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Útdráttur	

Undanfarna	áratugi	hafa	orðið	miklir	fólksflutningar	í	heiminum.	Eitt	af	þessum	löndum	

sem	hefur	myndast	fjölmenningsamfélag	er	Ísland.	Hérlendis	flytja	margir		einstaklingar	

af	erlendum	uppruna	vegna	þess	að	Ísland	hefur	uppá	að	bjóða	gott	heilbrigðiskerfi,	næga	

atvinnu	og	skólagöngu	 fyrir	einstaklinga	og	 fjölskyldurfólk	af	erlendum	uppruna.	 Í	 ljósi	

þess	að	innflytjendum	hefur	fjölgað	hérlendis	í	takt	við	atvinnu	í	landinu	er	ljóst	að	margar	

þeirra	sækja	um	námi	á	framhaldsskólastigi.	Innflytjendur	sem	eru	á	milli	21	–	45	ára	sem	

koma	til	 landsins,	rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	þeir	sækja	flestir	um	skólanám.	Þessi	

hópur	hefur	að	gegna	viðkæmri	stöð	í	skólakerfinu	vegna	þeirra	tungumálaerfiðaleika	og	

skortur	af	stuðningur	sem	þeir	kunna	að	hafa.	Auk	þess	er	ekki	mikil	þjónusta	í	boði	fyrir	

þennan	hóp	fólks	en	til	er	námskeið	á	framhaldsskóla	stigi	sem	ber	heitið	Íslenska	sem	

annað	mál	(ÍSA).	Nokkrar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	á	nemendum	af	erlendum	uppruna	

í	 framhaldsskóla	 og	 flestum	 þeirra	 ber	 saman	 um	 niðurstöður,	 þær	 eru	 að	 íslenskt	

tungumál	er	þeim	afar	erfitt	og	 félagsleg	 tengsl	 við	 samnemendur	eru	afar	 lítill,	 þetta	

getur	 leitt	 til	 félagslegrar	 einangrunar.	 Framhaldsskólar	 í	 landinu	 standa	 frami	 fyrir	

miklum	áskorunum	vegna	fjölda	innflytjenda	og	áhrif	þeirra	á	skóakerfið	sem	og	brotfall	

þeirra	úr	námi.	Að	koma	á	móts	við	þennan	hóp	fólks	er	brýn	nauðsyn	og	félagsleg	ráðgjöf	

er	sérsvið	sem	aðstoðar	þessa	nemendur	í	skólakerfinu.	Í	niðurstöðum	ritgerðarinnar		er	

ljóst	að	þessi	nemendur	eru	í	miklum	erfiðleikum	í	náminu	og	geta	lítið	gert	til	að	bæta	

stöðu	 sína.	 Þeir	 eru	 í	 aukinni	 hættu	 á	 að	 lenda	 í	 einelti	 og	 hætta	 í	 skóla	 sökum	

tungumálakunnáttu	og	lítilla	félagslegra	tengsla	við	samnemendur	sína.		
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Formáli		

Ritgerð	 þessi	 er	 12	 (ECTS)	 eininga	 lokaverkefni	 til	 BA	 gráðu	 í	 félagsráðgjöf	 við	

Félagsráðgjafardeild	Háskóla	Íslands.	Ég	er	fæddur	í	Víetnam	og	flutti	til	Íslands	þegar	ég	

var	átta	ára	gamall	og	hef	búið	hérlendis	sl.	15	ár.	Skólaganga	mín	bæði	í	grunnskóla	og	

framhaldsskóla	hérlendis	hefur	gengið	mjög	vel	fyrir	sig	og	þess	vegna	langar	mig	að	skoða	

hvernig	öðrum	innflytjendum	gegnur	í	framhaldsskólanámi	almennt	og	þar	á	meðal	skoða	

þekkingu	 sem	 til	 er	 um	 þennan	 hóp	 þar	 sem	 staðreyndin	 er	 sú	 að	 það	 er	 skortur	

rannsókum	 á	 þessum	 hópi.	 Leiðbeinandi	 minn	 í	 þessu	 verkefni	 er	 Dr.	 Guðbjörg	

Ottósdóttir,	 lektor	 við	 félagsráðgjafardeild	 Háskóla	 Íslands.	 Henni	 vill	 ég	 þakka	 fyrir	

ánægjulegt	samstarf,	uppbyggilega	gagnrýni	og	góða	leiðsögn.		

