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Formáli 

Ritgerð sú sem hér birtist er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed.-gráðu í uppeldis- 

og menntunarfræði með áherslu á sérkennslufræði. Síðan ég útskrifaðist sem 

grunnskólakennari árið 2003 frá Háskólanum í Þrándheimi í Noregi (HIST) hef 

ég unnið við kennslu í grunnskólum á Íslandi, nánar tiltekið á höfuðborgar-

svæðinu. Viðfangsefni ritgerðarinnar hefur verið mér hugleikið lengi, enda hef 

ég löngum velt fyrir mér af hverju sumir nemendur blómstra í skóla-

samfélaginu á meðan aðrir eiga erfiðara með að finna sig á þessum vettvangi. 

Nám í sérkennslufræðum hefur dýpkað þekkingu mína á stöðu jaðarhópa í 

menntakerfinu og gefið mér verkfæri sem gera mér kleift að skoða nánar þær 

hindranir og tækifæri sem börn og ungmenni búa við í skólasamfélaginu hér á 

landi. Ég vona að þetta verkefni verði til þess að auka þekkingu okkar á þeim 

þáttum sem standa í vegi fyrir að öll börn hefji skólagöngu á sömu 

forsendum; að ná árangri í námi og líða vel. Markmið allra sem koma að 

skólagöngu barna hlýtur að vera að styðja við þau úrræði sem tryggja 

tækifæri til farsældar og velgengni allra nemenda á þeirra forsendum.  

Ritgerðin er unnin undir leiðsögn Dr. Berglindar Rósar Magnúsdóttur, 

lektors við Háskóla Íslands og vil ég þakka henni sérstaklega fyrir góðan 

stuðning, innblástur og lærdómsríka leiðsögn. Dr. Ólafi Páli Jónssyni, dósent 

við Háskóla Íslands og sérfræðingi í efni ritgerðarinnar, þakka ég fyrir 

gagnlegar ábendingar. Sömuleiðis vil ég þakka þátttakendum, mæðrunum 

fimm, fyrir að gefa af sínum tíma og veita mér tækifæri til þess að sjá 

skólastarf, nám og uppeldi frá þeirra sjónarhorni. Þær voru allar einstaklega 

jákvæðar og opnar fyrir að deila reynslu sinni og viðhorfum. Ég lærði mjög 

mikið af þessum konum og án þeirra þátttöku hefði þetta spennandi og 

krefjandi verkefni ekki orðið til. Ég vil líka þakka eiginmanni mínum og 

fjölskyldu sem hafa hvatt mig áfram og veitt mér ómetanlegan stuðning í 

gegnum allt ferlið.  
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Agrip 

Víðast hvar eru sterk tengsl milli uppruna og stéttarstöðu nemenda annars vegar og 

námsárangurs í samræmdu námsmati hins vegar (sjá t.d. Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Kristjánsson og Börkur Hansen, 2010; Bourdieu, 1991; Friðgeir Andri Skúlason og 

Sigurgrímur Skúlason, 2013; Nieto, 2010; Van Galen, 2007). Þessi tengsl mældust lengst 

af frekar veik á Íslandi en þau hafa styrkst á síðustu árum. Börn innflytjenda og lægri 

stétta standa verr að vígi en önnur börn þegar félags- og námsleg staða þeirra er 

skoðuð. Á sama tíma hafa kröfur skólayfirvalda aukist gagnvart foreldrum í formi 

sjálfboðavinnu foreldra í skólastarfinu, í gegnum aukið heimanám barna þeirra og 

áherslu á hagsmunagæslu foreldra fyrir hönd barna sinna (Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2013c). Þrátt fyrir að hið kynhlutlausa hugtak foreldrar sé notað, bera mæður gjarnan 

hitann og þungann af þessari vinnu (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013b; Gottzén, 2011; 

Lareau 2002, Reay, 2010; Vincent, 2010) en virkni þeirra er þó misjöfn eftir bakgrunni 

og aðstæðum. Umræða um innflytjendafjölskyldur er einhæf á Íslandi og nánast gert 

ráð fyrri slæmu gengi innflytjendabarna í skóla en með samtvinnun mismununarbreyta 

má sjá að breytileiki er innan hópsins (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010). 

Þann breytileika er mikilvægt að skoða nánar.  

Í þessari rannsókn er leitast við að skilja hvernig mæður af austur-evrópskum 

uppruna styðja við börn sín sem teljast standa vel, bæði náms- og félagslega, í sínu 

skólasamfélagi. Rannsóknin byggir á eigindlegum viðtölum við fimm mæður af austur-

evrópskum uppruna sem allar eiga börn í grunnskóla og vegnar vel að mati þriðja aðila
1
 

á þeim vettvangi. Úrvinnsla og túlkun gagna byggir á hugtakalíkani Bourdieu um 

vettvang, auðmagn og habitus með áherslu á stétt og uppruna. Einnig var unnið úr 

opinberum tölfræðilegum gögnum til þess að fá skýrari mynd af því hvar þessar 

fjölskyldur eru staðsettar í hinu félagslega rými skoðað út frá reykvísku samhengi. 

Við greiningu viðtala kom fram að sá menningarauður sem mótað hefur habitus 

þeirra nýttist þeim markvisst í að yfirvinna hindranir sem þekktar eru meðal 

foreldra af erlendum uppruna. Þær höfðu sjálfar upplifað velgengni í námi í sínu 

heimalandi og bjuggu yfir miklu sjálfsöryggi í samskiptum við skóla barna sinna. Í 

ljós kom að allar þessar mæður voru langskólagengnar og höfðu flestar slíkan 

uppruna, þ.e. áttu langskólagengna foreldra sem sinntu sérfræðistörfum, og þær 

voru fljótar að átta sig á leikreglum menntavettvangsins á Íslandi og leiðum til að 

styðja börnin í skólanum.  

                                                           
1
 Kennara eða foreldra annarra en barnsins sem til umræðu er. 
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Abstract 

East-European middle-class mothering in the Icelandic school context 

In most countries, there are strong links between the socio-economic and immigrant 

status of students, and their performance in standardized educational assessments 

(Nieto, 2010; Van Galen, 2007; Bourdieu, 1991). These gaps have been less visible in 

Iceland than in other countries, but in recent years they have become more noticeable 

(Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson and Börkur Hansen, 2010; Friðgeir Andri 

Skúlason and Sigurgrímur Skúlason, 2013). Recent research in Iceland has found that 

these groups of children do worse academically than their peers, and are more likely to 

experience educational and social exclusion. However, by utilizing intersectional 

analysis it is clear that great variations exist within the group of immigrants (Börkur 

Hansen and Hanna Ragnarsdóttir, 2010) that sharpened my research focus towards 

first-generation immigrant students at the higher end of school achievement. 

Concurrently, policy makers and school authorities increase demands on 

parents, in the form of volunteer work for the school, and parental strategies to 

secure their child’s private good that can further challenge equity (Berglind Rós 

Magnúsdóttir 2013a). Despite the use of the gender-neutral concept; parents, 

mothers often bear the brunt of this workload (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013b; 

Gottzén, 2011; Lareau 2002, Reay, 2010; Vincent, 2010).  

This study seeks to understand what factors related to background and mothering 

practices contribute to educational and social success of children of Eastern-European 

origin, in the Icelandic school system. The study is based on qualitative interviews with 

five mothers, who have elementary-school-aged children. Their children are successful 

both socially and academically according to the staff or parental member of their school 

community. Analysis and interpretation of the data is based on Bourdieu’s conceptual 

framework of field, capital and habitus. 

An analysis of the interviews revealed that the cultural capital that has shaped 

mothers’ habitus, was activated effectively in overcoming obstacles that are well-

known among parents of foreign origin. They themselves had experienced success in 

the field of education in their own countries, and were not afraid to make demands and 

propose to the school professionals. They put emphasis on assisting with homework, 

and generally to be involved in the schooling of their children. It turned out that most of 

these mothers had middle-class status and origin, i.e., grew up in homes with highly 

educated parents working as professionals and could reproduce their parents’ 

construction of the “competent child” in another field of language and schooling. 
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1 Inngangur   

Viðfangsefni þessarar rannsóknar eru mæður af austur-evrópskum uppruna 

í Reykjavík, og með hvaða hætti gildi þeirra, aðstæður og bakgrunnur hefur 

áhrif á það hvernig þær styðja við börn sín í grunnskólanámi. Rannsakandi 

er sjálf móðir með erlendan bakgrunn. Slík tengsl við rannsóknarefnið geta 

veitt góðar forsendur til þess að setja sig inn í hugarheim, aðstæður og um-

hverfi þátttakenda rannsóknarinnar.  

Samfélagsmynstur á Íslandi hefur breyst mikið á síðustu áratugum og með 

mikilli fjölgun barna af erlendum uppruna hafa skapast auknar umræður um 

málefni þeirra. Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofu Íslands (2014) er hlutfall 

fyrstu og annarrar kynslóðar innflytjenda2 9,5% af íbúum landsins.  

1.1 Markmið 

Víðast hvar eru sterk tengsl milli uppruna og stéttarstöðu nemenda annars 

vegar og námsárangurs í samræmdu námsmati hins vegar (sjá t.d. Bourdieu, 

1991; Nieto, 2010; Van Galen, 2007). Þessi tengsl mældust lengst af frekar lág á 

Íslandi en þau hafa styrkst á síðustu árum (Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Kristjánsson og Börkur Hansen, 2010; Friðgeir Andri Skúlason og Sigurgrímur 

Skúlason, 2013). Niðurstöður rannsókna á stöðu fólks af erlendum uppruna 

sýna að aðlögun að nýju samfélagi getur reynst mjög erfið. Slíkar aðstæður geta 

leitt bæði af sér versnandi andlega og líkamlega heilsu og minni möguleika á 

velgengni í námi og á vinnumarkaðnum (Zheng, Sang og Wang, 2004). Börn 

innflytjenda standa að meðaltali verr að vígi en önnur börn þegar félags- og 

námsleg staða þeirra er skoðuð. Rannsóknir hér á landi hafa meðal annars leitt í 

ljós að nemendur af erlendum uppruna koma síður til með að stunda nám í 

framhaldsskólum en íslenskir jafnaldrar þeirra (Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón 

Hauksson, 2011). En þessi meðaltöl hafa einnig skapað nokkuð einhæfa 

umræðu um innflytjendur. Lægri meðalárangur meðal innflytjenda ýtir undir 

einsleita umræðu og staðalmyndir án þess að nægilegur gaumur sé gefinn að 

þeim breytileika sem er innan hópsins og getur tengst ólíkum aðstæðum og 

                                                           
2
 Í þessari ritgerð er innflytjandi skilgreindur eins og í gögnum Hagstofu Íslands, þ.e. sem 

einstaklingur sem fæðist erlendis og á foreldra sem báðir hafa erlendan bakgrunn, þ.e. eru 
fæddir erlendis og eiga sjálfir foreldra sem fæddir eru erlendis (Ólöf Garðarsdóttir, Guðjón 
Hauksson og Helga Tryggvadóttir, 2009). 
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bakgrunni meðal innflytjenda. Í ljósi þess markast meginrannsóknarspurning 

verkefnisins af því að greina þætti í staðsetningu á vettvangi, bakgrunni, gildum 

og aðstæðum mæðranna sem kunna að styðja við velgengni barna þeirra í 

skóla. Nánar verður vikið að undirspurningum þessarar rannsóknarspurningar 

(kafla 3.6) þegar helstu kenningahugtök hafa verið kynnt til sögunnar. 

Kröfur skólayfirvalda víða um heim hafa aukist gagnvart foreldrum í 

formi sjálfboðavinnu foreldra í skólastarfinu, í gegnum aukið heimanám 

barna þeirra og áherslu á hagsmunagæslu foreldra fyrir hönd barna sinna í 

skólastarfinu (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013a). Þrátt fyrir að hið kyn-

hlutlausa hugtak foreldrar sé notað, bera mæður gjarnan hitann og 

þungann af þessari vinnu (Gottzén, 2011) en virkni þeirra er þó misjöfn eftir 

bakgrunni og aðstæðum. Því var ákveðið að tala við mæður en ekki feður til 

að grennslast fyrir um vinnu þeirra við menntun barna sinna en grafast fyrir 

um þátttöku feðra í gegnum mæðurnar.  

Niðurstöðum rannsóknarinnar er ætlað að vekja athygli á þáttum í 

samfélagi okkar sem skapa forskot eða betri möguleika að ná árangri á 

menntavettvangi en öðrum. Þrátt fyrir að innflytjendur séu í ýmsum skil-

ningi jaðarhópur þá virðist ýmsum úr þeim hópi takast að ná að uppfylla 

skilyrðin sem sett eru af ráðandi hópum til að fá að spila með.  

1.2 Kenningar, aðferðir og vettvangur  

Úrvinnsla og túlkun gagna byggir á hugtakalíkani Bourdieu um vettvang, 

auðmagn og habitus með áherslu á stétt og uppruna (Bourdieu, 1990, 1989 

1986). Rannsóknin byggir á eigindlegum viðtölum við fimm mæður af 

austur-evrópskum uppruna sem allar eiga börn í grunnskóla sem vegnar vel 

að mati þriðja aðila3 á þeim vettvangi. Til viðbótar við greiningu á viðtölum 

var unnið úr tölfræðigögnum til að átta sig á dreifingu auðmagns milli 

grunnskólanna á vettvangi, þ.e. menntunarstigi og tekjum foreldra, og hvar 

þátttakendur í þessari rannsókn eru staðsettir í reykvísku samhengi. Inn-

flytjendur móta sýn sína á íslenskt samfélag og menntakerfi út frá þeim 

aðstæðum sem þeir kynnast og staðsetningu sinni á vettvangi. Mikilvægt er 

að hafa það í huga þegar rýnt er í viðhorf þeirra. 

Gögnin í rannsókninni byggja að megninu til á röddum mæðra af austur-

evrópskum uppruna sem eiga börn sem vegnar vel í íslensku skólasamfélagi. 

Tilgangurinn er að varpa ljósi á aðstæður þeirra og koma sjónarmiðum 

þeirra og veruleika betur inn í umræðuna. Stór hluti barna af erlendum upp-

runa á erfitt í námi og eru þau félagslega einangruð í íslenskum skólum, en 

                                                           
3
 Kennara eða foreldra annarra en barnsins sem til umræðu er. 
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margar undantekningar eru þó á þessu (Börkur Hansen og Hanna 

Ragnarsdóttir, 2010) sem lítið hafa verið ræddar í fræðilegu ljósi.  

Konurnar fimm áttu það sameiginlegt að hafa búið á Íslandi í nokkur ár 

og búa í Reykjavík. Auk þess að svara spurningum í viðtali fylltu þátt-

takendur út spurningalista þar sem spurt var um menntunarstig og atvinnu 

þeirra sjálfra og maka þeirra (sjá viðauka 1). Einnig var spurt um bakgrunn 

foreldra þeirra, sem sagt um afa og ömmur barnanna. Til viðbótar var unnið 

úr opinberum tölfræðilegum gögnum til að komast að vísbendingum um 

stéttarstöðu íbúa í Reykjavík eftir hverfum. Þessar niðurstöður voru 

skoðaðar í ljósi árangurs nemenda í þessum hverfum á samræmdu 

könnunarprófi.4 

1.3 Yfirlit yfir ritgerðina 

Ritgerðin skiptist í sex kafla, auk formála og viðauka. Að loknum inngangi er 

fjallað um kenningalegar forsendur ritgerðarinnar þar sem gerð er grein 

fyrir kenningum Bourdieu varðandi stéttaskiptingu samfélaga, og megin-

hugtökum hans um vettvang, habitus og auð. Fræðilegan bakgrunn er að 

finna í kafla 3 og þar má lesa um fjölmenningarlegt samfélag á Íslandi og þá 

sérstaklega um nemendur af erlendum uppruna og foreldra þeirra. Síðan er 

rætt um menntun á tímum nýfrjálshyggju og rannsóknir á áhrifum stéttar-

stöðu foreldra á námsárangur nemenda í skólum. Að lokum er sérstaklega 

fjallað um Austur-Evrópu í þessu samhengi. Í 4. kafla er aðferðafræði og 

aðferðum gerð skil, og gerð grein fyrir rannsóknarspurningum, sið-

fræðilegum atriðum, rannsóknarhópi og rannsóknarvettvangi. Í lokin kemur 

síðan stutt kynning á þátttakendum rannsóknarinnar. Í 5. kafla rit-

gerðarinnar er greint frá rannsóknarniðurstöðum, þeim fléttað saman við 

fræðilegar heimildir. Að því loknu kemur kafli 6 þar sem helstu niðurstöður 

eru dregnar saman út frá rannsóknarspurningum, frekari umræður og 

lokaorð.  

                                                           
4
 Samræmd könnunarpróf eru próf í námsgreinum sem meta sömu kunnáttu og færni með 

sama hætti og við sambærilegar aðstæður. Einnig er hlutfall nemenda sem taka samræmd 
könnunarpróf alla jafna hátt. Þetta telst til kosta þegar markmiðið er að bera mismunandi 
nemendahópa saman hvað varðar árangur. Námsmatsstofnun sér um framkvæmd 
samræmdra könnunarprófa í samningi við mennta- og menningarmálaráðuneytið (Friðgeir 
Andri Skúlason og Sigurgrímur Skúlason, 2013). 
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2 Kenningar og hugtök Bourdieu 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim kenningaramma sem notaður er 

við úrvinnslu og túlkun gagna. Rannsóknin byggir á hugtakalíkani Bourdieu 

um vettvang og habitus, menningarauð, félagsauð, fjárhagsauð og 

tungumál sem táknrænan auð. Rannsóknin er hluti af stærra rannsóknar-

verkefni leiðbeinanda (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013b) um mæðrun á 

íslenskum menntavettvangi og þá menningarpólitík sem býr að baki 

umræðu um gæði í skólastarfi á tímum nýfrjálshyggju. Þessi ritgerð þar sem 

sjónarhorn mæðra á menntavettvangi er skoðað út frá kenningum Bourdieu 

byggir að því leyti til á svipuðum kenningalegum og fræðilegum forsendum.  

Þekkingarfræði og hugtakalíkan Bourdieu er lagt til grundvallar í þessari 

rannsókn. Hugtökin byggja á þekkingarfræði sem felur í sér að til séu 

ákveðnar formgerðir sem móta okkur sem manneskjur og verða hluti af 

sjálfinu. Bourdieu skilgreindi þekkingarfræði sína hvorki innan strúktúra-

lisma5 né mótunarhyggju6 heldur sem einhvers konar samsuðu hvors 

tveggja. Kenningar Bourdieu er heldur ekki hægt að skilgreina alfarið út frá 

póststrúktúralisma.7 Hann útilokaði ekki að breytni okkar og hugsun 

mótaðist af ríkjandi orðræðu8 og orðræðuhugtakið á vel við þegar skoðaðar 

eru ríkjandi hugmyndir en til að átta sig á hvernig þær orka ólíkt á fólk og 

skilja ólíka afstöðu, er nauðsynlegt að mati Bourdieu að gera ráð fyrir að 

formgerðir komi við sögu. Hér verður gerð grein fyrir hans helstu hugtökum. 

                                                           
5
 Samkvæmt strúktúralismanum er allt mennskt atferli smíðað og hefur ákveðna formgerð og 

er því ekki náttúrulegt. Formgerðin býr í hinum skynjanlegu fyrirbærum, undir yfirborðinu 
og stýrir því sem við sjáum (Schwandt, 2007). 

6
 Þeir sem aðhyllast mótunarhyggju leggja áherslu á hvernig einstaklingur öðlast þekkingu á 

grundvelli þess sem hann lærir og upplifir (Schwandt, 2007). 
7
 Í póststrúktúralisma er lögð áhersla á að skoða orðræður í samfélaginu. Samkvæmt 

póststrúktúralistum verða til ákveðin valdatengsl innan orðræðu sem móta og hafa áhrif á 
alla þekkingu (St. Pierre, 2000; Schwandt, 2007).  

8
 Orðræða er hugtak sem skýrir hvernig mismunandi hugmyndir og sjónarhorn takast á í 

samfélaginu og hvers vegna mismunandi orðræða fær mismikla athygli og hljómgrunn 
innan samfélagsins. Til þess að orðræða verði ríkjandi þurfa áhrifamiklir einstaklingar og 
valdastofnanir í samfélaginu oft að leggja blessun sína yfir hana og þær hugmyndir sem 
liggja að baki henni. Mjög oft er ríkjandi orðræða lögð fram sem sannleikur og þannig hafin 
yfir alla gagnrýni. Orðræðan verður með þessum hætti að viðteknum hugmyndum sem 
erfitt getur verið að átta sig á og greina. Hún verður hluti af okkur og félagslegri sýn okkar 
á heiminn (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). 



 

22 

2.1 Vettvangur og habitus 

Vettvangur er í raun eins og ósýnileg umgjörð um samfélag einstaklinga og 

byggir á þátttöku og innbyrðis tengslum þeirra sem tilheyra honum. Innan 

vettvangs eru til staðar eftirsóknarverð gæði sem fólk sækist eftir og keppist 

um. Þannig myndast togstreita sem einkennir vettvanginn, mótar reglur 

hans og hefðir og stýrir honum í raun. Lykilatriði í þeim átökum er að 

einstaklingar búi yfir auði, því góð staða auðs gefur viðkomandi ákjósanlega 

stöðu innan vettvangsins (Bourdieu, 1986). Staða hvers og eins ræðst af því 

hvernig aðrir meta hæfni hans á tilteknum vettvangi. Oft verða til dómarar 

vettvangsins sem búa yfir því virðingarvaldi að geta skorið úr um það hverjir 

eiga heima á vettvanginum og hver staða þeirra sé (Gestur Guðmundsson, 

2008).  

Svokallaður yfirvettvangur samfélagsins er valdavettvangurinn og þar 

eru stórfyrirtæki, stjórnmálamenn, fjármagnseigendur og forystumenn í 

aðalhlutverki. Þar snýst samkeppnin um gæði eins og peninga og völd. 

Yfirvettvangurinn ræður svo að mestu leyti ríkjum yfir öðrum vettvöngum 

samfélagsins. Menningar- og menntavettvangar eiga aðild að yfirvettvang-

inum án þess að ráða miklu um hann. Þeir hafa takmarkað sjálfræði gagn-

vart honum. Á sama tíma mynda þessir vettvangar mikilvægt mótvægi með 

því að skilgreina önnur gæði og aðrar reglur en vald og fjárhagsauð (Gestur 

Guðmundsson, 2008). Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marínósson (2007) 

halda því fram að menntakerfi á Íslandi byggi á hugmyndalíkani sem hefur 

það markmið að tryggja framhald, endurgerð og varðveislu félags- og 

menningarkerfis valdahópa samfélagsins. Þetta veldur togstreitu innan 

skólakerfisins milli þess að vilja móta fyrirmyndareinstaklinga og hugsjóna 

um einstaklingsmiðun í námi og skóla án aðgreiningar.9  

Hugtakið habitus notar Bourdieu til að finna skýringar á mannlegum 

athöfnum. Rannsóknir hans leiða í ljós að athafnir felast oftast í samfélags-

legum venjum sem við erum samofin og gerum okkur litla grein fyrir. 

Habitus er því vel dulinn og mótast hvergi sýnilega heldur erum við sjálf, 

viðbrögð okkar og hegðun, birtingarform hans (Gestur Guðmundsson, 

2008). Fjölskylduhabitus birtist í fasi og lífsstíl fjölskyldunnar og felur meðal 

annars í sér hugmyndir um eigin færni og væntingar til barnanna í 

framtíðinni (Gestur Guðmundsson, 2008; Portes og Fernández-Kelly, 2008). 

                                                           
9
 Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar, sem er opinber menntastefna hérlendis, byggir 

á virkri þátttöku allra og leggur meðal annars áherslu á lýðræði og mannréttindi. Í skóla án 
aðgreiningar er gengið út frá því að allir fái jöfn eða jafngild tækifæri til náms og að námið 
sé á forsendum hvers einstaklings (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 
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Fólk mótar sinn habitus alla ævi og er hann bæði einstaklingsbundinn og 

samfélagsbundinn. Habitus kemur sérstaklega fram í samskiptum milli 

einstaklinga og vettvangs og hann hefur enga sjálfstæða tilveru utan við 

vettvang (Bourdieu, 1993). Hver vettvangur hefur sínar ósýnilegu reglur og 

habitus gegnir þar aðalhlutverki í að átta sig á þeim. Hvaða stöðu 

einstaklingur fær á vettvangi fer mikið eftir habitus hans (Moore, 2000). 

Habitus felur í sér þann eiginleika að vita hvað sé rétt hegðun í ákveðnum 

aðstæðum miðað við stöðu okkar innan vettvangsins. Habitus mótar 

hugsun, hegðun, tilfinningar og skynjun okkar á heiminum. Við bregðumst 

við vettvanginum án meðvitundar um habitus, og verður hann að eins konar 

sannleika (Bourdieu, 1990).  

Hver og einn er alinn upp í vissum félagshópi sem einkennist þá af 

hegðun sem þar er ríkjandi og hefur fólk sem elst upp í svipuðu umhverfi 

gjarnan samsvarandi habitus. Þar af leiðandi á það auðveldara með að 

samsama sig hvert öðru heldur en fólk sem kemur úr ólíku umhverfi 

(Bourdieu, 2007). Sem dæmi má nefna að börn langskólagenginna foreldra 

eiga gjarnan auðveldara með að aðlagast skólakerfinu þar sem habitus 

þeirra hjálpar við að skynja leikinn sem á sér stað á menntavettvangi 

(Moore, 2000). Bourdieu (1990) hélt því fram að þegar maður fer inn á 

nýjan vettvang, umbreytist habitus. Hann fjallar líka um hvernig habitus á 

nýjum og framandi vettvangi getur skapað togstreitu innra með manni. 

