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Úrdráttur 

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er börn með erlendan bakgrunn á Íslandi. Í eftirfarandi köflum 

verður fjallað um bakgrunn þessara barna og stöðu með það að markmiði að tengja umræðuna 

við ýmis hugtök sem eiga við, svo sem menningu, fjölmenningu, þverþjóðleika og aðlögum. 

Vaxandi fólksflutningar milli landa kalla á aukna umræðu um stöðu innflytjenda, sérstaklega 

barna sem í hlut eiga en ákveðinn skortur hefur verið á þekkingu um málefni barna með erlendan 

bakgrunn. Þrátt fyrir að umræðuefnið sé börn á Íslandi með erlendan bakgrunn er einnig farið 

yfir málefni barna með erlendan bakgrunn á alþjóðavísu vegna þess að erlendar rannsóknir um 

málefnið eru mun viðameiri og til eru ítarlegri erlendar upplýsingar um þessa einstaklinga heldur 

en íslenskar. Einnig er gagnlegt að bera saman erlendar rannsóknir við íslenskar, til þess að varpa 

frekara ljósi á málefnið. Fjallað er um aðstæður þessara barna í íslenskum skólum og hvernig 

þeim hefur gengið að fóta sig í því umhverfi. Helstu niðurstöður umræðunnar eru þær að börnum 

með erlendan bakgrunn á Íslandi gengur verr í skóla en innfæddum jafnöldrum þeirra. 

Vísbendingar eru á lofti um að þessi börn fái ekki þá aðstoð sem þau þurfa til þess að eiga sömu 

tækifæri og aðrir. 

Abstract 

The main topic of this essay is children in Iceland with foreign background. In the subsequent 

chapters a discussion about their background and status will be provided, intertwined with a 

broader discussion about the role of culture, multiculturalism, transnationality and integration. 

The global phenomenon of increased international migration calls for attention to be paid to 

individuals who migrate between countries, and especially so children, as too a large extent the 

children have been secondary actors in the literature. Although the focus of the essay is on 

children of foreign background in Iceland, a general international overview of the status of 

foreign born children will be provided as well, as to compensate for the limited literature 

available on Iceland. Furthermore, a comparison between the Icelandic studies available and 

studies conducted abroad will help shed a brighter light on the subject. A discussion about how 

these children fare in Icelandic schools is provided and a review of the literature suggest that 

they do worse than their native peers.  There are strong indications that these children are lacking 

the assistance they need in order to gain and profit from the same opportunities as others do 
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Inngangur 
	  

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar snýr að börnum með erlendan bakgrunn á Íslandi. Mikil fjölgun 

hefur orðið á fjölda barna af erlendum uppruna á Íslandi og þá sérstaklega síðastliðinn áratug 

(Rúnar Helgi Haraldsson og Sigríður Ásgeirsdóttir, 2015). Hvað er vitað um þennan hóp og þarf 

að huga sérstaklega að honum? Í eftirfarandi köflum verða færð fyrir því rök hví nálgast eigi 

börn af erlendum uppruna sem sérstakt viðfangsefni í fræðunum og hvað beri að varast í því 

samhengi. Þá verður í grófum dráttum rætt um aðstæður þeirra sem margbreytilegs hóps og stöðu 

þekkingar á Íslandi varðandi þennan hóp – börn af erlendum uppruna – gerð skil.  Áhersla verður 

lögð á að tengja saman hugmyndir um menningu, fjölmenningu og hugtök henni tengdri og 

yfirfæra á stöðu barna af erlendum uppruna.  

Fjölmenning er ákaflega margbreytilegt fyrirbæri og í ljósi breyttrar heimsmyndar í kjölfar 

stóraukinna fólksflutninga verður krafan háværari um aukna þekkingu, sem og varanleg og 

árangursrík úrræði í málaflokkum sem tengjast fjölmenningu og innflytjendum. Væntanlega má 

fullyrða að innflytjendur sem hópur séu jafn ólíkir innbyrðis og vænta mætti af hópi innfæddra 

og rúmlega það. Þannig getur staða einstaklinga sem eru innflytjendur og eru í leit að betra lífi 

eða afla sér menntunar verið allt önnur en staða innflytjenda sem eru í grafalvarlegri stöðu 

flóttafólks um heim allan. Móttaka þeirra og þá ekki síst barna þeirra, en ekki síður 

hversdagslegri hlutir eins og skólaganga, almenn samskipti og jöfn tækifæri í lífi og starfi hafa 

allt aðra merkingu fyrir þann hóp. Þrátt fyrir að töluverð athygli hafi verið á málefnum 

innflytjenda undanfarin ár þá hefur minna farið fyrir umræðu um börnin sem heyra undir þessa 

ákveðnu skilgreiningu. Umræðan virðist þannig ekki ná að fullu utan um fjölbreytileika þess 

hóps sem teljast til innflytjenda, heldur virðist hún að nokkru leyti byggja á einhverskonar 

staðalímynd af innflytjanda, sem ekki tekur tillit til fjölbreytileika þess hóps sem um er rætt, til 

að mynda börn. 

Ritgerðin er hugsuð sem yfirlit þekkingar í málaflokknum á Íslandi en ekki rannsókn sem slík. 

Áhersla er lögð á þá þætti sem eru fyrirferðamiklir í lífi barna, svo sem fjölskylduhagi og 

skólamál og ekki síður þá þætti sem greina börn frá fullorðnum þegar kemur að rannsóknum. Í 

umfjölluninni er stuðst við tölur og niðurstöður skýrslna varðandi börn af erlendum uppruna, 
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bæði almennt um heim allan og á Íslandi. Skoðað verður hvað fræðimenn hafa rannsakað og að 

hverju þeir hafa komist með það að markmiði að varpa skýrara ljósi á stöðu mála. Umfjöllunin er 

ekki tæmandi en er hugsuð sem ákveðið þversnið af stöðu mála. Nálgast verður efnið á bæði 

breiðum og þröngum grunni með vísan til almennra kenninga og hugtaka sem tengjast menningu, 

fjölmenningu og samfélaginu í heild, sem og með því að fjalla um efni sem tekur sérstaklega til 

barna og þá barna af erlendum uppruna, með áherslu á Ísland.  

Af hverju að leggja sérstaklega áherslu á börn í umræðunni um innflytjendur? Ástæðan er sú að 

ég hef mikinn áhuga á börnum. Ég er grunnskólakennaramenntuð og á þrjú börn sjálf. Af hverju 

börn með erlendan bakgrunn? Jú, vegna þess að ég hef reynslu af því að upplifa flutninga á milli 

landa, að þurfa að læra nýtt tungumál og aðlagast nýju umhverfi og síðast en ekki síst hef ég 

upplifað það í gegnum börnin mín hvernig það er að flytja í nýtt land. Það er auðvelt að hugsa sér 

fjölskyldu sem tekur sig upp og flytur á milli landa, hver sem ástæðan kann að vera. Það gefur 

auga leið að ef flutningarnir eru vegna þess að fólk kýs sjálft að flytja, má gera ráð fyrir því að 

aðlögunin og flutningarnir sjálfir verði jákvæðari lífsreynsla en ef fólk flytur vegna þess að það 

neyðist til þess, hvort sem það er að flýja vandamál, efnahagsþrengingar eða stríðsástand. Burt 

séð frá orsök flutninganna þá verður að hafa það í huga að börnin sjálf tóku ekki ákvörðunina um 

að flytja á milli landa. Þau þurfa að treysta foreldrum sínum til þess að taka ákvarðanir sem varða 

þeirra eigið líf og mæta kostum og göllum þess sem óhjákvæmilega fylgja því að flytja í nýtt 

land þar sem talað er tungumál sem þau þekkja ekki og er staður þar sem þau þurfa að aðlagast 

venjum sem eru nýjar fyrir þeim. Börn eru eins ólík og þau eru mörg, líkt og fullorðnir, og 

flutningar milli landa hafa mismunandi áhrif á þau. Það þekki ég af eigin raun.  

Ritgerðin skiptist í fimm hluta. Í fyrsta hluta ritgerðarinnar verður farið yfir mikilvæg hugtök 

sem snúa að málefnum innflytjenda og mesta púðrinu verður eytt í að fjalla um menningu og 

aðlögun og hvernig og að hve miklu leyti þessi hugtök tengjast börnum. Í öðrum hluta verður 

fjallað almennt um rannsóknir á börnum og hvernig sú umfjöllun tengist mannfræði. Þriðji hluti 

ritgerðarinnar fjallar um um innflytjendur á alþjóðavísu áður en farið er í fjórða kaflann sem er 

jafnframt megin viðfangsefni ritgerðarinnar, börn með erlendan bakgrunn á Íslandi. Í þeim kafla 

er spjótunum helst beint að skólamálum og fjölskylduhögum og öðru sem sérstaklega tengist 

málefnum barna af erlendum uppruna og hefur verið rannsakað á Íslandi. Að lokum má finna 

samatekt og umræðu.    
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1. Hugtök og skilgreiningar í fræðilegu samhengi 
 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu hugtök og hugmyndir sem tengjast viðfangsefni 

ritgerðarinnar. Menning og fjölmenning, þverþjóðleiki og ethnicity, aðlögun, samlögun, aðild og 

útilokun eru hugtök sem notuð eru þegar fjallað er um fólk með erlendan bakgrunn. 

Samnefnarinn innflytjandi kann að benda til þess að einstaklingar eigi eitthvað sameiginlegt en í 

raun eru þeir ekki allir af sama uppruna, deila ekki lífsskoðunum eða menningu, það eina sem 

þeir eiga sameiginlegt er að þeir eru fæddir annars staðar en þar sem þeir búa. Þau hugtök sem 

farið verður yfir í þessum kafla tengjast öll umfjöllunarefni ritgerðarinnar og reynt verður að 

leggja áherslu á aðalatriði sem máli skipta fyrir efni ritgerðarinnar. 