Einnig	 vil	 ég	 koma	 fram	 þakklæti	 til	 Friðjóns	 Fannars	 Hermannsonar	 sem	 varð	

bráðkvaddur	 30.	 október	 2016	 	 fyrir	 stuðning	 og	 trú	 sem	 hann	 hafði	 á	 mér	 sem	 og		

fjölskyldan	á	Kárnesbrautinni	og	fjölskyldan	á	Eiði	sýndu	mér	í	gegnum	skólagöngu	mína	

á	Íslandi.	Ég	verð	ævinlega	þakklátur	fyrir	þennan	stuðning.	Sérstaka	þakkir	fær	Lilja	Björk	

Bjarnadóttir	sem	studdi	mig	í	námi	mínu	og	gaf	sér	tíma	við	yfirlestur	þessarar	ritgerðar	

sem	og	annara	verkefna.	Auk	þess	vill	ég	þakka	foreldrum	mínu	og	systir	fyrir	stuðning	og	

hvatningu	síðastliðin	ár.		
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1 Inngangur	
	

Innflytjendur	 og	 afkomendur	 þeirra,	 sem	 eru	 á	 framhaldskólaaldri	 fer	 fjölgandi	 hér	 á	

landi(Gestur	 Guðmundsson,	 2013).	 Með	 auknum	 atvinnutækifærum	 hér	 á	 landi	 og	

miklum	búferlaflutningi	sem	er	staðreynd	í	heimi	nútímanns	þá	er	sjáanlegt	að	það	verður	

fjölgun	 á	 einstaklingum	 með	 	 erlendan	 bakgrunnu	 í	 Íslensku	 samfélagi.	 Langflestir	

innflytjendur	sem	eru	hér	á	landi	eru	ungir,	þ.e.	21	–	45	ára.	Eru	þeir	á	atvinnualdri	sýna	

rannsóknir	 sem	gerðar	hafa	verið	það	glöggt	 (Ólöf	Garðarsdóttir	og	Guðjón	Hauksson,	

2011;	Rúnar	Helgi	Haraldsson,	2016).	Langflestir	innflytjendur	hafa	komið	til	landsins	til	

að	 fá	 atvinnu.	 Stórir	 hópar	 frá	 öllum	 heimsálfum	 komu	 til	 Íslands	 með	 það	 eitt	 að	

markmiði	 að	 eiga	 von	 um	 betra	 líf	 en	 bauðst	 þeim	 í	 heimalöndum	 sínum(Ólöf	

Garðarsdóttir	og	Guðjón	Hauksson,	2011).	Vegna	fjölgunar	á	 innflytjendum	hér	á	 landi	

hafa	 stjórnvöld	 myndað	 stefnumótun	 og	 reglugerðir	 til	 þess	 eins	 að	 standa	 við	 bak	

innflytjenda	í	þeirri	trú	að	þeir	aðlagist	Íslensku	samfélagi	eins	auðveldlega	og	unnt	er	og	

geri	það	að	sínu(Félagsmálaráðuneytið,	2007).		

														Lítil	 þekking	 hefur	 verið	 til	 um	 börn	 sem	 innflytjendur	 og	 börn	 á	

framhaldsskólaaldri	hér	á	landi	en	sá	hópur	telur	bæði	börn	af	fyrstu	kynslóð	innflytjenda	

og	 börn	 sem	 eru	 fædd	 á	 Íslandi	 en	 eiga	 foreldra	 af	 fyrstu	 kynslóð	 innflytjenda	 (Sjá	

skilgreiningar	 í	 næsta	 kafla).	 Einhverjar	 rannsóknir	 hafa	 beinst	 að	 innflytjendum	 á	

framhaldskólaaldri	 á	 Íslandi	 til	 dæmis	 rannsókn	 Ólöfar	 Garðarsdóttur	 og	 Guðjóns	

Haukssonar	sem	kom	út	árið	2011	og	fjallað	um	unga	innflytjendur	og	aðra	einstaklinga	

með	 erlendan	 bakgrunn	 í	 íslenskum	 skólum	 tímabilið	 1996	 -	 2011.	 Frá	 nýjustu	 tölum	

Hagstofu	Íslandi	frá	árinu	2017	kemur	fram	að	innflytjendur	hér	á	landi	voru	35.997	eða	

10%	af	heildarmannfjölda	og	samanlagt	var	fyrsta	og	önnur	kynslóð	innflytjenda	um	12%	

af	heildarmannfjöldanum	(Hagstofa	Íslands,	2017).	Þegar	kemur	að			framhaldsskólaaldri	

hefur	 hlutfall	 þeirra	 verið	 lægra	 en	 meðal	 fullforðinna,	 þar	 sem	 2%	 íbúa	 á	

framhaldskólaaldri	á	Íslandi	stunda	nám	við	framhaldskóla	en	það	var	komið	upp	í	4,4%	

árið	2011(Gestur	Guðmundsson,	2013).	Þetta	bendir	allt	til	þess	að	þessum	fjölda	fer	að	

vaxandi	þegar	litið	á	heildarfjölda	innflytjenda	á	Íslandi.		

