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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar rannsóknarritgerðar er reynsla nemenda með íslensku 

sem annað tungumál af því að hefja og stunda nám í framhaldsskóla á Íslandi. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna reynslu nemendanna, 

námsgengi þeirra og líðan í framhaldsskóla. Fá vitneskju um hvað vel er gert 

og hvaða umbætur eru brýnastar til að gera innflytjendum betur kleift að 

ljúka námi í framhaldsskóla. Rannsóknarspurningin var: Hver er reynsla 

nemenda með íslensku sem annað tungumál af því að hefja og stunda nám í 

framhaldsskóla á Íslandi? 

Gerð var eigindleg viðtalsrannsókn og viðtölin fóru fram á 

haustdögum 2014. Þátttakendur voru nemendur með íslensku sem annað 

tungumál, orðnir 18 ára og hafa því nokkra reynslu af skólagöngu sinni. 

Sendar voru fyrirspurnir til skólameistara sex framhaldsskóla en einungis í 

þremur þeirra var að finna nemendur sem féllu undir viðmið rannsóknarinnar 

um aldur viðmælenda. Viðmælendur voru tíu talsins og eru frá sex 

þjóðlöndum. Skólameistarar og námsráðgjafar viðkomandi skóla komu á 

fundum með rannsakanda og viðmælendum. Framhaldsskólarnir eru 

misfjölmennir og aðeins einn skólanna hefur fleiri en eitt þúsund nemendur 

og innflytjendur eru ekki margir í skólunum yfirleitt. Væntingar stóðu til þess 

að fá innsýn í móttöku nemenda við upphaf skólagöngu, aðlögun þeirra ásamt 

þátttöku í félagslífi skólanna, velgengi og námsframvindu. Mikilvægt er að fá 

upplýsingar frá nemendum sjálfum sem gætu nýst framhaldsskólanum í 

viðleitni hans til að hlúa vel að nemendunum og stuðla að árangursríku og 

farsælu námi þeirra. Vonast er til að hægt verði að taka mið af niðurstöðum 

rannsóknarinnar við umbætur til handa nemendum með íslensku sem annað 

tungumál í framhaldsskóla. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að nemendur kalla eftir meiri 

íslenskukennslu og stuðningi bæði í skólanum og við heimanám. 

Þátttakendum bar saman um að kennarar eru boðnir og búnir til að hjálpa 

þeim en hóparnir eru svo stórir í skólunum að ekki er möguleiki að aðstoða 

alla nógu vel. 

 



 

Abstract 

The subject of this thesis is the experience of students with Icelandic as a 

second language of starting upper secondary school in Iceland. The main 

objective of this research was looking into the students’ experience, their 

academic results and their feelings in upper secondary school. To learn what 

is being done properly and which reforms are the most crucial to enable 

immigrants to complete their studies successfully. 

A qualitative research was conducted and the interviews took place in the 

autumn of 2014. Participants were students with Icelandic as a second 

language who are over 18 years old and therefore somewhat experienced 

academically. Out of six schools whose headmasters were asked for 

information, only three had students of correct age for this research. Ten 

students originating from six countries took part in the interviews. The 

schools all have varying numbers of enrolled students and only one has more 

than one thousand, of which very few are immigrants. The expectations were 

to gain insight into the welcoming of students at the beginning of school, 

their adjustment and involvement in their school’s social activities, their level 

of success and academic results. It is important to gain information from the 

students themselves that could help schools in their efforts to provide 

students with a nurturing and supportive environment and to enable them to 

reach their full academic potential. Hopefully the results of this research can 

be used to improve the status of students with Icelandic as a second language 

in upper secondary schools. 

The results of the research show that students seek more teaching of the 

Icelandic language and more support with their studies, both in school and 

with their homework. Participants agreed that teachers are willing to help, but 

the groups at school are too big for them to be able to assist everyone 

sufficiently. 

 



 

 

 

 

 

Tileinkun 

Mig langar að tileinka þessa rannsóknarritgerð öllum nemendum með 

íslensku sem annað tungumál er hefja framhaldsskólanám á Íslandi með von 

um að niðurstöður hennar og úrvinnsla megi verða þeim til heilla við að 

stunda og ljúka námi í framhaldsskóla. 
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1. Inngangur 

Fjölbreytileiki íslensks samfélags hefur vaxið mjög og orðið litríkari 

undanfarin ár. Hér á landi hefur breyting orðið talsverð og þróun frá því að 

vera frekar einsleitt samfélag til þess að verða fjölmenningarlegt. Aukin 

hnattvæðing og betri samgöngur hafa auðveldað fólki að flytjast landa í 

millum, um allan heim. Einstaklingar og fjölskyldur hafa flutt til landsins 

víðs vegar að úr heiminum og ólíkar ástæður liggja að baki komu fólksins. 

Áður fyrr höfðu Íslendingar nánast sameiginlegan menningarbakgrunn og eitt 

og sama móðurmálið. Það er ekki svo lengur heldur auðgar fjölbreytileikinn 

menningu samfélags okkar. 

Aðgengi að menningu er mikilvægur þáttur þess að lifa í frjálsu samfélagi 

og menningarleg fjölbreytni styrkir samfélagið. Hún er þáttur í lífsgæðum í 

landinu og menningarstarf hvetur til félagslegra samskipta og dregur úr hættu 

á menningarlegri einangrun einstaklinga og hópa (Þingsályktun um 

menningarstefnu, nr. 16/141). Fjölmenningarleg samfélög eru þau sem 

einkennast af af því að þar ,,býr fólk með mismunandi menningarlegan 

bakgrunn, af ólíkum uppruna, af ólíku þjóðerni og iðkuð eru mismunandi 

trúarbrögð“ (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 155). Páll Skúlason (1994) segir 

vafalaust flesta vilja vinna í anda alþjóðamenningar en styrkja jafnframt 

íslenska þjóðmenningu og ,,trúa því að alþjóðamenning og þjóðmenning geti 

lifað og dafnað hlið við hlið eða í sameiningu“ sem hann telur mögulegt (Páll 

Skúlason 1994, bls. 39-40). 

Á Íslandi vex ný kynslóð tvítyngdra Íslendinga úr grasi. Unglingar sem 

hafa íslensku sem annað tungumál ljúka grunnskólagöngu og hefja síðan nám 

í framhaldsskólum á Íslandi. Rannsóknir hér á landi sýna að það getur verið á 

brattann að sækja með farsælt námsgengi hjá unglingunum. Samkvæmt 

rannsókn frá 2011 var hlutfall innflytjenda sem hurfu frá námi í 

framhaldsskóla mun hærra en meðaltalið í Evrópulöndunum (Ólöf 

Garðarsdóttir og Guðjón Hauksson, 2011, bls. 12).  

Ljóst er að Íslendingar klára heldur ekki allir framhaldsskólanám en 

sjónarhornið í þessari rannsókn er innflytjendur og líkur benda til að farsælt 

námsgengi grundvallist ekki á sömu forsendum þar sem tungumálið hlýtur að 
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vera stór áhrifaþáttur hjá innflytjendum. Það er umhugsunarvert hvort 

aðalnámskrá framhaldsskóla sé nægilega aðlöguð þörfum 

fjölmenningarlegrar menntunar. 

Vissulega er að finna í aðalnámskrá framhaldsskóla sérstakan undirkafla, 

fremur stuttan, um nemendur með annað móðurmál en íslensku og rétt þeirra 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 80). Þar kemur fram að 

framhaldsskólar skulu koma til móts við þarfir nemenda af erlendum uppruna 

með íslenskukennslu og einnig er eftirfarandi að finna: ,,Nemendur sem hafa 

annað móðurmál en íslensku eiga rétt á kennslu í íslensku“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 80). Hér mætti ef til vill skerpa á og orða 

það svo að nemendur eigi eða skulu fá íslenskukennslu og það öll 

framhaldsskólaárin.  

Ákveðinn fjöldi íslenskueininga sem reiknaðar eru inn í almennt 

stúdentspróf eða starfsnám miðað við Íslendinga dugir ekki innflytjendum 

eins og gefur að skilja. Þeir þurfa íslenskukennslu öll námsárin sín. Þegar 

íslenskueiningunum sleppir þurfa þeir að fá íslenskukennslu sem viðheldur 

kunnáttunni, bætir við hugtakaskilningi og orðaforða sem tilheyrir almennum 

námsgreinum og sérhæfðu verklegu námi. Til að stuðla að farsælu námsgengi 

innflytjenda þarf að vinna markvisst að slíkum umbótum. Eftirfarandi er að 

finna í stefnu ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda frá árinu 2007: 

 
Eitt grundvallarviðmiða í skólastarfi er jafnrétti til náms sem er fólgið í 

því að bjóða nám og kennslu við hæfi. Í þessu felast ekki endilega 

sömu úrræði fyrir alla heldur sambærileg og jafngild tækifæri. 

Verkefnin skulu höfða jafnt til drengja og stúlkna, nemenda í dreifbýli 

sem þéttbýli og fatlaðra og ófatlaðra óháð uppruna, trú og litarhætti 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 13). 

 

Þess ber að geta að Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur 

undanfarin ár, í samstarfi við framhaldsskólana, gert skimun fyrir 

brotthvarfsnemendum í skólunum og beitt sér þannig fyrir aðgerðum til að 

draga úr brotthvarfi nemenda almennt úr framhaldsskóla. Haustið 2012 var 

kallað eftir upplýsingum um ástæður fyrir brotthvarfi nemenda sem hættu 

námi á vorönn 2013 og óskað eftir upplýsingum frá skólameisturum allra 

framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 3). Í þessari 

skimun fyrir brotthvarfsnemendum var ekki spurt sérstaklega um nemendur 

með íslensku sem annað tungumál. Haustið 2013 og á vorönn 2014 var hins 

vegar óskað eftir því að skólarnir gerðu grein fyrir því hvort móðurmál 



3 

brotthvarfsnemenda væri annað en íslenska (Kristrún Birgisdóttir, 2014a, bls. 

3; Kristrún Birgisdóttir, 2014b, bls. 5). Í könnuninni frá hausti 2013 og vori 

2014 var skólameisturum allra framhaldsskóla á landinu sent samræmt 

skráningarblað sem fyrr og kallað eftir upplýsingum um ástæður fyrir 

brotthvarfi frá öllum framhaldsskólunum. Beðið var um að skráð yrði að 

minnsta kosti ein ástæða fyrir brotthvarfi nemenda (Kristrún Birgisdóttir, 

2014a, bls. 3; Kristrún Birgisdóttir, 2014b, bls. 5). 

Í könnuninni frá hausti 2013 kemur fram að af þeim 1060 nemendum sem 

hættu námi í framhaldsskóla voru alls 50 nemendur af þeim fjölda sem höfðu 

annað móðurmál en íslensku. Flestum nemenda með íslensku sem annað 

móðurmál eða 21 þeirra hafði verið vísað úr skóla vegna brota á skólareglum 

en 11 nemendur ,,gáfu upp aðrar óskilgreindar ástæður fyrir brotthvarfi sínu 

og 7 nemendur af 50 höfðu hætt vegna fjárhagsörðugleika“ (Kristrún 

Birgisdóttir, 2014a, bls. 7). 

Í könnuninni frá vori 2014 var ekki greinanlegur munur á uppgefnum 

ástæðum nemenda eftir því hvort móðurmál þeirra var íslenska eða ekki en 

alls 52 nemendur af þeim 869 sem þá hættu námi, höfðu annað móðurmál en 

íslensku (Kristrún Birgisdóttir, 2014b, bls. 9). Fram kemur í samanburði á 

haustönn 2013 og vorönn 2014 að brot á skólareglum/slök mæting hafi verið 

helsta ástæða þess að nemendur hættu námi á haustönninni 2013 og svo var 

einnig á vorönn 2014. Ennfremur segir að lítið sé vitað um raunverulegar 

ástæður þess að nemendur hætti að mæta í skólann og því þurfi að 

endurskoða hvernig betur megi greina þann hóp fyrir næstu könnun, haust 

2014 (Kristrún Birgisdóttir, 2014b, bls. 10). 

Greina þarf nánar orsakir brotthvarfs og bregðast við með aðgerðum í 

samræmi við niðurstöður greiningar. Ástæða er til að huga sérstaklega að 

þörfum innflytjenda í slíkri greiningu með það að markmiði að koma betur til 

móts við þarfir þeirra í skólakerfinu á Íslandi. 

Hvernig upplifun og reynsla er það að hefja nám í framhaldsskóla á 

Íslandi með íslensku sem annað tungumál? Hvernig er hægt að tryggja 

velferð nemendanna og námsgengi þeirra í framhaldsskólanum? Til þess að 

freista þess að leita svara og vísbendinga við slíkum vangaveltum er afar 

áhugavert að fá upplýsingar frá nemendum sjálfum um það hvernig gengur 

hjá þeim. Hvað mætti hugsanlega betur fara varðandi stuðning við námið og 

námsgengi þeirra almennt í skólanum. Þannig gæti framhaldsskólinn bætt þau 
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úrræði sem til staðar eru en virðast ekki duga fyllilega til umbóta samkvæmt 

rannsóknum á gengi innflytjenda í framhaldsskóla hérlendis. 

Í eftirfarandi rannsóknarritgerð verður fjallað um eigindlega rannsókn sem 

gerð var meðal tíu nemenda með íslensku sem annað tungumál í 

framhaldsskólum á Íslandi. Í ritgerðinni verður hér eftir vísað til þeirra sem 

innflytjenda jöfnum höndum við nemendur með annað móðurmál en íslensku 

eða íslensku sem annað tungumál. 

Nemendurnir sem tóku þátt í rannsókninni voru fullra 18 ára gamlir og 

sumir eldri en þá eru þeir komnir með nokkra reynslu af námi í 

framhaldsskóla og jafnframt orðnir sjálfráða. Rannsóknarspurningin var: 

Hver er reynsla nemenda með íslensku sem annað tungumál af því að hefja 

og stunda nám í framhaldsskóla á Íslandi? Markmið rannsóknarinnar var því 

samkvæmt rannsóknarspurningunni að fræðast um reynslu nemendanna af 

því að hefja framhaldsskólagöngu sína, stunda námið og fá tillögur nemenda 

að umbótum. Fræðast um hvaða hindranir verða helstar á vegi þeirra í námi í 

framhaldsskóla. Töluverðar væntingar eru bundnar við tillögur þátttakenda að 

umbótum í framhaldsskólanum. Slíkar tillögur byggja á reynslu nemendanna 

og eru því raunverulegar. 

Vonast er til að niðurstöður rannsóknarinnar verði innlegg í umbætur í 

skólastarfi framhaldsskólans hvað viðvíkur velferð og framvindu 

árangursríks náms hjá nemendum svo þeim megi takast að ljúka prófi í 

framhaldsskólum landsins. Áherslan í þessari rannsókn er einvörðungu á 

framhaldsskólann, hvernig tekið er á móti nemendunum og hvernig þeim er 

fylgt eftir í náminu burt séð frá grunnskólagöngu, íslenskukunnáttu eða veru 

þeirra á landinu í árum talið. Það er nemandi með íslensku sem annað 

tungumál, reynsla hans og upplifun í framhaldsskóla sem er til skoðunar og 

hlutverk framhaldsskólans, menntunarmarkmið og eftirfylgni gagnvart 

nemendunum sem er í brennidepli. 

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar er fræðileg umfjöllun um ýmis hugtök sem 

nauðsynlegt er að kryfja vegna heildarsamhengis og upplýsingar um stefnu 

íslenskra stjórnvalda í málefnum innflytjenda og menntamálum þeirra. Þá er 

fjallað um hlutverk framhaldsskólans samkvæmt aðalnámskrá 

framhaldsskóla, lög og reglugerðir og rétt nemenda með annað móðurmál en 

íslensku til stuðnings og menntunar. Farið er yfir hlutverk framhaldsskólans, 

hvernig móttöku innflytjenda skal háttað og möguleikana til fjölbreytts og 

árangursríks náms. Í öðrum hluta er rannsóknin sjálf til umfjöllunar, 
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framkvæmd hennar og niðurstöður kynntar. Reynt er að túlka upplýsingarnar 

og finna sameiginlegar niðurstöður sem mættu verða lóð á vogarskálarnar í 

umbótum í skólastarfi. Að lokum er samantekt, umræða um niðurstöður og 

lokaorð. Rannsóknarspurningin hefur verið hugðarefni rannsakanda til marga 

ára við kennslu nemenda með íslensku sem annað tungumál (ÍSA) í 

framhaldsskóla og því eru talsverðar vonir og væntingar bundnar við 

niðurstöður rannsóknarinnar. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Þegar skyggnst er í stöðu innflytjenda í framhaldsskóla og aðlögun þeirra að 

samfélaginu innan sem utan skóla er vert að líta til skilgreininga og 

umfjöllunar eftirfarandi hugtaka; fjölmenning, innflytjandi, tvítyngi, aðlögun 

og sjálfsmynd, fjölmenningarleg kennsla, framhaldsskólinn á Íslandi og 

rannsóknir í framhaldsskólanum. 

 Hvað er fjölmenning? Mikilvægt er að gaumgæfa hvernig stjórnvöld og 

fræðimenn hafa skilgreint fjölmenningu og til hagsbóta er að átta sig á 

hugtakinu innflytjandi. Hver skilgreiningin á innflytjanda er í okkar 

samfélagi fjölmenningar og líta til stefnu yfirvalda í því skyni. Ennfremur er 

nauðsynlegt að skyggnast í það hvað raunverulega felst í aðlögun 

innflytjenda að íslensku samfélagi. Þessi hugtök eru ásamt sjálfsmynd 

samtvinnuð og segja til um velferð og stöðu einstaklingsins í samfélaginu. 

Innflytjandi í framhaldsskóla aðlagast ekki bara að samfélaginu heldur líka 

því samfélagi sem framhaldsskólinn er. Sjálfsmyndin sem einstaklingur hefur 

þróað með sér fram á unglingsaldur verður fyrir áhrifum í nýju samfélagi 

framhaldsskólans og jafnvægi er mikilvægt þegar komið er á ný svið á 

viðkvæmum unglingsárum.  

2.1 Fjölmenning 

Vits er þörf 

þeims víða ratar; 

dælt es heima hvat; 

at augabragði 

verðr sás ekki kann 

ok með snotrum sitr. 

(Hávamál, 1926, bls. 20) 

 

Þannig hljóðar 5. erindi Hávamála og leiðir mannfólkið í allan sannleika 

um að hollt sé hverjum manni að kynnast því sem framandi er og nýjum 
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lendum. Mætti yfirfæra þann vísdóm á menningu og fjölmenningu samfélaga 

út frá því viðhorfi að auka þannig víðsýni og þekkingu mannfólksins. Hverfa 

frá einsleitni samfélaga og kynnast fjölbreytni þeirra jafnvel þótt færi megi 

rök fyrir því að ,,dælt es heima hvat” (Hávamál, 1926, bls. 20) og fara hvergi. 

Aðstæður eru hins vegar mismunandi hjá fólki víðs vegar um heim og sumir 

kjósa einnig að hleypa heimdraganum og freista gæfunnar á framandi 

slóðum. 

Hnattvæðing eykst jafnt og þétt og öll samskipti verða auðveldari með 

nýrri og aðgengilegri tækni fyrir almenning ásamt örari og betri samgöngum í 

heiminum. ,,Hugtakið hnattvæðing er flókið og margslungið. Það vísar til 

fjármála, viðskipta, fólksflutninga og samskipta,“ ... ,,Það er þó fyrst eftir 

1990 með tölvubyltingunni og netvæðingu sem hnattvæðingin snertir 

einstaklinga“ (Gunnar E. Finnbogason, Gunnar J. Gunnarsson, Halla 

Jónsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2011, bls. 2). ,,Í hnattvæddu 

fjölmenningarsamfélagi er einstaklingi nauðsynlegt að búa yfir gagnrýninni 

hugsun, siðferðisþreki og samskiptahæfni. Þar ógna þöggun, 

einstaklingshyggja, siðleysi og fordómar“ (Gunnar E. Finnbogason og fl., 

2011, bls. 5). Hugtakið hnattvæðing hefur víða skírskotun eins og það er 

notað en Suárez (2001) skilgreinir það sem ferli breytinga hjá kynslóðum 

sem yfirgefa heimaland og flytja yfir landamæri. Hann telur að þjóðir 

bregðist við henni á afar mismunandi máta (Suárez-Orozco, 2001, bls. 346-

347). 

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) lýsti því yfir 

(2005) að menningarleg fjölbreytni einkenni mannkynið og menningarleg 

fjölbreytni sé arfleifð mannkynsins. Hlúa beri að henni ásamt því að 

varðveita í þágu allra manna. Einnig skuli hafa hugfast að ,,margbreytileiki 

tungumála er lykilþáttur í menningarlegri fjölbreytni og … menntun gegnir 

lykilhlutverki í að vernda og styðja við menningarleg tjáningarform” 

(UNESCO, 2007). 

Hanna Ragnarsdóttir (2007a) telur að þróun fjölmenningarfræða sem 

fræðasviðs sé að nokkru leyti ,,viðbrögð við spurningum um jafnrétti og 

félagslegt réttlæti í fjölmenningarsamfélögum“ (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a, 

bls. 18). Fræðasvið fjölmenningarfræða snertir meðal annars ,,menntakerfi, 

skólastarf og skólaþróun; stefnumörkun og leiðir til að jafna stöðu 

einstaklinga og hópa og stuðla þannig að félagslegu réttlæti“ (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007a, bls. 18). 
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Hugtakið fjölmenning er skilgreint í íslenskri orðabók (2002) sem; 

velheppnuð sambreiskja ólíkra menningarhefða og fjölmenningar – samfélag 

er; samfélag þar sem fjölmenning ríkir, þ.e. ólíkar menningarhefðir og hópar 

þrífast hlið við hlið (Íslensk orðabók: A-L, 2002, bls. 343). 

Guðrún Pétursdóttir (2003) segir eftirfarandi um fjölmenningu og 

fjölbreytileikann: 
 

Einstaklingarnir, sem búa á þessu sameiginlega landsvæði, hafa virk 

samskipti hver við aðra, viðurkenna fjölbreytileikann og virða ólík 

viðmið og gildismat hver annars. Samfélagið viðurkennir 

fjölbreytileikann og metur hann á jákvæðan hátt fyrir 

samfélagsheildina þar sem allir leggja sitt af mörgum [sic] við 

uppbyggingu og þróun samfélagsins (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 

155). 

 

Guðrún (2003) gerir greinarmun á ensku hugtökunum; interculturalism  

sem hún kallar fjölmenningu og multiculturalism er hún nefnir, 

margmenningu. Hún telur að margir álíti hugtökin merkja það sama en svo sé 

ekki  ,,jafnvel þótt þýðingar á íslensku beri með sér sömu merkingu“ (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003, bls. 158). Að mati Guðrúnar (2003) lýsir margmenning (e. 

multiculturalism) aðstæðum þar sem fólk með mismunandi, menningarlegan 

bakgrunn, þjóðerni og uppruna og/eða trúarbrögð býr saman í samfélagi þar 

sem reiknað er með fjölbreytileika.  

Fjölmenningarleg samfélög (e. intercultural society) eru samfélög sem 

einkennast af því að þar býr fólk með mismunandi menningarlegan bakgrunn, 

af ólíku þjóðerni og uppruna og iðka mismunandi trúarbrögð. Virk samskipti 

eru milli einstaklinga, þeir virða ólík viðmið, samfélagið viðurkennir 

fjölbreytileikann og ,,metur hann á jákvæðan hátt fyrir samfélagsheildina” og 

allir leggja fram sinn skerf við þróun og uppbyggingu samfélagsins (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003, bls. 158).  

Menning er allt í kringum okkur og sjálfsögð en þó eru fræðingar ekki 

alltaf sammála um skilgreiningu á hugtakinu (Erickson, 2010, bls. 35). 

Sérhver einstaklingur og samfélagshópar eiga menningu og menningarlega 

fjölbreytni og lifa í samræmi við hana (Erickson, 2010, bls. 36). Samkvæmt 

Ericson (2010) er fjölmenningarlegt sjónarhorn og menntun, grundvallaratriði 

og ef sérhver einstaklingur og samfélagshópur býr yfir fjölmenningu þá 

leggur hver einstaklingur fjölbreytileikann til menningar, hvers samfélags, 

hversu einangraður sem hann er menningarlega (Erickson, 2010, bls. 37). 
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Páll Skúlason (1994) álítur að mennig sé ,,í reynd ævinlega menning 

tiltekins hóps manna eða þjóðar“ og að íslenska orðið menning tákni ,,það 

sem mannar manninn, menntar hann eða þroskar“ ... ,,Frá sjónarhóli 

mannkyns er menning altækt fyrirbæri sem spannar allan veruleika sem menn 

hafa skapað frá örófi alda (Páll Skúlason, 1994, bls. 19 og 30). Páll Skúlason 

(1994) segir ennfremur: ,,Alþjóðamenning hefur sig yfir sérkenni hverrar 

þjóðmenningar og ætlast til að einstaklingarnir tileinki sér skoðunarmáta, 

verklag og framkomu sem ekki er bundin hefðum þeirra þjóða sem hafa alið 

þá“ (Páll Skúlason, 1994, bls. 38). 

2.2 Innflytjandi 

Hvað varðar skilgreiningu á innflytjanda þá kemur fram hjá Hagstofu Íslands 

(2009) að skilgreiningar á hugtakinu innflytjandi, séu nokkuð breytilegar 

milli hagstofa og því er samanburður milli landa oft erfiðleikum bundinn. 

Innflytjendur eru ekki einsleitur hópur og búa við misjafnar aðstæður. Flestar 

skilgreiningarnar lúta þó að því að innflytjandi sé einstaklingur sem flyst til 

tiltekins lands og hjá Hagstofu Íslands er innflytjandi skilgreindur sem 

einstaklingur sem fæðst hefur erlendis og báðir foreldrar hafa erlendan 

bakgrunn (Hagstofa Íslands, 2009, bls. 3). 

Hugtakið innflytjandi (e. immigrant) er skilgreint í Stefna 

ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda (2007) og felur í sér: 

 
útlending sem sest hefur að til langframa í landinu en er fæddur 

erlendis eða báðir foreldrar einstaklings séu fæddir erlendis eða hafi 

einhvern tíma haft erlent ríkisfang og innflytjendur eiga það 

sameiginlegt að hafa annað mál en íslensku að móðurmáli, en með 

móðurmáli er átt við það tungumál sem barn lærir fyrst 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 2).  

 

Skilgreining, Eyþings (2009), á hugtakinu innflytjandi er eftirfarandi: 

,,Með orðinu innflytjandi er átt við íbúa með annað móðurmál en íslensku” 

(Eyþing, 2009, bls. 5). Guðrún Pétursdóttir, (2003), segir að innflytjandi lýsi 

einstaklingum ,,sem hafa yfirgefið heimaland sitt og flutt til annars lands til 

að búa þar og starfa” (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 156). 

Fróðlegt er að lesa vangaveltur og rökstuðning um merkingu hugtaka og 

þróunina hvað varðar innflytjendur. Guðrún Pétursdóttir (2003) segir að 
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hugtakið ,,nýbúi“ hafi verið hugtak sem leysa átti af hólmi hugtakið 

útlendingur í jákvæðum skilningi og hafa svipaða merkingu og enska orðið 

migrant. Hins vegar hafi hugtakið nýbúi ,,orðið fordómahlaðið“ og aðeins 

verið notað um fólk sem átti uppruna sinn í Asíu eða Afríku og þannig 

tengdist orðið uppruna fólks en ekki því hvort fólkið var nýflutt til landsins 

eður ei (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 160-161). Að lokum segir Guðrún 

(2003) að margir noti því orðið innflytjandi eða fólk af erlendum uppruna í 

stað ,,nýbúi“ (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls.161). 

Fram kemur í skýrslu Menntamálaráðuneytis (1997), Um stöðu og 

þátttöku útlendinga í íslensku samfélagi. Álit nefndar um málefni útlendinga, 

að nefndin hafi fjallað um hugtakið ,,nýbúi“ og skýringar á tilurð þess 

samanber eftirfarandi: 
 

Í upphafi var hugtakinu ætlað að ná til útlendinga sem hefðu fasta 

búsetu hér á landi. Smám saman hefur þróunin orðið sú að hugtakið 

hefur bæði orðið of rúmt en einnig of þröngt. Hugtakið er of rúmt að 

því leyti að það hefur verið notað yfir einstaklinga sem hafa öðlast 

íslenskan ríkisborgararétt eða hafa jafnvel alltaf haft íslenskan 

ríkisborgararétt (dæmi: nýbúabarn þar sem báðir foreldrar eru með 

íslenskan ríkisborgararétt en annað er af erlendu bergi brotið). 

Hugtakið hefur einnig orðið of þröngt þar sem margir telja að það eigi 

aðeins við fólk frá fjarlægum menningarsvæðum (t.d. fólk af asísku 

bergi brotið). Í þessari skýrslu hefur nefndin valið að tala um 

útlendinga búsetta hér á landi þegar skilgreind eru réttindi og skyldur 

(Menntamálaráðuneytið, 1997, bls. 7). 

 

Það er harla óheppilegt í umræðu um innflytjendur, aðlögun þeirra og 

aðbúnað hversu mörg hugtök eru viðhöfð í samfélaginu. Slík umræða hefur 

jafnvel áhrif á fordóma því sum hugtökin hafa orðið gildishlaðin í munni 

margra. Er slíkt hugtakaflakk eða tilhneiging til flokkunar hugsanlega 

birtingarmynd fordóma? Hvað eru fordómar? Toshiki Toma (2007) segir 

fordóma fjarlægt fyrirbæri í hugum margra og komi þeim jafnvel ekki við. 

