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Púsluspil án mynsturs? Fjölbreytt samspil við 
aðlögun ungs fólks af erlendum uppruna 

Eyrún María Rúnarsdóttir 

Grunnstef rannsókna á lífi, líðan og stöðu fólks af erlendum uppruna er gjarnan að 
aðlögun að nýju samfélagi sé streituvaldandi og skapi álag á einstaklinga og fjölskyldur. 
Slíkar aðstæður komi svo fram í versnandi andlegri og líkamlegri heilsu (Zheng, Sang 
og Wang, 2004) og síðri möguleikum til farsæls náms- og starfsferils (Stepick og 
Stepick, 2010). Af rannsóknum má hins vegar draga margskonar ályktanir enda sýna 
þær misvísandi niðurstöður um heilsufar og velgengni innflytjenda og afkomenda 
þeirra í nýju landi (Perreira og Ornelas, 2011; Salehi, 2010). Í lífi hvers innflytjanda eru 
að verki ólík öfl sem rekja má til aðstæðna í upprunalandi og móttökulandi, menningar, 
trúar, gildismats, laga, samfélagsgerðar, stofnanaumgjarðar, fjölskyldugerðar, stuðnings 
og aldurs við flutning svo eitthvað sé nefnt (Perreira og Ornelas, 2011; Yakushko, 
Watson og Thompson, 2008). Þannig skapa fjölmörg púsl ólíkra þátta í lífi hvers og 
eins heildstæða mynd.  

Reynsla okkar Íslendinga af fjölmenningu er stutt og má segja að enn sé 
fjölmenningarsamfélag okkar ungt, óreynt og óþroskað. Þetta má meðal annars merkja 
í þeirri staðreynd að hér á landi snýst málaflokkurinn að mestu um innflytjendur, á 
meðan samfélög með lengri sögu eru ekki síður með hugann við afdrif síðari kynslóða 
innflytjenda. Til skýringa er talað um aðra kynslóð innflytjenda eða innflytjendabörn  
(1. kynslóð) og börn innflytjenda (2. kynslóð). Á milli þeirra er svo hin svonefnda 1,5 
kynslóð eða þau börn sem fædd eru í upprunalandi en flytjast ung að aldri milli landa 
sem gerir þau líkari annarri kynslóð á félagslegum mælikvörðum (Portes og Rivas, 
2011). Ýmislegt greinir að fyrstu og aðra kynslóð innflytjenda, til að mynda að önnur 
kynslóðin hefur ekki reynslu af flutningnum sjálfum og elst því ekki upp í samfélagi 
sem er þeim jafn framandi (Crul og Schneider, 2010).  

Í hinum vestræna heimi má finna margar þjóðir sem eru reyndari en við í að lifa og 
starfa í fjölmenningarsamfélagi. Þar finnast einnig ríkulegar rannsóknir á högum 
innflytjenda og afkomenda þeirra sem spanna nokkra áratugi. Í upphafi lögðu 
rannsakendur á sviðinu áherslu á að kanna reynslu innflytjendanna sjálfra en varð 
fljótlega ljóst mikilvægi þess að beina sjónum að afkomendum þeirra. Innflytjendur 
geta verið talsvert hreyfanlegur hópur en meiri líkur eru á að afkomendurnir setjist að í 
nýju landi og krefjist viðurkenningar sem fullgildir þegnar þess (Haller, Portes og 
Lynch, 2011). Þessar rannsóknir eru gagnlegar þegar leitað er svara við því hvernig við 
hlúum sem best að og sköpum tækifæri fyrir ungt fólk af erlendum uppruna hér á 
landi.  

