tveggja skóla. 

Tekin voru viðtöl við tólf þátttakendur, sex konur og sex karla. Á Íslandi voru 

tekin einstaklingsviðtöl við þrjá í ÍSKÓLA1; skólameistara, námsráðgjafa og 

kennara í íslensku fyrir erlenda nemendur. Hér verður þessi skólameistari 

nefndur skólameistari1 og íslenskukennari verður nefndur íslenskukennari1. Í 

ÍSKÓLA2 var hópviðtal við þrjá; skólameistara, kennslustjóra nýbúadeildar og 

kennara í íslensku fyrir erlenda nemendur. Hér eftir verður þessi skólameistari 

nefndur skólameistari2 og íslenskukennarinn verður íslenskukennari2. 

 Sama vinnulag var á rannsókninni í Noregi. Í NSKÓLA1 voru tekin þrjú 

einstaklingsviðtöl þar sem rætt var við aðstoðarskólameistara, 

innflytjendaráðgjafa og deildarstjóra móttökudeildar, en það er deild fyrir 

nemendur sem hafa búið stuttan tíma í Noregi. Í rannsókninni verður 

aðstoðarskólameistari í NSKÓLA1 nefndur aðstoðarskólameistari1. Í NSKÓLA2 
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var hópviðtal þar sem talað var við skólameistara, aðstoðarskólameistara og 

deildarstjóra bóknámsdeildar. Hér verður skólameistari titlaður skólameistari3 

og aðstoðarskólameistari nefndur aðstoðarskólameistari2. 

5.3 Greining gagna og úrvinnsla 

Niðurstöður eigindlegra rannsókna byggjast á aðleiðslu (e. induction) (Lichtman, 

2010). 

Með aðleiðslu er átt við að rannsakandi þróar kenningar og tilgátur sem 

spretta upp úr gögnunum sjálfum með því að safna þeim saman og finna 

sameiginlega svörun sem leitt getur til ákveðins þema eða hugtaks. 

Við greiningu gagnanna var stuðst við spurningarammann og þann fræðilega 

bakgrunn sem rannsóknin byggist á. Viðtölin voru tekin upp, skráð orðrétt niður 

og marglesin. Gögnin voru lykluð og flokkuð í ákveðin þemu eða mynstur eftir 

áhersluþáttum. Með því móti var hægt að ákveða efnistök og finna rauða 

þráðinn í rannsókninni (Lichtman, 2010). 

Markmiðið með greiningunni er að flokka hugmyndirnar og leita skýringa til 

að fá meiri skilning á viðfangsefninu í tengslum við rannsóknarspurningarnar. 

Vitnað er víða orðrétt í viðtölin í texta til að auka trúverðugleika 

rannsóknarinnar. Þrípunktur í byrjun og á milli setninga táknar úrfellingu sem 

ekki skiptir máli. 

5.4 Siðferðileg atriði, réttmæti og trúnaður 

Þegar rannsókn er gerð þurfa siðferðileg atriði að vera skýr. Lichtman (2010) 

tiltekur nokkur atriði sem rannsakandi þarf að átta sig á áður en hann 

framkvæmir rannsóknina, s.s. að rannsóknin má ekki skaða þátttakendur, 

tryggja verður nafnleynd og friðhelgi einstaklinganna og tryggja trúnað á milli 

þátttakenda og rannsakanda. 

Upplýsingar um tilgang og markmið rannsóknarinnar þurfa að vera skýrar og 

þátttakendur þurfa að vera vel upplýstir um það þannig að þeir geti metið hvort 

þeir vilja taka þátt í viðkomandi rannsókn. 

Áður en farið var af stað með þessa rannsókn var send tilkynning til 

Persónuverndar og sótt um leyfi. Talað var við þátttakendur til að fá samþykki 

þeirra og þeim sent formlegt bréf til að upplýsa betur um tilgang og eðli 

rannsóknarinnar. Þátttakendur voru upplýstir um að gögnin yrðu dulkóðuð 

þannig að ekki yrði hægt að rekja upplýsingar til einstakra þátttakenda og 

gögnum yrði eytt að rannsókn lokinni. 

Samkvæmt Flick (2006) er nafnleynd skilyrði fyrir því að rannsókn uppfylli 

kröfur um gott rannsóknarsiðferði. Í eigindlegum rannsóknum er lögð áhersla á 

réttmæti (e. validity). Réttmætið í þessari rannsókn snýst að verulegu leyti um 
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tengsl þess sem verið er að rannsaka og túlkunar á niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Í niðurstöðukaflanum eru notaðar beinar tilvitnanir frá 

viðmælendum, sem eykur á réttmæti rannsóknarinnar. Auk viðtalanna var 

skjalagreining notuð í rannsókninni eins og fram hefur komið, en við það að 

nota fleiri leiðir í gagnasöfnun eykst trúverðugleiki rannsóknarinnar og 

réttmætið verður meira (Askheim og Grenness, 2008). 
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6 Niðurstöður rannsóknar  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Í fyrsta lagi verður umfjöllun um hvern skóla fyrir sig. Gerð verður stutt grein 

fyrir skipulagi skólanna. Upplýsingar eru fengnar úr viðtölum við viðmælendur 

og af heimasíðum skólanna ásamt ársskýrslum og öðrum opinberum gögnum. 

Í öðru lagi verður umfjöllun um helstu þætti sem komu fram í viðtölunum 

við þátttakendur og verður það tengt við hvern skóla. Þessir þættir eru: 

• Áherslur í skólastarfi fyrir innflytjendur 

• Stoðkerfi framhaldsskólans 

• Félagsleg staða innflytjenda í nemendahópnum 

• Félagsleg mismunun nemenda 

• Foreldrasamstarf 

• Brotthvarf úr framhaldsskóla 

• Fjölbreytt menning. Auður eða erfiði? 

Í lok umfjöllunar um hvern skóla er stutt samantekt. Þá er í lokin samantekt 

um hvort land fyrir sig. 

6.1 ÍSKÓLI1 

Nemendahópur skólans er mjög fjölbreyttur hvað varðar aldur, ólíkar þarfir til 

náms og félagslegra þarfa. 

Fjöldi nemenda er rúmlega eitt þúsund í dagskóla. Ekki er vitað með vissu 

um fjölda nemenda með annað móðurmál en íslensku þar sem það er ekki 

skráð, en álitið er að það séu um það bil þrjátíu nemendur. Skólinn er 

fjölbrautaskóli. 

Upplýsingatækni er notuð í allri kennslu. Nemendur þurfa að hafa fartölvu til 

umráða. Hlutverk skólans er kennsla til stúdentsprófs á bóknámsbrautum og 

kennsla á iðn- og verknámsbrautum með áfanga- og fjölbrautasniði. Jafnframt 

er lögð áhersla á innritun nemenda úr nærumhverfi skólans og stefnt að því að 

60–70% innritaðra í bóknám komi af upptökusvæði hans (Upplýsingar frá 

ÍSKÓLA1). Kennsla í skólanum fer fram bæði í dag- og kvöldskóla og geta 

nemendur valið um tuttugu og eina námsbraut. Rúmlega helmingur nemenda 
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er á bóknámsbrautum. Framhaldsskólabraut er við skólann og er hún hugsuð 

sem námsbraut fyrir nemendur sem ráða ekki við byrjunaráfanga á 

stúdentsbrautum og uppfylla ekki inntökuskilyrði þar. Skólinn hefur 

móttökuáætlun (Upplýsingar frá ÍSKÓLA1). 

6.1.1 Áherslur í skólastarfi fyrir innflytjendur 

Samkvæmt móttökuáætlun skólans tekur hann á móti nemendum með annað 

móðurmál en íslensku og veitir þeim sérstaka námsaðstoð og íslenskukennslu. 

Námsráðgjafi aðstoðar nemendur við að skipuleggja námið og fylgist með 

námsframvindu þeirra og hjálpar þeim við að fá aðstoð við hæfi. Boðið er upp á 

hægferð í kjarnagreinum og ÍSA-áfanga sem eru aðlagaðir fyrir nemendur. ÍSA-

áfangar eru áfangar í íslensku fyrir nemendur sem eru með annað móðurmál en 

íslensku. Í ÍSA-áföngunum eru þau í sértíma sem reynt er að sníða að þeirra 

þörfum. Annars eru þau inni í almennum bekkjum eftir áföngum. Nemendum er 

einnig boðið upp á sérstaka aðstoð í prófum, s.s. lengdan próftíma og aðstoð 

við lestur prófanna, þurfi þeir á því að halda. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvað skólinn legði áherslu á í vinnu sinni 

með innflytjendum kom í ljós að þessi hópur hefur verið mjög fámennur í 

skólanum og af þeim sökum hefur verið erfitt að halda úti þjónustu við hann. 

Skólameistari1 lýsir áhyggjum sínum á eftirfarandi hátt: 

Sko, ef ég byrja fyrst svona kannski almennt á stöðu skólans 

gagnvart þessum málaflokki, þá höfum við áhyggjur af því hvað fáir 

nemendur sækja um hjá okkur, nemendur sem hafa annað 

tungumál eða móðurmál en íslensku. Sérstaklega í ljósi þess að við 

vitum af því að í grunnskólum á okkar svæði er mikill fjöldi 

nemenda og þeir skila sér ekki hingað til okkar nema í alltof litlu 

mæli. Það er alltof lítið hlutfall þeirra sem skilar sér hingað. 

Fram kemur í máli skólameistara1 að hann hafi fundað með skólayfirvöldum 

á svæðinu til að fá upplýsingar um fjölda nemenda með annað móðurmál en 

íslensku en þær upplýsingar liggi ekki fyrir. Vonaðist hann til að þessi fundur 

með skólayfirvöldum yrði upphafið að því að kanna ástæður þess að svo fáir 

innflytjendur skila sér í framhaldsskólann. 

Hjá námsráðgjafanum fengust þau svör að það hefðu ekki verið margir 

innflytjendur fram að þessu í skólanum og því hefði ekki þurft neitt sérstakt 

utanumhald nema bara svona eins og hjá öðrum nemendum. Fyrir tveimur 

árum kom inn hópur og kannaði hún námslega stöðu hans og kom þá í ljós að 

staðan var ekki góð. Námskönnunin leiddi í ljós að vandi nemenda var fyrst og 

fremst í raungreinum. Útkoman var verst í efnafræði, eðlisfræði og líffræði þar 

sem þeir réðu ekki við hugtakaskilning í þessum greinum. Ákveðið var að fá 
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raungreinakennara til þess að vinna með þeim í hugtökum og skilningi á 

sértækum orðum einstakra greina. Skólameistari1 segir: 

Höfum alltaf samt verið með einhvern svona stuðning í boði, það 

hefur verið blæbrigðamunur á því hvers eðlis hann hefur verið. 

Núna erum við ekki með raungreinakennara inni heldur er 

íslenskukennari1 bara með þau í þessari menningartengdu íslensku 

sem kemur þá í staðinn fyrir aðra íslenskuáfanga. 

Íslenskukennari1 talar einnig um hversu fáir nemendur með annað 

móðurmál en íslensku hafi verið í skólanum og segir að þau hafi þurft að leggja 

niður áfanga af því að það vantaði nemendur: 

 Við vorum að reyna að gera sérstaka áfanga fyrir þau í íslensku og 

við erum að gera það núna. En á tímabili vantaði bókstaflega 

nemendur þannig að það féll niður. 

Námsráðgjafinn segir skólann leggja áherslu á að hjálpa nemendum með 

íslenskuna þannig að hún verði þeim ekki „fjötur um fót“ í skólastarfinu. Skólinn 

leggi áherslu á að halda nemendunum inni í skólanum og aðstoða þá eftir 

fremsta megni þannig að þeir hætti ekki vegna íslenskunnar: 

... það sé ekki íslenskunni að kenna að þau geti ekki verið í 

framhaldsskóla. 

Fram kemur í máli íslenskukennara1 að íslenskukennslan sé frekar erfið fyrir 

þessa nemendur vegna þess hversu misjafnlega þeir séu staddir í íslenskunni. 

Hann segir:  

Nú verðum við með sérstaka íslenskukennslu, sem er frekar erfitt 

af því að þau eiga svo lítið sameiginlegt, svo það er mjög snúið 

hvað á maður bókstaflega að vera að gera. En ég held að við 

komum til með að halda því áfram að veita þeim bara hreinlega 

venjulega íslenskukennslu. Sum hafa ekki náð því sem þau voru að 

gera í grunnskólanum, þau skrifa mjög skrýtið mál og tala mjög 

skrýtið mál, reyna að koma íslenskunni betur í lag. 

Viðmælendur tala um að nemendur eigi erfitt með hugtakaskilning í öðrum 

greinum og það vanti upp á lesskilning og þar reyni skólinn eftir bestu getu að 

aðstoða þau. 

Fram kemur í máli skólameistara1 að ÍSKÓLI1 bjóði upp á starfstengda braut 

fyrir erlenda nemendur sem árlega tekur inn fimmtán til tuttugu nemendur. Þar 

fer kennslan fram á íslensku með enskum stuðningi. Þarna er ekki kennd sérstök 

íslenska. Þau fá kennslu í hugtökum og orðum úr starfsgreininni sem nýtist þeim 

úti á vinnumarkaði. Nemendur geta sótt um á þessa braut sextán ára gamlir en 

hafa yfirleitt verið eldri. Þetta er vinsæl braut við skólann. 
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6.1.2 Stoðkerfi framhaldsskólans 

Tveir náms- og starfsráðgjafar starfa í fullu starfi við skólann. Þeir skipta með 

sér verkum og sér annar þeirra sérstaklega um innflytjendur. Nemendur hafa 

umsjónarkennara til 18 ára aldurs. Hlutverk hans er að fylgjast með skólasókn 

og námsframvindu nemenda og hefur hann fastan umsjónartíma með þeim. 

Umsjónarkennari sendir forráðamönnum tölvupóst eftir þörfum. 

Félagsmálafulltrúi er starfandi við skólann. Það er kennari sem hefur umsjón 

með félagslífi unglinganna í samstarfi við nemendaráðið og er hann hugsaður 

sem tengiliður við nemendaráðið. 

Viðmælendur tala um að nemendur af erlendum uppruna hafi fengið 

faggreinabundinn stuðning, þ.e. stuðning í einstökum áföngum sem þau eru í 

vandræðum með. Þá koma faggreinakennararnir og hjálpa þeim. Einnig hefur 

þeim stundum staðið til boða heimanámsstuðningur. Námsráðgjafi segir að 

þegar nemendur voru bara einn og tveir hafi allur stuðningur verið á 

einstaklingsgrundvelli. Eftir könnunina sem hann gerði og í ljós kom að þau 

komu illa út í lesgreinum og raungreinum var settur á laggirnar lesáfangi fyrir 

þau, þar sem þau fengu stuðning kennara við lesturinn. Námsráðgjafi: 

Þetta voru krakkar sem voru að koma upp úr grunnskóla, krakkar 

sem voru búin að búa hér kannski frá sex eða sjö ára aldri. Þau 

voru kannski að ráða við hægferðina í íslensku, en þau voru að falla 

í lesgreinum og raungreinum. Og þessi áfangi var hugsaður þannig 

að þau myndu mæta með sitt námsefni og gætu fengið bara 

aðstoð kennara til að hjálpa sér með orð og lesa texta og svona. 

Fram kemur í máli viðmælenda að nemendur nýta sér ekki alltaf það sem 

þeim stendur til boða og hefur það verið vandamál. Námsráðgjafi segir að það 

hafi verið hætt við að bjóða þeim heimanámsaðstoð því þau mættu svo illa. 

Viðmælendur tala allir um að innflytjendurnir vilji falla inn í hópinn, þeir vilja 

ekki vera einhver sérhópur. Fram kemur í máli skólameistara1: 

Þau vilja ekkert vera að láta vekja á sér athygli þessir krakkar. Þau 

vilja bara detta inn í hópinn, þau vilja ekkert láta stimpla sig sem 

útlendinga og vera í einhverri sérkennslu og stuðningi sem slíkir og 

reyna svolítið bara að vera með hópnum. 

Íslenskukennari1 talar einnig um að þeir vilji ekki sértíma. Hann segist ekki 

viss um að það eigi endilega að vera að taka þessa nemendur út úr tímum til að 

kenna þeim íslensku. Það sé betri lausn að hafa minni hópa, þannig að það séu 

aldrei meira en tuttugu og fimm nemendur í hópi og sérstaklega í 

byrjunaráföngunum í íslensku. 

Íslenskukennari1 bendir á að nemendur séu margir hverjir hvorki læsir né 

skrifandi á sínu móðurmáli þótt þeim finnist þeir voðalega duglegir. Því þurfi að 
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hlúa vel að því að þeir eignist íslenskt þjóðerni. Þeir eigi í raun ekkert þjóðerni. 

Þjóðerni móðurmálsins sé foreldrana, nemandi sem hafi komið til Íslands níu 

ára gamall og aldrei farið til síns upprunalands eftir það, eigi Ísland sem sitt 

land. 

 Fram kemur í máli viðmælenda að engir sérfræðingar séu starfandi í þessum 

málaflokki við skólann. Skólameistari segist gjarnan myndi vilja hafa starfsmann 

sem hefði innsýn í þennan málaflokk til að sjá um þessa nemendur. Fram kemur 

í máli viðmælenda að skólinn hefur lítið sem ekkert sótt sér utanaðkomandi 

ráðgjöf um málefni tengd innflytjendum. Íslenskukennari hefur tekið nám í 

íslensku sem annað mál. 

6.1.3 Félagsleg staða innflytjenda í nemendahópnum 

Fram kemur hjá viðmælendum að skólinn geri ekkert sérstakt til að styrkja 

félagslega stöðu innflytjenda. Námsráðgjafi sem sér um nemendur segir að þeir 

haldi hópinn: 

Þau halda sig rosalega saman. Hvort sem þau eru í bóknámi eða 

verknámi. Ég tel þetta sé ekki það að þau séu að grúppa sig saman 

af því að hinir loka á þau. Það er ekki mín upplifun. … Nei, mín 

upplifun er frekar það að þau kjósi að vera saman. 

Fyrir framan skrifstofu námsráðgjafa er setukrókur þar sem námsráðgjafi 

segir að þau sitji oft saman í frímínútum og borði nestið sitt. Hann segir að 

innflytjendur sæki ekki skemmtanir á vegum skólans né taki þeir þátt í 

klúbbastarfi sem sé í boði. Þeir eru ekki þátttakendur í nemendaráði skólans. 

Námsráðgjafi heldur því fram að það þurfi að virkja þessa nemendur betur í 

félagslífinu í skólanum og segist hann hafa rætt það við félagsmálafulltrúa 

skólans: 

Það þarf að virkja þessa krakka betur í félagslífinu. Ég held að það 

gæti skipt miklu máli fyrir þau. 

 Fram kemur í máli námsráðgjafa að hann sjái um skiptinemana sem eru í 

skólanum og að þeim gangi illa að aðlagast:  

Þeim gengur alveg rosalega illa að aðlagast hérna. Sko, krakkarnir 

þau taka þau ekki inn í hópinn. Þau finna það. Þau eru bara eitt og 

eitt hérna, þeim finnst íslenskir krakkar rosalega lokaðir. 

Íslenskukennari1 talar um að það sé nýtt að nemendur séu farnir að tala 

ensku saman. Bæði nemendur sem eiga ekki íslensku sem móðurmál og 

nemendur sem eiga íslensku sem móðurmál. Enskan sé þeirra samskiptamál. 
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6.1.4 Félagsleg mismunun nemenda 

Fram kemur í máli viðmælenda að ekki sé unnið markvisst gegn félagslegri 

mismunun og að þeirra mati er ekki um neitt slíkt að ræða í skólanum. 

Skólinn sé með nemendur sem eru „svona miðjuhópur og þar fyrir neðan“. 

Námsráðgjafi telur að félagsleg mismunun liggi frekar í þeim mun sem er á 

nemendahópi í framhaldsskólunum á Íslandi. Hvernig nemendur skiptist niður á 

milli skólanna geti gefið vísbendingu um að um félagslega mismunun sé að 

ræða: 

… og það er náttúrlega vitað að þeir sem að, sko, eiga meiri pening 

og svona. Þeir sækja í dýrari skóla og það sem þeir halda að séu 

betri skólar. 

Skólameistari1 talar um að með framhaldsskólalögunum frá 2008 hafi verið 

innleidd fræðsluskylda til átján ára aldurs, sem feli í sér að þá beri 

fræðsluyfirvöldum skylda til að útvega nemendum skólapláss. Hann lýsir þó 

áhyggjum sínum yfir því að það sé kominn ákveðinn vísir að aðskilnaði 

innflytjenda og innfæddra í vissum skólum. Hann bendir á að í ákveðnum 

hverfum þar sem íbúðarhúsnæði er ódýrt séu innflytjendur í meirihluta. 

Skólarnir í þessum hverfum séu sumir hverjir með hátt hlutfall innflytjenda. 

Íslenskukennari1 bendir á að það sé mikil breidd í þessum nemendahópi, 

sumir séu sterkir námsmenn og hafi góð tök á íslenskunni og svo séu aðrir sem 

ekki nái sömu tökum á tungumálinu. Fram kemur í máli hans að það sjáist 

munur bæði eftir þjóðerni og hvort þau eiga menntaða foreldra. Þeir sem eiga 

menntaða foreldra stefna frekar á háskólanám. 

Viðmælendur tala um að hjá nemendum frá sumum þjóðlöndum, þá sé það 

mikið atriði að nemendur fari að vinna þegar þeir geta sýnt fram á framfærslu 

eftir átján ára aldur. Fram kemur í máli íslenskukennara1 að hjá mörgum séu 

félagslegar aðstæður þannig að þeir þurfi að vinna mikið með skólanum. Einnig 

sé mikið um að þeir þurfi að aðstoða fjölskyldu sína: 

… Þau eru að fara úr tíma til að túlka fyrir mömmu einhvers staðar 

og þau eru að fara með systkini sín til læknis. Það er líka ákveðinn 

hópur sem þarf svo mikið að sinna hlutverki fjölskyldunnar sem 

tefur þau bókstaflega frá náminu. 

6.1.5 Foreldrasamstarf 

Viðmælendur segja foreldrasamstarfið vera á sömu nótum fyrir alla nemendur 

skólans. 

 Fram kemur í máli skólameistara1 að foreldrasamstarf sé bara tvö fyrstu 

árin í framhaldsskólanum eða þar til nemendur ná átján ára aldri, eftir það 
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verður skólinn að fá samþykki nemanda ef hann vill hafa samband við foreldra. 

Foreldrum er sendur tölvupóstur og fréttabréf þar sem fram koma ýmsar 

upplýsingar um skólastarfið. Hann segir: 

… þannig að það virðist vera að við séum ekki ennþá búin að vinna 

okkur út úr þessu þegar sjálfræðisaldurinn var sextán ára að 

foreldrar virðast einhvern veginn almennt hugsa að þegar barnið 

mitt er komið í framhaldsskóla, að þá svona minnka afskipti mín og 

barnið er jafnvel … æi mamma vert þú nú ekki að mæta, þú ert 

örugglega eina mamman sem ert að mæta og svona, það er svolítið 

þetta. 