Fordómar hindri fólk í að halda dómgreind og fjalla þurfi um gildismat í 

umfjöllun um fordóma því þeir feli alltaf í sér mat á einhvern máta (Toma, 

2007, bls. 57-58). Að vissu leyti má halda því fram að slík umræða ýti undir 

ákveðið viðhorf og það verði enn frekar tilhneiging til aðgreiningar og 

flokkunar í samfélaginu. Hver er hvað og hvaðan? Það er hins vegar ekki 

kjarni málsins hvar í heiminum hver er fæddur því það eru allir jafn réttháir 

og mikils virði hvar svo sem hver og einn hefur alið manninn. 
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Heyra má hugtökin; nýbúar, fólk af erlendum uppruna, fólk af erlendu 

bergi brotið, innflytjendur, útlendingar og hugtakið ,,snúbúar“ hefur bæst í 

hópinn til aðgreiningar en það munu vera Íslendingar sem flytja eða ,,snúa 

aftur heim“ til Íslands. Slíkt viðhorf til flokkunar og aðgreiningar á fólki hver 

sem í hlut á kann vart góðri lukku að stýra yfirleitt. Allra síst í samfélagi sem 

vart getur talist einsleitt lengur heldur hefur stefnt hraðbyri að 

fjölmenningarlegu samfélagi undanfarin ár. 

2.3 Tvítyngi og íslenskt mál 

Þegar innflytjendur ber á góma og fjallað er um nemendur með annað 

móðurmál en íslensku er óhjákvæmilegt að velta fyrir sér hugtakinu tvítyngi 

og fræðast um merkingu þess. Hvað er tvítyngi og hvað felur það í sér? Þegar 

að er gáð eru fræðimenn ekki alveg með sama vinkilinn á það hugtak og eru 

því mismunandi skilgreiningar að finna á tvítyngi.  

Sigurður Konráðsson (2007) bendir á að umfjöllun um hugtakið tvítyngi 

hafi verið mikil, skilgreiningar breyst hratt og oft er talað um tvenns konar 

tvítyngi; annars vegar tvítyngi í samfélögum og hins vegar tvítyngi 

einstaklinga. Tvítyngi samfélagsins er komið til vegna þess að við hlið hins 

opinbera tungumáls í tilteknu samfélagi, er notað annað tungumál (Sigurður 

Konráðsson, 2007, bls. 137-138). Stundum flyst fólk í samfélag þar sem 

tungumál innfæddra er því óskiljanlegt og siðir fólksins eru öðruvísi en 

tungumál er aldrei ótengt umhverfinu og því er athugun á tungumáli 

jafnframt greining á menningu (Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 134). 

Fólk lærir bæði móðurmálið og annað mál með samskiptum við annað 

fólk. Annað mál lærir fólk yfirleitt utan heimilis og sameiginlegt með 

móðurmáli og öðru máli, er að notkunin skapast af þörf fyrir boðskipti við 

aðra (Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 135). Í skýrslunni, Um stöðu og færni 

útlendinga (1997) segir um móðurmál: 

 
Með móðurmáli er hér átt við það tungumál sem barninu er tamast og 

talað er á heimili þess, annaðhvort af báðum foreldrum eða af öðru í 

samskiptum sínum við barnið. Barnið getur því haft tvö jafngild 

móðurmál. Átt er við þau börn sem tala annað tungumál en íslensku að 

jafnaði á heimilinu (Menntamálaráðuneyti, 1997, bls. 26). 
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Talað er um eintyngi sem merkir nokkurn veginn það sama og móðurmál. 

Einstaklingurinn notar einungis eitt tungumál og samfélagið er eintyngt þar 

sem einungis eitt tungumál er notað. Fjöltyngi felur í sér að einstaklingur 

getur notað þrjú tungumál eða fleiri en færnin í þeim er ef til vill mismunandi 

(Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 138). Birna Arnbjörnsdóttir (2007) segir að 

þegar börn læri fyrsta mál sé talað um móðurmál. Börn geti hins vegar lært 

fleiri en eitt tungumál samtímis og þá verði þau ,,tvítyngd“ en hugtakið 

,,annað mál“ er sérstakt hugtak um tungumál sem nemandi lærir við ákveðnar 

málaðstæður (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 14-15).  

Í stefnu ríkisstjórnarinnar frá 1997, Um stöðu og þátttöku útlendinga í 

íslensku samfélagi. Álit nefndar um málefni útlendinga, kemur fram að 

hugtakið tvítyngdur einstaklingur sé notað en ekki útlendingur vegna þess að 

það eru ekki bara útlendingar sem þurfa sérstaka íslenskukennslu heldur líka 

einstaklingar af erlendu bergi brotinn eða þeir sem hefur dvalið langdvölum 

erlendis. Einstaklingur er talinn tvítyngdur ef hann talar annað tungumál 

heima eða í samfélagi minnihlutans en þarf líka að tileinka sér tungumál 

meirihlutans í landinu (Menntamálaráðuneytið, 1997, bls. 8-9). 

Hugtakið tvítyngi nota sumir fræðimenn (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007) 

eingöngu þegar fólk hefur alist upp við tvö mál frá ungum aldri. Þá er 

tvítyngi notað í víðari skilningi um alla þá sem nota tvö mál í daglegu lífi eða 

hafa vald á báðum og kunnáttu til að nota þau þótt þeir noti annað málið 

sjaldan. Misjafnt er hversu miklum tvítyngishæfileika fólk býr yfir og 

tvítyngishæfni getur spannað kunnáttu á eingöngu einu máli, til góðrar 

kunnáttu á tveimur og allt þar á milli. Algengt er að gera greinarmun á þeim 

sem læra tvö mál samtímis og ,,þeim sem ná grundvallartökum á einu máli 

áður en lærdómur viðbótarmálsins hefst“ (Elín Þöll Þórðardóttir, bls. 102-

103).  

Máltaka tveggja tungumála samtímis (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000) leiðir 

til tvítyngis. Þegar máltaka annars máls hefst á eftir máltöku hins málsins, hjá 

börnum sem ekki hafa góða undirstöðu í móðurmálinu og því er ekki 

viðhaldið, hefur það neikvæð áhrif á þróun málþroska. Sérstaklega eru áhrifin 

á þróun læsis sem aftur leiðir til erfiðleika í námi (Birna Arnbjörnsdóttir, 

2000). 

Samkvæmt Birnu Arnbjörnsdóttur (2008) er ómögulegt að skilgreina 

tvítyngi út frá máltöku-, færni eða málnotkun því fólk hefur ekki lært málin 

samtímis né er málnotkunin stöðug eða jafndreifð. Sums staðar er það 
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landfræðileg skipting sem ræður för. Mörg málsamfélög nota tvö eða fleiri 

tungumál í daglegu lífi, þá er gjarnan talað um að annað málið sé opinbert 

tungumál en hitt sé það ekki og stundum er eitt tungumál notað á opinberum 

vettvangi en annað heima (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 17-18). Svo er til 

í dæminu að tungumál séu í svokölluðu ójafnvægi en besta dæmið um það er 

þegar fólk flyst á milli landa og þarf að tileinka sér nýtt tungumál (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 18). 

Það kallast virkt tvítyngi ef barn lærir tvö eða fleiri tungumál fyrir ellefu 

eða tólf ára aldurinn en á aðeins við ef ,,bæði tungumálin” eru notuð 

reglulega og um nægilegt innlegg er að ræða úr málumhverfinu. Þannig fá 

börnin innsýn inn í tvo menningarheima og skilja betur áhrif menningar á 

viðhorf fólks og hegðun og eðli tungumála (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000). 

Í umfjöllun Sigurðar Konráðssonar (2007) um íslensku sem móðurmál 

segir hann að íslenska sé tungumálið sem Íslendingar noti til samskipta í 

ræðu og riti (Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 131). Kristján Árnason (2001) 

gerir einnig að umtalsefni íslensku til samskipta í grein sinni, Málstefna á 21. 

öld (Kristján Árnason, 2001). Kristján segir málstjórn og málpólitík snúast 

um réttarstöðu tungumála meðal annars og notkunargildi á ýmsum sviðum 

mannlífsins, stöðu einstaklinga gagnvart tungumálum og rétt manna til að 

nota sitt eigið tungumál. Kristján (2001) segir mikilvægan þátt í málstjórn og 

málrækt vera miðlun tungumálsins til nýrra þjóðfélagsþegna og innflytjenda. 

Tungumálið er tæki til tjáningar og samskipta við aðra og málið verður hluti 

af sjálfsmynd einstaklingsins (Kristján Árnason, 2001). 

Ari Páll Kristinsson (2002) fjallar einnig um málstefnu, málpólitík og 

málrækt og segir eftirfarandi:  
 

Segja má að hér á Íslandi sé samband íbúanna og eina opinbera 

tungumálsins nánast eins einfalt og hægt er að hugsa sér: langflestir 

íbúarnir eiga íslensku að móðurmáli og mállýskumunur í landinu er 

sáralítill. Þessi einsleitni, þetta tiltölulega einfalda og gróna samband 

íbúanna við íslenskt mál kann að vísu að breytast til muna á Íslandi á 

næstu árum og áratugum eftir því sem  menning okkar verður 

margbrotnari (Ari Páll Kristinsson, 2002). 

 

Með ,,margbrotinni menningu” er væntanlega átt við fjölmenningu eða 

fjölbreytta menningu því seinna í greininni kemur fram að hugtökin íslensk 

málrækt og íslensk málstefna séu svolítið vandasöm í notkun enda hljóti 

hugtökin að geta vísað til fleiri mála en íslensku þótt íslenska sé þjóðtungan 
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og eina opinbera málið á Íslandi (Ari Páll Kristinsson, 2012). Ari Páll bætir 

við: 

 
Í því sambandi er nærtækast að benda á að Íslendingar og aðrir, sem 

búsettir eru á Íslandi lengur eða skemur, eiga mörg fleiri móðurmál en 

íslensku: íslenskt táknmál, pólsku, taílensku, norsku o.fl. Þennan 

varnagla verður að hafa í huga þegar rætt er um íslenska málrækt og 

íslenska málstefnu (Ari Páll Kristinsson, 2012). 

 

Ari Páll (2002) nefnir erlend mál og tvítyngi og segir að þáttur stjórnvalda 

í að móta málstefnu sem kemur til móts við fjölmenningarlegt samfélag á  

Íslandi sé ef til vill augljósastur í skólakerfinu. Þá segir hann einsleitni vera 

sterkt einkenni á íslensku samfélagi (Ari Páll Kristinsson, 2002). 

,,Í skjalinu Íslenska til alls (2009) eru birtar tillögur Íslenskrar málnefndar 

að íslenskri málstefnu“(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2009, bls. 5) 

og þar má lesa:,,Íslensk málnefnd á samkvæmt 9. grein laga nr. 40/2006 að 

vinna að tillögum að íslenskri málstefnu fyrir menntamálaráðherra“ (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2009, bls. 11).  

Guðrún Kvaran (2005) hélt erindi á málræktarþingi Íslenskrar málnefndar 

og samkvæmt Guðrúnu eru engin sérstök lög til um íslenska málnefnd en hún 

á að vera í góðri samvinnu við þá sem hafa mikil áhrif á málfar almennings 

,,svo sem fjölmiðla og skóla,“ (Guðrún Kvaran, 2005). Samkvæmt 

málnefndinni (2005) voru brýnustu verkefnin sem þurfti að sinna og beina 

sjónum að; börn, unglingar og innflytjendur en fram kemur að lítið hafi 

miðað í málefnum innflytjenda. Rannsaka átti málnotkun fullorðinna og flétta 

inn ,,viðhorfum þeirra sem læra íslensku sem annað tungumál“ enda væri 

mikilvægt að sinna verkefninu og finna nýjar leiðir (Guðrún Kvaran, 2005). 

Guðrún Kvaran (2004) ritar um áhrif hnattvæðingar á þjóðtungur og hvaða 

áhrifum íslensk tunga verður helst fyrir á ,,dögum vaxandi alþjóðlegrar 

samvinnu“ en það telur hún vera veraldarvefurinn og erlend áhrif, einkum 

ensk tunga (Guðrún Kvaran, 2004). 

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir (2007) ræðir þá tilgátu að fólk af erlendum 

uppruna ógni íslenskunni og telur hana dapurlega. Guðfríður Lilja telur að ef 

ógn steðji að íslenskunni þá sé sú ógn ,,okkar eigin veiku innviðir og okkar 

eigið áhugaleysi á móðurmálinu, en ekki fólk af margvíslegum uppruna sem 

er áfjáð í að gera einmitt þetta mál að sínu eigin, sjálfu sér og börnum sínum 

til heilla“ (Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, 2007, bls. 15). 
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Málfræðingurinn Matthew Whelpton, lektor í ensku (Ari Páll Kristinsson, 

2002) segir það algengt umkvörtunarefni að í Reykjavík sé enska mikið 

notuð í verslunum ef útlending ber að garði og jafnvel þótt ,,útlendingur“ 

reyni að tala íslensku er honum svarað á ensku. Íslendingar nota íslensku sín 

á milli innan samfélagsins en vegna þess að útlendingurinn tilheyrir ekki 

samfélaginu er enska valin til samskipta að sögn Welpton (Welpton, 2002).  

Samkvæmt Whelpton (2000) myndar íslenska sem tungumál sterk tengsl 

sem bindur íslenskt samfélag saman og það hefur áhrif á hvernig útlendingur 

lærir íslensku á Íslandi. Hann segir Íslendinga virðast fylgja þeirri einföldu 

reglu, að íslenska sé innan samfélagsins en enska utan þess. Þessar aðstæður 

líkjast því sem félagsvísindamenn kalla tvískipt málsamfélag en þá eru tvö 

tungumál notuð innan sama samfélagsins í ákveðnum tilgangi en íslenska 

útgáfan er samfélagstengd (Whelpton, 2000).  

Kristján Árnason (2001) ræðir í fyrrnefndri grein sinni, Málstefna 21. 

aldar, um málrækt og að það virðist vera tíska að líta á ensku sem 

alheimsmál og ungir vísindamenn eru hvattir til að stunda fræði sín á ensku 

frekar en íslensku (Kristján Árnason, 2001). 

Guðmundur Finnbogason (1903) sagði í upphafi 20. aldar, að undir 

hjartarótum hverrar þjóðar væri það málið sem bæri boð milli fólks og málið 

er ,,aðalskilyrði þess að vér getum lært af öðrum og miðlað þeim af þekkingu 

vorri, þegið og gefið“ (Guðmundur Finnbogason, 1903, bls. 52). Guðmundur 

(1903) segir það fólgið í kunnáttu málsins: ...,,að skilja málið, talað og ritað, 

og að geta talað það og ritað sjálfur, komið orðum að hugsunum sínum og 

tilfinningum í ræðu og riti“ (Guðmundur Finnbogason, 1903, bls. 53). 

Viðfangsefnið sem nemendur með annað móðurmál en íslensku einbeita 

sér að varðandi tungumálið er einmitt það; að geta talað málið, ritað og lesið 

og tjáð tilfinningar sínar á íslensku. 

2.4 Aðlögun 

Á fáum árum hefur íslenskt samfélag breyst úr því að vera fremur einsleitt 

samfélag þar sem fólk talar sama tungumál og að flestir hafa sömu trú yfir í 

það að íbúarnir hafa ekki lengur sama móðurmálið og menningar- og 

trúarbakgrunnur fólksins er ólíkur (Félagsmálaráðuneytið, 2005, bls. 8). 

Íslenska er ekki eina tungumálið sem talað er á Íslandi heldur er úrvalið 

fjölbreytt en íslenska er opinbert samskiptamál samfélagsins og því er 
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mikilvægt að innflytjendur nái tökum á tungumálinu. Íslensk tunga er ,,tæki 

til félagslegra samskipta og lykill að þáttöku í lífi þjóðarinnar“ 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 6).  

Ríkisstjórn Íslands markaði sér stefnu í málefnum innflytjenda árið 2007, 

Stefna ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda (2007) og þar er 

eftirfarandi að finna: 

 
Markmið ríkisstjórnar Íslands með stefnu í málefnum innflytjenda er 

að tryggja sem best að allir íbúar landsins njóti jafnra tækifæra og verði 

virkir þátttakendur í samfélaginu og á sem flestum sviðum mannlífs. Er 

þetta í fyrsta sinn sem slík stefna hefur verið samþykkt hér á landi 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 2). 

 

Skýrt kemur fram í stefnu stjórnvalda að tungumálið er lykillinn að 

aðlögun samfélagsins eins og fram kemur hér að neðan: 

 
Kunnátta í íslenskri tungu er lykillinn að íslensku samfélagi og getur 

ráðið úrslitum um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi. Aðstoð 

stjórnvalda í einstökum tilvikum við innflytjendur með  þýðingum og 

túlkun getur aldrei komið í stað íslenskukunnáttu, enda hlýtur slík 

viðleitni stjórnvalda ávallt að takmarkast af fjárveitingum. Þá er 

óraunhæft að þýða eða túlka á öll tungumál  

(Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 2). 

 

Eitt af lykilatriðum þess að erlendum fjölskyldum geti vegnað vel hér á 

landi samkvæmt Velferðarráðuneytinu (e.d.), er að börnum þeirra líði vel í 

skólanum, hvaða skólastig sem um ræðir. Jafnrétti til náms er í fyrirrúmi, 

alhliða þroski og námsgreinin íslenska sem annað tungumál er því meira en 

tungumálakennsla. Hún felur einnig í sér að þjálfa nemandann í íslensku máli 

og menningarfærni og stuðla að félagslegri vellíðan nemandans 

(Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Stefna ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda segir að í 

lýðræðisþjóðfélagi sé gert ráð fyrir því ,,að ólíkir hagsmunir og sjónarmið séu 

viðurkennd og að fulltrúar þeirra hafi bæði rétt og skyldu til að koma þeim á 

framfæri“ (Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 6). 

Þá segir um nýja Íslendinga eftirfarandi: ,,Þátttaka nýrra Íslendinga á 

öllum sviðum samfélagsins er einkar mikilvæg. Jafnframt þarf virðing allra 

þjóðfélagshópa fyrir gildum lýðræðis ávallt að vera höfð að leiðarljósi“ 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 6). Þörfum útlendinga skal fullnægja í 
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lengstu lög innan ramma gildandi velferðarkerfis. Raunveruleg jöfn staða 

felur í sér að ef almenn þjónusta fyrir íbúana er ekki nægjanleg, skal veita 

sérstaka þjónustu svo að árangurinn verði hinn sami. Þetta á til dæmis við um 

sérstaka kennslu í íslensku fyrir útlendinga á Íslandi. Bera skal virðingu fyrir 

tungu og menningu útlendinga til að vinna á móti kynþáttahatri og áhersla 

lögð á að meirihlutinn þekki til hvaða siðir og venjur einkenna þau samfélög 

sem útlendingarnir koma frá og lagi sig að margbreytilegu menningarlegu 

umhverfi (Menntamálaráðuneytið, 1997, bls. 17-18). 

Það kemur einnig fram í stefnu ríkisstjórnarinnar að forsenda aðlögunar að 

nýju samfélagi og þátttöku í því er að geta tjáð sig á tungumáli þjóðarinnar og 

stjórnvöld stefna að því að allir innflytjendur eigi kost á íslenskunámi sem 

falla að þörfum hvers og eins. Stefnt er að því að íslenskunámið feli jafnframt 

í sér fræðslu um íslenskt samfélag, gildi þess, menningararf og réttindi 

borgara og skyldur (Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 6 og 8).  

Elsa Sigríður Jónsdóttir (2007b) bendir á að aðlögunarleiðir að nýju 

samfélagi ákvarðist að miklu leyti af stefnu stjórnvalda í málefnum 

innflytjenda en þær séu líka undir fólkinu sjálfu komnar (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2007b, bls. 333). 

 Skýrsla nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi (2005), 

fjallar um aðlögunarleiðir og þar er kaflinn: ,,Aðlögun útlendinga á Íslandi” 

ásamt skilgreiningum og hugtökum er varða aðlögun innflytjenda að nýju 

samfélagi. Hugtökin eru: samlögun (e.assimilation), samþætting (e. 

integration), aðskilnaður (e. separation), einangrun (e. marginality) og eru 

skilgreind á eftirfarandi máta samkvæmt Félagsmálaráðuneytinu 

(Félagsmálaráðuneytið, 2005, bls. 6): 

 
Samlögun ... er þegar innflytjendur og aðrir þjóðernisminnihlutar segja 

algerlega  skilið við upprunalega menningu síns lands og tungumál og 

tileinka sér þess í stað menningu og tungumál nýja landsins. Þetta 

birtist í ýmsum myndum, allt frá því að skilgreina upp á nýtt hvaða 

þjóðerni viðkomandi tilheyrir eða að einstaklingar læra hið nýja 

tungumál en viðhalda ekki eigin móðurmáli. Markmiðið er að öðlast 

menningarlega færni í samfélagi meirihlutans en afmá sín eigin 

upprunalegu menningareinkenni.  

 
Samþætting ... er þegar þjóðernisminnihlutar leitast við að tileinka sér 

ráðandi menningu í nýju landi en leggja áherslu á að viðhalda eigin 

menningu og tungu. Einstaklingarnir  þurfa þá að öðlast færni í tvenns 

konar menningarheimi sem oft getur reynst erfitt þar sem um afar  
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ólíkar  aðstæður getur verið að ræða. Í þessari skýrslu er notað 

hugtakið „aðlögun“ þegar rætt er um „samþættingu“ í þeim skilningi 

sem hér um ræðir. 

 

Aðskilnaður ... er þegar aðlögun verður ekki til með neinu móti. 

Iðulega búa hópar þá á sérstökum afmörkuðum svæðum og lúta þar 

undirokun meirihlutans. 

 

Einangrun ... er þegar engin tengsl myndast milli hinnar nýju 

menningar né heldur tekst  viðkomandi að halda tengslum við þá 

menningu sem þeir koma frá. Fólk tileinkar sér ekki hina nýju  

menningu né heldur hina upprunalegu. 

 

Áréttað er, árið 2005 að samþætting hljóti jafnan að vera markmið 

heildstæðrar stefnu í málefnum innflytjenda í lýðræðisþjóðfélögum 

(Félagsmálaráðuneytið, 2005, bls. 6). Bent er á í stefnu ríkisstjórnarinnar 

(1997), Um stöðu og þátttöku útlendinga í íslensku samfélagi. Álit nefndar 

um málefni útlendinga, að tungumálið sé mikilvægasta tækið til að verða 

þátttakandi í samfélaginu (Menntamálaráðuneytið, 1997, bls. 18).  

Í skýrslu Félagsmálaráðuneytisins frá 2005, er frá því greint að 

Norðurlöndin hafi öll opinbera stefnu í málefnum útlendinga. Fallið hafði 

verið frá samlögunarstefnu en höfuðáhersla lögð á aðlögunarstefnu á 

Norðurlöndundum. Vegna þeirrar áherslu á aðlögun sem orðið hafði á hinum 

Norðurlöndunum skapaðist mikil umræða hér á landi um það hvernig best 

yrði að þeim þætti staðið. Hver aðkoma ríkis og sveitarfélaga yrði, hver 

stefnan yrði og hverjir væru best til þess fallnir að framfylgja henni 

(Félgsmálaráðuneytið 2005, bls. 26-27). 

Fram kemur í stefnu ríkisstjórnarinnar (1997), að Íslendingar hafi þá að 

vissu marki staðið frammi fyrir svipuðum aðstæðum og önnur ríki 

Norðurlanda gerðu á sjöunda og áttunda áratug 20. aldar. Á þessum árum 

fluttu stórir hópar útlendinga til landanna í atvinnuleit eða í leit að pólitísku 

hæli. Þessar þjóðir höfðu því öðlast þekkingu og reynslu sem Íslendingar gátu 

nýtt sér. Viðhorfið til þess hvernig standa beri að virkri þátttöku útlendinga í 

samfélagi meirihlutans hefur breyst í tímanna rás (Menntamálaráðuneytið, 

1997, bls. 16). 

Í formála skýrslu Rauða kross Íslands, Vegvísir til aðlögunar innflytjenda 

að íslensku samfélagi (2006), er þess getið að leitast sé við að varpa ljósi á 

ýmislegt í aðstæðum innflytjenda á Íslandi. Skýrslan byggir á upplýsingum 

frá þremur rýnihópum innflytjenda (Rauði krossinn, 2006, bls. 2). Það voru 
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alls 20 manns sem tóku þátt í rannsókninni (2005) og þar kom fram, varðandi 

unglinga af erlendum uppruna, að fólk sem kemur til Íslands á unglingsárum 

og kemst ekki almennilega inn í skólakerfið vegna tungumálaörðugleika, er í 

hættu með að geta ekki fótað sig í lífinu og getur jafnvel leiðst út í óreglu. 

Ungmennin töldu sig ekki eiga sömu möguleika og aðrir í samfélaginu. 

Sjálfsmynd þeirra getur borið hnekki af þessum ástæðum og þau álíta sig 

hlunnfarin. Slíkt ástand er slæmt og leiðir ,,aðeins til aukinnar stéttaskiptingar 

á milli innfæddra og innflytjenda í framtíðinni” (Rauði krossinn, 2006, bls. 

21 og 28).  

Einn helsti mælikvarði gagnkvæmrar aðlögunar er möguleiki innflytjenda 

á þátttöku í samfélaginu og er íslenskukunnátta ein grunnforsenda 

gagnkvæmrar aðlögunar. Þá kemur það ennfremur fram í skýrslu Rauða 

krossins (2006) að til þess að árangursrík gagnkvæm aðlögun verði þurfi 

innflytjendur að leggja sitt af mörkum í samfélaginu. Samkvæmt 

rýnihópunum er það að miklu leyti undir innflytjendum komið hvernig þeim 

vegnar á Íslandi og hvernig þeir spila úr þeim tækifærum sem þeir fá (Rauði 

krossinn, 2006, bls. 26 og 32). Eftirfarandi er að finna í stefnu 

ríkisstjórnarinnar frá 2007 um aðlögun innflytjenda: 
 

Á tímum örrar alþjóðavæðingar er nauðsynlegt að mannréttindi séu virt 

í hvívetna og í engu slakað frá þeim kröfum sem Íslendingar gera til 

sjálfs síns. Eins og fram kemur í stjórnarskrá lýðveldisins skulu allir 

vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, 

trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, 

efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar skulu njóta 

jafns réttar hvívetna (Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 6).  

 

Það er margt sem hefur áhrif á aðlögun í nýju menningarsamfélagi og þar 

skiptir máli hversu vel er tekið á móti innflytjendum og hvert viðhorf 

samfélagsins er til þeirra. Hvort farið er eftir innflytjendastefnu og hvort nýja 

samfélagið byggir á fjölmenningu og innflytjendahópum, öldum saman. Í 

samfélögum þar sem fjölmenning ríkir er betur tekið á móti innflytjendum, 

borin er virðing fyrir menningu þeirra og innflytjendum er veittur félagslegur 

stuðningur. Slík samfélög eru ólíklegri til að reyna að breyta viðhorfum 

innflytjendanna og beita útilokun (Berry, 2008, bls. 16-17). 

Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir (2010) fjalla í grein sinni, 

Komið til móts við fjölbreytileikann, um fullorðinsfræðslu fyrir innflytjendur 

og benda á aðlögun sem byggir á hugmyndum um samþættingu. Er þar gert 
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ráð fyrir móttöku innflytjenda jafnframt því að þeir lagi sig að nýju umhverfi 

(Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010, bls. 12). 

Við aðlögun verður breyting bæði af sálrænum og menningarlegum toga 

milli menningarhópa og einstakra meðlima þeirra. Það getur haft breytingar á 

samfélagsgerð í för með sér og á hegðun einstaklinga. Þess háttar breytingar 

og aðlögun milli hópanna geta orðið á löngum tíma, á mörgum árum með 

kynslóðum eða tekið aldir (Berry, 2005, bls. 698-699). Erfiðara getur verið 

að aðlagast þegar menningarheimar innflytjenda eru mjög ólíkir svo og 

tungumál. Almenn niðurstaða samkvæmt rannsóknum er sú að því ólíkari 

sem menningarheimarnir eru, því erfiðari er aðlögunin fyrir innflytjendur 

(Berry, 2008, bls. 23).  

Menntun skiptir miklu máli varðandi jákvæða aðlögun og hefur 

forspárgildi um minni streitu samfara henni. Menntun er í raun persónuleg 

auðlind einstaklingsins og í samhengi við önnur úrræði eins og atvinnu og 

tekjur. Menntunin gefur meiri möguleika og gerir það auðveldara að aðlagast 

nýrri menningu, sögu, gildum og tungumálinu (Berry, 2008, bls. 22).   

Í grein Þóroddar Bjarnasonar (2006), Aðstæður íslenskra skólanema af 

erlendum uppruna, kemur fram að auknir fólksflutningar milli landa, beinir 

athygli fræðimanna víðsvegar um heim að stöðu ungmenna sem eru af 

erlendum uppruna. Hins vegar er rannsóknarefnið víðfemt samkvæmt 

Þóroddi og niðurstöður rannsókna á þessu sviði margbreytilegar. Aðlögun 

unglinga af erlendum uppruna að nýrri menningu reynist hafa misgóð áhrif á 

líðan þeirra og lífsstíl og tungumálið sem talað er á heimilinu virðist hafa 

bein áhrif á aðlögun unglinga af erlendum uppruna (Þóroddur Bjarnason, 

2006).  

Jafnframt hafa aðstæður þeirra á Íslandi verið tiltölulega lítið rannsakaðar 

og þótt oft sé rætt um unglinga af erlendum uppruna sem sérstakan og skýrt 

afmarkaðan hóp, getur það reynst erfitt ,,að skilgreina slíkan uppruna með 

viðunandi hætti” (Þóroddur Bjarnason, 2006, bls. 392-393). 

2.5 Sjálfsmynd 

Sjálfsmyndin er ferli sem hefst við fæðingu og stendur alla ævina, tekur 

breytingum og einstaklingurinn ber sig saman við þá sem honum finnst skipta 

máli. Sjálfsmynd á unglingsárum byggir á þeim grunni sjálfsmyndar sem 

mótast á barndómsárum. Það reynir á styrkleika sjálfsmyndar þegar upp 
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koma ögranir unglingsáranna og sjálfsmynd er samspil milli sálrænna og 

félagslegra þátta (Erikson, 1968, bls. 22-23). Sjálfsmynd er alltaf persónuleg 

lífsreynsla í tengslum við félagslega stöðu í samfélaginu (Illeris, 2003, bls. 

366). 

Samkvæmt Sigrúnu Aðalbjarnardóttur (2007) er sjálfsálit og sjálfstraust 

hluti af sjálfsmynd einstaklingsins. Sjálfsálit felur hins vegar í sér heildarmat 

hverrar manneskju á sjálfri sér hvort sem hún er ánægð með sig eður ei. 