									Innflytjendum	bíður	oft	erfitt	verkefni	þegar	í	nýtt	land	er	komið	þar	á	meðal	að	læra	

nýtt	tungumál	og	aðlagast	nýrri	menningu	og	siðum.	Skólakerfið	þarf	að	koma	til	móts	við	

nemendur	 sem	 hafa	 annað	 mál	 en	 íslensku	 sem	 móðurmál.	 Að	 bregðast	 rétt	 við	
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námsþörfum	nemenda	af	erlendum	uppruna	er		mjög	mikilvægt	og	að	skólakerfið	í	heild	

stuðli	 að	 námslegum	 þörfum	 þeirra	 sé	mætt	 ásamt	 félagslegum	 þörfum	 þeirra.	 Fram	

kemur	í	reglugerð	nr	2/2017	um	markmið	grunnskóla	að	kennurum	og	öðru		starfsfólki	

skólans	beri	skýr	skilda	að	börnum	líði	vel	 í	skólanum	og	að	þau	njóti	velgengi	og	auka	

víðsýni	nemenda	sem	og	að	færni	þeirra	sé	efld	í	 íslensku	og	skilningi	þeirra	á	íslensku	

samfélagi(Lög	 um	 grunnskóla,	 nr.	 2/2017).	 Oftast	 er	 talað	 um	 marga	 þætti	 sem	 eru	

hindranir	 a	 fyrir	 velgengi	 nemenda	 af	 erlendum	 uppruna	 og	 einn	 af	 þeim	 þáttum	 er	

árangur.	Árangur	þessara	nemenda	er	ekki	eins	góður	og	vonast	er	eftir,	þeir	eru	fljótir	að	

gefast	upp	og	hafa	oft	ekki	nægjanlega	trú	á	sjálfum	sér	(Hanna	Ragnarsdóttir,	2004).	Í	

þessari	ritgerð	verður	staða	þekkingar	á	aðstöðu	innflytjenda	í	framhaldsskólum	á	Íslandi	

könnuð.	Lagt	er	upp	með	að	skoða	hvaða	hindranir	þau	upplifa	námslega	og	félagslega	og	

skoða	hvaða	tækifæri	þau	hafa	sem	auðveldar	þeim	að	taka	þátt	í	framhaldsskólanámi.	

Þess	má	geta	að	í	þessari	ritgerð	er	að	aðeins	að	fjallað	um	innflytjendur	og	einstaklinga	

af	erlendum	uppruna	sem	einn	hóp	(sjá	hugtök	og	skilgreiningar)	og	þann	hóp	sem	er	á	

framhaldsskólaaldri	eða	stundar	slíkt	nám.	Rannsóknarspurningu	sem	leitast	verður	við	

að	svara	í	ritgerðinni	er:	Hver	er	staða	innflytjenda	í	framhaldsskólum	á	Íslandi.		Ritgerðin	

er	í	megindráttum	fjórskipt;	Hún	hefst	með	inngangi,	síðan	er	gert	grein	fyrir	mikilvægum	

hugtökum	og	skilgreiningum	sem	notast	við	í	þessari	ritgerð,	skoðuð	er	saga	og	þróun	í	

málefnum	innflytjenda	á	Íslandi	gegnum	tíðina	og	svo	gert	grein	fyrir	þeirri	þekkingu	sem	

liggur	 fyrir	 um	 innflytjendur	 í	 framhaldsskólnámi	 bæði	 almennt	 og	 hérlendis.	 Skoðað	

verður	 ritrýnt	 efni,	 bæði	 greinar,	 bókakarflar,	 rannsóknarskrýslur,	 opinber	 tölfræði	 og	

vefsíður	 sem	 og	 annað	 opinbert	 efni.	 Eining	 verður	 aðkoma	 skólafélagsraðgjafa	 að	

þessum	hópi	sérstaklega	skoðuð.		
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2 Hugtök	og	skilgreiningar		
	

	

Innflytjandi	(e.	migrant):	Innflytjendur	eru	einstaklingar	sem	fæddir	eru	erlendis	og	

báðir	foreldrar	eru	einnig	fæddir	erlendis	en	til	að	geta	talist	innflytjandi	þarftu	einnig	að	

eiga	ömmu	og	afa	fædd	erlendis	þetta	er	samkvæmt	skilgreiningu	frá	Hagstofu	Íslands.	