Að sögn skólameistara1 hefur verið umræða um það að bjóða nemendum 

sem eru innflytjendur og foreldrum þeirra á sérstaka kynningarfundi í skólanum 

þegar skólinn er með kynningarfundi fyrir tíundubekkinga. Umsjónarkennarar 

og aðrir sem hafa verið með þessa fundi hafa tekið eftir því að þessa nemendur 

og foreldra þeirra vantar. Í dag er öllum nemendum boðið samtímis á 

kynningarfundina. 

Námsráðgjafi segir foreldra nýnema boðaða á fund á haustin með börnum 

sínum til að fá upplýsingar um skólastarfið. Hann segir foreldrana mæta 

almennt mjög illa: 

Við hittum líka, sko, hlutfallslega mjög fáa foreldra 

framhaldsskólanema. Þannig að við höfum ekki gert neina könnun 

á því hvað margir eru að mæta á þennan opna fund sem við erum 

með hér á haustin. 

Námsráðgjafi talar um að foreldrar þessara nemenda séu margir mjög illa 

talandi á íslensku þegar hann hefur þurft að hringja heim og tala við þá. Fram 

kemur hjá námsráðgjafa að það þyrfti að vera betra samstarf við foreldra 

innflytjenda, en það sé mjög erfitt út af tungumálinu og kannski 

menningarmun. 

Fram kemur hjá viðmælendum að þeir segjast finna fyrir áhuga foreldra 

innflytjenda á að nemendurnir séu í skóla og mennti sig. 

6.1.6 Brotthvarf 

Samkvæmt menntastefnu ÍSKÓLA1 er markvisst unnið gegn brotthvarfi, m.a. 

með námsráðgjöf, fjarvistarfulltrúa og umsjón með námshópum. 

Umsjónarkennari er í nánu sambandi við nemendur í brotthvarfshættu og 

hvetur þá til virkni í námi. 

Reglulegir fundir eru haldnir um stöðu einstakra nema og áminningar sendar 

til foreldra nemenda sem eru yngri en átján ára. 
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ÍSKÓLI1 setti sér það markmið að minnka brotthvarf úr 17% í 14% á árinu 

2010. Það náðist því miður ekki. Fram kemur í máli skólameistara1 að það sé 

erfitt að ræða um þetta brotthvarf, það gefi ekki rétta mynd. Hann segir stærsta 

brotthvarfshópinn vera nemendur sem hætta um áramót og fara í annan skóla. 

Samt teljist þeir til brotthvarfsnemenda í ÍSKÓLA1. Innflytjendur séu alls ekki 

áberandi í brotthvarfinu. Hann segir: 

Hérna fyrir ekki svo óskaplega mörgum árum síðan þá var þetta 

miklu minni hópur og mest fólk frá Asíu. Eða mjög mikið. Því miður 

þá var það þannig að þau sem skiluðu sér á annað borð í 

framhaldsskólann þau duttu mjög fljótt út. Það lá við að við 

héldum hérna sérstaka hátíð fyrir fimm árum síðan þegar fyrsti 

nemandinn, fyrsti nemandinn okkar frá Asíu, útskrifaðist sem 

stúdent. Þetta var viðburður í skólanum því flestir höfðu hætt. 

Skólameistari1 segir að brotthvarf hafi ekki verið svo mikið áhyggjuefni 

þegar allir gátu fengið vinnu en nú sé þetta breytt. Íslenskukennari1 talar um að 

Taílendingar séu hópur sem hafi komið illa út og enginn Taílendingur hafi 

útskrifast úr skólanum. Taílenskir krakkar tali um að það þyki mjög mikil 

tímasóun að vera í námi í staðinn fyrir að vera að vinna. Taílendingar hafi engan 

talsmann á meðan Víetnamar hafi sterkan talsmann. Einnig kemur fram í máli 

hans að það sé áberandi að þegar ofar dregur í náminu eigi þessir krakkar sem 

eru illa að sér í íslensku erfiðara með námið, þá vanti lesskilning og ráði ekki við 

námsefnið. 

Námsráðgjafi heldur því fram að námið sé of langt fyrir stóran hluta 

nemenda, ekki bara innflytjendur. Hann heldur því fram að það þurfi styttra 

starfstengt nám inn í skólakerfið. Stór hluti nemenda hafi ekki úthald í fjögur ár í 

framhaldsskóla en hefði úthald í tvö ár. 

Skólaárið 2012–2013 mun ÍSKÓLI1 skrá ástæður brotthvarfs nemenda úr 

skólanum og námsráðgjafi skólans fylgja því eftir með því að hringja í nemendur 

og leggja fyrir þá spurningar um ástæðu þess að þeir hættu í skólanum.  

6.1.7 Fjölbreytt menning. Auður eða erfiði? 

Viðmælendur segja að skólinn leggi ekki áherslu á fjölbreytta menningu eða 

eins og kemur fram hjá námsráðgjafa: 

… ég held að skólinn í sjálfu sér sé ekkert voða mikið að spá í 

menningu annarra þjóða. Nei, hér eru bara hlutirnir í föstum 

skorðum eins og þeir hafa verið lengi. Það er ekkert mikið verið að 

breyta því.  
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Skólameistari1 segir skólann ekki gefa þessu gaum í daglegu starfi, en inni í 

ákveðnum áföngum, t.d. félagsfræðigreinum og mannfræðiáfanga, sé unnið 

með verkefni í fjölmenningu. 

Fram kemur í máli íslenskukennara1 að innflytjendur tali um að munur sé á 

heimamenningu þeirra og íslenskri menningu. 

… þá segja þau sko, reglurnar hér á landi eru sko ekki heima hjá 

mér. Heima hjá mér eru sko svona og svona reglur. Þau vilja meina 

að heima hjá þeim þá gildi allt annað heldur en gildir hér á Íslandi. 

Þetta er eitthvað sem við sjáum ekki mikið í skólanum, þau koma 

hingað og eru hér í skólanum bara og eru eins og allir hinir og vilja 

vera eins og allir hinir. 

Þegar viðmælendur eru spurðir hvort skólinn virki þann fjölmenningarauð 

sem hann hefur aðgang að hjá innflytjendum eru svörin þau að svo sé ekki. 

Skólameistari1 svarar því að stórt skref hafi verið tekið af hálfu stjórnvalda 

þegar nemendur fengu móðurmál sitt metið í staðinn fyrir þriðja mál en að öðru 

leyti sé auður þeirra ekki nýttur. Fram kemur í máli skólameistara að hann sjái 

auðinn sem liggur í þessum fjölbreytileika en það kalli á úrlausnir. Hjá ÍSKÓLA1 

þurfi fyrst og fremst að ná þessum nemendum inn í skólann. 

Íslenskukennari segir það liggja í skólamenningunni að ekki séu dregnir fram 

styrkleikar úr nemendahópnum. Það væri kannski nokkuð sem þyrfti að gera á 

öllum sviðum, því nemendahópurinn væri fjölbreyttur og hefði ýmsa hæfileika. 

Fram kemur í máli íslenskukennara1 að nemendur geti fengið allt að tólf 

einingar metnar fyrir móðurmál sitt, þau sem eru læs og skrifandi á því. 

6.1.8 Samantekt 

Í ÍSKÓLA1 eru innflytjendur fámennur hópur og hefur það valdið stjórnendum 

skólans nokkrum áhyggjum. 

Skólinn hefur ekki skráð sérstaklega þessa nemendur og skortir því yfirlit yfir 

hópinn. Erfitt hefur verið að byggja upp úrræði sökum fámennis og einnig hafa 

nemendur jafnvel ekki mætt í þá stuðningskennslu sem í boði er. Stuðningurinn 

liggur fyrst og fremst í íslenskukennslu, lesskilningi og hugtakakennslu ýmissa 

fræðigreina. 

Innflytjendurnir vilja falla inn í hópinn að mati viðmælenda. Þeir halda 

hópinn sín á milli og taka lítinn þátt í félagslífi skólans. Skólinn er ekki með neina 

markvissa vinnu til að styrkja félagslega stöðu þeirra. 

 Foreldrasamstarf er á sömu nótum og annarra nemenda. Fram kom hjá 

námsráðgjafa að foreldrasamvinnan við foreldra innflytjenda væri erfið, bæði 

vegna slakrar tungumálakunnáttu hjá foreldrum og kannski einnig vegna 

menningarmunar. Hann var sannfærður um að það þyrfti að standa betur að 
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foreldrasamstarfinu. Foreldrasamstarf almennt væri frekar lítið í 

framhaldsskólanum. 

Viðmælendur telja að ekki sé um félagslega mismunun að ræða í skólanum 

en tala um félagslega mismunun í skólakerfinu á Íslandi og einnig tala þeir um 

félagslega erfiðleika hjá innflytjendum. Fram kemur að heimamenning og 

skólamenning nemenda sé ólík. Brotthvarf innflytjenda er ekki meira en annarra 

nemenda að mati viðmælenda og hefur brotthvarf fram að þessu ekki verið 

mikið áhyggjuefni. Skólinn virkjar ekki þann fjölmenningarlega auð sem hann 

hefur aðgang að. 

6.2  ÍSKÓLI2 

ÍSKÓLi 2 leggur áherslu á fjölbreyttan nemendahóp. Með fjölbreyttum 

nemendahópi er átt við nemendur af öllum getustigum, mismunandi þjóðerni, 

úr dreifbýli og þéttbýli og á öllum aldri. 

Lögð er áhersla á að nemendur með ólíkan bakgrunn geti sótt nám við hæfi í 

skólanum og kennarar skólans beiti fjölbreyttum kennsluaðferðum og 

námsmati til að mæta fjölbreytileika nemendahópsins (Upplýsingar ÍSKÓLA2, 

2013). 

Skólinn er fjölbrautaskóli. Nemendur í dagskóla eru rúmlega eitt þúsund. 

Boðið er upp á sautján námsbrautir við skólann, bóklegar og starfstengdar. 

Tæplega helmingur nemenda er á bóknámsbrautum skólans. Erlendir 

nemendur við skólann sem hafa annað móðurmál en íslensku eru áttatíu og 

átta í dag og koma frá tuttugu og átta löndum. Af þeim eru þrjátíu og fjórir með 

íslenskt ríkisfang og fimmtíu og fjórir með erlent. Fram kemur í máli 

viðmælenda að þau eru stolt yfir að hafa svo fjölbreytilegan nemendahóp í 

skólanum. Nemendur sem sækja um inngöngu í skólann á bóknáms- og 

starfsnámsbraut þurfa að hafa náð lágmarkseinkunninni fimm í íslensku, ensku, 

dönsku og stærðfræði. Inntökuskilyrði inn á almenna námsbraut eru þau að 

nemendur þurfa að hafa lokið skyldunámi samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla. 

Sömu kröfur eru gerðar til nemenda sem sækja um á framhaldsskólabraut 

skólans (Upplýsingar ÍSKÓLA2, 2013). 

ÍSKÓLi2 er með sérstakan samning við mennta- og 

menningarmálaráðuneytið um að hann veiti sérstaka stoðþjónustu við 

nemendur af erlendum uppruna og kemur það fram í móttökuáætlun skólans. 

Kennslustjóri erlendra nema og verkefnastjóri, sem jafnframt er 

íslenskukennari, er talsmaður þessara nemenda við skólann. Auk þess hafa 

nemendur sérstaka stoðkennara í tungumálum, íslensku og stærðfræði. Unnið 

er samkvæmt móttökuáætluninni þegar tekið er á móti innflytjendum sem 

hefja nám við skólann. 
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Skólinn hefur sett sér deilimarkmið og fjölmenningaráætlun sem unnið er 

eftir. Markmið fjölmenningaráætlunarinnar eru m.a. að vinna að gagnkvæmri 

aðlögun þar sem horft er til þess að nýta bakgrunn nemenda til að miðla 

þekkingu og eyða fordómum, stuðla að myndun vinatengsla milli nemenda sem 

hafa íslenskan bakgrunn og nemenda sem hafa erlendan bakgrunn til að vinna 

gegn einangrun erlendra nemenda, stuðla að þátttöku erlendra nemenda í 

félagslífi skólans og kynna menningu þeirra. Auk þess kemur fram í 

fjölmenningaráætluninni að bæta þurfi við áföngum í ensku fyrir nemendur af 

erlendum uppruna þar sem sýnt er að margir í þessum hópi hafa ekki nægilega 

kunnáttu í ensku. Einnig að bjóða upp á undirbúningsáfanga þar sem lögð er 

áhersla á sértækan orðaforða námsgreina. 

Skólinn er með sérstaka fjölmenningarstefnu þar sem fram kemur að allir 

nemendur skólans eiga að fá sömu tækifæri til menntunar, óháð uppruna og 

þjóðerni. Er það stefna skólans að móta jákvæð viðhorf til fjölmenningar, jafnt 

meðal kennara sem nemenda, svo hver og einn nemandi fái notið sín á sínum 

forsendum. Fram kemur í stefnunni mikilvægi þess að nemendur skólans fái að 

njóta þeirrar fjölbreytni og tækifæra til menntunar sem felast í samveru og 

samskiptum við fólk af ólíkum uppruna og þjóðerni. 

Markmið með sjálfbærnistefnu ÍSKÓLA2 er að gera raddir og skoðanir 

erlendra nemenda greinilegri í skólasamfélaginu. Hlutfall þeirra og virkni í 

nefndum og ráðum skólans verður könnuð og þeir hvattir til þátttöku í 

félagslífinu. Áhersla er lögð á að erlendir nemendur taki oftar þátt í 

uppákomum sem skólinn stendur fyrir og þeir fái tækifæri til að kynna 

menningarlegan bakgrunn sinn (Upplýsingar frá ÍSKÓLA2, 2013). 

ÍSKÓLI2 er með námsver sem opið er öllum nemendum þar sem boðið er 

upp á stuðning í námi. 

6.2.1 Áherslur í skólastarfi fyrir innflytjendur 

Skólameistari2 segir skólann leggja áherslu á að geta tekið á móti öllum 

nemendum óháð þjóðerni og bakgrunni. 

Skólinn sé skuldbundinn til að veita innflytjendum góða stoðþjónustu. 

Fram kemur hjá viðmælendum að lögð sé áhersla á að skrá nemendur sem 

eru með annað móðurmál en íslensku. Það segjast þau gera til að fá heildarsýn 

yfir hópinn og geta þannig haldið betur utan um hann. Með því móti geta þau 

veitt bæði nemendum og kennurum skólans meiri stuðning. 

Fram kemur í máli skólameistara2 að kennarar skólans séu mjög meðvitaðir 

um þennan nemendahóp því það sé haldið vel utan um hann af starfsfólki 

móttökudeildar. Skólinn hefur boðið upp á heimavinnuáfanga fyrir þessa 

nemendur, en nú er komið námsver í skólann fyrir alla nemendur svo þessi 

áfangi er aflagður. Íslenskukennari2 segir að allt starfið í kringum erlendu 
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nemendurna hafi verið hálfgert grasrótar- og þróunarstarf frá upphafi. Þegar 

hann byrjaði að kenna, vorið 2000, hafi verið þrír erlendir nemendur í skólanum 

og hann fékk tíu aukatíma í íslensku fyrir þá. Í dag séu nemendurnir orðnir 

áttatíu og átta og nú sé verið að kenna fimm til sex mismunandi ÍSA-áfanga. 

Lögð er áhersla á að nemendur blandist strax inn í venjulega bekki í 

skólanum og er þeim leiðbeint af kennslustjóra og íslenskukennara2 um val í 

áfanga. Þar er lögð áhersla á að þau velji ekki of erfiða áfanga í byrjun heldur 

áfanga þar sem þau geta verið á jafnréttisgrundvelli við íslensku nemendurna 

eða jafnvel betri. 

Fram kemur í máli viðmælenda að nemendur eru í sérstökum bekkjum í 

byrjunaráföngunum í ÍSA og í upplýsingatækni. Kennarinn í upplýsingatækninni 

er sérmenntaður í kennslu erlendra nemenda og hefur verið með aðra nálgun 

fyrir þau í kennslunni. 

 Skólameistari2 leggur áherslu á að það sé ekki síður mikilvægt fyrir íslensku 

nemendurna að kynnast erlendu nemendunum og því sé mikilvægt að þeim sé 

blandað inn í áfangana. Hann talar um að nemendur frá Asíu séu oft sterkir í 

raungreinum. 

Viðmælendur segja stoltir frá því að skólinn hafi tvisvar sinnum verið með 

erlenda nemendur sem hafi dúxað á stúdentsprófi. Fram kemur í máli 

viðmælenda að kennarar hafi verið að þróa áfanga í íslensku fyrir þennan 

nemendahóp til að efla hann í íslenskunni. 

Skólameistari2 kemur inn á hvað breytilegur fjöldi þessara nemenda gerir 

skólunum erfitt um vik að halda úti kennslu í ÍSA-áföngum: 

Og mér sýnist svona að það sem skólarnir eru að lenda í er að þeir 

eru ekki að ná að halda uppi nauðsynlegu námsframboði í ÍSA eða 

jafnvel talaða málinu, af því að fjöldinn er svo mismunandi … 

Viðmælendur tala um að stundum komi nemendur í skólann sem tali fína 

íslensku en geti ekki skrifað hana og það sé áberandi að þegar tungumálið 

verður flóknara skilji þau það ekki. 

Íslenskukennari2 leggur áherslu á að það skipti máli að þau hafi gott vald á 

sínu móðurmáli til að geta yfirfært það á íslenskuna. 

Viðmælendur segja flesta innflytjendur taka próf í sínu móðurmáli í staðinn 

fyrir dönskuna og það fá þau metið inn í skólann. 

6.2.2 Stoðkerfi framhaldsskólans 

Sú stoðþjónusta sem snýr að innflytjendum í ÍSKÓLA2 er fyrst og fremst í 

tengslum við móttökudeildina en þar eru átta starfsmenn og eru fjórir kennarar 

í íslensku. 
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Auk þess býður skólinn upp á náms- og starfsráðgjöf fyrir alla nemendur. 

Fram kemur í máli skólameistara að innflytjendur fá jafnvel ívið meiri 

stoðþjónustu en aðrir, en það fari eftir því hversu duglegir þeir eru að sækja sér 

stuðning. Margir erlendir nemar þurfa oft ekkert annað en ÍSA-áfangana og eru 

að öðru leyti alveg sjálfbjarga. 

Kennslustjóri segir að stundum sé stofnaður stuðningshópur eða teymi í 

kringum einstaka nemendur sem þarf að finna úrræði fyrir og það komi oft fram 

á samráðsfundum í skólanum hvaða nemendur þurfi stuðning. 

Viðmælendur segja að það sé mikill sveigjanleiki innan skólans í 

stoðþjónustu við nemendur. Skólameistari2 bendir á að það hafi komið fram að 

innflytjendur séu frekar feimnir við að kvarta. 

Viðmælendur eru spurðir hvort einhverjir sérfræðingar í þessum málaflokki 

aðrir en þeir séu í skólanum. Skólameistari2 svarar því til að þegar byrjað var að 

taka á móti þessum hópi hafi verið haldin námskeið fyrir kennara um hvernig 

ætti að taka á móti nýbúum. Fram kemur hjá íslenskukennara2 að hann hafi 

verið á námskeiðum bæði hérlendis og erlendis, svo hafi hann tekið nám í 

máltöku annars máls og kennslufræði tungumála. 

Kennarar eru duglegir að fara á ráðstefnur og námskeið sem eru í boði um 

fjölmenningu og annað sem tengist þeim málaflokki. 

6.2.3 Félagsleg staða innflytjenda í nemendahópnum 

ÍSKÓLI2 er ekki með neinn sérstakan stuðning við innflytjendur í félagslegum 

tengslum, þ.e. við að eignast íslenska vini og blandast nemendahópnum. 

 Fram kemur hjá skólameistara2 að þau hafi verið með mentor-kerfið, þar 

sem íslenskir nemendur voru fengnir til að vera félagar innflytjendanna og 

hjálpa þeim að komast inn í hópinn. Íslenskukennari2 segir að þau hafi gefist 

upp á því, það hafi ekki gengið nógu vel. 

Viðmælendur tala um að skólinn standi frammi fyrir því verkefni að fá 

innflytjendur til að blandast betur nemendahópnum og fá þá til að taka þátt í 

félagslífinu í skólanum, m.a. með því að taka þátt í starfi nemendaráðsins. Fram 

kemur hjá kennslustjóra að það fari eftir persónuleika hvernig þau blandist. Þau 

sem eru félagslega sterk og órög blandast nokkuð vel, en hin, sem eru feimnari 

og ekki eins framfærin, hópa sig saman og tala þá jafnvel ensku saman. Það er 

að hans mati ákveðið vandamál. 

Fram kemur hjá viðmælendum að innflytjendurnir taki helst þátt í 

söngvakeppninni í skólanum en það sé erfitt að fá þau til þátttöku í 

nemendaráðinu. Einnig kemur fram hjá skólameistara2 að krakkarnir frá 

Víetnam haldi mikið hópinn. 

Kennslustjóri segir að innflytjendur setji fyrir sig að þeir þurfi að tala og 

koma fram fyrir hópinn og það treysta þeir sér ekki til. Íslenskukennari2 bendir 
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á að þegar þeir hafi tekið þátt í að kynna sína menningu finnist þeim það mjög 

gaman og vilji gjarnan gera meira af því. 

Kennslustjóri tekur undir þetta og segir þetta mikilvægt fyrir þau. Þau fái 

ákveðið sjálfstraust og betri mynd af sjálfum sér með því að segja frá bakgrunni 

sínum og kynna sitt land. Árlega er skólinn með alþjóðlega kynningu þar sem 

þátttakendur koma með mat og sýna það sem er þjóðlegt og einkennandi fyrir 

þeirra land. 

6.2.4  Félagsleg mismunun nemenda 

Þegar viðmælendur eru spurðir hvort unnið sé markvisst gegn félagslegri 

mismunun í skólanum svarar skólameistari2 því til að hann haldi að þau hafi 

ekki þurft að gera það því það sé ekki hægt að greina neina félagslega 

mismunun í skólanum. 

Innflytjendum standi allt til boða eins og öðrum nemendum og íslensku 

nemendurnir komi vel fram við þá. 

Kennslustjóri tekur undir orð skólameistara2 og bendir á að skólinn sé með 

svo fjölbreyttan og blandaðan nemendahóp að nemendur séu ekki mikið að 

velta fyrir sér félagslegri stöðu hvors annars. 

Eftir að hafa fengið betri útskýringu á því hvað átt væri við með félagslegri 

mismunun, sagði skólameistari2 að þetta gæti verið raunin í öðrum skólum þar 

sem væru ríkari hefðir og hóparnir væru minni. ÍSKÓLI2 væri þekktur fyrir að 

taka við nemendum á öllum getustigum á meðan aðrir skólar tækju kannski inn 

nemendur með átta eða níu í meðaleinkunn. Þessa skóla væri ekki hægt að bera 

saman. 

Skólameistari2 bendir á að ÍSKÓLI2 taki við hundrað og fimmtíu til hundrað 

og sextíu nemendum úr tíunda bekk á hverju ári og þar af séu tíu til tuttugu 

innflytjendur. Skólinn taki við öllum skalanum, ekki bara nemendum með háar 

einkunnir. Fram kemur í máli viðmælenda að innflytjendahópurinn er einnig 

fjölbreyttur, m.a. eru sumir nemendur flóttamenn. 