Umbreyting habitus getur á þennan hátt leitt til óöryggis, óvissu og 

gagnstæðra tilfinninga (Reay, 2005). Um er að ræða misgóðar forsendur 

fólks til að umbreyta habitus sínum að ríkjandi leikreglum vettvangsins.  

2.2 Menningarauður  

Samkvæmt Bourdieu snýst námsárangur meira um rétt magn og tegund 

menningarauðs sem barnið fær í arf frá fjölskyldunni frekar en meðfædda 

hæfileika (Bourdieu, 1986). Hann leitaðist meðal annars við að skýra 

misgóðan námsárangur barna í Frakklandi með kenningum sínum um 

menningarauð (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2006). Menningarauður fólks er 

samofinn persónuleika hvers og eins og á rætur sínar að rekja til félags-

mótunar og uppeldis frá því að einstaklingur fæðist (Gestur Guðmundsson, 

2012). Hér má nefna þætti eins og tungumál, hreim, trúarbrögð, siði, venjur 

og gildi (Nieto, 2010). Í hverju samfélagi eru til mismunandi menningar-

vettvangar og þeim fylgja ólíkar tegundir menningarauðs. Menningarauður 

fólks er síbreytilegur og grunnur hans er lagður á æskuheimili. Tengja má 

menningarauð við einstaklinginn en jafnframt skoða hann í samfélagslegu 

samhengi, þar sem gildandi virðing og viðurkenning á menningarvettvangi 
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byggist á samfélagslegri viðurkenningu (Gestur Guðmundsson, 2012). 

Menningarauður telst því ekki vera auður nema umhverfið viðurkenni hann 

sem verðmæti (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Þar af leiðandi hefja nemendur 

úr þjóðfélags- og menningarlega ráðandi hópum samfélagsins skólagöngu 

með þekkingu sem gefur þeim forskot miðað við nemendur úr fjölskyldum 

af erlendum uppruna. Þeir nemendur hafa minna af þeim menningarauði 

sem nauðsynlegur er til að ná árangri í námi (Nieto, 2010). 

Menningarauður og fjárhagsauður á margt sameiginlegt. Menning, 

menntun og fjármagn á það til að safnast á fáar hendur. Með slíkri 

samsöfnun fylgir vald og verður hún auður sem má ávaxta og flytja áfram til 

afkomenda. Bourdieu lagði mikla áherslu á að menningarauður væri 

mikilvægasta tegund auðs fyrir utan fjárhagsauð (Gestur Guðmundsson, 

2008). Menningarauður einstaklinga birtist á þrenns konar hátt. Hann getur 

verið stofnanabundinn sem þýðir að hann felst í prófskírteinum, opinberum 

viðurkenningum og þess háttar. Hann getur líka verið hlutgerður í formi 

veraldlegra eigna eins og bóka, listaverka og tækja sem gefa í skyn smekk 

einstaklings. Menningarauður er einnig fólginn í viðmóti og fasi einstaklings 

og þá birtingarmynd menningarauðs kallaði Bourdieu habitus (Gestur 

Guðmundsson, 2008; Ólafur Páll Jónsson, 2011).  

Bourdieu (1986) hélt því fram að menningarauður og félagsauður lékju 

ekki síður hlutverk þegar kemur að stéttaskiptingu í samfélögum en 

fjárhagur og efnahagsleg völd. Frá fæðingu er fólk hluti af einhvers konar 

menningu, fjölskyldu og samfélagi. Með tímanum verður ákveðin þekking 

og færni hluti af hverjum einstaklingi og þennan svokallaða menningarauð 

er erfitt að greina frá meðfæddum eiginleika. Menningarauður fólks birtist 

til dæmis í því hvernig það talar og hugsar og væntingum þess til lífsins. 

Börn sem alast upp við menningu sem byggir á svipuðum gildum og skólinn 

hafa töluvert forskot á aðra í hópnum. Að búa yfir ríkjandi menningarauði 

eykur líkur á formlegri viðurkenningu sem birtist til dæmis í háskólagráðu og 

aðgengi að gæðum (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2013).  

2.3 Félagsauður 

Bourdieu notaði hugtakið um félagsauð í greiningu sinni á félagslegri 

mismunun og vakti athygli á að einstaklingar búa yfir mismunandi 

félagsauði sem að miklu leyti er fenginn í arf. Félagsauður felst í þeim 

félagslegu tengslum sem einstaklingar búa yfir og hæfni þeirra til að efla 

þau og nýta. Bourdieu skilgreinir félagsauð einstaklinga sem samsafn bæði 

virkra og mögulegra úrræða. Þau tengjast meira eða minna stofnana-
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bundnum og varanlegum samböndum sem byggjast á gagnkvæmum 

kynnum og viðurkenningu (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Stærð tengslanets, og 

þess auðs sem þessi sambönd fela í sér, segir til um umfang félagsauðs 

hvers og eins (Bourdieu, 1986; Ólafur Páll Jónsson, 2011). Þessi tengslanet 

skipta svo sköpum bæði í fjárhags- og menningarheiminum því félagsauði er 

við ákveðnar aðstæður hægt að umbreyta í fjárhagsauð en einnig getur 

félagsauður auðveldað öflun menningarauðs. Á þennan hátt viðhelst 

félagsleg mismunun, því félagsauður er mismikill milli einstaklinga (Gestur 

Guðmundsson, 2008). 

Félagsauður barna og ungmenna einkennist til dæmis af samböndum, 

vinskap og fjölskyldutengslum. Nemendur í skóla eru fyrst og fremst 

félagsverur og lifa í sínum eigin veruleika, reynslu og menningu. Þeir skapa 

sín eigin tengsl bæði við samnemendur og skólasamfélagið, tengslin eru jafn 

fjölbreytt og nemendur eru margir (Allan og Smyth, 2009). Jafnframt til-

heyra nemendur fjölskyldum sínum og því er mikilvægt að gera ráð fyrir 

mismunandi menningar- og félagsgrunni þeirra. Sú reynsla sem fólk fær frá 

æskuheimili sínu vex með því og mótar habitus þess sem það síðan notar á 

mismunandi vettvangi. 

2.4 Tungumál sem táknrænn auður 

Táknrænn auður er í raun og veru birtingarmynd ólíkra tegunda auðs hjá 

hverjum og einum og í honum felst sú virðing sem hver einstaklingur hlýtur í 

samfélaginu. Á þann hátt er táknbundinn auður afsprengi hinna tegundanna 

og getur verið misjafnlega samsettur. Hversu stórt hlutverk fjárhagsauður, 

menningarauður og félagsauður leikur fer eftir hversu auðugur hver og einn 

er. Með mismikilli fyrirhöfn er svo hægt að breyta einni tegund auðs í aðra 

(Bourdieu, 1984).  

Hugtakið menning gegnir mikilvægu hlutverki í að skilja fjölbreytileika og 

er oft notað til að skoða tungumál sem táknrænan auð. Bourdieu skoðaði 

sérstaklega hlutverk tungumálsins í skólakerfinu og vildi kanna málvísindi í 

félags- og menningarlegu samhengi. Tungumálið er samskiptaleið fólks en 

samskipti eru, að hans mati, mikilvæg fyrir táknræn völd. Tungumálahæfni 

er táknrænn auður og óaðskiljanlegt frá félagslegri stöðu einstaklinga. Ójöfn 

dreifing tungumálaauðs virðist vera í samfélaginu og sú skipting er í nánum 

tengslum við annan auð eins og menningarauð. Skólasamfélagið hefur að 

vissu leyti vald til að leggja línurnar í tungumálakennslu, krefjast vissrar 

þekkingar á tungumálinu og málnotkun þess í samfélaginu (Bourdieu, 1991). 
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2.5 Hugmyndir um stétt 

Félagsfræðingar hafa lengi verið uppteknir af hugmyndum um stéttir og 

stéttarstöðu almennings (Wright, 2005). Til eru margar mismunandi skil-

greiningar á hugtakinu stétt og fjöldi kenninga um lagskiptingu samfélaga. 

Hugtakið er þar af leiðandi meðal flóknari viðfangsefna félagsvísinda og 

áherslur mismunandi eftir tímaskeiði eða landsvæði. Max Weber, einn 

merkasti frumkvöðull nútímafélagsvísinda, skilgreindi stétt sem þann hóp 

einstaklinga sem hefði sömu möguleika í lífinu, það er hóp einstaklinga í 

samfélagi sem er efnahags- og menningarlega mjög líkur (Þorbjörn 

Broddason, 2011 og Wright, 2005). Kenningar Bourdieu um ójöfnuð og 

stéttaskiptingu í samfélaginu byggja á þessum forsendum. Samkvæmt 

Bourdieu tengist stéttabakgrunnur hópa í samfélaginu uppsöfnuðum 

forréttindum kynslóða, það er magni og samsetningu auðs (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2014).  

Bourdieu (1989) sagði að fólk eða hópar ættu í baráttu við að umbreyta 

eða varðveita ákveðið fyrirkomulag í samfélaginu. Ef maður vill skilja stöðu 

þess er nauðsynlegt að hafa í huga að skoðanir fólks eru bundnar ákveðnum 

sjónarhóli innan hins félagslega rýmis og þessi sjónarmið ráðast af stöðu 

þess í því rými (Bourdieu, 1989). Þau sem hafa hvað mestan efnahagslegan 

og menningarlegan auð eru líklegust til að vera viðurkennd, gefið vald og 

öðlast táknrænan auð, sem er vald til að endurskapa eða umbreyta 

valdajafnvægi félagslegra rýma. Ráðandi hópar samfélagsins hafa með 

öðrum orðum vald til þess að móta ferla í samfélaginu og marka trú annarra 

á hvað sé gott og hvað ekki (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013b)  
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3 Fræðilegar forsendur  

Í þessum kafla verður gefið fræðilegt yfirlit á stöðu innflytjenda og gengi 

þeirra í nýju samfélagi. Einnig verður gerð grein fyrir ríkjandi orðræðu um 

mæðrun10 á menntavettvangi og þróun fjölmenningarsamfélagins. Að 

lokum verður fjallað sérstaklega um stéttaþjóðfélag og menntun í Austur-

Evrópu. Mikilvægt er að varpa ljósi á þætti í menningarbakgrunni þátt-

takenda rannsóknarinnar sem tengjast viðfangsefni hennar. Eins og áður 

hefur verið fjallað um er menningarauður fólks samofinn persónuleika þess 

og á rætur sínar að rekja til félagsmótunar og uppeldis frá því að 

einstaklingur fæðist (Gestur Guðmundsson, 2012). Hér má nefna þætti eins 

og siði, venjur og gildi (Nieto, 2010). 

3.1 Mæðrun á tímum einstaklings- og nýfrjálshyggu 

Sjálfsmynd fólks getur mótast af þeirri orðræðu sem ríkjandi er um þá 

félagslegu hópa sem það tilheyrir. Ef orðræðan er á þann veg að væntingar 

til hópsins, til dæmis hvað varðar menntun, eru takmarkaðar, eru líkur á að 

einstaklingar innan hópsins samsami sig þeirri orðræðu (Kristín Loftsdóttir, 

2003). Fram kemur í rannsókn Ingólfs Á. Jóhannessonar (2006) að 

einstaklingshyggja sé einkennandi fyrir ríkjandi orðræðu um skóla án 

aðgreiningar þar sem einstaklingurinn er tekinn úr samhengi við umhverfi 

sitt. Sú staðreynd að félagslegar og efnahagslegar ástæður geta valdið því 

að sumum börnum gengur verr í skóla en öðrum fær litla athygli í 

orðræðunni (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2006).  

Segja má að nýfrjálshyggja11 hafi mótandi áhrif á þá orðræðu sem 

ríkjandi er um menntun og það hefur lítið breyst þrátt fyrir víðtæka 

efnahagskreppu og óteljandi hneykslismál í stjórnmála- og fjármála-

geiranum víða um heim (Reay, 2008). Veruleikinn er samt sem áður sá að 

                                                           
10

 Mæðrun vísar til uppeldisferlis móður að barni sínu. 
11

 Þessi orðræða byggir á mikilvægi frelsis- og eignarréttinda og því að frjáls viðskipti bæði 
innan lands og utan stuðli að góðum lífskjörum auk þess sem mikil ríkisafskipti hafi slæm 
áhrif á samfélagið. Einstaklingshyggja er ríkjandi og felur í sér að hver og einn eigi fyrst og 
fremst að sjá um sig sjálfan, frekar en að einstaklingar og samfélag hafi gagnkvæmum 
skyldum að gegna. Einstaklingurinn er sjálfur ábyrgur fyrir að ná árangri í samfélaginu en ef 
illa gengur í kapphlaupinu um fjárhagslega og félagslega velgengni er það persónulegur 
harmleikur og vandinn liggur hjá einstaklingnum (Dudley-Marling og Baker, 2012). 
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sumir eru á heimavelli á meðan aðrir upplifa sig á framandi stað og þurfa 

aðlögun til þess að ná árangri (Ólafur Páll Jónsson, 2011).  

Nýfrjálshyggja er ríkjandi stjórnmála- og hagfræðiafl í nútímaheimi, og 

hafa talsmenn hennar náð talsverðum árangri í áherslubreytingum í 

menntamálum (Dudley-Marling og Baker, 2012). Telja má að hugmyndir 

nýfrjálshyggjunnar hafi verið áhrifamiklar í íslensku samfélagi í yfir 20 ár. 

Hefur þróunin verið á þann veg að markaðsvæða ýmsar meginstoðir 

samfélagsins og er menntakerfið þar ekki undanskilið (Kristín Dýrfjörð, 

2011; Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013a og Páll Skúlason, 2008). Áhrifa 

markaðsvæðingar og nýfrjálshyggju á menntun gætir víða, en þau 

einkennast af hugmyndum um að samkeppni á frjálsum markaði hvetji skóla 

til að mæta kröfum markaðarins um gæðamenntun (Dudley-Marling og 

Baker, 2012). Nemendur og foreldrar eru neytendur og markaðslögmálin 

eiga að sjá til þess að veita fjölbreytta valmöguleika til menntunar óháð 

aldri, kyni, kynþætti, þjóðerni, félagslegri stöðu eða fötlun (Dudley-Marling 

og Baker, 2012).  

Á síðustu árum hefur áhersla á foreldrasamstarf stóraukist í skólastarfi á 

Íslandi (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2013). Aðalnámskrá grunnskóla (2013) gerir ráð fyrir að foreldrar séu virkir 

þátttakendur í mótun skólasamfélagsins í samvinnu við stjórnendur skóla, 

kennara og aðra starfsmenn skóla. Þetta samstarf á að þjóna þeim tilgangi 

að koma markmiðum skólastarfs í framkvæmd, tryggja sem best uppeldis-

skilyrði barna og almenna velferð þeirra. Þetta eru ekki litlar kröfur sem 

gerðar eru til foreldra grunnskólabarna landsins og ljóst er að þeir ná misvel 

að standa undir væntingum skólayfirvalda. Rannsóknir benda til þess að 

skólarnir séu oft fjarlægir heimilum barna af erlendum uppruna, og 

samskipti þar á milli takmörkuð (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2006; Hanna Ragnarsdóttir, 2007) en þessar niðurstöður voru 

ekki greindar eftir stéttarstöðu eða breytileika meðal innflytjenda.  

Þessa auknu áherslu á hlutverk foreldra í skólastarfi má finna í gildandi 

menntalögum og námskrám þar sem foreldrar og ábyrgð þeirra er orðin 

miðlæg. Í lögum um grunnskóla frá 2008 eru foreldrar nefndir 53svar 

sinnum en kennarar 23svar sinnum. Þetta er mikil breyting frá fyrri lögum. 

Þar stendur jafnframt að foreldrar gæti hagsmuna barna sinna á skóla-

skyldualdri (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013c). Engin athugun hefur verið 

unnin til að skoða orðræðu foreldra sjálfra hérlendis út frá ágengri mæðrun. 

Þessi orðræða tengist þessari rannsókn því hún varpar ljósi á væntingar 

íslenska skólasamfélagsins til foreldra. Spurninginn er hvort þátttakendur 

hafi forsendur til þess að uppfylla skilyrði eða leikreglur á þessum vettvangi.  
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Rannsóknir á erlendum vettvangi gefa til kynna að foreldrar með 

formlega þekkingu eða háa stöðu í menningarlegu tilliti njóti viðurkenningar 

sem gefi þeim forskot miðað við aðra foreldra þegar kemur að samstarfi við 

sérfræðinga í skólum. Margar þessara rannsókna fjalla um hvernig tengsla-

net háskólamenntaðra foreldra nýtist betur en tengslanet annarra foreldra 

til að fá sínu framgengt innan skólakerfisins (Kristín Dýrfjörð, Þórður 

Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013)  

Þrátt fyrir að hið kynhlutlausa hugtak foreldrar sé notað þegar rætt er 

um uppeldisábyrgð og samstarf við skóla, bera mæður gjarnan hitann og 

þungann af þessari vinnu (Gottzén, 2011) en virkni þeirra er þó misjöfn eftir 

bakgrunni og aðstæðum. Orðræða sem tengist einnig viðfangsefni þessarar 

rigerðar er orðræðan um millistéttarmæðrun. Ýktasta afbrigði hennar er 

það sem kalla má ágenga mæðrun,1 þ.e. ríkjandi hugmyndir um hvað felst í 

því að vera „góð móðir“. Þetta afbrigði þykir ganga einna lengst innan 

þessarar orðræðu og hefur verið kortlagt í breskum og bandarískum sam-

félögum (sjá t.d. Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013b; Reay, 2010; Reay, 2004; 

Vincent, 2010). Ágeng mæðrun byggist á því að hafa barnið ávallt í fókus og 

móðirin er ábyrg fyrir öllum þáttum sem tengjast líkamlegum, sið-

ferðislegum, félagslegum, tilfinningalegum og vitsmunalegum þroska 

barnsins. Ágeng mæðrun er sérfræðistýrð, hefur barnið í brennidepli og er 

mjög krefjandi tilfinningalega, tímalega og fjárhagslega. Þarfir barnins ganga 

framar þörfum móður þess og ætlast er til að samskipti þeirra á milli séu 

næm. Með því að setja mæður í sérstöðu yfir aðra fullorðna, sérstaklega 

feður, stuðlar ágeng mæðrun að ójöfnuði milli foreldra. Framlag karla er þá í 

meira mæli fólgið í að vera fyrirvinna heimilisins en þátttaka þeirra í lífi 

barnsins er valfrjáls. Konur eru þær sem eiga börnin, þeirra helsta hlutverk 

er að vera móðir. Launað starf bætist síðan við móðurhlutverkið (Vincent, 

2010).  

Þegar kemur að því að styðja við velgengni barna á skólavettvanginum er 

því ljóst að ekki hafa allar mæður sömu forsendur til þess að hafa áhrif (sjá 

t.d. Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013b; Reay, 2004). Samkvæmt Diane Reay 

(2004) hefur reynsla mæðra af eigin skólagöngu og námi einnig afgerandi 

áhrif á þátttöku þeirra í skólamálum barna sinna. Í rannsókn Reay kom fram 

að millistéttarmæður, sem höfðu sjálfar upplifað velgengni í námi, byggju 

yfir miklu sjálfsöryggi bæði hvað varðaði nám þeirra og stöðu innan 

vettvangsins. Um er að ræða menningarauð sem bundinn er við habitus 

millistéttarinnar og gefur þeim forskot miðað við mæður sem ekki hafa 

þennan bakgrunn. Millistéttarmæður „kunna leikreglurnar“ og með þeim 

hætti geta þær skapað börnum sínum betri forsendur til þess að ná árangri í 

námi. Um er að ræða sjálfsöryggi hvað varðar menntakerfið, akademíska 

http://leitir.is/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=%20Berglind%20+%20R%c3%b3s%20+%20Magn%c3%basd%c3%b3ttir%20+1973&vl(2800050UI0)=creator&vl(51513903UI1)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=ICE&scp.scps=scope%3a(ICE01_PRIMO)%2cscope%3a(ICE)%2cscope%3a(SKEMMAN)%2cprimo_central_multiple_fe
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þekkingu og kunnáttu í því hvernig nám fer fram. Sonia Nieto (2010) telur 

að þetta stuðli að félagslegri mismunun því gildismat ráðandi hópa festi sig í 

sessi á kostnað annarra. Um er að ræða veruleika sem leiðir af sér valda-

ójafnvægi sem ekki má tala um en er á sama tíma grundvallaratriði í 

skólastarfi. Þetta misrétti er meðvitað og skipulagður hluti af menntakerfinu 

hvað varðar stefnumótun, framkvæmd og viðhorf. Afleiðingin er mennta-

kerfi þar sem væntingar til nemenda um árangur eru háðar menningar-

legum bakgrunni þeirra. 

Nýleg íslensk rannsókn sem skoðar tengsl námsárangurs við félagslegan 

bakgrunn nemenda leiðir í ljós að nemendur sem eiga mæður með 

háskólapróf ná mun betri árangri á samræmdum prófum en nemendur úr 

fjölskyldum þar sem móðir er einungis með grunnskólapróf eða hefur 

stundað iðnnám (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur 

Hansen, 2011) og menntun móður hefur mun meira að segja en menntun 

föður. 

3.2 Þróun fjölmenningarsamfélagins  

Þróun undanfarinna áratuga hefur leitt til aukinnar hnattvæðingar, vaxandi 

hreyfanleika fólks milli landa og þar af leiðandi fjölbreyttari menningar í 

flestum ríkjum heims (Ryan, 2003). Auk þess er orðið mun algengara að fólk 

sæki sér fjölbreytta reynslu í sambandi við nám eða starf erlendis, á 

ferðalögum eða í gegnum netið. Ljóst er að fjölmenningarlegt samfélag er 

ekki tímabundið ástand heldur varanlegt og því er nauðsynlegt að huga að 

úrræðum og lausnum til framtíðar (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 

2010; Mor Barak, 2005). Ýmsar rannsóknir á viðhorfum í skólum til 

innflytjenda lýsa hins vegar þekkingarskorti, og í sumum tilfellum bæði 

fordómum og ranghugmyndum (Hanna Ragnarsdóttir, 2008; Lumby og 

Coleman, 2007).  

Fjölskyldur af erlendum uppruna eru alls ekki einsleitur hópur. Þær eru 

margbreytilegar að þjóðerni, menningu og stétt og þar af leiðandi eru gildi 

þeirra og siðvenjur mismunandi (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010). Eftir 

flutning til nýs lands eru að verki ólíkir þættir sem rekja má til aðstæðna í 

upprunalandi og móttökulandi, svo sem fjölskyldugerð, stuðningur og aldur 

við flutning. Það að laga sig að ríkjandi menningu er flókið ferli sem snýst 

um að læra að lifa í nýju menningarumhverfi. Fjölmargt getur valdið því að 

hindranir verði á vegi fólks og einnig er breytilegt hvernig og hversu mikil 

áhrif hindranirnar hafa. Aukin þekking á þessu sviði hefur leitt í ljós að það 

að viðhalda ákveðnum venjum og siðum úr eigin heimalandi getur skipt máli 

til að ná velgengni og vellíðan í nýju landi (Portes og Zhou, 1993).  
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Í stjórnun menntastofnana á Vesturlöndum ráða ákveðin grunngildi úr 

vestrænni menningu, og ekki er gert ráð fyrir fjölbreyttum menningarlegum 

bakgrunni nemenda sem endurspegli samfélagið (Lumby og Coleman, 

2007). Menningarauður færist milli kynslóða og með fylgir félagslegt mis-

rétti því sumir hópar fá uppeldi sem auðveldar þeim að laga sig að skóla, þar 

sem þeirra menning er metin sem auður (Gestur Guðmundsson, 2012). 

Íslenskt samfélag hefur hins vegar lengi haft það orð á sér að vera einsleitt 

og jafnvel stéttlaust. Löngu er orðið tímabært að spyrja hvort sumir hópar 

hafi lægri eða hærri stöðu en aðrir í íslensku samfélagi og þá í hvaða 

samhengi. Stéttarhugtakið veitir tækifæri til að skoða hvaða þættir það eru 

sem hafa áhrif á stöðu mismunandi hópa á Íslandi. Hér má nefna atriði eins 

og efnahag, menntun, fjölskyldu- og vinabönd, uppruna, þjóðerni og bú-

setu. Stétt eða þjóðfélagsstaða er líka bundin tíma og stað og eru til dæmis 

ekki allir innflytjendur á sama báti í ferlinu við að fóta sig í nýju landi. Sá sem 

er af hástétt í heimalandinu hefur frekar von um góðar viðtökur og starfs-

möguleika í nýju landi en sá sem er af lágum stigum eða var efnalítil í 

heimalandinu. Tækifæri fólks og aðgengi að gæðum samfélagsins eru oft 

tengd stéttarstöðu þeirra og þjóðfélagshópi (Kristín Dýrfjörð, Þórður 

Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). 