Markmið greinarinnar er tvíþætt; annars vegar að kanna hvort unnt sé að finna 
mynstur í niðurstöðum rannsókna á heilsu, velferð og velgengni innflytjenda og 
afkomenda þeirra. Hins vegar er markmiðið að nýta niðurstöður erlendra rannsókna 
til að koma auga á tækifæri og hindranir í vegi sístækkandi hóps innflytjenda af fyrstu 
eða síðari kynslóðum á Íslandi. Beitt verður sjónarhorni þvermenningarlegrar sálar-
fræði til að útskýra heilsu og velferð, samsömun, jafnt sem skólagöngu og starfsframa 
ungs fólks af erlendum uppruna. Meginhugtökin eru aðlögun (adaptation) eftir flutning 
til nýs lands og samsömun við ríkjandi menningu (acculturation). Samsömun við ríkjandi 
menningu, eða menningaraðlögun, er flókið fyrirbæri sem beinist annars vegar að hópi 
og hins vegar að einstaklingum. Til einföldunar er hér hægt að styðjast við þann 
skilning að menningaraðlögun snúist um að læra að lifa í nýju menningarumhverfi 
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(Chirkov, 2009). Hugtakið aðlögun er notað yfir áhrif þess að setjast að í nýju 
samfélagi á ýmsar hliðar tilverunnar sem geta falist í sálfræðilegum jafnt sem 
félagsmenningarlegum og efnahagslegum atriðum (Berry, 1997). Í auknum mæli er nú 
horft til þess að samþætta sjónarhorn hinna ólíku fræðasviða sem skýra þátt móttöku-
samfélags eða hverfis, skólaumhverfis, fjölskyldu og einstaklingseinkenna (Glick, 2010). 
Eftir föngum verður hér leitað í sjóð annarra fræðasviða en þvermenningarlegrar 
sálarfræði til að varpa ljósi á viðfangsefnið. Reifaðar verða niðurstöður rannsókna á 
sviðinu og fjallað um nokkrar kenningar um efnið. Þá verður leitast við að heimfæra 
alþjóðlega umræðu upp á aðstæður og rannsóknir á högum innflytjendabarna í 
íslensku samfélagi.   

Púsluspil án mynsturs? 

Á sama hátt og erfiðar félagslegar aðstæður geta aukið líkur á andlegri og líkamlegri 
vanheilsu barna og unglinga, er bent á að fátækt, streita tengd flutningi til nýs lands og 
aðlögun að nýju lífi geti ýtt undir vanheilsu innflytjendabarna (Perreira og Ornelas, 
2011). Fjölmargar rannsóknir sýna einmitt tilfinningavanda eða síðri heilsu hjá 
innflytjendabörnum sem tengist reynslu fyrir flutning eða streitu eftir flutning (Kao, 
1999; Salehi, 2010). Á hinn bóginn eru einnig fjölmargar rannsóknir sem sýna fram á 
að innflytjendabörn búa að jafnaði við jafngott ef ekki betra heilsufar en innlend börn 
(Beiser, Hou, Hyman og Tousignant, 2002; Perreira og Ornelas, 2011) og sækja síður í 
áhættuhegðun (Salehi, 2010). Fræðimenn hafa leitast við að skýra og skilja betur þá 
mótsögn sem þarna kemur fram og sýnist sitt hverjum. Nokkur sátt virðist ríkja um þá 
niðurstöðu að í lífi ungmenna sem flytjast til nýs lands séu vissulega áskoranir og 
streituvaldar og að það eigi þessi ungmenni sameiginlegt. Fjölmargt annað getur svo 
ráðið því hvort og hvernig áskoranirnar koma fram og hvort þær hafa yfirhöfuð áhrif 
á einstaklinga. Fjölskyldugerð og styrkur fjölskyldubanda, stuðningur foreldra, vina og 
nágranna, aldur við flutning, upplifaðir fordómar og mismunun eru meðal þeirra atriða 
sem talin eru tengjast heilsufari innflytjendabarna (Perreira og Ornelas, 2011).  