Manneskja sem hefur lágt sjálfsálit skortir slíka tilfinningu fyrir sjálfri sér 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 76). 

Sjálfsmyndin vísar til þeirra hugmynda sem einstaklingurinn hefur um 

sjálfan sig og samkvæmt Elsu Sigríði Jónsdóttur (2007a) er sjálfsmynd 

víðfeðmt og flókið hugtak, ,,kenning manneskjunnar um það hvernig hún er 

og geymir alla þá vitneskju, viðhorf og tilfinningar sem hún ber til sjálfrar 

sín” (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007a, bls. 78-79). Um er að ræða til dæmis, 

vitneskju um kynferði, þjóðerni, kynhneigð og þær tilfinningar sem 

manneskjan ber til þessarar vitneskju um sjálfa sig. Sjálfsmyndin mótast í 

samskiptum við fólk, er í mótun allt lífið og getur verið ,,breytileg eftir 

aðstæðum” (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007a, bls. 79).  

Mótun sjálfsmyndar er tengd þroska og þróun einstaklingsins í samspili 

við hópinn sem hann tilheyrir (Phinney, 2000, bls. 28). Grunnur sjálfsmyndar 

verður á barnsárum í samspili við umhverfið og þá sem standa börnunum 

næst og rannsóknir hafa sýnt að líklega eru áhrifin mest á persónuleikann í 

tengslum við hópinn sem barnið tilheyrir (Phinney, 2000, bls. 28). Víða í 

heiminum verður fólk að kynnast annarri menningu en sinni eigin beint eða 

óbeint, til dæmis sem innflytjandi eða á ferðalögum og þannig getur dregið úr 

skilum milli ólíkra menningarhópa (Phinney, 2000, bls. 29). Aðlögun að nýrri 

menningu er yfirleitt talin valda álagi en er misjafnt eftir einstaklingum og 

aðstæðum. Sjálfsmynd getur mótast á ólíka vegu þótt aðstæður séu svipaðar 

(Phinney, 2000, bls. 29-30). 

Persónuleg sjálfsmynd er kjölfesta og ef einstaklingur hefur sterka 

persónulega sjálfsmynd, er með hátt sjálfsmat og gott sjálfstraust, þá ,,virkar 

það sem höggdeyfir gegn vanmati og andúð sem til dæmis innflytjendur 

þurfa oft að takast á við í nýju samfélagi” (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007a, 

bls. 81). Persónuleg sjálfsmynd vísar til skoðana og gilda einstaklingsins og 

persónulegra markmiða hans. Skoðanir og gildi einstaklingsins samsvara ekki 

endilega skoðunum og gildum hópsins sem hann tilheyrir. Hins vegar 
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endurspeglar félagsleg sjálfsmynd gildi og skoðanir hópsins sem 

einstaklingurinn tilheyrir (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007a, bls. 87). Mikilvægt 

er fyrir sjálfsmyndina að tilheyra ákveðnum hópi og það eykur sjálfsálit fólks 

(Roberts, Phinney, Masse, Chen, Roberts  og Romero, 1990, bls. 303). 

Sterk og örugg persónuleg sjálfsmynd er kjölfesta í að aðlagast nýju 

tungumáli og siðum í nýju landi og besta leiðin til að skapa sterka ,,etníska 

sjálfsmynd” er að halda í móðurmálið sitt og upprunamenningu (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2007a, bls. 94-95). 

Guðrún Pétursdóttir (2003) skilgreinir hugtakið ,,etnik“ á þá leið að það sé 

fólk sem hefur sameiginlegan menningarlegan bakgrunn, sameiginlegt 

tungumál og býr yfir sameiginlegri sögulegri reynslu. Fólkið ,,byggir á 

þessum grunni gagnkvæmrar samsömunar og samstöðutilfinningar, tileyrir 

sama etníska hópi“ (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 154). 

Guðrún skilgreinir líka hugtakið ,,etnískur minnihlutahópur“ (e. ethnic 

minority) sem notað er um fólk sem sker sig úr meirihlutanum og orðið  

,,þjóðernisminnihlutahópur“ [sic] sé stundum notað um þetta hugtak (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003, bls. 154). ,,Etnísk sjálfsmynd“ er hluti félagslegrar 

sjálfsmyndar og vísar til huglægs skilnings á því hvaða etnískum hópi maður 

tilheyrir og þeirra tilfinninga og viðhorfa sem tengjast því” (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2007a, bls. 88). 

Elsa Sigríður Jónsdóttir (2007a) segir að gott sjálfsmat og trú á eigin getu 

séu mikilvægir þættir í sjálfsmynd barna og unglinga. Kennsluaðferðir, 

viðhorfin í skólunum og öll skólamenningin hafi þar mikið að segja og 

kennarar ásamt foreldrum séu lykilpersónur. Vitund barna og unglinga um 

uppruna sinn og viljinn til að samsama sig eigin hópi stuðli að námsárangri 

og góðu gengi í skólanum. ,,Besta veganestið til að móta örugga etníska 

sjálfsmynd er að halda í móðurmál og upprunamenningu” (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2007a, bls. 95).  

Það reynir mjög mikið á styrkleika einstaklingsins og sjálfsmynd hans 

þegar hann flytur í nýtt samfélag eða nýtt land. Innflytjendabörn reyna flest 

að smíða tengingar milli eigin menningar og nýju meirihlutamenningarinnar, 

velja úr og verða tvítyngd. Þau öðlast færni tveggja menningarheima, eru 

tvímenningarleg (e. bicultural) og slík leið er talin heppilegust fyrir  

unglinginn og samfélagið því hún ,,byggir brú og eflir skilning” (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2007a, bls. 94).  
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Chana Ullman og Moshe Tatar (2001) skoðuðu sambandið milli 

aðlögunar og tveggja sálrænna þátta sem eru sjálfsmynd og sjálfsálit. Þeir 

rannsökuðu sálræn áhrif aðlögunar á vellíðan, sjálfsmynd og sjálfsálit 

innflytjenda á unglingsaldri, samanborið við innfædda jafnaldra. Unglingar 

sem eru innflytjendur þurfa að horfast í augu við aðlögun að nýrri menningu 

og því álagi sem því fylgir á breytingaskeiði unglingsáranna. Telja má líklegt 

að slíkt valdi unglingum auknu álagi að viðbættu flóknu aðlögunarferlinu og 

getur ýtt undir hættu á sálrænum erfiðleikum hjá þeim, samanborið við 

jafnaldra sem fyrir búa í landinu (Ullman og Tatar, 2001, bls. 450).  

Rannsóknir meðal innflytjenda (Ullman og Tatar, 2001) í ýmsum 

samfélögum benda til flókinna tengsla milli álags og aðlögunar þeirra. 

Unglingar sem eru innflytjendur eru í meiri áhættu fyrir sálræna erfiðleika 

(Ullman og Tatar, 2001, bls. 450). Það er líklegt að álag innflytjenda komi 

fram sem minna sjálfsálit meðal unglinganna heldur en jafnaldra þeirra í 

viðkomandi landi (Ullman og Tatar, 2001, bls. 452). Unglingar sem eru 

innflytjendur í rannsókn Ullman og Tatar (2001) greina frá minni lífsánægju 

og vellíðan heldur en jafnaldrar þeirra. Þeir virðast finna fyrir meiri fjarlægð 

frá umhverfinu og skólasamfélaginu og þeir eru misskildir mörgum árum 

eftir að þeir hefja skólagönguna (Ullman og Tatar, 2001, bls. 459-461).  

Samkvæmt Jean S. Phinney (1990) hafa ekki verið gerðar margar 

rannsóknir á ,,etnískri sjálfsmynd” unglinga en þær benda þó til þess að 

tengsl við upprunamenninguna og samskipti við fólk þaðan, hafi jákvæð áhrif 

á sjálfsmynd unglinga (Phinney o.fl., 2001, bls. 136). Í grein sem Phinney 

(1990) skrifar um rannsóknir á ,,ethnity” bendir hann á að til séu ýmsar 

skilgreiningar á hugtakinu en engin ein opinberlega samþykkt sem geri það 

flókið að ræða málefnið (Phinney, 1990, bls. 500). Hvernig ,,etnísk 

sjálfsmynd“ myndast er trúlega ferli sambærilegt við sjálfsmynd einstaklings 

og reikna má með að unglingar og fullorðnir þekki ,,etnískan” bakgrunn sinn 

því málefnið lýtur að því hvaða hópi þeir velja að tilheyra (Phinney, 1990, 

bls. 500 og 503). 

Rannsókn sem Jean S. Phinney og félagar gerðu (2001) sneri að því að 

skoða hvaða áhrif hin ,,etníska sjálfsmynd” hefði á unglinga 

innflytjendafjölskyldna víðs vegar í Bandaríkjunum. Unglingar sem eru 

innflytjendur geta upplifað ýmis konar erfiðleika við aðlögun bæði vegna 

upprunamenningar sinnar og nýja landsins. Þeir þróa með sér sjálfsmynd sem 
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færir þá nær sínum upprunahópi eða þátttakendum í stærra 

menningarsamfélagi (Phinney, Romero, Nava og Huang, 2001, bls. 135).  

Þegar foreldrar unglinga eru innflytjendur er ,,etnísk sjálfsmynd” þeirra 

mjög mikilvæg. Unglingarnir alast upp með foreldrum sínum og læra 

félagslega færni sína, tungumálið, gildi og siði í uppvextinum, í sínu 

upprunalandi. Líklegt er að það veganesti fylgi þeim alla tíð. Þeir umgangast 

einstaklinga úr upprunamenningu sinni og fleiri menningarsvæðum og það 

gefur þeim ákveðið val; til dæmis með tungumál, vinskap og fleira (Phinney, 

Romero, Nava og Huang, 2001, bls. 136). 

Þjóðernissjálfsmynd (e. ethnic identity) og sjálfsmynd í nýju samfélagi er 

nátengt og tengjast aðlögun innflytjenda og tengslum á milli innflytjendahópa 

og innfæddra (Phinney, Horenczyk, Liebkind og Vedder, 2001, bls. 493-

494). Þjóðernissjálfsmynd hefur tilhneigingu til að vera sterk þegar 

innflytjendur hafa ríka löngum til að halda í sjálfsmynd sína og þegar 

fjölmenning er samþykkt í samfélaginu (Phinney og fl., 2001, bls. 494). Sterk 

þjóðernissjálfsmynd er góð undirstaða og leiðir til sálrænnar vellíðunar hjá 

innflytjendum (Phinney og fl., 2001, bls. 502). 

Samkvæmt Guðnýju Guðbjörnsdóttur og Sergio Morra (2004a) eru góð 

tengsl við upprunamenningu mikilvæg fyrir þróun þjóðernissjálfsmyndar hjá 

börnum og unglingum af erlendum uppruna og þjóðernissjálfssmynd er 

undirstaðan í þróun sjálfsmyndar (Guðný Guðbjörnsdóttir og Sergio Morra, 

2004a, bls. 49-51). Átök um sjálfsmyndarþróun felst í tengslum á milli 

sjálfsmyndar (e. ego-identity) og þjóðernissjálfsmyndar (e. ethnic- eða 

national identity) og milli þjóðarvitundar og hnattvæðingar (Guðný 

Guðbjörnsdóttir og Sergio Morra, 2004a, bls. 51).  

Í rannsókn Nesdale og Mak (2003) benda niðurstöður til þess að ólíkur 

menningarbakgrunnur innflytjenda ásamt tungumálaerfiðleikum hafi áhrif á 

það að innflytjendur leiti frekar til upprunamenningar sinnar í eigin hópi. 

Samkvæmt rannsókninni (Nesdale og Mak, 2003) er sjálfsálit og 

þjóðernissjálfsmynd (e. ethnic and personal self-esteem) mikilvægir 

sálfræðilegir þættir hjá innflytjendum á unglingsaldri og hugsanlega 

mikilvægari en hjá innfæddum jafnöldrum þeirra (Nesdale og Mak, 2003). 
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2.6 Fjölmenningarleg kennsla  

Stefna íslenskra stjórnvalda um aðlögun innflytjenda (2007) er svohljóðandi: 
 

Almenn menntun er ein meginstoð lýðræðis og undirstaða almennrar 

velferðar. Hún felur í sér að leggja í samvinnu við heimilin rækt við 

heilbrigði og hollar lífsvenjur, efla siðferðisvitund, stuðla að ábyrgri 

umgengni við allt líf og umhverfi og efla virðingu fyrir menningu 

annarra þjóða (Félagsmálaráðuneytið 2007, bls. 13).  

 

Vart þarf að fjölyrða um mikilvægi menntunar fyrir alla. Skýrt kemur 

fram fjölmenningarlegt viðhorf í stefnu ríkisstjórnarinnar því efla skal 

virðingu fyrir menningu annarra þjóða samanber tilvitnun hér að framan. 

Í fjölmenningarlegu samfélagi eru lykilhugtök menntunar fjölbreytileiki, 

mannréttindi og virðing. Í skólum sem hafa slíka þætti að leiðarljósi er 

fjölbreytileikinn tækifæri til öflugs skólastarfs, nemendur hafa jafnan rétt til 

náms og njóta virðingar (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, 

bls. 192).  

Í aðalnámskrá (2012) segir að meginhlutverk leik-, grunn- og 

framhaldsskóla sé að stuðla að almennri menntun þegnanna, skólarnir skuli 

leitast við að haga störfum sínum í sem mestu samræmi við þarfir og stöðu 

barna og ungmenna og skólastarfið á að miða að virkri þátttöku þeirra í 

lýðræðissamfélagi innan skólans sem utan (Menntamálaráðuneytið, 2012, bls. 

10-11). 

Guðrún Pétursdóttir (2003) segir frá hugtakinu fjölmenningarleg kennsla 

og rekur feril þess:  

 
Fjölmenningarleg kennsla er hugtak (þýðing á enska orðinu 

,,intrcultural education“) ... sem notað hefur verið um þá 

uppeldisstefnu eða uppeldisáherslur, sem sýnt hafa fram á ákveðnar 

lausnir á þeim vandamálum sem skapast geta í fjölmenningarlegum 

samfélögum (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 11). 

 

Ennfremur er eftirfarandi skilgreiningu að finna hjá Guðrúnu Pétursdóttur 

(2003): 

 
Fjölmenningarleg kennsla þýðir sameiginlegur lærdómur fólks af 

mismunandi þjóðerni, fólks með mismunandi menningarlegan og 
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trúarlegan uppruna, fólks með mismunandi hæfni og ólíka getu á 

mismunandi sviðum“ (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 11). 

 

Samkvæmt Guðrúnu Pétursdóttur (2004) er fjölmenningarleg kennsla ekki 

lengur sérkennsla fyrir innflytjendur heldur gagnast hún öllum nemendum 

þótt ýmsar stefnur og straumur hafi verið þróaðar í Evrópu um 

fjölmenningarlega kennslu. Sameiginlegt yfirmarkmið þeirra stefna og 

strauma er að allir nemendur öðlist fjölmenningarlega hæfni (e. intercultural 

competence) sem er hæfni til að lifa í fjölbreyttu, fjölmenningarlegu 

samfélagi.  

Fjölbreytileikinn er kostur en ekki vandamál og samkvæmt Guðrúnu 

(2004) hefur fjölmenningarleg kennsla með kennslu allra námsgreina á öllum 

skólastigum að gera. Allir kennarar geta haft áhrif á fjölmenningarlega hæfni 

nemenda sinna svo allir verði virkir þátttakendur (Guðrún Pétursdóttir, 2004, 

bls. 15-17). ,,Fjölmenningarleg kennsla kemur öllum til góða í heimi þar sem 

fólksflutningar milli landa aukast stöðugt – líka til Íslands” (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2000).  

Hugtakið fjölmenningarleg kennsla er algengast að nota þegar átt er við 

kennslu fjölbreyttra nemenda. Markmið hennar er að draga úr fordómum og 

mismunun kúgaðra hópa, til að vinna að jöfnum tækifærum og félagslegu 

réttlæti fyrir alla menningarhópa (Grant og Sleeter, 2010, bls. 66). 

Fjölmenningarleg kennsla tekur til jafnréttis, kynþátta, stéttarstöðu, kyns, 

trúar og fleiri þátta. Fjölmenningarleg menntun er hugtak sem vísar til 

umbóta í skólastarfi eða menntunarmálum. Um er að ræða ferli þar sem allir 

nemendur óháð, kyni, stöðu, stétt, þjóðerni og menningarbakgrunni eiga 

jafnan rétt á að læra (Nieto og Bode, 2010, bls. 396-7). 

Samkvæmt James A. Banks (2010a) felur fjölmenningarleg kennsla í sér 

að minnsta kosti þrjá þætti svo sem hugmynd eða hugtak, umbætur í menntun 

og skólastarfi og ferli eða þróun. Fjölmenningarleg menntun tekur líka til 

umbóta í skólastarfi og öðrum menntastofnunum svo jafnræði geti orðið hjá 

nemendum óháð stöðu þeirra. Allir nemendur, óháð kyni, stétt, uppruna, 

kynþætti og menningu eigi ,,að hafa jöfn tækifæri til að læra í skólanum” 

(Banks, 2010a, bls. 3-4).  

Banks (Banks 2010b) fjallar um menntun í bandarísku samfélagi. Hann 

bendir á að námskrá sem leggur áherslu á reynslu almennra bandarískra 

nemenda almennt en tekur ekki tillit til ,,menningar og sögu annarra 

þjóðarbrota, kynþátta, menningar, tungu og trúarhópa“ hefur neikvæðar 
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afleiðingar fyrir nemendur almennt og minnihlutahópa. Slík námskrá kyndir 

undir misrétti, kynþáttahatur og þjóðernishyggju í grunnskólum, 

framhaldsskólum, háskólum og þjóðfélaginu í heild (Banks, 2010, bls. 233). 

Samkvæmt Hönnu Ragnarsdóttur (2007b) er ekki mikil umfjöllun um 

margbreytileika nemendahópa né fjallað um fjölmenningarlegt samstarf í 

íslenskum aðalnámskrám og hún bendir á að endurskoða þurfi skólastarfið í 

nokkrum meginatriðum til að koma til móts við nýjan veruleika (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007b, bls. 250 og 263). Hanna (2007a) segir, að hafa verði í 

huga þegar fjallað er um fjölmenningarhyggju í menntun, að menning og 

innihald menntunar er samofið ferli og kennarar takast á við þessi atriði þegar 

þeir hanna námskrá og kenna (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a, bls. 30).  

Umfjöllun um fjölmenningarlega kennslu leiðir því til umræðu um 

kennarastarfið og Guðrún Pétursdóttir (2003) segir að í fjölmenningarlegri 

kennslu sé meiri áhersla lögð á kennsluhætti og hlutverk kennarans við að 

styrkja fjölmenningarlega hæfni allra nemenda en áður (Guðrún Pétursdóttir, 

2004, bls. 15). 

Samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla (2012) gegnir kennarinn 

lykilhlutverki í öllu skólastarfi. Hlutverkin eru mörg sem kennarastéttin 

spannar og tengjast meðal annars kennslu og þróunarstörfum. Í umfjöllun um 

breytingar á íslensku samfélagi á 21. öld undir kaflanum ,,Fagmennska 

kennara“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 11) segir í 

aðalnámskrá framhaldsskóla að gagngerar breytingar hafi orðið á íslensku 

samfélagi sem hafi bein og óbein áhrif á skólakerfið. Ennfremur er vakin 

athygli á því að breytingar í samfélaginu hafi verið mjög hraðar undanfarin ár 

og því aukist kröfur til skólanna ,,um að aðstoða samfélagið við að átta sig á 

breytingum og takast á við nýjar aðstæður“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 11).  

Að lokum má lesa eftirfarandi í umfjöllun aðalnámskrár um fagmennsku 

kennara og breytingar í samfélaginu: 
 

Allt þetta eykur kröfur til kennarastéttarinnar, bæði til að greina 

samfélagsbreytingar og til að fella starfsemi skólanna að þeim á 

ábyrgan hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 11-12). 

 

Starf kennara er margþætt og ábyrgðin mikil. Áhugavert og jafnframt 

forvitnilegt er að lesa lýsingar nokkurra fræðimanna á hlutverki kennarans í 
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gegnum tíðina til viðbótar við skilgreiningu aðalnámskrár á því hvað felst í 

fagmennsku kennara. 

Í upphafi 20. aldar sagði Guðmundur Finnbogason (1903): ,,að kenna er 

list, sem læra verður ekki síður en aðrar listir, nema fremur sé, af því það er 

einhver hin vandasamasta list“ og kennarar gætu orðið ,,frömuðir hverskonar 

menningar í landinu, og það eiga þeir að verða“ (Guðmundur Finnbogason, 

1903, bls. 196 og 226).  

Broddi Jóhannesson (1978) sagði á seinni hluta 20. aldar, kennsluna vera 

lífsstarf, ,,prófession“ og hlutverk kennara væri að bregðast með ábyrgum 

hætti við sérhverju uppeldislegu viðfangsefni og skyldur kennara við 

skjólstæðinga væru æðri öðrum skyldum starfsins (Broddi Jóhannesson, 

1978, bls. 12). 

Samkvæmt John Dewey (2000) hvílir sú höfuðábyrgð á kennurum að þeir 

viti í raun og veru hvaða umhverfi stuðlar að reynslu sem leiðir til þroska. 

Umfram allt ættu þeir að kunna að hagnýta hið efnislega og félagslega 

umhverfi sem til staðar er svo fá megi allt sem stuðlað getur að því að byggja 

upp reynslu sem er einhvers virði (Dewey, 2000, bls. 50).  

Dewey (2010) segir einnig um kennara að verkefni hans sé ekki eingöngu 

að mennta einstaklinga heldur einnig að móta hið sanna samfélagslíf. Sérhver 

kennari ætti að vera sér meðvitaður um virðugleika starfs síns og ,,að hann er 

í þjónustu samfélagsins með það sérstaka verkefni að halda uppi viðeigandi 

samfélagsskipan og tryggja rétta félagslega framvindu” (Dewey, 2010, bls. 

180). 

Páll Skúlason (1989) segir kennara auðvitað ákveða hvað þeir kenna, ef 

það er ekki ákveðið af öðrum með kennsluskrám eða námskrám og kennari 

verði sífellt að vera að læra því kennsla er fyrst og fremst viss tegund af námi 

(Páll Skúlason, 1989, bls. 130-131). 

Kristján Kristjánsson (1992) segir um kennarann: ,,Einu má kennarinn 

aldrei gleyma: Hann er að fást við einstaklinga sem hafa ólík fjöll að klífa, 

þurfa mismunandi aðhlynningar við” (Kristján Kristjánsson, 1992, bls. 259). 

Kennarinn sinnir uppeldishlutverki (Sigurður Kristinsson, 2013b) og velur 

sem fagmaður eftir fremsta megni verðugt námsefni og kennsluaðferðir 

einstaklingnum til gagns. ,,Kennari hefur sem sjálfstæður fagmaður frelsi til 

að velja námsefni og kennsluaðferðir með ígrunduðum hætti í ljósi þess 

hvernig best verði stuðlað að þroska hvers nemanda” (Sigurður Kristinsson, 

2013b, bls. 247). 
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Samkvæmt Kristjáni Kristjánssyni (1992) er hlutverk menntunar að gefa 

sem flestum kost á að ná sem mestum þroska og verða sem best eintök af 

tegundinni maður og í menntun á að felast alhliða þroski bókvits, verkvits og 

siðvits (Kristján Kristjánsson, 1992, bls. 25-26).  

Hanna Ragnarsdóttir (2010) segir það mikilvægt að kennari ,,hafi 

grundvallarþekkingu á málefnum og þróun fjölmenningarlegra samfélaga og 

grundvallar hugmyndafræði og gildum í kennslu fjölbreyttra nemendahópa“ 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 10). 

Hægt er að taka undir með Nieto (1999) þar sem segir frá því hversu 

mikils virði það er að sjá gleðina og vonina í andliti nemenda þegar þeir læra 

og þess vegna þurfi kennslan að vera fjölbreytileg (Nieto, 1999, bls. 27). 

Í rannsókn Rósu Guðbjartsdóttur og Hönnu Ragnarsdóttur (2010) sem þær 

gerðu meðal grunnskólakennara sem kenna innflytjendum kemur fram að 

námsumhverfi skiptir máli: ,,Námsumhverfi sem skipulagt er með tilliti til 

samsetningar nemendahópsins er til þess fallið að virkja alla nemendur og 

hvetja þá áfram” (Rósa Guðbjartsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2010) og 

ennfremur þarf kennarinn ,,að vera jákvæður og skilningsríkur gagnvart ólíkri 

menningu” (Rósa Guðbjartsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 88).  

Guðný Guðbjörnsdóttir og Sergio Morra (2004b) fjalla um rannsókn á 

menningarlæsi ungs fólks með áherslu á menningu og skólastarf á tímum 

hnattvæðingar hjá nemendum í grunn- og framhaldssólum, háskólanemum og 

nýbúum (Guðný Guðbjörnsdóttir og Sergio Morra, 2004b, bls. 373 og 375). 

Fram kemur hvernig orðræðan um íslenska menningu birtist á tímum 

hnattvæðingar. Hjá eldri nemunum birtist orðræða um íslenska menningu í 

rannsókninni á þann veg að hún benti til meiri ígrundunar um hvað hefði 

merkingu fyrir þá. ,,Nýbúarnir lögðu meiri áherslu á tungumálið og að 

bókmenntirnar væru val fyrir þá sem hafa áhuga” (Guðný Guðbjörnsdóttir og 

Sergio Morra, 2004b, bls. 376). 

2.7 Framhaldsskólinn á Íslandi 

Í aðalnámskrá framhaldsskóla (2012) er hlutverk skólans samkvæmt lögum 

nr. 92/2008 2. gr., svohljóðandi: 
 

Hlutverk framhaldsskóla er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda 

og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum 

nemanda nám við hæfi. Framhaldsskólar búa nemendur undir þátttöku 
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í atvinnulífinu og frekara nám. Þeir skulu leitast við að efla færni 

nemenda í íslensku máli, bæði töluðu og rituðu, efla siðferðisvitund, 

ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi 

nemenda, þjálfa þá í öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum, jafnrétti 

og gagnrýnni hugsun, kenna þeim að njóta menningarlegra verðmæta 

og hvetja til þekkingarleitar. Framhaldsskólar sinna miðlun þekkingar 

og þjálfun nemenda þannig að þeir öðlist færni til að gegna sérhæfðum 

störfum og hafi forsendur til að sækja sér frekari menntun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 29). 

 

Í framangreindri tilvitnun um hlutverk framhaldsskóla kemur meðal 

annars fram að framhaldsskólar skuli stuðla að alhliða þroska nemenda, bjóða 

nám við hæfi og leitast við að efla færni nemenda í íslensku máli. Álykta má 

að átt sé við bæði innfædda nemendur sem og innflytjendur. Menntastefnan 

sem birtist í aðalnámskrá framhaldsskóla er reist á sex grunnþáttum 

menntunar sem eru; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2012, bls. 14).  

Með grunnþættinum jafnrétti í aðalnámskrá (2012) er lögð áhersla á að 

fram fari nám um menningu, þjóðerni, tungumál, trúarbrögð og lífsskoðanir 

og eitt af viðfangsefnunum er þróun Íslands sem fjölmenningarsamfélags. 

Jafnréttismenntun tekur til inntaks kennslu, námsaðferða og námsumhverfis 

og jafnrétti er regnhlífarhugtak sem nær til margra þátta. Þættirnir eru 

eftirfarandi í stafrófsröð: Aldur, búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, 

lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, ætterni og þjóðerni 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 19-20). Þannig hefur 

jafnrétti með fjölmenningu og fjölmenningarkennslu að gera.  

Nýta skal þekkingu nýrra fræðigreina í skólastarfinu svo sem kynjafræði, 

hinsegin fræði, fjölmenningarfræði og fötlunarfræði. Á öllum skólastigum ,,á 

að fara fram menntun til jafnréttis þar sem fjallað er um hvernig ofangreindir 

þættir geta skapað mismunun eða forréttindi í lífi fólks” (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 19-20). Menntun til jafnréttis tekur til 

mismununar eða forréttinda fólks (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2012, bls. 34). 

Árið 2007 benti Aðalheiður Steingrímsdóttir á að hnattvæðing hefði í 

auknum mæli sett mark sitt á skólastarfið, í íslenskum framhaldsskólum og 

vísaði  þar til kennslu og kennsluhátta ásamt þjónustu og stuðningi við 

nemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku á árunum kringum 2007. 
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Mikil þróun átti sér stað á þeim tíma við kennslu og stuðning erlendra 

nemenda í framhaldsskólum og lýsti sér þannig að fjölmargir skólar sóttu um 

styrk hjá þróunarsjóði framhaldsskóla ,,við verkefni til að koma kennslu og 

þjónustu við erlenda nemendur á fastari grunn“ (Aðalheiður Steingrímsdóttir, 

2007, bls. 170-172). 

Í 1. gr., laga nr. 116/2012 um málefni innflytjenda segir að markmið 

laganna sé að stuðla að samfélagi þar sem allir geta verið virkir þátttakendur 

óháð þjóðerni og uppruna (Lög um málefni innflytjenda, nr. 116/2012). Í 35. 

gr. laga um framhaldsskóla er kveðið á um rétt nemenda með annað 

móðurmál en íslensku og þeirra sem hafa búið lengi erlendis. Þar segir að 

kennslan skuli fara fram á íslensku en heimilt sé að nám fari fram á öðrum 

tungumálum en íslensku þegar það leiðir af eðli náms eða námskrár og 

,,þegar um er að ræða námsbrautir sem sérstaklega eru ætlaðar nemendum 

sem ekki hafa vald á íslensku eða verða að stunda eða hafa stundað hluta af 

námi sínu erlendis” (Lög um framhaldsskóla, nr. 92/12).  

Í reglugerð segir nánar til um rétt nemenda til kennslu í íslensku, svo og 

um tilhögun og mat á náminu (Lög um framhaldsskóla, nr. 92/12). 

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

íslensku sem öðru tungumáli og það sama gildir um nemendur sem dvalist 

hafa langdvölum erlendis og hafa litla kunnáttu í íslensku (Reglugerð um rétt 

nemenda í framhaldsskólum til kennslu í íslensku, nr. 654/2009). Miða skal 

við að ,,nemendur með annað móðurmál en íslensku fái tækifæri til að 

viðhalda móðurmáli sínu sem valgrein, í fjarnámi eða með öðrum hætti” (Lög 

um framhaldsskóla, nr. 92/12).  