Þegar kemur að námsárangri barna af erlendum uppruna og gengi 

foreldra þeirra á vinnumarkaðnum hefur komið fram að ákveðnir hópar 

innflytjenda sýni mikinn metnað og árangur í námi og starfi. Aðrir virðast 

hins vegar eiga mjög erfitt með að ná velgengni á þessum vettvangi (Portes 

og Rivas, 2011). Ein skýring sem fræðimenn setja fram er að aðallega sé um 

tvo hópa að ræða sem flytja sig milli landa. Annars vegar sé það vel 

menntað fagfólk sem auðveldlega kemur sér fyrir í nýju samfélagi og hins 

vegar ómenntaðir verkamenn sem hafa lakari forsendur til þess að fá vel 

launuð störf og lenda því í lægri lögum nýja samfélagsins (Portes og Rivas, 

2011). Menntun foreldra, fjölskyldugerð, uppeldið á heimilinu, kyn og 

lögformleg staða hefur síðan afgerandi áhrif á velgengni barnanna (Portes 

og Fernández-Kelly, 2008). Gerð og samheldni þess etníska samfélags sem 

fyrir er og hvatning og væntingar foreldra um árangur barna sinna skipta 

líka sköpum (Stepick og Stepick, 2010). 
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3.3 Foreldrar af erlendum uppruna á Íslandi  

Eyjólfur Sigurðsson (2011) hefur rannsakað fyrir hönd kjara- og réttinda-

nefndar Bandalags háskólamanna arðsemi menntunar á Íslandi. Í ljós kom 

að einstaklingur með framhaldsskólapróf sem hæsta menntunarstig hefur 

rúmlega 28 prósentum hærri tekjur en ef hæsta menntun væri grunn-

skólastig. Einstaklingur með háskólagráðu hefur tæplega 88 prósentum 

hærri tekjur en ef hann hefði eingöngu lokið grunnskóla. Hvað varðar 

innflytjendur á Íslandi er raunin önnur. Í rannsókn á vegum MIRRA og Rauða 

kross Íslands um stöðu innflytjenda í fjármálakreppunni svöruðu 57 inn-

flytjendur spurningum um menntun og atvinnu. Niðurstöður sýndu að 

menntunarstig var hátt í hópnum en einungis rúmlega helmingur vann við 

störf sem kröfðust sérhæfingar (Hallfríður Þórarinsdóttir, Sólveig H. 

Georgsdóttir og Berglind L. Hafsteinsdóttir, 2009).  

Mynd 1. Menntunarstig innflytjenda á Íslandi
12

 

                                                           
12

 Vala Jónsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir og Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2009.  
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Sama ár unnu Vala Jónsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir og Ragna Benedikta 

Garðarsdóttir (2009) rannsókn sem hafði það að markmiði að safna 

haldbærum upplýsingum um ýmsa þætti sem tengjast búsetu innflytjenda 

hér á landi. Spurt var meðal annars um atvinnu þeirra og menntun og eins 

og má sjá á mynd 1 hafði rétt rúmlega helmingur svarenda lokið námi á 

háskólastigi.  

Mynd 2. Hlutfall innflytjenda sem upplifir að menntun þeirra nýtist ekki í starfi og 
hvers vegna

13
 

Hins vegar upplifði tæplega helmingur svarenda að menntunin nýttist ekki 

að fullu í starfi. Á mynd 2 má sjá þær ástæður sem svarendur töldu koma í 

veg fyrir að þeir gætu unnið við sitt fag. Meira en helmingur þeirra taldi að 

of lítil þekking á íslenskri tungu hamlaði þeim á vinnumarkaðnum. Rúmlega 

20% höfðu aftur á móti ekki fengið tilboð um vinnu við hæfi (Vala 

Jónsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir og Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 

2009).  
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 Vala Jónsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir og Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2009.  
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Mynd 3. Hlutfall tekna innflytjenda af tekjum Íslendinga á árunum 2004-2010
14

 

 

Staða innflytjenda á vinnumarkaðnum á Íslandi er augljós þegar borin 
eru saman laun þeirra miðað við tekjur innfæddra Íslendinga. Innflytjendur 
eru að jafnaði frekar í lægra launuðum störfum og flestir þeirra eru í 
verkamannavinnu, en það gildir ekki um íslenskt launafólk almennt. Vel 
þekkt er að innflytjendur vinni talsvert lengri vinnutíma en Íslendingar. Það 
jafnar heildartekjurnar, jafnvel þó að tímakaup geti verið ójafnt (Stefán 
Ólafsson, 2014). Á mynd 3 má sjá hlutfall tekna innflytjenda af tekjum 
Íslendinga á árunum 2004-2010. 

Í viðhorfskönnun meðal innflytjenda á Íslandi sem gefin var út árið 2009 
mátti sjá að um 74% foreldra grunnskólabarna mættu alltaf í foreldraviðtöl. 
Mikill munur var á kynjum, þar sem 82% mæðranna mættu í viðtöl en 
einungis 45% feðranna. Meðal ástæðna, sem þeir sem mættu stundum eða 
aldrei gáfu, voru að maki þeirra mætti í viðtölin, tungumálaerfiðleikar 
og/eða erfiðleikar við að losna úr vinnu (Vala Jónsdóttir, Kristín Erla 
Harðardóttir og Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2009). Þetta er í samræmi 
við niðurstöður úr erlendum rannsóknum sem sýna að það eru nánast 
undantekningarlaust mæður sem halda utan um nám og skólagöngu barna 
sinna óháð þjóðfélagsstétt eða menningarlegum bakgrunni. Mæður aðstoða 
börn sín við heimanám og leita sér upplýsinga um valkosti og úrræði sem eru í 
boði innan skólakerfisins. Þátttaka mæðra þykir sjálfsögð á meðan hlutdeild 
feðra er í stórum dráttum valfrjáls (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013b; 
Gottzén, 2011; Lareau, 2002; Reay, 1998; Vincent, 2010). 
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3.4 Börn og ungmenni af erlendum uppruna á Íslandi  

Þrátt fyrir að íslensk lög og aðalnámskrá grunnskóla (2013) leggi ríka áherslu 

á að komið sé til móts við þarfir allra barna á jafnréttisgrundvelli sýna æ 

fleiri íslenskar rannsóknir að mörg börn af erlendum uppruna eiga erfitt 

uppdráttar í skólasamfélaginu (Eyrún María Rúnarsdóttir, 2014; Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007). Guðbjörg Þórarinsdóttir (2009) hefur rannsakað 

hvernig þessi hópur barna upplifir fyrsta skólaár sitt á Íslandi og hvernig 

börnin hafa aðlagast nýju landi. Þátttakendur í rannsókn Guðbjargar voru 

tíu nemendur á unglingastigi í grunnskóla sem nýttu sér þjónustu móttöku-

deilda og báðir foreldrar voru af erlendum uppruna. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kom meðal annars fram að börnum reyndist erfitt að 

eignast íslenska vini og fjögur barnanna af sex fundu fyrir fordómum og þá 

aðeins innan skólans. Að mati þátttakenda var íslenskunám lykillinn að 

íslensku samfélagi og forsenda félagslegra tengsla.  

Félagahópurinn sem ungmenni umgengst getur haft veruleg áhrif á 

gildismat, hegðun og lífsstíl þess (Stepick og Stepick, 2010). Hér á landi 

hefur verið sýnt fram á að ungmennum af erlendum uppruna reynist oft 

erfitt að eignast íslenska vini og leiti frekar í félagsskap annarra innflytjenda 

(Guðbjörg Þórarinsdóttir, 2009; Nína V. Magnúsdóttir, 2010). Íslensk ung-

menni eru þar af leiðandi síður áhrifavaldar í lífi ungmenna af erlendum 

uppruna. Sömuleiðis hefur komið fram að unglingum af erlendum uppruna 

finnist bekkjarfélagar sínir óvingjarnlegri en innlendum unglingum og eru 

þeir líklegri til að verða fyrir einelti (Þóroddur Bjarnason, 2006). Einelti er 

flókið félagslegt fyrirbæri og ljóst er að ekki eru allir jafn líklegir til að verða 

fyrir því. Samspil ýmissa þátta í umhverfi, bæði innan og utan skóla, hefur 

áhrif. Börn og ungmenni, sem ekki ná að samlagast ráðandi ímynd, eru 

líklegri en önnur til að eiga undir högg að sækja (Kristín Dýrfjörð, Þórður 

Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013).  

Einnig hefur komið fram að ungmenni af erlendum uppruna reyki frekar 

en félagar þeirra með íslenskan bakgrunn, neyti frekar áfengis- og fíkniefna 

og hefji kynlíf fyrr (Þóroddur Bjarnason, 2006). Greinilegt er að félagslíf og 

vinasambönd ungmenna af erlendum uppruna þarfnast frekari rannsókna. 

Rannsóknarniðurstöður erlendis frá, bornar saman við íslenskan veruleika 

eins og hann birtist í rannsóknum, sýna að hér er mikið verk að vinna til 

þess að tryggja þessum börnum framtíðarmöguleika til jafns við önnur 

íslensk börn. Í ljósi þess að samlíf innan fjölmenningarlegs samfélags getur 

verið flókið er sérstaklega mikilvægt að hafa skýra mynd af því hvar tækifæri 

ungmenna af erlendum uppruna liggja og hvaða hindranir eru á vegi þeirra. 

Á þann hátt má styðja betur við þau úrræði sem hafa það að markmiði að 
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tryggja tækifæri til farsældar og velgengni í nýju landi (Eyrún María 

Rúnarsdóttir, 2014). 

Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón Hauksson (2011) könnuðu skólasókn 

fæðingarárganganna 1985–1988 þar sem fram kom að líkurnar á því að 

hefja nám í framhaldsskóla fóru að miklu leyti eftir bakgrunni einstaklinga. 

Hlutfall þeirra sem hefja ekki nám er langhæst meðal drengja af erlendum 

uppruna eða 37%. Hið sama á við um 24% stúlkna af erlendum uppruna. 

Hlutfall þeirra sem hefja ekki nám meðal nemanda af íslenskum uppruna, 

fæddra hérlendis eða erlendis, er hins vegar undir 10%. Meðal stelpna úr 

þessum hópi, sem fæddar voru erlendis, er talan undir 5%. Athugun á 

brotthvarfi úr framhaldsskóla sýndi líka skýra fylgni á milli uppruna og 

brotthvarfs. Meðal barna með alíslenskan bakgrunn sem fædd eru hér á 

landi, endast 68% þeirra í námi fram að 19 ára aldri. Verst er staða 

innflytjenda þar sem einungis 42% þeirra eru enn í námi við 19 ára aldur. 

Áhugavert er að sjá að úr hópi Íslendinga sem fæddir eru erlendis endast 

80% þeirra í námi fram að þessum aldri. Samkvæmt Ólöfu Garðarsdóttur og 

Guðjóni Haukssyni (2011) má gera ráð fyrir að menntunarbakgrunnur 

foreldra skýri þennan mun þar sem íslensk börn sem fædd eru erlendis eru 

að stórum hluta börn menntafólks. Flestar erlendar rannsóknir sýna líka að 

brotthvarf er oftast nær mun meira meðal innflytjenda og afkomenda 

þeirra en meðal jafnaldra sem ekki hafa erlendan bakgrunn.  

3.5 Stéttaþjóðfélag og menntun í Austur-Evrópu 

Á tímum Sovétríkjanna (1922-1989) lögðu sósíalískar ríkisstjórnir í Austur-

Evrópu ríka áherslu á jafnrétti, og reyndu að draga úr tengslum milli tæki-

færa fólks til framfara og stéttarstöðu þeirra með því að hindra að auðmagn 

færðist milli kynslóða (Kraaykamp og Nieuwbeerta, 2000). Í þessu sambandi 

má nefna dæmi eins og takmörkun á eignarrétti og afnám erfðaréttar á 

einkaeignum. Þessar aðgerðir voru mun róttækari en stefna sósíal-

demókrata á Vesturlöndum, en engu að síður benda rannsóknir til að 

tilraunir sósíalista í Austur-Evrópu hafi varla náð markmiðum sínum. Niður-

stöður um neyslumynstur og menningarlega þátttöku fólks í Austur-Evrópu 

nú á dögum gefa til kynna að mikill ójöfnuður sé milli hópa fólks. Austur-

Evrópa heldur áfram að líkjast Vesturlöndum hvað varðar áhrif stétta-

bakgrunns á stöðu fólks, þar sem auðmagn og tækifæri ganga í erfðir 

(Kraaykamp og Nieuwbeerta, 2000). 
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Árið 2000 gaf Alþjóðabankinn út skýrslu15 sem leiddi í ljós að einn af 

hverjum fimm einstaklingum í Austur-Evrópu á þeim tíma lifði undir 

fátækramörkum (minna en 2,15 $ á dag). Til samanburðar má nefna að einn 

af hverjum tuttugu og fimm lifði undir þessum mörkum rúmum áratug fyrr. 

Miklar tekjulækkanir og vaxandi ójöfnuður eru taldar vera meginástæður 

þessarar gríðarlegu aukningar fátæktar í Austur-Evrópu. Framtíðarhorfur og 

tækifæri þeirra efnaminni eru í hættu aðallega vegna takmarkaðs aðgangs 

að menntun, spillingar, næringarskorts og smitsjúkdóma. Í skýrslu frá árinu 

2005 um hagvöxt, fátækt og ójöfnuð í Austur-Evrópu, kemur auk þess í ljós 

að líkur á fátækt minnka til muna með hækkandi menntunarstigi. Fólk með 

grunnmenntun eða þaðan af minna er nánast útilokað frá því að njóta góðs 

af ýmsum tækifærum í nýju efnahagskerfi nútímans (Alam o.fl., 2005).  

Einkakennsla á sér djúpar rætur í löndum Austur-Evrópu og er orðin 

mikilvægur hluti af skólagöngu margra nemenda. Í rannsókn Silova og Bray 

(2005) kom í ljós að einkakennsla væri mjög algeng í þeim löndum sem þar 

voru skoðuð og færi sívaxandi. Til dæmis fékk meira en helmingur nemenda 

einhvers konar einkakennslu á síðasta ári í framhaldsskóla í Póllandi. Þessi 

mikla aukning í einkakennslu er vafasöm vegna þess að margar fjölskyldur 

hafa ekki efni á henni og standa þess vegna illa að vígi í keppni barna sinna 

um inngöngu í háskóla. Þessi staða í menntamálum ýtir síðan undir frekari 

stéttaskiptingu í þessum löndum. 

3.6 Rannsóknarspurningar og samantekt 

Meginrannsóknarspurning þessa verkefnisins er að greina þætti í stað-

setningu á vettvangi, bakgrunni, gildum og aðstæðum mæðranna sem 

kunna að styðja við velgengni barna sinna í skóla. Með staðsetningu á 

vettvangi er annars vegar átt við hverfið/skólann sem þátttakendur og 

fjölskyldur þeirra eru hluti af og hins vegar í víðara samhengi, þ.e. Reykjavík. 

Bakgrunnur og gildi mæðranna tengist habitus þeirra sem gegnir þar 

aðalhlutverki fyrir skilning á þeim ósýnilegu leikreglum sem gilda á vettvangi 

(Moore, 2000) og þannig að átta sig á, án mikillar umhugsunar, hvað sé rétt 

hegðun í ákveðnum aðstæðum miðað við stöðu innan vettvangsins 

(Bourdieu, 1990). Aðstæður mæðranna tengjast veruleika þeirra sem inn-

flytjendur á Íslandi og markar stöðu þeirra á vettvangi. Því er mikilvægt að 

varpa ljósi á hvar þessar mæður eru staðsettar, ásamt fjölskyldum þeirra, í 

hinu félagslega rými skoðuðu út frá reykvísku samhengi 
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Í framhaldi af meginrannsóknarspurningu eru lagðar til grundvallar 

eftirfarandi undirspurningar: 

1. Hvernig styður félags-, menningar- og táknrænn auður mæðra við 
náms- og félagslega velgengni barna af austur-evrópskum uppruna á 
íslenskum skólavettvangi? 

2. Hvaða þættir í habitus mæðrana, gildum þeirra og venjum, falla vel 
að leikreglum skólavettvangsins?  

3. Hvar eru þessar mæður og fjölskyldur þeirra staðsettar í hinu 
félagslega rými skoðuðu út frá reykvísku samhengi? 
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4 Aðferðir og vinnubrögð  

Öll rannsóknin frá upphafi til enda mótast af kenningum Bourdieu, þ.e. 

hvers konar rannsóknar- og viðtalsspurningar eru settar á oddinn og hvernig 

er unnið úr þeim. Þess vegna getur rannsóknin talist Bourdieu-ísk. Í þessum 

kafla verður gerð grein fyrir hvaða aðferðir voru notaðar í gagnaöflun og 

gagnaúrvinnslu. Auk þess verða tekin fyrir þau siðferðilegu atriði sem 

rannsakanda ber að hafa í huga þegar kemur að rannsóknum af þessu tagi. 

Fjallað verður líka um um stöðu rannsakanda með sérstaka áherslu á 

viðfangsefni ritgerðarinnar. Að lokum kemur kynning á rannsóknarvettvangi 

og þátttakendum rannsóknarinnar. 

4.1 Rannsóknaraðferðir  

Eins og fjallað var um í inngangi ritgerðarinnar er markmið þessarar rann-

sóknar að varpa ljósi á staðsetningu, gildi, bakgrunn og aðstæður mæðra af 

austur-evrópskum uppruna en þessir þættir kunna að styðja við velgengni 

barna þeirra í skóla. Einnig er tilgangurinn að átta sig á dreifingu auðs milli 

grunnskólanna á vettvangi, þ.e. menntunarstigi og tekjum foreldra, og hvar 

þátttakendur og fjölskyldur þeirra eru staðsettar í hinu félagslega rými 

skoðuðu út frá reykvísku samhengi? 

Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði og var þeirri aðferð beitt til 

þess að fá innsýn í reynslu, viðhorf og aðstæður mæðranna. Samhliða var 

unnið úr fyrirliggjandi opinberum gögnum um námsárangur nemenda í 

Reykjavík, um menntunarbakgrunn og fjárhagsstöðu fjölskyldna á vettvangi. 

Það var gert til að ná frekari yfirsýn yfir þann vettvang sem þátttakendur 

hafa þurft að staðsetja sig í.  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru eins konar safnhugtak yfir rann-

sóknaraðferðir sem eiga það sameiginlegt að byggja á gögnum sem eru að 

mestu leyti huglæg. Upplýsinga er aflað og hlutverk rannsakandans er að 

setja sig inn í hugarheim, aðstæður og umhverfi fólks. Þetta er gert til að 

skilja upplifun og reynslu sem erfitt er að meta á tölfræðilegum grunni 

(Kvale og Brinkmann, 2009; Schwandt, 2007). Í eigindlegri aðferðarfræði er 

leitað eftir merkingu sem reynsla af ákveðnu fyrirbæri hefur fyrir 

einstaklinginn (Flick, 2009). Í þeim hluta rannsóknarinnar var upplifun, 

lýsing og túlkun þátttakenda höfð að leiðarljósi en gögnin greind með 

hliðsjón af hugtökum Bourdieu.  
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Í eigindlegum rannsóknum eru notuð lýsandi gögn og koma niðurstöður 

úr þeim gögnum en gögnum er ekki safnað til að styðja fyrirfram ákveðnar 

tilgátur (Bogdan og Biklen, 2007). Rannsakendur taka viðtöl við einstaklinga 

eða gera vettvangsathuganir og leitast við að skilja hvaða merkingu þátt-

takendur leggja í líf sitt, hugsanir, tilfinningar og aðstæður, og reyna svo að 

sjá það í heildarsamhengi. Einnig skoða rannsakendur væntingar, viðhorf, 

þekkingu og gildismat þátttakenda með það að markmiði að setja sig í spor 

þeirra og sjá hlutina og skilja frá þeirra sjónarhorni (Silverman, 2013). Í 

eigindlegum rannsóknaraðferðum er lögð áhersla á trúverðugleika og að 

veruleikinn sé eins og hann birtist hverjum og einum einstaklingi. Þær taka 

tillit til og virða félagsleg, menningarleg og trúarleg viðhorf þátttakenda 

(Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013). Helstu gallar eigindlegra 

rannsóknaraðferða eru hversu tímafrekar þær eru og að ekki er hægt að 

yfirfæra rannsóknarniðurstöður úr þeim yfir á stærri hópa. Þær eru hins 

vegar góðar til að greina það sérstaka og einstaka sem ekki fær notið sín í 

megindlegum rannsóknaraðferðum (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna 

Ólafsdóttir, 2013; Silverman, 2013).  

4.2 Rannsóknarvettvangurinn 

Eins og áður hefur verið fjallað um hefur þróun undanfarinna áratuga leitt 

til aukinnar hnattvæðingar, vaxandi hreyfanleika fólks milli landa og þar af 

leiðandi fjölbreyttari menningar í flestum ríkjum heims (Ryan, 2003). Ýmsar 

rannsóknir á viðhorfum í skólum til innflytjenda lýsa hins vegar þekkingar-

skorti, og í sumum tilfellum bæði fordómum og ranghugmyndum (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2008; Lumby og Coleman, 2007). Hugmyndafræðin um skóla 

án aðgreiningar, sem er yfirlýst markmið opinberrar menntastefnu hér-

lendis, byggir á virkri þátttöku allra og leggur meðal annars áherslu á 

lýðræði og mannréttindi. En þrátt fyrir að íslensk lög og stefnur í 

menntamálum leggi ríka áherslu á að komið sé til móts við þarfir allra barna 

á jafnréttisgrundvelli sýna æ fleiri íslenskar rannsóknir að mörg börn af 

erlendum uppruna eiga erfitt uppdráttar í skólasamfélaginu (Eyrún María 

Rúnarsdóttir, 2014; Hanna Ragnarsdóttir, 2007).  

Vettvangur þessara rannsóknar eru grunnskólar í Reykjavík. Af 

þátttakendum rannsóknarinnar eru fjórir búsettir í Breiðholtinu og einn í 

Norðlingaholtinu og þar af leiðandi má segja að vettvangur eigindlegu 

gagnanna séu skólar úr þeim hverfum. Megindlegu gögnin ná hinsvegar yfir 

öll hverfi höfuðborgarinnar og gefa mynd af stöðu þessara tveggja skóla í 

samhengi við aðra skóla á umræddum menntavettvangi. Greining 

tölfræðigagnanna er mikilvæg því hún gefur til kynna hvernig auðmagn 
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dreifist á reykvískum grunnskólavettvangi. Á þennan hátt má betur átta sig 

á hvað einkennir það hverfi/skóla sem þátttakendur og fjölskyldur þeirra 

eru staðsettir í samanborið við önnur hverfi og skóla í Reykjavík.  

4.3 Öflun og skráning gagna 

Til að komast að reynslu mæðra af austur-evrópskum uppruna af íslensku 

menntakerfi, bakgrunni þeirra frá heimalandinu, gildi fjölskyldunnar og 

viðhorfum til náms, var ákveðið að gera viðtalsrannsókn. Sú aðferð var talin 

henta viðfangsefninu best því viðtalsrannsóknir geta gefið rannsakanda 

ítarlegar og gagnlegar upplýsingar þegar leitað er eftir gögnum um upplifun, 

þekkingu og reynslu fólks ásamt merkingu þessara atriða fyrir einstaklinginn 

(Silverman, 2013).  

Þátttakendur voru fimm mæður af erlendum uppruna sem allar eiga það 

sameiginlegt að teljast eiga barn eða börn sem gengið hefur vel í skóla,16 

bæði í námi og félagslega. Allar þessar konur eiga það líka sameiginlegt að 

hafa búið á Íslandi í nokkur ár, nánar tiltekið í Reykjavík, en alist upp í 

Austur-Evrópu. Þátttakendurnir eru mæður barna sem eru ódæmigerð 

miðað við niðurstöður rannsókna og orðræðu í samfélaginu, þ.e. þær eru 

mæður barna af erlendum uppruna sem gengið hefur vel. Um er að ræða 

markmiðsúrtak því þátttakendur eru valdir eftir því hvernig þeir henta 

markmiðum rannsóknarinnar (Silverman, 2013).  

Til þess að komast í samband við þátttakendur var ætlun rannsakanda 

að láta kennara eða skólastjórnendur velja þá. Það var lykilatriði fyrir 

rannsóknina að mat á námsárangri og félagslegri stöðu nemenda kæmi frá 

skólum nemendanna. Því miður var þetta ferli mjög tímafrekt vegna 

áhugaleysis kennara og skólastjórnenda í þeim skólum sem haft var 

samband við. Samband náðist þó við tvær mæður á þennan hátt og var 

sæst á það. Brugðið var á það ráð að nýta tengslanet þessara tveggja 

þátttakenda og þær beðnar um að benda á mæður sem ættu börn sem nytu 

sams konar velgengni og þeirra eigin og væru einnig af austur-evrópskum 

uppruna. Engin formleg gögn liggja því fyrir um námsárangur barnanna en 

mat á velgengni kemur í öllum tilvikum frá þriðja aðila sem stendur utan við 

fjölskylduna.17  

Hálfopin viðtöl voru tekin við mæðurnar og voru viðtalsspurningar 

mótaðar út frá því að varpa ljósi á meginhugtök Bourdieu sem lagðar voru 

                                                           
16

 Að mati kennara eða foreldra annarra en barnsins sem til umræðu er. 
17

 Fyrirhugað er að fá aðgengi að þessum gögnum áður en rannsóknin er kynnt á opinberum 
vettvangi.  
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til grundvallar (sjá viðtalsramma í viðauka 4). Gagnaöflun fór aðallega fram 

á vorönn 2014. Hvert viðtal stóð yfir í um eina klukkustund. Öll viðtölin 

nema eitt fóru fram á íslensku þar sem einn viðmælandi óskaði eftir að 

viðtalið færi fram á ensku. Einnig safnaði rannsakandi viðbótarupplýsingum 

í gegnum síma í apríl 2015 um ákveðin þemu í gagnagreiningunni. Fyrst var 

haft samband skriflega til að athuga hvort og hvenær ég mætti hafa 

samband. Þessi samtöl voru stutt, markviss og stóðu yfir í um það bil 10 

mínútur.  