Innflytjendur	eiga	það	sameiginleg	að	hafa	annað	mál	sem	móðurmál	en	íslensku	og	hafa	

einhvern	tíman	haft	erlent	ríkisfang	(Hagstofa	Íslands,	2016).	

Önnur	kynslóð	innflytjenda:	Hér	átt	við	einstaklingur	sem	fæddir	eru	á	Íslandi	og	eiga	

báðir	foreldra	sem	innflytjendur	(Hagstofu	Íslands,	2016).		

Einstaklingur	með	erlendan	bakgrunn:	Samkvæmt	skilgreiningu	frá	Hagstofu	Íslands	

er	einstaklingur	sem	á	foreldra	og	einungis	annað	þeirra	er	erlent,	þá	er	einsaklingur	talinn	

með	erlendan	bakgrunn	en	einnig	ef	einstaklingurinn	fæðist	erlendis	en	á	foreldra	sem	

báðir	eru	fæddir	hér	á	landi(Hagstofu	Íslands,	2017).		

Brotthvarf:	 þetta	 hugtak	 má	 skilgreina	 á	 marga	 vegu	 en	 hjá	 Hagstofu	 Íslands	 er	

brottfall	skilgreint	á	þann	veg	að	nemandi	sem	byrjað	í	framhaldsskóla	sem	nýnemi	að	

hausti	og	stundaði	nám	í	dagskóla	ákveðið	skólaár	en	skráir	sig	ekki	í	skóla	árið	á	eftir	þrátt	

fyrir	 að	 hafa	 ekki	 brautskrást	 í	 millitíðinni	 (Hagstofa	 Íslands,	 2014;	 Rósa	 Björg	

Þorsteinsdóttir,	2013).		

Samþætting(e.	 intergration):	 Hér	 er	 átt	 við	 þegar	 innflytjendur	 og/eða	

þjóðernisminnihlutahópar	tileinka	sér	menningu	í	nýju	landi	en	á	sama	tíma	viðhalda	þau	

sinni	 eigin	menningu	og	móðurmáli.	 Erfitt	 getur	 verið	að	 viðhalda	þessu	 vegna	ólíkrar	

menningar	og	ólíkra	tungumála	í	nýja	landinu(Félagsmálaráðuneytið,	2005).	

Fjölmenning(e.	multiculturalism):	Hér	er	átt	við	fólk	með	mismunandi	bakgrunn	sem	

mynda	eina	heild	 í	samfélaginu	og	mynda	þannig	fjölmenningarlegt	samfélag.	 Í	nútíma	

samfélagi	hefur	tækni	og	samgöngur	þróast	mikið	og	þess	vegna	er	mun	auðveldara	að	

komast	á	milli	landana.	Með	þessu	verður	heimurinn	er	orðinn	mun	minni	vegna	greiðari	

aðgangs.	 Fjölmenningarsamfélag	 gengur	mest	 út	 frá	 því	 að	 tryggja	 borgaraleg	 réttindi	

fólks	 óháð	 innflytjendum,	 hælisleitendum	 og	 flóttafólki	 eða	 innfæddum(Unnur	 Dís	

Skaptadóttir,	2004).	
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3 Innflytjendur:	Saga	og	þróun	
	

Fólksflutningar	á	milli	ríkja	eru	ekki	nýtt	fyrirbæri.	Á	undarförnum	tuttugu	árum	hafa	

fólksflutningar	 til	 Íslands	 vaxið	 gríðarlega.	 Mikið	 streymi	 innflytjenda	 til	 Íslands	 er	 af	

hnattrænum	breytingum	sem	falla	undir	alþjóðlega	búferlaflutninga.	Hafa	þeir	lengi	verið	

þekktir.	Ísland	er	þó	nýr	áfangastaður	í	þessu	samhengi	og	hér	sér	fólk	framtíðina	fyrir	sér.	

Þegar	horft	er	á	þessa	alþjóðlegu	búferlaflutninga	á	undarförnum	áratugum	kemur	í	ljós	

að	margskonar	aðstæðu	hvetja	fólk	að	flytja	á	milli	 landa,	ójöfn	skipting	gæða,	pólitísk	

átök,	stríð,	umhverfisslys,	vanvirðing	á	mannréttindum	og	pólitísk	kúgun	eru	allt	þættir	

sem	hafa	áhrif	þegar	talað	er	um	búferlaflutninga	milli	landa.	Allir	þessir	þættir	hafa	áhrif	

á	 fólksfluttninga	 (Hallfríður	 Þórarinsdóttir,	 Sólveig	 H.	 Georgsdóttir	 og	 Berglind	 L.	