6.2.5 Foreldrasamstarf 

Í ÍSKÓLA2 eru haldnir sérstakir kynningarfundir á vorin fyrir innflytjendur og 

foreldra þeirra og er það auglýst á heimasíðu skólans. 

Skólinn sendir út bréf á íslensku til allra foreldra nemenda með upplýsingum 

um skólastarfið og annað sem er á döfinni. Fram kemur hjá skólameistara2 að 

foreldrasamstarfið sé að öðru leyti eins gagnvart öllum nemendum skólans. 

Hann veltir því fyrir sér hvort hafa ætti upplýsingabréfin sem foreldrum eru 

send á fleiri tungumálum en íslensku. 

Foreldraráð er starfandi við skólann, sem fundar reglulega.  



67 

6.2.6 Brotthvarf 

ÍSKÓLI2 vinur markvisst gegn brotthvarfi nemenda úr skólanum. Skólaárið 

2012–2013 tekur skólinn þátt í tilraunaverkefni menntamálaráðuneytisins þar 

sem kannaðar eru ástæður brotthvarfs nemenda úr framhaldsskóla. 

Haft verður samband við brotthvarfsnemendur og lagðar fyrir þá munnlegar 

spurningar um hvers vegna þeir hættu námi. Skólinn vinnur að því að minnka 

brotthvarf nemenda í kjarnagreinum niður fyrir 15% fyrir 2016 (Upplýsingar frá 

ÍSKÓLA2, 2013). 

Fram kemur í samtali við viðmælendur að það sé minna brotthvarf hjá 

innflytjendum úr skólanum en hjá íslenskum nemendum. Íslenskukennari2 segir 

að brotthvarf innflytjenda hafi verið á bilinu 10–15% og þar af hafi nokkrir 

nemendur farið í aðra skóla, svo að í raun sé brotthvarfið minna. Skólameistari2 

segist halda að stuðningurinn sem skólinn veitir þessum nemendum geri það að 

verkum að þeir finni að þeir ráði við námið. 

Skólameistari2 talar um að algengasta skýringin á brotthvarfi sem hann 

hefur séð hingað til sé að nemendur fari að vinna. Hann segir: 

… svo kemur að námið var ekki við hæfi, númer tvö. Það er 

náttúrlega það sem er að hjá flestum þessara brotthvarfsnemenda, 

að þeir uppgötva að bóknám er ekkert rétta leiðin fyrir þau og þá 

fara þau að vinna. 

Fram kemur hjá skólameistara að brotthvarf hafi ekki verið mikið 

áhyggjuefni á Íslandi en það sé kannski að breytast. 

6.2.7 Fjölbreytt menning. Auður eða erfiði? 

Auðheyrt er í samtali við viðmælendur að þeir eru stoltir af því að hafa þennan 

nemendahóp í skólanum. Skólameistari2 segir: 

En þetta er náttúrlega einsdæmi í skólakerfinu að vera með 

nemendur frá tuttugu og átta ríkjum, það er alveg frábært. 

Viðmælendur eru sammála um að innflytjendur séu auður fyrir skólastarfið 

þótt skólinn nýti hann ekki sem skyldi. Þegar spurt er hvaða óskir eða umræða 

sé hjá kennurum skólans um þennan nemendahóp segja viðmælendur að 

kennarar séu að jafnaði mjög jákvæðir. Íslenskukennari2 segir frá því hvernig 

kennarar hafi nýtt þennan fjölbreytileika í kennslustundum. Innflytjendurnir 

hafi verið að segja frá framhaldsskólum í sínum löndum, haldið fyrirlestra um 

löndin o.fl. 

Kennslustjóri segir að flestir kennarar líti á þetta sem verkefni sem þeir þurfi 

að takast á við, en þetta sé mikil fyrirhöfn fyrir marga þeirra. Þeir þurfi að finna 
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aukaefni og úrræði til þess að prófa þá, til að kanna hvað þeir kunna frekar en 

hvað þeir kunna ekki. 

Fram kemur hjá viðmælendum að nokkrir erlendir kennarar vinni við skólann 

og það álíta þeir að sé mjög gagnlegt. 

Þegar viðmælendur eru spurðir hvaða úrræði þeir myndu vilja sjá í verki fyrir 

þennan nemendahóp sem þeir hafa ekki í dag segir skólameistari2 að það þurfi 

meira fjármagn til að geta boðið þeim upp á alla þá þjónustu sem þeir þurfi á að 

halda. Miklu víðtækari stuðning í öllum greinum. 

Kennslustjóri segist vilja sjá styttri námsbrautir þar sem nemendum gæfist 

kostur á að ljúka prófi eftir tvö ár sem gæfi þeim einhver réttindi. 

Fram kemur í máli skólameistara2 að e.t.v. þurfi að vera skýrari línur frá 

menntamálaráðuneytinu um það hvernig þjónustu skólarnir eigi að veita 

þessum hópi nemenda. 

6.2.8 Samantekt 

Í ÍSKÓLA2 er gert ráð fyrir innflytjendum. Þar er móttökudeild sem heldur utan 

um nemendahópinn, sem er fjölmennur, og er gott yfirlit yfir nemendur og 

stöðu þeirra í náminu. 

Lögð er áhersla á íslenskukennslu og boðið upp á kennslu í ÍSA-áföngum. Að 

auki eru innflytjendur með sérstuðning í upplýsingatækni. Nemendurnir fá hjálp 

með hugtakaskilning og aðstoð í öðrum námsgreinum en íslensku. 

Nemendunum er blandað inn í almenna bekki í öðrum greinum þar sem styrkur 

þeirra fær notið sín. Stoðþjónustan er fyrst og fremst móttökudeildin. Skólinn er 

með námsver og fá allir nemendur skólans aðstoð þar. Enginn sérfræðingur er 

við skólann í þessum málaflokki, fyrir utan kennarana í móttökudeildinni, en 

þeir hafa farið á námskeið í kennslu íslensku sem annars máls og sótt önnur 

námskeið og ráðstefnur er tengjast nemendum með annað móðurmál en 

íslensku. Haldið var námskeið fyrir alla kennara skólans áður en hann fékk 

móttökudeild. 

Skólinn leggur ekki áherslu á að styðja innflytjendur í að efla félagsleg tengsl 

við skólafélaga eða koma þeim inn í félagslífið, það er þó á dagskrá. 

Viðmælendur segja að sér finnist skólinn ekki þurfa að vinna markvisst gegn 

félagslegri mismunun, hún fyrirfinnist ekki í skólanum. Aftur á móti sé kannski 

hægt að tala um að félagsleg mismunun finnist í skólakerfinu og tengist það 

kannski aðallega innritunarreglum framhaldsskólanna. 

Hvað foreldrasamstarf varðar heldur skólinn sérstaka kynningarfundi fyrir 

innflytjendur og foreldra þeirra. Annars er foreldrastarf eins fyrir alla 

nemendur. 

Brotthvarf er ekki meira meðal innflytjenda í skólanum en annarra nemenda. 

Skólinn hefur sett sér það markmið að vinna að því að minnka brotthvarf 
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nemenda almennt. Hann skráir ástæðu brotthvarfs, sem fylgt er eftir af 

námsráðgjafa. Skólinn virkjar ekki þann fjölmenningarlega auð sem hann hefur 

aðgang að hjá innflytjendum nema þá að mjög litlu leyti. 

6.3 NSKÓLI1 

NSKÓLI1 er fjölbrautaskóli með bóknámsbrautir og iðn- og starfsnámsbrautir. 

Skólinn leggur áherslu á fjölbreyttan nemendahóp. 

Skólinn notar upplýsingatækni í kennslu og þurfa nemendur að hafa 

fartölvur til umráða. Fjöldi nemenda er rúmlega eitt þúsund og er um helmingur 

þeirra á bóknámsbraut skólans. Boðið er upp á tuttugu og fimm námsbrautir, 

bæði bóklegar og starfstengdar (Upplýsingar NSKÓLI1, 2013). 

Í skólanum eru margir nemendur sem hafa annað móðurmál en norsku. Ekki 

er vitað um nákvæman fjölda þar sem skráningu er mjög ábótavant og ekki lögð 

áhersla á hana. Í samtali við aðstoðarskólameistara1 kom fram að nemendur 

með annað móðurmál en norsku í skólanum sem skólinn fengi greitt með vegna 

sérstakrar norskukennslu gæti verið í kringum sextíu og fimm nemendur. 

Skólinn er með móttökubekk fyrir tólf til fimmtán nemendur á aldrinum sextán 

til tuttugu ára sem hafa búið stuttan tíma í Noregi og ætla sér í starfstengt nám. 

Í móttökubekknum er lögð áhersla á að kenna norsku, sem tekur mið af 

námskrá í norsku fyrir innflytjendur. Einnig er lögð áhersla á kennslu í iðn- og 

starfsmenntunargreinum og að kynna fyrir nemendum möguleika innan þessara 

greina. 

NSKÓLI1 er einnig með tilboð um einstaklingsmiðaða kennslu fyrir 

nemendur sem þurfa sérkennslu. Allir nemendur sem eiga rétt á sérkennslu 

geta valið um fjórar brautir sem gefa réttindi á vinnumarkaði og fjórar brautir 

sem opna möguleika inn á bóknámsbrautir. Skólinn hefur sett sér það markmið 

fyrir skólaárið 2013 að hlutfall nemenda sem ljúka námi og ná prófum verði 

82% og brotthvarfið fari ekki yfir 3,5% (Upplýsingar frá NSKÓLI1, 2013). 

6.3.1 Áherslur í skólastarfi fyrir innflytjendur 

Fram kemur í samtali við viðmælendur að lítið er um sértækar áherslur fyrir 

innflytjendur í skólastarfinu. 

Áherslurnar liggja í því að koma öllum nemendum í gegnum 

framhaldsskólann og eru innflytjendur ekki undanskildir í þeirri umræðu. 

Innflytjendaráðgjafi segir að áherslan sé á faglega þáttinn í náminu og varðandi 

innflytjendur þá hafi hann séð að þeir vilji ekki vera aðskildir frá öðrum 

nemendum með það hvað þeim stendur til boða. Hann leggur áherslu á að út 

frá tungumálinu sé gott að þeir skuli hafa þetta viðhorf. 

Innflytjendaráðgjafinn gerði grein fyrir stöðu sinni, sem er liður í sérstöku 

verkefni sem fylkisskrifstofan hleypti af stokkunum til að koma höndum yfir þá 
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nemendur sem áttu á hættu að detta út úr framhaldsskólanum. Fram kemur í 

máli hans að gengið hafi verið út frá ákveðnum þáttum sem fram hafa komið í 

rannsóknum, s.s: 

… að margir innflytjendur hverfa frá námi, margir strákar hverfa frá 

námi og margir nemendur sem taka iðnnám hverfa frá námi. Horft 

var til mikilvægra þátta eins og m.a. orðaforða, hugtakaskilnings og 

þá sérstaklega fræðilegra hugtaka og hugtaka tengdra 

iðnnámsgreinum og þáttum sem tengdust námsleiðum sem voru 

áskorun fyrir nemendur. Sá hluti verkefnisins sem ég tók þátt í 

tengdist eftirfylgninni, þar sem við höfðum grun um að við 

misstum af mörgum þessara nemenda. 

Hlutverk hans fólst aðallega í að tryggja að  flestir nemendur lykju 

framhaldsskólanum og næðu prófum. Í sambandi við skráningu innflytjenda þá 

skrá nemendur sig sjálfir inn í framhaldsskólann og þeir merkja oft ekki við að 

þeir séu með annað móðurmál en norsku þó að boðið sé upp á það. Þeir virðast 

ekki líta á það þannig. Margir nemendanna eru fæddir í Noregi og tala norsku. 

Fram kemur í máli innflytjendaráðgjafa að hans persónulega álit er að 

skráningin sé ekki af hinu góða. Hann segist vera tvístígandi um sína stöðu þar 

sem honum finnst hún lykta af aðskilnaði. Flestir nemendur vilja bara vera 

norskir og ekki með neina sérþjónustu umfram aðra. 

Innflytjendaráðgjafinn segir skólann finna þessa nemendur í gegnum 

kennarana sem þurfa að tilkynna það ef þeir eru með nemendur sem þurfa 

stuðning. 

Fram kemur í máli viðmælenda að þegar nemendur komi inn í 

framhaldsskólann fari þeir í greiningarviðtal með kennara og foreldrum þar sem 

farið er í gegnum stöðu nemandans. Í því viðtali kemur fram móðurmál 

nemandans og hvernig staða hans er í norsku. Allir nemendur sem byrja í 

framhaldsskóla þurfa að taka próf í lestri, ensku og stærðfræði. 

Framhaldsskólinn fær einkunnir og upplýsingar um mætingu nemenda í 

grunnskólanum og það gefur góða mynd af því hverjir eru í áhættuhópi með að 

falla út úr framhaldsskólanum. 

Nemendur sem koma illa út í lestri þurfa að taka annað greiningarpróf þar 

sem metið er hvort þeir eigi rétt á norskukennslu fyrir útlendinga. Þeir sem 

þurfa það fá tilboð um tvo aukatíma á viku. 

Í þessum tímum er lögð áhersla á málfræði og hugtakaskilning og reynt að 

styðja nemendur í námsgreinunum. Þeir geta tekið með sér bækur úr 

einstökum greinum og kennarinn hjálpar þeim með hugtökin. Þeir nota hluta af 

náminu til að fara í norskuna og hinn hlutann til að fara í gegnum námsgreinina. 

Aðstoðarskólastjóri1 segir að margir innflytjendur sem þurfi aukatíma í 

norsku þiggi þá ekki. Ástæðan er sú að þeir vilja ekki missa úr aðra tíma í 
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stundatöflunni. Innflytjendaráðgjafi segir það almenna áskorun með ungt fólk 

að fá það til að taka við þeim stuðningi sem sé í boði. Margir innflytjendur mæti 

ekki í aukatíma í norsku sem þeim sé boðið upp á. 

Fram kemur í máli viðmælenda að mjög margir innflytjendur séu slakir í 

ensku. Ef þeir koma til landsins þegar þeir eru að byrja í efri bekkjum 

grunnskólans fá þeir oft kennslu í norsku í stað ensku. Aðstoðarskólameistari1 

segir þetta ákveðið vandamál fyrir efri bekki grunnskólans. Þeir þurfi að leggja 

áherslu á norskukennsluna en jafnframt þarf nemandinn að kunna ensku í 

framhaldsskólanum. 

Fram kemur í máli innflytjendaráðgjafa að sumir nemendur hafi mjög 

takmarkaðan grunn til þess að takast á við framhaldsskólanám þó svo að þeir 

tali norsku. Sumir þessara nemenda hafi kannski bara verið í kóranskóla og 

vanti allan fræðilegan bakgrunn. Kóranskóli er sérstakur skóli sem múslimar eru 

með þar sem nemendur eru fræddir um trúarbrögð sín og fræði Kóransins (Kari 

Vogt, 2013) 

Viðmælendur segja að það sem er áberandi erfiðast fyrir innflytjendur sé 

enska, raungreinar, hugtakaskilningur og að sjálfsögðu norska. Einnig 

stærðfræði fyrir suma, spurning hvaða bakgrunn þeir hafa í stærðfræðinámi. 

Sumir innflytjendur hafa búið við menntakerfi sem gerir meiri kröfur í 

stærðfræðinámi og svo eru aðrir sem hafa haft mjög litla stærðfræði. Fram 

kemur í máli aðstoðarskólameistara1 að það sé algengt að innflytjendur hafi 

ekki lært ensku og vandinn sé að klæðskerasauma gott tilboð fyrir þá þar sem 

þeir séu svo misjafnlega staddir í náminu. 

Viðmælendur segja að í skólanum séu mjög margir mismunandi 

þjóðernishópar, sérstaklega hafi Evrópuþjóðum fjölgað. 

Fram kemur í máli viðmælenda að reynt er að hafa bekkina blandaða þannig 

að bæði góðir og slakir nemendur séu saman í áföngum. 

6.3.2 Stoðkerfi framhaldsskólans 

Skólinn er með öfluga stoðþjónustu fyrir nemendur. Þar eru starfandi sjö 

ráðgjafar og þar á meðal sérstakur ráðgjafi fyrir nemendur sem eru 

innflytjendur.  

Hann er í 50% starfi við skólann og í 50% starfi í eftirfylgniþjónustunni OT 

(sjá kafla 4.2.1 bls. 56). 

Í framkvæmdaáætlun skólans kemur fram að unnið sé eftir ákveðnu kerfi 

sem nýlega hefur verið tekið í notkun, sem kallast IKO. Það stendur fyrir 

Identifisering, Kartlegging og Oppfølging sem á íslensku gæti útlagst sem 

greining, kortlagning og eftirfylgni. Markmiðið með þessari vinnu er að leggja 

áherslu á nemendur sem koma upp úr grunnskóla með lélegar einkunnir og þá 

sem hafa komið illa út í greiningarprófunum í lestri, reikningi og ensku þegar 
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þeir byrja í framhaldsskóla. Þessum nemendum er síðan fylgt vel eftir í 

skólanum. 

Skólinn vinnur einnig með verkefnið NY GIV (sjá kafla 4.2.3 bls.57) og Pedex 

– pedagogisk verksted sem er uppeldislegt verkstæði, þar sem nemendur geta 

komið og fengið hjálp í stærðfræði, lestri og ensku. Auk þess býðst öllum 

nemendum heimanámsaðstoð tvisvar í viku. 

Þegar spurt er hvernig skólinn er í stakk búinn til að mæta þörfum 

innflytjenda telja viðmælendur að hann sé vel undir það búinn. Þeim 

nemendum sem ekki eru nægilega vel undirbúnir fyrir framhaldsskólann býðst 

góð stoðþjónusta eða að sækja um í móttökubekk skólans, en það er eins konar 

fornámsbekkur fyrir framhaldsskóla, ætlaður innflytjendum sem hafa búið í 

stuttan tíma í Noregi. Þessi bekkur er fyrir nemendur sem ætla sér í nám á 

starfsnámsbraut skólans. Þarna fá nemendur tækifæri til að bæta 

norskukunnáttu sína svo og kunnáttu í öðrum greinum. Nemendum sem eru 

mjög illa staddir býðst að taka grunnskóla fyrir sextán til tuttugu ára í 

sveitarfélaginu, þar sem kenndar eru kjarnagreinar og nemendur fá 

grunnskólapróf. Markmiðið er að búa sem flesta undir framhaldsskólanám. 

Fram kemur í máli aðstoðarskólameistara1 að móttökubekkurinn leggi 

áherslu á þá nemendur sem ætla sér í iðnnám. Annar skóli í fylkinu er með 

móttökubekk fyrir þá sem ætla sér á bóknámsbraut í framhaldsskóla. 

Deildarstjóri móttökubekkjarins segir að bekkurinn sé í raun ekki hluti af 

framhaldsskólanum, hann hafi bara aðstöðu í skólanum. Nemendur eru tólf og 

mjög fjölbreyttur hópur bæði hvað varðar aldur og getustig. Hún segir: 

… mesta áskorunin er breiddin í hópnum. Erfitt er að undirbúa 

kennslustund sem henti öllum, þar sem þau eru svo misjafnlega 

stödd, bæði námslega og félagslega. Bakgrunnur þeirra er mjög 

misjafn. 

Deildarstjórinn segir að þeir sem sæki í móttökubekkinn séu fyrst og fremst 

einstaklingar sem eru að sameinast fjölskyldu sinni í Noregi og svo einstæðir 

ungir hælisleitendur. Hann segir að margir nemendur vilji ekki taka þetta 

aukaár. Þeir fá ekki einingar fyrir það og haldi að það seinki þeim. Hluti af 

hópnum eru nemendur sem hafa skráð sig beint inn í framhaldsskólann sem 

síðan hafi komið í ljós að sé of erfiður fyrir þá. Nemendur í móttökubekknum 

vantar bæði skilning og orðaforða á norsku. Áberandi er að þeir sem hafa verið í 

skóla hafa skólatungumál sem þeir geta yfirfært á. Eftirfarandi kemur fram í 

máli deildarstjóra: 

… já þau þurfa einnig fræðilegu hugtökin, þannig að þau geti sett 

innihald textans í samhengi. Og þann skilning hafa þau ekki … 

margir sem hafa verið í skóla áður hafa tileinkað sér skólamál sem 
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þau geta yfirfært á og skilið meðan nemandi sem hefur gengið í 

Kóran skóla í fjögur ár í Afganistan getur þetta ekki. 

Deildarstjóri segir mismuninn hjá nemendum tvíþættan. Annars vegar að 

geta hugsað huglægt (abstrakt) og skilja að huglæga þekkingu er hægt að nota 

við raunverulegar aðstæður. Hins vegar er raunveruleg aðstaða nemenda, sem 

er tímapressan sem þeir eru í. Það er pressa á þeim að ná sér í menntun svo 

þeir geti fengið góða vinnu. Sá þáttur er mjög sterkur hjá þessum nemendahópi. 

Fram kemur í máli viðmælenda að innflytjendur geta tekið próf í sínu 

móðurmáli, sem margir velja sér. Móðurmálið velja þeir í staðinn fyrir þriðja 

tungumálið. Þetta á reyndar bara við um þá sem eru á bóknámsbrautum. 

Viðmælendur segja það áskorun fyrir skólann að fá stundatöflur til að ganga 

upp, sérstaklega þegar boðið er upp á aukatímana í norsku. 

Fram kemur í máli viðmælenda að innflytjendaráðgjafinn er sérfræðingur 

skólans í þessum málaflokki en auk þess hafa fimm kennarar sérmenntað sig 

innan þessara fræða eða sérstaklega með norsku sem annað mál. Margir eru 

tengdir móttökubekknum eða aukatímunum í norsku. 

6.3.3 Félagsleg staða innflytjenda í nemendahópnum 

Fram kemur í máli innflytjendaráðgjafans að mörgum reynist erfitt að koma inn 

í framhaldsskólann. 

Það fari eftir því hvaða reynslu þeir koma með inn í skólann, hvað þeir hafa 

upplifað. Fyrir sumum er skóli frekar óþekkt stofnun og þá er þetta erfitt. Hjá 

langflestum gengur þetta þó vel. Fyrir þá sem eru með geðræna erfiðleika eða 

áfallastreituröskun er skólinn krefjandi. Upplifun innflytjendaráðgjafa er að 

flestir nemendurnir séu vel aðlagaðir og þeir vilji vera hluti af hópnum. 

Stundum skera þeir sig úr vegna kynþáttar en hópurinn er mjög blandaður. 

Viðmælendur segja að mjög margir innflytjendur velji að fara á uppeldis- og 

heilbrigðisbrautir skólans. 