Tafla 1: Yfirlit yfir gagnaöflun 

Þátttakendur Viðtal Viðbótarupplýsingar í gegnum síma 

Marina 17.02.2014 02.05.2015 

Irina 25.03.2014 03.05.2015 

Agata 18.03.2014 03.05.2015 

Hanna 24.06.2014 - 

Lucya 19.03.2014 - 

Í eigindlegum rannsóknarviðtölum er rannsakandinn mikilvægasta verk-

færið og þar reynir á færni hans og getu til að ná sambandi við viðmælanda 

sinn, skilja hann og ná fram afslöppuðu andrúmslofti svo að hann tjái sig af 

einlægni. Að skapa slíkar aðstæður getur verið auðveldara ef viðmælandinn 

er á heimavelli (Bogdan og Biklen, 2007). Með þetta í huga bar ég þá tillögu 

upp fyrir þátttakendur að viðtölin færu fram heima hjá þeim. Allar nema ein 

svaraði játandi, og fór því eitt viðtalanna fram heima hjá rannsakanda. Í 

öllum viðtölunum skapaðist mjög góður andi og tjáðu þátttakendur sig opið 

og af áhuga. Viðtalsrammi var hafður til hliðsjónar (sjá viðauka 4) en hann 

stjórnaði ekki viðtalinu nema að því leyti að ég tryggði að öllum spurningum 

væri svarað einhvern tímann í viðtalinu. Þátttakendur réðu ferðinni og voru 

hvattir til þess að hafa frumkvæði að umræðuefni. Slíkt fyrirkomulag er 

mjög algengt í viðtalsrannsóknum (Silverman, 2013). Rannsakandinn verður 

að vita hverju hann sækist eftir og hverju hann vill ná fram í viðtali. Einnig 

verður hann að vera meðvitaður um þau óvæntu gögn sem kunna að koma 

fram og bera skynbragð á að nýta sér þau og draga fram. (Silverman, 2013). 

Auk þess að svara spurningum í viðtali fylltu þátttakendur út spurningalista 

þar sem spurt var um menntunarstig og atvinnu þeirra sjálfra og maka 

þeirra. Einnig var spurt um bakgrunn foreldra þeirra, sem sagt um afa og 

ömmur barnanna. Það var gert til að safna frekari upplýsingum um 

fjölskylduhabitus þátttakenda; yfirlit yfir menntunarstig og störf þátt-

takenda og fjölskyldna þeirra og sjá hvort menntunarstig og/eða störf, þ.e. 
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stéttarstaða, hefði hugsanlega færst milli kynslóða. Til viðbótar var spurt um 

uppeldi, skólagöngu og aðstæður í æsku í viðtalinu sjálfu. Þetta er vel þekkt 

aðferð í Bourdieu-ískum menntarannsóknum (Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2013a) og mikilvægur hluti af stéttargreiningu út frá kenningum Bourdieu.  

Auk viðtalanna voru opinber tölfræðileg gögn nýtt í þeim tilgangi að 

komast að vísbendingum um stéttarstöðu íbúa í ljósi námsárangurs 

nemenda í Reykjavík. Gögnin voru tekin saman og greind á vorönn 2015. 

Hugmyndin kom þegar rannsakandi var byrjuð að greina viðtölin og sá fljótt 

ákveðið mynstur hvað varðaði bakgrunn mæðranna, þ.e menntunarstig, og 

gengi barna þeirra á skólavettvanginum. Ákveðið var að skoða Reykjavík í 

heild sinni og tölfræðileg gögn um bakgrunn íbúa í Reykjavík varðandi 

menntunarstig og einnig tekjur eftir hverfum. Gögnin voru sótt í gagna-

grunna eða upplýsingaveitur Þjóðskrár Íslands (e.d.), Hagstofu Íslands. (e.d.) 

og Árbókar Reykjavíkurborgar (e.d.). Einnig voru gögn úr rannsókn 

Margrétar Lilju Guðmundsdóttur (2001) notuð til að varpa ljósi á 

menntunarstig og tekjur eftir hverfum í Reykjavík. Þessi gögn voru síðan 

skoðuð í ljósi árangurs nemenda á samræmdu könnunarprófi (Friðgeir A. 

Skúlason og Sigurgrímur Skúlason, 2013).  

Tafla 2: Yfirlit tölfræðigagna 

Upplýsingaveita Ártal Helstu breytur Til að varpa ljósi á: 

Þjóðskrá Íslands 2015 Meðalkaupverð á húsnæði í 
Rvk eftir hverfum. 

Dreifingu fjárauðs í Rvk 
eftir hverfum. 

Hagstofa Íslands 2015 Innflytjendur í Rvk eftir 
hverfum. 

Hlutfall innflytjenda eftir 
hverfum í Rvk. 

Árbók 
Reykjavíkurborgar 

2015 Meðaltekjur í Rvk eftir 
hverfum. 

Dreifingu fjárauðs í Rvk 
eftir hverfum. 

Skýrsla  Margrétar  

Lilju (2001) 

2015 Menntunarstig og tekjur í 
Rvk eftir hverfum. 

Dreifingu auðs milli 
hverfa í Rvk. 

Skýrsla Friðgeirs og 
Sigurgríms (2013) 

2015 Árangur á samræmdu prófi 
í Rvk og eftir hverfum.  

Námsárangur eftir 
hverfum. 

 

Hér má vera ljóst að höfundur hvorki safnaði gögnum né gat nálgast 

frumgögn heldur vann úr þessum gagnasöfnum og skýrslum til að fá skýrari 

mynd af dreifingu auðs á vettvangi.  
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4.4 Greiningaraðferðir 

Notuð var þemagreining sem gagnagreiningaraðferð í þessu rannsóknar-

verkefni. Þemagreining er aðferð til að bera kennsl á, greina og koma fram 

með mynstur í gögnum. Með því að nota þemagreiningu er hægt að 

skipuleggja og lýsa gögnunum (Braun og Clarke, 2006) áður en þau eru 

skoðuð út frá kenningalegum hugtökum Bourdieu.  

Við framkvæmd eigindlegra viðtala er oftast notast við hljóðupptöku að 

gefnu samþykki viðmælanda. Með því að taka upp viðtalið gefst rann-

sakanda betra tækifæri til þess að einbeita sér að framkvæmd viðtalsins og 

viðmælandanum án þess að skrifa hjá sér nótur. Hvernig fólk talar um 

ákveðið umræðuefni getur verið jafn mikilvægt og það sem sagt er 

(Esterberg, 2002). Með því að taka upp viðtöl er rannsakandanum einnig 

gert auðveldara fyrir að rifja þau upp og auðvelda þannig gagnaúrvinnslu 

(Silverman, 2013). Viðtölin í þessari rannsókn voru öll hljóðrituð og að því 

loknu afrituð. Því næst voru þau lykluð og sameiginleg þemu dregin út. 

Tölfræðigögn um menntunarstig og tekjur foreldra og námsárangur 

nemenda á vettvangi, voru sett fram í lýsandi myndum. Útreikningarnir sem 

rannsakandi gerði voru meðaleinkunnir á samræmdu prófi í íslensku og 

stærðfræði í 10. bekk. Hvað varðar þessi gögn, gáfu skýrslurnar upplýsingar 

um meðalárangur eftir skóla og fjölda nemenda sem þreyttu próf. Fyrst 

þurfti að flokka skóla eftir hverfum og síðan reikna meðaltöl. Meðaleinkunn 

hvers skóla innan hverfanna fékk vægi eftir nemendafjölda sem þreytti próf.  

4.5 Réttmæti, áreiðanleiki og siðferðileg álitamál 

Réttmæti eigindlegra rannsókna snýst um það hvort og hversu vel þær svari 

þeim spurningum sem þeim er ætlað að svara (Bogdan og Biklen, 2007; 

Schwandt, 1997; Silverman 2013). Eigindlegar rannsóknir eru þó oftast 

bundnar við aðstæðurnar og tímabilið sem rannsóknin var framkvæmd, en 

hvort tveggja hefur áhrif á áreiðanleika þeirra. Áreiðanleiki eigindlegra 

rannsókna vísar til samræmis milli endurtekinna eða jafngildra rannsókna, 

það er að segja hvort sambærileg niðurstaða fengist með því að viðkomandi 

rannsókn verði endurtekin eða ef tvær eða fleiri eigindlegar rannsóknir 

væru framkvæmdar á sama hátt (Bogdan og Biklen, 2007; Silverman 2013).  

Þegar framkvæma á rannsókn er nauðsynlegt að huga að þeim sið-

ferðilegu álitamálum sem geta komið upp og tryggja velferð þátttakenda, 

réttindi þeirra og einkalíf. Unnið var eftir fjórum höfuðreglum en þær fela í 

sér virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar, að forðast að valda 

þátttakendum skaða, að láta gott af sér leiða og að gæta sanngirni gagnvart 

þátttakendum (Sigurður Kristinsson, 2003). Í þessari rannsókn var aflað við-
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kvæmra og persónulegra upplýsinga um þátttakendur og því var nauð-

synlegt að fá öll tilskilin leyfi. Upplýst samþykki var fengið frá þátttakendum 

(sjá viðauka 3) og auk þess fengið skriflegt leyfi frá skóla- og frístundasviði 

Reykjavíkurborgar (sjá viðauka 5). Rannsóknin var einnig tilkynnt til 

persónuverndar (Tilkynning nr. S6715/2014). Gengið var úr skugga um að 

þátttakendur væru meðvitaðir um markmið og tilgang rannsóknarinnar og 

jafnframt séð til þess að þeir fengju upplýsingar um hvernig farið yrði með 

gögnin. Fyllsta trúnaðar og nafnleyndar var gætt og þátttakendum gert ljóst 

að þeim væri frjálst að draga sig út úr rannsókninni hvenær sem væri 

(Lichtman, 2013, Silverman, 2013). Ísland er lítið land og því getur verið 

erfitt að gera rannsókn af þessu tagi þannig að tryggt sé að utanaðkomandi 

aðilar geti ekki áttað sig á hverjir þátttakendur í rannsókninni eru. Til að 

tryggja nafnleynd með sem bestum hætti hefur nöfnum þátttakenda verið 

breytt. Auk þess var ákveðið að gefa ekki upplýsingar um starfsheiti og 

menntunarbakgrunn frá heimalandinu. Menntunarstig og starf á Íslandi var 

látið duga.  

Viðtöl þessarar rannsóknar fóru ekki fram á móðurmáli þátttakenda og 

því var mikilvægt að vera meðvitaður um þetta í viðtölunum sjálfum, 

undirbúningu þeirra og við greiningu niðurstaðna. Færni þátttakenda í 

íslensku var á misjöfnu stigi og stundum var þörf á að umorða spurningu 

eða útskýra betur hvað átt var við. Hvert viðtal var í takt við tungumálafærni 

hvers og eins til þess að koma í veg fyrir misskilning og tryggja að 

þátttakendur væru í raun að segja frá því sem rannsakandi gerði ráð fyrir.  

4.6 Þátttakendur  

Eins og rætt var í fræðilegum forsendum rannsóknarinnar hefur fjöldi 

rannsókna sýnt fram á að mæður halda langoftast utan um nám og 

skólagöngu barna sinna, óháð þjóðfélagsstétt eða menningarlegum 

bakgrunni (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013b; Gottzén, 2011; Lareau 2002, 

Reay, 2010; Vincent, 2010). Á sama tíma hefur reynsla mæðra af eigin 

skólagöngu og námi afgerandi áhrif á þátttöku þeirra í skólamálum barna 

sinna (Reay, 2004). Með þetta lykilhlutverk mæðra í huga varðandi 

menntun barna sinna, var ákveðið að taka viðtöl við fimm konur af austur-

evrópskum uppruna sem allar eiga eitt eða fleiri börn sem talið er af þriðja 

aðila (og svo staðfest af foreldunum sjálfum) að vegni vel í þeim skóla sem 

þau sækja.  
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4.6.1 Marina 

Marina er kona á fimmtugsaldri sem býr með manni sínum og einkasyni í 

íbúð í Norðlingaholtinu. Þau komu til Íslands árið 2003 með von um betra líf 

fyrir sig og barn sitt. Sonur þeirra er núna að ljúka 10. bekk og honum hefur 

gengið mjög vel í námi alla sína skólagöngu, átt nóg af vinum og stundað 

íþróttir af kappi. Marina er ásamt manni sínum með háskólagráðu á 

framhaldsstigi frá heimalandinu en hefur ekki starfað við sitt fag eftir 

flutningana til Íslands vegna erfiðleika við að fá réttindi hér á landi. Hún 

hefur einnig lokið BS-gráðu í íslensku fyrir útlendinga frá Háskóla Íslands. 

Marina vinnur á leikskóla og maðurinn hennar er starfsmaður í eldhúsi.  

4.6.2 Irina 

Irina flutti til Íslands ásamt manni sínum og elsta syni árið 2004 og búa þau 

saman í íbúð í Breiðholtinu. Árið 2007 eignuðust þau síðan annan strák sem 

nú er að verða búinn með annað ár sitt í grunnskóla. Hann á ekki í neinum 

vandræðum með að fylgja bekkjarfélögum sínum í náminu. Hann á marga 

vini og honum líður mjög vel í skólanum. Eldri strákurinn er í 10. bekk og 

hefur hann staðið sig afar vel í náminu og ekki lent í erfiðleikum félagslega. 

Irina er með háskólagráðu á framhaldsstigi og maður hennar líka og eru þau 

bæði á fertugsaldri. Hún vinnur í dag sem leikskólakennari ásamt manninum 

sínum. Þau búa á höfuðborgarsvæðinu og hafa bæði lokið tveimur önnum í 

íslensku fyrir útlendinga við Háskóla Íslands. 

4.6.3 Agata  

Agata hefur búið á Íslandi síðan árið 2008 og flutti til Íslands með manni 

sínum og tveimur börnum. Fjölskyldan býr í íbúð í Breiðholtinu. Sonur þeirra 

er nú í 5. bekk og dóttir þeirra í 7. bekk. Þau hafa lent í minniháttar 

erfiðleikum félagslega í skólanum en nú blómstra þau bæði í námi og eiga 

nóg af félögum. Agata er með háskólagráðu á grunnstigi frá heimalandi sínu 

en á Íslandi hefur hún starfað sem skólaliði og stuðningsfulltrúi í grunnskóla 

í sínu hverfi. Hún er starfsmaður á leikskóla og er mjög ánægð með það. 

Hún hefur tekið fjölda námskeiða í íslensku og einnig útskrifast af 

stuðningsfulltrúabraut í Borgarholtsskóla. Maðurinn hennar er pípari og eru 

þau bæði á fertugsaldri. 
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4.6.4 Hanna 

Hanna býr með manni sínum og einkadóttur í íbúð í Breiðholtinu. 

Fjölskyldan er búin að vera á Íslandi í 10 ár og flutti á sínum tíma vegna 

erfiðra fjárhagslegra aðstæðna í heimalandinu. Hún var með háskólagráðu á 

grunnstigi þegar hún kom en hefur ekki starfað beint við sitt fag á Íslandi. 

Hún er með kennsluréttindi og nýtist menntun hennar í dag við að kenna og 

sinna börnum á leikskólastigi. Hún lauk einu og hálfu ári við Háskóla Íslands í 

íslensku fyrir erlenda stúdenta. Einnig hefur hún lokið fjölda námskeiða í 

íslensku og verið dugleg að sækja námskeið á vegum borgarinnar fyrir 

starfsfólk á leikskólastigi. Maðurinn hennar er logsuðumaður og hefur 

aðallega starfað við byggingavinnu á Íslandi. Hjónin eru bæði á fimmtugs-

aldri. Dóttir þeirra er í 8. bekk, henni hefur frá byrjun liðið mjög vel á Íslandi 

og gengið vel í námi. Hún á margar vinkonur, bæði íslenskar og af erlendum 

uppruna.  

4.6.5 Lucya 

Lucya kom til Íslands fyrir tveimur árum með eiginmanni sínum sem er 

íslenskur. Hún á tvær dætur, eina með núverandi eiginmanni og aðra með 

fyrrverandi manni. Barnsfaðir eldri dótturinnar býr erlendis. Fjölskyldan býr 

í einbýlishúsi í Breiðholtinu. Lucya er með doktorsgráðu frá heimalandinu og 

er í dag meistaranemi við Háskóla Íslands. Eldri dóttir hennar er í 7. bekk og 

hefur á þessum stutta tíma náð mjög góðum tökum á íslensku. Henni líður 

vel í skólanum, gengur vel í námi og á margar vinkonur. Lucya hefur hins 

vegar ekki náð það góðum tökum á íslenskunni að hún treysti sér til að tala 

málið. Hún talar mjög góða ensku og hingað til hefur hún notað það 

tungumál til að tjá sig. Bæði núverandi og fyrrverandi eiginmenn eru 

hámenntaðir.
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5 Niðurstöður  

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Farin var sú leið 

eins og algengt er í kenningamiðuðum rannsóknum að varpa ljósi á gögn 

jafnóðum með vísunum í fræðilegar heimildir. Mikilvægt er að minna á að 

einn viðmælandi vildi ræða við rannsakanda á ensku og var ákveðið að 

halda upprunalegum texta viðtalsins á ensku en lauslega þýðingu hans má 

nálgast í fótnótu til að ritgerðin geti talist vera skrifuð í heild sinni á íslensku.  

5.1 Reykvískur veruleiki í ljósi stéttar og námsárangurs nemenda 

Menntakerfið krefst þess sama af öllum – að nemendur hafi 

fengið jafnmikið af því sem menntakerfið gefur þeim ekki.18 

(Bourdieu, 1973)  

 

Eftir að hafa kynnt sér fræðin á sviði innflytjenda og stöðu barna þeirra í 

skólasamfélaginu með tilliti til stéttabakgrunns, varð rannsakandi undrandi 

yfir því hversu fáar rannsóknir skoða íslenskan veruleika í þessu ljósi. Fjöldi 

erlendra rannsókna, sérstaklega frá Bandaríkjunum og Bretlandi, fást við 

áhrif stéttabakgrunns á námsárangur nemenda og þar af leiðandi framtíðar-

horfur þeirra. Með það í huga kviknaði hugmynd um hvort hægt væri að 

skoða reykvískar fjölskyldur í þessu samhengi. Er hægt að sýna fram á mun á 

námsárangri milli hverfa borgarinnar? Ef svo er, hvað einkennir bakgrunn 

foreldra þessara nemenda eftir hverfum? Tekin voru saman opinber gögn 

sem birt eru á netinu og ákveðið að nota hverfaskiptingu lögreglustjórans í 

Reykjavík, sem lét framkvæma viðhorfskönnun meðal íbúa borgarinnar 

(Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 2001). Í gögnunum er hægt að finna upp-

lýsingar um tekjur, menntunarstig og störf íbúa eftir hverfum. Gögn um 

námsárangur nemenda í Reykjavík komu frá Námsmatsstofnun sem sér um 

að framkvæma samræmd próf.  
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 Í þýðingu Berglindar Rósar Magnúsdóttur (2006). 
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5.1.1 Félagsleg lagskipting eftir hverfum borgarinnar 

Tafla 3: Yfirlit um hverfi Reykjavíkurborgar.  

Hverfi Svæði innan hverfisins 

Vesturbær (VB) Gamli Vesturbær og Vesturbær syðri 

Austurbær Austurbær, Norðurmýri og Hlíðar 

Norðurbær Laugarnes, Laugarás og Heimar-Vogar 

Suðurbær (SB) Háaleiti, Bústaðahverfi og Fossvogur 

Árbær Ártúnsholt, Árbær og Selás  

Breiðholt (BH) Bakkar, Efra-Breiðholt og Seljahverfi 

Grafarvogur Hamra-, Folda-, Húsa-, Rima-, Engja-, Víkur-, Borgar- og Staðahverfi 

 

Eftir að hafa skoðað gögn um tekjur og menntunarstig íbúa í Reykjavík eftir 

hverfum var ákveðið að skoða einungis þrjú hverfi nánar: tekjuhæsta 

hverfið, hverfið með hæsta menntunarstigið og hverfið sem skorar lægst 

hvað varðar þetta tvennt. Í töflu 3 má sjá hvaða hverfi þetta eru og hvaða 

svæði borgarinnar falla undir hvert hverfi. Fjórir af fimm þátttakendum 

þessarar rannsóknar eru búsett í Breiðholtinu og einn þeirra í 

Norðlingaholtinu (fellur undir Árbæ í þessari hverfaskiptingu)  
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Mynd 4. Hlutfall erlendra ríkisborgara, menntunarstig og tekjur í Reykjavík, 

Vesturbænum, Suðurbænum og Breiðholtinu
19

  

 

Eins og má sjá á mynd 4 var töluverður munur á þessum þremur hverf-

um hvað varðar tekjur og í þessu samhengi sker Suðurbærinn sig úr þar sem 

51% íbúa voru hátekjufólk árið 2001. Í Breiðholtinu var þessi tala 31%. 

Varðandi menntunarstig íbúa er ljóst að Vesturbærinn var með hæsta hlut-

fall háskólamenntaðra íbúa og Breiðholtið með langlægsta. Mesta fjölda 

íbúa af erlendum uppruna er að finna í Breiðholtinu og fæstir þeirra búa í 

Suðurbænum. Erfitt reyndist að finna nýleg gögn þar sem hægt væri að bera 

saman tekjur og menntunarstig íbúa eftir hverfum í Reykjavík. Rannsókn 

Margrétar Lilju Guðmundsdóttur sem vísað er í hér, er frá árinu 2001 og því 

má gera ráð fyrir að tölur hafi eitthvað breyst til dagsins í dag.  
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 Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 2001 og Hagstofa Íslands, e.d. 
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Mynd 5. Meðaltekjur í Vesturbænum, Suðurbænum og í Breiðholtinu á árunum 
2000-2008

20
 

 

Mynd 5 gefur yfirlit yfir launaþróun íbúa í hverfunum þremur. Því miður 

eru ekki til gögn nema til ársins 2008 um meðallaun Reykvíkinga eftir 

hverfum. Sláandi er hins vegar hversu mikið launamunur hafði aukist árið 

2007 miðað við árið 2001 þegar Margrét Lilja Guðmundsdóttir (2001) vann 

sína rannsókn. Þessi þróun bendir til þess að bilið milli hálaunafólks og 

láglaunafólks hafi farið breikkandi í Reykjavík. Árið 2008 hafði þessi 

launamunur hins vegar minnkað töluvert í kjölfar bankahrunsins og efna-

hagskreppunnar á Íslandi.  

Rannsóknir hafa sýnt að tekjur eru líklegar til þess að hafa áhrif á í hvaða 

hverfi fólk býr (Sigurður H. Ólafsson, 2013). Með þetta í huga voru gögn 

tekin saman frá Þjóðskrá Íslands um íbúðaverð í Vesturbænum, Suður-

bænum og Breiðholtinu, til þess að fá vísbendingu um launaþróun í 

hverfunum þremur. Á mynd 6 hér að neðan má sjá línurit sem sýnir þróun 

íbúðaverðs í hverfunum þremur á árunum 2001-2013. 
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 Árbók Reykjavíkurborgar, e.d. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

101 (VB) 107 (VB) 103 (SB) 108 (SB) 109 (BH)



 

53 

 
 
Mynd 6. Meðal kaupverð á húsnæði í Vesturbænum, Suðurbænum og í 
Breiðholtinu á árunum 2001-2013

21
 

 

Á mynd 6 má sjá að meðalkaupverð er breytilegt eftir hverfum og sjá má 

að Vesturbærinn trónir á toppnum. Ekki liggja fyrir gögn um hverfin þrjú í 

heild sinni en engu að síður gefur þessi mynd sterka vísbendingu um að 

íbúðaverð í hverfum borgarinnar sé afar ólíkt. Hverfin raðast á mjög 

svipaðan hátt og þegar meðallaun íbúa eru skoðuð eftir hverfum. Þessi gögn 

ná hins vegar alveg fram til ársins 2013 og gefa vísbendingu um tekjur íbúa 

eftir hverfum í dag. Myndin sýnir líka að þróun íbúðaverðs í hverfunum 

þremur eftir bankahrunið árið 2008 hefur verið misjöfn. Íbúðaverð hefur 

hækkað langmest í Vesturbænum á meðan meðalkaupverð í Breiðholtinu 

hefur lækkað eða haldist svipað. Í samanburði við árið 2001 er munur 

íbúðaverðs milli hverfanna orðinn gífurlegur. Fyrir hátekjuhópa veitir hús-

næði ekki bara þak yfir höfuðið heldur er það líka lúxusvara, virkar sem 

stöðutákn og hagstæð fjárfesting (Thrift og Leyshon, 1992). 
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5.1.2 Námsárangur skoðaður eftir hverfum og skólum 

Eftir að hafa skoðað hverfin þrjú í þeim tilgangi að fá vísbendingar um 

stéttarstöðu íbúanna, var næsta skref að skoða námsárangur barna í 

hverfunum. Meðal þeirra opinberu gagna sem til greina komu var ákveðið 

að skoða niðurstöður samræmdra prófa. Skýrsla Námsmatsstofnunar 

(Friðgeir Andri Skúlason og Sigurgrímur Skúlason, 2013) gefur mjög ítarlegar 

upplýsingar um árangur nemenda eftir skólum og gerir kleift að bera hverfin 

saman.  