Innflytjandi, önnur kynslóð innflytjenda og börn með erlendan bakgrunn  
Hafa ber í huga að hugtökin erlendur ríkisborgari og innflytjandi ná ekki endilega yfir sama hlut 

þar sem erlendur ríkisborgari sem búsettur er á Íslandi er innflytjandi en innflytjandi er ekki 

endilega erlendur ríkisborgari. Innflytjandi getur þannig verið einstaklingur með íslenskan 

ríkisborgararétt en erlendan bakgrunn (Ari Klængur Jónsson, 2013). Þannig voru tæplega 24.300 

erlendir ríkisborgarar búsettir á Íslandi í lok árs 2015, samanber 33.000 innflytjendur. Þar af voru 

tæplega 5.800 börn, annað hvort flokkuð sem innflytjandi eða önnur kynslóð innflytjanda 

(Hagstofa Íslands, (e.d,) c). Hagstofa Íslands skilgreinir innflytjanda sem einstakling sem „fæðist 

erlendis og á foreldra sem báðir hafa erlendan bakgrunn, þ.e. eru fæddir erlendis og eiga sjálfir 

foreldra sem fæddir eru erlendis“ (Hagstofa Íslands, 2009; 3). Annarrar kynslóðar innflytjandi er 

hins vegar ,,einstaklingur sem fæddur er á Íslandi og báðir foreldrar teljast til innflytjenda“  

(Hagstofa Íslands, 2009; 4). Börn innflytjenda geta þannig allt í senn verið skilgreind sem 

innflytjendur, erlendir ríkisborgarar og annarrar kynslóðar innflytjendur – eftir því sem við á – 

og systkini þannig verið flokkuð í sinn hvorn flokkinn, ýmist sem innflytjandi eða annarrar 

kynslóðar innflytjandi, eftir því hvort barnið er fætt á Íslandi eða erlendis (Hagstofa Íslands, 

2009 ; Ari Klængur Jónsson, 2013). Skilgreiningin ein og sér á uppruna barns, það er, hver er 

innflytjandi og hver ekki, eða hver er annarrar kynslóðar innflytjandi og hver ekki, er þar af 

leiðandi ekki endilega tæmandi þegar kemur að stöðu hvers og eins. Í eftirfarandi umfjöllun, 

þegar ýmist er notast við skilgreininguna barn af erlendum uppruna, barn með erlendan bakgrunn 

eða af erlendu bergi brotið, er fyrst og fremst átt við fyrrnefndu skilgreiningarnar á erlendum 



	  
	  

4	  

uppruna, það er, börn sem ýmist eru flokkuð í opinberum gögnum sem innflytjendur eða sem 

önnur kynslóð innflytjenda.  

Menning  
Breski mannfræðingurinn og brautryðjandi í kenningum innan mannfræðinnar, Sir Edward B 

Tylor (1871) skilgreindi manna fyrstur menningu sem límið sem bindur saman þekkingu, trú, 

listir, samvisku (e. moral), lög, venjur og hefðir sem einstaklingar innan ákveðins samfélags 

tileinka sér (Tylor, 1871). Hvaða áhrif hefur svo menning á líf fólks? Menning og samfélag eru 

dæmi um fyrirbæri eða aðstæður sem skapa félagslega þætti fólks og hafa áhrif á gjörðir þeirra. 

Flest allir mannfræðingar fjalla um samfélag og menningu, en með ólíkum áherslum. Þeir sem 

leggja áherslu á virkni samfélagsins sem megin áhrifavald í lífi fólks frekar en menningu telja að 

stofnanir samfélagsins hafi mest með gjörðir þeirra að gera. Ekkert gerist af tilviljun hélt 

Durkheim fram þegar hann rannsakaði sjálfsmorðstíðni fólks (Barnard, 2000). Eflaust myndu 

margir vilja meina að sú ákvörðun að taka eigið líf væri ákaflega persónuleg. Eftir að hafa 

rannsakað sjálfsmorðstíðni hélt Durkheim því þó fram að sjálfsmorð væri samfélagsleg ákvörðun 

vegna þess að tíðni sjálfsmorða var ólík eftir samfélögum. Með þessari rannsókn taldi Durkheim 

það vera samfélagið sem mótar einstaklinginn frekar en hann sjálfur (Barnard, 2000). Aðrir 

mannfræðingar líta meira til menningar og framtaks einstaklingsins þegar kemur að mótun lífs 

og örlaga. Hvernig við erum hlýtur einnig að mótast af því hvaðan við komum, hver staða okkar 

er og hvaða tækifæri við höfum (Bordieu, 1977).  

 Franski mannfræðingurinn Pierre Bordieu (1977) þróaði hugtakið veruhátt (e. habitus) sem 

gjarnan er notað þegar fjallað er um menningu. Bordieu flokkaði veruhátt sem þrjú mikilvæg 

hugtök; skynjun, hegðun og hugsun. Þessir þættir eru félagslega skapaðir eiginleikar, sem þýðir 

að menning og samfélag eiga þátt í því að móta veruhátt fólks (Bordieu, 1977). Það má því segja 

að veruháttur sé einskonar félagsleg forskrift af því að hegða sér á ákveðin hátt. Skynjun fólks og 

hugsun er eitthvað sem hefur runnið fólki í merg og bein, það berst frá einni kynslóð til annarrar 

og er beitt án umhugsunar. Bordieu (1977) fjallar líka um það hvernig veruháttur fólks geti 

breyst, breytist aðstæður þess. Menntun eða nýtt umhverfi getur haft þau áhrif á fólk að 

veruháttur þess breytist. Nýtt umhverfi, eins og fólk sem flytur milli landa upplifir, er því líklegt 

til að breyta veruhætti þess (Bordieu, 1977). Samkvæmt ofantöldu ætti menning að vera eitthvað 

sem hefur áhrif á okkur frá byrjun, allt frá fæðingu til dánardags.  
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Fjölmenning 
Ralph Grillo (2007) bendir á að í hugum flestra sé fjölmenning samnefnari yfir það þegar fólk 

með ólíkan menningarlegan bakgrunn deilir samfélagi en lifir ekki í einöngruðum hópum án þess 

að hafa samskipti (Grillo, 2007). Deilt hefur verið um það hvort hugtakið fjölmenning sé jákvætt 

eða neikvætt, ýtir fjölmenning undir árekstra í samfélaginu eða er hún lausn til að takast á við 

menningarlega fjölbreytni? Grillo (2007) vill meina að fjölmenning sé í raun og veru ekki 

beinlínis lýsing á aðstæðum, frekar að hún sé verkefni stjórnvalda þar sem markmiðið sé í raun 

að komast að því hvað fjölmenning sé í raun og veru. Grillo (2007) lýsir fjölmenningu sem veikri 

eða sterkri, eftir því hvort hún er á hinu opinbera svæði samfélags eða persónulega. Ég skil 

útskýringu hans sem svo að stjórnvöld geti haldið úti opinberri yfirlýstri stefnu um 

viðurkenningu á ólíkum menningarheimum fólks, unnið eftir því á opinberan hátt, og með því 

haldið uppi sterkri stefnu um fjölmenningu. Veik fjölmenning á þá við um það þegar stjórnvöld 

krefjast þess að einstaklingar haldi sinni menningu út af fyrir sig, en láta svo eitt yfir alla ganga á 

hinu opinbera sviði (Grillo, 2000, 2007). Það er einnig hugsanlegt að hugmyndin um 

fjölmenningu sé frekar á borði en í orði, bæði í opinberri umræðu og fræðilegri. Auðvitað getur 

það verið vilji stjórnvalda í mörgum löndum að fjölmenningarlegt samfélag sé staðreynd en á 

sama tíma er tiltölulega lítið gert til að svo geti orðið. Raunin er sú að hverfi þar sem etnískir 

hópar einangrast í stórborgum eru ekki á undanhaldi, þrátt fyrir stefnu stjórnvalda, t.d. í Bretlandi 

(Grillo, 2007). Óeirðir í Frakklandi árið 2005 og í Bandaríkjunum ári seinna virtust vera ótengdir 

atburðir á yfirborðinu en þegar kafað var dýpra kom í ljós að báðir þessir atburðir tengdust reiði 

vegna mismununnar, ofbeldis af hendi lögreglunnar og atvinnuleysi ungra einstaklinga með 

erlendan bakgrunn (Castle og Miller, 2009). Mismunun og útilokun er í þessum tilvikum 

kveikjan að reiði fólks, skortur á tækifærum ungra innflytjenda eða annarrar kynslóðar, og um 

leið ákveðið merki þess að þrátt fyrir fjölmenningu í orði er henni kannski ekki fylgt eftir í raun.  

Í umræðu sinni um fjölmenningarlegt samfélag veltir Eriksen (2007) því upp hvort komið sé í 

raun eins fram við minnihlutahópa, óháð litarhafti, trúarbrögðum eða tungumáli, svo dæmi séu 

tekin. Ef útilokun á sér stað, hvar fer hún fram? Og hann veltir því upp, að með því að vinna að 

því að allir fái aðild að öllum stofnunum samfélagsins og engin útilokun eigi sér stað, eins og 

stjórnvöld víða leggja upp með, er þá verið þvinga minnihlutahópa til að aðlagast 

meirihlutanum? (Eriksen, 2007). Þá hefur einnig verið bent á að þegar barist er fyrir réttindum 

minnihlutahópa sé sú hætta fyrir hendi, að ef alið er á menningarlegum mun, geti það leitt til 
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aðskilnaðar í stað gagnkvæms skilnings (Kristín Loftsdóttir og Unnur Dís Skaptadóttir, 2009). 

Fræðimenn eru margir sammála um mikilvægi fjölmenningar á tímum hnattvæðingar og aukinna 

fólksflutninga. En þrátt fyrir það er það ekki óhugsandi að verið sé að nota hugtakið til þess eins 

(vitandi eða óafvitandi) að ýta undir mikilvægi þess að menning ,,utanaðkomandi“ sé frábrugðin 

ríkjandi menningu meirihlutans. Er rétt að tala um menningu einhvers ákveðins hóps af fólki sem 

deilir þjóðerni eða er verið að einfalda hugmyndina um fjölmenningu með því að setja fólk undir 

sama hatt sem á kannski ekkert sameiginlegt, annað en til dæmis þjóðernið. Með þessu er ef til 

vill verið að ýta undir myndun staðalímynda (Kristín Loftsdóttir og Unnur Dís Skaptadóttir, 

2009). Þetta samræmist því sem Abu-Lughod (1991) hefur vakið athygli á í skrifum sínum. Hún 

hefur fjallað um mikilvægi þess að afskrifa menningu sem tæki til flokkunar á fólki, líkt og gert 

hefur verið með kynþátt. Það að tala um að fólk komi frá ákveðnu menningarsvæði, sem geri það 

svona eða hinsegin, telur Abu- Lughod vera varasamt og notað sem ástæðu til þess að greina fólk 

hvert frá öðru, eða sameinað það, á ofur einfaldaðan hátt (Abu- Lughod, 1991). Samkvæmt Abu-

Lughod getur hugmyndin um menningu og menningarmun þannig verið notað sem tæki til að 

útskýra muninn á ,,okkur“ og ,,hinum“ vegna þess að við skilgreinum okkur sjálf meðal annars 

með því að skoða hvernig við erum ekki (Abu- Lughod, 1991). Hún kemur með áhugaverðan 

punkt, sem heyrist æ oftar nú á tíðum, í ljósi breyttrar heimsmyndar vegna fólksflutninga og 

hnattvæðingar, að ekki megi líta á menningu sem fastmótað fyrirbæri heldur síbreytilegt ferli. 