Bent hefur verið á sterk tengsl á milli rannsókna á menningaraðlögun og heilsufari 
innflytjenda. Rudmin (2009) fjallar um slíkar rannsóknir og segir þá nálgun ríkjandi að 
líta á mun á menningu, siðum og venjum í upprunamenningu og ríkjandi menningu 
sem ávísun á átök sem leiði til vanmáttarkenndar og sjálfsmyndarruglings. Sú staða sé 
svo beintengd ýmsum heilsufarsvanda. Þessi sýn hefur leitt til leitar að ákjósanlegri 
samsömun sem getur dregið úr hættu á versnandi andlegri og líkamlegri heilsu 
innflytjenda. Nálgun þessi sætir vissulega gagnrýni. Til að mynda þeirri að samspil 
þátta í lífi einstaklinga hafi meira að segja um heilsufarið en einfaldlega sú leið sem þeir 
fara við menningaraðlögun. Þá standist ekki hin eldri sýn að aðlögun að nýrri 
menningu sé nauðsynleg og nægileg forsenda þess að verða fullgildur og viðurkenndur 
meðlimur nýja samfélagsins. Það að viðhalda ákveðnum venjum og siðum úr eigin 
menningu geti einmitt gagnast til að ná velgengni (Portes og Zhou, 1993; Vermeulen, 
2010) og vellíðan (Nguyen og Benet-Martínez, 2013).   
Þegar kemur að náms- og starfsframa er heldur ekki hægt að draga upp eina 

einfalda mynd. Fram hefur komið að ákveðnir hópar innflytjenda sýni mikinn metnað 
og árangur í námi og starfi á meðan aðrir virðast eiga erfiðara uppdráttar (Portes og 
Rivas, 2011; Stepick og Stepick, 2010). Ein þeirra skýringa sem fræðimenn setja fram 
um misjafna stöðu og gengi innflytjenda og afkomenda þeirra er að einkum tveir 
hópar flytji sig milli landa. Annars vegar sé það vel menntað fagfólk sem kemur sér þá 
tiltölulega auðveldlega fyrir í nýju samfélagi og hins vegar ómenntaðir verkamenn sem 
búa við síðri aðstöðu til að fá vel launuð störf og er því hættari við að lenda í lægri 
lögum nýja samfélagsins (Haller o.fl., 2011; Portes og Rivas, 2011). Bent er á að 
menntun foreldra, fjölskyldugerð, eftirlit og stjórnun foreldra, kyn og lögformleg staða 
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tengist velgengni afkomendanna (Portes og Fernández-Kelly, 2008) ásamt gerð og 
samheldni þess etníska samfélags sem fyrir er og hvatningu og væntingum foreldra um 
árangur barna sinna (Stepick og Stepick, 2010).  

Í fljótu bragði mætti álykta sem svo að afgerandi mynstur í heilsu og högum 
innflytjenda og afkomenda þeirra séu vandfundin. Hins vegar hefur nánari rýni 
niðurstaðna leitt af sér líkön og kenningar þar sem slíkum mynstrum er lýst. Í næstu 
tveimur köflum verður sagt frá völdum kenningum á sviðinu. 