 

Mynd 7. Meðaleinkunn á samræmdu prófi í íslensku og stærðfræði í 10. bekk á 
árunum 2009-2012 í Reykjavík og þremur hverfum innan Reykjavíkur

22
 

Mynd 7 sýnir grunnskólaeinkunn23 á samræmdum prófum í íslensku og 

stærðfræði í 10. bekk í Reykjavík á árunum 2009-2012 og sömu þremur 

hverfum sem fjallað var um að ofan. Eins og sjá má koma grunnskólar í 

Vesturbænum best út úr samræmdum prófum í báðum námsgreinum og 

eru þeir líka yfir meðallagi í Reykjavík. Nemendur í Breiðholtinu eru með 

meðaleinkunn langt undir hinum tveimur hverfunum og eru líka töluvert 

undir meðaleinkunn fyrir Reykjavík. Niðurstöður fyrir 4. og 7. bekk voru 

mjög svipaðar.  
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 Friðgeir Andri Skúlason og Sigurgrímur Skúlason (2013). 
23

 Grunnskólaeinkunnir eru byggðar upp með þeim hætti að heildarmeðaltal þeirra er 30 og 
staðalfrávik 10. Þær eru normaldreifðar á bilinu 0 til 60 og henta því vel til að fjalla um 
frammistöðu hópa. 
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5.1.3  Staðsetning þátttakenda 

Þegar tekin eru saman gögn um efnahag og menntunarstig fólks á höfuð-

borgarsvæðinu kemur í ljós að mikill munur er milli hverfa. Vitað er að 

tekjur eru líklegar til þess að hafa áhrif á í hvaða hverfi fólk býr. Hvað þetta 

varðar er áhugavert að sjá að munur á húsnæðisverði milli hverfa er að 

aukast. Árangur nemenda á samræmdum prófum er mjög mismunandi eftir 

hverfum. Þar sem tekjur og menntunarstig foreldra mælist lágt, skora 

nemendur lægst. Hátt menntaðir Reykvíkingar, með góð laun, búa oftast í 

hverfum þar sem skólar skara fram úr á þessum prófum. Þessi greining er til 

þess að átta sig á dreifingu auðmagns milli grunnskólanna á vettvangi, þ.e. 

menntunarstigi og tekjum foreldra, og hvar þátttakendur í þessari rannsókn 

eru staðsettir í reykvísku samhengi hvað þetta varðar.  

Allar fjölskyldurnar nema ein eiga heima í Breiðholti, því hverfi í 

Reykjavík sem mælist með hvað lakastan meðalárangur á samræmdum 

prófum. Einkennandi fyrir þetta hverfi er líka lágt menntunarstig og lágar 

tekjur íbúa. Skólar í Breiðholtinu eru því ekki dæmigerðir millistéttarskólar. 

Innflytjendur móta því sýn sína á íslenskt samfélag og menntakerfi út frá 

þeim aðstæðum sem þeir kynnast og staðsetningu sinni á vettvangi. 

Mikilvægt er að hafa það í huga þegar rýnt er í viðhorf þeirra. 

5.2 Menntunarbakgrunnur og æska mæðranna  

They always put attention on my studies and asking about 

marks. I also was attended to music school and yes they 

showed interest, they helped, especially my father.24 (Lucya) 

 

Þegar gögnin eru skoðuð í heild sinni er áberandi hversu margt þátt-

takendur áttu sameiginlegt. Mæðurnar sem ég talaði við eru með svipaðan 

bakgrunn að því er varðar uppeldi og gildi á æskuheimilinu, reynslu af eigin 

grunnskólagöngu og viðhorf til menntunar. Frásagnir þeirra eru á sama tíma 

ólíkar og veita innlit í reynslu og aðstæður þessara einstaklinga og 

fjölskyldna þeirra.  

Hátt menntunarstig mæðranna (sjá viðauka 2) er áhugavert í ljósi þess 

hversu vel börnum þeirra gengur, bæði í námi og félagslega. Þátttakendur 

eru allar með háskólagráðu á grunn- eða framhaldsstigi. Það sem einnig 

vekur athygli er að þrjár þessara mæðra og makar þeirra áttu einnig 

foreldra með hátt menntunarstig, sem teygir sig kynslóðir aftur í tímann (sjá 

                                                           
24

 Þau veittu alltaf námi mínu athygli og spurðu um einkunnir. Ég var einnig í tónlistarskóla og 
já, þau sýndu áhuga, þau aðstoðuðu, sérstaklega faðir minn.  
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viðauka 2). Eins og áður hefur verið rætt færist menningarauður milli kyn-

slóða, menningarauður sem auðveldar sumum að laga sig að skóla, því 

menning þeirra er metin sem auður á þeim vettvangi (Gestur 

Guðmundsson, 2012).  

Eins og áður sagði eiga allar fjölskyldurnar nema ein heima í Breiðholti, 

því hverfi í Reykjavík sem mælist með hvað lakastan meðalárangur á sam-

ræmdum prófum. Einkennandi fyrir þetta hverfi er líka lágt menntunarstig 

og lágar tekjur íbúa. Sýnt hefur verið fram á að meginleikreglur á mennta-

vettvangi eru svipaðar innan hins vestræna heimis og bera keim af gildum 

millistéttarinnar, jafnvel í skólum þar sem millistétt er í miklum minnihluta. 

Með þetta í huga spurði ég þátttakendur sérstaklega um hverfin sem þeir 

ólust upp í og skólana sem þeir gengu í sem börn, með tilliti til stéttar. 

Marina (háskólagráða á framhaldsstigi, starfsmaður á leikskóla) ólst upp í 

sveit og sagði þetta um æskuumhverfið:  

Það var eins og þorp og það voru tveir skólar og.. Ég var í 

rauninni alin upp í Sovétríkin og það var mikil svona gæsla. Það 

var allt svona hreint og fínt.. og allt svona fínt í kringum 

krakkana. (Marina) 

Þegar ég spurði frekar út í samsetningu fjölskyldna í þorpinu og skólanum 

svaraði hún:  

Hverfið var blandað í rauninni. Það var passað að það var aldrei 

neitt vandræði á götum og svona þannig að það var rólegt og 

heilbrigt og fínt. Það var ekki eins og hér til dæmis.. eitthvað 

Breiðholt eða svona. Það var svo lítið fólk. Í skólanum var líka 

blandað og við vorum bara í búningum og það var svolítið 

kommúnista áhrif. Það var ekki svona sérskóli eða prívatskóli. 

Nei, nei, það var bara einn skóli. (Marina) 

Agata (háskólagráða á grunnstigi, starfsmaður á leikskóla) lýsti svipaðri 

reynslu varðandi stéttarbakgrunn fjölskyldna í þorpinu þar sem hún ólst 

upp: „Þetta var blandað. Fjölskylda ekki búin að skipta hverfi nema.. þetta 

var ríkisreglur skilurðu.“ Irina (háskólagráða á framhaldsstigi, starfsmaður á 

leikskóla) bjó í borg þegar hún var barn, en hennar upplifun var áþekk:  

Þetta var blandað. Það er ekki svona hjá okkur með hverfi sem 

eru mjög rík eða eitthvað skilurðu. Yfirleitt er það blandað 

saman. Kannski bara pínu öðruvísi núna, en þegar ég var lítil 
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það var ekki svona skilurðu.. eitthvað hverfi sem er bara fyrir 

fólki sem á mikið af pening eða ekki neitt. Það er ekki svona. 

Það var ekki svona þegar ég var lítil svona alveg skýrt. (Agata) 

Þessar niðurstöður koma ekki á óvart miðað við hvað sósíalískar ríkisstjórnir 

Austur-Evrópu lögðu ríka áherslu á jafnrétti og aðgerðir til þess að draga úr 

tengslum milli tækifæra fólks til framfara og stéttarstöðu þeirra (Kraaykamp 

og Nieuwbeerta, 2000).  

Til að komast að því hvort stéttarstaða mæðranna hafði áhrif á 

vinatengsl og námsárangur, var spurt sérstaklega um það. Hér segir Marina 

frá því hvernig hún var hluti af hópi vinkvenna sem aðgreindi sig frá öðrum: 

Ég átti samt vinkonur og svona sem voru alltaf frá.. Pabbi var 

að vinna hjá löggunni og við vorum svolítið meira en svona 

meðal og vinkonur mínar voru líka frá svona fjölskyldum. Við 

héldum bara saman og svona. (Marina) 

Bourdieu (2007) talar um að fólk sem alist hefur upp í svipuðu félagslegu 

umhverfi hafi samsvarandi habitus. Það á auðveldara með að samsama sig 

hvert öðru heldur en fólk sem kemur úr ólíku umhverfi. Varðandi jafnrétti 

innan skólavettvangsins sagði hún frá hvernig kennarar mismunuðu 

nemendum eftir bakgrunni þeirra:  

Það voru allir saman.. nema kennarar voru tala við krakka. Það 

skipti máli frá hvaða fjölskyldu þú varst. Ef þú varst með meiri 

svona ríkari fjölskyldu og svona, þá var að bera meiri virðingu. 

En ef þessi var eitthvað fátækur og svona fjölskyldu, þá var 

svolítið niðurlægjandi og svona. Það var frekar svona get ég 

sagt já. (Marina) 

Eins og fjallað var um í fræðilega hluta ritgerðarinnar benda rannsóknir til 

að tilraunir sósíalista í Austur-Evrópu til að draga úr stéttamun í mennta-

kerfinu hafi að miklu leyti mistekist. Mikill ójöfnuður er milli hópa fólks 

einnig í þessum hluta af Evrópu þar sem stéttabakgrunnur tengist stöðu 

fólks og auðmagn og tækifæri ganga í erfðir (Kraaykamp og Nieuwbeerta, 

2000). 

Eins og tekið var fram að ofan bendir gagnagreining til þess að margt 

sem varðar skólaferil þessara mæðra sé líkt. Þær voru allar fyrirmyndar-

nemendur með góðar einkunnir, jákvæðar minningar og gott sjálfsöryggi 

hvað varðar nám. Marina sagði til dæmis: „Ég hafði rosalega mikinn áhuga á 
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að læra. Ég vildi þetta sjálf og elska að læra.“ Irina sagði um sína 

skólagöngu: „Ég var bara alltaf frekar ánægð í skólanum og var bara dugleg 

að læra. Það fannst mér bara fínt.“ Þessar mæður búa allar yfir jákvæðri 

reynslu varðandi nám sem Reay (2010) sýnir fram á í sínum rannsóknum að 

hafi áhrif á þátttöku í námi eigin barna. Út frá gögnum þessarar rannsóknar 

má álykta að konurnar hafi fjölskylduhabitus í farteskinu sem auðveldar 

þeim að átta sig á þeim ósýnilegu reglum sem gilda á skólavettvangi og vita 

hvað er rétt hegðun í ákveðnum aðstæðum. Habitus þeirra gefur þeim 

einnig háa stöðu innan vettvangsins (Bourdieu, 1990; Moore, 2000).  

Hvað varðar viðhorf foreldra mæðranna til náms og áherslur í uppeldinu 

voru frásagnirnar sömuleiðis mjög svipaðar. Marina sagði frá forgangsröðun 

á æskuheimili sínu:  

Bara nám. Einkunnir. Pabbi (með háskólagráða á framhalds-

stigi) valdi fyrir mig að vera læknir, en ég vildi verða kennari. En 

það var ekki til umræðu. Ég mátti ekki vera með neitt annað en 

með 10 í öllu. Það voru bara kröfur, og ég var bara að læra og 

læra og læra. (Marina) 

Lucya (háskólagráða á framhaldsstigi, meistaranemi við HÍ) vill meina að agi 

og reglur séu mikilvægar í barnauppeldi og orðaði áherslur á sínu 

æskuheimili á þennan hátt: 

We had rules that we had to follow but it was not.. now I don’t 

see that this has damaged my personality. Rules and discipline 

is very good, I think of course.. not discipline like soldiers, we 

are not an army. But some rules there should be for the kids 

also.25 (Lucya) 

Um uppeldið á sínu heimili í bernsku sagði Agata frá hvernig faðir hennar 

stjórnaði með harðri hendi:  

Pabbi minn, hann er svo sterkur og hann alltaf nota svo sterkar 

reglur. Ég var ekki með systkini, ég var bara eina. Það var notað 

svona gamlar uppeldisreglur. Ég ekki segja of mikið eða tjá svo 

mikið af því sem ég vildi segja, skilurðu. Alltaf bara stopp mig. 

(Agata)  

                                                           
25

 Það voru reglur sem við þurftum að fara eftir en það var ekki.. ég get ekki séð að þetta hafi 
skaðað persónuleika minn. Reglur og agi er mjög gott, finnst mér, en að sjálfsögðu.. ekki 
agi eins og hermenn, við erum ekki í hernum. En það ættu að vera reglur, einnig fyrir börn. 
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Hanna (háskólagráða á framhaldsstigi, starfsmaður á leikskóla) talaði líka 

mikið um virðingu, hlýðni og réttlæti þegar hún sagði frá samskiptum við 

foreldra sína og systkini í æsku. Hún þurfti að taka töluverðan þátt í 

heimilisverkum sem barn og unglingur og er frekar undrandi á því hvað 

yngri kynslóðir komast upp með í dag hvað þetta varðar: 

Að bera virðing fyrir eldra fólk og hlýða foreldra. Það átti að 

vera agi. Þegar mamma var að kaupa nammi var hún að kenna 

okkur að deila þannig að öll systkinin fengu jafn mikið. Við 

áttum að hjálpa foreldra, þetta var bara hlutverk okkar. Ég er 

að segja við hana (dóttur hennar) „geturðu ryksugað?“ Hún 

segir „ahh ég nenni því ekki.“ Ryksuga einu sinni í viku. Ég var 

með fullt bara á hverjum degi, ekki bara eitthvað eitt einu sinni 

í viku. Við vorum vanir að vinna. Við áttum heima í sveit, við 

áttum dýr og við áttum garð og við vorum bara alltaf að hjálpa 

foreldrum okkar. (Hanna) 

Ljóst er að þessar mæður voru allar aldar upp í fjölskyldum þar sem mikil 

áhersla var lögð á árangur í námi, vinnusemi og aga. Eins og fjallað var um í 

upphafi ritgerðarinnar er það einkennandi fyrir menningarauð að hann 

færist milli kynslóða og mæður hafa lengst af verið lykilgerendur í þeirri 

yfirfærslu. Sumir hópar samfélagsins fá uppeldi sem auðveldar þeim að laga 

sig að skólastarfi því menning þeirra er metin sem auður á þeim vettvangi 

(Gestur Guðmundsson, 2012). 

Í þessum kafla segja mæðurnar frá eigin uppruna og uppeldi. Hér að 

framan var rætt um rannsókn Stepick og Stepick (2010) sem varpar ljósi á 

hvernig ákveðinn hópur innflytjenda, vel menntað fagfólk og börn þeirra, 

koma sér auðveldlega fyrir í nýju samfélagi (Stepick og Stepick, 2010) og 

sýnir mikinn metnað og árangur í námi og starfi. Hanna var upptekin af því 

að börnin lærðu að fara eftir reglum. Hún var stundum hissa yfir agaleysi 

íslenskra barna og vildi meina að slíkt uppeldi hefði slæm áhrif á framtíð 

þeirra: 

Það eru pínu svona strangara reglur hjá okkur en hérna á 

Íslandi. Ég er svolítið ósátt við að hérna á Íslandi börnin geta 

gera allt og ekki má segja nei við þau. Mér finnst að það á að 

vera svona rammi pínu þröngar og ef gengur vel þá má stækka 

hann. Ég vinn sjálf á leikskólanum og sé svona fjölskyldur og 

börnin sem mega gera allt og foreldrar geta ekki stjórnað þeim 

þegar þau eru 5 ára. Geta ekki klædd þeim í föt og mæta í 
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leikskóla á réttum tíma. Og foreldrar sem takast á við börnin 

sín það gengur miklu betur fyrir þeim í framtíðinni. Við erum 

vinkonur en ég vil að það eru reglur og rammar og svona. 

(Hanna) 

Hlýðni og virðing fyrir foreldrum er samt sem áður mikilvæg. Um sitt 

barnauppeldi sagði Irena: 

Það er líka frekar eins og hjá foreldrum mínum. Ég vil að 

krakkarnir læra vel og vera bara svona kurteis og.. jú jú það má 

alveg.. ég er að leyfa barninu að fara eitthvað en samt þarf að 

frekar að hlýða foreldrar og fara eftir reglum sem eru hérna 

(Irena).  

Seinna í viðtalinu ber hún saman uppeldi sem hún sjálf fékk við það uppeldi 

sem hún veitir sínum börnum og þau áhrif sem okkar menning hefur haft á 

fjölskyldulíf þeirra:  

Það voru foreldra segja já þú átt að gera þetta, þetta og þetta 

og ekki svona mikið.. frelsi. En hérna er mjög gott að líka leyfa 

krökkunum að velja eitthvað. Að gera bara til dæmis með 

krakkana, bara svona velja, hvað viljið þið borða, hvað viljið þið 

fara, hvað viljið þið horfa meira. Ekki bara ég að stjórna þessu, 

ekki við bara. Þetta finnst mér gott. (Irena) 

Agata hefur líka haldið í agann sem hún var alin upp við sem barn: 

Ég er ekki svona sterk eins og pabbi minn. Við tölum svo mikið 

og stundum ég held að ég tala of mikið. Og krakkar mínir bara 

nota það alveg. Og stundum ég segja svolítið hávaði eitthvað til 

þau byrja að gera eitthvað. Þetta var bara allt öðruvísi þegar ég 

var barn. Ég gefa og leyfa miklu meiri friði fyrir þau. Til dæmis 

treysta meiri líka. (Agata)  

Eins og hinar mæðurnar hefur hún aðlagast nýrri menningu og er meira 

leiðandi en hún upplifði sjálf frá sínum foreldrum. 
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Samantekt 

Út frá þessum gögnum má álykta að konurnar hafi fjölskylduhabitus í 

farteskinu sem auðveldar þeim að átta sig á þeim ósýnilegu reglum sem 

gilda á skólavettvangi og hvað er æskileg hegðun í ákveðnum aðstæðum. 

Þær voru allar fyrirmyndarnemendur og höfðu bæði mjög jákvæðar 

minningar og mikið sjálfsöryggi gagnvart námi. Uppeldi þeirra einkenndist af 

miklum aga og áherslu á árangur í námi. Þessi bakgrunnur hefur gefið þeim 

góðar forsendur til þess að halda vel utan um nám barna sinna og ýta undir 

velgengni þeirra. Að því er varðar gildi og áherslur í barnauppeldi á heimili 

mæðranna er lögð áhersla á menntun, aga og virðingu, og líklegt er að þessi 

menningarauður hafi gefið börnunum habitus sem skapar þeim forskot 

miðað við nemendur úr fjölskyldum sem uppfylla ekki gildi og leikreglur 

vettvangsins.  

5.3 Viðhorf mæðranna til náms barna sinna 

The most important is just to be attentive at school with her 

subjects and topics now, because everything they learn now 

will help her to make a better decision for the future. She is 

curious about many things but I try to put her attention on 

studies at school.26 (Lucya) 

 

Hjá mæðrunum fimm er nám barnanna í forgangi og gera þær kröfur um að 

því sé vel sinnt. Eins leggja þær sig fram við að aðstoða og styðja börnin sín. 

Í rannsókn Reay (2004) kom fram að millistéttarmæður, sem hefðu sjálfar 

upplifað velgengni í námi, byggju yfir miklu sjálfsöryggi bæði hvað varðar 

nám og stöðu þeirra innan vettvangsins. Um er að ræða menningarauð sem 

að mörgu leyti er bundinn habitus millistéttarinnar. Þessar mæður „kunna 

leikreglurnar” og geta skapað börnum sínum betri forsendur til þess á ná 

árangri í námi. 

Lucya er mjög upptekin af mikilvægi þess að sýna áhuga á því sem börnin 

upplifa og læra í skólanum. Henni finnst mikilvægt að dóttir hennar finni 

fyrir stuðningi heima fyrir varðandi skólagöngu hennar: 

                                                           
26

 Það mikilvægasta núna er að hún leggi sig fram í náminu, vegna þess að allt sem þau læra 
núna mun hjálpa henni að taka góðar ákvarðanir fyrir framtíðina. Hún er forvitin um margt 
en ég reyni að beina athygli hennar að náminu.  
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Somehow we have to find a way to demonstrate to the child 

that we are supportive in different ways. Maybe it will be 

something small and simple.27 (Lucya) 

Agata gerir kröfu um að börnin vandi sig við heimalærdóminn og ekki er í 

boði að mæta í skólann óundirbúinn: „Ég bara nota aðeins svona reglur 

þegar koma tíma skila þá skila á þennan dag. Klára og bara skila.“ Agata 

leggur sig fram við að vera vel upplýst og passar að börnin haldi sig við 

efnið: „Ég bara stundum ýta til að gera eitthvað heimaverkefni eða lesa að 

því þau ekki alltaf hugsa til að gera sjálf.“ Irena lagði mikla áherslu á nám frá 

því börnin voru mjög ung og sagði um eldri son sinn:  

Hann var í leikskólanum til 6 ára en samt frá 5 ára til 6, hann 

var alltaf á laugardögum og sunnudögum að fara í skóla. Þegar 

hann byrjaði 6 ára í skólanum þá hann var mjög duglegur að 

lesa og skrifa og reikna og bara allt. (Irena) 

Í dag er hann að klára 10. bekk og er móðir hans mjög stolt. Um framhalds-

nám stráksins síns sagði Irena: „Hann er ekki búinn að alveg ákveða en hann 

vill í Versló eða MS á náttúrufræðibraut.“ Marina á líka strák í 10. bekk og 

um væntingar sínar fyrir hans hönd sagði hún: „Ég vil að hann fari alla leið, 

já.“ Marina var spurð hvernig hún myndi bregðast við ef sonur hennar væri 

að spá í að fara ekki í framhaldsskóla. Um það hafði hún þetta að segja:  

Ég myndi kannski reyna að fá hann til að læra.. ég veit ekki, það 

er svo erfitt að segja. Ég myndi bara reyna að hjálpa honum að 

taka rétta ákvörðun. Ef hann myndi kannski sannfæra að fara 

að vinna, þá myndi ég kannski leyfa honum. (Marina) 

Í hennar huga er bara til ein rétt ákvörðun varðandi framhaldið eftir lok 

grunnskóla. Það kemur ekki á óvart miðað við það uppeldi sem hún sjálf 

fékk sem barn og unglingur. Sonur hennar er hins vegar með skýrar hug-

myndir um hvað hann vill gera í framtíðinni: „Hann ætlar að fara á viðskipta-

braut en er ekki búinn að ákveða í hvaða skóla. Kannski lögfræði eða 

viðskiptafræði ... eitthvað svoleiðis.“ Um mikilvægi grunnskólagöngu dóttur 

sinnar fyrir framtíð hennar var Lucya einnig sannfærð. Námið er í forgangi á 

                                                           
27

 Einhvern veginn verðum við að finna leið til að sýna barninu að við stöndum með því. Það 

getur verið eitthvað lítið og einfalt. 
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hennar heimili og finnst henni að athygli dótturinnar þurfi að vera á lær-

dómnum. Þetta er áríðandi fyrir framtíð hennar, sérstaklega vegna þess að 

hún er af erlendum uppruna: 

The most important is just to be attentive at school with her 

subjects and topics now, because everything they learn now 

will help her to make a better decision for the future. She is 

curious about many things but I try to put her attention on 

studies at school. It should be put, for her especially now. I 

don’t know maybe I’m wrong, but I think she has to be, if not 

excellent at school, she has to try much better than many of 

her Icelandic class mates just to avoid obstacles and difficulties 

in the future.28 (Lucya) 

Aðalnámsskrá grunnskóla (2013) kveður á um að rækta eigi hæfileika eins 

og sjálfsöryggi og sjálfstæði í vinnubrögðum í grunnskólum landsins. Þetta 

eru eiginleikar sem metnir eru mikils í íslensku samfélagi og eru á sama tíma 

nátengdir habitus millistéttarinnar. Um er að ræða sjálfsöryggi hvað varðar 

akademíska þekkingu og kunnáttu í hvernig nám fer fram (Reay, 2004). Að 

rækta sjálfsöryggi er að mati Bourdieu ekki stýrt af einstaklingum heldur 

mótast á vettvangi eftir þeim leikreglum sem þar gilda. Habitus mótar 

hugsun, hegðun, tilfinningar og skynjun okkar á heiminum miðað við stöðu 

okkar innan vettvangsins (Bourdieu, 1990). 

Samantekt 

Þátttakendur tóku það skýrt fram að árangur barna þeirra í skólanum væri í 

forgangi á heimilinu. Þær lögðu sig allar fram við að hvetja og styðja börnin í 

náminu og gerðu kröfu um að því væri vel sinnt. Sjálfsöryggi, viðhorf og 

hvatning mæðranna við námið er menningarauður sem síðan nýtist 

börnunum vel á skólavettvanginum.  

                                                           
28

 Það mikilvægasta núna er að hún leggi sig fram í náminu, vegna þess að allt sem þau læra 

núna mun hjálpa henni að taka góðar ákvarðanir fyrir framtíðina. Hún er forvitin um margt 
en ég reyni að beina athygli hennar að náminu.  Kannski hef ég rangt fyrir mér, en ég held 
að hún þurfi að vera, ef ekki framúrskarandi, þá verður hún að leggja meira á sig en 
íslensku bekkjarfélagarnir, til að forðast hindranir og erfiðleika í framtíðinni. 
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5.4 Viðbrögð mæðranna við hindrunum og tækifærum í nýju landi 

Ég sé í leikskólanum margir foreldrar koma með barna sína 

óánægð með þetta og þetta en get ekki spurt okkur get ekki 

sagt. Þetta er svo mikilvægt. (Hanna) 

 

Allar eru mæðurnar duglegar að bjarga sér og hafa tekist á við hindranir og 

áskoranir sem upp hafa komið á leiðinni. Þær finna lausnir og eru virkir 

þátttakendur á þeim vettvöngum sem þær eru hluti af. Marina er mjög vel 

upplýst um mikilvæg mál sem snúa að velferð fjölskyldunnar: „Fyrir mig var 

ég svolítið dugleg sjálf að fara á stéttarfélagið og kynna mér hvaða réttindi 

ég á. Ég veit að margir gera ekki neitt.“ Þær eru þó allar sammála um að 

tungumálið hafi verið það sem reyndist þeim erfiðast í því að skapa sér og 

sínum gott líf á Íslandi. Tungumálið er samskiptaleið fólks og að mati 

Bourdieu (1991) geta samskipti leitt til og aukið táknræn völd. Tungumála-

hæfni er óaðskiljanleg frá félagslegri stöðu einstaklinga og í nánum 

tengslum við annan auð eins og menningarauð. Ljóst er að sá sem talar ekki 

málið sem notað er á ákveðnum vettvangi, getur ekki barist fyrir sig og sína. 