Það sem átt er þá við er að menningin er eitthvað sem fólkið, sem samfélagið samanstendur af, 

býr til sjálft. (Abu –Lughod, 1991). Þegar fólkið breytist, breytist samfélagið og þar með 

menningin. 

Aðlögun, samlögun, aðskilnaður og aðild 
Í skýrslu nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi (2005) eru fjögur hugtök tekin 

fyrir og þau skilgreind. Hugtökin sem um ræðir eru samlögun (e. assimilation), samþætting eða 

aðlögun (e. intergration), aðskilnaður (e. separation) og einangrun (e. marginality). Samkvæmt 

höfundum skýrslunnar eru skilgreiningar á fyrri tveimur hugtökunum eftirfarandi:  

Samlögun (e. assimilation) er þegar innflytjendur og aðrir þjóðernisminnihlutar segja 

algerlega skilið við upprunalega menningu síns lands og tungumál og tileinka sér þess í 

stað menningu og tungumál nýja landsins. Þetta birtist í ýmsum myndum, allt frá því að 

skilgreina upp á nýtt hvaða þjóðerni viðkomandi tilheyrir eða að einstaklingar læra hið 
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nýja tungumál en viðhalda ekki eigin móðurmáli. Markmiðið er að öðlast menningarlega 

færni í samfélagi meirihlutans en afmá sín eigin upprunalegu menningareinkenni.  

Samþætting (e. integration) er þegar þjóðernisminnihlutar leitast við að tileinka sér 

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

Einstaklingarnir þurfa þá að öðlast færni í tvenns konar menningarheimi sem oft getur 

reynst erfitt þar sem um afar ólíkar aðstæður getur verið að ræða. (Skýrsla nefndar um 

aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi, 2005: 6). 

Skilgreiningarnar að ofan koma þannig inn á grundvallarspurningu, hvort fólk sem kemur á nýjar 

slóðir eigi sjálft að samlagast ríkjandi menningu, eða hvort líta beri á þeirra menningu sem 

viðbót við menninguna sem fyrir er, að nýtt blóð leggi sín lóð á vogaskálarnar til þess að móta 

menninguna sem er fyrir. Þannig má jafnframt velta upp þeirri spurningu að hve miklu leyti 

innflytjendur, hvort sem um er að ræða börn eða fullorðna, aðlagist nýrri menningu og að hve 

miklu leyti ríkjandi menning eigi að aðlagast þeim. Þegar kemur að börnum af erlendum uppruna 

er þetta jafnvel enn mikilvægari spurning en ella. Þrátt fyrir að skilgreiningar hugtakanna séu 

nokkuð auðskiljanlegar á blaði, er ekki þar með sagt að allir séu sammála um hvort eða hvernig 

hugtökin virka í raunveruleikanum og hvort þessi sömu hugtök nái í raun bæði yfir fullorðna og 

börn.  

 Í áðurnefndri skýrslu nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi (2005) er því 

haldið fram að það hljóti að vera markmið lýðræðissamfélaga að byggja opinberar stefnur í 

málefnum innflytjenda á aðlögun (Skýrsla nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku 

samfélagi, 2005: 6). Þá má velta því upp hvort mörkin á milli samlögunar og aðlögunar séu 

klippt og skorin og í framhaldi af því hvort í raun sé hægt að segja skilið við fyrri menningu fyrir 

fullt og allt (samlögun), sbr. kenningar Durkheims og Bordieu. Þegar kemur að menntakerfinu 

má jafnframt velta því upp hvort það í raun byggi á aðlögun þegar kemur að nemendum af 

erlendum uppruna, eða samlögun?  

Aðild og aðskilnaður 
Grillo (2000, 2007) bendir á að það virðist skipta máli hver er spurður, hvort það er 

stjórnmálafólk eða almenningur sem situr fyrir svörum, hvaða merking sé lögð í hin og þessi 

hugtök (Grillo, 2000, 2007). Enn fremur má velta því fyrir sér hvort fólk þurfi í raun að yfirgefa 
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eða viðhalda fyrri menningarlegum gildum og þá að hve miklu leyti, til þess að teljast aðlagað 

nýrri menningu eða samlagað henni. Aðlögunarferlið er eflaust hvorki línulegt, klippt né skorið. 

Samkvæmt áðurnefndum Grillo, óttast margir í Bretlandi að stjórnvöld hafi sofnað á verðinum í 

þeirri viðleitni að stuðla að fjölmenningarlegu samfélagi vegna þess að í ríkari mæli finnast 

einangraðir hópar sem hafa ekki aðlagast og lifa á jaðri samfélagsins sem minnihlutahópar, undir 

yfirráðum meirihlutans (Grillo, 2007). Hugtakið aðskilnaður myndi þá ná yfir slíkar aðstæður, að 

minnsta kosti ef lýsing þeirra væri framsett með þessu móti. Aðlögun hefði þar af leiðandi 

misheppnast og minnihlutahópurinn væri einangraður frá meirihlutanum. Ef viðkomandi 

einstaklingar ná hvorki að mynda tengsl við hina nýju menningu, né viðhalda þeirri upprunalegu 

þá væri hins vegar um að ræða einangrun samkvæmt skýrslu nefndar um aðlögun innflytjenda að 

íslensku samfélagi (Skýrsla nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi, 2005: 6).  

Þverþjóðleiki 
Hugtakið þverþjóðleiki (e. transnationality) vísar til þess að einstaklingar hafi tengsl við fleiri en 

eina þjóð/þjóðríki (Unnur Dís Skaptadóttir og Anna Wojtynska, 2007). Fólk lifir ekki endilega í 

einni ákveðinni menningu, eins og Unnur Dís Skaptadóttir (2004, 2010) hefur komist að í sínum 

rannsóknum. Menning hefur ekki landamæri heldur er hún síbreytileg og flæðandi og fólk á vini 

og fjölskyldur sem lifa og starfa þvert á menningu (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004, 2010; Unnur 

Dís Skaptadóttir og Anna Wojtynska, 2007). Þetta er afar mikilvægt hugtak þegar kemur að 

umfjöllun um innflytjendur vegna þess að aðlögun á sér stað þegar einstaklingar tileinka sér 

menningu án þess að segja skilið við fyrri menningu sína. Þverþjóðleiki getur þannig stuðlað að 

því að einstaklingar viðhaldi tengslum sínum við fæðingarland á sama tíma og þeir skjóta rótum í 

nýju landi. Hins vegar hefur einnig verið bent á að þverþjóðleiki kunni að hindra aðlögun að nýju 

samfélagi (Monti, 2015). Nýleg rannsókn á innflytjendum í Svíþjóð styður í raun báðar 

útgáfurnar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að tíðar heimsóknir til upprunalands og 

efnahagsleg aðstoð við fjölskyldu þar hefur jákvæð áhrif á félagslega, efnahagslega og 

menningarlega aðlögun en langar dvalir í upprunalandi hafa hins vegar neikvæð áhrif sem lýsa 

sér þannig að viðkomandi einstaklingar eiga erfiðara með að taka þátt í samfélaginu þar sem þeir 

búa vegna þess að þegar heimsóknirnar í upprunalandinu dragast á langin verður erfiðara að snúa 

aftur til þess lífs sem fólk er búið að koma sér upp í nýju landi. Það að dvelja langtímum saman í 

upprunalandinu gefur einnig vísbendingu um óánægju með núverandi heimkynni (Monti, 2015).  



	  
	  

9	  

Ethnicity 
Þrátt fyrir að hugtakið etnískur eða etnískt sé í dag notað í daglegu tali og af fræðimönnum er 

ekki langt síðan athygli fór að beinast að því. Það var í kringum 8. áratuginn sem áhugi fór að 

kvikna á merkingu hugtaksins en áður fyrr var það einungis notað til þess að lýsa fólki sem var 

ekki hluti af meirihlutanum og oft í pólitískum tilgangi eins og í seinni heimsstyrjöldinni. Talað 

var um að gyðingar, Ítalir, Írar, svo dæmi séu tekin, væru etnískir hópar vegna þess að þeir voru í 

minnihluta (Eriksen, 2010). Önnur hugtök eins og kynþáttur, þjóðerni og trúarbrögð tengjast 

hugtakinu og það er hægt að sjá fyrir sér að ethnicity sé einskonar regnhlíf yfir mörg önnur 

hugtök sem tengst uppruna fólks og sjálfsmynd. Hugtakið er í raun flókið og Eriksen (2010) 

tekur fram að erfitt sé að skilgreina það. Þrátt fyrir það eru flestir sammála um að það hafi 

eitthvað að gera með fólksflokkun og tengsl hópa (Eriksen, 2010). Hugtakið er í raun mjög 

viðkvæmt vegna þess að það tengist hugtakinu kynþáttur, sem er komið á nokkurs konar 

bannlista, allavega sem tæki til flokkunar (Eriksen, 2010). Sú hætta er fyrir hendi að með því að 

flokka fólk í hópa eftir uppruna, eða ethnicity, geti mismunun átt sér stað, líkt og hætt er við 

þegar menning er notuð sem tæki til flokkunar ( Abu –Lugod, 1991). Umræða um innflytjendur í 

Kaliforníufylki í Bandaríkjunum frá árinu 2000 tengist þessu, þar sem því var lýst að ekki væri 

lengur hægt að tala um etnískan meirihluta þar sem hlutfall hvítra í fylkinu væri komið undir 

50%. Fyrstu tvö börnin sem fæddust í fylkinu á nýju árþúsundi fæddust innflytjendum frá 

Mexico og Kambódíu. Umræðan snýst einnig um hvort til sé einhver „latínó“ uppruni. Er hægt 

að tala um að fólk frá Honduras og El Salvador deili uppruna? Þegar fólk frá Mexico, Puerto 

Rico og Kúbu var spurt hvort það vilda kalla sig „latino“ eða „hispanic“ var svarið. „Við 

köllumst Mexíkani, Puerto Ricani og Kúbverji“ (Rumbraut og Portes, 2001:2 ).  