Aðlögun í nýju samfélagi 

Fyrst er að nefna þversögn innflytjandans (immigrant paradox) sem lýsir því þegar 
innflytjendum farnast betur en innfæddum að teknu tilliti til félags- og efnahagslegrar 
stöðu. Þetta þykir sérstaklega athyglisvert í ljósi þess að fjölskyldur innflytjenda lenda 
að meðaltali neðar á skala félagslegra og efnahagslegra gæða en aðrar fjölskyldur en 
bág félags- og efnahagslega staða fjölskyldu tengist einnig oft síðri námsárangri barna 
(Crosnoe, 2013) og síðri heilsu (Almgren, Magarati og Mogford, 2009). Bjartsýnis-
líkanið (immigrant optimism hypothesis) er af svipuðum toga en þar er horft til væntinga og 
metnaðar fyrstu kynslóðar innflytjenda sem drifkrafts fyrir velgengni og árangur næstu 
kynslóðar. Í báðum tilfellum er talið að samheldni innflytjendafjölskyldna og etnískra 
samfélaga og jákvætt viðhorf til vinnu skapi árangurshvetjandi aðstæður (Portes og 
Rivas, 2011). Ákveðin mótsögn kemur einmitt fram í rannsóknum á námsgengi 
ungmenna af erlendum uppruna. Þar má finna niðurstöður sem benda til að ungmenni 
sem tilheyra annarri kynslóð innflytjenda, sérstaklega á framhaldsskólastigi, nái betri 
námsárangri en innlend ungmenni með samskonar félags- og efnahagslegan bakgrunn 
(Crosnoe, 2013). Þá hefur komið fram í bandarískum rannsóknum að fyrstu og 
annarrar kynslóðar innflytjendum farnist oft vel í menntunar- og efnahagslegu tilliti sé 
miðað við minnihlutahópa samfélagsins en ekki eins vel sé miðað við hinn dæmigerða 
hvíta Bandaríkjamann. Svo virðist sem þessi velgengni dali svo hjá síðari kynslóðum 
innflytjenda (Stepick og Stepick, 2010).  

Portes og Zhou (1993) settu fram kenningu um aðlögun innflytjenda að tilteknum 
samfélagsgeira (segmented assimilation) í kjölfar rannsókna á börnum þeirra innflytjenda 
sem fluttust til Bandaríkjanna eftir 1965. Um þessar mundir stendur yfir lífleg umræða 
um þýðingu kenningarinnar í fræðasamfélagi jafnt vestan hafs sem og í Evrópu 
(Schneider og Crul, 2010; Stepick og Stepick, 2010). Í kenningu þeirra er því spáð að 
börn innflytjenda aðlagist ekki öll á sama hátt að nýja samfélaginu, heldur taki þrír 
mismunandi geirar þess við þeim. Dæmigert er að skoða námsárangur og menntun 
annarrar kynslóðar innflytjenda ásamt efnahagslegri stöðu til að meta hvaða geira þeir 
tilheyra. Í fyrsta lagi er um að ræða geira hinnar hvítu millistéttar, í öðru lagi geira lægri 
stéttar og í þriðja lagi geira samheldinna þjóðernishópa með skýr gildi í farteskinu sem 
ná menntunarlegum og efnahagslegum ábata (Stepick og Stepick, 2010). Helstu 
hindranir á vegi árangursríkrar aðlögunar eru álitnar liggja í kynþáttafordómum, 
aðstæðum á vinnumarkaði og uppgangi gengja og fíkniefnaviðskipta sem hefur á 
vissan hátt reynst valkostur í stað menntunar (Haller o.fl., 2011). Að auki vega þungt 
tækifæri til að afla tekna og búseta (Portes og Zhou, 1993). Á meðan kynþátta-
fordómar eru taldir helsta orsök þess að innflytjendur ná ekki að skapa sér ákjósanlega 
stöðu í bandarísku samfélagi, er bent á að í Evrópu sé trúarlegur munur oftar hindrun 
(Vermeulen, 2010). 

Kenningin hefur leitt til rannsókna sem hafa aukið skilning á þætti menningar 
annars vegar og formgerðar  í samfélögum hins vegar í því hvernig innflytjendum 
vegnar í nýju landi. Eitt þessara atriða sem snýr að ungmennum af erlendum uppruna 
er hvers konar hverfi fjölskyldan sest að í. Rannsóknir benda til þess að börn séu fljót 
að tileinka sér gildismat þeirra félaga sem þau umgangast mest. Fræðimenn töldu því 
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að börn innflytjenda sem setjast að í hverfi þar sem fátækt er meiri en gengur og gerist, 
viðhorf til skóla og menntunar er neikvætt og viðhorf til andfélagslegrar hegðunar 
jákvætt væru í meiri hættu á að „aðlagast niður á við“ – það er að skapa sér síðri 
félags- og efnahagslega stöðu en foreldrar þeirra. Þetta hefur þó ekki sýnt sig því það 
sem frekar gerist er að þau viðhalda þeirri þjóðfélagsstöðu sem foreldrar þeirra eru í 
(Stepick og Stepick, 2010). Þetta er eitt þeirra atriða sem þarfnast frekari rannsókna.  