Fram kemur hjá viðmælendum að skólinn leggi ekki áherslu á að styrkja 

félagslega stöðu innflytjenda. Aðstoðarskólameistari segir að það sé örugglega 

þörf á því en þau séu bara ekki nógu góð í því. Uppeldis- og heilbrigðisbrautin 

hafi haldið alþjóðadag þar sem þau sýndu mismunandi menningarheima og 

hefðir þeim tengdar, bæði í mat og klæðnaði, og það hafi verið mjög vel 

heppnað. Hún heldur því fram að skólinn þurfi að sýna meira af þeim 

fjölbreytileika sem hann hefur, það er mikilvægt fyrir innflytjendur að geta sýnt 

bakgrunn sinn. 

Viðmælendur segja að sér finnist innflytjendur vera þátttakendur eins og 

allir aðrir í félagslífi skólans. Innflytjendaráðgjafi talar um að það sé ekkert 

formlegt félagslíf í skólanum nema þá einstakir íþróttaviðburðir sem 

nemendaráðið standi fyrir. Það sé almennt lítil þátttaka í félagslífinu í skólanum. 
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Viðmælendum finnst innflytjendur samlagast hópnum að mestu leyti og það 

sé ekki aðskilnaður hjá nemendum yfirleitt. Sumir hafi sína hópa en það fari ekki 

eftir því hvort þeir eru innflytjendur eða ekki. Fram kemur í máli 

aðstoðarskólameistara að flestir í nemendaráði komi af bóknámsbraut skólans 

en skólinn vilji að raddir allra nemenda heyrist og því séu þau líka með 

deildarnemendaráð þar sem skólinn er svo stór. Hún segir: 

… Ekkert vandamál með að aðlagast ef þú kannt tungumálið. Já, 

þeir blandast vel, við erum með annarrar kynslóðar innflytjendur 

og þriðju hjá nokkrum. Þetta eru nemendur sem hafa búið í Noregi 

allt sitt líf og hafa aðlagast. Þetta byggist mikið á tungumálinu. 

Fram kemur að skólinn hjálpar ekki nemendum við að styrkja félagstengsl sín 

nema þá í móttökubekknum. Þar er lögð áhersla á að skapa góðan bekkjaranda 

og hvetja þau til þátttöku í skólanum. 

Reyndar kemur fram hjá deildarstjóra móttökubekkjarins að hún hafi þurft 

að biðja um það að nemendur bekkjarins fengju að vera með á alþjóðadeginum 

í skólanum. Hún segir móttökubekkinn ekki hugsaðan sem hluta af 

framhaldsskólanum. Ekki sé gert ráð fyrir að nemendur úr honum geti farið inn í 

aðra áfanga, t.d. verklega áfanga, sem hún segir að sé mikill ókostur á skipulagi 

móttökubekkjarins. Það þurfi að leyfa þessum nemendum að vera 

þátttakendum í framhaldsskólanum. Hún segir: 

Ég vildi óska að ég gæti fengið leyfi til að blanda þeim inn í aðra 

hópa tímabundið. Já, stundum gengur það. Mér hefur tekist það 

stundum, en það er algjörlega háð því við hvaða kennara þú talar. 

Spurt er hvort einhver ákveðinn aðili hafi umsjón með þessum 

nemendahópi. Fram kemur hjá viðmælendum að það sé innflytjendaráðgjafi og 

svo beri deildarstjórar einnig ábyrgð á nemendum. Sem dæmi þá ber 

norskudeildin ábyrgð á þeim nemendum sem fá aukakennslu í norsku, annar 

deildarstjóri ber ábyrgð á móttökubekknum o.s.frv. Fram kemur í máli 

innflytjendaráðgjafa að hann sé tengiliður við marga. 

Þegar spurt er hvort viðmælendur heyri eitthvað frá kennurum um þennan 

hóp svarar innflytjendaráðgjafi því til að margir kennarar séu uppteknir af því að 

þessir nemendur séu illa undirbúnir undir nám í framhaldsskóla. Fram kemur 

hjá honum að það væri eflaust þægilegt fyrir kennara ef það væri til listi yfir 

þessa nemendur. Það sé erfitt að láta innflytjendur passa inn í rammana í 

skólanum, en þetta sé áskorun fyrir skólann og það séu möguleikar sem skólinn 

verði að sjá og viðurkenna. „Skólinn verður að geta þróast, ef ekki þá er bara 

hægt að loka honum“. 
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6.3.4 Félagsleg mismunun nemenda 

Þegar viðmælendur eru spurðir hvort skólinn geri fjölbreyttri menningu 

mismunandi hópa jafnhátt undir höfði kemur fram í svari þeirra að námskráin 

geri ráð fyrir að lögð sé áhersla á norska menningu og að það 

sé lært um hana í meira mæli en aðra menningarheima. 

Fram kemur hjá innflytjendaráðgjafa: 

Þetta er jú norskur skóli. Jafnframt leggjum við áherslu á ýmsa aðra 

þætti, við héldum stóra sýningu á þjóðhátíðardegi Sama, við erum 

með alþjóðlegan dag þar sem fram koma allar þjóðir og fólk klæðir 

sig í sína þjóðbúninga. 

Viðmælendur tala um að í mörgum námsgreinum sé áhersla á aðra 

menningu, s.s. í uppeldis- og samfélagsfræði, trúarbragðafræði og siðfræði, og 

að kennararnir notist við fjölmenninguna í kennslunni. Skólinn er með í boði 

nokkuð sem heitir Menningarskólataskan (n. den kulturelle skolesekken), þar 

sem kennurum og nemendum býðst að fara t.d. í bíó og sjá myndir frá öðrum 

menningarsvæðum eða um ákveðin þemu t.d var mynd um 

þvingunarhjónabönd, en það er mál sem mikið hefur verið í umræðunni í 

Noregi í tengslum við innflytjendur og suma siði þeirra. Þá mæta kennarar og 

nemendur og þetta verður umræðuefni í skólanum. 

Aðstoðarskólameistari1 segir spurninguna um félagslega mismunun 

mikilvæga og þekkt vandamál en það sé spurning hvort skólinn geti unnið gegn 

félagslegri mismunun. Hann segir: 

Það sem þú kemur með inn í skólann ferðu með út. Öll vinna við að 

reyna að koma öllum í gegnum framhaldsskólann er liður í að 

reyna að jafna út og þetta er samfélagsleg ábyrgð okkar allra. 

Skólinn er staður þar sem þú átt að geta unnið gegn þessu. 

Hann telur mikilvægt að það sé talað um þetta í skólasamfélaginu, að 

kennarar og aðrir séu meðvitaðir um þetta. Fram kemur hjá honum að 

brotthvarfið auki á félagslegan mismun, þ.e. nemendur sem ekki komast í 

gegnum framhaldsskólann verða undir í samfélaginu, t.d. með tilliti til 

möguleika á vinnu. Hann bendir á að margar rannsóknir hafi sýnt fram á að 

innflytjendafjölskyldur eru mjög duglegar þegar kemur að félagslegum 

hreyfanleika. Þær senda margar hverjar börnin sín í bóknám og læknanám, sem 

sýnir að það borgar sig að leggja mikið á sig í skólanum ætli maður að ná 

árangri. Aðstoðarskólameistari segir að vinna þessara foreldra sé það sem skipti 

máli og skólinn þurfi að ná sama árangri og þeir með nemendurna. 

Deildarstjóri móttökudeildar segir að fjarvistir nemenda úr skólanum séu 

miklar, sérstaklega þeirra sem eru einstæðir hælisleitendur. Fram kemur í máli 

hans: 
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Þeir sem eru einstæðir hælisleitendur hafa ekki tíma í þetta. Þeir 

þurfa að vinna fyrir peningum sem þeir senda til fjölskyldna sinna. 

Sjá ekki alveg tilganginn með þessu. Hinn hópurinn sem er að koma 

til fjölskyldna sinna er yfirleitt aðeins yngri og á foreldra sem sjá 

fyrir þeim. 

Innflytjendaráðgjafi segir að norrænir skólar almennt gefi öllum sömu 

möguleika, allir geti lært það sama og allir læri um sömu gildin og það hljóti að 

vinna gegn stéttamun. 

6.3.5 Foreldrasamstarf 

Fram kemur í viðtölum við viðmælendur að foreldrasamstarfið er eins fyrir alla 

nemendur fram til átján ára aldurs. 

 Eftir það eru nemendur sjálfráða og skólinn getur ekki haft samband við 

foreldra nema með samþykki nemenda. Allir foreldrar eru boðaðir i 

inntökuviðtal með umsjónarkennara. Þá mæta nemandinn og foreldrar. 

Innflytjendaráðgjafi segir að það sé auðveldara að vinna með nemendum þegar 

það er samvinna við foreldrana. Almennir foreldrafundir eru í skólanum tvisvar 

yfir skólaárið og er frekar illa mætt á þá fundi. 

Aðstoðarskólameistari1 segir að foreldrasamvinnan í framhaldsskólanum 

geti verið erfið gagnvart foreldrum innflytjenda. Það þurfi að hvetja þessa 

foreldra meira til að mæta og ástæðan sé kannski léleg tungumálakunnátta o.fl. 

Deildarstjóri móttökudeildar segir að það sé gott samstarf á milli foreldra og 

deildarinnar. Þau hafi samband við foreldra eftir þörfum og það sé gagnkvæmt. 

Þau hitta foreldra fast tvisvar á ári.  

6.3.6 Brotthvarf 

Fram kemur í viðtölum við viðmælendur að 80% nemenda skólans hafa lokið 

framhaldsskólaprófi úr honum. 

Skólinn veit ekki um hlutfall innflytjenda í brotthvarfi úr skólanum þar sem 

þeir eru ekki skráðir sérstaklega. Innflytjendaráðgjafi segir að sér finnist samt 

skrýtið ef skólinn sé með aðrar niðurstöður hvað varðar brotthvarf innflytjenda 

úr framhaldsskóla en stór hluti Evrópu. Það gæti hugsast að það væru fleiri 

innflytjendur í brotthvarfstölum skólans en etnískir norskir nemendur. 

Fram kemur hjá innflytjendaráðgjafa að hann starfar líka í 

eftirfylgniþjónustunni OT og þekkir því vel til þeirra sem ekki sækja um 

framhaldsskóla og þar eru innflytjendur ekki í meirihluta heldur þvert á móti. 

Aðstoðarskólameistari segir að það séu fleiri nemendur sem ljúka námi og 

falla en þeir sem hætta í skólanum. Hann segir: 
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… ég held að þú getir haft margskonar fatlanir í lífinu sem geri það 

að verkum að þú náir ekki framhaldsskólaprófi. Bakgrunnur þinn er 

það mikilvægasta og það að vera innflytjandi er í sjálfu sér svona 

hlutur. … það að vera innflytjandi er einn af þessum áhættuþáttum 

varðandi brotthvarf sem við verðum að reikna með. Allavega í 

nánustu framtíð. En við þurfum að sigrast á þessum áhættuþætti. 

Fram kemur í viðtölum við viðmælendur að þeir telja að ástæðuna fyrir 

brotthvarfi almennt úr framhaldsskóla megi rekja til þess að allir þurfa að fara í 

gegnum sömu tegund menntunar og að námskráin sé of fræðileg fyrir marga 

nemendur. Að allir nemendur þurfi að lesa Ibsen og Hávamál, jafnvel þeir sem 

ætla sér að verða pípulagningamenn, sé kannski ekki nauðsynlegt. 

Fram kemur í máli viðmælenda að öll þau stuðningsúrræði sem fjallað hefur 

verið um hér að framan séu þau úrræði sem skólinn hefur til að vinna gegn 

brotthvarfi allra nemenda. Þetta eru úrræði sem skólinn fær í gegnum fylkið og 

stjórnvöld hafa mótað stefnu um. Meginmarkmið þessara úrræða er að allir nái 

framhaldsskólaprófi. 

Innflytjendaráðgjafi segist halda að það sé óraunhæft að ætla að 90% nái 

framhaldsskólaprófi, að allir þurfi að vera með fræðilega menntun þótt þeir ætli 

sér að verða iðnaðarmenn. Hann telur að það sé skortur á einhverju millistigi. 

Hann vill sjá styttri og samþjappaðri námskeið í þeim greinum sem nemendur 

glíma hvað mest við. Fram kemur hjá honum eftirfarandi:  

Allt sem er frjálst og er í boði fyrir eða eftir skóla mæta nemendur 

ekki í. Þyrftum kannski að gera fleiri stuðningstilboð að skyldu. 

Jafnframt segir hann að aukningu á geðrænum vandamálum hjá ungu fólki 

megi hugsanlega rekja til streitu og þrýstings um að allir eigi að vera svo 

fræðilegir. 

Fram kemur í máli deildarstjóra móttökudeildar að mikið brotthvarf sé úr 

deildinni eða allt að 50% og það þýðir að helmingur nemendahópsins hættir. 

Aðstoðarskólastjóri heldur því fram að það þurfi að gefa nemendum meiri 

tíma og fylgja þeim betur eftir til að ná árangri. Einnig þurfi skólinn að hafa betri 

skilning á menningu nemenda og sömuleiðis að þekkja betur áskoranir 

einstakra nemenda til náms. Hann heldur því fram að enn sé of lítil þekking á 

því hvernig skólinn eigi að fara að því að minnka brotthvarfið. Það vanti meiri 

kunnáttu um hvernig skólinn geti aðlagað nemendur og hvaða áskoranir það 

eru sem skólinn glímir við. Hann segir: 

… ef við horfum á þá kunnáttu sem venjulegur kennari hefur í dag 

þá er það ekki nógu gott. Það væri óskandi að það væri möguleiki á 

að skapa þannig aðstæður í bekkjum að hægt væri að kenna 

námsgrein þannig að allir nemendur gætu haft gagn af. Það er 
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mikilvægt að innflytjendur geti aðlagast og verið þátttakendur í 

venjulegum bekkjum.  

Fram kemur í máli hennar að skólinn þurfi að vera duglegri að átta sig á 

vandamálum nemenda sem hafa búið lengi í Noregi og glíma við 

hugtakaskilning og annað sem tengist tungumálinu.  

Fram kemur hjá innflytjendaráðgjafa að þeir nemendur sem hætta námi fari 

flestir í starfsnám og fái laun hjá NAV (sjá kafla 4.2.3 bls. 58) eða fari í venjulega 

vinnu. Margir fari síðan í nám seinna. Reglan sé að nemendur hafi leyfi til að 

taka þrjú ár á fimm árum. 

6.3.7 Fjölbreytt menning. Auður eða erfiði? 

Fram kemur í máli viðmælenda að nemendahópurinn sé fjölbreyttur. 

Norsk menning er það sem fyrst og fremst er ríkjandi í skólanum. Ekkert 

kemur fram í viðtölunum sem gefur til kynna það viðhorf að fjölbreytt menning 

sé auður. Verkefni skólans sé að koma öllum nemendum í gegnum 

framhaldsskólann. 

Viðmælendur tala um að margir kvarti yfir því að foreldrar innflytjenda séu 

margir hverjir með þrýsting á nemendur um að sækja sér meiri menntun og 

hvetja þá til að fara frekar í bóknám en iðnnám. Fram kemur hjá 

innflytjendaráðgjafa eftirfarandi: 

Nemendur í Noregi hafa sjálfir allt um það að segja hvort þeir vilja 

vera í framhaldsskóla eða ekki, að sjálfsögðu ekki án áhrifa frá 

foreldrum, en þeir ákveða sjálfir hvað þeir vilja gera. Þarna er 

ákveðinn menningarmunur við aðra menningarheima þar sem það 

kemur ekki til greina að nemandinn velji sjálfur. Þá er það e.t.v. 

fjölskyldan sem ákveður meira. Þetta upplifa margir kennarar. 

Innflytjendaráðgjafi segir að það fari fram mikil viðhorfsskapandi vinna í 

skólanum á meðal kennara, lögð sé áhersla á að það þurfi að ná til allra 

nemenda. 

 Áberandi er í viðtölunum að umræðan gengur út á að allir nemendur þurfi 

að laga sig að skólanum og því sem er í gildi samkvæmt námskrá og öðrum 

þáttum sem skólinn starfar eftir. 

6.3.8 Samantekt 

Innflytjendur eru ekki aðgreindir sem sérstakur hópur í skólanum. 

 Áherslur í skólastarfi fyrir innflytjendur eru þær sömu og fyrir aðra 

nemendur skólans, þ.e. áhersla á faglega þáttinn í skólastarfinu og að koma 

öllum nemendum í gegnum framhaldsskólann. Lögð er áhersla á að 

innflytjendur sem aðrir nemendur lagi sig að skólanum.  Ekki er vitað um 
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nákvæman fjölda nemenda sem hafa annað móðurmál en norsku þar sem 

skráningu er ábótavant. Áhersla er á að innflytjendur nái góðum tökum á 

norskunni og lögð er áhersla á hugtakaskilning og stuðning við þær námsgreinar 

sem þeir eiga í erfiðleikum með.  

Fram kemur í máli viðmælenda að innflytjendur vilji ekki nein sérúrræði, þeir 

vilji falla inn í nemendahópinn og mæta illa í þá stuðningskennslu sem þeim 

stendur til boða. Stoðkerfi skólans er gott. Mikil eftirfylgni er með nemendum í 

brotthvarfshættu. Innflytjendaráðgjafi er starfandi við skólann. Fram kemur að 

nemendur sem eru slakir í norsku hópi sig saman með löndum sínum. 

Viðmælendur telja ekki þörf á því að skólinn hjálpi innflytjendum sérstaklega að 

styrkja félagsleg tengsl nema kannski í móttökubekkjum þar sem nemendur eru 

með mjög takmarkaða tungumálakunnáttu. Almennt er félagsleg þátttaka 

frekar lítil meðal nemenda í skólanum. 

Móttökubekkurinn er út af fyrir sig, hann er staðsettur í framhaldsskólanum 

en  er ekki tengdur honum að öðru leyti. Ekki er gert ráð fyrir að nemendur þar 

blandist inn í aðra bekki skólans.  

Varðandi það hvort félagsleg mismunun ætti sér stað í skólakerfinu töldu 

viðmælendur að framhaldsskólinn væri í dag stofnun sem gæti jafnað þennan 

félagslega mismun ef hann væri fyrir hendi. Framhaldsskólinn tæki við öllum 

nemendum og ynni að því að koma þeim öllum í gegnum skólann með 

framhaldsskólapróf. Framhaldsskólinn stuðlaði ekki að stéttaskiptingu, það 

sama væri í boði fyrir alla. 

Foreldrasamstarf í framhaldsskólunum er frekar lítið og formlegt og fá allir 

foreldrar bréf á norsku.  

Mikil og markviss vinna gegn brotthvarfi nemenda er í skólanum. Þar er 

engin sérstök áhersla lögð á innflytjendur heldur allan hópinn. Skólarnir hafa 

úrræði sem stjórnvöld hafa lagt fram í formi áætlana og fjármagns svo hægt sé 

að takast á við þann vanda sem brotthvarfið er. Skólinn virkjar ekki þann 

fjölmenningarlega auð sem hann hefur aðgang að. 

6.4 NSKÓLI2 

NSKÓLI2 býður upp á nám í bóknámsgreinum ásamt möguleika á íþrótta- og 

menningartengdu námi.  

Einnig býður skólinn upp á eins árs viðbótarnám fyrir nemendur sem hafa 

tveggja ára iðnnám og óska eftir að ljúka stúdentsprófi. Skólinn leggur áherslu á 

að allir nemendur hafi fartölvu og er upplýsingatækni notuð við kennslu 

(Upplýsingar frá  NSKÓLA2, 2013). 

Skólinn hefur fjölbreyttan nemenda- og kennarahóp. Nemendur eru tæplega 

eitt þúsund. Fjöldi nemenda með innflytjendabakgrunn er mjög óáreiðanlegur 

þar sem ekki er haldið utan um skráningu á þeim hópi, en skólinn fær greitt 
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með fimmtíu nemendum vegna sérstakrar norskukennslu. Í skólanum eru fáir 

nemendur sem sækja um inngöngu í skólann sem fyrsta val. Þar af leiðandi eru 

þar margir  nemendur sérstaklega á bóknámsbraut, sem ekki komast inn í aðra 

framhaldsskóla þar sem þeir hafa ekki nógu góðar einkunnir. Á síðastliðnum 

fjórum árum hefur skólinn staðið frammi fyrir lokun skólans að hálfu stjórnvalda 

en mótstaða hefur verið gegn því frá ýmsum aðilum, þannig að skólinn er 

starfandi í dag.  

Skólinn er þátttakandi í verkefninu Námsmat í kennslu (n. Vurdering for 

læring, skammstafað VFL), sem gengur út á að gera námsmat meðvitaðra og 

nota nýjar aðferðir við það. Inn í þetta verkefni kemur svo miðannarmat sem 

allir greinakennarar vinna og kynna nemendum og umsjónarkennara. 

Markmiðið er að betrumbæta einkunnir nemanda og ná fram því besta hjá 

þeim í greininni. Skólinn er með námsver fyrir nemendur þar sem þeir fá aðstoð 

með námið (Upplýsingar frá  NSKÓLA2, 2013). 

6.4.1 Áherslur í skólastarfi fyrir innflytjendur 

Fram kom í viðtölum við viðmælendur þegar spurt var um áherslur í skólastarfi 

fyrir innflytjendur að skólinn væri alfarið á móti því að flokka nemendur eftir 

kynþætti. Skólameistari segir:  

Já, það er mjög viðkvæmt að flokka fólk eftir kynþætti, það á 

maður ekki að gera. Við getum ekki farið eftir nöfnum, þótt mjög 

margir nemendur hérna séu með erlent nafn eru þeir fæddir í 

Noregi. En þeir geta verið mjög slakir í norsku. 

Fram kom í máli aðstoðarskólameistara2 að ástæðan fyrir því að 

innflytjendur væru ekki aðskildir frá öðrum nemendum væri sú að það væri 

jafnmikil breidd í þeim hópi og hjá þeim nemendum sem hefðu norsku sem 

móðurmál, þar væru bæði mjög sterkir og mjög slakir nemendur. Viðmælendur 

sögðu að ekki væri vitað með vissu um fjölda þeirra sem hefðu norsku sem 

annað mál en skólinn fær greitt með fimmtíu nemendum sem eiga rétt á 

aukakennslu í norsku. Skólinn aðskilur ekki lengur þessa nemendur í eigin bekki, 

heldur minnkar alla hópana í skólanum sem fá kennslu í norsku, þannig að 

nemendur eru í venjulegum norskutímum í minni hópum. Í staðinn taka þessir 

nemendur annað próf í norsku sem öðru máli þar sem þeir fá betri undirbúning 

fyrir prófið. Þeir fá sent prófhefti daginn áður en prófið er og fá tuttugu og fjóra 

tíma til að undirbúa sig.  

Fram kom hjá viðmælendum að þeir telja að það sé gott með tilliti til 

tungumálanámsins að skipta hópunum þannig upp að saman séu nemendur 

sem hafa norsku sem móðurmál og nemendur sem ekki hafa norsku sem 

móðurmál. Skólameistari3 segir að fyrir tólf árum síðan þá hafi verið sérstakir 

bekkir sem kenndu norsku sem annað mál en að það væri ekki lengur í 
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skólunum í Ósló, nú væri nemendum meira blandað saman. Það væru aðeins 

móttökubekkirnir sem væru með nemendur sem hefðu búið stuttan tíma í 

Noregi þar sem kennt væri í svona sérbekkjum. Nokkrir skólar í Ósló væru með 

svona móttökubekki fyrir innflytjendur.  