Þessi kafli velti upp ýmsum spurningum varðandi menningu og aðlögun. Í ljósi umfjöllunar-

efnisins, börn með erlendan bakgrunn, er nauðsynlegt að velta fyrir sér slíkum hlutum vegna þess 

að menning og aðlögun er stór hluti af tilveru þeirra sem flytja búferlaflutningum, ekki síst barna 

sem eru að vaxa upp og safna í reynslubankann fyrir framtíðina. Margbreytileiki heimsins kemur 

öllum við og ekki síst þeim sem flytja milli landa og þeim sem taka á móti innflytjendum, hvort 

sem það eru börn eða fullorðnir. Mikilvægt er að hafa í huga að allir dæma út frá sinni eigin 

menningu ( Abu –Lugod, 1991; Gertz, 1973). Þegar fólk með ólíkan bakgrunn lifir á sama stað 

þarf að fara varlega í sakirnar þegar aðlögun er annars vegar og leiða hugan að þeim markmiðum 

sem lagt er upp með þegar krafan um aðlögun er sett fram.  
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2. Rannsóknir á börnum 
	  

Í þessum kafla ætla ég að fjalla um það sem fræðimenn hafa rannsakað og skrifað um börn með 

erlendan bakgrunn. Umræðan er ekki einskorðuð við ákveðið landsvæði heldur er hún almennt 

um börn með erlendan bakgrunn. Ég ætla að reyna að tengja þessa umræðu við kaflann á undan 

og einnig tengja umræðuna við sjónarhorn mannfræðinnar með því að fjalla almennt um 

rannsóknir á börnum og hvernig aðferðafræði rannsóknanna hefur þróast sem og umræða um 

mikilvægi sérstakrar aðferðafræði þegar kemur að börnum. Mér finnst nauðsynlegt að fara yfir 

þessi mál þar sem umfjöllunarefni ritgerðarinnar er börn og áhersla lögð á margbreytileika þeirra 

og þá staðreynd að börn eru hópur einstaklinga sem er ólíkur innbyrðis og ekki einungis smærri 

útgáfa af fullorðnum einstaklingum. 

Eins og Gertz (1973) heldur fram í greininni Thick Description: Toward an Interpretive Theory 

of Culture er ekki nóg að rannsaka framandi menningu og lýsa henni, líkt og forverar hans höfðu 

stundað, heldur er nauðsynlegt að skilja hana. Menningarlegur bakgrunnur mannfræðinga þvælist 

fyrir þegar viðkomandi reynir að lýsa því hvernig menning birtist honum og því er nauðsynlegt 

að kafa undir yfirborðið, kasta sínum eigin fyrirframgefnu hugmyndum um menningu og setja 

sig í spor viðfangsefna sinna (Gertz, 1973). Slíkur rökstuðningur á ekki síst við þegar um börn er 

að ræða. Áður en litið var á börn sem sérstakt viðfangefni innan mannfræðinnar voru þau 

einskonar þögular raddir sem höfðu ekki mikið vægi innan fræðanna. Það að rannsaka börn þótti 

satt að segja ekki nógu merkilegt (Hardman, 1973). En svo fór mannfræðingur eins og Margaret 

Mead (1928) af stað með rannsóknir á börnum og síðar fylgdu aðrir eins og til dæmis Heather 

Montgomery (2009) og Janet Gonzales- Mena (2001). Í dag eru mannfræðingar sem rannsaka 

börn sammála um að það sé ekki hægt að líta á börn sem minni útgáfur af fullorðnum 

einstaklingum, eða eingöngu sem óharðnaðan einstakling á leið til fullorðinsára (Montgamery, 

2009). Það að stilla börnum upp sem andstæðu við fullorðna, eins og gert var áður fyrr, myndar 

ójöfn valdatengsl. Að líta á börn sem sérstaka tegund af manneskjum, en ekki einblína á 

tímaskeið, gerir það að verkum að þau sjálf hafa meira að segja um það hvernig þau vilja láta 

rannsaka sig og hvað þau vilja gefa upp. Auðvitað verður að taka með í reikninginn að 

fjölskyldutengsl hafa mikil áhrif á börn. En með því að líta á þau bæði sem hluta af heildinni og 



	  
	  

11	  

sem sérstakan hóp er þeirra sjónarmið viðurkennt, bæði sem einstaklinga og samfélagsþegna 

(Meloni,Vanthuyne og Rousseau, 2015).  

Hvernig eru þá börn sem hópur rannsökuð? Hvaða aðferðir eru notaðar til þess að skilja heim 

barna og skilgreina hann frá heimi fullorðinna? Rannsóknir á börnum eru flóknar. Það gefur auga 

leið að rannsakandi á erfitt með að nálgast börn án þess að það sé gert í gegnum foreldra þeirra. 

Þegar mannfræðingar fóru að átta sig á því að rannsóknir á börnum þyrftu alltaf að fara fram í 

gegnum foreldra þeirra varð ákveðin vitundavakning og aðferðafræði varð til sem miðast að því 

að ná til barnanna án þess að skoðanir foreldra þeirra lituðu niðurstöðurnar. Einn þessara 

mannfræðinga var Myra Bluebond-Langner (1980) en hún gerði tímamóta etnógrafíu þar sem 

hún rannsakaði deyjandi börn á krabbameinsdeild á sjúkrahúsi í Bandaríkjunum. Hún fylgdist 

með börnunum og safnaði upplýsingum um þau með því að tala við þau, sérstaklega án foreldra 

þeirra og reyndi að nálgast þau með því að gerast jafningi þeirra. Með þessum hætti fékk hún allt 

aðrar upplýsingar en þegar hún talaði eingöngu við foreldra þeirra (Bluebond-Langner, 1980).  

Ann Lærke (1998) notaði svipaða tækni þegar hún rannsakaði börn í skólum. Aðferðafræði 

Lærke byggðist á því að reyna að falla inn í hópinn með þeim hætti að börnin kæmu fram við 

hana eins og við hvert annað í stað þess að líta á hana sem fullorðna. Lærke reyndi að apa eftir 

talsmáta þeirra, hegðun og leikjum og tókst að ná til þeirra með þeim hætti sem fullorðum hafði 

ekki tekist áður. (Lærke, 1998). Jóhanna Einarsdóttir (2007) er ein þeirra sem bent hefur á 

mikilvægi þess að börn séu rannsökuð án foreldra. Hún telur mikilvægt að til þess að fá nákvæm 

rannsóknargögn um hagi barna, verða þau að koma ómenguð frá þeim, án þess að þau séu lituð 

af skoðunum foreldranna (Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  

Börn og margbreytileiki þeirra 
Margaret Mead (1928) hélt því fram að félaglegur þroski barna væri að mörgu leyti háður 

umhverfi þeirra og menningu en væri ekki stormasamt æviskeið sem einkenndist af árekstrum og 

mistökum sem síðar leiddu einstaklinginn að hinum rólegu fullorðinsárum, eins og var viðtekin 

hugmynd margra mannfræðinga sem höfðu börn að viðfangsefni sínu (Montigomery, 2009). 

Mead (1928) tók þátt í lífi stúlkna á Samoa eyjum og skrifaði etnógrafíuna Coming of Age in 

Samoa. Á þessum tíma var ekki litið á barnæsku sem sérstakt æviskeið og tilhneiging var til þess 

að alhæfa um börn á þeim forsendum að barnæska væri að mestu líffræðilegt ferli frekar en 

félagslegt (Montgomery, 2009).  Mead hélt því fram að umhverfið skipti gríðarlega miklu og 
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máli sínu til stuðnings bar hún saman unglingsstúlkur í Bandaríkjunum og á Samoa eyjum og 

komst að því að mikill munur var þar á milli. Unglingsstúlkur í Bandaríkjunum upplifðu mikla 

streitu sem þær somósku gerðu ekki. Mead (1928) vildi meina að það væri umhverfið í 

Bandaríkjunum sem ylli þessari streitu og gerði líf unglinga þar erfiðara (Montgomery, 2009; 

Mead, 1928).  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna kveður á um rétt barna, án þess þó að tillit sé tekið til 

umhverfis eða aðstæðna.  

1. Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau réttindi sem 

kveðið er á um í samningi þessum, án mismununar af nokkru tagi, án tillits til kynþáttar, 

litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, 

uppruna með tilliti til þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætternis 

eða annarra aðstæðna þess eða foreldris þess eða lögráðamanns.  

2. Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að sjá um að barni sé ekki 

mismunað eða refsað vegna stöðu eða athafna foreldra þess, lögráðamanna eða 

fjölskyldumeðlima, eða sjónarmiða sem þeir láta í ljós eða skoðana þeirra (Sameinuðu 

þjóðirnar, 1989). 

Eru börn um allan heim eins? Börn ganga bæði í gegnum líffræðilegan og félagslegan þroska 

sem meðal annars byggir á menningu og reynslu, svo ein ákveðin skilgreining getur verið of 

einsleit til að ná utan um öll börn heimsins (Montgomery, 2009). Það er ekki til skoðunar hér, 

hvort lög og reglugerðir varðandi börn séu sanngjörn eða ekki. Tilvísuninni í barnasáttmálann er 

einungis velt upp til umhugsunar og til þess að vekja athygli á mikilvægi þess að taka með í 

reikninginn aðstæður og umhverfi barna hverju sinni, mismunandi menningu og gildi samfélaga 

þar sem þau alast upp. Dæmi um slíkt er að finna í frásögn Jónínu Einarsdóttir o.fl (2010) sem 

rannsökuðu börn í Gíneu-Bissau. Þar í landi störfuðu  hjálparsamtök eftir alþjóðlegri 

skilgreiningu á mansali barna. Starf þeirra var að koma auga á mansal og uppræta það með því 

að færa börn sem höfðu verið seld frá heimili sínu aftur til síns heima. Börnin, sérstaklega 

drengir, höfðu verið sendir burtu frá heimili sínu á landsbyggðinni til þess að ganga í kóranskóla 

í höfuðborginni. Til þess að fjármagna námið bjuggu margir drengjanna hjá kennurum sínum og 

eftir skóla stunduðu þeir betl á götum borgarinnar til þess að eiga fyrir uppihaldi og 
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námsgögnum. Þarna er komin skilgreining á mansali barna, það að vera sendur burt frá heimili 

sínu til þess að vinna. En málið var bara ekki svo einfalt. Þessir drengir voru að gera það sem 

þeirra feður höfðu gert og þannig öðlast menntun. Ekki er litið er á betl í Evrópu sömu augum og 

í Gine-Bissau þar sem það þykir sjálfsögð leið til fjármögnunar. Þegar hjálparsamtökin höfðu 

„bjargað“ þessum drengjum frá mansali og sent þá aftur til síns heima fylgdi því mikil skömm. 

Foreldrar þeirra vissu alveg að mansal var alvarlegur glæpur og því var það mikið hneyksli að 

tengjast slíku. Drengirnir áttu fæstir afturkvæmt í kóranskólann og stunduðu þess í stað betl á 

götum heimabæjar síns og urðu af menntuninni (Jónína Einarsdóttir o.fl, 2010). Hvers vegna á 

þetta heima í þessari umfjöllun? Jú, vissulega er þetta langsótt en það sýnir bara hvernig 

skilgreiningar geta villt um fyrir fólki, það að setja alla undir sama hatt, þó tilgangurinn sé góður, 

gefur ekki alltaf besta árangurinn. Þessi tvö dæmi, frá Mead (1928) og Jónínu, o.fl (2010), benda 

til þess að taka þurfi með í reikninginn aðstæður, umhverfi og ekki síður menningu þegar sjónum 

er beint að börnum sérstaklega. 