Svo virðist sem þjóðernishópar ferðist með mismunandi gildi og menningu í 
farteskinu sem gagnast misjafnlega í nýja samfélaginu. Atriði eins og mikilvægi 
heimilisskyldna og áhugi á námi hafa reynst ólík eftir upprunalandi ungmennis. Í 
bandarískum rannsóknum hefur komið fram að virðing fyrir verkefnum á heimili er 
meiri hjá asískum og suður-amerískum ungmennum en þeim evrópsku. Sama gildir 
um námsáhuga sem reyndist meiri hjá fyrrnefndu hópunum, sér í lagi meðal asískra 
ungmenna (Fuligni, 2001). Á hinn bóginn skýrir uppruni ekki alltaf síðra heilsufar 
innflytjendabarna heldur koma fram skýrari tengsl þess við fjölskyldugerð (eitt foreldri 
á heimili – síðri heilsa) (Ravens-Sieberer o.fl., 2008) og félags- og efnahagslega stöðu 
foreldra (Almgren o.fl., 2009; Vieno, Santinello, Lenzi, Baldassari og Mirandola, 2009). 
Í sumum rannsóknum hefur svo komið í ljós að innflytjendabörn hafi minni aðgang 
að tilfinningalegum stuðningi foreldra en innlend börn (Oppedal, Røysamb og Sam, 
2004; Yu, Huang, Schwalberg, Overpeck og Kogan, 2003), að þau búi við minni 
þátttöku og eftirlit foreldra (Walsh, Harel-Fisch og Fogel-Grinvald, 2010) og minni 
beina hjálp við nám (Vedder, Boekaerts og Seegers, 2005). Ein ástæða þessa getur 
verið að vinnuálag foreldra eykst við flutning (Glick, 2010).  

Í þessum kafla var áherslan á hátterni, líðan og velgengni en þetta eru þau atriði 
sem litið er til í kenningum um aðlögun. Í umfjöllun um samsömun við ríkjandi 
menningu (menningaraðlögun) er fengist við breytingar á gildismati, viðhorfi og 
sjálfsmynd (Glick, 2010) og er það viðfangsefni næsta kafla.  

Samsömun við ríkjandi menningu 

Rannsóknir á samsömun við ríkjandi menningu (acculturation) hafa síðustu áratugi 
miðast að miklu leyti við kenningu sem John Berry (1997) setti fram. Hann gerir 
greinarmun á samsömun við ríkjandi menningu hópa annars vegar og einstaklinga hins 
vegar.  Breytingar geta orðið bæði á upprunamenningu hóps sem og leitt til breytinga í 
menningu meirihlutahópsins og eins geta orðið breytingar á sálrænni samsömun 
einstaklinga. Í þeirri síðarnefndu er vísað til breytinga hjá einstaklingum sem eru hluti 
menningarhóps í ferli menningaraðlögunar (Berry, 2008). Hvað felst í menningu og 
hvort þessi skilgreining getur yfirhöfuð staðist skoðun er svo annar handleggur og er 
ekki rými fyrir þá útlistun hér.  

Kenning Berrys um samsömun einstaklinga að ríkjandi menningu gengur í grunn-
atriðum út á að innflytjandinn lagar sig að menningarmynstrum hins ríkjandi samfélags 
eða spyrnir gegn þeim og viðheldur gildum og viðhorfum upprunasamfélags síns 
(Glick, 2010). Þessir tveir ásar eru skoðaðir samtímis og á þeim byggist líkan með 
fjórum möguleikum til samsömunar. Þeir eru samlögun (assimilation), eða aðlögun að 
ríkjandi menningu; aðgreining (separation) þar sem upprunamenningu er viðhaldið, 
samþætting (integration) en þar viðheldur viðkomandi upprunamenningu ásamt því að 
tengjast ríkjandi menningu og síðast jaðarsetning (marginalization) sem á við þegar 
hvorki er áhugi á að viðhalda upprunamenningu né tengjast ríkjandi menningu (Berry, 
1997).  