Í aðalnámskrá framhaldsskóla er það sérstaklega tilgreint að allt 

skólasamfélagið þurfi að vera meðvitað um það hlutverk framhaldsskólans að 

hafa velferð nemenda í fyrirrúmi en velferð og heilbrigði felst í því að 

andlegum, líkamlegum og félagslegum þáttum nemenda sé sinnt samkvæmt 

aðalnámskránni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 30. 

Samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla (2012) er skilgreining á almennri 

menntun ,,ekki einhlít” og bundin við stað og stund, jafnvel 

einstaklingsbundin og hún skal stuðla að aukinni hæfni einstaklingsins til að 

takast á við áskoranir daglegs lífs. Hún miðar að því að efla skilning 

einstaklingsins á eiginleikum sínum og hæfileikum og þar með hæfni til að 

leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi, því almenn menntun er hvort tveggja í 
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senn einstaklingsmiðuð og samfélagsleg (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 13). 

Það er ljóst af opinberum gögnum um framhaldsskólann sem hér hafa 

verið til umfjöllunar að vilji er til að hlúa vel að innflytjendum sem koma í 

skólann. Ennfremur er ítrekað í aðalnámskránni þar sem er sér þáttur 

varðandi nemendur með annað móðurmál en íslensku: ,,Framhaldsskólar 

skulu koma til móts við þarfir nemenda af erlendum uppruna með 

íslenskukennslu og fræðslu um íslenskt samfélag og menningu, liðsinni við 

heimanám, jafningjastuðningi og öðrum þeim ráðum sem að gagni mega 

koma” (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 20).  

Leiðsögn er að finna um hvernig að málum skuli staðið þegar nemandi af 

erlendum uppruna hefur nám í framhaldsskóla og áríðandi er að vinna vel, 

enda má ætla að líðan nemandans og framvinda hans í námi sé undir því 

komin.  Hver skóli á að setja sér móttökuáætlun ,,þar sem fram koma helstu 

atriði um skólastarfið á máli sem nemendur og forráðamenn ólögráða 

nemenda geta skilið” (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 80). 

Í Reglugerð um rétt nemenda í framhaldsskólum til kennslu í íslensku nr. 

654/2009, 3. grein, er að finna umfjöllun um móttökuáætlun skólanna, fyrir 

nemendur með annað móðurmál en íslensku og hún á að vera aðgengileg 

nemendum og foreldrum á vef skólanna. Þar er kveðið  nánar á um skipulag 

og framkvæmd kennslu og áætlunin á að taka mið af bakgrunni nemenda, 

tungumálafærni og færni á öðrum námssviðum ásamt þeirri kennslu og 

stuðningi sem er veitt er (Reglugerð um rétt nemenda í framhaldsskólum til 

kennslu í íslensku, nr. 654/2009).  

Í móttökuáætlun felst það meðal annars að vinna í nánu samstarfi við 

grunnskólann sem nemandi kemur frá hér á landi ef um það er að ræða. 

Skólinn safnar upplýsingum um bakgrunn nemenda og aðstæður foreldra í 

þeim tilgangi að geta mætt einstaklingsbundnum þörfum þeirra sem best. 

Gera skal einstaklingsnámskrá sem tekur mið af bakgrunni, málasvæði 

nemenda, tungumálafærni hans og kunnáttu og hæfni á öðrum námssviðum 

(Reglugerð um rétt nemenda í framhaldsskólum til kennslu í íslensku, nr. 

654/2009). 

Lagt er til að skipulagt sé samráð milli starfsfólks og sérfræðinga innan 

skólans um málefni nemenda og þannig verði nemendum tryggður aðgangur 

að náms- og starfsráðgjöf skólanna. Einnig að styrkja ,,félagsleg tengsl og 

gagnkvæma félagslega aðlögun milli erlendra nemenda og íslenskra til að 
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rjúfa félagslega einangrun, sé hún til staðar“ (Reglugerð um rétt nemenda í 

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

Upplýsingagjöf til nemenda og foreldra skal fela í sér helstu starfshætti 

skóla, þjónustu, samstarf og reglur. Tryggja skal að upplýsingar um annan 

stuðning svo sem heimanám, aðra aðstoð, túlkaþjónustu, samstarf við 

heimilin, foreldraviðtöl og -fundi, komist til skila. Að auki skal tryggja 

upplýsingagjöf hvað varðar þjónustu í nærsamfélagi og samstarf við stofnanir 

utan skóla. Til nemenda og foreldra um starfsemi skólans utan lögbundinnar 

kennslu, svo sem um félags- og tómstundastarf og íþrótta- og æskulýðsstarf 

(Reglugerð um rétt nemenda í framhaldsskólum til kennslu í íslensku, nr. 

654/2009). 

Það er mikið í húfi með góða móttöku og slík móttökuáætlun er mikilvægt 

leiðarljós fyrir framhaldsskólana að fylgja eftir  þegar innflytjendur hefja nám 

í framhaldsskóla. Þannig má vinna markvisst að félagslegri aðlögun, velferð 

og farsælu námsgengi nemandans þar sem mið er tekið af þörfum hvers og 

eins. Aðlögun og námsframvinda verður nemandanum auðveldari og ýmsum 

hindrunum rutt úr vegi svo styrkleikar einstaklingsins fá að njóta sín og þar 

með verður sjálfsmyndin sterkari í nýjum aðstæðum.  

2.8 Rannsóknir í framhaldsskólanum á Íslandi 

Þar sem þessi rannsóknarritgerð hverfist um framhaldskólanemendur þá 

stendur hugur til að kanna fræðigreinar og rannsóknir þar að lútandi en efnið 

er fremur vandfundið hvað varðar innflytjendur í framhaldsskóla. Flestar 

íslenskar fræðigreinar, bækur og rannsóknir snúa að börnum í leik- og 

grunnskólum en það virðist minna rannsakað í framhaldsskólanum og því 

ekki um auðugan garð að gresja. 

Þóroddur Bjarnason (2006) bendir á skort á rannsóknum fyrir nokkrum 

árum og segir að: ,,Aðstæður unglinga af erlendum uppruna á Íslandi hafa 

tiltölulega lítið verið rannsakaðar“ (Þóroddur Bjarnason, 2006, bls. 393). 

Gestur Guðmundsson (2013) er sama sinnis en hann gerði rannsókn meðal 

innflytjenda í íslenskum framhaldsskólum þar sem hann rannsakaði 

námsgengi og félagslega aðlögun innflytjenda af báðum kynjum á aldrinum 

18-25 ára: ,,Fáar rannsóknir hafa beinst að innflytjendum á 

framhaldsskólaaldri á Íslandi” (Gestur Guðmundsson, 2013, bls. 1). 
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Nokkrar rannsóknir hafa þó verið gerðar í framhaldsskólum á Íslandi um 

hvað nemendur hyggist læra, framtíðaráform þeirra, búsetu og sjálfsmynd en 

fæstar snúa þær sérstaklega að innflytjendum. Hulda Daníelsdóttir (2004)  

skrifaði grein 2004 og nefndi umræðuna um það hvort ,,nýbúar“ verði oftar 

brottfallsnemendur úr framhaldsskóla en engar rannsóknir studdu það á þeim 

tíma (Hulda Karen Daníelsdóttir, 2004, bls. 19). 

Athyglisvert er að í umfjöllun almennt í samfélaginu um brotthvarf 

nemenda frá námi í framhaldsskólum eru hugtökin brotthvarf og brottfall 

notuð á víxl eða nokkuð jöfnum höndum. Þannig fjalla dagblöðin yfirleitt um 

brottfall úr framhaldsskólum, í rannsóknum er ýmist vísað til brottfalls eða 

brotthvarfs en í Menntamálaráðuneytinu er það kallað brotthvarf sem er öllu 

jákvæðara hugtak og gagnsærra því ýmsar ástæður liggja að baki því að 

hverfa frá námi. 

Solveig Brynja Grétarsdóttir (2007) gerði megindlega rannsókn sem tók 

til 119 nemenda af erlendum uppruna í íslensku skólakerfi. Helstu 

niðurstöður voru þær að 42 héldu áfram í skóla eftir skyldunámið og luku 

framhaldsskólaprófi eða 35,3% af hópnum öllum. Þeir sem fóru ekki í 

framhaldsskóla eða byrjuðu og virtust hættir voru 77 eða 64,7% (Solveig 

Brynja Grétarsdóttir, 2007). 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti hefur undanfarin 2-3 ár, í samvinnu 

við framhaldsskólana unnið að því, að draga úr brotthvarfi nemenda og gert 

rannsóknir í þeim tilgangi. Þessum rannsóknum eru gerð skil í inngangskafla 

ritgerðarinnar og slíkum rannsóknum ber að fagna því þá er ef til vill hægt að 

vinna markvisst í brotthvarfinu og fyrirbyggja það. 

Niðurstöður úr fyrrgreindum könnunum um brotthvarf 

framhaldskólanemenda á vegum ráðuneytisins er að finna á vef Mennta- og 

menningarmálaráðuneytis. Í niðurstöðunum kemur fram að almennt sé litið á 

brotthvarf sem ferli. Því fyrr sem gripið er inn í slíkt ferli er líklegra að hægt 

sé að koma í veg fyrir að nemandi hætti námi í framhaldsskóla. Bent er á að 

skólar sem sinni nemendum í brotthvarfshættu þurfi sérstakan stuðning til 

þess að vinna að forvörnum, íhlutun og stuðningi við nemendur sína 

(Kristrún Birgisdóttir, 2014b, bls. 13). 

Nokkuð reglulega má lesa í dagblöðum landsins fréttir af ,,brottfalli“ 

nemenda úr framhaldsskólum og slíka frétt var að finna í Morgunblaðinu, 

þann 5. september 2014, með yfirskriftinni: Brottfallið meira á 

landsbyggðinni. Þar segir frá brottfalli framhaldsskólanema og kemur fram 
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að ,,brottfall“ er meira á landsbyggðinni og meira hjá innflytjendum. 

Rannsóknin var gerð á árunum 2004-2008. ,,Haustið 2004 hófu 175 

innflytjendur nám í dagskóla á framhaldsskólastigi. Fjórum árum síðar höfðu 

26% þeirra útskrifast. Tveimur árum seinna hafði brautskráningarhlutfallið 

hækkað í 31%“ (Brottfallið meira á landsbyggðinni, 2014). 

Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson (2003) gerðu rannsókn á 

brottfalli [sic] í framhaldsskólum á Íslandi. Ekki er sérstaklega getið um 

nemendur með annað móðurmál en íslensku. Bent er á að kyn nemenda, 

frammistaða í grunnskóla og menntun foreldra spái fyrir um líkurnar á því 

hvort nemendur hætti í framhaldsskóla. Meginmarkmið rannsóknarinnar var 

annars vegar að staðfesta mikilvægi þessara þátta sem ástæðu fyrir brottfalli 

og hins vegar að kanna tengsl og afstöðu til skóla og stuðning foreldra í 

sambandi við brottfall úr framhaldsskóla (Kristjana Stella Blöndal og Jón 

Torfi Jónasson, 2003, bls. 669-670).  

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að brottfall úr framhaldsskóla 

tengdist bakgrunni nemenda, menntun foreldra og fyrri námsárangri ,,mun 

sterkar” en stuðningur foreldra og afstaða nemenda til námsins (Kristjana 

Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2003, bls. 674). 

Í rannsókn Þóroddar Bjarnasonar (2011) um framtíðarbúsetu unglinga af 

erlendum uppruna tilgreinir Þóroddur (2011) að alþjóðlegar rannsóknir bendi 

til þess að staða unglinga af erlendum uppruna ,,sé ýmist betri eða verri en 

staða innlendra jafnaldra þeirra og velti staða þeirra meðal annars á menningu 

upprunalandsins, menningu viðtökulandsins, þeim móttökum sem 

innflytjendur njóta og þeirra þátta í lífskjörum og lífsháttum sem litið er til 

(Þóroddur Bjarnason, 2011, bls. 2).  

Í umfjöllun Þóroddar um þá sömu rannsókn (2011) um framtíðarbúsetu 

unglinga vísar hann til eigin rannsóknar (2006) meðal 15–16 ára unglinga. Sú 

rannsókn Þóroddar leiddi í ljós að unglingar af erlendum uppruna standa að 

mörgu leyti höllum fæti. Þeim leið verr í skóla, fannst bekkjarfélagarnir 

óvingjarnlegir og þeir voru líklegri fórnarlömb eineltis heldur en skólasystkin 

þeirra af íslenskum uppruna (Þóroddur Bjarnason, 2011, bls. 4). Það er í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar Hönnu Ragnarsdóttur (2004a) um 

áhrifaþætti í skólagöngu erlendra barna í grunnskóla á Íslandi. Börnin voru 

nokkuð einangruð, héldu hópinn og sóttu félagsskap til annarra erlendra 

barna sem þau höfðu kynnst (Hanna Ragnarsdóttir, 2004a, bls. 102). 
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Gunnar E. Finnbogason ásamt fleiri félögum sínum (2011) gerði rannsókn 

á lífsviðhorfum og lífsgildum meðal ungs fólks í fjölmenningarsamfélagi og 

meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna framangreinda þætti hjá ungu 

fólki á aldrinum 18-24 ára í íslensku samfélagi. ,,Könnunin tók m.a. til þátta 

varðandi sjálfsmynd, fjölskyldu, trúarbrögð og ólíkan uppruna“ (Gunnar E. 

Finnbogason o. fl., 2011, bls. 1). Rannsóknin sýnir að tilvistartúlkun á sér 

alltaf stað í menningarlegu samhengi og því þarf að beina athyglinni að 

einstaklingnum og ,menningarlegu og félagslegu umhverfi sem hann 

,,skírskotar til þegar hann túlkar líf sitt“ (Gunnar E. Finnbogason o. fl., 2011, 

bls. 4). 

Bent er á í skýrslunni: Ungt fólk 2013, að hlutverk framhaldsskóla 

landsins sé margþætt og lúti að þroska, undirbúningi fyrir atvinnulífið og 

frekara námi. Einnig er þess getið að menntun gegni veigameira hlutverki nú 

en áður því hún sé mikilvæg fyrir nemandann sjálfan, atvinnulífið og 

samfélagið. Unga fólkið þarf góða menntun og ungmennin verða því að ljúka 

framhaldsskólanámi en vitað er að margir hætta námi. Áréttað er í skýrslunni 

að sporna þurfi við slíku ástandi því það skiptir atvinnulífið máli en ekki 

síður ungmennin sjálf ,,vegna þess að brottfall úr skóla eykur verulega líkur á 

því að ungt fólk missi fótanna og lendi út af sporinu“ (Hrefna Pálsdóttir, 

Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Jón Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Álfgeir 

Logi Kristjánsson og Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 2014, bls. 77). 

Verkefnið, Framtíð í nýju landi (FÍNL), var þróunarverkefni með 

innflytjendum í framhaldsskólum og var þriggja ára tilraunaverkefni (2004-

2007). Meginmarkmið þróunarverkefnisins var að að aðstoða ungmenni frá 

Víetnam við að afla sér menntunar og skipuleggja líf sitt svo þau gætu orðið 

virkari þátttakendur í íslensku samfélagi. Gildi verkefnisins fólst í mótun 

líkans að stuðningsneti og hvatningu til náms sem nýta má til að draga úr 

brotthvarfi innflytjenda í framhaldsskólum (Tran og Hanna Ragnarsdóttir, 

2013, bls. 1-3). 

FÍNL þróunarverkefnið var unnið í samvinnu við nokkra framhaldsskóla 

en þar gátu ungmennin lært íslensku, iðngreinar og fleiri námsgreinar. Það 

kemur fram í verkefninu að ungmennin sem höfðu hug á að læra iðngrein 

,,urðu svartsýn á getu sína í námi vegna þess að íslenskukunnátta þeirra var 

ekki nægilega góð til þess að þau gætu lokið námskeiðum og framhaldsskólar 

gátu ekki veitt þeim stuðningskennslu“ (Tran og Hanna Ragnarsdóttir, 2013, 

bls. 9). 
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3. Rannsóknin 

Markmiðið með þessari rannsókn var að skoða reynslu innflytjenda af því að 

hefja og stunda nám í framhaldsskóla á Íslandi. Einnig stóð hugur til að 

fræðast um það hjá nemendum hvað vel er gert í skólunum, hvernig gera má 

betur og hvaða umbætur eru æskilegar til að auðvelda innflytjendum að ljúka 

námi í framhaldsskóla. Hverjar eru þarfir nemenda og hvernig verður best 

komið til móts við þær? Mikilvægt er að fá upplýsingar frá nemendum 

sjálfum um hvað hugsanlega tefur þá eða hindrar í að ljúka námi í 

framhaldsskóla. Fá þeirra sýn til umbóta fyrir innflytjendur í framhaldsskóla 

á Íslandi.  

Hér fer á eftir umfjöllun um helstu þætti rannsóknarinnar; 

rannsóknaraðferð, þátttakendur, gagnaöflun og greiningu þeirra, úrvinnslu, 

leyfisöflun, réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar ásamt 

rannsóknarsiðferði.  

3.1 Aðferðafræði rannsóknarinnar 

Rannsókn er ferli til að safna upplýsingum og gögnum og auka þannig 

skilning og þekkingu á viðfangsefninu (Creswell, 2014, bls. 17-18). 

Rannsóknin var eigindleg og rannsóknarspurningin var: Hver er reynsla 

nemanda með íslensku sem annað tungumál af því að hefja og stunda nám í 

framhaldsskóla á Íslandi? Þátttakendur voru valdir eftir því hvort þeir hefðu 

reynslu af framhaldsskólagöngu og féllu að viðmiðum rannsóknarinnar. 

Grundvallarreglan í eigindlegum rannsóknum er að einstaklingurinn hafi 

persónulega reynslu svo það hvílir mikil ábyrgð á rannsakanda við val á 

úrtaki (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 129-132).  

Gagnaöflun í eigindlegum rannsóknum veitir rannsakanda verðmætar 

upplýsingar til að öðlast betri skilning á rannsóknarefninu og gögnin þarf að 

greina (Creswell, 2014, bls. 245). Í eigindlegum rannsóknum er tilgangur 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningin ljós til að hægt sé að fá sem bestar 

upplýsingar frá þátttakendum (Creswell, 2014, bls. 31). Frásagnir þátttakenda 
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í viðtölum eru gögnin í eigindlegum rannsóknum. Viðtölin eru flokkuð og 

þemagreind hvert fyrir sig og sameiginlega og þannig eru niðurstöður fengnar 

og túlkaðar (Creswell, 2014, bls. 32).  

Rannsóknin var rækilega kynnt fyrir þátttakendum, tilgangur hennar og 

markmið, bæði munnlega og skriflega af rannsakanda, námsráðgjöfum og 

skólameisturum viðkomandi skóla. Þátttakendur voru spurðir augliti til 

auglitis um þátttöku í rannsókninni. Þeir voru fullvissaður um að nöfn þeirra 

kæmu ekki fram í rannsókninni og hljóðupptökum yrði eytt að lokinni 

afritun. Haft var samband við Persónuvernd og þær upplýsingar fengust að 

einungis þyrfti að tilkynna rannsóknina en ekki sækja um leyfi og staðfesting 

barst frá Persónuvernd (Tilkynning nr. S7047/2014).  

Rannsakandi telur að miðað við tungumálastöðu þátttakenda hafi verið 

gengið eins langt og hægt var við að kynna rannsóknina fyrir þeim. Þeir tjáðu 

sig um að það væri gaman að taka þátt í rannsókn og merkilegt að reynsla 

þeirra væri tilefni rannsóknar.  

3.2 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Viðtöl henta vel sem gagnasöfnun þegar reynsla fólks af ýmsu tagi, svo sem 

námi, er skoðuð (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137). Gagnasöfnun fór fram 

með hljóðrituðum viðtölum sem voru afrituð og áætlaður viðtalstími var 

u.þ.b. 30-60 mínútur. Í viðtölunum voru lagðar fyrir spurningar af 

viðtalsramma (sjá fylgiskjal 4).  

Viðtölin fóru fram á haustdögum 2014 í framhaldsskólum nemenda í 

samráði við nemendur sjálfa, námsráðgjafa og skólameistara. Auk heldur lá 

það beinast við að hitta nemendur í skólunum nema eitt viðtalanna sem fór 

fram eftir vinnu á vinnustað nemandans samkvæmt hans ósk. Hann vinnur 

um helgar og það hentaði betur því skólinn og vinnustaðurinn eru í sitt hvoru 

byggðalagi.  

Spurningarnar voru þematengdar en þess var gætt að hafa þær gagnsæjar 

og hálfopnar til að gefa viðmælendum tækifæri til að tjá sig meira en einnig 

lokaðar til þess að tryggja svör við grundvallarspurningum í því tilviki ef 

tungumálakunnátta gæti orðið til trafala. Reyndist slík fyrirhyggja vel og 

reynt var að tryggja að andrúmsloft væri notalegt. Í upphafi hvers viðtals lásu 

þátttakendur yfir kynningarbréf rannsóknarinnar (sjá fylgiskjal nr. 2) og 

rannsakandi fór einnig gaumgæfilega yfir kynninguna ásamt þátttakanda til 
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að fullvissa sig um að ekki yrði um misskilning að ræða varðandi upplýsingar 

rannsóknarinnar.  

Þar að auki var námsráðgjafi og/ eða skólameistari viðkomandi skóla 

yfirleitt búinn að upplýsa nemendur um rannsóknina. Að því búnu voru 

þátttakendur beðnir að skrifa undir samþykkisyfirlýsingu (sjá fylgiskjal nr. 3) 

því til staðfestingar að rétt væri skilið og að þeir vildu taka þátt í 

rannsókninni. Þátttakendur fullvissuðu rannsakanda um að þeir hefðu skilið 

upplýsingar, kynningu, tilgang og markmið rannsóknarinnar til hlítar og 

skrifuðu undir samþykkisyfirlýsingu um þátttöku. 

Hvert viðtal í rannsókninni var kóðað og þemagreint og síðan voru öll 

viðtölin þemagreind saman og fundin meginþemu sem voru þeim öllum 

sameiginleg. Þegar viðtöl eru kóðuð eru þau lesin rækilega yfir og kóðuð 

hvert og eitt og lykilsetningar fundnar. Viðtölin eru þannig flokkuð og 

sameiginleg þemu fundin (Brinkmann og Kvale, 2015, bls. 226).  

Fyrirfram var vitað að hugsanlega þyrfti að vega og meta hversu vel gengi 

með tungumálið í viðtölunum og stöku sinnum þurfti að umorða spurningu. 

Það reynir því á rannsakanda hvernig hann mótar og orðar spurningarnar. 

Rannsakandi var meðvitaður um að hafa spurningar stuttorðar en 

hnitmiðaðar, búta þær niður og breyta orðalagi til þess að tryggja að 

viðmælandi skildi spurningarnar rétt. Svör og ummæli viðmælenda eru 

mislöng og innihaldsrík sem helgast af því hversu auðveldlega þeir gátu lýst 

reynslu sinni og tilfinningum miðað við orðaforða á íslensku.  

Að undanskildu einu viðtalanna voru þau 30-60 mínútur eða lengri en 

þetta eina var u.þ.b. 20 mínútur vegna tungumálaörðugleika eða öllu heldur 

skorts á orðaforða. Rannsakandi ákvað því að lengja ekki viðtalið um of þótt 

andrúmsloftið væri notalegt heldur láta þýðingarmestu spurningarnar nægja 

því minni árangur náðist í hálfopnum spurningum. Viðkomandi þátttakandi 

getur einungis tjáð sig á íslensku og móðurmáli sínu.  

Einungis var töluð íslenska í viðtölunum en ekki enska enda voru 

umræddir þátttakendur ekki með ensku á takteinum og ekki stóð til að nota 

annað en íslensku í viðtölum við viðmælendur.  

Að tala íslensku í viðtölunum má líta á sem styrkleika rannsóknarinnar 

hvað varðar trúverðugleika því íslenskukunnátta endurspeglar færni og stöðu 

viðmælenda í að tjá sig á íslensku. Íslenskukunnátta er lykilatriði í velferð 

innflytjanda í samfélaginu innan sem utan skóla. Jafnframt er það veikleiki 

rannsóknarinnar að þátttakendur gátu ekki tjáð sig á móðurmáli sínu. 
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Það getur verið vandkvæðum bundið að taka viðtöl sem ekki fara fram á 

móðurmáli rannsakanda og viðmælenda eins og fram kemur hjá Elsu Sigríði 

Jónsdóttur (2007b) þegar hún lýsir viðtölum við Íslendinga sem búsettir voru 

erlendis: ,,Ég hafði tekið mörg viðtöl við útlendinga sem sest höfðu að á 

Íslandi en alltaf var tungumálið að einhverju leyti þrándur í götu.“ ... 

,,Tjáskiptin voru því aldrei áreynslulaus“ (Elsa Sigríður Jónsdóttir 2007b, bls, 

331). Ljóst er að tungumálið var að einhverju leyti til trafala við öflun gagna 

og vafalítið er auðveldara að taka viðtöl við Íslendinga en viðunandi svör 

fengust þó að mati rannsakanda við spurningunum og sjálfri 

rannsóknarspurningunni.  

3.3 Þátttakendur, bakgrunnur og aðgengi 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru samtals tíu nemendur með íslensku sem 

annað tungumál, framhaldsskólanemendur sem orðnir eru átján ára og þar 

með sjálfráða. Þátttakendur voru af báðum kynjum, sex piltar og fjórar 

stúlkur og eru frá sex þjóðlöndum: Búlgaríu, Danmörku, Filippseyjum, 

Póllandi, Rússlandi og Taílandi.  

Að undanskildum tveimur þátttakenda sem fóru beint í framhaldsskólann 

hafa þeir allir gengið í grunnskóla á Íslandi, flestir frá því í 4.-7. bekk. Annar 

viðmælanda sem ekki var í grunnskóla á Íslandi, hafði farið á námskeið í 

íslensku og búið á landinu í um það bil eitt ár áður en hann hóf nám í 

framhaldskóla. Hinn viðmælandinn flutti til landsins að sumarlagi, fór í 

framhaldsskóla um haustið og fór ekki á neitt íslenskunámskeið. Nánar 

tiltekið, þá eru tveir þátttakenda á þrítugs – og fertugsaldri og hafa verið 

allnokkur ár á Íslandi, tekið námið með hléum og unnið á milli en aðrir 

þátttakendur eru á nítjánda og tuttugasta aldursári.  

Sumir þátttakenda eru að ljúka námi í vor en aðrir eru styttra komnir með 

námið. Tveir þátttakenda vinna með námi og annar talsvert mikið. 

Þátttakendur stunda nám í þremur framhaldsskólum sem eru misfjölmennir. 

Sá fjölmennasti er með yfir eitt þúsund nemendur, sá fámennasti með um eitt 

hundrað nemendur og einn nemendanna er á heimavist.  

Enginn þátttakenda fékk kennslu í eigin móðurmáli í framhaldsskólanum 

að frátöldum einum sem sótti námsáfanga þar sem móðurmál hans var kennt 

sem erlent tungumál á Íslandi. Sérstakan námsstuðning fékk enginn þeirra en 

í einum skólanna er nokkurs konar námsver þar sem allir nemendur vinna 
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heimavinnuna sína og hafa þannig aðgang að kennurum utan kennslustunda. 

Að öðru leyti var ekki um sérstakan stuðning að ræða hjá þátttakendum við 

námið, heimanám eða félagslega aðlögun í skólunum. Námsráðgjafar eru til 

staðar í skólunum sem hægt er að leita til.  

Úrtak í eigindlegum rannsóknum er tilgangsúrtak (e. purposeful sampling) 

þar sem rannsakandi velur þátttakendur í samræmi við tilgang 

rannsóknarinnar í þeirri viðleitni að skilja rannsóknarefnið betur (Creswell, 

2014, bls. 228). Þátttakendur voru valdir þannig að fyrirspurnarbréf (sjá 

fylgiskjal nr. 1) voru send til skólameistara sex framhaldsskóla til að kanna 

hvort þar væri að finna nemendur sem hefðu annað móðurmál en íslensku og 

þeir væru orðnir 18 ára gamlir. Skólameistarar fengu einnig sent til sín 

kynningarbréf rannsóknarinnar og sýnishorn af samþykkisyfirlýsingunni.   

Það voru ýmist skólameistarar sjálfir sem sendu svarbréf til rannsakanda 

eða þeir vísuðu erindinu til námsrágjafa viðkomandi skóla. Þátttakendur voru 

valdir vegna vitneskju skólameistara og námsráðgjafa skólanna af reynslu 

nemendanna af viðfangsefni rannsóknarinnar. Þeir fundu nemendur í 

skólunum, báru erindið undir þá, lásu fyrir þá kynningarbréf rannsóknarinnar 

ásamt samþykkisyfirlýsingunni og skipulögðu fundi með þeim og 

rannsakanda. 

Rannsakandi hafði sjálfur samband við nokkra nemendur í þeim 

framhaldsskóla sem honum er kunnugur samkvæmt tillögu skólameistara og 

námsráðgjafa viðkomandi skóla. Nemendur í þremur framhaldsskólanna tóku 

þátt í rannsókninni en í þremur skólanna var ekki að finna nemendur sem 

féllu að viðmiði rannsóknarinnar. 