Þegar kemur að rannsóknum á börnum er ljóst að viðfangsefnið er langt því frá einfalt. Börn af 

erlendum uppruna eru ekki einsleitur hópur heldur einstaklingar sem kannski hafa það eitt 

sameiginlegt, að búa annars staðar en í upprunalandi sínu (eða foreldra sinna). Þess vegna er 

mikilvægt að taka með í reikninginn t.d. upprunaland og menningu barnanna, en ekki einblína á 

það land þar sem börnin eru innflytjendur. Það getur haft neikvæðar afleiðingar í för með sér að 

einblína um of á einn hlut, til dæmis núverandi búsetu innflytjendanna og taka ekki tillit til 

upprunans og um leið þess menningararfs sem barnið fær í vöggugjöf (Unnur Dís Skaptadóttir og 

Anna Wojtynska, 2007). Líkt og Gonzales-Mena (2001) lýsir, þá hugsum við ekki um að setja 

annan fótinn fram fyrir hinn þegar við göngum, það bara gerist (Gonzales- Mena, 2001). Svipað 

er með menningu. Hún fyrirfinnst en við hugsum ekki um hana frá degi til dags því hún er allt í 

kring um okkur og erfitt getur verið að benda á einn hlut eða annan sem tilheyrir þeirri menningu 

sem fólk lifir í. Út frá slíku sjónarmiði getur verið flókið að útskýra fyrir fólki sem flytur milli 

landa að það verði að aðlagast menningunni sem fyrir er, hvað þá börnum.  

Menning er kannski eins og súrefni, enginn efast um tilvist hennar þó ekki sé hægt koma auga á 

hana. Börn líkt og fullorðnir koma þó auga á ef eitthvað er frábrugðið því vanalega. Fólk lítur á 

sína menningu sem normið og allt sem stangast á við hana telst öðruvísi (Abu-Lugod, 1991; 

Gonzales-Mena, 2001). Gonzales-Mena (2001) kemur inn á mjög áhugaverðan punkt í umfjöllun 
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sinni um fjölmenningu barna en hún veitti því athygli að hún hugsaði ekki um sína eigin 

menningu fyrr en hún upplifði og kynntist fólki sem gerði hluti sem stönguðust á við hennar 

eigin menningu. Henni fannst að þetta fólk hlyti að tilheyra „öðruvísi“ menningu vegna þess að 

það gerði hluti sem áttu ekki heima innan hennar menningar eins og hún upplifði hana. Við 

dæmum aðra út frá okkur sjálfum (Gonzales-Mena, 2001). Þetta er það sem Abu-Lugod (1991) 

varar við þegar hún skrifar á móti menningu sem einhverjum einsleitum fasta. Þá á fólk það til að 

miða allt út frá sinni eigin menningu, líta á hana sem hina einu réttu (Abu-Lugod, 1991). Börn 

með erlendan bakgrunn upplifa sig stundum utangátta vegna þess að menning þeirra passar ekki 

inn í þá menningu sem þau lifa við (Gonzales-Mena, 2001). Börn þurfa að aðlagast nýrri 

menningu, en hver kennir þeim það? Ef menningin er eins og andrúmsloftið sem við öndum að 

okkur, eitthvað sem bara er og gerist ómeðvitað, er þá nokkur leið að kenna hana?  

Gonzales-Mena (2001) bendir á að þrátt fyrir að vilji sé fyrir því bæði hjá yfirvöldum og 

foreldrum að upprunamenning og núverandi menning barna með erlendan bakgrunn fari saman, 

þá er raunin því miður oft sú að ólíkir menningarheimar barnanna heima og í skólanum togast á. 

Fyrir vikið er raunin sú að oftar víkur upprunaleg menning barnanna fyrir núverandi menningu 

þeirra. Það er mikilvægt fyrir börn að öðlast færni í nýrri menningu en jafnframt að þau viðhaldi 

tengslum við fyrri menningu (Gonzales-Mena, 2001). Fjölmenning, eins og stjórnvöld sjá fyrir 

sér, er því oft misheppnað verkefni og bendir margt til þess að þörf sé á úrbótum, sé vilji fyrir 

hendi. Það er ekki hægt að ætlast til þess að barn sem flytur í nýjar aðstæður og nýtt umhverfi 

þurfi að láta sem það eigi sér enga upprunalega menningu. Gonzales-Mena (2001) bendir á að 

„cultural learning is a two-way street“ (2001: 12). Allir, sérstaklega kennarar, sem umgangast 

börn þurfa að vera meðvitaðir um þennan margbreytileika (Gonzales-Mena, 2001).  
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3. Börn með erlendan bakgrunn um allan heim 
	  

Í þessum kafla ætla ég að fara stuttlega yfir það sem rannsakað hefur verið á alþjóðlegi grundu 

um stöðu barna með erlendan bakgrunn, áður en farið er í megin kafla ritgerðarinnar, börn með 

erlendan bakgrunn á Íslandi. Til þess að fá skýra mynd af stöðu mála þykir mér viðeigandi að 

byrja á hér til þess að hefja umræðuna á víðum velli og þrengja hana svo niður í það sem máli 

skiptir í þessu verkefni. 

Í viðamikilli samantekt Heath og kollega (2008) um stöðu annarrar kynslóðar innflytjenda í 

vestur Evrópu, út frá menntun, atvinnuleysi og atvinnuþátttöku, kemur í ljós að flest ríkin eiga 

það sameiginlegt að staða einstaklinga sem rekja uppruna sinn til minna þróaðra ríkja, utan 

Evrópu, eiga heilt yfir erfiðara uppdráttar í nýja landinu. Þetta á sérstaklega við um lengd 

skólagöngu og frammistöðu í skóla. Ríkin sem um ræðir eru Ástralía, Belgía, Bretland, 

Danmörk, Frakkland, Þýskaland, Holland, Noregur, Svíþjóð og Sviss. Einhver munur er á milli 

landa og þannig standa annarrar kynslóðar innflytjendur í Noregi sig verr í framhaldsskóla en 

innfæddir, en þeir sem fara í háskólanám standa sig jafnvel betur. Svipaða sögu er að segja af 

pakistönskum ungmennum í Bretlandi, en almennt standa þau sig verr að loknum grunnskóla en 

hlutfallslega fleiri fara í háskóla en innfæddir. Almennt séð, meðal þessara tíu ríkja, eiga 

ungmennin þó erfiðara með að koma sér fyrir á vinnumarkaði en þeir innfæddu og þeir sem skera 

sig frá fjöldanum varðandi útlit (e. ethnic penalties) eiga enn erfiðara um vik en hinir (Heath 

o.fl., 2008). Norsk rannsókn sýnir að þegar uppruni (e.ethnicity) ungmenna er skoðaður kemur í 

ljós að þeir sem eiga rætur að rekja til Indlands og Pakistans standa sig almennt betur í skóla en 

ungmenni sem eiga rætur að rekja til Tyrklands (Fekjær, 2007). Hluta af skýringunni má finna í 

félagslegri stöðu foreldranna (Fekjær, 2007) en svo eru aðrar tilgátur uppi varðandi mismunandi 

árangur barna eftir uppruna  sem byggja á menningarmun og þar af leiðandi, upp að ákveðnu 

marki, ákveðinni staðalímynd byggða á upprunamenningu foreldrana (Gillborn, 1997). Þetta er í 

hnotskurn það sem Abu-Lugod (1991) gagnrýnir í sínum skrifum. Þá eru enn aðrar tilgátur uppi 

sem byggja á fordómum og ekki síður fordómum af hálfu kennara og enn aðrar sem kenna 

vanmætti skólakerfisins um (Gillborn, 1997). Það er því ekki nóg að einblína á einfalda 

skilgreiningu á innflytjanda, heldur þarf að taka með í reikninginn margbreytileika innan hópsins 

sem um ræðir og hvort um er að ræða barn sem telst sem innflytjandi eða annarrar kynslóðar 
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innflytjandi. Eins og rætt var um að ofan geta verið óljós mörk á milli innflytjenda og einhvers af 

annarri kynslóð innflytjenda, meginmunurinn liggur væntanlega í aldri þess sem flytur á milli 

landa og lengd búsetu í nýja landinu. Heilt yfir má þó búast við því að innflytjendur standi veikar 

að vígi vegna þess að tungumálakunnáttan er takmörkuð og minni þekking og reynsla er af 

menntakerfi, vinnumarkaði og samfélaginu í heild. Slíkar hindranir ættu hins vegar ekki að vera í 

vegi þeirra sem flytja mjög ungir í nýtt land og alast þar upp og hvað þá hjá þeim sem fæðast í 

viðkomandi landi (Heath o.fl. 2008).     

Rannsókn á ungum innflytjendum í Hollandi frá árinu 2012 sýndi að mikill munur var á árangri 

barna í skólum eftir því hvort þau væru fyrstu eða annarrar kynslóðar innflytjendur. Þau 

síðarnefndu náðu svipuðum árangri og innfæddir en börn sem voru fystu kynslóðar innflytjendur, 

fæddust í upprunalandi sínu og að minnsta kosti annað foreldri þeirra var innflytjandi líka, náðu 

mun lakari námsárangri (Ohinata og van Ours, 2012).   

Mari Toivanen (2012) rannsakandi við Háskólann í Tuku, Finnlandi, gerði rannsókn um unga 

innflytjendur frá Kúrdistan, búsetta í Finnlandi. Rannsóknin beindist að tungumálaörðuleikum, 

félagslegri stöðu og líðan fólks, tengsl þess við upprunaland sitt og núverandi heimaland, í 

gegnum tungumálið.  Í Finnlandi, líkt og öðrum Norðurlöndum, hefur fólki með ólíkan 

menningarlegan bakgrunn og tungumál fjölgað mikið á síðustu árum. Í grein Mari kemur fram að 

í sumum skólum í Helsingi hafa allt að 40% nemenda fjölmenningarlegan bakgrunn (Toivanen, 

2012).  Mari tók viðtal við tuttugu og þrjú ungmenni sem eru kúrdískir innflytjendur í Finnlandi 

og aðaláherla rannsóknarinnar var að varpa ljósi á það hvernig ólík tungumál, líkt og finnska og 

kúrdíska, hefðu áhrif á sjálfsmynd og upplifun, hvernig samskipti voru lituð af 

tungumálamismun. Hún benti á að vegna þess að kúrdíska og finnska væru ólík tungumál þá 

hefði það áhrif á samskipti innan hópsins og sjálfsmynd innflytjenda, hvernig tungumálið var 

bæði hamlandi og frelsandi á ýmsan hátt (Toivanen, 2012).   