Allir nemendur taka próf í lestri, ensku og stærðfræði þegar þeir byrja í 

framhaldsskólanum. Samkvæmt deildarstjóra fær skólinn upplýsingar um 

stöðuna hjá nemendunum og þá kemur í ljós hvort það er almennur veikleiki í 

námi eða hvort þeir hafa annað móðurmál heima. Þá setur skólinn inn úrræði 

sem annaðhvort eru aukatímar eða aðgreining. 

Viðmælendur sögðu að margir þeirra sem ættu kost á aukaþjónustu 

afneituðu henni því þeim fyndist það vera ákveðin mismunun eða fordómar.  

Skólameistari3 sagði að þau væru t.d. með hóp nemenda í stærðfræði sem 

þyrfti stuðning og hóp nemenda sem þyrfti stuðning við að komast í gegnum 

framhaldsskólann. Þetta eru bæði nemendur sem eru með norsku sem 

móðurmál og nemendur með annað móðurmál en norsku. Fram kom hjá 

skólameistara að innflytjendur væru líklega fleiri í bekknum sem tæki viðbótarár 

í skólanum þ.e. þeir sem ætluðu sér að taka stúdentspróf eftir að hafa verið tvö 

ár í starfsnámi. 

Fram kom í máli viðmælenda að skrifstofa menntamála legði mikla áherslu á 

að kennarar væru meðvitaðri um mikilvægi tungumálsins og það hefði áhrif á 

skólann og hvernig unnið væri. Nokkrir kennarar úr skólanum hefðu farið á 

námskeið um innflytjendur og hugtakaskilning.  

6.4.2 Stoðkerfi framhaldsskólans 

Þrír náms- og starfsráðgjafar eru starfandi við skólann og þjónustar hver ráðgjafi 

ákveðna bekki hans.  

Hvert haust eru aukapróf haldin fyrir nemendur sem á þurfa að halda. Einnig 

er nemendum boðið upp á námskeið í próftöku. Boðið er upp á 

heimanámsaðstoð í námsgreinum og handleiðslu í námsgreinum í námsveri 

skólans í lok hvers skóladags. Auk þess er skólinn opinn allan daginn þannig að 

nemendur sem búa við erfiðar aðstæður geta komið þangað og lært. Einnig 

geta nemendur sótt sér stuðning við heimanám í öðrum skólum. 

 Ósló er skipt upp í hverfi þannig að nemendur sem búa í sama bæjarhluta 

hafa um að velja nokkra skóla sem þeir geta farið í og fengið heimanámsaðstoð. 

Hverjum nemanda er fylgt eftir, bæði námslega og félagslega, með viðtölum. 

Umsjónarkennari og ráðgjafi fylgja eftir nemendum sem eiga í erfiðleikum og 

eiga á hættu að ljúka ekki námi. Skólameistari3 sagði að úrræðin sem skólinn 

hefði væru bundin við ákveðinn fjölda nemenda. NSKÓLI2 hefði fleiri úrræði  

vegna þess að skólinn væri með mikinn fjölda nemenda sem þyrftu meiri 

stuðning, nemenda sem væru með lágar einkunnir upp úr grunnskólanum.  
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Fram kom hjá viðmælendum að slökustu nemendurnir notfærðu sér því 

miður ekki þá stuðningsþjónustu sem þeim stæði til boða.  

6.4.3 Félagsleg staða innflytjenda í nemendahópnum 

Viðmælendur töluðu um að nemendahópurinn væri orðinn blandaðri en áður.  

Á bekkjarlistum kæmi fram að nöfnin væru orðin mjög blönduð, það gæti 

t.d. verið norskt fornafn og erlent eftirnafn eða bæði fornafn og eftirnafn norskt 

en nemandi með útlent yfirbragð.  

Fram kom hjá aðstoðarskólameistara2 að mælikvarðinn hjá nemendum á 

það hvort maður væri vinur einhvers eða hópaði sig saman með ákveðnum 

aðilum eða væri þátttakandi í einhverju færi ekki eftir því hvort maður væri 

með annað móðurmál en norsku eða annan húðlit eða öðruvísi nafn. Heldur 

hvort maður stæði tungumálalega líkt og gæti gert sig skiljanlegan, það væri 

það sem skipti máli.  

Skólameistari3 sagði að þeir nemendur sem væru slakir í norsku héldu 

hópinn með löndum sínum.  

Viðmælendur héldu því fram að staðan væri breytt frá því sem hefði verið og 

það hefði mikið gerst síðastliðin tíu til fimmtán ár. Hóparnir væru blandaðri í 

skólanum. Fram kom í máli þeirra að þeir væru með aðra og þriðju kynslóð 

innflytjenda í skólanum, nemendur sem væru fæddir og uppaldir í Noregi.  

Viðmælendur sögðu að menningin væri fjölbreytt í nemendahópnum og það 

fylgdu sumum menningarheimum ákveðnir siðir og venjur sem ekki væri að 

finna í norskri menningu. Þannig tengdust nemendur oft. Fram kom í máli þeirra 

að nemendur hefðu t.d. rétt á að taka sér allt að tveggja daga frí í tengslum við 

trúarhátíðir alveg óháð trúarbrögðum.  

Skólameistari3 sagði að það væri vitað að margar stúlkur sem væru 

innflytjendur byggju við svo strangar reglur að þær yrðu að koma heim strax 

eftir skóla. Það skýrði það kannski að það væri fullt af mjög duglegum 

innflytjendastúlkum sem fengju ekki leyfi til neins nema fara heim og læra eða 

vinna. Deildarstjóri tók undir þetta og sagði: 

… þess vegna eru litlu bókasöfnin í borgarhverfunum mjög, mjög 

mikilvæg. Af því að þar fá þessar stúlkur leyfi til að vera, en þær fá 

ekki leyfi til að gera neitt annað. Þær hafa oft enga vinnuaðstöðu 

heima, verða að passa börn eða eitthvað annað. 

Fram kom í máli skólameistara3 að hún teldi að þessir mismunandi 

menningarheimar gætu haft góð áhrif. Komið hefði í ljós í stórri rannsókn sem 

gerð var í Ósló að múslímskir unglingar hefðu góð áhrif á norska unglinga þegar 

drykkja væri annars vegar. Ástæðan væri sú að þeir drykkju mun minna en 

norskir unglingar. 
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6.4.4 Félagsleg mismunun nemenda 

Viðmælendum varð tíðrætt um inntökuskilyrði skólanna. Fram kom að 

inntökuskilyrðin í framhaldsskólana eru frjáls, þ.e.a.s. það fer eftir einkunnum. 

 Mikill munur er á kröfum skólanna um inntöku. Sumir eru með háar 

einkunnir sem viðmið og aðrir með lágar. Aðstoðarskólameistari2 sagði: „Það er 

frjálst fyrir góða nemendur.“ Þá sagði deildarstjóri: „Það er pólitískt umdeilt.“  

Fram kom í máli skólameistara3 að honum fyndist þetta ekki gott kerfi. Það 

byði upp á ákveðna mismunun og annað sem skipti  máli, væri það að tengsl 

framhaldsskólans við sitt nánast umhverfi væru minni. Nemendur skólanna 

kæmu ekki endilega úr nánasta umhverfi skólans.  

Skólameistari3 sagði að fram til ársins 1997 þá hefði gilt sú regla að skólinn 

hefði 50% nemendanna úr nágrenni skólans. Hinn helmingurinn varð að keppa 

um inntöku í skólann.  Með þessu móti hefði nemendahópurinn verið mjög 

ólíkur og að hans mati væri það betra. Með því inntökukerfi sem væri í notkun í 

dag þá ætti sér stað meiri misskipting og ákveðin pólun, þar sem  slakir 

námsmenn, gjarnan strákar, lentu í útjaðrinum en duglegar stúlkur í miðjunni. 

Fram kom hjá skólameistar3 að þetta byði upp á þá hættu að til yrðu skólar 

með bara hvítum nemendum og svo skólar þar sem innflytjendur væru í 

meirihluta. Að hans mati væri það kostur að blanda nemendum meira. Það væri 

áhyggjuefni að í nokkrum grunnskólum í vesturhluta Óslóar væru engir 

innflytjendur, nemendur þar þekktu ekki til innflytjenda. Þetta væri óheppileg 

þróun með tilliti til hvernig heimurinn þróaðist í dag og einmitt gagnvart þróun 

tungumálsins.  Það væri mikilvægt fyrir innflytjendur að hafa fyrirmyndir í 

bekkjunum sem væru  með norsku sem sitt móðurmál þegar, þeir væru að læra 

norsku. 

Skólameistari3 sagði að síðastliðin fjögur ár hefði NSKÓLI2 tvívegis staðið 

frammi fyrir því að verða lagður niður. Og að í skólanum væru ekki margir 

nemendur sem hefðu skólann sem fyrsta val.  

Viðmælendur sögðu að í NSKÓLA2 væru margir nemendur sem væru með 

lágar einkunnir og vildu ekki vera þarna en hefðu ekki um neitt annað að velja. 

Þetta ætti einkum við um þá sem veldu bóknámsbrautirnar en ekki þá sem færu 

á íþrótta- og menningartengdu brautirnar við skólann. Þangað sæktu þeir sem 

hefðu sérstakan áhuga á þeim greinum og það gætu verið duglegir nemendur.  

Fram kom í máli viðmælenda að bakgrunnur foreldra skiptir máli varðandi 

það  hvort nemendur fengju stuðning með námið. Það væri staðreynd að 

margir nemendur sem stæðu veikt í skólakerfinu ættu foreldra sem væru með 

litla menntun.  

Viðmælendur voru spurðir hvort unnið væri markvisst gegn félagslegri 

mismunun í skólanum. Fram kom í svörum þeirra að framhaldsskólinn væri fyrir 
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alla og allir ættu að komast í gegn. Skólameistari3 talaði um að skólinn væri eitt 

stórt útjöfnunarverkefni: 

Allir komast inn og við reynum að fá alla í gegn, það er 

útjöfnuðurinn. Framhaldsskólinn er jú hefð borgaranna, 

bókmenntir, hugmyndafræði og allt það. Mér finnst það heldur 

ekki algerlega vitlaust, en í Noregi erum við frekar jöfn. 

Viðmælendur taka undir þetta og fram kemur hjá deildarstjóra að núna eiga 

allir að fara í gegnum framhaldsskólann: 

Þegar ég tók stúdentspróf 1970 voru það 27% sem tóku 

stúdentspróf. Og þegar amma mín, sem fæddist 1901, tók 

stúdentspróf þá var það einstakt, algjörlega einstakt! 

Skólameistari3 sagði að að í Noregi væri skólakerfið byggt upp þannig að allir 

kæmust inn og flestir færu út með meiri þekkingu en þeir höfðu áður. Margir 

nemendur færu í gegnum skólakerfið en það væri eflaust hægt að gera betur. 

Fram kemur hjá aðstoðarskólameistara2 að skólinn geri sömu kröfur til 

nemenda algerlega óháð því hvað foreldrar gera, þannig að ekki sé um 

félagslega mismunun að ræða innan skólans. 

6.4.5  Foreldrasamstarf 

Fram kom hjá viðmælendum að samstarf við foreldra væri eins hjá öllum 

nemendum og foreldrar væru inni í myndinni þar til nemendur næðu átján ára 

aldri.  

Foreldrum væru send bréf eða tölvupóstur og yfirleitt væri bréfið á norsku. 

Skólameistari3 sagði að upplýsingabréf til foreldra færi líka út á öðrum 

tungumálum. Í foreldraviðtölum væri alltaf kannað hjá kennurum hvort þyrfti 

að fá túlk. Foreldrasamstarfið er gott að mati viðmælenda 

6.4.6 Brotthvarf 

Fram kom hjá viðmælendum að skólinn legði aðaláherslu á að vinna gegn 

brotthvarfi og vinna gegn því að nemendurnir féllu í námsgreinum.  

Deildarstjóri sagði: 

Þetta er bæði uppeldislegt og pólitískt markmið. Stjórnmálamenn 

eru mjög uppteknir af þessu, allir sem vinna á skrifstofu 

menntamála eru mjög uppteknir af þessu og stjórnin hér verður að 

vera upptekin af þessu. 

Fram kom í máli skólameistara3 að þetta væri líka samfélagsleg ábyrgð og 

skipti gríðarlega miklu máli.  
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 Skólinn vinnur markvisst að því að hækka hlutfall þeirra sem ljúka 

framhaldsskólaprófi. Frekar lítill hluti nemenda nær framhaldsskólaprófi við 

skólann. Mjög margir nemendur ljúka náminu en með falleinkunn. Til að bæta 

árangur heldur skólinn aukapróf fyrir nemendur sem þess þurfa og að auki 

heldur skólinn nokkurs konar prófnámskeið, þar sem nemendur fá þjálfun í að 

taka próf. Boðið er upp á heimanámsaðstoð í mikilvægum greinum og 

handleiðslu í námsveri skólans.  

Viðmælendur voru spurðir hvaða úrræði þeir hefðu til að vinna gegn 

brotthvarfi? Fram kom hjá deildarstjóra að aðalatriðið væri að ná nemendum 

sem hætta inn í skólann aftur. Bæði þeim sem féllu út og þeim sem skrópuðu. 

Það er gert með því að umsjónarkennararnir hafa samband við heimilin og 

ráðgjafar skólans vinna að því fá nemendur aftur í skólann, auk allra þeirra 

úrræða sem skólinn notar til að styðja við nemendur.   

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvaða úrræði þeir vildu hafa ef þeir 

gætu vali, sagðist aðstoðarskólastjóri1 vilja sjá aðra hugsun og framkvæmd í 

tengslum við úrræði  skólans. Skólinn í dag fengi fjármagn eftir því hversu 

marga nemendur hann væri með og aðeins aukalega með nemendum sem 

væru slakir námsmenn og með innflytjendum.  Kerfið eins og það væri í dag 

hefði þau áhrif að skólar sem væru með slaka nemendur töpuðu. Því þeir 

nemendur detta út úr skólanum og þar með missir skólinn fjármagnið. Bæði 

inntökukerfið og sú hugmynd að reka skólann eins og einkafyrirtæki með 

hugmyndafræði sem á rætur að rekja til nýrrar opinberar stjórnsýslu (New 

public management) sé ekki nógu góð fyrir skólann.  

Aðstoðarskólameistari2 sagðist vilja hafa úrræðin bundin við þarfir skólans 

en ekki eftir fjölda nemenda. Skóli sem hefði nemendur með hæstu einkunnir 

úr grunnskólanum hefði væntanlega mjög lítið brotthvarf og hefði þar af 

leiðandi ekki svo mikla þörf fyrir stuðningsúrræði. Slíkir skólar væru nánast 

sjálfreknir.  En skóli sem væri með mjög slaka nemendur sem þyrftu meiri 

stuðning  þeim væri hengt fyrir að veita stuðninginn ef þeir færu fram yfir 

fjárlög með því að á næsta fjárlagsári þá væri dregið af þeim fjármagn til 

stuðningskennslu. 

Fram kom í máli skólameistara að hann vildi sjá annað inntökukerfi inn í 

framhaldsskólana heldur en það sem væri við lýði í dag. 

Viðmælendur voru spurðir hvað þeir héldu að væri aðalástæðan fyrir því að 

brotthvarf úr framhaldsskóla væri hærra meðal innflytjenda en annarra 

nemenda?  Skólameistari3 svaraði því til að ef svo væri,  þá héldi hún að það 

hefði aðallega með tungumálið að gera. Tungumáli væri svo mikilvægt, það væri 

í öllum greinum ekki bara í norsku. 
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6.4.7 Fjölbreytt menning. Auður eða erfiði? 

Bæði nemenda- og kennarahópurinn er mjög fjölmenningarlegur að mati 

viðmælenda.  

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort skólinn nýtti sér þann 

fjölmenningarlega auð sem hann hefði aðgang að svaraði 

aðstoðarskólameistari1:  

Við notum auð þeirra með því að gefa þeim kost á að taka próf í 

sínu móðurmáli í staðinn fyrir þriðja mál. Það gefur þeim jafnframt 

tækifæri á að nota þessa tíma til að vinna við aðrar námsgreinar. 

Þetta er gott kerfi þar sem stjórnvöld gefa þeim tækifæri á að nota 

sína þekkingu og möguleika. Þarna geta þau náð góðri einkunn. 

Fram kom hjá skólameistara3 að eitthvað hefði dregist saman varðandi 

úrvalið af tungumálum sem þau gætu tekið próf í. Það gerðist þegar prófin voru 

líka höfð munnleg, þá varð skortur á kennurum. Aðstoðarskólastjóri2 talaði um 

að norska skólakerfið væri að opna á þann möguleika að hægt væri að kenna 

önnur tungumál en þýsku, frönsku og spænsku sem þriðja mál í 

framhaldsskólanum. Haustið 2013 yrði byrjað að kenna pólsku í NSKÓLA2. Aðrir 

skólar í Ósló byðu upp á kennslu í öðrum tungumálum sem nemendur gætu sótt 

um að fá að taka.  

Skólameistari3 sagði að skólinn hefði fjölbreyttan kennarahóp, þar væru 

margir sem hefðu annað móðurmál en norsku. Þetta væri mikilvægt þegar 

nemendahópurinn væri svona fjölbreyttur, því kennararnir væru fyrirmyndir 

nemenda. Það væri hvatning fyrir nemendur að sjá að það væri hægt að vera 

lektor í norsku og koma frá öðru landi. Hann sagði: 

Það sem ég hræðist og er á móti er að litið sé á innflytjendur sem 

vandamál. Ég þekki svo margar vel menntaðar og sterkar persónur 

sem hafa innflytjendabakgrunn. Það er styrkur fyrir norskt 

samfélag að hafa innflytjendur. 

6.4.8 Samantekt  

Viðmælendur NSKÓLA2 leggja áherslu á að innflytjendur séu ekki aðskildir sem 

sérstakur hópur í skólanum.  

Áhersla skólans beinist fyrst og fremst að því að hjálpa öllum nemendum til 

að ná framhaldsskólaprófi og vinna gegn brotthvarfi. 

Ekki er haldin skrá yfir nemendur með annað móðurmál en norsku og því er 

engin áreiðanleg tölfræði til yfir það hversu margir þeir nemendur eru í 

skólanum. Áhersla er á að hafa hópana litla og blanda saman nemendum sem 

hafa norsku sem móðurmál og þeim sem ekki hafa norsku sem móðurmál. Mikil 



87 

áhersla er lögð á norskukennsluna og kennarar hafa farið á námskeið sem fjalla 

um innflytjendur og hugtakaskilning.  

Stoðkerfi framhaldsskólans er gott og er áhersla lögð á að veita nemendum 

góðan stuðning. Mikil eftirfylgni er í kringum nemendur sem álitnir eru í 

brotthvarfshættu. Algengt er að nemendur nýti sér ekki þann stuðning sem 

þeim stendur til boða í skólanum.  

Félagsleg staða innflytjenda í nemendahópnum er ekki áhyggjuefni og telja 

viðmælendur að nemendur blandist mjög vel. Í skólanum eru annarrar og þriðju 

kynslóðar innflytjendur, nemendur sem eru fæddir og uppaldir í Noregi. Fram 

kemur að nemendur sem eru slakir í norsku hópi sig saman með sínum löndum. 

Skólinn er ekki með sérstakan stuðning við nemendur í sambandi við félagsleg 

tengsl.  

Engin félagsleg mismunun er í skólanum að mati viðmælenda. Skólinn er 

útjöfnunarverkefni og nemendur hafa allir sama rétt og sömu möguleika. 

Framhaldsskólinn tekur við öllum nemendum og vinnur að því að koma þeim 

öllum í gegnum skólann með framhaldsskólapróf. Framhaldsskólinn stuðlar ekki 

að stéttaskiptingu, aftur á móti er skólakerfið stéttskipt með tilliti til 

innritunarreglna framhaldsskólanna. 

Fram kom í viðtölum við viðmælendur að aðstaða sumra nemenda skólans 

væri bágborin þau hefðu mörg hver ekki aðstöðu til að geta lært heima hjá sér. 

Skólinn gæfi þeim kost á aðstöðu með því að hafa námsver og bókasafn skólans 

opið allan daginn.  

Foreldrasamstarf er frekar lítið og formlegt og fá allir foreldrar bréf á norsku. 

Skólinn sendir stundum út upplýsingabréf á öðrum tungumálum. 

Mikil og markviss vinna gegn brotthvarfi nemenda úr framhaldsskólanum fer 

fram í skólanum. Þar er engin sérstök áhersla á innflytjendur heldur allan 

hópinn. Fram kemur hjá skólanum að þeir virkja fjölmenningarlegan auð 

innflytjenda með því að gefa þeim kost á að taka sitt móðurmál í staðinn fyrir 

þriðja tungumálið. 
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6.5 Samantekt eftir löndum 

Í þessum kafla verða dregnar saman helstu niðurstöður fyrir hvort land um sig.  

Farið verður í gegnum helstu umræðuþætti og sjónum beint að því sem er 

sameiginlegt í starfi skólanna og því sem er ólíkt.  

6.5.1 Skólarnir á Íslandi 

Íslensku skólarnir í rannsókninni eru svipaðir varðandi nemendafjölda og 

skipulag skólastarfsins. Nemendafjöldi er rúmlega eitt þúsund nemendur í 

hvorum skóla. 

Báðir skólarnir hafa mjög fjölbreyttan nemendahóp bæði hvað varðar aldur 

og ólíkar þarfir til náms og félagslegra þarfa. Um helmingur nemenda stundar 

nám á bóknámsbrautum í báðum skólunum. 

Nokkur munur er á skólunum varðandi stefnu og vinnu með innflytjendur. 

ÍSKÓLI2  er með sérstakan samning við mennta-og menningarmálaráðuneytið 

um móttökudeild fyrir innflytjendur og er hann auðsýnilega betur í stakk búinn 

en ÍSKÓLI1 til að taka á móti erlendum nemendum. Skólinn er með 

fjölmenningaráætlun þar sem lögð er áhersla á að vinna að gagnkvæmri 

aðlögun erlendra nemenda og skólans. Þar kemur fram að nýta þurfi bakgrunn 

erlendu nemendanna til að miðla þekkingu og eyða fordómum, vinna að því að 

vinatengsl takist á milli nemenda með íslenskan bakgrunn og erlendra nemenda 

og að stuðla að þátttöku erlendra nemenda í félagslífi skólans. Einnig kemur 

fram í fjölmenningaráætluninni að bjóða þarf upp á undirbúningsáfanga þar 

sem lögð er áhersla á sértækan orðaforða námsgreina. Þar er einnig að finna 

ákvæði um að bæta þurfi við áföngum í ensku fyrir innflytjendur, þar sem 

enskukunnáttu er ábótavant hjá mörgum í þessum nemendahópi.  