Eins og nefnt var í fyrsta kafla, er tilhneiging hjá rannsakendum að tengja saman 
leiðir til menningaraðlögunar sem einstaklingar fara og heilsu og velferð þeirra. Svo er 
litið á að árekstrar í menningu leiði til sjálfsmyndarruglings og jafnvel vanheilsu. 
Nguyen og Benet-Martínez (2013) komust að því í safngreiningu fjölda rannsókna á 
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sviðinu að þeir einstaklingar sem samþættu upprunamenningu og nýja menningu 
reyndust jafnframt koma best út á aðlögunarþáttum. Samskonar mynstur kom í ljós í 
alþjóðlegri rannsóknum á 13-16 ára ungmennum þar sem lífsánægja, sjálfsmat, sálrænn 
vandi, aðlögun í skóla og hegðunarvandi voru mæld (Berry, Phinney, Sam og Vedder, 
2006). Ekki er þó ljóst í hvora átt sambandið gengur, hvort betur aðlagaðir 
einstaklingar aðhyllast frekar að samþætta menningarheima eða hvort það að samþætta 
leiði til jákvæðari útkomu á þessum kvörðum.  
Það gefur þó ekki alltaf góða raun að tengjast sig hratt nýrri menningu því það 

þýðir einnig að ungmenni eru einnig gjarnari á að aðlaga sig háttsemi innlendra félaga 
til dæmis hvað varðar áhættuhegðun. Fundist hefur hærri tíðni áfengisneyslu og 
reykinga hjá því unga fólki sem tengdist frekar ríkjandi menningu en hjá þeim sem 
héldu sig einnig við upprunamenningu eða tengdi sig samheldnu samfélagi eigin 
þjóðernis (Perreira og Ornelas, 2011). Með öðrum orðum virtist það verndandi þáttur 
þegar ungmenni tekst að samþætta menningarheima eða tengja sig eigin samfélagi sé 
það samheldið. Þá komust Birman, Trickett og Vinokurov (2002) að því að aðlögun 
rússneskra ungmenna að amerískri menningu reyndist þeim vel í skólaumhverfinu og 
með bandarískum vinum. Þeim ungmennum sem héldu sig meira við rússneska 
menningu gekk betur í samskiptum við fjölskyldumeðlimi og rússneska vini en síður í 
samskiptum við bandaríska vini. Bent er á að munur á menningaraðlögun foreldra og 
barna geti skapað spennu í samskiptunum en enn er óvíst hvort sú spenna kemur 
niður á velferð barnanna (Glick, 2010). 

Sé miðað við þá hefð sem hefur orðið ofan á við að skoða menningaraðlögun, eða 
samsömun við ríkjandi menningu, kemur fram mynstur um hvers konar samsömun er 
ákjósanlegust til að halda góðri andlegri og líkamlegri heilsu. Því skal þó haldið til haga 
að kenning Berrys og rannsóknir sem miðast við hana eru gagnrýndar fyrir skort á 
skýrt undirbyggðum hugtökum (Boski, 2008; Waldram, 2009) og að þar skorti fleiri 
aðferðafræðileg sjónarhorn og áherslu á þróun yfir tíma (Chirkov, 2009). 
Þau líkön og kenningar sem hér hafa verið til umræðu draga fram tiltekin mynstur 

um velferð og velgengni innflytjenda og afkomenda þeirra, þó þau mynstur séu alls 
ekki einföld. Af þeim er hægt að átta sig á hvar mismunandi hópar og einstaklingar 
geta mætt hindrunum og hvar má bæta tækifæri þeirra. Unnt er að nýta þetta sjónar-
horn til að koma auga á hindranir og tækifæri fyrir þá sem hafa sest að hér landi. 