Þessar rannsóknir gefa glögga vísbendingu um að staða barna af erlendum uppruna sé verri en 

innfæddra, að minnsta kosti þegar kemur að skólamálum. En hvers vegna? Það er ekki ólíklegt 

að skólayfirvöld séu með verkefni sem þau ráða ekki við og úrbóta sé þörf ef börn af erlendum 

uppruna eiga að standa jafnfætis við innfædda jafnaldra sína. Hvernig er málum háttað á Íslandi? 

Í næsta kafla verður farið yfir stöðu barna með erlendan bakgrunn á Íslandi.  
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4. Börn með erlendan bakgrunn á Íslandi 
	  

Í þessum kafla er umfjöllunarefnið meginviðfangsefni ritgerðarinnar, börn með erlendan 

bakgrunn á Íslandi. Byrjað er á tölfræðinni til að átta sig á stöðu mála varðandi fjölda barna og 

bakgrunn þeirra. Því næst er fjallað um stöðu þeirra varðandi skólaumhverfið, en það er helsta 

vísbendingin um stöðu barna með erlendan bakgrunn á Íslandi. 

Mikil aukning hefur orðið á fjölda innflytjenda á Íslandi síðastliðin 20 ár en það sem helst hefur 

einkennt fólksflutninga til landsins á nýju árþúsundi er hraði og ákefð í streymi fólks til landsins 

(Hallfríður Þórarinsdóttir, 2011). Þannig hefur fjöldi innflytjenda um það bil sexfaldast frá árinu 

1996 – vaxið úr 5.700 í 33.000 á tæplega 20 árum (Hagstofa Íslands, (e.d) a). Flestir eiga 

innflytjendurnir uppruna sinn að rekja til Evrópu, rúmlega tveir af hverjum þremur (Hagstofa 

Íslands, (e.d) d) en upprunaland langflestra innflytjenda á Íslandi er Pólland. Þriðji hver 

innflytjandi á Íslandi, í árslok 2015, var fæddur þar, eða tæplega 11.000 einstaklingar (Hagstofa 

Íslands, (e.d) b). Í rannsókn Hallfríðar Þórarinsdóttur (2011) kemur fram að helsta aðdráttarafl 

þeirra Pólverja sem þátt tóku í rannsókn hennar, en flestir fluttu þeir til Íslands þegar 

efnahagsþenslan á árunum 2006-2008 var í hámarki, voru ættingjar sem höfðu komið sér fyrir á 

Íslandi, atvinnumöguleikar og betri launakjör miðað við heimalandið eða aðra mögulega 

áfangastaði. Tengslanet og eftirspurn íslensks vinnumarkaðar hafa því haft mikið að segja um þá 

miklu fjölgun sem orðið hefur í fjölda innflytjenda síðan í byrjun aldarinnar (Hallfríður 

Þórarinsdóttir, 2011; Sigríður Elín Þórðardóttir, 2011).   

Það má sjá ákveðinn samhljóm með þróuninni á Íslandi síðastliðinn áratug og til dæmis 

þróuninni í Þýskalandi eftir stríð og næstu áratugi á eftir. Þýskar verksmiðjur sem þurftu 

nauðsynlega á vinnafli að halda á þenslutímabili á 8. áratugnum fluttu inn tyrkneska verkamenn. 

Flestir bjuggust við að þeir myndu yfirgefa landið og snúa til síns heima að vinnutímabilinu 

loknu en flestir settust þeir að í Þýskalandi og komu upp fjölskyldu (Miller, 2001). Eftirspurn 

íslensks vinnumarkaðar eftir vinnuafli ýtti vafalítið undir aukinn straum fólks erlendis frá til 

Íslands, en þó að íslenski vinnumarkaðurinn stýri að miklu leyti samsetningu og fjölda 

innflytjenda á Íslandi (Eiríkur Bergmann, 2007), kom ekki einungis vinnuafl til landsins þegar 

straumurinn var sem mestur, heldur fylgdu börn með í kaupunum.  
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Fjöldi barna af erlendum uppruna  
Í skýrslu Fjölmenningarseturs frá árinu 2015 kemur fram að þrátt fyrir að langfjölmennasti hópur 

innflytjenda á Íslandi sé á aldrinum 21-45 ára, má sjá fjölgun í aldurshópunum 0-10 ára og 

samkvæmt höfundum skýrslunnar er þetta þróun sem menntayfirvöld þurfa að bregðast við. Á 

milli áranna 1996 og 2013 tífaldaðist fjöldi annarrar kynslóðar innflytjenda á Íslandi og óx 

hlutfall þeirra af mannfjölda á Íslandi úr 0.1% í 1% á þessu tímabili (Rúnar Helgi Haraldsson og 

Sigríður Ásgeirsdóttir, 2015). Ef horft er til barna á aldrinum 0-3 ára var tíunda hvert barn annað 

hvort innflytjandi eða af annarri kynslóð innflytjenda árið 2013 (Ari Klængur Jónsson, 2013). 

Langflest af þeim börnum sem eru með erlent ríkisfang koma frá Evrópu, eða tæplega níu af 

hverjum tíu. Þá voru tæplega 70% allra barna með erlent ríkisfang frá Póllandi og Litháen 

samanlagt (Hagstofa Íslands, (e.d) c).   

Eðli máls samkvæmt hefur orðið mikil aukning í fjölda leikskólabarna af erlendum uppruna. Á 

milli áranna 2000 og 2012 sjöfaldaðist fjöldi barna með erlent ríkisfang og hlutfall barna með 

erlent móðurmál hækkaði úr sjö af hundraði í ellefu af hundraði á milli áranna 2004 og 2013. 

Árið 2013 voru þannig 2.181 barn með annað tungumál en íslensku fyrir móðurmál (Ari 

Klængur Jónsson, 2013 ; Rúnar Helgi Haraldsson og Sigríður Ásgeirsdóttir, 2015). Þegar kemur 

að grunnskólum má einnig sjá mikla fjölgun og fjöldi barna með erlent móðurmál tvöfaldaðist á 

milli 2004 og 2013 þegar fjöldi þeirra óx úr 1.369 í 2.775. Árið 2013 voru þannig 6,5% allra 

grunnskólanemenda með annað móðurmál en íslensku (Rúnar Helgi Haraldsson og Sigríður 

Ásgeirsdóttir, 2015).  

Skólakerfið, heimilið og félagslífið. 
Kaflinn hér á undan segir okkur að fjöldi innflytjenda á Íslandi hefur aukist síðustu ár og börnum 

með erlendan bakgrunn hefur fjölgað að sama skapi. Þetta er ljóst, en hvernig tekur Ísland á móti 

þessu fólki? Í þessari ritgerð er sjónum einungis beint að börnum og aðaláherslan er að skoða 

skólaumhverfið í því samhengi svo ekki verður farið í aðra þætti er varða móttöku innflytjenda á 

Íslandi. Hvað segja rannsóknir og kannanir sem snúa að skólaumhverfi og félagslegum þáttum 

um stöðu barna með erlendan bakgrunn? Á Íslandi sem og í öðrum löndum hins vestræna heims 

er skólaganga eitt af því sem er hvað mikilvægast í lífi barna. Börn nútímans verja meira af tíma 

sínum í barnæsku í skólanum heldur en heima og verja fleiri klukkustundum með kennurum 

sínum en fjölskyldu (Lancy, 2008).  Íslenska skólakerfið byggir á fjórum skólastigum; leikskóli, 

grunnskóli, framhaldsskóli og háskóli. Leikskólar bjóða nemendum frá eins árs skólavist og í 



	  
	  

19	  

raun getur nám verið óendanlegt ef út í það er farið. Börn sem flytja til Íslands eiga rétt á 

skólagöngu líkt og börn sem eru fædd á Íslandi. Á Íslandi er skólaskylda svo það er ljóst að 

skólinn er stór partur af lífi barna. Skólar á Íslandi bera því mikla ábyrgð á velferð barna með 

erlendan bakgrunn. 

Rannsókn sem Hanna Ragnarsdóttir (2007) gerði og fjallaði um stöðu innflytjendafjölskyldna á 

Íslandi leiddi í ljós að skólar á Íslandi hafa ekki yfir nægjanlegum úrræðum að ráða fyrir 

nemendur með erlendan bakgrunn. Það er ekki nóg að hafa vilja til þess að taka á móti 

nemendum með erlendan bakgrunn heldur þurfa kennarar að afla sér þekkingar á ýmsu sem 

snertir þessi börn eins og menningu þeirra, trúarbrögðum og tungumáli til þess að mæta þörfum 

þeirra. Mikilvægt er að á fyrsta skólaári þeirra sé íslenskukennsla í forgrunni sem og aðlögun 

þeirra félagslega sem meðal annars felst í því að hjálpa þeim að mynda tengsl við 

brekkjarfélagana(Hanna Ragnarsdóttir, 2007). Árið 2006 kom út skýrsla á vegum 

Lýðheilsustöðvar sem benti til þess að nemendum sem voru með erlendan bakgrunn liði almennt 

verr tilfinningalega í skólanum miðað við innfædda jafnaldra þeirra. Þessir nemendur höfðu lítil 

tengsl við skólafélagana og urðu frekar fyrir einelti (Þóroddur Bjarnason, 2006).  

Meira neikvætt er að finna, því miður, um stöðu nemenda með erlendan bakgrunn í íslenskum 

skólum. Pisa könnunin, sem er umfangsmikil alþjóðleg rannsókn á hæfni og getu 15 ára nemenda 

í lestri, náttúrufræði, stærðfræði og þrautalausn, frá árinu 2010 sýndi glögglega að mikill munur 

var á frammistöðu barna með erlendan bakgrunn og hinna. Hinir fyrrnefndu stóðu sig verr í 

öllum námsgreinum sem könnunin náði yfir (Menntamálaráðuneytið, 2010). Eflaust eru ýmsar 

ástæður fyrir því að munur er á frammistöðu nemenda eftir því hvort þeir hafa erlendan bakgrunn 

eða ekki. Það má þó vel leiða að því líkum að þessir nemendur njóti ekki nægjanlegs stuðnings 

til þess að ná árangri í námi til jafns við aðra nemendur. Það virðist því ekki heldur að 

ástæðulausu að í skýrslum Fjölmenningarseturs frá bæði árunum 2013 og 2015 eru 

varnaðarorðum beint til íslenskra skólayfirvalda um að mæta þurfi þörfum þessara barna og 

tungumálakunnáttu þeirra í auknum mæli (Ari Klængur Jónsson, 2013; Rúnar Helgi Haraldsson 

og Sigríður Ásgeirsdóttir, 2015). Fram kemur í könnun Þjónustumiðstöðvar Miðborgar og Hlíða 

að þrátt fyrir að þrír af hverjum fjórum skólastjórnendum töldu móttöku nemenda með íslensku 

sem annað tungumál ganga vel fyrir sig í sínum skóla, taldi rúmur þriðjungur svarenda að 

nemendur með íslensku sem móðurmál hefðu betra aðgengi að kennslu, 39% taldi að þeir hefðu 
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betra aðgengi að námsframboði og rúmur helmingur að þeir hefðu betri aðgang að upplýsingum. 