Hafsteinsdóttir,	 2009).	Með	 hraðri	 og	 skilvirkari	 samskiptum	 fjölmiðla	 og	 samgöngum	

milli	 heimsálfa	gerir	það	 innflytjenum	auðveldara	 fyrir,	og	eiga	óumdeilanlega	 stærsta	

þátt	 í	 að	upplýsa	 fólk	 í	 stríðshrjáðum	og	 snauður	 löndum	um	möguleikana	á	betra	 lífi	

annars	staðar	í	heiminum.		

	Alþjóðlegir	búferlaflutningar	eru	sívaxandi	og	möguleikar	fólks	í	leit	að		betra	lífi	er	í	

betri	en	nokkru	sinni	 fyrr.	Ef	 litið	 til	 flutninga	 í	Evrópu	þá	hefst	 sú	þróun	upp	úr	miðri	

tuttugustu	öldinni	 þegar	móttökulönd	eins	og	Þýskaland,	Holland,	 Frakkland,	Bretland	

o.fl.	 	Þeir	 sóttu	 í	erlent	vinnuafl,	þar	sem	heimamenn	vildu	ekki	vinna	þessi	 störf.	Þeir	

sóttust	eftir	tímabundnu	vinnuafli	eða	gestavinnuafli	sem	komu	til	landsins	til	að	vinna	en	

halda	 svo	 aftur	 til	 síns	 heima	 þegar	 efnahagur	 þeirra	 er	 orðinn	 betri.	 Þegar	 sú	 stund	

rennur	upp	og	í	ljós	kemur	að	erlent	vinnuafl	vill	ekki	snúa	til	baka	heldur	vilja	halda	kyrru	

fyrir	 nýju	 landi	og	 jafnvel	 flytja	 fjölskyldur	 sínar	 líka	og	 setjast	 að	 í	 nýju	 landi(Massey,	

2005).	Þetta	gerir	það	að	verkum	að	samfélög	útlendinga	í	viðkomandi	löndum	stækka	

mjög	hratt	þó	hlutfall	erlendra	starfsmanna	hækkaði	ekki	endilega.	Í	kjöfarið	hafa	yfirvöld	

þessara	landa	uppfyllt	öll	skilyrði	fyrir	búsetu	erlendra	ríkisborgara	í	landinu.	Ríki	Evrópu	

hafa	 á	 síðustu	 þrjátíu	 árum	 unnið	 að	 því	 að	 setja	 lög	 og	 reglur	 og	 mynda	 þannig	

innflytjendastefnu.	Hreyfing	 fólks	milli	 landa	hefur	ekki	 	minnkað	hvort	 sem	það	er	 til	

lengri	eða	skemri	 tíma,	sérstakleg	 löndum	í	Afríku.	Aðsókn	hefur	aukist	gríðarlega	 í	að	

komast	til	Evrópu	eftir	árásir	á	Bandaríkin	11.	September	2001	sem	og	stríðátökin	í	Írak	,	

Afganistan	og	Sýrlandi.	Þessi	átök	hafa	einnig	haft	mikil	áhrif	á	alla	öryggisgæslu	víðs	vegar	
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um	heiminn.	Fjölmörg	dæmi	eru	um	að	fólk	hætti	lífi	sínu	til	að	komast	til	Evrópu,	m.a.	

fara	í	illa	búna	báta	sem	sökkva	á	miðri	leið	til	fyrirheitna	landsins(Bendel.	2007).		

Það	má	benda	á	að	í	reglum	Evrópusambandsins	og	EES	að	það	er	frjálst	að	flytja	á	

milli	landið	sem	teljast	innan	ESB/EES	og	er	því	ekki	nauðsynlegt	að	sækja	um	atvinnuleyfi.	

En	ESB/ESS	hefur	ekki	samþykkt	heildarstefnu	í	innflytjendamálum	sem	teljast	utan	þess	

svæðis	það	er	því	rekið	á	þjóðrikisgrundvelli	og	hefur	hvert	og	eitt	land	sína	áherslu	og	

stefnu	í	þessum	málum(Ette	og	Faist,	2007).	