Á hvaða leið er íslenskt fjölmenningarsamfélag? 

Ljóst er af umfjöllun hér að framan að náms- og starfsferill innflytjenda og barna 
þeirra þykir mikilvæg vísbending um aðlögun  í nýju samfélagi og möguleika til farsæls 
lífs. Í rannsókn á vegum MIRRA og Rauða kross Íslands um stöðu innflytjenda á 
erfiðleikatímum svöruðu 57 innflytjendur spurningum um menntun og atvinnu. Þar 
kom fram að menntunarstig var hátt í hópnum en einungis ríflega helmingur vann við 
störf sem kröfðust sérhæfingar (Hallfríður Þórarinsdóttir, Sólveig H. Georgsdóttir og 
Berglind L. Hafsteinsdóttir, 2009). Fleiri rannsóknir hafa staðfest þessa mynd (Anna 
Wojtynska, Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafs, 2011). Þá könnuðu þau Ólöf 
Garðarsdóttir og Hauksson (2011) skólasókn fæðingarárganganna 1985-1988 þar sem 
kom fram að lægra hlutfall innflytjenda hefur nám í framhaldsskóla en að jafnaði gildir 
um aðra í þessum árgöngum. Í hópi drengja fara 37% ekki í framhaldsskóla og meðal 
stúlkna er hlutfallið 24%. Þá er brottfall úr framhaldsskólanum mun hærra í  þessum 
hópi, til að mynda voru 42% þeirra enn við nám 19 ára á móti nálægt 70% þeirra sem 
engan erlendan bakgrunn hafa. Af þessari stöðu má hafa verulegar áhyggjur. 
Kenningasmiðir sem fjalla um aðlögun að ólíkum samfélagsgeirum myndu líklega sjá 
þarna hættu á að nokkuð stór hópur væri á  leið inn í lægri lög samfélagsins. Mikilvægt 
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er að sporna við þeirra þróun og gæta þess að tækifæri innflytjenda og barna þeirra séu 
jöfn til að skapa sér góð lífsskilyrði.  
Þó ekki séu til margar viðamiklar rannsóknir á líðan ungmenna af erlendum 

uppruna á Íslandi eru vísbendingar um að þar sé staðan heldur ekki góð. Rannsókn frá 
árinu 2000 sýndi fram á að ungmenni sem höfðu annað móðurmál en íslensku áttu 
frekar við andlega erfiðleika að stríða og leið illa í skóla (Antoinette Nana Guyedo-
Adomako, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Bryndís B. Ásgeirsdóttir, 2000). Verri líðan í 
skóla fannst einnig í viðamikilli rannsókn frá 2006 (Þóroddur Bjarnason, 2006). Enn 
fannst verri líðan hjá ungmennum af erlendum uppruna og síðri lífsánægja miðað við 
innlend ungmenni í  landskönnuninni Heilsa og lífskjör skólanema sem gerð var 2009-
2010 (Eyrún María Rúnarsdóttir og Rúnar Vilhjálmsson, 2013). Í síðastnefndu 
rannsókninni kom fram að stuðningur foreldra og vina voru meðal þess sem tengdist 
meiri lífsánægju og betri líðan.  

Líkt og virðist algengast í alþjóðlegum rannsóknum á samsömun að ríkjandi 
menningu eru vísbendingar um það að hérlendis kjósi ungmenni af erlendum uppruna 
einnig að samþætta upprunamenningu og ríkjandi menningu íslenska samfélagsins. Í 
eigindlegri rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2011) ræddu níu ungmenni um hvernig 
þau líti bæði á sig sem Íslendinga og að þau tilheyri upprunalandi sínu. Þessar 
niðurstöður eru ánægjulegar sé miðað við alþjóðlegar rannsóknir á tengslum sam-
þættingar og heilsufars. 