 ÍSKÓLI2 er einnig með fjölmenningarstefnu og sjálfbærnistefnu þar sem lögð 

er áhersla á að gera erlenda nemendur sýnilegri í skólastarfinu og að raddir 

þeirra og skoðanir fái notið sín. Skólinn heldur skráningu um fjölda innflytjenda í  

skólanum og er það gert til að fá heildarsýn yfir hópinn og geta betur stutt við 

nemendur og veitt kennurum stuðning. Fjöldi innflytjenda í skólanum er áttatíu 

og átta nemendur og koma þeir frá tuttugu og átta löndum.  

 ÍSKÓLI1 er með móttökuáætlun sem kveður á um móttöku erlendra 

nemenda, þar sem þeim er veitt sérstök námsaðstoð og íslenskukennsla. 

Námsráðgjafi aðstoðar nemendur við að skipuleggja námið og að fá þá aðstoð 

sem þeir þurfa á að halda. Innflytjendur hafa verið frekar fámennur hópur í 

ÍSKÓLA1 og hefur það valdið nokkrum erfiðleikum í sambandi við skipulagningu 

á námi fyrir þá og hefur námið verið einstaklingsmiðað. Ekki er haldið utan um 

skráningu á fjölda innflytjenda í ÍSKÓLA1, en álitið er að  innflytjendur séu  í 

kringum  þrjátíu nemendur.  
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Áherslur í skólastarfi fyrir innflytjendur í báðum skólunum eru fyrst og 

fremst á íslenskukennslu í ÍSA-áföngum. Kennslan fer fram í sérbekkjum fyrir 

erlenda nemendur.  Einnig fá nemendur aðstoð með lesskilning og hugtaka-

skilning í ýmsum greinum. Í ÍSKÓLA2  fá nemendur einnig sérstuðning í 

upplýsingatækni. Í báðum skólum kemur fram að breytilegur nemendafjöldi  

gerir skólunum erfitt fyrir með að halda úti kennslu í ÍSA-áföngunum.   

Stoðþjónustan við erlenda nemendur virðist vera frekar sveigjanleg í báðum 

skólum.  Hún er heldur meiri í ÍSKÓLA2  þar sem móttökudeildin með átta 

starfsmenn heldur utan um nemendahópinn. Í ÍSKÓLA1  sér námsráðgjafi um 

stuðning  við innflytjendur. Fram kemur í ÍSKÓLA1  að nemendur eru að nýta sér 

frekar illa stoðþjónustuna sem er í boði.  Í báðum skólum kemur fram að 

innflytjendur vilja ekki vera sérhópur, þeir vilja falla inn í  nemendahópinn.  

Skólarnir leggja ekki áherslu á að styrkja félagslega stöðu innflytjenda í 

nemendhópnum. Fram kemur hjá viðmælendum í báðum skólum að leggja 

þurfi áherslu á að virkja innflytjendur í félagsstarfi skólanna og er það á áætlun 

hjá ÍSKÓLA2. Einnig kemur fram að nemendur halda hópinn með sínum löndum. 

Þeir nemendur sem eru félagslega sterkir blandast þó nemendhópnum meira.  

Í báðum skólunum segja viðmælendur að ekki sé um að ræða neina 

félagslega mismunun í skólanum, en aftur á móti megi segja að félagsleg 

mismunun finnist í skólakerfinu og er það tengt innritunarkerfi 

framhaldsskólanna. Í ÍSKÓLA1  tala viðmælendur um ákveðin félagslegan 

mismun hjá innflytjendum. Þeir þurfi að vinna með skólanum og að aðstoða 

fjölskyldur sínar svo mikið að það komi niður á náminu hjá þeim. Fram kom að 

heimamenning innflytjenda væri ólík íslenskri menningu og skólamenningunni. 

Í ÍSKÓLA2 eru haldnir sérstakir kynningafundir fyrir innflytjendur og foreldra 

þeirra á vorin. ÍSKÓLI1 hefur rætt um að halda slíka fundi en það hefur ekki 

verið gert ennþá. Foreldrasamstarf í báðum skólunum er eins fyrir alla 

nemendur. ÍSKÓLI1  talaði um að foreldrasamstarf væri frekar lítið almennt séð 

í framhaldsskólanum. Foreldrasamstarf við innflytjendafjölskyldur væri erfitt 

vegna slakrar tungumálakunnáttu hjá foreldrum og hugsanlega vegna 

menningamunar.  

Skólarnir vinna markvisst gegn brotthvarfi nemenda. ÍSKÓLI2 tekur þátt í 

tilraunaverkefni mennta-og menningarmálaráðuneytisins  þar sem kannaðar 

eru ástæður brotthvarfs nemenda úr framhaldsskóla. ÍSKÓLI1  er ekki formlegur 

þátttakandi í þessu verkefni en vinnur þó eftir því og mun fylgja eftir 

brotthvarfsnemendum með því að skrá niður ástæður brotthvarfsins.  Fram 

kemur í skólunum að þeir telja að brotthvarf innflytjenda sé ekki meira en hjá 

innfæddum nemendum. Einnig kemur fram í báðum skólunum að brotthvarf úr 

framhaldsskóla hafi ekki verið áhyggjuefni á meðan að næga vinnu var að fá 

fyrir nemendur en þetta sé að breytast núna. 
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Í báðum skólunum kemur fram að fjölbreytt menning sé auður fyrir skólana þó 

svo að skólarnir nýti sér ekki fjölmenningarauð nemenda sem skyldi. 

 Auðheyrt er á viðmælendum í ÍSKÓLA2  að þeir eru mjög stoltir yfir því að 

hafa svo fjölmenningarlegan nemendahóp, auk þess sem þeir tala um að 

nokkrir erlendir kennarar séu starfandi við skólann og að það sé af hinu góða. 

Fram kemur hjá viðmælendum að kennarar nýta sér að hluta til fjölbreytileika 

nemenda í kennslunni, þar sem nemendur segja frá lífi og starfi í sínum löndum.  

Báðir skólarnir eru með þemadaga þar sem skólastarfið er brotið upp og 

áhersl lögð á óhefðbundna fræðslu. Þá er algengt að fjölmenningu séu gerð skil 

með því að erlendir nemendur kynna lönd sín og menningu.  

Fram kemur hjá viðmælendum í báðum skólunum að æskilegt væri að bjóða 

upp á styttri námsbrautir fyrir nemendur. Margir nemendur hefðu ekki úthald í 

fjögur ár í framhaldsskóla, tveggja ára námsbrautir sem gæfu einhver réttindi 

væri hugsanlega góður kostur fyrir þann nemendahóp. 

6.5.2 Skólarnir í Noregi 

Norsku skólarnir í rannsókninni leggja báðir áherslu á að nemendur hafi fartölvu 

til umráða og nota upplýsingatækni við kennslu. 

Skólarnir halda ekki skrá yfir fjölda innflytjenda og er því ekki vitað um 

nákvæman fjölda þeirra í skólunum.  Fram kemur hjá viðmælendum að þeir 

álíta það ekki gott að flokka nemendur eftir því hvort þeir hafi norsku sem 

móðurmál eða annað móðurmál en norsku, það sé tilvísun á aðskilnað.  

NSKÓLI1  er fjölbrautaskóli með bóknámsbrautir og iðn-og starfsnámsbrautir 

og er nemendafjöldi rúmlega þúsund nemendur. Helmingur nemenda stundar 

nám á bóknámsbraut skólans. 

 Skólinn er með móttökubekk fyrir tólf til fimmtán nemendur sem hafa búið 

stuttan tíma í Noregi og sem ætla sér í starfstengt nám. Móttökubekkurinn 

heyrir þó ekki beint undir framhaldsskólann, heldur er hann aðeins staðsettur í 

skólanum.  Fjöldi innflytjenda sem skólinn fær greitt með vegna sérstakrar 

norskukennslu er í kringum sextíu og fimm nemendur. 

NSKÓLI2 er minni skóli þar er nemendafjöldi tæplega þúsund nemendur og 

býður skólinn  upp á nám á bóknámsbraut og íþrótta-og menningartengt nám. 

Nemenda-og kennarahópur skólans er mjög fjölmenningarlegur. Fjöldi 

nemenda sem skólinn fær greitt með vegna sérstakrar norskukennslu er um 

fimmtíu nemendur.  

Í NSKÓLA2 eru fáir nemendur sem sækja um skólann sem fyrsta val. Margir 

nemendur á bóknámsbraut skólans eru slakir nemendur sem ekki komast inn í 

aðra framhaldsskóla.  Skólinn hefur háð baráttu fyrir tilvist sinni síðastliðinn 

fjögur ár þar sem stjórnvöld hafa viljað leggja hann niður en mótstaða hefur 

verið gegn því hjá ýmsum aðilum og því er skólinn ennþá við lýði. 
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Í NSKÓLA1  kemur fram að lítið er um sértækar áherslur í skólastarfi fyrir 

innflytjendur. Áherslurnar eru þær að koma öllum nemendum í gegnum 

framhaldsskólann og er áhersla lögð á faglega þátt skólastarfsins.  Lögð er 

áhersla á að innflytjendur nái góðum tökum á norskunni og fá þeir sem þess 

þurfa tilboð um tvo aukatíma á viku í norskukennslu og hugtakaskilningi. Einnig 

frá þeir stuðning við þær námsgreinar sem þeir eiga í erfiðleikum með. 

Innflytjendur mæta illa í stuðningskennsluna sem þeim stendur til boða og er 

ástæðan m.a. sú að þeir vilja ekki missa af öðrum tímum í skólanum. 

Í NSKÓLA2 er sterk afstaða gegn því að flokka nemendur eftir kynþætti og 

eru innflytjendur ekki aðskildir frá öðrum nemendum í skólanum. Í 

norskukennslunni eru allir nemendur saman í minni hópum og fá innflytjendur 

önnur próf í norsku sem öðru máli og fá þeir undirbúningingstíma fyrir prófið. Í 

NSKÓLA2  er það álitið mikilvægt með tilliti til tungumálanámsins fyrir 

innflytjendur að nemendur séu í bekk með nemendum sem hafa norsku sem 

móðurmál. Mikil áhersla er lögð á norskukennslu í skólanum og hafa kennarar 

sótt námskeið sem fjalla um innflytjendur og hugtakaskilning. Þar kemur einnig 

fram að nemendur sem þurfa á stuðningi að halda mæta illa í 

stuðningskennsluna.  

Í báðum skólum kemur fram að nemendur sem eru slakir í norsku hópa sig 

saman með sínum löndum. Skólarnir telja ekki þörf á því að veita innflytjendum 

aðstoð við að styrkja félagsleg tengsl við nemendahópinn í skólanum. 

 Í NSKÓLA1 kemur fram að félagsleg þátttaka sé almennt lítil á meðal 

nemenda. Í mótttökubekknum er lögð áhersla á að efla félagsleg samskipti á 

milli nemenda og skapa gott andrúmsloft. Mótttökubekkurinn er út af fyrir sig 

og er ekki gert ráð fyrir að nemendur þar blandist inn í aðra bekki 

framhaldsskólans. Það er þá alfarið á valdi viðkomandi kennara hversu mikið 

nemendur blandast inn í bekki framhaldsskólans. Kennarar í mótttökubekknum 

líta á þetta fyrirkomulag  sem mikinn ókost á skipulagi mótttökubekkjarins. 

Stoðkerfi beggja skólanna er gott og er mikil áhersla lögð á að fylgja eftir 

nemendum sem álitnir eru í brotthvarfshættu. Innflytjendaráðgjafi er starfandi í 

hálfu starfi við NSKÓLA1.  

Í báðum skólunum kemur fram að viðmælendur telja að ekki sé um neinn 

félagslegan mismun að ræða í skólunum. Samkvæmt NSKÓLA1  þá kom fram að 

ef um félagslegan mismun væri að ræða þá væri skólinn sú stofnun sem gæti 

jafnað hann út. Skólinn tæki við öllum nemendum og stefna hans væri að koma 

öllum nemendum í gegnum framhaldsskólann. Framhaldsskólinn stuðlaði ekki 

að stéttskiptingu, það sama væri í boði fyrir alla nemendur hans. 

Í NSKÓLA2 kom fram að framhaldsskólinn væri útjöfnunarverkefni og að allir 

nemendur hefðu sama rétt og sömu möguleika. Framhaldsskólinn tæki við 

öllum nemendum og ynni að því að koma þeim öllum í gegnum skólann. 

Framhaldsskólinn stuðlaði ekki að stéttskiptingu en aftur á móti mætti færa rök 
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fyrir því að skólakerfið væri stéttskipt ef litið væri til innritunarreglna 

framhaldsskólanna. Í NSKÓLA2 var talað um að aðstaða sumra nemenda 

skólans væri frekar bágborin og að þau hefðu ekki aðstöðu til að læra heima hjá 

sér. Skólinn gæfi þeim kost á aðstöðu með því að hafa námsver og bókasafn 

skólans opið allan daginn. 

Í báðum skólunum kom fram að foreldrasamstarf væri frekar lítið og 

formlegt. Öllum foreldrum eru send bréf á norsku. NSKÓLI2 sendir stundum út 

upplýsingabréf á öðrum tungumálum. 

Unnið er markvisst gegn brotthvarfi í báðum skólunum, þar er enginn 

sérstök áhersla lögð á innflytjendur heldur allan nemendahópinn. Skólarnir hafa 

úrræði sem stjórnvöld hafa lagt fram í bæði formi áætlana og fjármagns sem 

miðar að því að draga úr brotthvarfi nemenda úr framhaldsskólanum.  

Skólarnir virkja ekki þann fjölmenningarauð sem þeir hafa aðgang að hjá 

nemendum. Fram kemur hjá NSKÓLA2 að fjölmenningarauður sé virkjaður með 

því að gefa innflytjendum kost á að taka móðurmál sitt í staðinn fyrir þriðja 

tungumálið.  
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7 Umræður 

Í þessum kafla eru dregnar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og 

fjallað um þær í fræðilegu samhengi. Í lokin er dregnir saman þeir þættir sem 

fram komu í rannsókninni sem er  líkt og ólíkt í skólum landanna.     

7.1 Áherslur í skólastarfi fyrir innflytjendur 

Tungumálið er skv. Bourdieu menningarauður (Bourdieu, 1997).Það hefur 

ákveðið vald í nútíma samfélagi og sambandið á milli tungumálakunnáttunnar 

sem skólinn krefst og þeirrar tungumálakunnáttu sem eintaklingarnir tileinka 

sér á þátt í að ákveða tungumálaauðinn sem einstaklingarnir hafa yfir að ráða. 

(Bourdieu og Passeron 2006).  

Í stefnum stjórnvalda í menntun innflytjenda bæði í Noregi og á Íslandi er 

aðaláhersla lögð á að innflytjendur læri tungumál viðkomandi landa og er því 

fylgt eftir með löggjöf í báðum löndum.  

Íslensk menntastefna fyrir innflytjendur leggur áherslu á að innflytjendur fái 

öflugan stuðning við íslenskunám til að flýta fyrir aðlögun þeirra að íslensku 

samfélagi, eins og áður hefur komið fram (Félagsmálaráðuneytið, 2007). Þessi 

áhersla er styrkt í 16 grein. grunnskólalaga (Lög um grunnskóla nr.91/2008) og í 

35. grein framhaldsskólalaga (Lög um framhaldsskóla nr.92/2008) þar sem talað 

er um nemendur með annað móðurmál en íslensku. Sömu áherslur er einnig að 

finna í norsku grunn- og framhaldsskólalögunum (Opplæringsloven, 1998).  Í 

norsku námskránni fyrir móðurmál minnihlutahópa kemur fram að áhersla skuli 

lögð á að nemendur læri norsku svo fljótt sem auðið er (Utdanningsetaten, 

2006). 

Námsleg áhersla skólanna gagnvart innflytjendum er stuðningur við að læra 

tungumál viðkomandi lands. Ekki er lögð áhersla á þeirra móðurmál en þeir geta 

valið það í staðinn fyrir þriðja mál.  

Þessar áherslur gefa til kynna að tungumálauður innflytjenda er ekki metinn 

í skólanum nema að mjög litlu leyti. Samkvæmt Bourdieu og Passeron(2006) þá 

fær menningarauður minnihlutahópa ekki notið sín í skólakerfinu og álíta þeir 

að það sé m.a. ástæðan fyrir því að menningarauður þeirra er ekki 

viðurkenndur í samfélaginu (Bourdieu og Passeron, 2006).  

Í öllum skólunum kemur fram að lögð er áhersla á stuðning við lesskilning og 

hugtakaskilning námsgreina en þar eru innflytjendur oftar en ekki í vandræðum 

með tungumálið. Þetta leiðir hugann að því hvort áherslur á tungumálanám 

innflytjenda eins og þær hafa verið eigi sök á því að innflytjendur eiga erfitt með 
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hugtakaskilning. Þeir hafa ekki fengið stuðning og hvatningu frá skólanum til að 

þróa sitt eigið móðurmál. Cummins (1994) sem er talsmaður tvítyngdra 

kennsluhátta heldur því fram að það sé vitsmunalega betra fyrir barn að eiga 

kost á tvítyngdum kennsluháttum, þar sem það taki lengri tíma fyrir það að ná 

færni á öðru tungumáli. Øzerk (2008b) tekur undir þetta sjónarhorn og segir að  

það dragi úr færni barna sem ekki fá að þróa móðurmál sitt. Aftur á móti er það 

talið hafa jákvæð áhrif á vitsmunaþroska hjá barni sem gefst kostur á að læra og  

þróa móðurmál sitt samhliða því að læra annað mál. Þá sé talað um að tvítyngið 

sé viðbætt.  

Annar framhaldsskólinn í Noregi ætlar að bjóða upp á kennslu í pólsku frá og 

með næsta hausti, en mikill fjöldi innflytjenda frá Póllandi býr í Noregi. Fram 

kom í máli viðmælenda í Noregi að framhaldsskólarnir í Ósló bjóði upp á 

kennslu í mismunandi tungumálum sem nemendur geta tekið sem þriðja mál. 

Það sýnir viðleitni til að mæta þörfum minnihlutahópa og styrkir menningarauð 

þeirra.  

Allir skólarnir leggja áherslu á að að nemendur séu inni í almennum áföngum 

í flest öllum námsgreinum. Það að nemendur séu sem mest með sínum 

bekkjarfélögum í tímum er jákvætt ef horft er til hugmyndafræði Vygotsky 

(Smidt, 2009; Vygotsky,1935;). En hann hélt því fram að nám ætti sér stað í 

gegnum tungumálið, félagsleg samskipti og menningu.  

Báðir skólarnir á Íslandi kenna ÍSA˗áfanga og þar eru nemendur í 

sérbekkjum. Sumir þessir áfangar eru aðlagaðir að nemendahópnum og kom 

fram í máli viðmælenda að oft væri erfitt að kenna þessa áfanga því nemendur 

væru svo fáir og stæðu svo mismunandi faglega. 

 Í Noregi fá innflytjendur sem þess þurfa aukakennslu í norsku. Í öðrum 

skólanum er þetta aukatími þar sem kennd er norska, lesskilningur og aðstoðað 

við fræðileg hugtök. Í hinum skólanum er farinn sú leið að öllum nemendum er 

skipt upp í minni hópa og allir nemendur eru teknir með sem þurfa á stuðningi 

að halda í norsku. Að mati viðmælenda styrkir þetta tungumálanámið að hafa 

nemendur saman sem hafa norsku sem móðurmál og hina sem ekki hafa norsku 

sem móðurmál. Banks (2010) talar um að uppeldisfræði jöfnuðar og réttlætis 

gangi út á að kennslunni sé breytt þannig að allir nemendur, óháð stétt, kyni og 

uppruna bæti námsárangur sinn. Þá þurfa kennarar að nota mismunandi 

kennsluhætti og nálgun sem gagnast getur öllum nemendum. Það að  blanda 

meira saman innflytjendum og innfæddum nemendum til að bæta 

tungumálakennsluna eykur jafnframt félagsleg tengsl nemendanna.  

Viðmælendur þriggja framhaldsskóla nefna að áberandi sé hversu slakir 

innflytjendur eru í ensku. Viðmælendur í Noregi sögðu að grunnskólarnir tækju 

oft nemendur út úr enskutímunum, því áherslan hjá þeim væri að kenna þeim 

norsku. Þetta styður það sem Banks (2010) segir að nemendur sem tilheyra 

minnihlutahópum eða hafa ólík menningarleg einkenni verði undir í 
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skólakerfinu. Í þessu tilviki missa þeir möguleika á ensku kennslu þar sem 

aðaláherslan er á að þeir læri norskuna. 

7.2 Stoðkerfi framhaldsskólans 

Stoðkerfi framhaldsskólanna í báðum löndum er fyrir alla nemendur og er 

náms -̵og starfsráðgjöf lögbundin í skólum beggja landanna (Lög um 

framhaldsskóla, 2008; Opplæringsloven, 1998).  

Áberandi meiri stuðningur er í boði í norsku framhaldsskólunum en á Íslandi 

og þá sérstakleg í tengslum við eftirfylgni með nemendum sem eru í 

brotthvarfshættu. Þetta er m.a. liður í því átaki sem norsk stjórnvöld hafa lagt 

fram með NY GIV (sjá bls. 57)  til að stemma stigu við brotthvarfi.  En þar hafa 

stjórnvöld lagt línurnar og fengið fylkin og sveitafélögin í lið með sér, þannig að 

bæði grunnskólinn og framhaldsskólinn eru með í þessu átaki.  Mikil áhersla er 

lögð á að kortleggja námslega stöðu nemenda til að hægt sé að veita þeim  

stuðning eftir þörfum.  

 Á Íslandi hafa stjórnvöld lagt fram áætlun um að auka eftirfylgni með 

nemendum sem eru í brotthvarfshættu og eru nokkrir skólar  sem taka þátt í því 

tilraunaverkefni. Þá er nemendum sem hætta fylgt eftir með því að 

námsráðgjafi hefur samband við þá og fær upplýsingar um ástæðu brotthvarfs 

úr skólanum. 

Það sem sérstaklega snýr að innflytjendum varðandi stoðþjónustu eru 

móttökubekkir sem boðið er upp á í báðum löndunum. Á Íslandi er  ÍSKÓLI 2  

með móttökudeild fyrir innflytjendur. Þar er nákvæm skráning yfir 

innflytjendur, hvaðan þeir koma og annað sem að mati stjórnenda skiptir máli 

að vita til að geta aðstoðað bæði nemendur og kennara í að gera skólagönguna 

auðveldari.  ÍSKÓLI2 er með fjölmenningarstefnu og fjölmenningaráætlun þar 

sem markvisst er unnið að því að gera innflytjendur að virkum þátttakendum í 

skólastarfinu. Auðheyrt var á stjórnendum að þeir voru mjög stoltir yfir því að 

hafa svo fjölbreyttan hóp í sínum skóla. Fram kom í máli þeirra að skráningin 

auðveldaði kennurum að aðstoða nemendur. Skólameistari í Ískóla2 lagði á það 

áherslu að það væri ekki síður mikilvægt fyrir innfædda nemendur að 

innflytjendur væri inni í almennum bekkjum.  Í ÍSKÓLA2 er lögð áhersla á að 

halda meðvitað utan um þennan hóp nemenda og gera hann sýnilegan. Það 

leiðir hugann að því að það er kannski leiðin að fara til að byrja með ef gera á 

skólann fjölmenningarlegan og fyrir alla?  