Eins og vitað er einkennist vettvangurinn af samkeppni og í þeim átökum er 

áríðandi að búa vel að auði. Góð staða auðs veitir forgang í ákjósanlega 

stöðu innan vettvangsins (Bourdieu, 1986). Marina sagði þetta um reynslu 

sína af því að vera nánast mállaus í nýju landi. Ljóst var að hún ætlaði sér 

ekki að vera þannig lengi:  

Ég talaði ekki ensku og ekki íslensku, og það var rosalega erfitt í 

háskólanum. Og maðurinn var alltaf að segja, já ef þú skilur 

ekki hvað kennarinn er að segja, það er alltaf.. og svo fara bara 

heim og taka orðabók bara svona þýða hvað þarf að gera og 

hvað þarf að skila og svona og ég gerði það og það gekk mjög 

vel. (Marina) 

Irina og maðurinn hennar hafa takmarkaða þekkingu á ensku þannig að 

hennar upplifun af að geta ekki gert sig skiljanlega almennilega var líka 

erfið. Hún lýsti þessari reynslu svona:  

Tungumálið! Þetta bara fyrsta sem var rosa erfitt fyrir okkur út 

af við vorum ekki.. enska var.. við vorum að skilja alveg ensku 

og tala samt ekki mjög fína ensku. (Irina) 

Agata var í svipaðri stöðu og ákvað að leggja sig alla fram við að læra 

íslensku sem fyrst. Hún sagði eftirfarandi um þessa reynslu:  
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Og svo fyrst eftir tvær vikur ég skráði mig í íslensk námskeið. 

Þetta var hraðanámskeið, fimm sinnum í viku tveir klukku-

stundir á dag. Þetta var ofboðslega erfitt fyrir mig. Ég ekki búin 

að heyra mikið íslensku tungumál skilurðu. Smá og smá bara 

gengur og svo þegar ég búin að fá vinnu í skólanum. Ég búin að 

læra svona mikið þar. (Agata) 

Hún aðstoðar alltaf börnin sín við heimanám og hefur sjálf lært mikið af því: 

„.. og læra með krakkar mínir líka þegar ég hjálpa og gera heimaverkefni.“ 

Það að fylgjast með íslenskum fjölmiðlum hefur líka hjálpað henni: „Ég 

skoða það.. mbl síðunni eða.. þetta er bara rútína alla daga þegar ég borða 

morgunmat, ná í Fréttablaðið og skoða á þennan tíma líka bara horfa íslensk 

sjónvarp til að læra tungumálið líka.“ Hún sagði einnig að það að hafa flutt 

til Íslands hefði styrkt hana og gert hana sjálfstæðari: „Ég veit til dæmis 

þegar ég vera hér ég ekki hafa eitthvað annað fólk til að hjálpa mig eða 

stoppa líka skilurðu. Ég hef enga fjölskyldu og ég bara hugsa um fjölskyldu 

mína.“  

Lucya hefur ekki enn náð tökum á íslensku og notar ensku í samskiptum. 

Hún talar mjög góða ensku og er ekki feimin við að tjá sig vegna dóttur 

sinnar. Samt gerir hún sér grein fyrir því að þekking hennar á íslenskri tungu 

er eitthvað sem hún þarf að vinna í. Hún getur þó lesið og skilið ágætlega og 

nær að fylgjast ágætlega með þegar talað er í kringum hana. Dóttir hennar 

talar aftur á móti nánast reiprennandi íslensku: 

When we arrived in Iceland I had a talk with her about 

education and how it’s important and how it may be difficult 

for her for first time because I knew she’s very clever girl and 

was excellent in her school in Russia when she learned in her 

own language. But here first of course it was language 

obstacles, but it wasn’t really an obstacle because she learned 

Icelandic really quick.29 (Lucya) 

Lucya talaði um þá þröskulda sem dóttir hennar hefur þurft að yfirstíga sem 

tækifæri fyrir hana til þess að þroskast og styrkjast: 

                                                           
29

 Þegar við komum til Íslands talaði ég við hana um menntun og hvernig það getur orðið 

erfitt fyrir hana til að byrja með því að ég vissi að hún er mjög dugleg stelpa og var góður 
námsmaður í skólanum í Rússlandi þegar hún lærði á eigin tungumáli. Til að byrja með var 
tungumálið hindrun, en var það í rauninni ekki því hún lærði íslensku mjög fljótt. 



 

66 

She’s very experienced. Changing schools.. it’s good experience 

for kids even once or two times to change schools. They learn 

to communicate with different people, to find new friends. Of 

course it’s kind of stressful but when they have the ability to 

communicate and.. the stress.. they learn how to deal with it in 

an adequate way. It’s good for her personality.30 (Lucya) 

Hanna var líka mjög meðvituð um mikilvægi þess að dóttir hennar lærði 

málið sem fyrst. Þrátt fyrir að hún væri sjálf á byrjunarstigi á þessum tíma, 

var það engin hindrun fyrir hana að styðja við barnið sitt fyrstu vikurnar í 

leikskóla á Íslandi: 

Ég var að gera hana tilbúin svolítið og kenna hana orð. Kát. Ef 

þú ert kát bara segja kát. Ef þér er heitt segja heitt. Drekka, 

borða, pissa. Hún var bara eina viku eða tvær vikur á leik-

skólanum og við bara á hverjum kvöldi að fara yfir þessi orð. 

Hvað átt þú að segja ef þér er kalt? Ég var að kenna henni orð 

og hún fór að tala með setningum. (Hanna) 

Hanna kom einnig með mikilvæga reynslusögu úr starfi sínu sem 

leikskólakennari þegar rætt var um atriði sem skipta máli þegar kemur að 

því að vera foreldri af erlendum uppruna: 

Fyrst og fremst að læra tungumál og setja barn í leikskóla. Ég sé 

í leikskólanum margir foreldrar koma með barna sína óánægð 

með þetta og þetta en get ekki spurt okkur get ekki sagt. Þetta 

er svo mikilvægt. Það var ein pólsk stelpa hjá okkur og hún var í 

miðdeildinni og mamma var bara.. allir voru að telja að hún sé 

grýla, bara alltaf reið bara segja.. bara alltaf óánægð. Svo 

loksins kom hún til mín og ég skil smá pólsku og fór ég bara að 

tala við hana og segja henni að þetta er svona og svona og 

svona. Svo bara lagaðist samskiptin okkar. Út af því það var 

skilningur skilurðu. Hún er búin að vera í 15 ár en getur ekki 

sagt neitt. Mjög erfitt þegar þessir foreldrar geta ekki sagt 

                                                           
30

Hún er mjög reynd í því að skipta um skóla.. það er góð reynsla fyrir börn, jafnvel einu sinni 

eða tvisvar sinnum að skipta um skóla. Þau læra að hafa samskipti við mismunandi fólk, og 
eignast nýja vini. Auðvitað er það erfitt, en þegar þau hafa samskipti og.. streituna.. þau 
læra að takast á við það. Það er gott fyrir persónuleika hennar. 
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neitt, hvort þeir eru ánægð eða ekki ánægð og erfitt fyrir okkur 

starfsfólk. Við getum ekki komið með neitt upplýsingar 

skilurðu. Fólk verður bara fyrst og fremst að vera dugleg að 

læra tungumál. (Hanna) 

Þetta er gott dæmi um hvernig misskilningur og tortryggni geta orðið 

einkennandi fyrir samskipti innan skólasamfélagsins þegar foreldrar og 

fagmenn ná ekki að vinna saman að velferð barnanna. Hér gegnir meðal 

annars tungumálið lykilhlutverki. Rannsóknir hafa sýnt fram á að töluvert 

óöryggi er að finna bæði hjá íslenskum börnum og kennurum gagnvart 

innflytjendum (Eyrún María Rúnarsdóttir, 2014; Hanna Ragnarsdóttir, 2008; 

Lumby og Coleman, 2007).  

Marina hefur þroskast heilmikið í móðurhlutverkinu og svaraði 

eftirfarandi þegar hún var spurð um áherslur sínar í uppeldi sonarins:  

Við erum alin upp svolítið öðruvísi og það var rosalega erfitt 

fyrstu árin. Strákurinn var eins og ég. Var kannski aðeins betra. 

Og ég var líka með miklar kröfur og var svolítið svona eins og ég 

var alin upp. Og svo á leiðinni ég fór meir í samfélag og 

eignaðist fleiri íslenskar vinkonur og ég fékk svo mikinn áhuga á 

að breyta. Ég var oft pirruð og öskrandi og svona ýmislegt og 

oft með samviskubit. En þetta var okkar eðli. En svo fór ég að 

taka alls konar námskeið og tala við fólk og bara lesa. Og þá fór 

að breytast smá og eins og staðan er núna er ég mjög ánægð 

með hvernig mamma er ég. (Marina)  

Marina lýsir með þessari frásögn hversu opin og tilbúin hún er til þess að 

gera breytingar og vera meira í samræmi við íslenskt samfélag. Þetta er gott 

dæmi um umbreytingu fjölskylduhabitus í gegnum þátttöku í íslensku 

samfélagi. Eins og áður hefur verið fjallað um breytist habitus þegar maður 

fer inn á nýjan vettvang (Bourdieu, 1990). Forsendur fólks til að breyta um 

habitus eru hins vegar afar misjafnar. Hver vettvangur hefur sínar ósýnilegu 

reglur og habitus gegnir þar aðalhlutverki í að átta sig á þeim (Moore, 

2000). Millistéttarbakgrunnur Marinu hefur með öðrum orðum gefið henni 

habitus sem felur í sér mikla aðlögunarhæfni að ríkjandi hugmyndum og 

leikreglum á vettvangi. Einnig er þetta dæmi um ágenga mæðrun sem að 

miklu leyti er sérfræðistýrð með áherslu meðal annars á foreldra-

námskeiðum (Vincent, 2010). Um breytt samskipti sín við son sinn sagði 

hún:  
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Um leið og ég fór að breyta þá bara strax ég sá breytingin. 

Hann var meiri jákvæður á móti og var alveg til fyrirmyndar því 

honum líður svo vel. Og það hafði líka áhrif á mig. Ég var að 

gera eitthvað gott og hann og hann gerði eitthvað gott á móti 

og þá vildi ég gera meira og hann meira líka og núna held ég við 

stöndum okkur bara vel og í mjög góðum málum. (Marina) 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram svipað viðhorf hvað varðar 

reglur og aga í barnauppeldi. Ítrekað er að nemendur þurfi að axla ábyrgð á 

eigin framkomu og hegðun og virða skólareglur. Einnig er lögð áhersla á 

námsaga og sjálfsaga nemenda. Uppeldið sem mæðurnar fimm veita 

börnum sínum samsvarar áherslum í skólastarfi hér á landi afar vel.  

Samantekt 

Þegar mæðurnar tjáðu sig um áskoranir tengdar því að koma til Íslands, 

voru þær allar sammála um að þeim hefði reynst mjög erfitt að ná tökum á 

tungumálinu. Engu að síður töluðu allar, nema ein, góða íslensku og áttu 

ekki í neinum vandræðum með að tjá sig um þemu viðtalsins. Þær voru 

meðvitaðar um mikilvægi tungumálsins fyrir velgengni fjölskyldunnar. 

Reynsla og sjálfsöryggi á menntavettvanginum, sem nátengdur er habitus 

millistéttarinnar, hefur eflaust verið þeim í hag í íslenskunámi. Marina er 

gott dæmi um umbreytingu fjölskylduhabitus í gegnum þátttöku í íslensku 

samfélagi. Millistéttarbakgrunnur hennar hefur gefið henni habitus sem 

felur í sér mikla aðlögunarhæfni að ríkjandi hugmyndum og leikreglum á 

vettvangi 

5.5 Frásagnir mæðranna af félagslífi og frístundum barnanna 

Við viljum að þau vera í svona íslensk félaginu, íslenskir vinir, 

aðeins meira koma í það og svo kom hugmynd um að bara 

hætta pólsku skólanum. (Agata) 

 

Allar voru mæðurnar uppteknar af því að börnin þeirra eignuðust vini og 

einangruðust ekki félagslega. Sonur Marinu hefur ekki átt í neinum erfið-

leikum félagslega og er móðir hans mjög þakklát fyrir hvað honum hefur 

vegnað vel:  

Það var ekkert mál. Hann var bara alltaf.. hann strax eignaðist 

nokkra vini í leikskólanum svo voru nokkrir að koma í heim-

sókn. Svo fór hann í 1. bekk og þá voru líka nokkrir vinir að 
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koma. Svo fór hann í X-skóla og næsta dag koma hann bara 

strax með strák heim. Hann er mjög sterkur félagslega. Aldrei 

vandamál að eignast vini og fullt af góðum vinum. (Marina) 

Agata sagði líka frá því hvernig dóttur hennar gekk að eignast vini þegar þau 

voru nýflutt til landsins og erfiðri ákvörðun sem hún tók fyrir hönd hennar. 

Hún var meðvituð um mikilvægi þess að einangrast ekki félagslega eins og 

svo mörg börn af erlendum uppruna. Algengt er að þau leiti í félagsskap 

annarra innflytjenda því erfitt reynist að eignast íslenska vini (Guðbjörg 

Þórarinsdóttir, 2009; Nína V. Magnúsdóttir, 2010):  

Það var fjórir pólsk börn í sama bekk og þau bara sitja saman 

og bara vera saman, nota bara pólsk tungumál í frímínútum 

eða kennslustofu og var aðeins svona lokuð lítið pólsk félag. 

Eftir árið búin að breyta bekk og kennari spyrjaði mig hvort ég 

vildi að fá að hún vera áfram með pólsk krakkar eða fara í hina 

bekk. Mér fannst betra þegar hún fara í hina bekk. Aðeins bara 

taka af. Og það gengur eftir það mjög vel. (Agata) 

Agata gerði sér grein fyrir hugsanlegum afleiðingum fyrir stöðu og 

möguleika dótturinnar innan skólavettvangsins, ef hún tengdist ekki 

íslenskum börnum líka. Hún bjó yfir þeirri þekkingu og sjálfsöryggi sem 

nauðsynlegt var til þess að hafa áhrif á skólagöngu barna sinna. Agata sagði 

líka frá því hvernig hún ákvað að taka á málunum þegar það reyndist erfitt 

að senda börnin í pólska skólann um helgar vegna þess hvernig það kom 

niður á félagslífi barnanna:  

Hætta af því var pínu oft erfiðari að vera í báðum skólanum og 

svo líka koma það sem vera í eitthvað annað námskeiði og svo 

koma keppni á laugardaginn skilurðu og svo pólski skólinn 

laugardaginn og ekki hægt að skreppa úr pólsku skólanum því 

það vera próf eða eitthvað og til að fá ekki minni einkunn og 

þegar ekki fara í keppni með sínir vinir var það svo leiðinlegt og 

mér finnst, við viljum að þau vera í svona íslensk félaginu, 

íslenskir vinir, aðeins meira koma í það og svo kom hugmynd 

um að bara hætta pólsku skólanum. (Agata) 

Hún var mjög upptekin af því að börnin tækju þátt í skipulögðum 

frístundum: 
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 Krakkar okkar eru í nokkra námskeið, ekki bara einu. Mér 

finnst svo gott að hafa svolítið til að.. því sumir foreldra hafa 

ekki neitt peningar og geta ekki senda krakkar á eitthvað 

námskeið eða nota frístundaheimili fyrir yngri krakka. (Agata) 

Eins og fjallað var um í kenningakaflanum (kafla 2) er það lýsandi fyrir milli-

stéttarmæðrun að skrá börn í aldursmiðaðar og skipulagðar frístundir. 

Foreldrar sjá slíkt starf sem nauðsynlegt fyrir þroska og framtíðarhorfur 

barna sinna (Lareau, 2002). Dóttir Hönnu æfir dans og á hverjum degi þegar 

hún er búin að læra eftir skóla fer hún á æfingu: „Hún kemur heim klukkan 

níu og það er bara næstum á hverjum degi dans. Á laugardögum er einka-

tímar og metabolík. Þannig það er í rauninni bara einn dag sem er frí og það 

er sunnudögum.“ Hanna eyðir töluverðum tíma og peningum í að fylgja 

dótturinni eftir í dansinum. Rannsókn Lareau (2002) lýsir því hvernig frí-

stundir barna í millistéttarfjöskyldum stjórna oft fjölskyldulífi og skapa 

gríðarlega vinnu, sérstaklega fyrir mæður. Hanna gefur í sínum frásögnum 

gott dæmi um ágenga mæðrun sem meðal annars felur í sér að hafa barnið 

ávallt í fókus og er mjög krefjandi tilfinningalega, tímalega og fjárhagslega 

(Vincent, 2010). 

Samantekt 

Börnum allra kvennanna vegnar vel félagslega í skólanum og stýrði það vali 

á þátttakendum eins og fram hefur komið. Í flestum tilfellum þurftu 

mæðurnar ekki að hafa nein sérstök afskipti vegna þessa. Í þeim tilvikum 

þar sem börnin lentu í vanda, tóku mæðurnar virkan þátt í samstarfi við 

fagfólk með það fyrir augum að finna sameiginlegar lausnir á vandamálum. 

Bönin taka öll þátt í skipulögðum frístundun, en slíkt er dæmigert fyrir 

millistéttarmæðrun. 

5.6 Viðhorf mæðranna til íslenska skólakerfisins 

Ekkert vandamál bara vantar að opna munnur og segja frá. 

(Agata) 

 

Allar mæðurnar fimm voru yfirleitt mjög ánægðar með íslenskt skólakerfi og 

hvernig kennarar og starfsfólk hafa komið til móts við börn þeirra. Agata 

orðaði reynslu sína svona:  

Mér finnst á Íslandi skólinn gerir svo mikið fyrir erlendir 

krakkar. Mér finnst það. Ég veit ekki alla staðar. Bara þegar 
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krakkar mínir byrja að vera í X-skóli og núna í Y-skóli. Allir vilja 

hjálpa að komast inn og til að aðeins léttast að læra og vera svo 

opin fyrir allt skilurðu. (Agata) 

Um hlutverk sitt sem foreldri í skólasamfélaginu sagði hún:  

Ekkert vandamál bara vantar að opna munnur og segja frá. Eða 

þegar ég nota ekki svo gott íslensk tungumál alltaf var hægt að 

spyrja aftur og aftur eða bjóða til kennara að skrifa það ensku 

líka. Bara ekkert mál. Og líka svo nokkra námskeið í skólanum 

til dæmis hvað er að komast inn í mentor eða kíkja eitthvað á 

netinu sem kennari var að senda eða hvað. (Agata) 

Lucya var nokkurn tíma að venjast nýjum áherslum í sambandi við nám 

og heimavinnu. En eins og oft kom fram í viðtalinu virðist hún horfa á björtu 

hliðarnar hvað varðar líðan og framtíð dóttur sinnar: 

First I was surprised why she never had any homework 

because in Russia you come home from school and have a lot 

of homework for the next day. Here it is not like this. Children 

have time to go to sports, to swimming pool and do something 

else. I like it actually. She always says that everything is fine. 

She doesn’t have any homework or home assignments. I’m 

used to it this year but last year I was a little bit confused.31 

(Lucya) 

Henni finnst skólakerfið á Íslandi afar ólíkt því sem hún ólst upp við í 

Rússlandi sem barn og unglingur. Hún er undrandi yfir skorti á áhuga á námi 

og aga meðal nemenda í skólanum sem dóttir hennar sækir og álítur að 

kennarar eigi að taka á þessum vanda: 

Educational systems that we have in Russia and the one in 

Iceland .. some things for instance discipline. I don’t know how 

schools manage with the kids because so peaceful 

environment directed to freedom for any person and the kids 

included. I don’t know how teachers dealing with discipline and 

                                                           
31

 Fyrst var ég hissa á því að það væri aldrei neitt heimanám, því í Rússlandi þegar þú kemur 

heim úr skólanum er alltaf mikil heimavinna fyrir næsta dag. Hér er það ekki svoleiðis. 
Börn hafa tíma til þess að stunda íþróttir, fara í sund eða gera eitthvað annað. Ég er að 
venjast þessu en í fyrra var ég svolítið rugluð. 
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what I’ve heard from my daughter is that there are some 

issues in school with kids who very loud during the lesson and 

didn’t give the teacher any opportunity for the teacher to 

explain the material to the other kids who want to listen to 

teacher. Kids are out of control during the school all day and 

can for instance I heard from my daughter some kids could for 

instance refuse to do some task some assignment because 

they don’t want. „I don’t want to do this!“ what are teachers 

doing? I don’t know, of course it’s teachers hard job to deal 

with such situations.32 (Lucya) 

Um er að ræða millistéttarmóður á skólavettvangi þar sem meirihluti 

nemenda eru með lægri eða annars konar stéttabakgrunn. Bourdieu (1989) 

sagði að ef maður vill skilja stöðu fólks er nauðsynlegt að hafa í huga að 

skoðanir þess eru bundnar ákveðnum sjónarhóli innan hins félagslega rýmis.  

Irinu finnst Ísland og íslenskt menntakerfi afar ólíkt því sem hún var vön. 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) ítrekar að menntun og velferð nemenda sé 

sameiginlegt verkefni heimila og skóla, og það var alveg ný reynsla fyrir 

henni:  

Ég bara.. hérna er mjög frekar rólegt land og svo það er.. þetta 

er land frekar fyrir börn. Í alvöru. Út af það er.. í leikskólann 

það er öðruvísi, það er ekki bara einn kennari til að bara passa. 

Það eru margir kennarar til að kenna líka og passa og það er 

líka.. hjá okkur er frekar reglur í leikskólanum og þar eru 

foreldrar að fara eftir reglunum. En hérna er frekar foreldrar 

má segja barnið má sofa í klukkutíma eða hálftíma eða bara 

ekki sofa eða sofa með snuddu. Það er frekar þetta sem mér 

finnst æði. (Irina) 

                                                           
32

 Menntakerfið í Rússlandi og á Íslandi.. nokkur atriði eins og til dæmis agi. Ég veit ekki 

hvernig skólar stjórna börnum í umhverfi sem einkennist af frelsi fyrir alla, einnig fyrir 
börnin. Ég veit ekki hvernig kennarar takast á við aga, og það sem ég hef heyrt frá dóttur 
minni er að börn trufli í enskutíma og gefi kennaranum ekki tækifæri til þess að kenna 
börnunum sem vilja læra. Börn eru stjórnlaus í skólanum  geta til dæmis, heyrði ég frá 
dóttur minni, neitað að vinna eitthvert verkefni vegna þess að þeir vilja það ekki. Hvað eru 
kennararnir að gera? Ég veit ekki, auðvitað er þetta erfitt starf, að takast á við slíkar 
aðstæður. 
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Ráðandi menntastefna á Íslandi gerir ráð fyrir menntun á jafnréttis-

grundvelli og að tækifærin séu jöfn óháð atgervi og aðstæðum hvers og eins 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Menntastefnan um skóla án aðgreiningar 

á ekki bara við um skólavettvanginn heldur er markmiðið að fullgilda þátt-

töku allra í skóla og samfélagi (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 

2007). Miðað við frásögn Hönnu er ljóst að íslenskt samfélag er lengra 

komið varðandi viðhorf til margbreytileikans en það sem hún var vön frá 

heimalandinu: 

Það eru meira kröfur hjá okkur. Við erum með miklu meira fólk 

og.. til dæmis hérna allir geta farið í tónlistarskóla eða dans. 

Allir fara í fótbolta en heima eru miklu fleira fólk og miklu fleira 

börn og þau eru að velja þau sem vilja dansa og koma í skóla og 

skoða getur þú þetta eða ekki. Ég var hissa þegar ég fór með 

stelpuna í dans ég sá bara alls konar krakkar bara þau sem eru 

efnileg og þau sem bara labba. Allir mega koma og vera með og 

allir bara klappa “dugleg!!”. Það er ekki svona heima. (Hanna) 

Mæðurnar voru allar mjög jákvæðar gagnvart áherslu á foreldrasamstarf í 

íslenskum leik- og grunnskólum. Þær voru duglegar að nýta sér öll tækifæri 

til þess að vera upplýstar og hafa áhrif á skólastarf barnanna. Slík þátttaka 

er áríðandi meðal annars þegar kemur að því að efla mikilvægan félagsauð 

sem seinna getur nýst til að hafa áhrifavald innan vettvangsins (Bourdieu, 

1984). Marina sagði frá fyrstu reynslu sinni af íslensku skólakerfi og 

foreldrasamstarfi:  

Það var alltaf túlkur sem túlkaði fyrir okkur. Við fengum öll bréf 

á rússnesku líka. Ég var alltaf bara með tár í augun þegar ég var 

að koma í leikskóla því það voru allir svo góðir og talaði svo 

fallega um hann. (Marina) 

Seinna í viðtalinu bætti hún við:  

Ég var að koma í öll viðtöl og fundi og svona, þá vorum við 

alltaf að koma. Já, kennarinn hans var svolítið duglegur að tala 

við okkur alltaf og við vorum alltaf að ræða ef langar í eitthvað 

eða ég spyrja eitthvað meira þá gat ég alltaf spurt. (Marina) 

Sem dæmigerð millistéttarmóðir hefur Hanna einnig verið mjög virk í 

samstarfinu við skólann sem samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) 

byggir á sameiginlegum ákvörðunum og samábyrgð. Með því hefur hún haft 

áhrif á nám og líðan dóttur sinnar:  
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Þau voru upp í 30 nemendur í einum bekk í 6. bekk og þau voru 

oft að hlýða ekki og kennarinn ræður ekki og sumir kennarar 

bara fara út úr stofunni út af ræður ekki við bekkinn. Svo voru 

foreldrar líka.. og við vorum.. ég fór í foreldraviðtal og sagði að 

mér finnst bara gott að deila hópurinn í 2 bekkir. Það gengur 

ekki að vera 30 í einum bekk, enginn hlusta, helmingurinn vill 

ekki læra en hinn helminginn vill læra. Og ég veit sjálf ef lítill 

hópur með einn kennari gengur miklu betra en stór hópur með 

tveir kennarar. Mikið læti og kennarar spjalla saman. Sem 

betur fer þau hlustuðu svolítið á okkur, eða ég veit ekki kannski 

það var í planinu, en þau skiptu í tveir bekkir. (Hanna) 

Það hefur eflaust áhrif á börnin í hvers konar hverfi fjölskyldur setjast að. 