Í alþjóðlegum kenningum er litið til þess að félagahópurinn sem ungmenni 
umgengst geti haft talsverð áhrif á gildismat, hegðun og lífstíl (Stepick og Stepick, 
2010). Hér á landi hefur komið í ljós að það reynist oft erfitt fyrir ungmenni af 
erlendum uppruna að eignast íslenska vini og að þeir leiti í félaga meðal annarra 
innflytjenda (Frístundamiðstöðin Kampur, e.d; Guðbjörg Þórarinsdóttir, 2009; Nína V. 
Magnúsdóttir, 2010). Þetta sýnir að áhrifavaldar í lífi ungmenna af erlendum uppruna 
hér á landi eru síður innlend ungmenni. Jafnframt hefur komið fram að unglingum af 
erlendum uppruna finnst bekkjarfélagar þeirra óvingjarnlegri en innlendum unglingum 
þykir og þeir eru líklegri til að verða fyrir einelti. Fram kemur að ungmenni af 
erlendum uppruna leiti frekar en innlendir félagar þeirra í reykingar og áfengisneyslu, 
þau hefji kynlíf snemma (Þóroddur Bjarnason, 2006) og noti frekar ávana- og fíkniefni 
(Antoinette Nana Guyedo-Adomako ofl., 2000). Sumpart má rekja erfiðleika við að 
tengjast innlendum félögum til óöryggis bæði hjá íslenskum börnum og kennurum 
gagnvart innflytjendum (Ulrike Schubert, 2010) en þessar niðurstöður vekja samt sem 
áður upp fleiri spurningar en þær svara. Hver er til dæmis þáttur fordóma og mis-
mununar í einelti og skorti á vinsemd gagnvart ungmennum af erlendum uppruna? 
Hvers vegna sækja þessi ungmenni frekar í áhættuhegðun? Hvernig gengur að 
samræma gildi, skyldur og menningu heima fyrir og menningu félaganna, skólans og 
ríkjandi samfélags? Og hver er þáttur þess samspils í ofangreindum niðurstöðum? 
Ljóst er að félagaheimur og vinatengsl ungmenna af erlendum uppruna og þýðing þess 
fyrir aðlögun á Íslandi er efni sem þarfnast frekari rannsókna.  
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Að lokum 

Í þessari grein var markmiðið að draga fram helstu mynstur í alþjóðlegu rannsókna- og 
kenningaumhverfi sem snýr að aðlögun innflytjenda og samsömun þeirra við ríkjandi 
menningu ásamt því að skoða íslenskar rannsóknarniðurstöður í því ljósi. Ákveðnar 
mótsagnir er að finna í niðurstöðum um náms- og starfsframa og heilsufar en þó er 
unnt að greina ákveðnar meginlínur þegar kafað er dýpra. Viðfangsefnið er flókið og 
víðfeðmt sem þýðir að hægt væri að ganga mun lengra, kafa dýpra og skoða betur 
niðurstöður fjölmargra innlendra sem erlendra rannsókna um innflytjendur og 
afkomendur þeirra. 
Þegar bornar eru saman rannsóknarniðurstöður erlendis frá við íslenskan veruleika 

eins og hann birtist í rannsóknum reynist tónninn heldur neikvæður. Skólaganga ungs 
fólks af erlendum uppruna virðist ekki nægilega farsæl og vísbendingar eru um verri 
líðan, meira einelti og meiri áhættuhegðun í hópnum. Frekari rannsókna á högum 
ungmenna af erlendum uppruna er þörf svo varpa megi skýrara ljósi á hagi þeirra. Í 
ljósi þess að sambúð fólks af ólíkum uppruna gengur ekki alltaf snurðulaust fyrir sig er 
sérstaklega mikilvægt að öðlast skýra mynd af þróun íslenska fjölmenningarsam-
félagsins, hvar tækifæri ungmenna af erlendum uppruna eru til staðar og hvar má finna 
hindranir í vegi þeirra. Þannig má styðja betur við þau úrræði sem ætlað er að auka 
tækifæri til farsæls lífs í nýju samfélagi. 
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