Nieto (2010) heldur því fram að aðlögun að fjölmenningarlegu samfélagi í 

skólum þarf að eiga sér stað á öllum sviðum í starfsemi skólans. Gagnkvæm 

aðlögun þarf að eiga sér stað, þ.e. skólinn þarf að laga sig að breyttum 

nemendahópi og þar með talið jaðarhópum og fjölskyldum þeirra rétt eins og 

þessi hópur þarf að laga sig að skólanum.  
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Í NSKÓLA1 var einnig móttökubekkur með fáa nemendur en sá bekkur var 

ekki hluti af framhaldsskólanum. Bekkurinn var bara til húsa í skólanum. 

Auðheyrt var á deildastjóra móttökubekkjarins að honum fyndist það mikill 

ókostur við skipulagið að nemendur móttökubekkjarins ættu ekki kost á því að 

blandast inn í bekki framhaldsskólans og ekki væri gert ráð fyrir þeim í 

félagslegum viðburðum skólans.  Þarna virðist sem áherslan sé fyrst og fremst á 

það að nemendur nái betri tökum á norskunni áður en þeir geta farið að taka 

meiri þátt í starfi framhaldsskólans. Segja má að ekki verði mikið vart við áhrif 

fjölmenningarlegrar menntunar í móttökubekk NSKÓLA1 og ekki gott að segja 

hvað veldur en skólinn er með innflytjendaráðgjafa í hálfu starfi. 

Í NSKÓLA2 er stuðningur miðaður við alla nemendur  og þar eru 

innflytjendur ekki aðgreindir frá öðrum nemendum. Varðandi stuðning þá eru  

búnir  til hópar t.d. þeir sem eiga erfitt með stærðfræði eða þeir sem eru í 

brotthvarfshættu.  Í öllum hópunum er nemendum blandað saman þannig að 

þar eru nemendur með norsku sem móðurmál og  innflytjendur. Hér er unnið 

meira í anda fjölmenningarlegrar menntunar þar sem nemendum er blandað 

saman óháð stétt, kyni og uppruna til að bæta námsárangur sinn (Banks ,2010).  

Fram kemur hjá viðmælendum að innflytjendur vilji ekki vera sérhópur eða 

fá neina sérþjónustu, þeir vilji vera hluti af  nemendahópnum.  Allir viðmæl-

endur tala um að það sé erfitt að fá  nemendur til að taka við þeim stuðningi 

sem í boði er og hafa sumir skólarnir þurft að hætta við áfanga og annan 

stuðning vegna þess að nemendur mæta ekki og kannski allra síst þeir sem mest 

þurfa á að halda eins og komið hefur fram.   

Ekki er gott að segja hvað veldur því að nemendur vilja ekki taka við þeim 

stuðning sem þeim býðst í skólanum. Velta má því fyrir sér hvort að það geti 

eitthvað haft með menningarmun að gera og að það vanti skilning á því í hverju 

sá munur er fólginn, þannig að hægt sé að bjóða stuðning sem nái til nemenda. 

Fram kom í máli innflytjendaráðgjafa að hjá sumum innflytjendum væri það 

skömm að biðja um aðstoð. Einnig kom það fram í máli skólastjóra1 að 

innflytjendur væru oft feimnir við að biðja um aðstoð. 

7.3 Félagsleg staða innflytjenda í nemendahópnum 

Samkvæmt Bourdieu þá er félagsauður þær bjargir sem einstaklingar hafa 

aðgang að með því að tilheyra eða hafa tengsl við ákveðna hópa og er talinn 

mikilvægur fyrir einstaklinginn, til þess að eiga möguleika á að færast á milli 

stétta. Fram kemur hjá honum að það þarf að vinna að því að eignast félagsauð 

og til þess þurfi fólk ákveðnar bjargir eins og t.d. tungumálið. (Gestur 

Guðmundsson, 2008) 

Út frá þeim niðurstöðum sem koma fram í skýrslu OECD (2010a) sem getið 

er um í inngangi, þar sem fjallað er um vanda fjölmenningarlegra samfélaga þar 

sem aukinnar mismununar gætir í menntakerfum á grundvelli uppruna og 



97 

félags - og efnahagslegs bakgrunns nemenda, má velta fyrir sér hvort skólinn 

geti stutt við nemendur sína í að eignast félagsauð.  

 Í spurningu til viðmælenda um hvort skólinn hjálpaði innflytjendum í að 

tengjast og eignast vini í skólanum. Svöruðu allir neitandi. Fram kom hjá einum 

viðmælanda að það væri þörf á því en það væri ekki gert.  

Í reglugerð nr. 654/2009  fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku 

er kveðið á um að skólinn vinni að því að styrkja félagsleg tengsl og gagnkvæma 

félagslega aðlögun á milli íslenskra og erlendra nemenda og rjúfa félagslega 

einangrun.  Þessar áherslur er einnig að finna í fjölmenningaráætlun ÍSKÓLA2. 

En markmið fjölmenningaráætlunarinnar eru m.a. að vinna að gagnkvæmri 

aðlögun þar sem horft er til þess að nýta bakgrunn nemenda til að miðla 

þekkingu og eyða fordómum. Einnig kemur fram í fjölmenningaráætluninni að  

stuðla skuli  að myndun vinatengsla milli nemenda sem hafa íslenskan bakgrunn 

og nemenda sem hafa erlendan bakgrunn til að vinna gegn einangrun erlendra 

nemenda og að stuðla að þátttöku erlendra nemenda í félagslífi skólans og 

kynna menningu þeirra.  

Í alþjóðlegri samanburðarrannsókn sem gerð var í 13 löndum á brotthvarfi 

úr framhaldsskóla, sem fjallað er um í kafla. 2.2 hér að framan, sýndu 

niðurstöður að fagleg og félagsleg þátttaka nemenda og hversu vel þeir 

samsama sig skólanum eru áhrifaþættir sem hafa mikið um það að segja hvort 

nemendur ljúka framhaldsskóla eður ei (Markussen, 2011).  

Þetta vekur upp spurningu hvers vegna skólarnir leggja ekki áherslu á að 

styðja við félagslega aðlögun nemenda? Er það vegna þess að það er ekki tekið 

próf í því? Eða vita þeir ekki hvernig þeir eiga að fara að því? Er félagsauðurinn 

vanmetin í framhaldsskólanum?  Er áherslan á fræðilega þátt skólastarfsins svo 

mikil að ekki sé svigrúm fyrir neitt annað? Ef litið er til kenninga Vygotskys 

(1935) um nám og þroska, þá lýsir hann því hvernig félagsumhverfi einstaklinga 

og félagsleg samskipti gegna því hlutverki að auðvelda nemendum nám og 

vitsmunalegan þroska. Samkvæmt honum þá á þroski sér stað í samvirkni á milli 

félagslegra, menningarlegra og einstaklingsþátta.  

 Í viðtölum við viðmælendur þriggja framhaldsskóla kemur fram að 

innflytjendur halda hópinn og taka ekki þátt í félagslífi framhaldsskólanna nema 

að litlu leyti. Fram kemur hjá öðrum norska framhaldsskólanum að þeim finnst 

innflytjendur blandast nemendahópnum meira,  þetta sé orðið breytt frá því 

fyrir tíu til fimmtán árum.  Þetta vekur þá spurningu hvort annarrar og jafnvel 

þriðju kynslóða innflytjendur séu komnir meira inn í nemendahópinn og hafi 

betri tök á tungumálinu? Viðmælendur sögðu að nemendur sem væru slakir í 

norsku héldu hópinn með löndum sínum. 

Samkvæmt Bourdieu og Passeron (1990) þá myndar fólk hópa sem hefur 

lifað og búið við svipaðar félagslegar aðstæður vegna sameiginlegrar reynslu. 
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Ástæðuna segja þeir vera að fólkið hafi líkan veruhátt. Það getur skýrt 

hversvegna innflytjendur halda hópinn.  

Fram kemur hjá viðmælendum að nemendur sýna meira öryggi og 

sjálfstraust þegar þau fá að kynna sína menningu í skólanum eins og t.d. þegar 

haldnir eru alþjóðadagar eða þemadagar í skólanum. Þrír skólar af fjórum 

töluðu um að slíkir dagar væru haldnir í skólanum.  

7.4 Félagsleg mismunun nemenda 

Með hugtakinu félagsleg mismunun er átt við að mismunandi félagslegri stöðu 

einstaklinga og hópa fylgi misjafn aðgangur að gæðum samfélagsins. Um getur 

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

búsetu eða annarra félagslegra þátta (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvort markvisst væri unnið gegn 

félagslegri mismunun í skólanum, svöruðu þeir því neitandi. 

Í svörum viðmælanda á Íslandi og í öðrum norska skólanum kemur fram að 

félagsleg mismunun fyrirfinnist ekki í skólunum sjálfum. Nemendahópurinn sé 

mjög fjölbreyttur og flest allir sem sækja um inngöngu í skólana komist inn. 

Aftur á móti eru viðmælendur á því að inntökureglur framhaldsskólanna stuðli 

að félagslegri mismunun í skólakerfinu. Fram kemur í máli þeirra að duglegustu 

nemendurnir sem hafi hæstu meðaleinkunnirnar sækja um í vinsælustu 

skólana, sem eru með inntökuskilyrði sem ekki sé á færi allra að ná. 

Inntökureglurnar stuðla að mikilli misskiptingu nemendahópsins á milli 

skólanna. 

Bourdieu notar skólakerfið sem dæmi um stofnun sem viðheldur félagslegri 

mismunun í samfélaginu með því að festa í sessi gildi meirihlutans. Félags-og 

menningarauðurinn sem er ráðandi í skólakerfinu og kennt er eftir tilheyrir 

ráðandi stéttum samfélagsins. Þess vegna eiga börn sem tilheyra menningu 

meirihlutans auðveldara með að meðtaka kennsluna og það nám sem fram fer í 

skólanum; þau skilja málið, táknin og annað sem notað er í skólanum (Bourdieu 

og Passeron, 1990; Gestur Guðmundsson, 2008). 

Áberandi var í viðtölum við viðmælendur að þeim fannst skólinn ekki stuðla 

að félagslegri mismunun eða að það væri félagsleg mismunun innan hans. 

Skólinn ynni að því að gera alla jafna og hann stuðlaði að útjöfnun. 

Fram kom hjá einum viðmælanda, að skólakerfið í Noregi og á 

Norðurlöndum gæfi öllum sömu möguleika. Allir kæmust inn og allir gætu lært 

það sama. Það hlyti að stuðla að því að minnka stéttarmun.  

Gestur Guðmundsson (2008) bendir á hvernig skólakerfið gegnir 

lykilhlutverki í að raða nýjum samfélagsþegnum niður í mismunandi bása 

samfélagsins og viðhalda þannig stéttamun og styrk ráðandi stétta til 

menntunar og menningar. Framhaldsskólinn er einn vettvangur og þar ráða 
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ferðinni yfirvöld menntamála, skólaforysta og kennarar. Þessir aðilar starfa eftir 

þeim reglum sem ríkja í skólasamfélaginu og þeim gildum sem eru í hávegum 

höfð um góða menntun. Þeir eru hluti af þessu kerfi og því er erfitt fyrir þá að 

sjá ójöfnuðinn í skólakerfinu. Þeir hafa önnur viðmið og gildi. Viðmælendur sjá 

ekki að það felist mismunun í því að leggja aðeins áherslu á norska menningu í 

Noregi og íslenska menningu á Íslandi. Þeir starfa í anda grunnskólalaga og 

fylgja námsskrám viðkomandi landa og það er það sem hefur gildi og skiptir 

máli í skólastarfinu. Nemendur þurfa að aðlaga sig að skólakerfinu en ekki 

skólakerfið að þeim. 

Fram kom hjá tveimur viðmælendum að framhaldsskólinn í Noregi og á 

Norðurlöndum stuðlaði að útjöfnun, allir komast inn og öllum er hjálpað til að 

ljúka framhaldsskólaprófi, þar væri enginn undanskilinn. Einn viðmælandi 

svaraði því til að brotthvarf nemenda úr framhaldsskóla stuðlaði að félagslegri 

mismunun og það væri það sem vinna þyrfti gegn. Fram kom hjá einum 

viðmælenda að félagslega staða innflytjanda væri oft erfiðari en hjá öðrum 

nemendum. Þeir þyrftu að vinna meira með námi og svo væru þeir 

lykilpersónur fyrir fjölskyldur sínar, þyrftu að aðstoða þær mikið á ýmsa vegu 

þannig að það kæmi niður á náminu hjá þeim. 

7.5 Foreldrasamstarf 

Í rannsókn Jón Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) sem getið 

eru um í kafla 2.2 hér að framan, kemur fram að stuðningur foreldra við 

nemendur skiptir miklu máli.  

Nemendur sem fengu góðan stuðning frá foreldrum sínum voru jákvæðari 

gagnvart náminu.  

Fram kemur í viðtölum við viðmælendur að foreldrastarf er frekar lítið í 

framhaldsskólanum og segja nokkrir að foreldrar mæti illa á fundi. 

Foreldrastarfið er eins fyrir alla, þ.e. send eru út bréf eða tölvupóstur á því 

tungumáli sem talað er í viðkomandi landi. Einn viðmælandi sagði að 

upplýsingabréf væru stundum send út á öðrum tungumálum. Ekki var að heyra 

á viðmælendum að léleg þátttaka foreldra væri vandamál. Frekar var það 

viðhorf að það væri kannski eðlilegt að foreldrar væru ekki svo mikið í samstarfi 

við framhaldsskólann þar sem nemendur væru orðnir sjálfstæðari og eldri og 

hefðu kannski meira um sín skólamál að segja.  

Í reglugerð nr. 654/2009 fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku 

kemur fram að mikilvægt sé að upplýsingagjöf til nemenda og foreldra um 

skólastarfið sé fyrir hendi og tryggt að upplýsingar um annan stuðning komi 

fram, s.s. samstarf við heimilin, foreldraviðtöl og foreldrafundi, heimanám, 

þjónustu í hverfi og nærsamfélagi og samstarf við stofnanir utan skóla.  
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Fram kom hjá viðmælendum  að það þyrfti að hafa meira fyrir því að ná 

foreldrum innflytjenda inn í skólana. Tungumálaörðugleikar og 

menningarmunur væru kannski helstu hindranirnar.  

Fjölmenningarleg kennslufræði leggur mikla áherslu á  mikilvægi 

foreldrasamstarfs. Þar þarf kennarinn að vera sá sem stuðlar að samræðu 

heimilis og skóla. Hann þarf að kynna sér ólíkan uppruna fjölskyldna og átta sig 

á þeim menningarlegu gildum og markmiðum sem þær hafa fyrir börnin sín 

(Banks, 2010). Fram kom í máli viðmælenda að skólamenning og heima-

menning innflytjenda væri oft mjög ólík, það kæmi fram hjá innflytjendum.  

Þetta leiðir hugann að því hvort foreldrasamstarf í framhaldsskólum sé 

vanmetið? Og þá kannski sérstaklega hjá minnihlutahópum sem hafa ólíka 

heimamenningu við þá menningu sem er ráðandi í samfélaginu og í skólanum. 

Kannski þurfa framhaldsskólarnir að leggja meiri áherslu á að ná til foreldra 

innflytjenda til að átta sig betur á aðstöðu þeirra og til að öðlast meiri þekkingu 

á þeirra menningarbakgrunni  þannig að hægt sé að styðja þá betur í skólanum? 

Bourdieu heldur því fram, að grunnur menningarauðs sé lagður á æsku-

heimili. Þar læra börn þá menningu sem þau mótast af í uppeldinu. Jafnframt 

mótast þar viðhorf barnsins til skólans og börn læra þar að bera virðingu fyrir 

menntun. Samkvæmt Bourdieu þá eru  heimilin sá staður sem börnin seinna 

meir sækja stuðning í varðandi námið og hefur áhrif á námsárangur.  

7.6 Fjölbreytt menning. Auður eða erfiði? 

Lög og námsskrár á Íslandi og í Noregi gera ráð fyrir því að menning viðkomandi 

þjóðar sé sett í öndvegi (Lög um framhaldsskóla, 2008; Opplæringsloven, 1998).  

Aðaláherslan í skólastarfinu er á menningu og tungumál viðkomandi lands. Í 

námsgreinum skólanna getur verið  fjallað um aðra menningu og 

menningarheima og haldnir eru þemadagar árlega sem gefa erlendum 

nemendum kost á að sýna fjölbreytileikann með því að kynna sína menningu.  

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvort skólinn gerði fjölbreyttri 

menningu mismunandi hópa jafn hátt undir höfði, kom fram hjá þeim að 

þjóðmenning viðkomandi lands væri menning skólanna.  

Samkvæmt Banks (2010) þá hafa sumir nemendur betra tækifæri en aðrir til 

að læra í skólum eins og þeir eru skipulagðir í dag. Þeir nemendur sem tilheyra 

minnihlutahópum eða hafa ólík menningarleg einkenni verða undir í 

skólakerfinu. Hann bendir á að skólar á öllum skólastigum í Bandaríkjunum miði 

almennt við hugtök, reynslu og atburði sem endurspegla reynslu 

meirihlutamenningar en líti framhjá reynslu, menningu og sögu annarra 

menningarhópa. Segja má að hugmyndir Banks styðji hugmyndir Bourdieu um 

skólakerfið. Eins og að framan greinir þá notar Bourdieu skólakerfið sem dæmi 

um stofnun sem viðheldur félagslegri mismunun í samfélaginu með því að festa 
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í sessi gildi meirihlutans. Félags-og menningarauðurinn sem er ráðandi í 

skólakerfinu og kennt er eftir tilheyrir ráðandi stéttum samfélagsins. (Bourdieu 

og Passeron, 1990; Gestur Guðmundsson, 2008). 

Þetta vekur upp þá spurningu hvernig skólarnir geta farið að því að 

viðurkenna, meta og styrkja  þann menningar-og félagsauð sem innflytjendur 

búa yfir til að stuðla að aukinni þátttöku þeirra og virkni í skólastarfinu?  

 Þegar viðmælendur voru spurðir hvort skólinn virkjaði þann 

fjölmenningarauð sem hann hefði aðganga að hjá innflytjendum, kom fram í 

svörum viðmælenda í báðum löndum að viðurkenning á auði innflytjenda væri 

möguleiki þeirra til að taka próf í sínu móðurmáli og fá það metið inn í staðinn 

fyrir þriðja mál. Innflytjendur fá ekki kennslu í sínu tungumáli í skólanum, heldur 

taka þeir einungis próf í því. 

Samkvæmt Bourdieu þurfa menntun, menningarleg færni og kunnátta að 

njóta viðurkenningar á þeim vettvangi þar sem einstaklingurinn er staddur til að 

hann hafi eitthvert gildi fyrir viðkomandi einstakling (Bourdieu, 1997). 

Stjórnvöld í Noregi eru farin að bjóða upp á fleiri tungumál til kennslu sem 

þriðja mál í framhaldsskólunum og geta nemendur valið  þau. Segja má að það 

sé ákveðinn vísir að viðurkenningu á að það tungumál hafi gildi í skólanum.  

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvaða óskir eða umræður væri hjá 

kennurum skólans um innflytjendur voru svörin þau að kennarar væru almennt 

jákvæðir og væru farnir að nýta sér fjölbreytileikann í kennslu. Fram kom hjá 

tveimur viðmælendum að kennurum þætti þetta erfitt. Það væri ekki til 

námsefni og það væri fyrirhöfn að finna námsefni við hæfi og úrræði sem gætu 

gagnast nemendum.  

Viðmælendur tveggja skóla sögðu að fjölbreytileikinn væri ekki bara í 

nemendahópnum hann væri líka í kennarahópnum. Fram kom það sjónarhorn 

hjá viðmælendum að það væri mikilvægt að kennarahópurinn væri fjölbreyttur 

það væri ákveðinn fyrirmynd fyrir nemendur sem væru innflytjendur. 

 Í fjölmenningarlegri menntun er talað um að allir læri af öllum og að 

fræðslan sé gagnkvæm á milli fólks af mismunandi þjóðerni, menningu og 

trúarlegum uppruna (Banks, 2010). Það er talið jákvætt að kennarahópurinn sé 

fjölbreyttur þannig að nemendur geti samsamað sig kennurunum.  

 

7.7 Brotthvarf innflytjenda úr framhaldsskóla 

Í skýrslu OECD, Equity and Quality in Education (2012), sem getið er um hér að 

framan, kemur fram að staða innflytjenda í flestum OECD löndum er mun 

slakari en innfæddra. 
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 Þeir hætta fyrr í skóla og brotthvarf úr framhaldsskóla er hærra en meðal 

innfæddra. Fram kemur í skýrslu framkvæmdastjórnar ESB að líkur eru taldar á 

því að um helmingi fleiri innflytjendur, munu hætta námi í löndum 

Evrópusambandsins en innfæddir nemendur á næstu árum (European 

Commission, 2010). 

Viðmælendur í rannsókninni voru ekki uppteknir af stöðu innflytjenda í 

skólakerfinu eða meðvitaðir um að staða þeirra væri slakari en nemenda sem 

tilheyrðu meirihlutamenningu þjóðarinnar. Fram kom í rannsókninni að í 

þremur skólum af fjórum var ekki nákvæmt yfirlit yfir fjölda innflytjenda þar 

sem ekki var lögð áhersla að skrá þá. Innflytjendur koma inn í skólann á sömu 

forsendum og aðrir nemendur og fram kom í máli viðmælenda að erfitt væri að 

halda marktæka skráningu yfir þá, þar sem nemendur skrá sig sjálfir.  

 Í norsku skólunum var það áberandi viðhorf að skráning á fjölda innflytjenda 

eða nemenda með annað móðurmál en norsku væri ekki æskilegt, þar sem það 

leiddi til mismununar að mati viðmælenda. Þó kom fram í máli 

innflytjendaráðgjafa að hann hefði hugleitt að það gæti verið gott fyrir kennara 

að hafa lista yfir nemendur sem hefðu annað móðurmál en norsku. Af hverju 

þetta viðhorf er ríkjandi í Noregi vekur upp spurningu um hvort fjöldi annarrar 

og þriðju kynslóðar innflytjenda sé orðin það mikill í skólakerfinu að hætt sé að 

líta á þá sem innflytjendur? Þeir eru fæddir í Noregi og margir tala góða norsku 

eins og fram kom hjá viðmælendum.   

Í viðtölum við viðmælendur kom fram að framhaldsskólinn vinnur gegn 

brotthvarfi fyrir alla nemendur og var það almennt álit viðmælenda í báðum 

löndum að brotthvarf innflytjenda væri minna úr framhaldsskólanum en hjá 

innfæddum. Hvernig þeir vita það, þar sem skráning yfir innflytjendur í skólum 

er mjög ábótavant, kom ekki fram? Einn viðmælandi hafði orð á því að honum 

fyndist skrýtið ef að niðurstöður varðandi brotthvarf innflytjenda í hans skóla 

væru aðrar en almennt gerðist í Evrópu og að hugsanlega væru fleiri 

innflytjendur í brotthvarfstölum skólans.  