Sameiginlegt öllum þátttakendum var að þeir hafa yfirsýn yfir hvenær þeir 

hyggjast ljúka námi og hafa sett sér markmið þar að lútandi. Einn kláraði 

iðnnám um jólin en ætlaði að halda áfram og klára stúdentspróf. Hinir klára 

ýmist í vor eða eftir 2-3 ár. Þátttakendur voru því allir komnir vel áleiðis með 

námið nema einn sem var að byrja aftur eftir að hafa tekið sér árshlé eftir 

grunnskólann. Flestir þátttakenda eða átta af tíu eiga að baki 3-4 ára 

grunnskólagöngu á Íslandi. Það gefur því auga leið að íslenskukunnátta 

þátttakenda spannar breitt svið og orðaforðinn er breytilegur í samræmi við 

það. 
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3.4 Rannsóknarsiðfræði: Réttmæti og 

áreiðanleiki rannsóknarinnar 

Réttmæti og áreiðanleiki rannsókna veltur á því hversu góð gagnaöflunin er 

og til þess að rannsóknin verði góð þarf gagnaöflunin að vera vönduð 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Til þess að geta 

metið gögnin þarf að þekkja hugtökin réttmæti og áreiðanleiki því þessi 

hugtök eru mælikvarði á gæði rannsókna. Í eigindlegum rannsóknum eru 

fámenn úrtök en gæðin byggja á þeim og leitast er við að velja fulltrúa með 

þekkingu á rannsóknarefninu. Rannsóknarniðurstöður flestra eigindlegra 

rannsókna eru álitnar þekkingarframlag. Réttmæti eða trúverðugleiki 

rannsóknanna grundvallast á því hvernig rannsakandanum tekst að koma 

niðurstöðunum frá sér á trúverðugan máta (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 211, 223-225). 

Rannsókn þarf að uppfylla siðferðilegar kröfur eigi hún að standa undir 

nafni ekki síður en aðferðafræðilegar og virða ber sjálfstæða hagsmuni 

manna. Það er rangt að valda skaða, mismuna fólki eða beita það ofríki. 

Siðferðileg grundvallaratriði setja því margvíslegar skorður við rannsóknir 

(Sigurður Kristinsson, 2013a, bls. 71-72). Í eigindlegum rannsóknum leitar 

rannsakandi eftir reynslu einstaklinga á ákveðnu fyrirbæri og það reynir á 

traust rannsakanda og þátttakenda (Creswell, 2014, bls. 252). Samkvæmt 

Creswell (2014) verður að upplýsa þátttakendur um tilgang rannsóknarinnar 

og ekki má valda þeim tjóni eða skaða í tengslum við viðkvæmar upplýsingar 

sem þeir veita. Þátttakendur gefa af sér þegar þeir samþykkja að taka þátt í 

rannsókn og mikilvægt er að halda trúnað við þá (Creswell, 2014, bls. 254-

255).  

Í þessari rannsókn var kappkostað að kynna rannsóknina fyrir 

þátttakendum eins og lýst er hér að framan. Ekki mátti leika minnsti vafi á 

því að þátttakendur skildu nákvæmlega allar upplýsingar um rannsóknina og 

tilgang hennar, því íslenska er ekki móðurmál þeirra. Tungumálastaða eða 

færni þátttakenda var á misjöfnu stigi í íslensku og orðaforðinn var knappur 

hjá einum þeirra. Til þess að ganga ekki nærri þátttakendum og af virðingu 

við einstaklinginn var hvert viðtal í takt við tungumálfærni hvers og eins. 

Svör fengust, þau voru bara mismunandi orðmörg. 

Rannsakandi þekkti til sumra viðmælenda vegna þess að hann hafði kennt 

þeim nokkrum árum fyrr þegar þeir hófu skólagöngu sína. Það var því 
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ánægjulegt að hitta þá nokkrum árum síðar þegar námslok eru í sjónmáli hjá 

þeim. Fá að spjalla saman í friði fyrir skólabjöllunni sem hringir inn í næsta 

tíma og heyra hvað á daga þeirra hafði drifið. 
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4. Niðurstöður rannsóknarinnar 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og byggt á 

þemaflokkun viðtalanna. Rannsóknarspurningin var: Hver er reynsla 

nemenda með íslensku sem annað tungumál af því að hefja og stunda nám í 

framhaldsskóla á Íslandi? Við flokkun og kóðun viðtalanna var áberandi eitt 

yfirþema og það var tungumálið, íslenska sem annað tungumál, ásamt fjórum 

megin undirþemum. Reynsla nemenda af því að hefja nám í framhaldsskóla;  

reynsla nemenda af því að stunda nám í framhaldsskóla; reynsla nemenda af 

íslenskunámi í framhaldsskólanum; ráðleggingar nemenda til umbóta í 

framhaldsskólanum. Sameiginlegt yfirþema niðurstaðnanna er: ,,Tungumálið 

gæti stoppað mig í námi.”  

Ákveðið er að gefa viðmælendum gervinöfn til aukins skýrleika og 

auðveldunar í umfjöllun. Stúlkurnar nefnast: Alda, Elín, Jóna og Kata 

Gervinöfn piltanna eru: Einar, Elvar, Freyr, Heimir, Jóhann og Magnús  

4.1 Reynsla nemenda af því að hefja nám í 

framhaldsskóla 

Viðmælendur voru beðnir um að segja frá því hvernig upplifun og reynsla 

það var að hefja nám í framhaldsskólanum og hvernig móttakan hefði verið. 

Þeir könnuðust ekki við neina sérstaka móttöku í skólanum og fóru flestir 

samferða vinum sínum fyrsta skóladaginn.  

Sumir viðmælenda höfðu miklar væntingar, voru spenntir fyrir því að 

byrja í framhaldsskóla og áttu flestir góðar minningar frá fyrsta 

skóladeginum. Einn viðmælenda var kvíðinn yfir því að byrja vegna þess að 

allt var nýtt fyrir honum og hann þekkti engan. Tveir viðmælenda sögðust 

varla muna eftir fyrsta deginum í framhaldsskóla enda hefðu þeir byrjað fyrir 

nokkrum árum. Einn sagði að það hefði verið ,,pressa” á heimilinu að hann 

færi í framhaldsskóla á Íslandi sem gefur góða mynd af kröfum samfélagsins 

hér á landi. Í ,,heimalandi“ hans hefði hann getað farið þegar hann var 
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tilbúinn í frekara nám en ekki verið ýtt af stað. Hér fara á eftir beinar 

tilvitnanir viðmælenda sem gefa mynd af upphafi framhaldsskólagöngunnar: 

Elvar hefur búið á Íslandi síðan hann var í 4. bekk í grunnskóla og verið í 

framhaldsskólanum í nokkur ár. Hann  hefur tekið sér hlé nokkrum sinnum 

en klárar á næsta ári og hann sagði: ,,Það var sérstakt og spennandi - það var 

bara gaman, var með miklar væntingar. Móttakan – ég fór í lífsleikni.“  

Jóna flutti til landsins að sumarlagi og fór beint í framhaldsskólann. Hún 

hafði ekki kynnst neinum en átti vinkonu frá heimalandinu sem fór með 

henni í skólann fyrsta daginn. Hún var svo heppin að vinkona hennar hafði 

verið í skólanum í tvo vetur og gat upplýst Jónu um það sem hún vissi um 

skólann svo langt sem það náði. Jóna sagði: ,,Enginn tók á móti en 

[samlanda] vinkona kom með, sem var í skólinn. Hún gat ekki sagt mér 

mikið um skólinn – erfitt að skilja ekki allt.” 

Einar hefur verið á Íslandi frá því í 7. bekk og hann fór samferða fleiri 

samlöndum sínum í skólann fyrsta daginn. Hann var ánægður með skólann 

og sagði: ,,Ekki neitt svona erfitt að byrja. Var ekki sagt hvernig skólinn 

virkaði en átti vini í skólanum og við hjálpuðumst að.“ 

Jóhann fór fyrsta daginn með vinum úr grunnskólanum og sagði:  

 
Við vinirnir fundu út hvernig allt virkaði í skólanum. Fundum bara út 

fyrstu vikuna– svona gerum við þetta. Enginn tók á móti mér. Þetta var 

fínt sko og allir voru alltaf góðir við mig – þetta var fínt sko. 

 

Heimir flutti til Íslands þegar hann átti að byrja í 5. bekk og hann fór með 

íslenskum vinum sínum úr grunnskólanum. Heimir sagði um upphaf 

framhaldsskólans: ,,Bara fínt að byrja – allt fínt - aðeins meira heimanám. 

Ekki svo erfitt að byrja.“ 

Kata fór í framhaldsskólann með vinum úr grunnskólanum og sagði: ,,Það 

var erfitt að skilja ekki allt. Lærði ekki inn á allt um skólann í lífsleikni.“ 

Alda hefur verið á Íslandi í mörg ár og hafði verið í eitt ár þegar hún 

byrjaði í framhaldsskóla. Hún fór á námskeið í íslensku áður en hún byrjaði í 

framhaldsskólanum, átti kærasta og mágkona hennar var í skólanum. Alda 

sagði um upphafið: ,,Það var eitthvað til að hitta umsjónarkennara en ekki 

það lífsleikni sem kallað er í dag.“ 

Magnús hefur verið á Íslandi í 8 ár og fylgdi vinum sínum úr grunnskóla í 

framhaldsskólann og hann sagði: ,,Kom bara og ef vissi ekki þá bara spyrja 
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námsráðgjafann og ... mín sagði mér.“ Magnús tók fram að hann hafði 

greiðan aðgang að námsráðgjafanum strax frá fyrsta degi í sínum skóla.  

Elín byrjaði í 8. bekk í grunnskóla þegar hún flutti til Íslands og fór með 

samlöndum sínum sem voru eldri en hún í framhaldsskólann. Þeir fylgdu 

henni ekki allan daginn því þeir fóru í aðrar stofur og henni fannst það mjög 

erfitt því allt var nýtt. Elín sagði: ,,Ég byrjaði fyrir svona 3 árum síðan – það 

var erfitt – ég þekkti enga og þetta var nýr staður – ég var feimin.“ 

Freyr hefur verið á Íslandi síðan í 6. bekk og sagði:  

 
Það var pressa á að fara í skólann – pressa að þurfa að fara í skólann 

þegar ég kom til Íslands – ekki svo erfitt – kennararnir voru að reyna 

að hjálpa mér. 

 

Rauði þráðurinn í ummælum viðmælenda varðandi reynslu þeirra og 

upplifun af upphafsdögum sínum í framhaldsskóla virðist vera sá að ,,allir 

voru góðir” við þá þegar þeir hófu framhaldsskólaferilinn sinn. Kennarar, 

vinir og samlandar hjálpuðu viðmælendum með að fóta sig í nýju umhverfi 

og einn nefndi námsráðgjafa sem var honum innan handar. Níu nemendur af 

tíu voru ánægðir með upphaf náms síns í framhaldsskólanum og sumir þeirra 

sögðu að það hefði bara verið ,,fínt” að byrja. Enginn þeirra varð var við 

neina sérstaka móttöku þegar þeir byrjuðu öðruvísi en að sumir voru í 

lífsleikni þar sem skipulag skólanna var kynnt.  

Það er gulls ígildi að eiga góðan vin við upphaf framhaldsskólagöngu og 

aðlögun innflytjenda að nýju samfélagi framhaldsskólans. Þeir sem voru í 

lífsleikni fengu að einhverju leyti upplýsingar um skólann í tímum, kennarar 

upplýstu þá um skólann ásamt vinum og svo var hægt að leita til 

námsráðgjafa.. Ekki kom fram hvort þátttakendur hefðu fengið kynningu á 

framhaldsskólanum á meðan þeir voru enn í grunnskóla. 

Ef litið er til félagslegrar stöðu viðmælenda og þátttöku í félagslífi 

skólanna voru þeir nokkuð sáttir við stöðu sína. Enginn þeirra nefndi að þeir 

hefðu ekki félagsskap enda höfðu þeir vini sína. Varðandi félagslegu hliðina 

almennt gátu þeir talað við alla eða flesta ef þá langaði til þannig að þeir 

völdu sjálfir á hvern máta þeir vildu haga samskiptum sínum við aðra. 

Alda hafði tekið þátt í félagslífi skólans í upphafi veru sinnar þar og sagði: 

,,Fyrst var ég inni í öllum hlutum – hef ekki tekið mikinn þátt því ekki haft 

áhuga á því – kærastinn minn var ekki í skólanum.“ 
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Jóna vinnur mikið með skólanum og sagði: ,,þekki nokkra krakka í 

skólanum og á vini - vinn mikið og er erfitt.” Hún kemur bara í skólann til að 

fara í tíma.  

Sumir viðmælenda voru duglegir að mæta á viðburði hjá skólanum en 

aðra langaði ekki til þess því þeir voru með vinum sínum annars staðar. 

Heimir sagðist bara eiga íslenska vini enda vissi hann ekki til að annar 

nemandi væri í skólanum frá hans heimalandi: ,,Allir mínir vinir eru 

Íslendingar.“ Kata sem kemur akandi ásamt fleiri ungmennum frá öðru 

bæjarfélagi í skólann orðaði það svo:  

 
Ég kem bara í skólann og fer og er ekki svo mikið í samskiptum – á 

eina bestu vinkonu sem er líka frá .. [heimabænum] –  vil ekki endilega 

vera meira með nemendum. 

 

Einar sagði: ,,Ég á meiri ... [samlandar] vini heldur en íslenska – ég á ekki 

marga íslenska vini – maður getur alltaf talað við fólk.“ 

Þátttakendur rannsóknarinnar höfðu ekki orðið varir við fordóma í sinn 

garð í framhaldsskólanum. Einn viðmælenda sagðist telja að um fordóma hafi 

verið að ræða í eitt skipti á þriggja ára skólagöngu sinni. Það var í hópvinnu í 

félagsfræðitíma og fram kom mismunandi túlkun á hugtökum í þeirri 

samvinnu nemenda. Atvikið beindist hins vegar ekki að honum persónulega. 

Elvar sem hefur búið á Íslandi í mörg ár sagði eftirfarandi um fordóma: 
 

Ekki fordómar – þeir sem lenda í fordómum er það ekki bara fólkið 

sem vill ekki læra tungumálið – vill ekki aðlagast – en ef það er 

vandamál og fólk veit það, þá á það að koma í veg fyrir það. 

 

Umræðan undanfarin ár, samkvæmt rannsóknum og fjölmiðlum, hefur 

verið á þá lund að talsvert sé um fordóma meðal fólks á Íslandi gagnvart 

innflytjendum og nokkuð meðal unglinga. Það er hins vegar ekki reynsla 

þátttakenda þessarar rannsóknar ef marka má ummæli þeirra varðandi 

spurningu um fordóma og því ber að fagna. Kata sagði: ,,Ekki svo mikið 

fordómar. Jóhann, tiltók skólann sérstaklega: ,,Nei, ekki fordómar, ekki hérna 

í skólanum.“ Alda sagði eftirfarandi um fordómahugleiðingar:  ,,Ég hef aldrei 

lent í svona með fordóma – ekki hér í skólanum.“ Heimir sagði: ,,Ekki fundið 

fyrir fordómum.“ Freyr sagði um fordómavangaveltur: ,,Ég sé ekki fordóma.“ 

 



51 

4.2 Reynsla nemenda af því að stunda nám í 

framhaldsskóla 

Almennt virtust þátttakendur bjartsýnir á nám sitt. Þeir voru flestir klárir á 

því hvenær þeir áætluðu að ljúka námi í framhaldsskóla. Þeim fannst nám sitt 

ganga nokkuð vel að undanskildum nokkrum námsgreinum þar sem 

tungumálið var talsverð hindrun. Þeim fannst orðaforðann skorta mjög í 

íslensku til að skilja námsefnið og hugtakaskilningur var ekki nægjanlegur í 

námsgreinunum.  

Nokkur ummæli viðmælenda um námsgengi sitt og framvindu í 

framhaldsskólanum: Jóhann á góða vini sem hafa hjálpað honum mikið í 

framhaldsskólanum 
 

Klára námið kannski eftir tvö ár – stundum ánægður, stundum ekki – 

ég spyr vini mína ef skil ekki, höfum hjálpast að í mörg ár. 

 

Elvar átti að klára í vor en það vantaði eitthvað upp á einingarnar þegar 

reiknað var saman hjá honum svo hann klárar ekki fyrr en á næsta ári og hann 

sagði: ,,Ég átti víst að klára í vor en verð einni önn lengur.“ Einar sagði: 

,,Núna er ég bara í tveimur áföngum af því ég er að klára. Er að klára um 

áramót en kannski lengur til að taka stúdentspróf.“ Kata sem reiknar með að 

ljúka námi að ári liðnu sagði: ,,Búin með alla íslensku en er í landafræði 

núna.“  

Það kemur skýrt fram hjá þátttakendum að námsgreinar eins og saga, 

landafræði, félagsfræði og sálfræði eru afskaplega erfiðar námsgreinar vegna 

tungumálsins og sömuleiðis stærðfræði hjá sumum. Kata sagði: ,,Vantar 

meiri íslensku þegar fer að lesa námsgrein ... búið að vera pínu erfitt.“  

Eftirfarandi eru ummæli Einars þegar hann sagði frá prófi sem hann tók. 

Hann féll í námsgreininni því hann vissi einfaldlega ekkert um hvað var spurt 

í prófinu: 

 
Tungumálið – vissi ekki hvað var í spurningu og gat ekki svarað ... ég 

finn að ég er betri í íslensku en fyrir tveimur árum. 

 

Hér fara á eftir fleiri ummæli viðmælenda varðandi námið:  

Elín sagði frá reynslu sinni í ýmsum námsgreinum en hún reiknar með að 

ljúka námi eftir 2-3 ár:  
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Ég er búin með alla íslensku. Er í félagsfræði núna en ekki íslensku af 

því ég er komin svo langt. Félagsfræði og sálfræði er erfitt að skilja og 

ég er búin að falla einu sinni í ensku – er að taka aftur.  

 

Magnús sagði eftirfarandi:  

 
Ég sleppi íslensku þetta ár því ágætt með einingum – tek íslensku 

næsta vor. Stundum finnst mér erfitt að skilja suma hluti en gengur 

samt bara ágætlega. Stærðfræði, félagsfræði og sögu pínu erfitt að lesa, 

líka gamla íslensku og spyr bara kennarann.  

 

Jóhann: ,,Sumt er erfitt, spyrja kennara- eða google translate – stærðfræði 

orðadæmi eru erfið.” 

Eitt af bjargráðum viðmælenda er ,,google translate“ í náminu því það 

nefna fleiri en einn þeirra og Kata sagði: 

 
Annað þegar kennari er mikið að hjálpa þér – spyr inn í tímanum og 

kennarinn útskýrir betur – ég er oft að googla. 

 

Kata sem er mjög dugleg og talar fína íslensku sagði eftirfarandi: 

 
Það gengur bara sæmilega en erfitt að skilja ennþá. Get alveg talað – 

en erfitt þegar byrja að tala þá vantar orðaforða – vantar meiri 

orðaforða þegar lesa námsgrein. 

 

Kötu gengur annars nokkuð vel í skólanum og stefnir á útskrift að ári en 

það eina sem getur ,,stoppað“ hana eða hindrað í að ljúka námi í 

framhaldsskólanum er  tungumálið: ,,Tungumálið gæti stoppað mig í námi“ 

sem er í hnotskurn meginþema í niðurstöðum þessarar rannsóknar. Kata tjáði 

sig um eftirfarandi: 

 
Pínu, finnst mér allir áfangar ágætir en mér finnst saga svona erfiðast. 

Kennarar eru góðir þegar ég spyr. Fór einu sinni í sálfræði en þá hætti 

ég af því ég skildi ekki en ef ég hún hefði verið á [móðurmálinu] ... þá 

hefði ég náð. 

 

Áfram nokkur ummæli viðmælenda um hvernig reynslan hefur verið hjá 

þeim: Jóna sem ekki hefur verið í grunnskóla á Íslandi sagði: ,,Erfið 

stærðfræði – enska er erfið, stærðfræði ekki góð.“  
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Þátttakendur rannsóknarinnar finna mjög fyrir því í almennum 

námsgreinum hversu mikinn orðaforða þá vantar til að skilja samhengið, 

hugtökin og geta lesið sér til gagns. Það kemur fram hjá öllum þátttakendum 

að það að læra og lesa á íslensku sé mjög mikil vinna og það sé erfitt og 

þreytandi að reyna að lesa og skilja og árangurinn takmarkaður. Sumir verða 

þreyttir á þessum barningi, samanber ummæli Freys: 

 
Fæ stundum hjálp hjá pabba því ég gefst upp – kennararnir hjálpa ekki 

mikið. Gott ef væri aukatími í skólanum Verð svo þreyttur að reyna að 

læra ... ég fæ stundum hjálp heima. 

 

Magnús sagði: ,,Fer stundum heim með sem skilur ekki eða nenni ekki.“  

 

Jóhann er duglegur að reyna að læra og líkar vel í skólanum en langar að 

standa sig betur. Jóhann sagði eftirfarandi: 
 

Mér finnst bara gaman, kannski mundi vera aðeins betra ef kennari í 

eigin stofu og hún myndi skýra betur og hefur betri tíma til að útskýra 

en kennari í stofu og hóp. Kennarar hjálpa ekki mikið í tímum en 

stundum ef hann er ekki upptekinn. 

 

Alda sagði frá reynslu sinni í skólanum: 

  
Það eru mörg ár síðan ég byrjaði – útskrifast í vor, þetta er búið að vera 

erfitt. Mikil vinna – sumt er erfitt en lagast svo ...varð að berjast til að 

ná – en ég klára í vor. 

 

 Alda bætir við:  

 
Hef ekki verið í íslensku í tvö ár – mundi vera betra að hafa meiri 

íslensku – kannski gera meiri ÍSA- áfanga – það væri fínt að læra 

áfram íslensku. 

 

Í námi Öldu eru gerðar vinnubækur með teikningum og texta og þessar 

bækur eru í raun listaverk því þær eru myndskreyttar og til sýnis við námslok. 

Í tengslum við gerð vinnubókarinnar fann Alda sérstaklega til þess að hafa 

ekki aðstoð aukalega til að skrifa rétt. Hún var svo áhugasöm og dugleg og 

reyndi að vinna að listsköpun sinni: 
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Ég skila og veit að það er fullt af stafsetningarvillum. Líka bara upp á 

að þegar ég hef skrifað eitthvað og kem að því seinna þá er ekki alltaf 

að ég get skilið það aftur og man ekki hvað ég skrifaði - skil ekki. 

 

Alda ítrekaði að kennarar væru sérlega duglegir og hjálpsamir en sagði: 

,,það eru fleiri nemendur sem þarf að hjálpa og sumt vinna nemendur heima.“ 

Viðmælendum finnst kennararnir taka því vel að hjálpa þeim í tímum en 

oft er bara ekki tími til þess. Það eru svo margir í hópunum og fleiri en 

nemendur með íslensku sem annað tungumál sem biðja um aðstoð. Það er 

bara þegar kennarinn hefur tíma sem hann getur raunverulega hjálpað að 

einhverju gagni. Stundum hjálpa þeir nemendum eftir kennslustundir eða á 

milli kennslustunda.  

Þrátt fyrir þessa erfiðleika með tungumálið hjá flestum viðmælenda voru 

þeir almennt ánægðir í skólanum, líður vel og finnst gott að læra á bókasafni 

skólanna. Viðmælandinn sem er í fámennum skóla nefndi sérstaklega: ,,Það 

er gott í litlum skóla“ og reynsla viðmælenda almennt er að ,,allir hjálpa“ 

þeim og eru góðir við þá.  

4.3 Reynsla nemenda af íslenskunámi í 

framhaldsskólanum 

Íslenskan reyndist nemendum í heildina erfið og fram kom að íslenskan væri 

erfiðust allra námsgreina. Viðmælendur kvörtuðu ekki en fram kom hjá þeim 

öllum að betra væri að fá meiri íslenskukennslu heldur en þeir fá. 

Í sumum skólum er ÍSA-áfanga ekki að finna, eftir bestu vitund 

viðmælenda. Tveir viðmælendur sinn úr hvorum framhaldsskólanum 

könnuðust ekki við ÍSA-áfanga (íslenska sem annað tungumál) eða hvort þeir 

væru kenndir í skólunum þeirra. Viðmælendur álitu að hugsanlega hefðu þeir 

ekki farið í ÍSA-áfanga því þeir gætu talað íslensku nokkuð vel. Þeir höfðu 

verið á Íslandi í nokkur ár og voru því í íslenskuáföngum (ÍSL-áfanga) með 

Íslendingum í framhaldsskólanum. Sumir viðmælenda voru bæði í ÍSA- og 

ÍSL-áfanga. Viðmælendur nefna slíka íslensku ,,venjulegan íslenskuáfanga” 

eða ,,venjulega íslensku.” Aðrir voru ekki í neinum íslenskuáfanga.  

Eftirfarandi eru ummæli viðmælenda hvað þetta varðar: Kata sem er 

ágætlega fær um að tala íslensku sagði: ,,Það var mjög erfitt að byrja í 

íslenskuáfanga.“ Alda sem talar prýðisgóða íslensku lýsir því hversu erfitt var 



55 

að vera í íslenskuáfanga með Íslendingum. Hún hefur verið í ÍSA-áfanga 

orðaði það svo: 

 
Þegar ég byrjaði þá var ekkert ÍSA – ég var sett í venjulegan 

íslenskuáfanga með íslenskum nemendum ... hefði gjarnan viljað hafa 

ÍSA á þessum tíma þegar ég byrjaði. Maður lærir miklu meira þegar 

eru svona fáir eins og í ÍSA. 

 

Þá kemur fram að nemendur upplifa ÍSA-áfanga sem góðan ,,samastað“ 

fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku vegna þess að þar eru allir 

nemendur með annað móðurmál og nemendur eru yfirleitt færri en í 

almennum áfangahópum. Alda sagði eftirfarandi um reynslu sína af ÍSA - 

áfanganum: 

 
Ég hefði gjarnan viljað hafa ÍSA á þessum tíma því ÍSA er til góðs. 

Það er meiri ,,sinning“ fyrir nemendur og samastaður til að hittast á – 

ekki stór bekkur. 

 

Alda hefði hugsanlega getað klárað ,,venjulega íslenskuáfangann“ en 

segir: 
 

Ég gæti kannski komist í gegnum venjulegan íslenskuáfanga en þá gæti 

ég ekki gert neitt annað því það er svo mikið að skrifa og þyrfti líklega 

að vera með einhvern ritara með mér til að skrifa fyrir mig. 

 

Elvar hefur verið nokkur ár í framhaldsskóla. Hann er núna í öðrum 

framhaldsskóla en þegar hann byrjaði fyrst og sagði eftirfarandi: 

 
Var ekki í ÍSA fyrst í ... [framhaldsskólinn] en búinn að fara í ÍSA 

núna í ... [framhaldsskólinn] - íslenska málfræðin er frekar erfið – rosa 

fallbeyging. 

 

Nemendur tjáðu sig um að þeir hefðu ýmist farið í ÍSA- eða ÍSL-áfanga 

og það hefði gengið vel í ÍSA en alls ekki í ,,venjulegri íslensku“ því þar var 

allt svo erfitt, bæði að lesa og skilja. 

Það reynist líka erfitt að skrifa á íslensku. Kata sagði: ,,Það tekur rosalega 

langan tíma að skrifa – ef ég get ekki skrifað orðið þarf ég að finna annað 

orð.“ 

Kata hefur verið mörg ár á Íslandi og hún bætir við: 
 



56 

Ég gerði ekkert mikið í íslenskunni því var svo mikið og botnaði ekkert 

í þessu – erfitt að skilja – maður skilur ekki allt og er svo flókið og svo 

þolfallið eða hvað það heitir og allt og svo rosalega flókið allt. 

 

Jóhann sagði: ,,Var ekki í ÍSA strax - það var mjög erfitt að byrja í 

íslenskuáfanga - ÍSA var góður áfangi“ og hann bætti við: 
 

Miklu betra að hafa ÍSA það er mjög gott fyrir fólk sem kann ekki að 

tala íslensku til að læra íslensku en skiptir ekki máli hvort það eru 

margir eða ekki. 

 

Í ,,venjulegum íslenskuáfanga“ er svo mikill lestur og Magnús hafði þetta 

að segja um lestur á íslensku: ,,Þegar ég les bók á íslensku þá þýði ég á mitt 

tungumál og er því lengur að skilja þetta.“ 

Einar sagði: ,,Búinn með alla íslensku - við vorum búin með alla 

íslensku.” Einar vísar hér til samlanda sinna sem eru tveir vinir hans en þeir 

fylgdust að í upphafi námsins í skólanum.  

Þetta merkir, að enda þótt námi ljúki ekki hjá nemendum fyrr en að einu 

eða tveimur árum liðnum þá eru nemendur ,,búnir“ með einingafjölda í 

íslensku og þá er engin sérstök íslenskukennsla eftir það heldur bara 

námsgreinar á íslensku.  

Einar sem kláraði iðngrein um jólin en ætlar að halda áfram og klára 

stúdentspróf sagði eftirfarandi um íslenskukennsluna:  

 
Ekki í ÍSA í tvö ár – bara að lesa meira og meira þá skilur – bara læra 

með að spjalla íslensku og tala með á hverjum degi íslensku. 

 

Nemendur virðast hafa val um að fara í ,,venjulegan íslenskuáfanga“ því 

sumir segja að þeir hafi ekki þurft að fara í ÍSA-áfanga vegna þess að 

íslenskan var svo góð hjá þeim eins og Heimir tjáði sig um en sagðist samt 

ekki vita það alveg hvers vegna hann hefði ekki verið í ÍSA: ,,Ekki þurft í 

ÍSA því kann íslensku svo vel.“ Sumir viðmælenda vilja fara í meiri ÍSA og 

aðrir eru óhressir með að hafa ekki farið í ÍSA. Ekki er ljóst eftir hverju það 

fer hvort nemandi fer í ÍSA-áfanga frekar en ÍSL-áfanga en sumir virðast 

meta sjálfir hvað þeir telja sig þurfa eða treysta sér til.  

Freyr átti fremur erfiða reynslu af íslenskunámi og sagði:  

 
Erfiðust námsgrein er íslenska eins og þú ert er að fara í aðra áfanga þá 

er erfitt að skilja þegar lesa – bygginga áfanga – þá var ekki allt 
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auðvelt því þá þurfti að lesa leiðbeiningar – líka  erfitt fyrir einn 

nemanda sem skilur ekki íslensku þegar kennari útskýrir á íslensku. 

 

Freyr er kvíðinn í ,,venjulegum íslenskutíma“ segir hann og útskýrir:  

 
Alltaf kvíðinn þegar nafnið mitt kemur og á að lesa eitthvað eða 

útskýra eitthvað – til að tala og útskýra – ef allir myndu ekki skilja 

neitt þegar ég tala.  