	

3.1 Þróunin	á	Íslandi		
Innflytjendur	voru	langflestir	frá	Norðurlöndum,	Þýskalandi,	Bretlandi	og	Norður-Ameríku	

fram	yfir	1990.	Eftir	síðari	heimsstyrjöldina	komust	margir	til	landsins	en		nokkur	hundruð	

Þjóðverjar	 og	 tekið	 var	 á	móti	 rúmlega	 50	 flóttmönnun	 frá	 Ungverjarlandi	 árið	 1956.	

Næsti	stóri	hópur	af	flóttamönnum	sem	komu	til	Íslands	voru	frá	Vietnam	og	voru	það	

100	flóttamenn	sem	komu	til	landsins	árið	1979(Ólöf	Garðarsdóttir	og	Guðjón	Hauksson,	

2011).	 Frá	 því	 um	 miðja	 20.	 öld	 og	 fram	 til	 ársins	 1997	 var	 fólk	 með	 erlendan	

ríkisborgararétt	 á	 íslandi	 innan	 við	 2%	 af	 heildarmannfjöldanum.	 Þessar	 tölur	 fóru	

hækkandi	með	tímanum	af	sömu	ástæðu	og	í	Evrópu	á	sínum	tíma,	það	vantað	vinnuafl.	

Það	má	í	raun	segja	að	á	áttunda	og	langt	fram	á	níunda	áratuginn	fóru	flestir	sem	komu	

til	 landsins	að	starfa	við	fiskvinnslu.	Fiskvinnslua	 landsins	var	 í	miklu	framförum	og	var	

eftirspurnin	 því	 gríðarleg.	 Þetta	 breytist	 í	 lok	 níunda	 áratugarins	 en	 fóru	 fleiri	

atvinnugeinar	að	sækja	 í	erlenda	vinnuaflið,	t.d.	byggigariðnaður	og	umönnun.	Á	sama	

tímabil	hækkaði	hlutfalli	erlendra	ríkisborgara	hérlendis	um	helming	sem	gerði	Ísland	með	

hæðsta	hlutfall	innflytjenda	á	Norðurlöndum(Hallfríður	Þórarinsdóttir	o.fl.,	2009).		

Eftir	 að	 Ísland	 gekk	 í	 EES	 árið	 1994	 þá	 jókst	 fjöldi	 frá	 öðrum	 löndun	 en	 frá	

Norðurlöndunum	mikið.	Ástæða	aukningarinnar	árið	1994	var	að	Íslenska	ríkið	þurfti	að	

taka	upp	sameiginlega	löggjöf	sem	fólst	í	því	að	frjálst	flæði	væri	á	fólki	og	vinnuaflið	á	

milli	aðildarlanda	EES	og	Evrópusambandsins	(EES).	Þetta	gerði	það	að		verkum	að	fólki	af	

erlendum	uppruna	fjölgaði	smám	saman	hér	á	landi	(Hallfríður	Þórarinsdóttir	o.fl.,	2009).		

Um	miðjan	tíunda	áratug	voru	30%	allra	 innflytjenda	frá	Norðurlöndum	hér	á	 landi	en	

þetta	hlutfall	 lækkaði	 í	6%	í	ársbyrjun	2011	en	á	sama	tíma	fór	hlutfall	 innflytjenda	frá	

öðrum	löndum	Evrópu	hér	á	landi	hækkaði	úr	40%	yfir	í	70%.	En	á	þessu	tímablil	frá	árinu	
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2005-	2008	fjölgaði	innflytjendum	mest	þar	sem	Slóvenía,	áttunda	ríkið	gekk	í	EES.	Þau	

ríki	 sem	 tilheyrðu	 þá	 EES	 voru	 Tékklandi,	 Eistlandi	 Ungverjalandi,	 Léttlandi,	 Litháen,	

Pólland,	Slóvakía	og	Slóvenía(European	Union,	2017).	

	Á	þessum	tíma	má	líkja	mannfjöldaþróun	á	Íslandi	við	gorkúlubæ(e.boomtown)	þar	

sem	aðfluttningur	og	vinnuafl	óx	hratt	og	Evrópusambandið	 líka	þar	 sem	tíu	aðildaríki	

bættust	við	og	urðu	þau	hluti	að	vinnumarkaðssvæði	ESB	og	EES(Ólöf	Garðarsdóttir	og	

Guðbjón	Hauksson,	2011).		Það	má	því	segja	að	fólkfjöldasprenging	erlendra	ríkisborgara	

hérlendis	haldist	í	hendur	við	eftirspurn	eftir	vinnuafli.	Íslenskt	samfélag	einkenndist	af	

þennslu	sem	náði	til	allra	sviða	í	samfélaginu	sem	sækjat	eftir	vinnuafli.	Flestir	þeir	sem	

koma	til	Íslands	í	leit	að	atvinnu	eru	frá	Póllandi	enda	hafa	kjör	í	Póllandi	verið	bág	en	á	

sama	tíma	voru	laun	á	Íslandi	góð	og	hægt	að	fá	góðar	tekjur	á	stuttum	tíma.	Hagstætt	

gengi	 íslensku	 krónunnar	 gagnvart	 öðrum	 myntum	 gerði	 það	 einnig	 að	 verkum	 að	

atvinnugeirinn	á	Íslandi	stækkaði	mjög	hratt	á	stuttum	tíma(Hallfríður	Þórarinsdóttir	o.fl.,	

2009).		