Í sömu könnun kom fram, að þrátt fyrir að í 86% tilfella hefðu skólarnir hvatt til þess að foreldrar 

myndu viðhalda móðurmáli nemenda, þá sögðu einungis rúmlega þriðjungur svarenda að börn 

fengju móðurmálskennslu í sínum skóla (Hulda Karen Daníelsdóttir o.fl, 2010).  

Þegar um fjölmenningarlega menntun er að ræða er nauðsynlegt að hafa ákveðið verklag sem 

felur í sér hugmyndir, umbætur og ferli. Slík menntun byggist á því að allir nemendur, óháð kyni, 

stétt, þynþætti og bakgrunni eigi rétt á jöfnum tækifærum og menntun við hæfi (Banks og Banks, 

2010). Er nóg að leggja upp með að skóli sé án aðgreiningar, að nemendur hafi jöfn tækifæri til 

náms eða fái nám við sitt hæfi? Þarf ekki að vera sérstök námskrá sem skólar þurfa að fara eftir 

til að geta boðið upp á fjölmenningarlegt nám, eða er námskráin til þess gerð að aðlaga alla 

nemendur að sama námsumhverfi?  Fyrrnefnd Hanna Ragnarsdóttir (2004a ; 2004b) veltir því 

fyrir sér hvort íslenska skólakerfið hafi stefnu sem miði að velgengi barna af erlendu bergi 

brotnu og þá á hún við velgengni bæði í námi og þegar kemur að félagslegri stöðu þeirra (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2004a ; 2004b). Erlendar heimildir benda til þess að skólaumhverfi geti haft 

gríðarleg áhrif á velgengi, bæði innan veggja skólans og utan hans en Hanna (2004a ; 2004b) 

kallar eftir því að með auknum fjölda innflytjenda og barna þeirra verði sett skýrari skólastefna, 

sem tekur mið af fjölbreyttri menningu og tungumáli nemenda í skólum, (Hanna Ragnarsdóttir, 

2004a ; 2004b).   

Guðbjörg Þórarinsdóttir (2009) hefur rannsakað og fjallað um aðlögun barna innflytjenda sem 

koma til Íslands. Guðbjörg skoðar skólaumhverfið og hvernig börnum vegnar fyrsta árið sitt í 

skólanum hér á landi. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að börnin hafi ekki verið sátt 

við komuna til Íslands. Þeim þótti ekki spennandi að flytja hingað og aðlögunnartímabilið var 

erfitt en þau voru sátt að lokum og náðu að aðlagast íslensku samfélagi. Niðurstöðurnar sýndu 

einnig að ef upprunamenning barnanna var mjög ólík íslenskri menningu áttu þau erfiðara í 

byrjun og samskipti þessara barna við foreldra sína einkenndist af togstreitu vegna þessa 

(Guðbjörg Þórarinsdóttir, 2009). Þó svo að skólakerfið hafi mikla ábyrgð á herðum sér má ekki 

gleyma að bakgrunnur og fjölskylduhagir barna hafa einnig áhrif á afkomu þess á nýjum stað. 

Ýmislegt fleira koma fram í niðurstöðum rannsóknar Guðbjargar (2009) sem bendir til þess að 

álag á börn sem flytja til Íslands frá stað sem hefur mjög ólíka menningu er mikið. Börnin sem 

tóku þátt í rannsókn Guðbjargar (2009) voru flest mjög neikvæð þegar ákveðið var að flytja til 
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Íslands og foreldrarnir gerðu við þau samning um að flutningarnir yrðu aðeins tímabundnir. Það 

gerði þeim flutningana bærilegri, að vita að snúið yrði aftur heim (Guðbjörg Þórarnisdóttir, 

2009). Það er ljóst að börn með erlendan bakgrunn hafa sum gengið í gegnum mikið 

tilfinnigalegt álag og erfiða tíma þar sem neikvæðni og kvíði var með í för og því er ennþá 

brýnna að skólayfirvöld geri sér grein fyrir mikilvægi þess að koma til móts við þessi börn svo 

að þau fái tækifri til jafns við aðra nemendur. 

Grunnskólarnir eru ekki eina skólastofnunin sem á í erfiðleikum með að mæta þörfum nemenda 

sinna. Framhaldsskólanemendur af erlendu bergi brotnu virðast eiga við sama vanda að stríða á 

Íslandi og kom fram í rannsókn Ohinata og van Ours (2012) og samantekt Heath‘s og kollega 

(2008) benti til. Rannsókn á skólasókn og brotthvarfi úr skóla leiddi í ljós að staða ungmenna af 

erlendum uppruna er afar slæm á Íslandi, mun verri en til dæmis á hinum Norðurlöndunum (Ólöf 

Garðarsdóttir og Guðjón Hauksson, 2011). Í kringum 70-80% ungmenna sem teljast til 

innflytjenda hófu nám í framhaldsskóla á árunum 2007-2010, samanborið við 94-96% barna með 

engan erlendan bakgrunn (Ari Klængur Jónsson, 2013). Þegar kemur að annarri kynslóð 

innflytjenda virðist skólasókn þeirra vera svipuð og meðal þeirra sem engan erlendan bakgrunn 

hafa, en 97% annarrar kynslóðar innflytjenda hóf nám árin 2012-2013	  (Rúnar Helgi Haraldsson 

og Sigríður Ásgeirsdóttir, 2015). Í skýrslu Fjölmenningarseturs frá árinu 2013 er það tekið fram 

að brottfall nemenda er svipað, burt séð frá uppruna þeirra og vandamálið virðist fyrst og fremst 

snúa að því hve fá innflytjendabörn skrá sig í nám eftir að skólaskyldu lýkur (Ari Klængur 

Jónsson, 2013). Í skýrslu Fjölmenningarsetur frá árinu 2015 kemur hins vegar fram að 

hlutfallslega færri útskrifast eftir bæði fjögur og sex ár, af þeim sem hafa erlendan bakgrunn, 

samanborið við heildina (Rúnar Helgi Haraldsson og Sigríður Ásgeirsdóttir, 2015). Þó er um að 

ræða mismunandi viðmiðunarár sem gæti haft áhrif á niðurstöðurnar. Það er ljóst að skólarnir 

þurfa að vinna með fjölskyldum þessara nemenda vegna þess að góð samskipti milli heimila og 

skóla er forsenda fyrir góðum árangri nemenda með erlendan bakgrunn (Lilja Rós Þorleifsdóttir, 

2009). Nemendur sem koma til Íslands þurfa að aðlagast nýju tungumáli og því er stuðningur frá 

skólanum mikilvægur. Er það nóg? Skólarnir verða að hafa frumkvæði að góðum samskiptum 

við heimili þessara nemenda og leitast eftir því að virkja foreldra og nemendur til þessara 

samskipta (Lilja Rós Þorleifsdóttir, 2009). 
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Rannsóknir Hönnu Rangarsdóttur (2004a ; 2004b) snúa ekki bara að skólagöngu heldur einnig að 

samskiptum heimilis og skóla og félagslegri stöðu nemenda með erlendan bakgrunn. Niðurstöður 

rannsóknanna benda til þess að meirihluti þessara nemenda eigi fáa eða enga vini og þá aðallega 

vini sem hafa sama bakgrunn og þau. Foreldrarnir eru þolinmóðir og telja að það taki tíma að 

mynda tengsl milli barna með ólíkan bakgrunn og menningu (Hann Ragnarsdóttir, 2004b). 

Foreldrar barna með erlendan bakgrunn hafa nánast ekkert frumkvæði að samskiptum við 

skólann, en telja samt sem áður nauðsynlegt að slík samskipti eigi sér stað. Það er því ljóst að 

ábyrgð skólans og kennara er mikil til þess að halda góðu samstarfi við heimili þessara nemenda 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2004b). Í fyrrnefndri rannsókn Guðbjargar Þórarinsdóttur (2009) voru 

viðmælendur hennar, 6 börn af ólíkum erlendum uppruna, í upphafi mjög óánægð með þá 

ákvörðun foreldra sinna að flytja til Íslands. Þau höfðu ekkert um málið að segja, fylgdu bara 

foreldrum sínum. Það að vera innflytjandi og flytja í leit að betra lífi er eitt. Annað er með börn 

sem fylgja foreldrum sínum og hafa ekkert að segja með ákvarðanir sem teknar eru og hafa afar 

mikil áhrif á líf einstaklinga. Það er því gríðarlega mikilvægt að huga að þessum einstaklingum 

og láta ekki sama yfir þá ganga og alla aðra innflytjendur. Ef við lítum á barn af erlendum 

uppruna sem blóm er ljóst að samfélagið er moldin sem nærir blómið og ber ábyrgð á velferð 

þess (Guðbjörg Þórarinsdóttir, 2009).  

Vísbendingar eru að finna um að börn með erlendan bakgrunn á Íslandi, sem fá 

menningarbundna félagsmótun í sínu umhverfi, hafi meira sjálfsálit en þau sem fá það ekki. 

(Ingunn S. Unnsteinsdóttir og Auður Sjöfn Þórisdóttir, 2010). Rannsóknin sem leiddi þetta í ljós 

var ekki viðamikil og náði ekki til margra barna en þetta er samt sem áður vísbending. Þetta 

þýðir í raun að leiða megi að því líkum að það skipti máli að börn, sem hafa erlendan bakgrunn, 

rækti tengsl sín við upprunalandið. Þær Ingunn S Unnsteinsdóttir og Auður Sjöfn Þórisdóttir sem 

framkvæmdu þessa rannsókn höfðu orð á því að lítið hefði verið fjallað um börn af erlendum 

uppruna á Íslandi og það er mín upplifun líka. Það þarf að veita þessum hóp meiri athygli til þess 

að vita hver staðan er.  

Umfjöllunin hér að ofan gefur ákveðnar vísbendingar um að íslenskt skólakerfi sé ekki 

nægjanlega vel í stakk búið til að taka á móti nemendum með erlendan bakgrunn og veita þeim 

þann stuðning sem þeir þurfa. Kannanir gefa aulgjóslega til kynna lakari námsárangur nemenda 

ef erlendum uppruna og félagsleg staða þeirra er verri en innfæddra. Innflytjendur eru ekki á 
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förum og samfélög, eins og Ísland, sem samanstanda af einstaklingum með ólíkan bakgunn, 

tungumál og menningu, þurfa að veita þeirri staðreynd meiri athygli, sérstaklega því sem snýr að 

unga fólkinu, eins og kemur skýrt fram í umfjölluninni hér að ofan. Það að vera nemandi á 

Íslandi með erlendan bakgrunn þýðir að líklegra sé að þú standir ekki jafnfætis öðrum 

nemendum sem eru innfæddir og /eða hættir námi fyrr. Hvað sem veldur ber skólakerfið mikla 

ábyrgð á því hvernig komið er. Úrbóta er þörf ef betur á að gera fyrir þessa einstaklinga, hver 

sem bakgrunnur þeirra kann að vera. 