 

Freyr fór bara í tvo ÍSA-áfanga og fór svo í ,,venjulegan íslenskuáfanga” 

sem var erfitt. Hann hélt hann hefði farið í íslenskuáfanga af því hann fékk 

um 7 í einkunn í ÍSA-áfanganum sem hann var í ,,síðast“ annars vissi hann 

það ekki sjálfur. Hann hélt að það væri þannig stundum að ekki væru nógu 

margir nemendur til að kenna einum hóp í ÍSA. Nemendur með íslensku sem 

annað tungumál þurfa þá að fara í ,,venjulega íslensku“ með Íslendingum 

eftir því sem Freyr taldi. Hann sagði að í ÍSA-áföngum væri allt öðruvísi - 

þar eru allir svipaðir og nemendur ekki með íslensku sem móðurmál og svo 

eru færri nemendur í þeim hópum og meiri tími til að hjálpa nemendum. 

Freyr sagði: ,,ÍSA – gott að fá aukatíma.“ 

Eftirfarandi eru ummæli Heimis: ,,Var stundum tekinn úr bekknum í 

grunnskóla og lærði mjög mikið því ég var oftast einn með kennaranum.“  

 Magnús sagðist hafa verið í innflytjendahóp í grunnskóla: ,,Ekki neitt 

svona erfitt – frekar bara tala saman, spjalla saman – ekki komin málfræði 

strax – vorum saman í hóp.“ 

Það virðist fremur fátítt að innflytjendur læri móðurmál sitt hvort sem er í 

grunnskóla eða framhaldsskóla samkvæmt upplýsingum viðmælenda í 

rannsókninni. Magnús sagði: 

 
Lærði móðurmálið í grunnskóla í fjarnámi en ekki í 

framhaldsskólanum, ekki ennþá – veit ekki hvort fer að læra 

móðurmálið í framhaldsskóla tók ekki dönsku í grunnskóla en tók ... 

[móðurmálið] í staðinn.  

 

Alda lærði móðurmálið sem tungumál í framhaldsskóla því tungumálið er 

í boði þar fyrir Íslendinga.: Eftirfarandi eru ummæli Öldu um 

móðurmálsnámið: 

 
Þetta var allt í lagi en ég sá engan tilgang með þessu nema fá einingar 

– jú kannski þú veist eins og þessi ... [móðurmálið] var kennd sem 
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tungumál svo ég hafði ekki gagn af því en ef það hefði verið kennt 

öðruvísi - ég náði kannski smá íslensku í þessu. 

 

Viðmælendum bar saman um að það sé mjög af hinu góða að læra 

móðurmálið sitt og margir þeirra fara til ,,heimalands“ síns ýmist á hverju ári 

eða nokkuð reglulega en aðrir hafa ekki farið. Viðmælendur lýsa því að þeir 

reyni að lesa fréttir á móðurmáli sínu og einfalda texta en það sé samt raunin 

að þeir gleymi orðunum yfir hluti á eigin móðurmáli og allur orðaforðinn 

minnkar. Magnús sagði frá því að amma hans í ,,heimalandinu“ sendi honum 

bækur með léttum texta svo hann gæti æft sig í móðurmálinu og honum 

líkaði það vel. 

Heimir fer nokkuð reglulega til ,,heimalandsins“ en hann finnur að 

móðurmálið er honum ekki eins tamt og það var og hann lýsti stöðu sinni í 

móðurmálinu á eftirfarandi máta: 
 

Reyni að lesa fréttir og svona á móðurmálinu og fyrir 3 árum lét pabbi 

mig lesa 3 – 4 setningar og það var allt kolvitlaust – ég er samt töluvert 

skárri núna að skrifa – ég hef farið – ég fór út í mánuð þegar var yngri 

og fór í mánuð – svo þegar ég kom aftur var ég alveg stopp – búinn að 

vera í mánuð – talaði enga íslensku – á erfitt með að útskýra á 

[móðurmálinu], er búinn að gleyma orðum – er tvítyngdur – þess 

vegna er ég að reyna að lesa fréttir. 

 

Heimir bætti eftirfarandi við um móðurmálskunnáttu sína:  
 

Væri betra að læra ... [móðurmálið] – orð sem ég er búinn að gleyma – 

þurfti að teikna bréfaklemmu af því ég mundi ekki orðið – reyni að 

lesa fréttir. Á erfitt með að útskýra á ... [móðurmálinu] er búinn að 

gleyma orðum. 

 

Hér fara á eftir nokkur ummæli viðmælenda um ágæti þess að halda 

kunnáttu sinni í móðurmálinu og læra það: Elvar sagði: ,,Það er orðið erfitt að 

skilja móðurmálið – hef farið nokkrum sinnum til landsins míns.“ Jóhann var 

nokkuð ánægður með móðurmálskunnáttu sína og sagði: ,,Fer á hverju ári til 

heimalandsins – bara fínt gengur að tala og skilja móðurmálið.“  Kata fer 

árlega til ,,heimalands“ síns og sagði:  
 

Gott að læra sitt tungumál betur og ef ég fer aftur til ... [heimalandsins] 

þá er gott að kunna sitt móðurmál betur. 
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Freyr fer sjaldan til ,,heimalands“ síns og hann sagði: ,,Ekki fengið 

kennslu í ... [móðurmálinu] í grunnskóla – þá fór á netið – það er mjög gott 

að hafa ... [móðurmálið].“ 

Í fræðilega kafla ritgerðarinnar er umfjöllun um mikilvægi þess að læra 

sitt eigið móðurmál og grundvöllur þess að vel gangi með að tileinka sér 

annað tungumál. Það kemur fram hjá viðmælendum hversu miklu máli það 

skiptir að viðhalda móðurmálskunnáttu og þeir lýsa því einnig að stundum 

lendi þeir í vanda með að finna orð eða hugtök á báðum tungumálunum, 

móðurmálinu og íslensku. 

 

4.4 Ráðleggingar nemenda til umbóta í 

framhaldsskólanum 

Ljóst er að viðmælendum leið almennt vel í framhaldsskólanum. 

Ráðleggingar þeirra um umbætur eru mjög gagnlegar til þess að gera enn 

betur fyrir innflytjendur í framhaldsskólum á Íslandi og mæta þörfum þeirra. 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að fá upplýsingar frá viðmælendum 

sjálfum um hvaða umbætur þeir teldu að gætu orðið árangursríkar fyrir 

námsframvindu þeirra í framhaldsskólanum.  

Ráðleggingar og tillögur viðmælenda til handa framhaldsskólanum eru 

mjög á einn veg. Ekki þarf frekari skýringa né túlkunar við um það að meiri 

íslenskukennsla allan námstímann er grundvallaratriði. Fast á hæla 

íslenskunnar er stuðningur við námið. 

Hér fer á eftir upplifun og reynsla viðmælenda ásamt tillögum að 

umbótum sem þeir telja áhrifaríkar í framhaldsskólanum fyrir innflytjendur. 

Alda hefur búið í mörg ár á Íslandi en finnst hún ekki nógu örugg með 

íslensku. Hún er löngu búin með allar einingar í íslensku og útskrifast vor: 

 
Ég myndi vilja fá meiri íslensku – það væri fínt að hafa svona hjálp við 

námið. Ég var að klára ÍSA 303 og síðan búin - mundi vera betra að 

hafa meiri íslensku - þetta var bara búið þegar var 300 áfangi. Fara 

með ÍSA lengra upp – sóttum um ÍSA 403 og hefði átt að kenna, 

fengum enga skýringu –bara sagt að yrði ekki kennt. 

 

Elvar sem tók sér hlé frá námi í nokkur ár en er nú byrjaður aftur og sagði 

eftirfarandi: 
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Fannst ég ekki þurfa að fá aukatíma en þegar ég hugsa tilbaka hefði 

það verið betra að fá aukatíma og allt í lagi ef einhver hefði spurt mig - 

það hefði verið gott ef það hefði verið valmöguleiki – hefur gengið vel 

ef maður hefur sinnt. Ef maður hefur áhugann og vilja þá gengur allt 

vel. 

 

Freyr sagði: 

 
Ég held að það sé bara eins og ég var að segja áðan – meiri íslenska og 

meiri íslenskukennsla -verð stundum þreyttur að reyna og reyna að 

læra. 

 

Freyr bætir við: ,,Það myndi minnka stress ef ég vissi að einhver hjálpaði 

mér oft og best að hafa áfanga í stundatöflu.“ Jóna sagði að íslenskan væri 

mjög erfið: ,,Það er gott að vera í ÍSA – læra og hitta krakkana og gaman – 

það væri gott að fá aukatíma í íslensku til að hjálpa.” Jóhann orðaði það svo: 

,,Það er miklu betri að hafa meiri íslensku og í grunnskóla hafði marga tíma.“ 

 

Jóhann sagði líka eftirfarandi: 

 
Alltaf að læra þá myndi geta þetta og með stuðning og þetta stressar – 

það er mest stuðning sem vantar, ég held það. Það mundi vera best að 

geta talað við einhvern en það er gott að geta talað við alla – allir 

hjálpa. 

 

Elín, sem búin er að vera nokkur ár á Íslandi og langar að standa sig mjög 

vel, sagði: 

 
Myndi draga úr stressi ef vissi að einhver hjálpaði og örugglega 

sniðugt að hafa stuðningsáfanga inn í töflu. Það væri fínt að hafa svona 

– hjálpa við námið.  

 

Hún sagði meira: 

 
Gott að læra sitt móðurmál betur.  Það væri mjög gott með aðstoð, gott 

líka við heimanám af því mamma og pabbi geta ekki hjálpað mér – 

búið að vera pínu erfitt sko. Ég er sjálf að passa einkunnirnar og allt. 

 

Elín sagði: ,,Stundum er erfitt að skilja.“ ... ,,Fara með ÍSA lengra upp – 

maður lærir svo miklu meira þegar eru svona fáir.“  
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Kata sagði: 

 
ÍSA var góður áfangi – ég myndi vilja fá meiri íslensku. Gott að hafa 

umsjónarmanneskja og geta leitað til – svolítið einn að bjarga sér – 

aðeins með öðrum ... [samlöndum] og hjálpa hvert öðru.  

 

Elvar hefur mikinn áhuga á að læra móðurmálið sitt en það hefur hann 

ekki fengið og hann sagði:  

  
Framhaldsskólinn - það ætti að fá móðurmálið metið – ekki fengið 

kennslu í mínu móðurmáli og skiptir máli upp á einingar. 

 

Nemendur sögðu að aukatímar eða aðgengi að kennurum aukalega til að fá 

aðstoð við heimanám væri besta fyrirkomulagið til að hjálpa þeim. Það 

myndi draga úr álagi að fá aðstoð og fara ekki heim vitandi það að þeir geta 

ekki unnið heimanámið sjálfir. 

 

Þannig orðaði Alda það: 

 
Svona aðstoð og fá aðstoð - fá aðstoð við að gera verkefni er eitthvað 

sem nýtist áfram og hjálpar að klára námið og ég líka hætti að nenna. 

Gott að fá stuðning aðeins að lesa yfir og fara  yfir stafsetningu. Fá 

aðstoð við að skrifa verkefnin – aðstoða við heimaverkefni. 

 

 

Kata sem er í tveimur áföngum og klárar í vor sagði: 

 
Mér líður mjög vel í skólanum – kannski gera meiri ÍSA-áfanga það 

væri fínt að læra áfram íslensku -  mér finnst gott í skólanum – ég held 

ekki að væri betra hafa bekki í framhaldsskólanum. 

 

Kata sagði eftirfarandi um stuðning: 

 
Fá stuðning – aðeins að lesa yfir og fara yfir stafsetningu og aðstoða 

við heimanámið. Það var meira hjálp í grunnskóla en hérna ertu ein – 

já kannski meiri stuðning og hjálp og heimanám og útskýra. 

 

Ummæli Freys um stuðning voru eftirfarandi: 

 
Sérkennari, einkatími í skólanum – það er dýrt út í bæ – ég myndi vilja 

aukatíma ef ekki svona dýrt. Einkakennari – nám sem gæti hjálpað – í 
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framhaldsskólanum fyrir útlendinga – einhverja hjálp allan tímann í 

framhaldsskólanum. Hjálpar ekki að eiga að setja í tölvu þegar gengur 

ekki vel að læra heima. 

 

Freyr reiknar jafnvel með að ljúka sínu námi eftir tvö eða þrjú ár.  

4.5 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og reynt að flokka 

tillögur viðmælenda að umbótum í framhaldsskólanum en þær byggja á 

reynslu þeirra og upplifun af því að stunda nám í framhaldsskóla. 

Umbæturnar  telja viðmælendur að myndu nýtast þeim best með tilliti til þess 

að auðvelda þeim námið og ryðja úr vegi hindrunum sem verða á vegi þeirra 

við að ljúka náminu. Ein stærsta og viðamesta hindrunin er íslenskan og 

skortur á aðstoð í námi. Íslenskukunnáttan hefur áhrif á allt annað nám, allar 

námsgreinar og alla námsframvindu innflytjenda. 

Ekki kemur fram í aðalnámskrá hvert nákvæmlega viðmiðið er með að 

fara í  ÍSA-áfanga hjá nemendum og viðmælendur vissu það ekki vel sjálfir. 

Hugsanlega er farið eftir íslenskueinkunn eða tungumálafærni sem metin er 

við lok grunnskóla þegar ákvarðað er hvort innflytjendur eru skráðir í ÍSL- 

eða ÍSA-áfanga í framhaldsskóla. Ekki var að heyra á nemendum að þeir 

teldu það síðra að fara í ÍSA-áfanga heldur virtust þeir nokkuð færir um að 

meta sjálfir þörfina fyrir að fara í ÍSA- eða ÍSL áfanga. Íslenskukennsla er 

brýn öll námsárin í framhaldsskóla og viðmælendur leggja einnig áherslu á 

stuðning í námi og við heimanám.  

Tillögur að umbótum við móttöku voru þær helstar að gott væri að fá að 

vita strax í byrjun meira um skipulagningu námsbrauta og hvernig skólinn er 

uppbyggður. Slíkar upplýsingar felast í móttökuáætlun sem þátttakendum var 

ekki kunnugt um og hafa þeir því ekki forsendur til viðmiðunar nema 

auðvitað eigin reynslu sem er sú mikilvægasta. 
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5. Umræður og samantekt 

Hér verður fjallað nánar um niðurstöður rannsóknarinnar sem var eigindleg 

og þær tengdar fræðilegu samhengi ásamt lögum og reglugerðum sem 

tengjast viðfangsefninu. Rannsóknin og niðurstöður byggja á viðtölum við tíu 

framhaldsskólanemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku og stunda 

nám í þremur framhaldsskólum. Markmið rannsóknarinnar var að svara 

rannsóknarspurningunni: Hver er reynsla nemenda með íslensku sem annað 

tungumál af því að hefja og stunda nám í framhaldsskóla á Íslandi? Svörin 

sem fengust við rannsóknarspurningunni gefa vísbendingar um hvaða 

umbætur þarf að gera í framhaldsskólanum til að innflytjendum líði vel í 

skólanum og gangi farsællega að ljúka námi sínu þar. 

Viðtölin gefa raunverulega til kynna hvernig íslenskukunnátta og -færni 

þátttakenda til tjáskipta er á vegi stödd. Sá möguleiki að tala annað tungumál 

bar ekki á góma hvorki hjá rannsakanda né viðmælendum í rannsókninni. 

Enda er það svo að enska er ekki reiprennandi hjá öllum innflytjendum og 

fram kom hjá sumum viðmælenda að enska reynist þeim erfið námsgrein. Ef 

það reynist þátttakendum sem eru innflytjendur í framhaldsskóla erfitt að 

svara með góðu móti hnitmiðuðum og stuttum spurningum, hálfopnum og 

lokuðum á skýru, einföldu máli, þá er ekki við því að búast að þeir geti lesið 

námsgreinar á íslensku sér til gagns.  

Í raun var engin spurning sem ekki fékkst svar við, svörin voru einungis 

misjafnlega löng og blæbrigðrík en að sama skapi innihaldsrík og líðan og 

reynsla þátttakenda kom skýrt fram. Svör viðmælenda vitna því í hnotskurn 

um orðaforða í íslensku og tjáskiptagetu þeirra á íslensku og gefa jafnframt 

vísbendingar um hvar skórinn kreppir. Það er bókstaflega ákall um meiri 

íslenskukennslu, stuðning allan námstímann í framhaldsskólanum og að geta 

leitað til einhvers sem aðstoðar viðmælendur við námið öll árin í 

framhaldsskóla. Ekki síst vegna þess að sumir viðmælenda nefna álag eða 

,,stress“ sem tengist lærdómnum. Þeir sögðu það ,,stressa sig“ að geta ekki 

skilið allt en vitneskja um að þeir gætu leitað til einhvers og fengið stuðning 

þegar á þarf að halda myndi draga úr ,,stressi“ eða álagi. 
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Einn viðmælenda rökstuddi tilsögn og aðstoð á mjög sannfærandi máta 

því hann sagði að stuðningur mynda nýtast fyrir framtíðina í náminu. Tekið 

er fram í stefnu ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda (2007) að öflugur 

stuðningur við íslenskunám innflytjenda flýtir fyrir aðlögun þeirra að 

samfélaginu og styrkir stöðu íslenskunnar til framtíðar 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 6). Misjafnt er hversu lengi viðmælendur 

hafa verið á Íslandi, hvenær þeir áætla að ljúka framhaldsskólanámi og hvort 

þeir hafa gengið í grunnskóla hér á landi. 

5.1 Reynsla nemenda af því að hefja nám í 

framhaldsskóla 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar þá voru þátttakendur almennt 

nokkuð sáttir við skólabyrjun sína í framhaldsskólanum að undanskildum 

einum sem var kvíðinn og feiminn og fannst erfitt að byrja af því hann þekkti 

engan og staðurinn var honum framandi. Honum var þó fylgt í skólann af 

samlöndum sínum en leiðir skildu þegar í skólann var komið því hinir voru 

eldri og fóru í aðrar skólastofur. Aðrir þátttakendur fóru ýmist með íslenskum 

vinum sínum í skólann eða samlöndum sínum, skólasystkinum úr grunnskóla 

eða ,,mágkonu“ í einu tilviki sem einnig var nemandi í viðkomandi skóla. 

Einum viðmælanda fannst spennandi að byrja því framhaldsskólinn var 

frábrugðin því sem hann var vanur, annar sagði að það hefði verið þrýstingur 

frá foreldrum að hefja framhaldsskólanám eftir að hann flutti til Íslands. 

Reynsla viðmælenda er í samræmi við bæði innlendar og erlendar 

rannsóknir samanber rannsókn Gests Guðmundssonar (2013) um 

innflytjendur í framhaldsskóla en þar kemur fram að: ,,Margar 

innflytjendafjölskyldur sjá líka aukin tækifæri til menntunar fyrir yngri 

kynslóðina á Íslandi“ (Gestur Guðmundsson, 2013, bls. 14). Rannsóknir sýna 

að innflytjendur hafa mikla seiglu og eru duglegir í skóla og langar að gera 

vel og margir foreldrar benda á að menntun er ekki ókeypis í heimalandinu. 

Meginmarkmið margra innflytjenda er að ganga vel í skóla (Garett og 

Holcomb, 2005, bls. 55).  

Sumum viðmælenda fannst ,,fínt“ að byrja og einn tók fram að það hefði 

verið aðeins meira heimanám en í grunnskólanum. Enginn viðmælenda 

kannaðist við að það hefði verið nein sérstök móttaka heldur hefðu þeir 

fengið upplýsingar, jafnvel tilviljanakennt, og kynnst skólanum í 
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lífsleiknitímum. Í nokkrum tilvikum uppgötvuðu vinirnir í sameiningu  

,,hvernig allt virkaði“ og svo voru kennararnir duglegir að hjálpa þeim. Vinir 

og samhjálp vina virðist því hafa skipt sköpum í tilfellum viðmælenda 

rannsóknarinnar við upphaf og aðlögun að framhaldsskólanum. 

Í öllum tilvikum var kennarinn nærtækur, allir voru góðir og allir vildu 

hjálpa, samnemendur og kennarar þegar viðmælendur vantaði upplýsingar og 

það sé vel. Einn sagðist alltaf hafa getað spurt námsráðgjafann eða 

kennarann. Samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla skal vera til staðar 

móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku í 

framhaldsskólum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 80) eins 

og rakið er hér að framan í fræðilega hluta ritgerðarinnar.  

Við lauslega athugun á heimasíðum framhaldsskóla á Íslandi er að finna 

hjá þeim langflestum flipa með móttökuáætlun en hugsanlega vantar 

einhvern aðila innan skólanna til að virkja þær eða framfylgja. 

Móttökuáætlun ætti að tryggja greiningu á þörfum hvers innflytjanda sem 

byrjar í framhaldsskóla. Jafnvel þótt innflytjendur hafi gott tengslanet vina og 

fyrrum bekkjarfélaga þegar þeir hefja nám í framhaldsskóla, er án efa af hinu 

góða að hafa móttökuáætlun til hliðsjónar og vanda til verka. Þannig má 

tryggja enn betur velferð nemenda með íslensku sem annað tungumál, 

farsæld í námi og velgengi.  

Einn viðmælenda í rannsókninni fór fyrsta daginn með vinkonu sinni sem 

var samlandi hennar í framhaldskólann. Hún gat hins vegar ekki upplýst 

viðmælanda mjög mikið um skólann því hún þekkti ekki vel til innviða hans 

samkvæmt viðmælanda. Mögulegt er að vinkonan hafi ekki fengið nægilega 

góða kynningu og upplýsingar þegar hún byrjaði sjálf í skólanum og þannig 

getur skortur á fræðslu viðhaldist.  

Vinirnir hjálpast að, samanber niðurstöður rannsóknarinnar, en hversu 

megnugir eru þeir? Í þeim tilfellum sem vinirnir eru Íslendingar eru þeir vel 

færir um að lesa upplýsingar, reglur, námsfyrirkomulag og tilkynningar hvers 

konar á móðurmáli sínu, íslensku. Vinir af erlendum uppruna og foreldrar 

með annað móðurmál en íslensku þurfa einnig að hafa aðgang að slíkum 

upplýsingum á auðveldan hátt, helst á sínu móðurmáli líka eins og 

Íslendingar. Samkvæmt móttökuáætlun framhaldsskólanna á að tryggja 

upplýsingaflæði til foreldra og forráðamanna (Reglugerð um rétt nemenda í 

framhaldsskólum til kennslu í íslensku, nr. 654/2009). 
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Eins og að framan greinir, í fræðilega hlutanum og í inngangi, kemur fram 

að stórt hlutfall brotthvarfsnemenda eru þeir sem gerast brotlegir við 

skólareglur eða hætta að mæta samkvæmt rannsóknum Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins í samvinnu með framhaldsskólum. Skólareglur 

snúa að ýmsum þáttum skólastarfsins svo sem mætingum og velta má því 

fyrir sér hvort nemendur almennt þekki reglurnar og sér í lagi hvort 

innflytjendur þekki þær til hlítar nema þeim hafi verið kynntar þær 

sérstaklega á þeirra tungumáli.  

Góð móttaka gæti stuðlað að farsælli byrjun í skólanum, sjálfsöryggi 

margra nemenda og gefið þeim fótfestu sem þeir annars eiga erfitt með að 

öðlast eða tileinka sér. Þess vegna er talin þörf fyrir móttökuáætlun (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 80; Reglugerð um rétt nemenda í 

framhaldsskólum til kennslu í íslensku, nr. 654/200) í framhaldsskólum fyrir 

innflytjendur og fyrirmælin eða markmiðin eru skýr í þeirri áætlun. 

Móttökuáætlun auðveldar aðlögun að nýju samfélagi í framhaldsskólanum og 

hægt er að leiða líkum að því að ef slíkri áætlun er fylgt eftir við móttöku 

innflytjenda myndi það létta róðurinn hjá þeim mörgum og draga úr álagi.  

Viðmælendur tóku mismikinn þátt í félagslífi skólanna og mismunandi 

hvað var í boði fyrir þá að þeirra mati. Ástæðurnar voru ýmist þær að þá 

langaði ekki eða höfðu sitt félagslíf utan skólanna með vinum sínum. Sumir 

fóru í samfylgd vina sinna bæði íslenskum og samlöndum á þá viðburði sem 

þá langaði til að sjá eða upplifa en stundum bara langaði þá ekki.  

Viðmælendur nefndu það fleiri en einn að auðvelt væri að tala við alla ef 

þá langaði til og þeim fannst þeir hvorki verða fyrir fordómum í sinn garð né 

ekki samlagast nemendahópnum. Einn sagðist ekki hafa áhuga á að vera 

mikið með samnemendum sínum því viðkomandi átti kærasta og annar 

viðmælandi kemur samferða vinkonu sinni í bíl frá öðru bæjarfélagi og svo 

fara vinkonurnar aftur samferða úr skólanum og heim. 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar virðist það vera val 

viðkomandi einstaklinga hvernig þeir eignast vini og hversu mikil samskipti 

þeir hafa við samnemendur sína íslenska sem erlenda. Nokkrir viðmælenda 

halda aðallega hópinn með samlöndum sínum og sumir hafa ekki áhuga á að 

umgangast skólafélaga meira en þeir gera. Samkvæmt rannsókn Gests 

Guðmundssonar (2013) meðal innflytjenda í framhalssskóla kom fram að 

viðmælendur hans höfðu ekki almennt eignast nána íslenska vini. ,,Allir eiga 



67 

sína nánustu vini meðal annarra innflytjenda“ (Gestur Guðmundsson, 2013, 

bls. 1 og 10).  

Einn viðmælenda nefndi, að einu sinni á þremur árum, hafði hann 

upplifað fordóma þó ekki persónulega heldur tengdist atvikið ólíkri túlkun á 

hugtaki í félagsfræðitíma. Hugsanlega hefur þar verið um að ræða það sem 

Toshiki Toma nefnir; ómeðvitaðir fordómar. Toma bendir sérstaklega á að 

þegar um samskipti milli Íslendinga og útlendinga sé að ræða þá fari 

Íslendingar sjálfkrafa í kennarastöðu vegna tungumálakunnáttu (Toma, 2007, 

bls. 66).  

Fordómar eru reglulega til umræðu í samfélaginu og gerðar eru 

skoðanakannanir um fordóma gagnvart ýmsu og þar á meðal gegn 

innflytjendum í samfélaginu. Gerð var rannsókn á vegum InterCultural 

Iceland (2012), um birtingarmyndir dulinna fordóma og mismununar í garð 

innflytjenda á Íslandi. Rannsóknin var styrkt af Þróunarsjóði 

Innflytjendamála, í Velferðarráðuneytinu (InterCultural Iceland, 2012). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 93% þátttakenda rannsóknarinnar af 

erlendum uppruna upplifði einhverja birtingarmynd dulinna fordóma í sinn 

garð á 14 daga tímabili og ,,aðeins um 32,5 % þeirra Íslendinga“ sem þátt 

tóku í rannsókninni. Munurinn telst marktækur en ekki tilviljun og er því 

raunverulegur í samfélaginu (InterCultural Iceland, 2012).  

Kennarar voru mjög þýðingarmiklir hjá viðmælendum samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar eins og fram kemur í flestum rannsóknum um 

bæði grunn- og framhaldsskóla. Margir nemendur eiga góðar endurminningar 

um móttöku einstakra kennara sem sýndu þeim ríka umhyggju og mestu máli 

skipti að eiga greiðan aðgang að kennurum til að leita ráða (Gestur 

Guðmundsson, 2013, bls. 8).  

Elsa Sigríður Jónsdóttir (2007b) gerði áhugaverða rannsókn meðal 

Íslendinga í háskóla í Bandaríkjunum. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu 

að kennararnir voru stuðningur og hvatning sem veitti styrkinn þegar 

nemendurnir fóru að efast um getu sína í framandi umhverfi og tungumálið 

var ekki þeirra móðurmál. Þeir fundu að þeir gátu ekki tjáð sig skilmerkilega 

á öðru tungumáli (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007b, bls. 342-343 og 349). 

Rannsókn Elsu Sigríðar er athyglisverð ekki síst af því að um reynslu 

Íslendinga er að ræða á erlendri grundu. 
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5.2 Reynsla nemenda af því að stunda nám í 

framhaldsskóla 

 

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom berlega í ljós að mestu erfiðleikarnir 

hjá viðmælendum var íslenska tungumálið. Að skilja ekki allt, hve langan 

tíma það tekur að lesa, skilja og skrifa og hversu mikinn orðaforða nemendur 

vantar í námsgreinum eins og landafræði, sálarfræði, félagsfræði og 

stærðfræði.  

Sumum þótti enskan erfið, stærðfræði var tilgreind því þar eru orðadæmi 

og einn viðmælenda sagði reynslu sína og vonbrigði yfir því að ekki einu 

sinni í verklegum tíma skildi hann hvernig hann átti að vinna verkefnin því 

kennarinn talaði á íslensku og leiðbeiningarnar með verkinu voru á íslensku. 

Reynsla viðmælandans er í samræmi við niðurstöður þróunarverkefnisins 

FÍNL, Framtíð í nýju landi sem fyrr er getið í fræðilega hluta ritgerðarinnar.  

FÍNL verkefnið benti á úrræði eða þröskulda sem hægt væri að fjarlægja 

til að auka möguleika ungs fólks á að ná árangri hvort sem um er að ræða 

starfsþjálfun eða nám og þar er lagt til að laga íslenskukennslu betur að 

þörfum ungmennanna svo hún skili þeim meiri árangri (Tran og Hanna 

Ragnarsdóttir, 2013, bls. 16). Stuðningskennslu var heldur ekki að finna hjá 

viðmælendum þessarar rannsóknar fremur en í FÍNL verkefninu (Tran og 

Hanna Ragnarsdóttir, 2013, bls. 13).  

Ýmsar rannsóknir gefa endurtekið til kynna að innflytjendur ljúki ekki 

allir námi í framhaldsskóla en erfiðleika og hindranir er að finna víða í 

framhaldsskólanum. Í rannsókn Gests Guðmundssonar (2013) um 

innflytjendur í framhaldsskólum, kemur meðal annars fram að íslenskan er 

,,fyrirferðamesti þröskuldurinn í vegi viðmælenda” og því stærri sem 

móðurmál innflytjenda er ólíkara íslenskunni. Einnig að innflytjendur ljúka 

síður framhaldsskólanámi en innfæddir Íslendingar (Gestur Guðmundsson, 

2013, bls. 3 og 8). Íslendingar sem innritast í framhaldsskóla ljúka reyndar 

heldur ekki allir námi en þeir skilja tungumálið í umhverfi sínu svo sem 

skólareglur og aðrar upplýsingar, tilkynningar og námsefnið. 