Þrátt fyrir þessi áhrif hefur sýnt sig að börn viðhalda þeirri þjóðfélagsstöðu 

sem foreldrar þeirra eru í (Stepick og Stepick, 2010). Samkvæmt Bourdieu 

(1986) gengur menningarauður í erfðir innan fjölskyldunnar. Um er að ræða 

menningarauð sem er fólginn í viðmóti og fasi einstaklings og þá 

birtingarmynd menningarauðs kallaði Bourdieu habitus (Gestur 

Guðmundsson, 2008; Ólafur Páll Jónsson, 2011). Um er að ræða fjölskyldu-

habitus sem meðal annars felur í sér lífsstíl fjölskyldunnar og hugmyndir um 

eigin færni (Gestur Guðmundsson, 2008; Portes og Fernández-Kelly, 2008). 

Þjóðernishópar koma til landsins með mismunandi menningarauð frá sínu 

heimalandi sem gagnast þeim misvel í nýja samfélaginu. Atriði sem geta 

komið sér vel eru til dæmis mikilvægi heimilisskyldna og áhugi á námi 

(Stepick og Stepick, 2010). Margt bendir til þess að mæðurnar í þessari 

rannsókn og börn þeirra séu dæmi um þetta.  

Samantekt  

Þátttakendur voru yfirleitt ánægðir með íslenskt skólakerfi og fljótir að átta 

sig á og venjast nýjum áherslum í skólastarfi. Mæðurnar tjáðu sig flestar um 

áhyggjur sínar vegna agaleysis nemenda í skólanum og áhrif þess á líðan og 

námsárangur barna þeirra. Um er að ræða skoðanir sem bundnar eru 

ákveðnum sjónarhóli innan hins félagslega rýmis. Um er að ræða 

millistéttarmæður á skólavettvangi þar sem meirihluti nemenda er úr 

verkalýðsstétt. Þær höfðu allar forsendur til að nýta sér áherslu á 

foreldrasamstarf í skólastarfinu og ýta á þann hátt undir velgengni barna 

sinna í námi.  
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5.7 Hlutverk feðranna í náminu og uppeldinu að mati mæðranna 

Hann fer ekki í skóla að tala við kennara, fer ekki í 

foreldraviðtal. Hann kann ekki tala skilurðu. Hann er að spyrja 

mig hvernig gengur í skólann. (Hanna) 

 

Að mati mæðranna var kynjamunur í foreldrahlutverkinu og þátttaka í námi 

barnanna mikil hjá fjölskyldum í þessari rannsókn. Það er í samræmi við 

aðrar rannsóknir á sviðinu sem sýna að mæðurnar sinna langflestu því sem 

viðkemur námi og skólagöngu barna þeirra (Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2013b; Gottzén, 2011; Lareau 2002, Reay, 2010; Vincent, 2010). Í viðhorfs-

könnun meðal innflytjenda á Íslandi (Vala Jónsdóttir, Kristín Erla 

Harðardóttir og Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2009) mátti meðal annars 

sjá að 82% mæðranna mættu í viðtöl en einungis 45% feðranna. Meðal 

ástæðna feðranna voru að maki þeirra, þ.e. móðirin, mætti í viðtölin, 

tungumálaerfiðleikar og/eða erfiðleikar við að losna úr vinnu.  

Varðandi þátttöku í skólagöngu barnanna var margt mjög svipað í 

frásögnum mæðranna. Um aðstoð við heimanám sagði Marina: „Það var 

bara ég. Hann skildi ekki íslensku. Svona námsgögn. Já, það var bara ég í 

rauninni.“ Tungumálið kom samkvæmt Agötu líka í veg fyrir að eigin-

maðurinn gæti fylgst með námi barnanna: “Ég bara alltaf fylgjast með 

krakkar mínir. Meira ég en maðurinn minn að því hann var ekki svona góður 

í íslensku”. Hann er reyndar í íslenskunámi núna og er samkvæmt Agötu 

meðvitaður um mikilvægi þess að ná góðum tökum á tungumálinu. Þrátt 

fyrir þessar framfarir aðstoðar hann aldrei börnin sín við heimalærdóm:  

Hann búinn að taka nokkra íslenskunámskeið og hann er bara 

duglegur að læra heima sjálfur. Af því hann vinnur núna bara 

með Íslendingar og hann vill að tala og vill hafa sambandi við 

fólki í vinnunni skilurðu. En samt hann er ekki svo mikið að 

hjálpa krökkunum okkar af því hann alltaf hugsa hann er ekki 

nógu góður í það. (Agata) 

Irina og maðurinn hennar tala bæði álíka góða íslensku, en að hennar mati 

er það aðallega hún sem aðstoðar börnin með heimaverkefnin. Þegar spurt 

var um þátttöku föðurins sagði hún: „Kannski ekki jafn mikið og ég. Ég 

kannski gera þetta meira út af ég vil þetta skilurðu. Hann er meira kannski í 

íþróttum og þar taka þátt því hann er íþróttakennari, þá er þetta fyrir 

hann.“ Þetta er gott dæmi um valkvæða þátttöku feðra, þ.e. þátttöku í því 

sem þeir hafa sjálfir áhuga á en annað er vinna móður 



 

76 

(Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013b; Gottzén, 2011; Lareau 2002, Reay, 

2010; Vincent, 2010). Agata er gerandi í orðræðunni um ágenga mæðrun og 

finnst það sjálfsagt að hún haldi utan um börnin á meðan eiginmaðurinn 

sinnir öðrum skyldum: 

Hann er líka meira að vinna en ég. Stundum um helgar og 

aðeins lengra á virka daga en ég. Ég bara vinna átta klukkutíma 

og ég bara koma heim og ég bara eftir vinnunni hafa tíma fyrir 

krakka. Hann meira upptekinn um eitthvað annað til dæmis 

laga bílar okkar og gera eitthvað svona. (Agata) 

Lucya talaði mikið um mikilvægi þess að styðja börnin og sýna áhuga á námi 

þeirra: „The child has to be sure that the parents are next to them, at least 

the mother.“33 Þetta er gott dæmi um hvernig mæður gera meiri kröfur til 

sín en feðranna. Eins og áður hefur verið fjallað um er framlag karla fyrst og 

fremst að vera fyrirvinnur heimilisins, og þátttaka í lífi barnsins er valfrjáls. 

Konur sem eiga börn eru fyrst og fremst mæður og launað starf kemur til 

viðbótar við það hlutverk (Vincent, 2010).  

Hönnu fannst vinnuálag mikið á þeim hjónum, sérstaklega á 

eiginmanninum. Í rannsóknum hefur verið áberandi að börn af erlendum 

uppruna búa við minni þátttöku og eftirlit foreldra og minni beina aðstoð 

við nám. Ein orsök þessa getur verið að vinnuálag foreldra eykst við flutning 

til nýs lands (Eyrún María Rúnarsdóttir, 2014). Eiginmaður Hönnu er 

verkamaður og hefur unnið ýmis störf á Íslandi, meðal annars í 

byggingavinnu og skúringum. Hann er eini faðirinn sem ekki hefur farið í 

nám eftir grunnskóla. Hanna talaði líka mikið um þá erfiðleika sem 

fjölskyldan upplifði eftir að einkabarnið á heimilinu hóf skólagöngu:  

Hann var svo góður pabbi þegar hún var lítil og var dugleg að 

sinna henni. En núna slitnast tengsl á milli þeirra. Hann fer ekki 

í skóla að tala við kennara, fer ekki í foreldraviðtal. Hann kann 

ekki tala skilurðu. Hann er að spyrja mig hvernig gengur í 

skólann. Hann gerir það ekki sjálfur. Svo er hann að vinna 

svolítið mikið og ég er bara sá sem fylgist með skóla og 

dansskóla og fær tölvupóst og svara og skipuleggja og sækja og 

skutla og svona. (Hanna) 

                                                           
33

 Barnið þarf að vera visst um að foreldrarnir standa með því, að minnsta kosti móðirin. 
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Í rannsókn sem beindist að rússneskum ungmennum í Bandaríkjunum kom í 

ljós að þeim sem aðlöguðust vel amerískri menningu vegnaði vel í 

skólaumhverfinu og með bandarískum vinum. Ungmennum sem héldu sig 

frekar við rússneska menningu gekk hins vegar ekki eins vel að eignast 

bandaríska vini en mun betur í samskiptum við fjölskyldu og rússneska vini. 

Munur á menningaraðlögun foreldra og barna getur með öðrum orðum 

skapað erfiðleika í samskiptum innan fjölskyldunnar (Eyrún María 

Rúnarsdóttir, 2014). Á heimili Hönnu hefur þetta skapað vanda, að hennar 

mati, bæði í hjónabandinu og milli föður og dóttur. Hjónin virðast vera 

ósammála um uppeldi og skapar þetta streitu og álag á þau öll: 

Hann bara heldur að hann elska hana með sinn ást. Hún bara 
bendir á þetta, ég vil þetta og hann bara kaupir strax. Hann 
gefur henni pening. Í staðinn að hún fer í strætó hann skutlar 
hana í góða veðrinu og sólin skín og allt. Þetta er hans ást. Ég 
sé þetta öðruvísi. Hún er alltaf með pening en hún kemur í 
vinnunni að hjálpa mér. Ég er með smá aukavinnu á kaffihúsi. 
Hún kemur að hjálpa mér einn klukkutími, tveir klukkutímar og 
ég bara gefa henni pening. Ég held ef þú fær epli og þú borðar 
bara strax epli það er bara búið. En ef þú fær fræ úr eplinu og 
rækta eplatré þá verður epli um hverjum ári og nóg af þeim 
fyrir þig og fjölskylduna þína. Ég er bara að reyna að gera það. 
(Hanna)  

Hanna virðist hafa allt aðrar forsendur en maðurinn hennar varðandi 

þátttöku í námi dóttur þeirra. Þau eru með ólíkan stéttabakgrunn og þar af 

leiðandi ólík gildi. Hann er í verkamannavinnu og er ekki með háskólagráðu 

eins og Hanna sem þannig hefur fengið innsýn í yfirvettvang samfélagsins. 

Hann vinnur með öðrum verkamönnum af erlendum uppruna og eru þetta 

aðstæður sem gefa litla möguleika á því að tileinka sér tungumál og 

menningu landsins og þannig vinna sig upp og komast áfram í nýju 

samfélagi. Hann býr heldur ekki yfir sama sjálfsöryggi og reynslu og 

eiginkona hans hvað varðar nám. Hanna er orðin þreytt á því hvernig maður 

hennar höndlar þær áskoranir sem fylgja því að vera af erlendum uppruna: 

Pabbi okkar er svolítið svona óánægður með lífið. Gengur ekki 
að læra íslensku, óánægður með vinnuna og pirraður oft. En 
við bara reynum að hafa gott hjá okkur. Hann segir að gengur 
ekki vel að læra íslensku en mér finnst hann gerir ekki neitt til 
að læra. Eins og ég mundi væla: „Ég kann ekki hjóla. Gengur 
ekki að læra.“ En tek ekki hjól einu sinni eða prufa einu sinni. 
(Hanna) 
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Hanna er með forskot miðað við manninn sinn því hann hefur minna af 

þeim menningarauði sem nauðsynlegur er á menntavettvanginum. 

Bourdieu (1990) fjallaði um hvernig habitus á nýjum og framandi vettvangi 

getur breyst. Kröfur um miklar umbreytingar á stuttum tíma geta hinsvegar 

leitt til óöryggis, óvissu og andstæðra tilfinninga (Reay, 2005). Um er að 

ræða misgóðar forsendur fólks til að umbreyta habitus sínum þannig að 

hann líkist hinum ráðandi. Hanna með sinn bakgrunn, mikla reynslu á 

menntunarvettvanginum á auðveldara með að að skapa sér tækifæri í því 

umhverfi. 

Mjög gott að ég tók þessa vinnu í skóla að þrífa og ég fékk eftir 

smá að fara að vinna á frístundaheimili sem tengjast með 

vinnuna mína og svo fór ég að læra tungumál fljótt með 

börnunum og svo tók ég þetta námskeið, íslenskunámskeið. 

Svo fór ég í menntamálaráðuneytið og fékk leyfi til að vinna 

sem grunnskólakennari hér og svo var ég að sækja um vinnu 

hjá leikskólanum rétt hjá og fékk vinnu þar bara strax. Fékk 

mjög góð meðmæli frá skóla. (Hanna) 

Bourdieu fjallaði mikið um hversu stóru hlutverki menningarauður gegnir 

þegar kemur að stéttaskiptingu í samfélögum. Frá fæðingu er fólk hluti af 

einhvers konar menningu, fjölskyldu og samfélagi og með tímanum verður 

ákveðin þekking og færni órjúfanlegur hluti af hverjum einstaklingi, 

svokallaður habitus. Menningarauður fólks birtist til dæmis í því hvernig það 

talar og hugsar og væntingum þess til lífsins (Kristín Dýrfjörð, Þórður 

Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Hanna er gott dæmi um 

hvernig menningarauður hennar og fjölskylduhabitus hefur gert henni kleift 

að skapa sér og sínum aukin tækifæri í íslensku samfélagi.  

Samantekt 

Ljóst er að nánast undantekningalaust eru það mæðurnar sem halda utan 

um nám og skólagöngu barna sinna. Þær aðstoða börnin við heimanám og 

leita sér upplýsinga um valkosti og úrræði sem eru í boði innan 

skólakerfisins. Þessi veruleiki átti líka við í fjölskyldum þátttakenda að mati 

mæðranna.  
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6 Samantekt og frekari umræður 

Þegar staðsetja átti þátttakendur og fjölskyldur þeirra í hinu félagslega rými 

skoðuðu út frá reykvísku samhengi, þ.e. rannsóknarspurning 1, var ákveðið 

að byrja vitt og skoða nánar þau öfl sem hafa hvað viðtækust áhrif á 

fjölskyldur af erlendum uppruna á Íslandi. Samfélagsmynstur hér á landi 

hefur breyst mikið á síðustu áratugum. Um er að ræða aukinn hreyfanleika 

fólks milli landa og þar af leiðandi fjölbreyttari menningu þjóðarinnar. 

Niðurstöður rannsókna á stöðu fólks af erlendum uppruna sýna að aðlögun 

að nýju samfélagi getur reynst mörgum erfið (sjá t.d. Hanna Ragnarsdóttir, 

2007; Sang og Wang, 2004; Vala Jónsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir og 

Ragna Benedikta Garðarsdóttir). Staða innflytjenda á vinnumarkaðnum á 

Íslandi er með þeim hætti að laun þeirra eru lægri en tekjur innfæddra 

Íslendinga og þeir vinna talsvert lengri vinnutíma en flestir Íslendingar 

(Stefán Ólafsson, 2014). Sömuleiðis upplifa margir að menntun þeirra nýtist 

þeim ekki að fullu í starfi eða þeir hafa ekki fengið tilboð um vinnu við hæfi 

(Vala Jónsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir og Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 

2009). Þessi staða innflytjenda á Íslandi á líka við um þátttakendur þessarar 

rannsóknar og einnig maka þeirra. Allar mæðurnar voru í störfum þar sem 

menntun þeirra nýttist þeim ekki að fullu og þar af leiðandi voru laun þeirra 

lægri en gengur og gerist hjá Íslendingum með svipaða menntun. Það sama 

átti við um þá maka sem eru með háskólagráðu. Að sögn flestra 

þátttakenda unnu feðurnir  einnig oft langa vinnudaga.  

Út frá reykvísku samhengi eru flestar þessara mæðra og fjölskyldur 

þeirra staðsettar í því hverfi sem kemur hvað verst út hvað viðvíkur tekjum 

og menntunarstigi íbúa, þ.e. í Breiðholti. Auk þess hefur launamunur milli 

hverfanna sem skoðuð voru í þessari rannsókn aukist að undanförnu, og 

benda niðurstöður líka til að bilið milli hálaunafólks og láglaunafólks fari 

breikkandi í Reykjavík. Skólar í Breiðholtinu eru því ekki dæmigerðir 

millistéttarskólar. Í niðurstöðum má einnig sjá að Breiðholt er það hverfi 

sem hefur hæst hlutfall innflytjenda í Reykjavík. Þetta endurspeglast í 

rannsókninni þar sem allir þátttakendur nema einn eiga heima í þessu 

hverfi. Rannsóknin sýnir þar að auki að Breiðholt er það hverfi í Reykjavík 

sem mælist með hvað lakastan meðalárangur í könnunarprófum á landsvísu 

samkvæmt samræmdum prófum. Að því er varðar námsárangur nemenda, 

lítur út fyrir að slíkar niðursöður fylgi menntunarstigi og tekjum fjölskyldna í 
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hverfunum. Vel menntaðir Reykvíkingar, með góð laun, búa oftast í hverfum 

þar sem skólar skara fram úr á þessum prófum, þ.e. í Suður- og Vestur-

bænum. Niðurstaða þessarar rannsóknar bendir því til að stéttarbakgrunnur 

foreldra skipti máli þegar kemur að námsárangri nemenda í reykvískum 

grunnskólum.  

Þátttakendur rannsóknarinnar eru allar með háskólagráðu á grunn- eða 

framhaldsstigi. Einnig kom í ljós að þrjár þessara mæðra og makar þeirra 

eiga forelda með hátt menntunarstig. Því má segja að þeir skeri sig úr að 

þessu leyti miðað við meirihlutann í því hverfi sem þeir búa í. Líklegt er að 

bakgrunnur þeirra hafi einnig haft áhrif á hvernig þær tjá sig um nám 

barnanna og umræðu um íslenska skólakerfið. Bourdieu (1989) segir 

nauðsynlegt að hafa í huga að skoðanir fólks séu bundnar ákveðnum 

sjónarhóli innan hins félagslega rýmis (Bourdieu, 1989). Nýleg íslensk 

rannsókn sem skoðar tengsl námsárangurs við félagslegan bakgrunn 

nemenda leiðir í ljós að nemendur sem eiga mæður með háskólapróf ná 

mun betri árangri á samræmdum prófum en nemendur úr fjölskyldum þar 

sem móðirin er einungis með grunnskólapróf eða hefur stundað iðnnám 

(Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2011). Einnig 

hefur sýnt sig að börn viðhalda þeirri þjóðfélagsstöðu sem foreldrar þeirra 

eru í, óháð í hvaða hverfi þeir búa (Stepick og Stepick, 2010). Samkvæmt 

Bourdieu (1986) gengur menningarauður á þennan hátt í erfðir innan 

fjölskyldunnar. Enginn munur var á umfjöllun eða stöðu þátttakenda á 

skólavettvanginum eftir því úr hvaða hverfi eða skóla þeir komu en 

þátttakendur komu úr fjórum mismunandi skólum.  

Augljóst er að efnahagur fólks er mjög misjafn á Íslandi og bilið á milli 

láglaunafólks og þeirra hátt launuðu hefur aukist mjög mikið (Kristín 

Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Íslenskt 

samfélag hefur hins vegar lengi haft það orð á sér að vera einsleitt og 

jafnvel stéttlaust. Stéttarhugtakið gefur aftur á móti tækifæri til að skoða 

hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á stöðu mismunandi hópa á Íslandi. 

Fjöldi rannsókna, til dæmis í Bretlandi, sýnir að enn þann dag í dag hefur 

stéttabakgrunnur nemenda hæsta forspárgildið hvað varðar námsárangur 

þeirra (sjá t.d. Vagle og Jones, 2013). Stétt eða þjóðfélagsstaða er líka 

bundin tíma og stað og eru til dæmis ekki allir innflytjendur á sama báti í 

ferlinu við að fóta sig í nýju landi. Tækifæri fólks og aðgengi að gæðum 

samfélagsins eru oft tengd stéttarstöðu þeirra og þjóðfélagshópi (sjá t.d. 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013b; Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010; Nieto, 

2010; Reay, 2006; Vagle og Jones, 2013). Þegar kemur að námsárangri 

barna af erlendum uppruna og gengi foreldra þeirra á vinnumarkaðnum 

hefur komið fram að ákveðnir hópar innflytjenda sýni mikinn metnað og 
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árangur í námi og starfi. Ein skýring sem fræðimenn setja fram er að vel 

menntað fagfólk eigi auðveldara með að koma sér fyrir í nýju samfélagi 

(Portes og Rivas, 2011). Þetta á allt vel við um þátttakendur rannsókn-

arinnar. Allir eru þeir vel menntaðar konur sem hafa mikinn metnað 

varðandi nám og starf þó þær hafi ekki fengið vinnu þar sem menntun 

þeirra nýtist að fullu.  

Til þess að komast að því hvaða þættir í habitus mæðranna, gildum 

þeirra og venjum sem falla vel að leikreglum skólavettvangsins, þ.e. 

rannsóknarspurning 2, þarf að setja sig vel inn í þessa orðræðu. Orðræðan 

um ágenga mæðrun er talin ríkjandi fyrir ímynd okkar í vestrænum 

samfélögum af hvað felst í því að vera „góð móðir“. Væntingar samfélagsins 

til mæðra eru að þær eigi ávallt að hafa barnið í fókus og bera ábyrgðina á 

öllum þáttum sem viðkoma þroska barnsins (Vincent, 2010). Ljóst er að 

aðgangur að tilteknum menningar- og fjármagnsauði (t.d. tíma, fjármagni, 

sjálfsöryggi og viðhorfum til móðurhlutverksins) er að öllu jöfnu mjög 

misjafn milli hópa fólks og hefur það áhrif á forsendur þess að stunda 

ágenga mæðrun. Þátttakendur rannsóknarinnar eru samkvæmt gögnunum 

gerendur í þessari orðræðu í meira eða minna mæli. Hér má nefna dæmi 

eins og foreldranámskeið sem Marina sat, stuðning Hönnu við tómstunda-

áhugamál dótturinnar og viðhorf Agötu þegar kemur að móðurhlutverkinu.  

Habitus gefur okkur þann eiginleika að vita hvað sé rétt hegðun í 

ákveðnum aðstæðum miðað við stöðu okkar innan vettvangsins (Bourdieu, 

1990). Öll erum við alin upp í vissum félagshópi sem einkennist af þeirri 

hegðun sem þar er ríkjandi og hefur fólk sem elst upp í svipuðu umhverfi 

samsvarandi habitus. Þar af leiðandi á það auðveldara með að samsama sig 

hvert öðru heldur en fólk sem kemur úr ólíku umhverfi (Bourdieu, 2007). 

Bourdieu (1990) hélt því fram að þegar maður fer inn á nýjan vettvang 

umbreytist habitus. Hann fjallar líka um hvernig habitus á nýjum og 

framandi vettvangi getur skapað togstreitu innra með manni. Umbreyting 

habitus getur á þennan hátt leitt til óöryggis, óvissu og andstæðra 

tilfinninga (Reay, 2005). Um er að ræða misgóðar forsendur fólks til að 

umbreyta habitus sínum þannig að hann líkist hinum ráðandi. Gögnin benda 

til þess að habitus mæðranna, gildi þeirra og venjur falli vel að leikreglum 

skólavettvangsins. Fjölskylduhabitus birtist í fasi og lífsstíl fjölskyldunnar og 

felur meðal annars í sér hugmyndir um eigin færni og væntingar til 

barnanna í framtíðinni (Gestur Guðmundsson, 2008; Portes og Fernández-

Kelly, 2008).  

Þrátt fyrir að í formlegum stefnuskjölum sé ávallt talað um foreldra og 

ábyrgð þeirra á skólagöngu barna sinna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013) eru 
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það aðallega mæður sem axla þessa ábyrgð (Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2014; Vala Jónsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir og Ragna Benedikta 

Garðarsdóttir, 2009). Ríkjandi orðræða um mæðrun setur mæður í sérstöðu 

yfir aðra fullorðna, sérstaklega feður, og stuðlar á þennan hátt að ójafnaði 

milli foreldra (Vincent, 2010). Í þessari rannsókn töldu mæðurnar sig vinna 

þessa vinnu að flestu eða öllu leyti og að hlutdeild feðranna væri í stórum 

dráttum þeirra val. Önnur ástæða getur tengst stöða innflytjenda á 

vinnumarkaðnum.  

Nýfrjálshyggja er ríkjandi stjórnmála- og hagfræðiafl í nútímaheimi, og 

hafa talsmenn hennar náð talsverðum árangri í áherslubreytingum í 

menntamálum (Dudley-Marling og Baker, 2012). Telja má að hugmyndir 

nýfrjálshyggjunnar hafi verið áhrifamiklar í íslensku samfélagi í yfir 20 ár. 

Hefur þróunin verið á þann veg að markaðsvæða ýmsar meginstoðir 

samfélagsins og er menntakerfið þar ekki undanskilið (Kristín Dýrfjörð, 

2011; Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013a og Páll Skúlason, 2008). Nemendur 

og foreldrar eru neytendur og markaðslögmálin eiga að sjá til þess að veita 

fjölbreytta valmöguleika til menntunar óháð aldri, kyni, kynþætti, þjóðerni, 

félagslegri stöðu eða fötlun (Dudley-Marling og Baker, 2012). Samhliða 

þessum árifum hefur áhersla á foreldrasamstarf stóraukist í skólastarfi á 

Íslandi undanfarin ár (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013c; Nanna Kristín 

Christiansen, 2011).  