	

3.2 Fjölmenning	á	Íslandi	
	

Geysilegur	búferlaflutningur	til	 Íslands	á	síðustu	áratugum	var	mjög	mikill	og	áberandi.	

Fólkið	sem	kom	til	 landsins	er	víða	úr	heiminum	en	langflestir	koma	þó	frá	Evrópu	eða	

85%	allra	erlendra	 ríkisborgara	og	 stærsti	 hópurinn	hér	eru	Pólverjar.	Næstflestir	 sem	

komu	 á	 eftir	 Evrópubúum	 er	 Asíubúar,	 sérstaklega	 fólk	 frá	 Filippseyjum,	 Thaílandi	 og	

Víetnam.	2008	 var	hlutfall	 asíubúa	11%	á	 Íslandi	 (Hallfríður	Þórarinsdóttir	 o.fl.,	 2009).	

Samkvæmt	 skýrslu	 frá	 Hagstofu	 Íslands	 frá	 árinu	 2017	 kemur	 fram	 að	 innflytjendur	

hérlendis	er	ennað	fjölga	mikið	á	milli	ára.	Í	janúar	2017	þá	voru	35.997	innflytjendur	á	

Íslandi	eða	10,6%	af	heildarmannfjölda.	Árið	2012	voru	þeir	8,0%	mannfjöldans	en	þeim	

hefur	 fjölgað	uppí	 10,6%	árið	2017.	Önnur	 kynslóð	 innflytjenda	 fjölgaði	 á	milli	 áranna	

2016	og	2017.	Þeir	fjölgaði	úr	4.158	í	4.473.	Fyrsta	og	önnur	kynslóð	innflytjenda	hefur	

aldrei	 verið	hærri	 en	nú,	þar	 sem	samanlagt	eru	 innflytjendur	12%	af	mannfjöldanum	

hérlendis(Hagstofa	 Íslands,	2017).	Stærsti	hluti	 innflytjenda	á	 Íslandi	eru	Pólverjar	sem	

voru	 13.771	 eða	 38.3%	 allra	 innflytjenda.	 Litháen	 kemur	 svo	 næst	 með	 5,2%	 allra	
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innflytjendur	og	þar	á	eftir	Filippseyjar	með	4,5%	allra	 innflytjendda	(Hagstofu	 Íslands,	

2017).		

Innflytjendum	hefur	fjölgað	hér	á	landi	mjög	hratt	á	skömmum	tíma	miðað	við	önnur	

lönd	en	fyrst	er	að	nefna	að	búsetudreifing	hér	á	landi	er	nokkuð	jöfn.	Hér	á	landi	er	aðra	

sögu	að	segja	en	hér	búa	 innflytjendur	 fremur	 jafnt	yfir	á	allt	 landið	þar	sem	oftast	er	

meira	atvinna	 í	 boði	út	 á	 landi	en	á	höfuðborgarasvæðinu.	 Innflytjendur	er	 sem	búa	 í	

Reykjavík	eru	9%	af	mannfjöldanum	sem	er	aðeins	yfir	landsmeðaltali.	Í	öðru	lagi	er	það	

kynjaskipting	meðal	innflytjenda	á	íslandi,	þar	má	segja	að	konur	hafi	alla	tíð	verið	fleiri	

en	karlar	sem	búa	hérlendis	ef	skoðað	aftur	um	tíu	til	fimmtán	ár	eða	á	tímabilið	2004-

2008	hefur	þróunin	snúist	við	þar	sem	erlendir	karlar	voru	fleiri	en	konur.	Hlutfallið	var	