Viðmælendur nokkrir tjáðu sig um að það væri mjög ,,stressandi“ að geta 

ekki skilið íslenskuna, sérstaklega í almennum námsgreinum. Það veldur 
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vanlíðan og óöryggi og augljóst að einstaklingi líður ekki vel í slíkri óvissu 

og finnur fyrir vanmáttarkennd. Slíkar aðstæður geta haft afgerandi áhrif á 

líðan og heilsufar.  

Í aðalnámskrá framhaldsskólanna (2012) í kaflanum um heilbrigði og 

velferð kemur fram að heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri 

vellíðan. Heilbrigði ,,ræðst af flóknu samspili einstaklings, aðstæðna og 

umhverfis” og ennfremur þarf allt skólastarf að efla heilbrigði og stuðla að 

markvissri velferð og vellíðan ,,enda verja börn og ungmenni stórum hluta 

dagsins í skóla” (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 21). Þess er 

einnig getið í aðalnámskrá framhaldsskóla að til þess að styðja heilbrigði 

þurfa allir sem í skólunum starfa ,,að styðja jákvæðan skólabrag, bættan 

námsárangur og vellíðan” (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 

21). 

Enginn viðmælenda hafði fengið sérstaka aðstoð við heimanám á vegum 

skólanna né tilgreindu þeir formlegan jafningjastuðning eða aðra aðstoð 

nema þegar kennarar höfðu tíma, í kennslustundum eða frímínútum. 

Aðalnámskrá framhaldsskólanna gerir ráð fyrir að skólarnir aðstoði við 

heimanám innflytjenda (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 80). 

Óskir þátttakenda rannsóknarinnar gætu vel orðið að veruleika og trúlega er 

slíkt að finna í einhverjum framhaldsskólum í mismunandi formi. 

Velferðarráðuneytið (e.d.) getur þess í lýsingu á íslensku sem öðru 

tungumáli í skólum að það séu minni líkur á að nemandi með annað 

móðurmál ,,verði á eftir í náminu ef hugað er að öllum þroskaþáttum ,,meðan 

hann leitast við að læra íslenskt mál og menningarfærni“ 

(Velferðarráðuneytið, e.d.).  

Betur má ef duga skal. Niðurstöður rannsóknar Ólafar Garðarsdóttur og 

Guðjóns Haukssonar (2011) á skólasókn og brotthvarfi einstaklinga eftir 

bakgrunni þeirra, leiddi í ljós að staða ungmenna af erlendum uppruna í 

framhaldsskólum á Íslandi er ,,afar slæm og mun verri en meðaltal 

Evrópusambands- og EES-landanna gefur til kynna” (Ólöf Garðarsdóttir og 

Guðjón Hauksson, 2011, bls. 12). 

Það er umhugsunarvert að staðan sé svo slæm og því mjög áríðandi að 

rannsaka þetta svið sem hugsanlega gæti leitt til þess að innflytjendum 

farnaðist betur í framhaldsskóla á Íslandi. Augljóst er að skortur á 

rannsóknum torveldur að brugðist sé við með markvissum hætti viðvíkjandi 
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stöðu og gengi innflytjenda. Rannsóknir gefa vísbendingar um hvar ráðast 

skal til umbóta hvort sem um er að ræða skólakerfið eða samfélagið. 

5.3 Reynsla nemenda af íslenskunámi í 

framhaldsskólanum 

Þátttakendum er hugstætt samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar 

hversu erfitt það reynist að læra íslensku. Einnig er erfitt að byrja að tala 

íslensku og þurfa að lesa eða útskýra eitthvað í tíma og kannski skilja hinir 

nemendurnir illa eða ekkert af því sem viðkomandi segir. Slík upplifun 

einstaklinga ýtir enn undir mikilvægi þess að innflytjendur fái meiri 

íslenskukennslu til að auka sjálfstraustið og styrkja sjálfsmyndina.  

Það vekur dálitla furðu að samkvæmt ummælum þátttakenda 

rannsóknarinnar, lýkur formlegri íslenskukennslu sem námsgrein hjá 

innflytjendum í framhaldsskóla þegar ákveðnum einingafjölda er náð. 

Fyrirkomulagið virðist vera svo, burtséð frá getu þeirra og færni í 

tungumálinu og jafnvel vilja eða löngun til að læra meira.  

Þá kemur fram að um leið og þátttakendur hefja nám í almennum 

námsgreinum skortir þá verulega orðaforða og hugtakaskilning og jafnvel 

getur þetta reynst erfitt í verklegum námsgreinum. Viðmælendur áttu það 

sameiginlegt að þeim fannst tiltölulega auðvelt að tala um dagleg málefni en 

mjög erfitt og tafsamt að skrifa á íslensku því þá skortir orðaforðann. 

Samkvæmt ummælum viðmælenda þá virðast ÍSA-áfangar reynast þeim vel 

ekki síst hvað viðvíkur sjálfstrausti og vellíðan. ,,Námsgreinin íslenska sem 

annað tungumál er ... meira en tungumálakennsla. Hún felur einnig í sér að 

þjálfa nemandann í íslensku máli og menningarfærni, viðhalda og þróa 

þekkingargrunn og læsi, örva námsgetu og námstækni og síðast en ekki síst 

stuðla að félagslegri vellíðan nemandans“ (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Hanna Ragnarsdóttir (2004b) bendir á í umræðu um grunnskólann að það 

geti verið álitamál að nemendur séu flokkaðir saman á forsendum 

tungumálsins og jafnvel hægt að líta svo á að verið sé að aðgreina þá eftir 

tungumálafærni. Hún bendir á að móttökudeildir og sérkennsla barna af 

erlendum uppruna séu leiðir sem ætlaðar eru til þess að börnin nái tökum á 

íslensku sem fyrst. Það auðveldar börnunum að verða virkir þátttakendur í 

skólastarfinu og litið á börnin sem sérstakan hóp sem þarf aðstoð (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2004b, bls. 149). Hanna (2004b) bendir einnig á að spyrja 
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megi um réttmæti þess að ,,aðgreina börn af erlendum uppruna á þennan hátt 

frá íslenskum börnum“ (Hanna Ragnarsdóttir, 2004b, bls. 149). 

Umræðuefni Hönnu Ragnarsdóttur (2004b) er þarft og þótt það lúti að 

grunnskólanum er það trúlega að nokkru leyti sambærilegt við kennslu ÍSA-

áfanga í framhaldsskólum. Það er áfangakerfi í flestum framhaldsskólum en 

ekki bekkjakerfi og því eru nemendur ekki teknir úr bekk til að fara annað 

miðað við tungumálafærni heldur eru tímarnir inn í stundaskrá hjá 

nemendum. Hugsanlega er nemendur að finna í framhaldsskólum sem finnst 

ekki gott eða þægilegt að vera í ÍSA-áfanga, um það skal ekki fullyrt, en 

sveigjanleiki framhaldsskólakerfisins og námsumhverfi með áfangakerfi er 

ólíkt bekkjakerfi grunnskólans. 

 Hanna Ragnarsdóttir (2004b, bls. 149) bendir á að nemendur af erlendum 

uppruna þurfi sérstaka aðstoð og það er í raun eins með marga innflytjendur í 

framhaldsskóla. Þeir þurfa sumir hverjir sérstaka aðstoð við að ná tökum á 

íslensku og öðrum námsgreinum og því eru ÍSA-áfangar til staðar. Það hefur 

þessi rannsókn rækilega sýnt fram á.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að viðhorf þeirra nemenda 

sem í hlut eiga virðist ekki vera það að þeir séu flokkaðir saman í ÍSA-áfanga 

og þannig aðgreindir frá öðrum samnemendum með neikvæðum formerkjum. 

Rannsóknin sýnir að þeir sem þurfa á aukinni íslenskukennslu að halda eru 

ánægðir með ÍSA-áfangana.  

Viðmælandi sem hafði gott vald á íslensku, taldi líklegt að ástæðan fyrir 

því að hann fór ekki í ÍSA-áfanga væri sú, að hann gæti alveg talað íslensku 

þótt orðaforða vantaði til að lesa námsgreinar. Hann tjáði sig ekki um 

feginleika í því sambandi svo ekki skal fullyrt um hvaða viðhorf ríkir almennt 

til ÍSA-áfanga meðal innflytjenda í framhaldsskóla. Einungis er túlkað í 

samræmi við ummæli þeirra viðmælenda sem tjáðu sig um gagnsemi og 

viðhorf til ÍSA-áfanga í þessari rannsókn. 

Á heimasíðu Velferðarráðuneytisins (e.d.) er eftirfarandi að finna um 

nemendur með íslensku sem annað tungumál og stöðu þeirra gagnvart 

námsgreinum á íslensku: 

 
Kennsla í íslensku sem annað tungumál þarf ... að miðast við stöðu 

nemenda í námi (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

 

Viðmælendur þekktu ekki allir til ÍSA-áfanga í sínum skóla. Ekki er 

augljóst viðmið samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar hvenær nemandi 
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tekur ÍSA-áfanga eða ÍSL-áfanga né er það afgerandi ljóst í aðalnámskrá. 

Aðalnámskrá og lög um framhaldsskóla kveða á um heimild til 

íslenskukennslu fyrir nemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 80) en ekki er tilgreint 

sérstaklega hversu lengi á námstímanum.  

Fram kom hjá flestum viðmælenda að mikill styrkur væri í því að fá 

kennslu í móðurmálinu. ;;Alþekkt er að færni í móðurmálinu ... nýtitst vel í 

frekara málanámi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2009, bls. 36). 

Samkvæmt Velferðarráðuneytinu (e.d.) er hætta á því að tjáning og samskipti 

foreldra og barna geti orðið takmörkuð ef móðurmálinu er ekki haldið við. 

,,Jafnframt er talið að sterkur grunnur í móðurmáli auðveldi nám í öðru 

tungumáli“ (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Einungis einn viðmælenda rannsóknarinnar lærði móðurmálið sitt í 

framhaldsskóla og lærði það sem erlent tungumál með Íslendingum. Hann 

taldi sig hafa haft takmarkað gagn af því nema til að fá einingar. Það er 

munur á því að læra erlent tungumál og ,,annað mál” því erlend tungumál eru 

lærð í skólum en annað tungumál lærist af því að búa og stunda nám í landinu 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 19-20).  

Ítrekað kom fram í máli viðmælenda þessarar rannsóknar hversu 

mikilvægt það er að læra móðurmál sitt því þá er auðveldara að yfirfæra 

orðin í íslensku yfir á eigið tungumál. Þá gengur betur að skilja nýja 

tungumálið og það tekur ekki eins langan tíma að finna réttu orðin á íslensku. 

Fólk tengir sig við móðurmálið sitt allt lífið og lítur á það sem hluta af sér 

(Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 135-136). Birna Arnbjörnsdóttir (2000) 

bendir einmitt á að því traustari sem móðurmálskunnátta og menntun er frá 

heimalandinu ,,því skemmri tíma tekur það nemandann að ná góðri alhliða 

málfærni í seinna máli og því líklegri er nemandinn til að ná sambærilegri 

námsframvindu og jafnaldrar sem ekki skiptu um tungumál“ (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2000). 

Viðmælendur fóru sumir reglulega til ,,heimalands“ síns eða upprunalands 

og fundu fyrir því að smám saman minnkaði orðaforðinn og þeir voru 

óöruggari að skrifa á móðurmálinu. Það er ekki góð staða með tilliti til þess 

að þá er orðaforðinn ófullnægjandi hjá þeim, bæði á móðurmálinu og í 

íslensku. Óskastaða að mati eins viðmælanda var sú, að innflytjendur gætu 

lært móðurmálið sitt og það yrði metið til eininga í náminu því allar einingar 

eru svo dýrmætar þegar talið er saman. Innflytjendur eiga að fá tækifæri til að 
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viðhalda móðurmálinu sem valgrein ef þeir óska þess. ,,Framhaldsskólum er 

heimilt að meta móðurmál nemenda til eininga í frjálsu vali eða til eininga í 

stað annars erlends tungumáls” (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, 

bls. 80). 

Misjafnt var meðal viðmælenda hvort móðurmálið var talað á heimili 

þeirra eða íslenska en oftast var um bæði málin að ræða en einn gat þess að 

jafnvel væri enska líka töluð á heimilinu. Einn viðmælenda tók fram að faðir 

hans hefði talað íslensku frá upphafi við móðurina sem er af erlendum 

uppruna og taldi það ástæðuna fyrir því að móðir hans lærði íslensku strax en 

ekki ensku. Hann sagði það mjög algengt að Íslendingar vildu tala ensku við 

innflytjendur frekar en reyna að skilja íslensku sem er ekki alveg ,,rétt“ töluð.  

Annar viðmælandi nefndi að það væri dálítið vandræðalegt þegar 

Íslendingar spyrðu nánast strax þegar hann reyndi að tala íslensku hvort hann 

geti ekki bara talað ensku. Sjálfur er hann ekkert góður í ensku og vill reyna 

að tala íslensku. ,,Hætt er við að útlendingar hér á landi fái ekki næga 

hvatningu til að læra íslensku“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2009, 

bls. 96) segir í skjalinu, Íslenska til alls, þar sem birtar eru ,,tillögur íslenskrar 

málnefndar að íslenskri málstefnu“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2009, bls. 5). 

Einnig er vakin athygli á því að ,,Íslendingar hafi margir hverjir litla 

þolinmæði til að hlusta á íslensku með erlendum hreim og minnstu frávikum 

frá venjulegri íslenskri orðanotkun, beygingum eða setningagerð. 

,,Útlendingar, sem ráðast í það að læra íslensku, kvarta alltof oft yfir því að 

þeim gangi illa að nota íslenskukunnáttu sína hér á landi vegna þess að“ ... 

,,um leið og erlend einkenni heyrist skipti Íslendingar yfir í ensku“ (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2009, bls. 97).  

Það skiptir meginmáli eins og víðast kemur fram í rannsóknum, í 

sambandi við aðlögun að nýju samfélagi og vellíðan, að innflytjandi verði fær 

um að tala tungumál viðkomandi lands. Slíkar niðurstöður er meðal annars að 

finna í  rannsókn Unnar Dísar Skaptadóttur og Helgu Ólafsdóttur (2010) um 

fullorðinsfræðslu til handa innflytjendum, að íslenskan skiptir höfuðmáli í 

aðlögun og líðan fólks (Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010, 

bls. 10-11). 

Það er nokkuð þekkt að Íslendingar leiti í enskuna í samskiptum við 

innflytjendur. Enskan er gjarnan notuð sérstaklega af Íslendingum og það er í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar Gests Guðmundssonar (2013) sem hann 
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gerði um námsgengi og félagslega aðlögun nemenda með íslensku sem annað 

tungumál í framhaldsskóla. Samkvæmt rannsókn Gests (2013) var enskan 

oftar en ekki þriðja tungumálið í daglegu lífi viðmælenda hans eða 

innflytjendanna og oft samskiptamálið við Íslendinga og aðra innflytjendur. 

Innflytjendur komust svo að því, samkvæmt rannsókninni, að þeir voru sjálfir 

betri í ensku en jafnaldrar þeirra á Íslandi (Gestur Guðmundsson, 2013, 7-8). 

Tatjana Latinovic (2004), er innflytjendi frá Króatíu og var formaður, 

Samtaka kvenna af erlendum uppruna á Íslandi. Hún flutti erindi á 

málræktarþingi Íslenskrar málnefndar (2004) sem bar heitið: ,,Hvaða áhrif 

hafa innflytjendur á íslenskt mál?” Hún bendir á að lykillinn að samfélaginu 

er tungumálið og ef innflytjendur ná ekki tökum á íslensku er hætt við að þeir 

verði álitnir annars flokks og að stéttaskipting myndist í samfélaginu 

(Latinovic, 2004). Hún álítur nauðsynlegt að innflytjendur nái tökum á 

íslensku því annars sé hætta á að enska geti orðið samskiptamál innflytjenda 

þar sem þeir tali saman á ensku (Latinovic, 2004). 

Ana Stanićević skrifaði grein sem birtist þann 17. júní 2014 í 

Morgunblaðinu og ber yfirskriftina: Til hamingju með mig, Íslendingar! Hún 

hafði flust til landsins tæpum þremur árum fyrr til að læra íslensku í 

háskólanum og lauk BA-námi í íslensku sem öðru tungumáli vorið 2014. Hún 

segir frá sjálfri sér og veru sinni á Íslandi og hvernig henni hefur gengið að 

læra íslensku: 

 
Og núna eftir þriðja námsárið er ég búin að þýða íslenska bók og skrifa 

umfjöllun um hana á íslensku. En samt kemur fyrir að Íslendingar, sem 

ég hitti eða umgengst, vilji tala við mig á ensku. Af því að bara 

Íslendingar tala íslensku. Um leið og einhver lítur út fyrir að vera 

útlendingur, þá talar Íslendingur samkvæmt því útlensku við hann. 

Útlendingar tala bara útlensku. Að minnsta kosti ekki íslensku, enda 

erfiðasta tungumálið í heiminum! (Stanićević, 2014) 

 

Framangreind upplifun og frásögn kemur heim og saman við reynslu 

margra nemenda með íslensku sem annað tungumál. Íslendingar grípa til 

enskunnar fremur en að reyna mikið á sig við að skilja íslensku sem ekki er 

töluð af innfæddum. Hugsanlega er viðhorfsbreytinga þörf gagnvart íslensku 

sem öðru tungumáli.  

Það viðhorf ríkir hjá Íslendingum sjálfum (2009) að þjóðin sem talar 

íslensku sé svo fámenn og íslenskan svo erfið að ekki taki því fyrir 

innflytjendur að læra tungumálið. Þar að auki er sú skoðun ríkjandi meðal 
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Íslendinga sjálfra að þeir séu svo ,,færir í ensku að hægur vandi sé að búa og 

starfa á Íslandi án þess að læra íslensku, enska sé gjaldgeng hvarvetna á 

Íslandi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2009, bls. 96).  

Ef slíkt viðhorf ríkir er varla von á stórstígum breytingum eða framförum, 

en vart er meirihluti þjóðarinnar reiprennandi fær í tjáskiptum á ensku. 

Hugsanlega er hefðin svo rík fyrir því að Íslendingar heyri einungis innfædda 

mæla fram móðurmálið að þeim hugnist ekki að reyna að hlusta á og skilja 

þegar innflytjendur tala íslensku. Þeir grípa tækifærið umsvifalaust og vilja 

æfa enskukunnáttu sína þegar færi gefst. Með tímanum breytist þetta 

væntanlega og Íslendingar átta sig á að móðurmál þeirra geta innflytjendur 

lært eins og tíðkast með tungumál annarra fjölmenningaþjóða.  

Samkvæmt Sigurði Konráðssyni (2007) er mikilvægt að hafa það í huga 

að: ... ,,íslenska sem annað mál er ekki léleg íslenska“ (Sigurður Konráðsson, 

2007, bls. 131). 

 

 

 

 Sigurður segir ennfremur: 

 
Íslenska sem annað mál er yfirhugtak sem á að lýsa aðstæðum frekar 

en máli vegna þess að sá sem talar íslensku sem annað mál býr í 

flestum tilvikum yfir eigin móðurmáli sem hann lærði á hefðbundinn 

hátt á unga aldri. Hann er síðan að læra íslensku en hefur ekki  náð 

fullum tökum á henni (Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 131). 

 

Eftirfarandi má finna í áður nefndu skjali málnefndar Íslenska til alls 

(2009): ,,Brýnt er að útlendingum, sem setjast hér að, séu búnar þær aðstæður 

að þeir geti náð tökum á íslensku og orðið virkir þátttakendur í íslenski 

samfélagi á íslensku“ (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 2009, bls. 98). 

Slíkt markmið Íslenskrar málnefndar lofar góðu. 

Það ber allt að sama brunni með tungumálið enda er það grundvallaratriði 

í aðlögun, sjálfsmynd og sjálfstrausti einstaklingsins eins og ítrekað hefur 

komið fram hér að framan um íslenskukennslu og aðlögun fyrir innflytjendur 

í fræðilega hluta þessarar ritsmíðar. Í rannsókn Gests Guðmundssonar (2013) 

meðal innflytjenda í framhaldsskóla kom fram að: ,,Allir viðmælendur fengu 

sérstaka aðstoð í skóla við að tileinka sér íslensku, annað hvort í móttöku- og 

nýbúadeildum eða hjá stuðningskennara“ (Gestur Guðmundsson, 2013, bls. 

7).  
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Niðurstöður í rannsókn Gests (2013) er í ósamræmi við niðurstöður 

þessarar rannsóknar nema ÍSA teljist vera slík aðstoð en það er ekki nægileg 

aðstoð. ÍSA-áfangi er skilgreindur sem  námsgrein samkvæmt aðalnámskrá 

framhaldsskóla og Velferðarráðuneyti (e.d.) um íslenskukennslu innflytjenda 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 80; Velferðarráðuneytið, 

e.d.). 

5.4 Ráðleggingar nemenda til umbóta í 

framhaldsskólanum 

Varðandi umbætur fyrir innflytjendur í rannsókninni fengust áhugaverðar 

ráðleggingar hjá þátttakendum sem vonandi verður hægt að ígrunda nokkuð 

eða taka til athugunar. Þeir nefndu sérstaklega þörfina fyrir að fá meiri 

íslenskukennslu öll námsárin, hjálp við heimanám og að hafa sérstaka 

stuðningstíma fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku og 

hugsanlega fasta tíma í stundaskrá. 

Sláandi er hversu mjög erfið íslenskan reynist nemendum, bókstaflega stór 

hindrun og hversu miklu meiri íslenskukennslu er kallað eftir hvort sem 

nemendur hafa þokkalegt vald á málinu eður ei. Þannig segja viðmælendur 

frá því að sumir þeirra eru ekki endilega í íslenskuáfanga á hverjum 

námsvetri í framhaldsskólanum og íslenskukennsla hættir sem námsáfangi 

þegar ákveðnum einingafjölda er náð eins og hjá Íslendingum. Íslendingar 

klára íslenskuna þó yfirleitt ekki fyrr en á síðasta ári sínu í framhaldsskóla 

þótt það sé eitthvað misjafnt eftir bóknáms- og verknámsbrautum. 

Hér verða tillögur og ráðleggingar viðmælenda til umbóta fyrir 

framhaldsskólann áréttaðar og flokkaðar saman til aukins skýrleika: 

 

Meiri íslenskukennsla 

Viðmælendur töldu að stuðningur og meiri íslenskukennsla væri það albesta 

fyrir þá. Þeir höfðu ekki vísan aðgang að aðstoð utan kennslustunda. Í einum 

skólanna er þó stundataflan þannig að nemendur læra í nokkurs konar 

námsveri þannig að sá þátttakandi rannsóknarinnar hafði aðgang að aðstoð 

rétt eins og aðrir nemendur við þann skóla í hvaða námsgrein sem er. 

Einn viðmælenda orðaði það svo að stuðningur og hjálp við heimanám 

myndi nýtast til framtíðar í náminu sem og það að hafa hjálp öll námsárin í 

framhaldsskóla. Einnig kom fram hjá viðmælendum að það myndi draga úr 
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álagi að vita af því að hægt væri að fá aðstoð við heimanám því foreldrar gátu 

ekki hjálpað. 

Kennarar eru duglegir við að hjálpa nemendum í tímum eftir megni og 

jafnvel í frímínútum en vegna þess að hóparnir eru svo fjölmennir þá komast 

þeir ekki yfir að sinna einum meira en öðrum í kennslustundum. Í reglugerð 

um rétt nemenda í framhaldsskólum til kennslu í íslensku (2009) nr. 

654/4.gr., segir: 

 
Íslenska sem annað tungumál felur í sér þjálfun í íslensku og virka 

þátttöku í íslenskri menningu, menningarfærni, viðhald læsis og 

þekkingu í öllum námsgreinum. Viðfangsefni íslenskukennslunnar eru 

samræmd og samhæfð öllum námsgreinum og leitast skal við að þróa 

námsaðferðir og námstækni til að mæta þörfum nemenda. Miða skal 

við að námið treysti kunnáttu nemenda og efli skilning þeirra á 

hugtökum í námsgreinum til undirbúnings frekara námi í 

framhaldsskóla (Reglugerð um rétt nemenda í framhaldsskólum til 

kennslu í íslensku, 2009). 

 

Það er einsýnt að gaumgæfa þarf fyrirkomulag og skipulagningu 

íslenskukennslu fyrir framhaldsskólanemendur af erlendum uppruna því það 

er ein skýrasta niðurstaðan í þessari rannsókn að þá sárvantar íslenskukennslu 

og stuðning við heimanám sitt. Það þarf ef til vill endurskoðunar við að 

íslenskukennslu ljúki þegar ákveðnum einingum er náð hvað varðar 

innflytjendur ef marka má niðurstöður þessarar rannsóknar sem vel að merkja 

tekur einungis til tíu framhaldsskólanemenda. 

Sé framangreint námsskipulag hvað varðar einingafjölda í íslenskunámi 

hjá innflytjendum í framhaldsskóla staðreynd er það umhugsunarvert hver 

rökin eru fyrir þeirri menntastefnu að þeir læri ekki íslensku öll námsárin sín 

í framhaldsskóla. Einkum mætti líta á það sem athyglisverða staðreynd í ljósi 

þess að: ,,Meginhlutverk ... framhaldsskóla er að stuðla að almennri menntun 

þegnanna. Skólarnir skulu leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu 

samræmi við stöðu og þarfir ... ungmenna. Skólastarfið miðar að virkri 

þátttöku þeira í lýðræðissamfélagi innan sem utan skólans“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 10-11).  

Vera má að það sé undir formerkjum jafnréttis með einingafjölda en 

alltént hljóta innflytjendur að þurfa meiri íslenskukennslu þar sem 

tungumálið íslenska er ekki þeirra móðurmál. ,,Skipulag kennslu getur falið í 

sér ójöfnuð” (Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 4). Birna Arnbjörnsdóttir 
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(2000) bendir á að á meðan barn er að læra nýja málið frá byrjun séu 

,,jafnaldrarnir eintyngdir að bæta við lestri og treysta og dýpka málfærni í 

móðurmálinu“ (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000). 

Ef nemendum með íslensku sem annað tungumál gengur erfiðlega að tjá 

sig á íslensku er erfitt að álykta sem svo að þeir geti lesið sér til gagns í 

námsgreinum á íslensku sem er erlent tungumál fyrir þeim. Í 

Velferðarráðuneytinu (e.d.) er að finna eftirfarandi staðhæfingu: ,,Er 

jafnframt lagt kapp á að nemendur með annað móðurmál en íslensku fylgi 

jafnöldrum sínum í öllum námsgreinum eins og unnt er“ 

(Velferðarráðuneytið, e.d.). Einnig segir:  

 
Við skipulagningu náms kennslunnar þarf að taka mið af því að 

nemendur með annað móðurmál en íslensku  hafi ólíkan 

menningarlegan, mállegan og námslegan bakgrunn. Þessir nemendur 

hafa því misjafnar forsendur til að takast á við nám í íslenskum skólum 

(Velferðarráðuneytið, e.d.). 

 

Rétt er að geta þess að svo virðist sem íslenskukennslu almennt sé 

ábótavant í skólakerfinu eftir því sem ráða má af eftirfarandi staðhæfingu í 

Íslenska til alls, (2009):  
Eins og í grunnskóla þarf að efla móðurmálskennslu í 

framhaldsskólum og þjálfa nemendur betur í ritun, framsögn og 

málfræði (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2009, bls. 36). 

 

Nemendur með íslensku að móðurmáli í framhaldsskóla lesa almennt ekki 

námsgreinar á erlendu tungumáli í sínu framhaldsskólanámi eins og 

innflytjendur gera. Þeir eiga þó margir hverjir erfitt með íslenskuáfanga þar 

sem er mikill lestur, til dæmis eins og Íslendingasögur, dróttkvæði, 

skáldsögur og fleira mætti telja. Reyndar má því til stuðnings lesa eftirfarandi 

í Íslenska til alls (2009) í umfjöllun um móðurmálskennslu í grunn- og 

framhaldsskólum á Íslandi: 

 
Lestrarfærni nemenda er heldur ekki eins og hún ætti að vera og er það 

umhugsunarefni þar sem drjúgur hluti náms í framhaldsskóla er 

bóklegt nám sem byggist meðal annars á lestrarfærni og lesskilningi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2009, bls. 36).  
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Óhjákvæmilegt er að gefa eftirfarandi vitneskju gaum í því sama skjali 

Íslenska til alls (2009) í umræðu um íslenskukennslu meðal innflytjenda og 

Íslendinga í framhaldsskóla á Íslandi: 

 
Það er reynsla margra kennara að sumir nemendur, sem lokið hafa 

stúdentsprófi, eiga erfitt með að tjá sig á skýran hátt, hvort sem er í 

ræðu eða riti. Þá vantar undirstöðukunnáttu í málfræði, þekkja ekki 

málfræðihugtök og hafa ekki náð nægilegri leikni í að beita þeim á 

íslenskt mál. Málfræðiþekking er þó ekki aðeins nauðsynleg til að 

fjalla um og greina íslenskt mál heldur er hún besti undirbúningurinn 

fyrir nám í öðrum tungumálum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2009, bls. 36).  

 

Í aðalnámskrá framhaldsskólanna er tekið fram undir grunnþættinum 

jafnrétti, að í lögum séu skýr ákvæði um það að nemendur skuli á öllum 

skólastigum fá fræðslu um jafnréttismál og hvergi í skólastarfinu ættu að vera 

hindranir í vegi hvors kynsins en jafnframt sé mikilvægt að ,,draga fram að 

ýmsir búa við margþætta mismunun þegar fleiri þættir tvinnast saman, til 

dæmis … þjóðerni” (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 20). 