Ljóst er hins vegar að foreldrum gengur misvel að standa undir 

væntingum skólayfirvalda og benda rannsóknir einnig til að skólarnir séu oft 

fjarlægir heimilum barna af erlendum uppruna, og samskipti þar á milli 

takmörkuð (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2006; 

Hanna Ragnarsdóttir, 2007) en þessar rannsóknir vörpuðu þó ekki ljósi á 

breytileika innan hópsins út frá stétt. Rannsóknir á erlendum vettvangi gefa 

til kynna að foreldrar með formlega þekkingu eða háa stöðu í 

menningarlegu tilliti njóti viðurkenningar sem gefi þeim forskot miðað við 

aðra foreldra þegar kemur að samstarfi við sérfræðinga í skólum (Kristín 

Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Í þessari 

rannsókn virðist það einnig eiga við um innflytjendur í millistétt þótt þeir 

njóti ekki endilega góðs af hlutbundnum menningarauði sínum þegar kemur 

að starfsmöguleikum eða launum. Gögnin gefa til kynna að menntunar-

bakgrunnur og uppeldi á æskuheimilum mæðranna hafi veitt þeim habitus 

sem auðveldar þeim að átta sig á þeim ósýnilegu reglum sem gilda á 

skólavettvanginum, laga sig að nýju samfélagi og að hegða sér samkvæmt 

skráðum og óskráðum leikreglum. 
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Hluti rannsóknarinnar fólst í að skoða hvernig félagslegur, menningar-

legur og táknrænn auður í fjölskyldum styður við náms- og félagslega 

velgengni barna af austur-evrópskum uppruna í íslensku skólasamhengi, 

þ.e. rannsóknarspurning 1. Samkvæmt Bourdieu (1986) snýst námsárangur 

minna um hæfileika eða afrek heldur frekar um rétt magn og tegund 

menningarauðs sem barnið fær í arf frá fjölskyldunni. Bourdieu (1986) hélt 

því fram að frá fæðingu sé fólk hluti af einhvers konar menningu, fjölskyldu 

og samfélagi. Með tímanum verður ákveðin þekking og færni hverjum 

einstaklingi eðlileg og þennan svokallaða menningarauð er erfitt að greina 

frá meðfæddum eiginleika. Menningarauður fólks birtist til dæmis í því 

hvernig það talar og hugsar og væntingum þess til lífsins. Tengja má 

menningarauð við einstaklinginn en jafnframt skoða hann í samfélagslegu 

samhengi, þar sem gildandi virðing og viðurkenning á menningarvettvangi 

byggist á samfélagslegri viðurkenningu (Gestur Guðmundsson, 2012).  

Samkvæmt Reay (2004) hefur reynsla mæðra af eigin skólagöngu og 

námi afgerandi áhrif á þátttöku þeirra í skólamálum barna sinna. Í rannsókn 

Reay kom fram að millistéttarmæður, sem hefðu sjálfar upplifað velgengni í 

námi, byggju yfir miklu sjálfsöryggi hvað varðaði bæði nám og stöðu þeirra 

innan vettvangsins. Um er að ræða menningarauð sem bundinn er við 

habitus millistéttarinnar og gefur þeim forskot miðað við mæður sem ekki 

hafa þennan bakgrunn. Þær „kunna leikreglurnar“ og með þeim hætti geta 

þær skapað börnum sínum betri forsendur til þess að ná árangri í námi. Um 

er að ræða sjálfsöryggi gagnvart menntakerfinu, akademíska þekkingu og 

kunnáttu í því hvernig nám fer fram. Menningarauður mæðranna í þessari 

rannsókn virðist nýtast þeim til að styðja við náms- og félagslega velgengni 

barna sinna og þeim finnst að á þær sé hlustað og þær eiga reglulega fundi 

með kennurum barna sinna. Um er að ræða sjálfsöryggi, viðhorf og reynslu 

mæðranna varðandi nám. Í æsku einkenndist uppeldi þeirra af miklum aga 

og áherslu á árangur í námi. Allar tóku þær einnig skýrt fram að árangur 

barna þeirra í skólanum væri einnig í forgangi á þeirra heimili. Þær lögðu sig 

fram við að hvetja og styðja börnin og gerðu kröfu um að náminu væri vel 

sinnt. Börn sem alast upp við menningu sem byggir á svipuðum gildum og 

skólinn hafa töluvert forskot á aðra í hópnum. Að búa yfir ríkjandi 

menningarauði eykur líkur á formlegri viðurkenningu sem birtist til dæmis í 

háskólagráðu og aðgengi að gæðum (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013).  

Félagsauður felst í þeim félagslegu tengslum sem einstaklingar búa yfir 

og hæfni þeirra til að efla þau og nýta. Bourdieu skilgreinir félagsauð 

einstaklinga sem samsafn bæði virkra og mögulegra úrræða. Þau tengjast 

meira eða minna stofnanabundnum og varanlegum samböndum sem 
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byggjast á gagnkvæmum kynnum og viðurkenningu (Ólafur Páll Jónsson, 

2011). Mæðurnar voru allar mjög jákvæðar gagnvart áherslu á foreldra-

samstarf í íslenskum leik- og grunnskólum. Þær voru duglegar að nýta sér öll 

tækifæri til þess að vera upplýstar og hafa áhrif á skólastarf barnanna. Slík 

þátttaka er áríðandi meðal annars þegar kemur að því að efla mikilvægan 

félagsauð sem seinna getur nýst til að hafa áhrifavald innan vettvangsins 

(Bourdieu, 1984). Rannsóknir benda hins vegar til að skólarnir séu oft 

fjarlægir heimilum barna af erlendum uppruna, og samskipti þar á milli 

takmörkuð (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2006; 

Hanna Ragnarsdóttir, 2007). Aðalnámskrá grunnskóla (2013) leggur áherslu 

á að menntun og velferð nemenda sé sameiginlegt verkefni heimila og 

skóla. Nú til dags er markmiðið að skapa jafnrétti í sambandi milli fagaðila 

og fjölskyldna í skólasamfélaginu þar sem báðir aðilar hafi jöfn völd til þess 

að hafa áhrif á nám nemandans (Turnbull, Turnbull, Erwin, Soodak, og 

Shogren, 2011). Ýmsar rannsóknir á viðhorfum í skólum til innflytjenda lýsa 

einnig þekkingarskorti, og í sumum tilfellum bæði fordómum og rang-

hugmyndum (Hanna Ragnarsdóttir, 2008; Lumby og Coleman, 2007). 

Gögnin í þessari rannsókn bentu ekki til að þátttakendur hefðu upplifað slík 

viðhorf í skólum barnanna sinna.  

Bourdieu skoðaði sérstaklega hlutverk tungumálsins í skólakerfinu og 

kannaði málnotkun út frá félags- og menningarlegu samhengi. Tungumálið 

er samskiptaleið fólks en samskipti eru að hans mati mikilvæg fyrir táknræn 

völd og óaðskiljanleg frá félagslegri stöðu einstaklinga (Bourdieu, 1991). 

Þátttakendur eru þó allar sammála um að tungumálið hafi verið það sem 

reyndist þeim erfiðast þegar að því kom að skapa sér og sínum gott líf á 

Íslandi. Ljóst er að sá sem talar ekki málið sem notað er á ákveðnum 

vettvangi, getur ekki barist fyrir sig og sína. Eins og vitað er einkennist 

vettvangurinn af samkeppni og í þeim átökum er áríðandi að búa vel að 

auði. Góð staða auðs veitir forgang í ákjósanlega stöðu innan vettvangsins 

(Bourdieu, 1986). Engu að síður töluðu allar mæðurnar, nema ein, góða 

íslensku og áttu ekki í neinum vandræðum með að tjá sig um þemu 

viðtalsins. Þær voru meðvitaðar um mikilvægi tungumálsins fyrir velgengni 

fjölskyldunnar. Reynsla og sjálfsöryggi á menntavettvanginum, sem ná-

tengdur er habitus millistéttarinnar, hefur eflaust verið þeim í hag í íslensku-

námi þeirra.  

Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar, sem er yfirlýst markmið 

opinberrar menntastefnu hérlendis, byggir á virkri þátttöku allra og leggur 

meðal annars áherslu á lýðræði og mannréttindi. Þrátt fyrir þessar áherslur í 

menntamálum sýna æ fleiri íslenskar rannsóknir að mörg börn af erlendum 

uppruna eiga erfitt uppdráttar í skólasamfélaginu (Eyrún María 
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Rúnarsdóttir, 2014; Hanna Ragnarsdóttir, 2007). Á sama tíma er 

einstaklingshyggja einkennandi fyrir ríkjandi orðræðu um skóla án 

aðgreiningar þar sem einstaklingurinn er tekinn úr samhengi við umhverfi 

sitt (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2006). Sú staðreynd að félagslegar og 

efnahagslegar ástæður geta valdið því að sumum börnum gengur verr í 

skóla en öðrum fær litla athygli (Kristín Loftsdóttir, 2003). Meginmarkmið 

rannsóknarinnar er einmitt að varpa ljósi á og greina þætti í staðsetningu, 

bakgrunni, og aðstæðum mæðranna sem kunna að styðja við árangur og 

líðan barna þeirra í skóla. Á þennan hátt er gengi barnanna á skóla-

vettvanginum sett í víðara samhengi til þess að varpa ljósi á mikilvæga þætti 

sem oft gleymast í orðræðunni um börn af erlendum uppruna. Margt í 

niðurstöðum þessarar rannsóknar bendir til að það að eiga móður með 

millistéttarbakrunn vegi þungt þegar kemur að velgengni barna af austur-

evrópskum uppruna á skólavettvanginum. 
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7 Lokaorð 

Samkvæmt skýrslu sem unnin var af Almari M. Halldórssyni og fleirum 

(2013) á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins, benda niður-

stöður í PISA rannsókninni fyrir árið 2012 til að frammistöðu íslenskra 

nemenda hafi hrakað síðustu tíu ár. Í formála skýrslunnar er því haldið fram 

að Ísland sé meðal þeirra landa sem hafi hvað bestu forsendur til þess að ná 

betri árangri vegna góðrar stöðu skóla og heimila, bæði félagslega og 

efnahagslega. Það má vel vera að þetta eigi við um stóran hluta nemenda 

sem stunda nám í íslenskum grunnskólum en margt bendir til þess að gera 

verði ráð fyrir að fjöldi nemenda búi við félagslegar og efnahagslegar 

aðstæður sem ekki gefa þeim „bestu forsendur“ til þess að ná þeim 

námsmarkmiðum sem aðalnámskrá grunnskóla kveður á um. Nemendur í 

íslenskum grunnskólum eru ekki einsleitur hópur, ljóst er að margir þættir 

spila inn í og hafa áhrif á velgengni í námi.  

Félagsfræðingar hafa lengi verið uppteknir af hugmyndum almennings 

um stéttakerfi og stéttarstöðu. Hins vegar hefur lítið farið fyrir rannsóknum 

af þessu tagi hér á landi (Guðmundur Ævar Oddsson, 2010). Í leit rann-

sakanda að íslenskum heimildum varð fljótt ljóst að afar lítið hefur verið 

rannsakað með tilliti til stéttar. Guðmundur Ævar Oddsson (2010) nefnir í 

sinni rannsókn að hérlendis hafi ekki tíðkast að tala um stétt og telur hann 

löngu orðið tímabært að bæta úr þeirri vanrækslu; gera þurfi rannsókn á 

huglægri hlið íslenska stéttakerfisins. Hann heldur því fram að þörf sé á að 

rannsaka meðal annars hvernig Íslendingar sjái fyrir sér stéttakerfi 

þjóðfélagsins, hvort þeir sjái stéttarstöðu sem veigamikinn þátt í sjálfsmynd 

sinni og hvort þetta hafi spágildi þegar kemur að viðhorfum og hegðun. 

Eins og áður hefur verið fjallað um ber skólanum að skapa tækifæri til að 

auka hlutdeild foreldra í skólastarfi og stuðla að virku samstarfi á 

jafnréttisgrundvelli. Slee (2011) telur að menningarlegum margbreytileika 

sé fagnað í skólasamfélaginu en á sama tíma ríki þögn um stofnbundið 

misrétti í skólakerfinu. Það er með öðrum orðum mikilvægt að gera sér 

grein fyrir að nemendur af erlendum uppruna hafa ekki endilega sama 

menningarlega bakgrunn þó þau eigi foreldra frá sama landinu. Þarfir þeirra 

og möguleikar innan skólakerfisins geti verið afar ólíkir og það sama eigi við 

um forsendur foreldra þeirra til þess að tryggja þeim velgengni á þessum 

vettvangi. Þetta snýst um jafnrétti og samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla 
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(2013) felur jafnréttismenntun í sér gagnrýna skoðun á viðteknum 

hugmyndum í samfélaginu og stofnunum þess í því skyni að kenna börnum 

og ungmennum að greina þær aðstæður sem leiða til mismununar sumra og 

forréttinda annarra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Telja má að slíkar 

áherslur í skólastarfi séu mjög góð byrjun í áttina að því að jafna leikinn. 

Sömuleiðis má telja að það þurfi að ganga skrefinu lengra og jafnvel 

mörgum skrefum lengra í að skoða íslenskt samfélag hvað varðar þessa 

mismunun sumra eða forréttindi annarra. Slee (2011) fjallar ítarlega um 

þessi málefni í sinni bók og varpar meðal annars fram spurningunni af 

hverju nemendur úr verkalýðsstétt séu mun líklegri til þess að þurfa 

sérkennslu og sérúrræði en nemendur úr millistétt. Spyrja má hvort þetta sé 

líka veruleikinn á Íslandi, og hvað megi segja varðandi bakgrunn foreldra í 

foreldraráðum og foreldrafélögum. Einnig má spyrja um kennara og 

skólastjórnendur, starfsmenn mennta- og menningarmálaráðuneytisins og 

alþingismenn. Hver er bakgrunnur þeirra sem ákveða leikreglurnar, leggja 

línurnar í íslensku samfélagi og stjórna orðræðunni? Hér á við það sem 

Guðmundur Ævar Oddsson (2010) tók fram í lokaorðum greinar sinnar um 

stéttarvitund Íslendinga: „Það er af nægum rannsóknarefnum að taka hvað 

þetta svið varðar því ýmislegt leynist undir yfirborðinu.“  

Að sögn Ryan (2003) skiptir tvennt mestu máli þegar kemur að starfi 

stjórnenda í fjölbreyttum skólasamfélögum. Annars vegar að þekkja 

nærsamfélag skólans vel og hins vegar að skilja félagsleg ferli sem leiða til 

mismununar og útilokunar. Reay (2010) ítrekar að mikilvægt sé að sporna 

við því að millistéttarforeldrar verði sjálfgefið gildi fyrir allar fjölskyldur með 

því að setja í öndvegi þá staðreynd að fjölskyldur búa yfir mismiklu 

auðmagni. Ekki er nóg að einblína bara á fjárhagsauð, heldur líka félags- og 

menningarauð, sem orka hver á annan og gefa sumum forskot miðað við 

aðra þegar kemur að þátttöku í skólagöngu barna þeirra. Mjög oft gleymist 

að skoða skólastarf frá þessu sjónarhorni þegar unnið er að úrbótum í 

menntakerfinu. Frá sjónarhorni fagmennskunnar er aftur á móti æskilegt að 

fjölbreyttir hópar nemenda stundi nám við skóla landsins, bæði til að efla 

nám og auka tækifæri til jafnréttismenntunar. Skólinn gegnir lykilhlutverki í 

að tryggja uppvaxandi kynslóðum jöfn tækifæri óháð félagslegum og 

menningarlegum kringumstæðum (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Nauðsynlegt er að koma í veg fyrir að 

stór hópur ungmenna sé á leið inn í lægri lög samfélagsins og sjá til þess að 

tækifæri innflytjenda og barna þeirra séu jöfn við að skapa sér góð 

lífsskilyrði (Eyrún María Rúnarsdóttir, 2014). 
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Viðauki 1: Spurningalisti 

1. Menntun og störf móður (Merktu við hæsta stig menntunar) 

(   ) Grunnskólapróf eða minna  

(   ) Framhaldsskólapróf  

(   ) Háskólagráða á grunnstigi  

(   ) Háskólagráða á framhaldsstigi  

(   ) Annað  

 

Við hvað starfaðir þú áður en þú komst til Íslands?  

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Við hvað hefur þú starfað á Íslandi? (Nám kemur líka til greina) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

2. Menntun og störf föður (Merktu við hæsta stig menntunar) 

(   ) Grunnskólapróf eða minna  

(   ) Framhaldsskólapróf  

(   ) Háskólagráða á grunnstigi  

(   ) Háskólagráða á framhaldsstigi  

(   ) Annað  

 

Við hvað starfaði faðir áður en hann kom til Íslands?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Við hvað hefur hann starfað á Íslandi? (Nám kemur líka til greina) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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3. Menntun og störf móðurömmu (Merktu við hæsta stig menntunar) 

(   ) Grunnskólapróf eða minna  

(   ) Framhaldsskólapróf  

(   ) Háskólagráða á grunnstigi  

(   ) Háskólagráða á framhaldsstigi  

(   ) Annað  

 

Við hvað starfar/starfaði móðuramma? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

4. Menntun og störf móðurafa (Merktu við hæsta stig menntunar) 

(   ) Grunnskólapróf eða minna  

(   ) Framhaldsskólapróf  

(   ) Háskólagráða á grunnstigi  

(   ) Háskólagráða á framhaldsstigi  

(   ) Annað  

 

Við hvað starfar/starfaði móðuramma?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

5. Menntun og störf föðurömmu (Merktu við hæsta stig menntunar) 

(   ) Grunnskólapróf eða minna  

(   ) Framhaldsskólapróf  

(   ) Háskólagráða á grunnstigi  

(   ) Háskólagráða á framhaldsstigi  

(   ) Annað  

 

Við hvað starfar/starfaði föðuramma? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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6. Menntun og störf föðurafa (Merktu við hæsta stig menntunar) 

(   ) Grunnskólapróf eða minna  

(   ) Framhaldsskólapróf  

(   ) Háskólagráða á grunnstigi  

(   ) Háskólagráða á framhaldsstigi  

(   ) Annað  

 

Við hvað starfar/starfaði föðuramma?  

______________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Viðauki 2: Samantekt bakgrunnsupplýsinga   

Þátttakendur Starf á 
Ísl./menntun 

Starf/menntun móður og föður 
mæðranna 

Starf á Ísl./menntun 
feðranna 

Starf/menntun móður og föður 
feðranna 

Marina Starfsmaður á 
leikskóla/ 
háskólagráða á 
framhaldsstigi    

(M)Kennari/ háskólagráða á 
framhaldsstigi    
(F )Lögreglumaður/ háskólagráða 
á framhaldsstigi    

Starfmaður í eldhúsi/ 
háskólagráða á 
framhaldsstigi    

(M) Kennari/háskólagráða á 
framhaldsstigi    
(F)Rafvirki/ framhaldsskólapróf    

Irina Starfsmaður á 
leikskóla/ 
háskólagráða á 
framhaldsstigi    

(M) -/framhaldsskólapróf    
(F) -/háskólagráða á grunnstigi    

Íþróttakennari/ 
háskólagráða á 
framhaldsstigi    

(M) -/háskólagráða á grunnstigi    
(F) -/háskólagráða á 
framhaldsstigi    

Agata Starfsmaður á 
leikskóla/ 
háskólagráða á 
grunnstigi    

(M)Bóndi/framhaldsskólapróf    
(F)Bóndi/grunnskólapróf 

Pípari/ 
framhaldsskólapróf    

(M)Umönnun/ 
framhaldsskólapróf    
(F)Næturvörður/ 
framhaldsskólapróf    

Hanna Starfsmaður á 
leikskóla/ 
háskólagráða á 
framhaldsstigi    

(M)Verkamaður/ 
framhaldsskólapróf    
(F)Vörubílstjóri/ 
framhaldsskólapróf    

Verkamaður/ 

grunnskólapróf 
(M)Bóndi/ framhaldsskólapróf    
(F)Bóndi/framhaldsskólapróf    

Lucya Námsmaður/ 
háskólagráða á 
framhaldsstigi    

(M)Kennari/háskólagráða á 
grunnstigi    
(F)Flugmaður/háskólagráða á 
grunnstigi    

Læknir/háskólagráða á 
framhaldsstigi    
 

(M)Vísindamaður/ háskólagráða 
á framhaldsstigi    
(F)Prófessor/háskólagráða á 
framhaldsstigi    

 

Háskólagráða á grunn- eða framhaldsstigi 
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Viðauki 3: Upplýst samþykki fyrir viðtali vegna rannsóknar  

– Viðmælanda ber ekki skylda til þess að taka þátt og er frjálst að hætta 

hvenær sem er í rannsóknarferlinu. 

 

– Viðmælanda er frjálst að neita að svara einhverri spurningu. 

 

– Markmið rannsóknar er að fá innsýn í hvað foreldrar af erlendum uppruna 

telja að styðji eða hindri velgengni barna þeirra í skólasamfélaginu. 

 

– Rannsóknin byggist á eigindlegum viðtölum við mæður barna af erlendum 

uppruna á höfuðborgarsvæðinu.  

 

– Rannsakandi lofar þagnarskyldu og nafnleynd.  

 

– Að lokinni rannsókn verður gögnunum eytt (vorið 2015). 

 

 

 

 

 

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju 

þátttaka mín er fólgin. Ég er samþykk(ur) þátttöku. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Staður og dagsetning                              

 

 

_______________________________ 

Undirskrift viðmælanda 
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Viðauki 4: Viðtalsrammi 

 

1. Koma til Íslands: 

Ástæður fyrir flutningi? 

Voruð þið komin til að vera, eða var þetta tímabundið til að byrja með? 

Hvenær komuð þið, öll fjölskyldan? 

Áskoranir og hindranir til að byrja með, fyrstu árin. Hvernig var tekist á við 

þær?  

Hvernig gekk að læra tungumálið? 

 

2. Mikilvægi menntunar í æsku: 

Hvernig var skólaganga þín í heimalandinu?  

Stuðningur/væntingar frá foreldrum? 

Tómstundir? Áhugamál? 

Hvað var í fyrirrúmi í fjölskyldunni. Í forgangi? Áherslur í uppeldinu? 

Framhaldsnám? Atvinna? 

 

3. Dvölin á Íslandi 

Atvinna á Íslandi. 

Áhugamál, frítími, tengslanet. 

Tengsl þín og makans við „heimalandið“ 

Gildi í fjölskyldunni. Hvað er það sem skiptir máli fyrir ykkur? Áherslur í 

uppeldinu? 

Fylgist þið með fréttum í blöðum og sjónvarpi (íslenskum fréttum)? 

Finnst þér að þú hafir breyst/þurft að breytast á þessum árum á Íslandi? 

Aðlögun? Hvernig? 

Hvað hefurðu haldið í frá heimalandinu? 

 

4. Leikskóli:  

Hvernig gekk barninu í leikskóla? Mál, félagsleg tengsl, líðan, samstarf við 

starfsfólk leikskólans? 

Helstu hindranir (erfiðleikar) Hvernig var tekið á þeim? Hvað hefði mátt 

gera öðruvísi? Hvað gekk vel? 
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5. Grunnskóli:  

Hvernig gekk? Nám, líðan, mál, félagsleg tengsl, samstarf við starfsfólk 

skólans, heimanám? 

Helstu hindranir (erfiðleikar). Hvernig var tekið á þeim? Hvað hefði mátt 

gera öðruvísi? Hvað gekk vel? 

Frístundir, tómstundastarf, áhugamál, vinatengsl?  

Tengsl barnsins við sitt „annað heimaland“? Tungumálakunnátta o.s.frv. 

Hvað sér barnið fyrir sér að gera í framtíðinni? 

 

6. Framhaldsnám ef það á við.  

Hvernig gengur? Nám, líðan, mál, félagsleg tengsl. 

Hindranir eða erfiðleikar? Lausnir? 

Framtíðarplön? 

 

7. Lokaspurningar. 

Hvað myndir þú ráðleggja móður sem er núna að koma til Íslands? 

Hvað getur skólinn gert betur að þínu mati? 

 

8. Viðbótarupplýsingar í síma (maí, 2015). 

Hvernig skiptið þið hjónin á milli ykkar ábyrgðinni hvað varðar 

barnið/börnin? Heimanámið? Frístundir? Samstarf við skóla? 

Í því hverfi sem þú ólst upp sem barn og  þann/þá skóla sem þú gekkst í. 

Hvernig var bakgrunnur fólks hvað varðar menntun og fjárhag? Hvernig 

birtist þennan ójöfnuður (ef svo var)? 
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Viðauki 5: Rannsóknarleyfi 

 
 
Tilvísun í mál: SFS2014020127 

 

 

 

 

 

 

Efni:  
 

 

Rannsóknarleyfi - Mæður af 

erlendum uppruna sem eiga börn 

í grunnskóla  

 
 

Reykjavík, 25. febrúar 2014  
SFS2014020127  

   
  

 

 

Skóla - og frístundasvið heimilar fyrir sitt leyti að ofangreind 

rannsókn fari fram í grunnskólum Reykjavíkur að því tilskildu að 

eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt:  
 

 

1.Að fyllsta trúnaðar sé gætt.  

2.Að viðkomandi skólastjórar heimili rannsóknina.  

3.Að starfsfólk skóla afli leyfis foreldra fyrir rannsókninni áður en 

rannsakendur fá upplýsingar um viðkomandi um viðkomandi aðila.  

4.Að Persónuvernd verði tilkynnt um rannsóknina. 
 

 
 
 

Virðingarfyllst  
 
 

Ásgeir Björgvinsson  

   