Þessi samantekt bendir til þess að uppruni barna skipti máli þegar kemur að árangri og skólasókn 

ungmenna. Það er ekki nóg að veita öllum börnum sem hafa erlendan bakgrunn sömu aðstæður 

og hjálp. Þá má einnig benda á það að skilgreining á velgengni hefur verið gagnrýnd af 

fræðimönnum fyrir að vera of þröng og það má leiða rök að því að skilgreiningin á velgengni 

geti jafnframt virkað sem ákveðin hindrun fyrir nemendur með erlendan bakgrunn (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007). Hverju sem líður þá bera niðurstöður rannsókna um börn með erlendan 

bakgrunn á Íslandi þess vitni, án vafa, að þessir einstaklingar sýna verri árangur og líður verr í 

skólanum. Þetta er ekki flókið. Það þarf að gera eitthvað, en hvað? Því verður ekki svarað í þessu 

verkefni en engu að síður er þetta niðurstaða umfjöllunarinnar. Sem foreldri barna með erlendan 

bakgrunn hryllir mig við þessu, en þetta kemur ekki á óvart, miðað við þá umfjöllun sem heyrist 

í fjölmiðum og hversdaglegri umræðu. Ljóst er að grípa verður í taumana, áður en það verður of 

seint. Börn með erlendan bakgrunn eiga rétt á sömu tækifærum og önnur, hvaðan sem þau koma.  
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5. Samantekt og umræða 
	  

Í þessari ritgerð hefur verið unnið með rannsóknarviðfangsefnið börn með erlendan bakgrunn. 

Með rannsóknarspurninguinn  Á ég heima hér?Staða barna með erlendan bakgrunn á Íslandi var 

lagt upp með að fjalla bæði í víðum og þröngum skilningi um börn með erlendan bakgrunn, og 

einblína á Ísland umfram önnur lönd. En til þess að fjalla um þetta viðfangsefni var byrjað á því 

að fara yfir kenningarlega þekkingu, með áherslu á sjónarhorn mannfræðinnar. Hugtök eins og 

menning, fjölmenning, aðlögun, samlögun, útilokun og einangrun koma við sögu í umfjölluninni 

sem og umhverfi og staða mála varðandi innflytjendur. Ástæða þess að einblína á börn með 

erlendan bakgrunn frekar en fullorðna er bæði sú að vegna bakgrunns míns og aðstæðna ég hef 

áhuga á rannsóknum um börn sem tengjast mannfræði og svo hef ég áhuga á málefnum 

innflytjenda. Það er að mínu mati nauðsynlegt að fjalla um börn og fullorðna með ólíkum hætti 

vegna þess að oft er veruleiki barna allt annar en fullorðinna. Þau hafa mun minna val um það að 

flytja milli landa, eru oftast bara í fylgd með foreldrum sínum og rannsóknir, bæði íslenskar og 

erlendar, benda til þess að oft eru börn alls ekki sátt við ákvarðanir foreldra sinna um að flytja 

milli landa, en hafa samt sem áður ekkert val. Umhverfi barna snýst að stórum hluta um 

skólagöngu og því var sérstaklega fjallað um þann þátt. Rannsóknir Hönnu Ragnarsdóttur (2007 ; 

2004a ; 2004b) sína fram á merki þess að skólar ráði ekki alltaf við verkefnið að taka á móti 

nemendum með erlendan bakgrunn. Kennarar hafa ekki alltaf næg úrræði og tæki til þess að 

koma til móts við þessa nemendur og þeir eru oft félagslega einangraðir, eru líklegri til að verða 

fyrir einelti og líklegri til að hætta námi fyrr en jafnaldrar þeirra sem ekki hafa erlendan 

bakgrunn (Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón Hauksson, 2011; Hanna Ragnarsdóttir, 2004b ; 2004b ; 

Lilja Rós Þorleifsdóttir, 2009). Getur verið að of lítilli áherslu á fjölmenningarlegt nám sé hér um 

að kenna? Í ljósi rannsókna sem gerðar hafa verið á námi barna með erlendan bakgrunn er ljóst 

að umhverfi barna með erlendan bakgrunn hvað varðar skólamál og félagslegan veruleika er ekki 

að hjálpa þessum krökkum að fóta sig í lífinu. Skóli er undirbúningur fyrir framtíðina. Það 

hvernig fólki vegnar í skóla hefur áhrif á framhaldið svo það er ekki skrýtið að samfélag leggi 

svo mikið til skólamála eins og raun ber vitni. Börn með erlendan bakgrunn eru hluti af íslensku 

samfélagi og með því að veita þessum hópi einstaklinga verri þjónustu en öðrum er verið að ýta 

undir mismunun og ójöfnuð. 



	  
	  

25	  

Það er ljóst að málefni barna með erlendan bakgrunn er mjög þarft, sérstaklega í ljósi þeirra 

breytinga sem orðið hafa á heiminum varðandi fólksflutninga og fjölgun innflytjenda. 

Fjölmenning er umdeilt hugtak, ekki leggja allir sömu merkingu í orðið og hvaða það þýðir, 

hvernig eigi að vinna með það og hvort það sé jákvætt eða neikvætt. Í grunnin er það menningin 

sem hefur svo vítæk og mikil áhrif á líf fólks. Gonzales-Mena (2001) kemur með áhugaverða 

umræðu í bók sinni, Multicultural Issues in Childcare, en hún er sjálf fædd og uppalinn í 

Bandaríkjunum og þegar hún byrjaði að velta fyrir sér málefnum barna með erlendan bakgrunn 

komst hún að því að „öðruvísi“ í hennar augum var eitthvað sem var frábrugðið hennar eigin 

menningu. Það er, held ég, nauðsynlegt að fara í ákveðna sjálfsskoðun þegar fjalla á um fólk, 

sérstaklega börn, sem lifa á stað sem er ólíkur því sem þau þekkja. Við erum alltaf að dæma aðra 

út frá okkur sjálfum. Við skilgreinum „öðruvísi“ út frá því sem er ólíkt okkar menningu. En hvað 

er svona „rétt“ eða „rangt“ við menningu? Hvaða menning er rétt?  

Menning er margrannsakað fyrirbæri í mannfræðinni og öðrum félagsgreinum og ennþá eru að 

koma nýjar hugmyndir um inntak hugtaksins. Tylor (1897) hafði menningu að viðfangefni 

manna fyrstur og hugmyndir hans lifa enn góðu lífi, þrátt fyrir að margt hafi breyst og aðrir 

fræðimenn misánægðir með hans sjónarhorn (Abu-Lughod, 1991 ; Gertz, 1973) sem fólst í því 

að sjá menningu sem fastmótað fyrirbæri, límið sem heldur saman samfélaginu (Tylor, 1897). 

Ljóst er að menning er hluti af veruleika fólks en þegar fólk lifir og býr alla æfi á upprunalegum 

slóðum sínum og forfeðra sinna skiptir hún mun minna máli en fyrir þá sem flytja landa á milli 

og rekast á mismunandi menningarheima. „Skór eru ekki óhreinir fyrr en þeir eru settir upp á 

borð“ sagði einhver einhverju sinni og þannig er það með menningu. Menning verður ekki til hjá 

fólki fyrr en það upplifir nýja menningu. 

Þegar talað er um menningu í sömu setningu og innflytjendur er hugtakið aðlögun ekki langt 

undan. Fyrir hvern er aðlögun? Þessari spurningu finnst mér nauðsynlegt að velta upp, ég geri 

mér grein fyrir því að henni verður ekki svarað, enda um mjög flókið mál að ræða, en það virðist 

vera aðalatriðið í allri umræðu um fjölmenningu að fólk aðlagist. Það er einnig athyglisvert að á 

meðan umræðan um menningu sem síbreytilega og fljótandi á sér stað er einnig kallað á 

mikilvægi aðlögunnar, án þess þó að allir séu á sama máli hvað felist í orðinu. Hvenær er fólk 

aðlagað? Getur verið að það sé persónuleg skoðun fólks hvort það sé aðlagað eða ekki eða þarf 

samfélagið að samþykkja viðkomandi til þess að hann geti talist aðlagaður? 



	  
	  

26	  

Það sem þessi umræða hefur leitt í ljós er að börn með erlendan bakgrunn á Íslandi standa 

höllum fæti miðað við innfædda jafnaldra þeirra. Niðurstöður kannanna og rannsókna sína að 

þau fá verri einkunnir og eru líklegri til að flosna upp úr námi. Íslenskt skólakerfi hefur ekki þau 

tæki sem þarf til að búa þessum nemendum jöfn tækifæri á við aðra svo að ábyrgðin liggur að 

miklu leiti þar á bæ. Rannsóknir gefa einnig vísbendingu um að börn með erlendan bakgrunn 

sem fá stuðning til þess að rækta sína upprunamenningu séu með meira sjálfsálit en hin sem fá 

hann ekki. Að halda í rætur sínar er því bæði mikilvægt foreldrum (Gonzales-Mena, 2001) og 

börnum (Ingunn S. Unnsteinsdóttir og Auður Sjöfn Þórisdóttir, 2010). 

Það að fá stuðning til þess að rækta upprunamenningu sína getur verið gríðarlega mikilvægt fyrir 

börn með erlendan bakgrunn eins og rannsókn Guðbjargar Þórarinsdóttur (2009) leiddi í ljós en 

hún fjallaði um fyrsta skólaár barna sem fluttu með foreldrum sínum til Íslands. Börnin voru 

mjög ósátt við komuna til landsins og fyrsta skólaárið gekk illa. Því ólíkari sem 

upprunamenningin var því verr gekk aðlögunnin og óánægja þeirra barna var meiri. (Guðbjörg 

Þórarinsdóttir, 2009). Menningin skiptir greinilega miklu máli og því er áhugavert að skoða 

málefni barna með erlendan bakgrunn með gleraugum mannfræðinnar sem fjallar að miklum 

hluta um menningu og samfélag. 

Það hefði verið gaman að kafa dýpra í þetta umfjöllunarefni en þessi stutta yfirferð gefur þó 

vísbendingar um að íslenskt skólakerfi geri ekki nóg til að sinna nemendum með erlendan 

bakgrunn í þeirri viðleitni að þau fái tækifæri til að standa jafnfætis innfæddum jafnöldrum 

sínum. 
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