Viðmælendur kalla eftir meiri íslenskukennslu og eftirfarandi er einnig að 

finna á heimasíðu Velferðarráðuneytisins (e.d.) í tengslum við íslensku sem 

annað tungumál og styður við þá hugmynd að nemendur með íslensku sem 

annað tungumál ættu að fá íslenskukennslu allan framhaldsskólann: 

 
Markmið kennslunnar er meðal annars að veita nemendum með annað 

móður-mál [sic] en íslensku aðgang að menntun í íslensku skólakerfi 

til jafns við aðra nemendur. Með því að huga að öllum þroskaþáttum 

eru minni líkur á að nemandi með annað móðurmál verði á eftir í 

náminu meðan hann leitast við að læra íslenskt mál og öðlast 

menningarfærni (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

 

Með tilliti til þess að tungumálið er lykillinn að samfélaginu og skiptir 

sköpum með aðlögun og sjálfsmynd innflytjenda eins og fram kemur í stefnu 

stjórnvalda: ,,Íslenskunám er mikilvæg forsenda aðlögunar innflytjenda að 

samfélaginu” (Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 13) er ljóst að huga þarf af 

alvöru að íslenskukennslu innflytjenda í öllum námsgreinum því íslenska 

reynist þeim flestum fjötur um fót.  

Samkvæmt stefnu stjórnvalda er ,,meðal annars hlutverk skóla að hjálpa 

börnum frá öðrum menningarsvæðum að verða virkir þátttakendur í nýju 

samfélagi” og markmið íslenskukennslu er ,,að nemendur með annað 
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móðurmál en íslensku verði færir um að skilja og nota íslenskt mál, stunda 

nám í íslenskum grunn- og framhaldsskólum og taka virkan þátt í íslensku 

samfélagi” (Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 13). 

Ákall nemenda á meiri íslenskukennslu rímar vel við viðhorfin í stefnu 

ríkisstjórnarinnar sem telur kunnáttu í tungumálinu vera grundvallaratriði við 

aðlögun samfélagsins (Félagsmálaráðuneytið, 2005, bls. 5). og getur trúlega 

riðið baggamuninn  

 

Stuðningur við heimanám 

Viðmælendur nefndu að gott gæti verið að hafa stuðningstíma inni í 

stundatöflu en trúlega er það ein besta markvissa aðgerðin til að skila 

farsælum námsárangri. Hulda Karen Daníelsdóttir (2004) bendir á, að 

nemendur með íslensku sem annað tungumál þurfi oft meiri stuðning í námi 

en hinn almenni íslenski framhaldsskólanemandi, til dæmis í íslensku, ensku 

og fögum sem þau nema á íslenska tungu (Hulda Karen Daníelsdóttir, 2004, 

bls. 19). 

Viðmælendur bentu á að gott hefði verið að hafa þann valmöguleika að 

fara í stuðningstíma með heimanám í almennum námsgreinum og fá þannig 

hjálp og tilsögn. Sá valmöguleiki ætti að geta verið fyrir hendi þar sem 

aðalnámskrá beinlínis segir ákveðið til um það að framhaldsskólar skuli 

koma til móts við þarfir nemenda af erlendum uppruna með íslenskukennslu 

aðstoð við heimanám og jafningjastuðning ásamt öðrum úrræðum sem koma 

nemendum að gagni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 80) 

sem fyrr greinir í þessum skrifum. 

Nemendur með annað móðurmál en íslensku (Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2010) hafa ekki tungumálið á valdi sínu þegar þeir hefja 

nám í íslenskum skólum. Þeir þurfa aðstoð við að skilja viðfangsefnið og 

auka við orðaforða sinn og þarfnast stuðnings ,,til að námið gangi upp í 

almennum bekk eða námshópi“ (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2010, bls. 189). 

Hugsanlega er tilefni til að endurskoða og ígrunda vel velferð, líðan og 

námsgengi innflytjenda með tilliti til streituvalda sem eru heimanám og 

íslenskukunnátta ef tekið er mið af niðurstöðum þessarar rannsóknar. 

 

Meiri aðgangur að kennurum 
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Enginn viðmælenda hafði aðgang að aðstoð kennara utan kennslustunda né 

heldur var skipulagður neinn stuðningstími fyrir þá. Þetta er þó ekki alveg í 

samræmi við aðalnámskrá framhaldsskóla því þar er kveðið á um að 

nemendur eigi rétt á stuðningi utan kennslustunda. Framhaldsskólar hlutist til 

um að stuðningskennsla í einstökum námsgreinum verði hluti af 

íslenskunámi tvítyngdra nemenda og að í þeirri kennslu verði lögð áhersla á 

hugtakaskilning. Stuðningskennslan geti farið fram á móðurmáli nemenda 

eftir því sem aðstæður leyfa (Menntamálaráðuneyti, 1997, bls. 12). 

Sammerkt með þátttakendum rannsóknarinnar var hversu erfitt það er að 

kalla sífellt eftir aðstoð kennara því hóparnir eru svo stórir nema í ÍSA-

áföngum. Kennararnir geta ekki hjálpað öllum, þeir komast einfaldlega ekki 

yfir það. Margir kennarar hjálpa því nemendum í frímínútum en það er líka 

erfitt því nemendur og kennarar þurfa að mæta í næsta tíma. Nemendur sem 

eiga að fara í stofuna næst á eftir eru oft mættir um leið og hringir út. 

Viðmælendur tóku fram að kennarar væru allir af vilja gerðir til að hjálpa en 

það er ekki nægilegur tími til þess og því er farið heim með lærdóm sem ekki 

er hægt að ráða fram úr fyrir næsta tíma. Þannig vinda erfiðleikarnir upp á sig 

alla önnina og álagið verður mikið hjá innflytjendum í framhaldsskóla.  

Viðmælendur nefndu líka hve mikinn ógnartíma það tekur að reyna að 

skrifa á íslensku. Þeir reyna að þýða allt yfir á sitt eigið tungumál en flesta 

þeirra vantar jafnvel orðin í sínu eigin móðurmáli og þess vegna tekur enn 

lengri tíma að reyna að finna rétta orðið á íslensku. Fólk hefur móðurmálið 

sitt og vald á því þegar það lærir annað mál og það er mikilvægt. ,,Alþekkt er 

að færni í móðurmálinu ... nýtist vel í frekara málanámi“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2009, bls. 36).  

 

Álag við námið 

Kunn er sú staðreynd að margir nemendur þurfa meiri stuðning í skólakerfinu 

hvort sem þeir eru íslenskir eða innflytjendur. Þótt margt sé vel gert, gefa 

upplýsingar úr rannsókninni harla marktækar vísbendingar um að skerpa 

megi stuðning í samræmi við aðalnámskrá framhaldsskóla þótt ekki sé hægt 

að alhæfa. 

Einn viðmælenda sagði að það væri þó alverst þegar þyrfti líka að setja 

allt í tölvu og skila verkefnum tölvurituðum því þá bættist meiri vinna við 

heimanámið. Svona er raunveruleiki nemendanna margra. Þeir segja frá því 

að þeir verði svo þreyttir á að reyna að læra endalaust og samt gengur ekki 
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nógu vel finnst þeim sumum. Þeir hætta þá jafnvel ,,að nenna að reyna“ 

svona mikið. Einn viðmælenda orðaði það svo að hann hefði þurft að berjast í 

náminu til að ná og falla ekki í áföngunum. 

Þrátt fyrir áherslur um jafnrétti í lögum skólakerfisins (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2010) þar á meðal í framhaldsskólalögunum, þá sýna 

niðurstöður ýmissa rannsókna mismunun og jaðarstöðu nemenda af erlendum 

uppruna í skólum á Íslandi samkvæmt Hönnu Ragnarsdóttur (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2010, bls. 12).  

Niðurstöður rannsóknar Þóroddar Bjarnasonar (2006) sýna að unglingar af 

erlendum uppruna standa að mörgu leyti verr að vígi en jafnaldrar þeirra af 

íslenskum uppruna. Þeir unglingar sem alast upp á heimilum þar sem töluð 

eru önnur mál en íslenska virðast standa sérstaklega illa í þessum samanburði 

(Þóroddur Bjarnason, 2006, bls. 398). ,,Mikilvægt er að frekari rannsóknir 

hugi nánar að stöðu unglinga af erlendum uppruna. Líðan í skóla og slök 

félagsleg tengsl við aðra nemendur virðist tengjast tungumálaerfiðleikum og 

jafnframt virðast þeir sem ekki tala íslensku að móðurmáli vera líklegri til að 

verða fyrir einelti (Þóroddur Bjarnason, 2006, bls. 398). 

5.5 Samantekt 

Takmarkanir á niðurstöðum þessarar rannsóknar felast í því að úrtakið var 

einungis tíu þátttakendur. Niðurstöðurnar gefa því ekki tilefni til alhæfinga 

um málefnið. Rannsókn sem gerð væri með stærra úrtaki myndi án efa gefa 

áreiðanlegri sýn á efnið. 

Meginþemað í niðurstöðum rannsóknarinnar er: ,,Tungumálið gæti 

stoppað mig í námi” og endurspeglar vel þá niðurstöðu sem lesa má úr 

svörum viðmælenda í viðtölunum um að íslenskan reynist flestum þeirra 

mjög erfið. Markmiðið var að kynnast reynslu og upplifun nemenda af 

erlendum uppruna, líðan þeirra og námsgengi í framhaldsskólanum. 

Ennfremur að fá upplýsingar frá nemendum sjálfum um umbætur í því skyni 

að mæta þörfum þeirra betur og gera þeim kleift að ljúka námi í 

framhaldsskóla. 

Ef litið er aftur til rannsóknarspurningarinnar sem lagt var upp með: 

,,Hver er reynsla nemenda með íslensku sem annað tungumál af því að hefja 

og stunda nám í framhaldsskóla á Íslandi?“ má segja að svarið við henni sé í 

megindráttum meiri íslenskukennsla og aðstoð við námið og heimanám öll 
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námsárin. Einnig kom mjög skýrt fram að kennararnir reyna eftir megni að 

hjálpa nemendum, vinirnir hjálpast að og viðmælendum líður vel í skólanum 

Svarið við rannsóknarspurningunni er fróðlegt og vert að ígrunda viðvíkjandi 

skipulag náms og menntunar innflytjenda í framhaldsskóla til að tryggja þeim 

velferð og farsælt námsgengi 

Nemendur hrópa á meiri íslenskukennslu og ekki bara nokkrar einingar  

sem þeir klára fyrstu tvö árin eða svo í náminu heldur öll námsárin í 

framhaldsskóla. Íslenskukennslan þarf að taka mið af þörfum nemenda, 

námsgreinum og hugtakaskilningi en getur ekki miðast við tiltekinn 

einingafjölda einstakra námsbrauta. Þær upplýsingar koma fram í þessari 

rannsókn að flestir viðmælenda klára einingafjölda í íslensku snemma á 

námsferlinum og slíkt fyrirkomulag er áríðandi að endurskoða. Eftir því sem 

næst verður komist virðist einingafjöldi innflytjenda í íslenskunámi miðast 

við námsbrautir sem skipulagðar eru fyrir íslenska námsmenn  

Það blasir við samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar að nemendur með 

annað móðurmál en íslensku vantar meiri íslenskukennslu að þeirra mati. Það 

er ekki bara vegna þess að þeim farnaðist þá betur í náminu heldur hefur 

íslenskukunnátta og færni vitaskuld áhrif á alla líðan og félagslega aðlögun 

hvort sem litið er til skólans eða samfélagsins og alkunna er að maður er 

manns gaman (Hávamál, 1926, bls. 29).  

Auk þess tefur það nemendur í námi og er dýrara að ná ekki 

lágmarkseinkunn, þurfa að endurtaka áfangann og í raun ekki geta verið 

vissir um að betur gangi í seinna skiptið ef þeir fá enga aðstoð. 

Viðmælendum rannsóknarinnar ber saman um að kennarar reyna sífellt að 

hjálpa þeim. Hvernig það gengur er háð því skilyrði að þeir komist til þess og 

hafi tíma vegna hópastærða og slíkt óöryggi veldur álagi fyrir alla nemendur 

bæði Íslendinga og innflytjendur. 

Í þessari rannsókn var viðmiðið að nemendur væru orðnir 18 ára því þá 

hafa þeir öðlast nokkra reynslu af skólanum og eru þar að auki orðnir 

sjálfráða. Það var eftirtektarvert að viðmælendur voru nokkuð klárir á því 

hvernig námi þeirra var háttað og hvenær þeir hygðust ljúka námi.  Sumir 

þeirra vinna með náminu og eru ekki í fullu námi eða þeir eru að klára og eru 

því í fáum námsgreinum. Flestir viðmælenda höfðu búið í nokkur ár í Íslandi 

en mislengi þó og tveir þeirra höfðu ekki farið í grunnskóla á Íslandi.  
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6. Lokaorð 

Rannsóknarefnið sem hér hefur verið rakið er þarft og vonandi geta 

niðurstöðurnar orðið til umbóta fyrir nemendur með annað móðurmál en 

íslensku í framhaldsskólum á Íslandi. Þátttakendum hefur farnast þokkalega 

vel í framhaldsskólanum og eru fremur sáttir með námsgengi sitt í heildina 

þótt ekki virðist leiðin greið með íslenska tungu sem annað mál í farteskinu. 

Þeir kalla þó eftir stuðningi, hjálp við heimanámið og leggja áherslu á að fá 

meiri íslenskukennslu sem vitaskuld myndi auðvelda þeim námið enn betur 

og auka sjálfstraust þeirra. Það væri þess virði að skoða betur með viðameiri 

rannsókn og fleiri þátttakendum reynslu innflytjenda í framhaldsskóla, 

námsgengi þeirra og líðan.  

Með því að fá upplýsingar og tillögur um hvað mætti betur fara frá 

nemendum sjálfum er hægara um vik að gera raunhæfar umbætur. Það er því 

áríðandi að gera rannsóknir og umbætur í kjölfarið til farsældar 

innflytjendum og samfélaginu öllu sem fellur vel að hugmyndafræði 

fjölmenningarkennslu. Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón Hauksson (2011) taka í 

sama streng og segja brýna þörf fyrir ,,rannsóknir á frammistöðu ungmenna 

af erlendum uppruna í íslenskum framhaldsskólum“ (Ólöf Garðarsdóttir og 

Guðjón Hauksson, 2011, bls. 12). 

Viðmælendur mínir höfðu allir nema einn býsna góða reynslu af upphafi 

framhaldsskólagöngu sinnar svo ætla má að aðlögun að skólasamfélaginu 

hafi gengið nokkuð vel. Viðmælendur urðu ekki varir við neina sérstaka 

móttöku við upphaf námsferils síns sem tekur mið af móttökuáætlun 

framhaldsskólanna en slík áætlun skal vera til staðar í skólunum samkvæmt 

aðalnámskrá framhaldsskóla sem fyrr getur í þessari ritsmíð.  

Hluti þeirra nemenda sem hefja nám í framhaldsskóla og hafa annað 

móðurmál en íslensku hættir námi samkvæmt rannsóknum eins og rækilega 

hefur komið fram hér að framan. Mörgum væri ugglaust hægt að hjálpa meira 

og auðvelda róðurinn með markvissum úrræðum og umbótum. Það er eina 

leiðin til að tryggja að allir nemendur fái nám við hæfi.  

Ekki nægir að kanna eingöngu hversu mikið brotthvarf nemenda í 

framhaldsskólum er í prósentum talið, heldur þarf að bregðast við vandanum 
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og skoða ástæður brotthvarfs sem eru væntanlega ekki að öllu leyti 

sambærilegar hvað varðar innflytjendur og innfædda nemendur. 

Þótt þessi rannsókn sé ekki ýkja stór í sniðum má ætla að niðurstöður 

hennar gefi nokkuð haldbærar vísbendingar um reynslu og upplifun 

viðmælenda af því að hefja og stunda nám í framhaldsskóla á Íslandi eins og 

rannsóknarspurningin hljóðaði upp á. Vonast er til að rannsóknin geti jafnvel 

verið upplýsandi fyrir framhaldsskólann almennt um það hvernig 

innflytjendum líður í skólanum og hvernig umbætur mætti gera 

einstaklingum til heilla. Það eru auðvitað takmarkanir á rannsókninni hvað 

úrtak varðar þar sem einungis er um fáa einstaklinga að ræða en mjór er 

mikils vísir.  

Upplýsingar frá sjónarhorni innflytjenda sjálfra, reynsla þeirra og upplifun 

af námi í framhaldsskóla, er mikilvæg og auk þess fá þeir tækifæri til að 

koma með tillögur að umbótum fyrir framhaldsskólann. Þátttakendur stunda 

nám í fjölbreyttum framhaldsskólum, bæði fámennum og fjölmennum, 

úrtakið er fjölmenningarlegt og námsvalið er margþætt í framhaldsskólum á 

Íslandi. Möguleikar til náms og námstækifæri eru því fjölþætt og margvísleg 

fyrir nemendur. 

Það er athyglisvert að íslenska fyrir innflytjendur virðist einungis kennd 

miðað við einingafjölda námsbrauta samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

en ekki í samræmi við þarfir, óskir og færni nemenda í tungumálinu. Í 

aðalnámskrá framhaldsskóla segir: ,,Kjarni í íslensku er ... 15 einingar (af 140 

einingum til stúdentsprófs). Þó er hægt að færa sömu rök fyrir gildi 

þróttmikillar móðurmálskennslu í framhaldsskóla og í grunnskóla“ (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2009, bls. 36).  

Fram kom í rannsókninni að nokkrir þátttakenda höfðu óskað eftir því að 

fá meiri kennslu í ÍSA-áföngum en það ekki gengið eftir. Íslendingar taka 

ákveðinn fjölda eininga í íslensku en nemendur með annað móðurmál en 

íslensku hljóta klárlega að þurfa meiri íslenskukennslu og aðstoð allan 

námstímann í framhaldsskólanum eins og fram kemur hjá viðmælendum í 

rannsókninni. 

Viðmælendur tjáðu sig sérstaklega um að kennarar reyndu að aðstoða þá 

eftir mætti en fjöldi nemenda í hópunum er þar verulegur þrándur í götu. 

Framhaldsskólakennarar (2009) sinna fjölbreyttum nemendahópi í starfi sínu, 

meðal annars ört vaxandi fjölda ,,unglinga af erlendum uppruna“ og þeir 
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þurfa oft meiri og annars konar kennslu og málörvun en þeir sem hafa 

íslensku að móðurmáli (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2009, bls. 36).  

Íslendingar sem búið hafa erlendis í mislangan tíma, flytja heim frá 

útlöndum og þurfa margir aðstoð í íslensku. Það á ekki síst við um orðaforða 

og hugtakaskilning og þeir eru nemendur í ÍSA-áföngum. Það gefur því auga 

leið að innflytjendur, með annað móðurmál en íslensku, sem sumir hverjir 

flytja til landsins að sumarlagi frá ýmsum löndum heims og fara beint í 

framhaldsskóla að hausti, þurfa meiri íslenskukennslu óháð einingafjölda 

námsbrauta.  

Minnast þarf jafnréttis til náms og markmið jafnréttismenntunar ,,er að 

skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forendum,“ (Mennta- of 

menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 19-20). Huga þarf að velferð hvers 

einstaklings og námstækifærum hans því framhaldsskólinn er fyrir alla og 

,,hann á að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 30). Menntun til jafnréttis 

,,fjallar um hvernig aldur, búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, 

lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, ætterni og þjóðerni geta 

skapað mismunun eða forréttindi í lífi fólks“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 34). 

Niðurstaðan er sú að markmið menntunar í íslensku skólakerfi eru háleit 

og fjölskrúðug og framtíðin björt fyrir komandi kynslóðir. Hafa þarf hins 

vegar hugfast að til þess að auka líkur á að markmiðin náist í reynd, fyrir alla 

nemendur, þarf að framfylgja í hvívetna þeim ramma ,,sem mótast hefur í 

anda gildandi laga, reglugerða og alþjóðasamninga“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 5). Að ógleymdum grunnþáttunum sex 

sem mynda kjarna menntastefnunnar og birtast í aðalnámskrá framhaldsskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 14).  

Að auki væri til bóta og í raun aðkallandi að gaumgæfa betur þarfir 

innflytjenda og hvernig má raunverulega mæta þörfum þeirra. 

Námsframvinda innflytjenda og þar með námstækifæri, þurfa að vera 

jafnfætis tækifærum íslenskra námsmanna, ekki vörðuð hindrunum. Velferð 

allra nemenda og fjölmenning auðgar skólabrag framhaldsskólanna. 

Markmið menntastefnunnar spanna stór svið mannlífs. Hugað er að 

bókviti, verksviti og siðviti til aukins þroska til handa hverjum einstaklingi. 

Er þar komið að leiðarlokum þessarar umfjöllunar og mál að linni. Tekið er 
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heils hugar undir með 18. erindi Hávamála, þar sem segir: ,,Sá einn veit,/ es 

víða ratar /ok hefr fjölð of farit,” (Hávamál, 1926, bls. 22). Mennt er máttur. 
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Fylgiskjal 1 Bréf vegna meistaraprófsritgerðar og fyrirhugaðs 

rannsóknarverkefnis 

 

     Akureyri, 26. september 2014 
 

 

Bréf vegna meistaraprófsritgerðar og fyrirhugaðs 

rannsóknarverkefnis 

 

 

 

Ágæti skólameistari, 
 

ég undirrituð er að ljúka meistaranámi í menntavísindum við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri og hef hug á að fjalla um og 

rannsaka reynslu innflytjenda af því að hefja og stunda nám í 

framhaldsskóla á Íslandi, í meistaraprófsritgerð minni. 

 Ég er framhaldsskólakennari og hef kennt við 

Verkmenntaskólann á Akureyri í tæp 30 ár og í allmörg ár hef ég kennt 

innflytjendum íslensku og verið umsjónarkennari þeirra. 

 Ég hef mikinn áhuga á að kynna mér reynslu nemendanna og fá 

tillögur frá þeim sjálfum um hvernig þeir telji farsælast að hefja og 

stunda nám í framhaldsskóla á Íslandi í þeim tilgangi að gera umbætur. 

Þetta málefni hefur lítið sem ekkert verið rannsakað hér á landi en 

talsvert hefur verið rannsakað hvernig innflytjendum vegnar í 

grunnskólum á Íslandi. 

 Til þess að fá sem víðtækasta yfirsýn og marktæka niðurstöðu 

rannsóknarinnar leita ég liðsinnis nokkurra skóla til að finna nemendur 

sem gætu hugsað sér að taka þátt í rannsókninni. 
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Rannsóknarspurningin er:  Hver er reynsla nemanda með íslensku sem 

annað tungumál af því að hefja og stunda nám í framhaldsskóla á 

Íslandi? 

Erindi mitt er því að biðla til þín, ágæti skólameistari, að veita 

mér góðfúslega aðstoð við að fá þátttakendur í rannsóknina, t.d. með 

hjálp íslenskukennara, svo fremi sem nemendur af erlendum uppruna 

er að finna í þínum framhaldsskóla. Ákjósanlegt er að nemendurnir séu 

orðnir 18 ára gamlir enda hafa þeir þá öðlast nokkra reynslu af 

skólagöngu í framhaldsskóla og eru orðnir sjálfráða. 

Ég vonast til að heyra frá þér sem fyrst um það hvort þú getir 

mögulega orðið við beiðni minni því ég hlakka til að hefjast handa. 

 Leiðbeinandi minn er Dr. Hermína Gunnþórsdóttir, lektor við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri. Hægt er að hafa samband við hana 

í gegnum netfangið hermina@unak.is eða á skrifstofu hennar í síma 

460-8556. 

 

Með fyrirfram þökk og kveðju, 

Anna Lilja Harðardóttir, 

ha130409@unak.is; alh@vma.is 

gsm 864-1408; vinnusími í VMA 464-0300 

Fylgiskjal í viðhengi; kynningarbréf rannsóknarinnar til þátttakenda og 

samþykkisyfirlýsing        

         

 

     

    

 

mailto:ha130409@unak.is
mailto:alh@vma.is
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf til þátttakenda 

 

Kynningarbréf til þátttakenda 

             Upplýsingar vegna rannsóknarinnar 

 

Reynsla nemenda með íslensku sem annað tungumál af 

því að hefja og stunda  nám í framhaldsskóla á Íslandi. 

 

 

 

Ágæti viðtakandi, 

 

ég undirrituð er að ljúka meistaranámi í menntavísindum við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri og hef hug á að fjalla um og 

rannsaka reynslu innflytjenda af því að hefja og stunda nám í 

framhaldsskóla á Íslandi, í meistaraprófsritgerð minni. 

Rannsóknarverkefnið byggir á eigindlegri rannsókn þar sem ég 

mun taka viðtöl við nokkra einstaklinga og vinna niðurstöður í 

samræmi við þær upplýsingar sem koma fram hjá þátttakendum. Með 

þessu bréfi óska ég eftir þátttöku þinni í rannsóknarverkefni vegna 

meistaraprófsritgerðar minnar. 

 Tilgangur rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um reynslu 

nemenda með íslensku sem annað tungumál af því að hefja og stunda 

nám í framhaldsskóla á Íslandi. Eins og fyrr segir er um að ræða 

eigindlega rannsóknaraðferð, nánar tiltekið fyrirbærafræðilega. Hún 
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byggir á gagnasöfnun með viðtölum við einstaklinga sem þekkja vel til 

fyrirbærisins sem rannsakað er hverju sinni. 

 Viðtalið fer fram þar sem þér þykir best en mikilvægt er að þar sé 

algjört næði. Viðtalið tekur 30-60 mínútur og verður hljóðritað en eftir 

að það hefur verið afritað orðrétt verður upptökunni eytt. Nöfnum og 

staðarháttum verður eytt þannig að ekki verður hægt að rekja 

niðurstöður rannsóknarinnar til þín eða þeirra sem þú fjallar um. 

Fyllsta öryggis verður gætt við varðveislu gagna og þér heitið 

algjörum trúnaði og nafnleynd. Ég legg áherslu á að þú ræður hvort þú 

tekur þátt í þessari rannsókn og þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær 

sem er, án fyrirvara og án þess að gefa upp ástæðu. Ef þú vilt ekki taka 

þátt eða hætta þátttöku mun það ekki hafa neinar afleiðingar fyrir þig. 

Einnig er þér heimilt að neita að svara einstökum spurningum í 

rannsókninni. 

 

Virðingarfyllst, 

Anna Lilja Harðardóttir framhaldsskólakennari og meistaranemi við 

HA  

netfang ha130409@unak.is;  alh@vma 

gsm 864-1408; vinnusími VMA 464-0300 

 

Leiðbeinandi minn er Dr. Hermína Gunnþórsdóttir, lektor við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri. Hægt er að hafa samband við hana 

í gegnum netfangið hermina@unak.is eða á skrifstofu hennar í síma 

460-8556. 

mailto:ha130409@unak.is
mailto:alh@vma
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Fylgiskjal 3 SamþykkisyfirlýsingFylgiskjal 3 

 

Samþykkisyfirlýsing 

 

 

Ég undirritaður /undirrituð hef lesið kynningu á framangreindri 

rannsókn og samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 

 

Nafn eða stafir þátttakanda 

 

______________________________ 
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Fylgiskjal 4 Viðtalsrammi 

 

     Viðtalsrammi 

Rannsóknarspurningin: Hver er reynsla nemenda með íslensku sem 

annað tungumál af því að hefja og stunda nám í framhaldsskóla á 

Íslandi? 

 

Að byrja í skólanum 

 

 Hvernig var að byrja í framhaldsskóla á Íslandi - hver er 

reynsla þín af því? 

 Hvernig var að læra í skólanum - stunda þar nám? 

 Varstu óörugg/ur? Þekktir þú einhvern – varstu ein /einn? 

 Voru /eru fleiri nemendur frá þínu landi í skólanum? 

 Hvernig var fyrsti skóladagurinn? Gekk vel – var erfitt?  

 

Móttakan 

 Hvernig fannst þér móttakan vera í framhaldsskólanum? Tók 

einhver á móti þér í skólanum? Þarf að laga móttökuna? 

 Hvernig hefðir þú viljað láta taka á móti þér? 

 Varstu í LKN (lífsleikni) þegar þú byrjaðir í skólanum? 

 Er einhver umsjónaraðili í þínum skóla fyrir nemendur með 

annað mál en íslensku sem þú getur leitað til? 

 

Námið og íslenskan 

 Hvernig gekk þér að læra – og stunda námið? 
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 Hvernig var íslenskukennslan í framhaldsskólanum? 

 Hvernig gekk að læra aðrar námsgreinar? Var einhver 

námsgrein erfiðari en önnur? 

 Er gott að hafa ÍSA áfanga eða væri betra að vera í 

íslenskuáföngum eða bæði ÍSA og ÍSL? 

 Hvernig gengur með íslenskuna, að læra hana og tala hana? 

Er enska notuð? 

 

Stuðningur við námið 

 Fékkstu stuðningskennslu eða hjálp við að læra í skólanum? 

 Fékkstu aukatíma í eða utan skólans? 

 Hefðir þú viljað fá hjálp eða stuðning hjá kennara í 

námsgreinunum – Væri gott að hafa tíma inn í stundatöflunni? 

 Fékkstu kennslu í móðurmálinu þínu?  Skiptir það máli – 

hvers vegna? 

 

Fordómar 

 Finnur þú fyrir einhverjum fordómum gagnvart nemendum 

með íslensku sem annað tungumál? 

 

Félagslífið 

 Hvernig er félagslífið – tekur þú  þátt í félagsstarfi í 

skólanum? 

 Hvernig gekk að aðlagast í skólanum, kynnast nemendum og 

kennurunum? 

 Eignaðist þú vini eða kunningja í skólanum? 
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Staðan nú 

 Hvernig líður þér í skólanum núna? Finnst þér gaman í 

skólanum? 

 Hvenær reiknar þú með að ljúka námi? 

 Hvað er auðveldast eða erfiðast við að stunda nám í 

framhaldsskóla?  

 Ertu að vinna með náminu? 

 

Ráðleggingar eða tillögur til framhaldsskólans á Íslandi: 

 Þarf að breyta einhverju í framhaldsskólanum á Íslandi?  

 Er hægt að breyta einhverju í framhaldsskólanum á Íslandi 

fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku? 

 Hefur þú einhver góð ráð til framhaldsskólans? 

 Viltu láta breyta einhverju í skólanum? 

 



 

 