Margar rannsóknir sem gerðar hafa verið á brotthvarfi sýna að þættir eins og 

útkoma á grunnskólaprófi, félagslegur bakgrunnur, væntingar til námsins, 

aðlögun að skóla, takmörkuð tungumálakunnátta eru m.a. áhrifaþættir 

(Birkelund og Mastekaasa, 2009; Markussen, Lødding, Sandberg, og Vibe, 

2006). 

 Í niðurstöðum PISA 2009 kemur fram að 10% innflytjenda í OECD- 

löndunum sýna rúmlega helmingi slakari stöðu í lestri, stærðfræði, náttúrufræði 

og þrautarlausnum, en aðrir nemendur, eins og getið er um í kafla 2.2. hér að 

framan.  

Ef horft er til þessara rannsókna og skoðuð þau úrræði sem Norðmenn eru 

að nota til að vinna gegn brotthvarfi er auðséð að þeir horfa til niðurstöðu 
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rannsókna í uppbyggingu á sínum úrræðum gagnvart brotthvarfi nemenda úr 

framhaldsskóla t.d. með því að bæta við tímum í ensku, norsku og stærðfræði.  

Viðmælendur voru spurðir um hvaða  úrræði þeir myndu vilja sjá í verki fyrir 

innflytjendur, sem þeir hafa ekki í dag? 

Fram kom í svörum þeirra m.a. að æskilegt væri að hafa styttri námsbrautir 

sem gæfu jafnvel einhver réttindi, að fræðilegar áherslur í starfsnámi væru 

kannski óþarfar, menn þyrftu ekki að lesa Ibsen og Hávamál til að geta orðið 

góðir pípulagningamenn og að nemendur þyrftu meiri tíma. Einnig kom fram að 

skólinn þyrfti að leggja áherslu á að skilja betur menningu nemenda og hvaða 

áskoranir þeir væru að glíma við og að fylgja nemendum betur eftir. Auðheyrt 

er á viðmælendum að viljinn er fyrir hendi til að finna úrlausnir til að 

betrumbæta námsárangur innflytjenda.  

Viðmælendur á Íslandi töluðu um að kannski þyrfti að vera skýrari línur frá 

mennta-og menningarmálaráðuneytinu hvernig þjónusta ætti þennan 

nemendahóp og að það vantaði meira fjármagn inn í skólana til að geta veitt þá 

þjónustu sem nemendur þyrftu á að halda. 

Banks (2010) leggur á það áherslu að til að fjölmenningarleg menntun geti 

orðið að veruleika þarf að líta á skólann sem félagslegt kerfi sem gera þarf 

gagngerar breytingar á. Allir þurfa að leggjast á eitt og vera með í framkvæma 

breytingarnar.  

7.8 Hvað er líkt og ólíkt í löndunum? 

Hér verður fyrst fjallað um þá sameiginlegu þætti sem fram komu í 

rannsókninni í báðum löndum og síðan verður fjallað um þá þætti sem voru 

mismunandi eftir löndum.  

Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi m.a. í ljós, að í báðum löndum leggja 

skólarnir áherslu á að innflytjendur nái tökum á tungumáli landanna. 

Á Íslandi eru áherslur í lögum og námsskrám á virkt tvítyngi nemenda með 

annað móðurmál en íslensku, en í framkvæmd er nemendum boðið upp á 

kennslu í ÍSA-áföngum, auk stuðnings við lesskilning og hugtakaskilning. 

 Í Noregi er áhersla í lögum og námsskrám á að innflytjendur læri tungumálið 

sem fyrst, þannig að þeir geti fylgt venjulegri kennslu á norsku og eiga 

nemendur með annað móðurmál en norsku rétt á að fá kennslu í norsku sem 

öðru máli. Auk þess fá þeir stuðning við lesskilning og hugtakaskilning. 

Þessi niðurstaða vekur upp spurningu hvort erfiðleikar innflytjenda með 

hugtakaskilning og lesskilning geti stafað af því að þessir nemendur hafi ekki 

haft tök á að þróa sitt móðurmál og séu þess vegna ekki að ná þessum 

fræðilegu hugtökum? 
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Skólarnir leggja ekki áherslu á að styrkja félagsleg tengsl innflytjenda við 

nemendahóp skólanna. Fram komu skoðanir um að það þyrfti að vinna meira 

með félagslega þáttinn til að styrkja stöðu innflytjenda í skólanum.  Fleiri 

viðmælendur voru á því að innflytjendur hópuðu sig saman og þá sérstaklega 

þeir sem væru slakir í tungumáli viðkomandi lands. 

Foreldrasamstarfið var á sömu nótum í löndunum og virðist skorta 

markvissari vinnu við að ná til foreldra innflytjenda. Fram kom að það væri erfitt 

bæði vegna bágrar tungumálakunnáttu foreldra og e.t.v. vegna 

menningarmunar.  

Viðmælendur í báðum löndum sögðu að félagsleg mismunun ætti sér ekki 

stað í framhaldsskólanum.  Aftur á mót kom fram hjá þremur skólum af fjórum 

að innritunarkerfi framhaldsskólanna stuðlaði að félagslegri mismunun í 

skólakerfinu. Innritunarkerfi framhaldsskólanna er svipað í báðum löndum.  

Stoðþjónustan í framhaldsskólunum er góð að mati viðmælenda. NY GIV 

sem er átaksverkefni stjórnvalda í Noregi  til að vinna gegn brotthvarfi,  gerir 

það að verkum að stoðþjónustan þar virkar öflugri og heildstæðari. Þetta er 

samvinnuverkefni á milli stjórnvalda, fylkjanna og sveitarfélaga. Þar er samvinna 

á milli skólastiga með nemendur sem eru í brotthvarfshættu. 

 Á Íslandi virtist stoðþjónustan vera mikil í móttökudeildinni. Fram kom í 

báðum löndum að innflytjendur vilja ekki nein sérúrræði og mæta þeir oft ekki í 

þann stuðning sem þeim býðst.  

Fram kemur hjá öllum viðmælendum að þeir telja að brotthvarf úr 

framhaldsskólanum sé ekki meira á meðal innflytjenda en annarra nemenda. 

Þessi niðurstaða er athyglisverð í ljósi fyrri rannsókna og vekur upp spurningu 

hvort að skólamenn séu lítt meðvitaðir um stöðu innflytjenda í skólakerfinu?  

Hvernig vita þeir um fjölda innflytjenda í brotthvarfi þegar þeir hafa ekki 

skráningu um fjölda innflytjenda í skólanum?  

 Unnið er markvisst gegn brotthvarfi nemenda úr framhaldsskólanum og er 

það gert með eftirfylgni með nemendum. 

Framhaldsskólar landanna nýta ekki þann fjölmenningarleg auð sem þeir 

hafa aðgang að hjá innflytjendum nema að litlu leyti. Viðmælendur litu á það 

sem auð að nemendur fengu að taka móðurmál sitt sem þriðja mál og fá það 

metið inn í skólann. Fram kom að  framhaldsskólarnir nýta ekki tungumálaauð 

innflytjenda á annan hátt. 

Nokkrir þættir voru áberandi mismunandi eftir löndum.  

Aðeins einn skóli af fjórum heldur sérstaka kynningarfundi fyrir innflytjendur 

og foreldra þeirra og var það gert í upphafi til að ná betur til þessa hóps.  

Einn skóli heldur skrá yfir fjölda innflytjenda til að styðja við   nemendur og 

aðstoða kennara. Þrír skólar af fjórum hafa ekki yfirlit yfir fjölda innflytjenda. 
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Í framhaldsskólunum í Noregi er það viðhorf ríkjandi að það sé aðgreining að 

skrá innflytjendur sérstaklega. Skólarnir þar höfðu ekki yfirlit yfir fjölda 

innflytjenda. Fram kom hjá viðmælendum að skólinn væri með annarrar og 

þriðju kynslóð innflytjenda sem væru fæddir og uppaldir í Noregi og litu á sig 

sem Norðmenn. Þessar niðurstöður vekja m.a. spurningu um hvort 

innflytjendur í Noregi séu orðnir betur aðlagaðir að samfélaginu heldur en 

innflytjendur á Íslandi?  

Í öðrum norska framhaldsskólanum er starfandi innflytjendaráðgjafi í hálfu 

starfi.  

Þrír skólar af fjórum eru með þemadaga eða hátíðir þar sem kynning á 

fjölbreyttri menningu og siðum á sér stað. Eru það þá oft erlendir nemendur 

skólanna sem kynna sína menningu og sitt upprunaland. 

Mismunur  virðist vera á uppbyggingu móttökubekkjanna í löndunum. Í 

Noregi er móttökubekkur fyrir nemendur sem hafa búið stuttan tíma í Noregi 

og hafa mjög takmarkaða norskukunnáttu. Móttökubekkirnir hafa mismunandi 

áherslur eftir því hvort nemendur ætli sér í bóknám eða starfsnám. Þeir eru 

staðsettir í framhaldsskólanum en eru samt ekki hluti af honum að öðru leyti. 

Þar er ekki lögð áhersla á að blanda nemendum inn í aðra bekki 

framhaldsskólans. 

Á Íslandi eru móttökubekkurinn hluti af framhaldsskólanum og er hann 

hugsaður fyrir nemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku. Þar er lögð 

áhersla á að nemendur blandist strax nemendahópnum inn í almennum 

áföngum. Þar er boðið upp á séráfanga í íslensku svokallaða ÍSA-áfanga. Einnig 

fá nemendur sérstuðning í upplýsingatækni í öðrum skólanum. 

Í tveimur skólum kom fram að þar væru kennarar af erlendum uppruna og 

var litið á það sem mikilvægan þátt í skólastarfinu þar sem nemendahópurinn 

væri svo fjölbreyttur. 

Fram kom hjá viðmælendum í íslensku skólunum að brotthvarf hefur ekki 

verið mikið áhyggjuefni. Auðvelt hafi verið fyrir nemendur að fá vinnu ef þeir 

hættu í skóla. En nú væri staðan önnur. Farið væri að gefa meiri gaum að 

brotthvarfinu og væru stjórnvöld byrjuð á aðgerðum til að sporna við því.  

Í Noregi er mikil áhersla lögð á að vinna gegn brotthvarfi og koma öllum 

nemendum í gegnum framhaldsskólann og mótast það af markvissri stefnu 

stjórnvalda sem skólarnir verða að fylgja. 
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8 Lokaorð  

Markmið þessarar ritgerðar var að skoða þau úrræði sem framhaldsskólar í 

Noregi og á Íslandi nota til að vinna gegn brotthvarfi innflytjenda úr 

framhaldsskóla og að sjá hvað er líkt og ólíkt í þeim aðstæðum sem 

framhaldsskólarnir í þessum löndum búa við.  

Ákveðið var að taka viðtöl við  stjórnendur skólanna, kennara og ráðgjafa til 

að  fá fram þeirra sýn og skoðanir á þau úrræði sem framhaldsskólarnir hafa til 

að mæta þörfum þessa nemendahóps og hversu gagnleg þau eru. 

Fræðilegur grunnur rannsóknarinnar byggir á rannsóknum um brotthvarf og 

stöðu innflytjenda í skólakerfinu þar sem sýnt er að staða innflytjenda er verri 

en innfæddra nemenda og að brotthvarf úr framhaldsskóla er hærra á meðal 

innflytjenda en innfæddra. Stuðst var við  kenningar fræðimanna sem fjallað 

hafa um nám í tengslum við félags- og menningarlegan veruleika skólastarfs. 

Ber þar helst að nefna kenningar Pierre Bourdieu, kenningar Vygotsky o.fl. 

ásamt kenningum um fjölmenningarlega menntun. 

Við gerð rannsóknaspurninga var m.a. horft til skýrslu OECD Educating 

teachers for diversity: Meeting the Challenge (2010a), þar sem fram kemur að 

aukinnar mismununar gætir í menntakerfum landanna og skólar og menntakerfi 

eru hvött til að vinna markvisst gegn mismunun og virkja þann 

fjölmenningarlega auð sem hver skóli býr yfir. 

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er, að áherslur á málefni innflytjenda í 

framhaldsskólum í báðum löndum snúast fyrst og fremst um að styðja 

innflytjendur í að ná tökum á tungumáli viðkomandi lands og að þeir aðlagi sig 

að menningu meirihlutans. Framhaldsskólarnir vinna ekki markvisst gegn 

félagslegri mismunun og fjölmenningarlegur auður innflytjenda er ekki virkjaður 

í skólakerfum landanna nema að mjög takmörkuðu leyti.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa einnig til kynna að brotthvarf innflytjenda 

er ekki meira en annarra nemenda úr framhaldsskólum að mati viðmælenda í 

báðum löndum og er það í andstöðu við það sem aðrar rannsóknir hafa sýnt. 

Eins og áður hefur komið fram, þá gefa niðurstöður eigindlegra rannsókna 

aðeins vísbendingar um reynslu og túlkun einstaklinganna sem taka þátt í 

rannsókninni (Bogdan og Biklen, 1992). Því er ekki hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðum yfir á stærri hóp. 

Veikleiki rannsóknarinnar liggur fyrst og fremst í því hversu víð skilgreining 

er á innflytjendum. Innflytjendur er mjög fjölbreyttur hópur sem erfitt er að 

setja undir einn hatt. Í rannsókninni var skilgreiningin á innflytjendum, að 
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innflytjendur væru þeir sem væru með annað móðurmál en íslensku á Íslandi og 

annað móðurmál en norsku í Noregi. 

Hagnýtt gildi þessarar rannsóknar getur falist í upplýsingum sem koma fram í 

rannsókninni og í þeim mismunandi úrræðum sem skólarnir hafa til að vinna 

gegn brotthvarfi innflytjenda. Hugsanlega má draga einhvern lærdóm af því 

sem nýst getur framhaldsskólum í baráttunni við brotthvarfið og um stöðu 

innflytjenda í skólakerfinu. 
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Viðauki 1. 

 

 Ósló, 10.2. 2013 

Bréf til Skólameistara/kennara,  

 

Erindi: Beiðni um þátttöku í rannsókn vegna M.ed verkefnis. 

Undirrituð er meistaranemi í fjölmenningarfræðum við Háskóla Íslands og 
vinnur nú að lokaverkefninu. Ætlunin er að skoða úrræði og leiðir sem 
framhaldsskólar á Íslandi og í Noregi fara til að vinna gegn brotthvarfi 
innflytjenda úr framhaldsskóla. Mun ég skoða tvo framhaldsskóla á Íslandi og 
tvo framhaldsskóla í Noregi. 

Rannsóknarspurningin er: Hvaða úrræði nota tveir íslenskir og tveir norskir 

framhaldsskólar til að vinna gegn brotthvarfi innflytjenda? Virkja 

framhaldsskólarnir þann fjölmenningarlega auð sem þeir hafa aðgang að? 

Ég óska eftir að fá að ræða við þig og þann/þá aðila sem þekkja vel til 
innflytjenda í skólanum. Spurning hvort það er kennari eða námsráðgjafi eða 
hvort tveggja. Í viðtalinu mun ég nota upptökutæki ásamt því að punkta niður 
hjá mér svör og umræður. Ég reikna með að viðtalið taki ca. klukkustund.  

Auk þess væri gott að geta fengið upplýsingar um skólanámskrá og önnur 
gögn sem gefa góða mynd af starfsemi skólans, þar sem ég mun einnig notast 
við skjalagreiningu í rannsókninni til að fá betra yfirlit.  

Gögnin verða dulkóðuð þannig að ekki verður hægt að rekja upplýsingar til 
einstakra þátttakenda og fylgt verður þeim reglum sem lög um persónuvernd 
kveða á um (sbr. Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 
77/2009 greinar 31 og 32). Öllum gögnum, sem gætt verður vandlega, verður 
eytt að rannsókn lokinni. Þátttakendur geta hætt þátttöku í rannsókn án 
útskýringa hvenær sem er á rannsóknartímabili. 

Ég kem til Íslands þann 17. febrúar og var að velta fyrir mér hvort hægt væri 
að hitta ykkur þriðjudaginn 19. febrúar eftir hádegi ef það hentar? 

Með vinsemd og virðingu 

Rósa Björg Þorsteinsdóttir 

Netfang: rosabt@simnet.is 

 

 

 

 

 

 



115 

Viðauki 2.  

Oslo, 7. mars. 2013 

Brev til Rektor  

 

Forespørsel om å delta i intervju i forbindelse med en masteroppgave i 

flerkulturell pedagogikk 

Jeg er masterstudent i flerkulturell pedagogikk ved Universitet på Island 

(Háskóli Íslands) og holder nå på med den avsluttende masteroppgaven. 

Temaet for oppgaven er å se på tiltak og mål som videregående skoler på Island 

og Norge har for å forebygge frafall hos invandrer ungdom.  

Hovedspørsmålet i dette prosjekte er:  Hvilke ressurser bruker  islandske og  

norske videregående skoler for å forebygge frafall hos innvandrere? Benytter 

videregående skoler den flerkulturelle rikdom som de har tilgang til hos disse 

eleven?  

Innvandrer i denne problemstillingen betyr en som ikke har norsk som sitt 
morsmål.  

For å finne ut av dette, ønsker jeg å intervjue 2-3 personer ved skolen, 

skoleledere, rådgivere og eventuelt lærere, eller en annen person som har med 

innvandrer elever å gjøre.  Spøsmålene vil dreie seg om innvandrerens situasjon 

i skolen, og hvilke tiltak skolen har for å forebygge frafall.  Jeg er intressert i å se 

forskjellen i dette arbeidet på Island og i Norge. 

Jeg vil bruke båndopptaker og tar notater mens vi snakker sammen. 

Intervjuet vil ta ca. 1 time.  Jeg vil også bruke dokumentanalyse i min oppgave, 

og i den forbindelse ønsker jeg å få nærmere opplysninger om skolens 

læreplan, og andre dokumenter som kan gi et godt bilde av skolen.  

 Jeg er underlagt taushetsplikt, alle opplysninger vil bli behandlet 

konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes i den ferdige 

oppgaven. Opplysningene anonymiseres og opptakene slettes når oppgaven er 

ferdig, innen utgangen av 2013. 

Det er frivillig å være med, og du har mulighet til å trekke deg når som helst 

underveis, uten å måtte begrunne dette nærmere. Dersom du trekker deg vil 

alle innsamlede data om deg bli anonymisert. 

 

Med vennlig hilsen 

Rosa Björg Thorsteinsdóttir 

e-mail: rosabt@simnet.is 
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Viðauki 3. 

 

Spurningar til skólastjórnenda/kennara 

Rannsóknarspurningin er: Hvaða úrræði nota tveir íslenskir og tveir norskir 

framhaldsskólar til að vinna gegn brotthvarfi innflytjenda? Virkja 

framhaldsskólarnir þann fjölmenningarlega auð sem þeir hafa aðgang að? 

Með viðtölunum verður leitast við að fá sýn viðmælenda á þau úrræði sem 

framhaldsskólarnir hafa til að mæta þörfum þessa nemendahóps og hversu 

gagnleg þau eru. Einnig að skoða hvernig þau úrræði eru í framkvæmd og hvaða 

áherslur er að finna í þeim leiðum sem farnar eru. Vinna skólarnir markvisst 

gegn mismunun og virkja þeir þann fjölmenningarlega auð sem þeir hafa 

aðgang að?  

• Hvað leggur skólinn áherslu á í vinnu sinni með nemendur sem eru 

innflytjendur? 

1. Hvað eru margir nemendur með annað móðurmál en íslensku í skólanum? 

Hvaðan koma þeir? Upprunaland? 

2. Hvernig er skólinn í stakk búinn til að mæta þörfum þessa nemendahóps? 

3. Telur þú að innflytjendur eigi auðveldan aðgang að skólanum? Eru 

inntökuskilyrði t.d. þannig að þeir eigi auðvelt með að sækja um og komast 

inn? 

• Hvernig falla þessir nemendur inn í hinn almenna nemendahóp skólans 

varðandi kennslu og skipulag skólastarfsins? 

1. Eru þeir aðskildir frá öðrum nemendum í skólanum? Velja þeir sig inn á 

ákveðnar brautir frekar en aðrar eða eru þeir í móttökubekkjum?  

2.  Er einhver ákveðinn aðili innan skólans sem hefur umsjón með þessum 

nemendahópi? 

3. Hvaða óskir heyrir þú frá kennurum varðandi þennan nemendahóp? 

4. Hvaða óskir koma frá nemendum? 

5. Fá þeir sérstaka íslenskukennslu? Ef já, hvernig er hún skipulögð? 
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6. Fá þeir faglegan stuðning við nám sitt? Í skólanum? 

• Er sérstök stoðþjónusta í boði fyrir þessa nemendur? 

1. Hvernig er hún? Hvaða hugmyndafræði liggur að baki henni?  

2. Tengist þessi stoðþjónusta öðrum nemendum? 

3. Eru fleiri nemendur í þessum hópi sem fá sérkennslu eða annan 

sérstuðning? Hver er hún og hvernig er hún skipulögð? 

4. Eru einhverjir sérfræðingar í þessum málefnum starfandi við skólann? 

5. Sækir skólinn sér utanaðkomandi ráðgjöf um málefni tengd 

innflytjendum? 

6. Ef já, hvert sækir skólinn þessa þjónustu? 

• Leggur skólinn áherslu á að styrkja félagslega stöðu þessara nemenda og 

þá hvernig? 

1. Eru erlendir nemendur virkir í félagsstarfi skólans?  

2. Hvernig finnst þér samskipti nemenda með íslensku sem móðurmál og 

nemenda sem eru innflytjendur vera? 

3. Hjálpar skólinn innflytjendum í að tengjast/eignast íslenska vini? Að 

komast inn í hópa í skólanum? Ef já, hvernig? 

4. Er unnið markvisst gegn félagslegri mismunun í skólanum? Ef já, 

hvernig? 

• Hvernig er foreldrasamstarfi háttað fyrir þennan nemendahóp? 

1. Er samstarf við foreldra þessara nemenda á sömu nótum og fyrir aðra 

nemendur? 

2. Hvað er gert til að ná foreldrum inn í foreldrasamstarf? 

• Hvaða úrræði hefur framhaldsskólinn til að vinna gegn brotthvarfi 

innflytjenda? 

1. Hvaða hugmyndafræði og/eða þekking? liggur að baki þeim úrræðum? 

Frá ráðuneyti? Hjá skólanum sjálfum?  
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2. Hver heldur þú að sé ástæðan fyrir því að brotthvarf innflytjenda úr 

framhaldsskóla er meira en meðal annarra nemenda? Hefur þú tölur 

um það hversu margir hafa hætt í námi hér án þess að ljúka prófi? 

3. Er vitneskja um það hvert nemendur hafa farið sem hafa hætt? 

Hafa þeir farið í aðra skóla, vinnu, annað? 

4. Telur þú að skólinn geri fjölbreyttri menningu mismunandi hópa 

jafnhátt undir höfði? 

5. Hvaða úrræði myndi þú vilja sjá í verki fyrir þennan nemendahóp sem 

þú hefur ekki í dag? 

• Hvernig er það fyrir skólann að hafa nemendur með annað móðurmál en 

íslensku í skólanum? Er það auður eða erfiði?  

1. Virkjar skólinn þann fjölmenningarauð sem hann hefur aðgang að í          

    gegnum þessa nemendur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