60%	 karlar	 og	 40%	 konur	 á	 þessu	 tímabili.	 Þá	 má	 nefna	 að	 þetta	 hlutfall	 tengdist		

atvinnuframboði	á	sínum	tíma	eins	og	bent	hefur	verið	á	hér	að	ofan.	Efnahagsþenslan	

sem	 einkenndi	 Íslenskt	 samfélag	 á	 þessum	 tíma,	 það	 var	 gríðarlegur	 vöxtur	 í	

hefðbundnum	 karlastörfum	 sem	 voru	 t.d	 verksmiðjustörf,	 íbúðabyggingar	 og	 virkjanir	

sem	gerðu	það	að	verkum	að	það	vantað	fleirra	karla	til	landsins	en	konur	þar	sem	erlent	

vinnuafl	hefur	löngum	verið	talið	ódýrt	vinnuafl.	(Hallfríður	Þórarinsdóttir,	2009).	Í	þriðja	

lagi	er	það	aldursdreyfing	á	meðal	innflytjendur	sem	er	vert	að	skoða.	Fjölmennustu	eru	

á	aldrinum	21	–	45	ára	og	 innflytendur	af	annari	kynslóð	eru	flestir	undir	tíu	ára	aldri.	

Samkvæmt	tölum	frá	Hagstofu	Íslands	frá	árinu	2017	fjölgaði	annari	kynslóð	innflytjenda	

milli	ára	en	árið	2016	voru	þeir	4.158	en	ári	seinna	voru	þeir	kominr	upp	í	4.473	(Hagstofa	

Íslands,	2017;	Rúnar	Helgi	Haraldsson,	2016).	Karlar	komu	til	landsins	til	að	afla	tekna	og	

skildu	fjölskyldur	sína	eftir	heima.	Þetta	er	sambærilegt	og	er	í	Íslendingar	fóru	á	síld	eða	

vertið.	Konur	og	börn	komu	svo	til	landsins	þegar	feðurnir	hafa	komið	sér	vel	fyrir	nýjum	

heimkynnum.	Eining	er	barnlaust	fólk	sem	kom	til	 landsins	með	þann	tilgang	að	vinna,	

snýr	 í	kjölfarið	aftur	til	síns	heimalands,	giftist	og	saman	flytja	þau	til	 Íslands	og	stofna	

fjölskyldu	(Hallfríður	Þórarinsdóttir,	2009).		

Samkvæmt	Tölfræðilegum	upplýsingum	um	erlenda	ríkisborgara	og	 innflytjendur	á	

Íslandi	(Rúnar	Helgi	Haraldsson,	2016)	er	sýnt	fram	á	að	erlendum	ríkisborgurum	fjölgaði	

hérlendis	um	1298	einstaklinga	á	milli	áranna	2013	og	2014	sem	er	meira	en	helmingi	

meiri	fjölgun	en	árið	áður.	Fjölgun	á	innflytjendum	er	náði	hápunkti	á	árunum	2006-2009	

og	 er	 það	beintengt	mikilli	 eftirspurn	 eftir	 vinnuafli.	 Eftirspurn	minnkaði	 hratt	 í	 kjöfar	
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efnahagshrunsins	 á	 árunum	 2008	 –	 2009	 fækkaði	 innflytjendum	 hér	 á	 landi	 en	 þá	

sérstaklega	karla	þar	sem	meira	var	um	iðnaðarstörfu	á	árunum	á	undan.	Atvinnuástand	

meðal	kvenna	í	hópi	innflytjenda	er	minna	en	karla	þar	sem	konur	koma	hingað	í	meira	

mæli	til	að	stofnu	fjölskyldu	en	ekki	í	atvinnuleit	(Rúnar	Helgi	Haraldsson,	2016).		

Íbúar	 af	 erlendum	 uppruna	 er	 fjölbreyttur	 og	 hefur	 samsetningin	 tekið	 miklum	

breytingum	 frá	miðjum	 tíunda	 áratugnum.	 Fyrir	 þann	 tíma	 voru	danir	 langflestir.	 Árið	

1996	voru	þeir	761	og	næst	fjölmennasti	voru	Þjóðverjar	þ.e.	526	manns.	Eins	og	sjá	má	

hefur	þessi	samsetning	mikið	breyts	með	tímanum.	Pólverjar	voru	hér	fyrst	hverfandi	fáir	

í	upphaf	tíunda	ártugarins	en	árið	1996	var	þeim	búið	að	fjölga	upp	í	347	einstaklinga.	

Skömm	 síðar	 eru	 þeir	 orðnir	 lang	 fjölmennasti	 innflytjendahópurinn	 hér	 á	 landi,	 en	 í	

upphafi	árs	2001	voru	þeir	orðnir	1.569,	3.601	árið	2003	og	í	ársbyrjuð	2011	9.463.	þetta	

telst	gríðarleg	fjölgun	á	skömmum	tíma	(Ólöf	Garðarsdóttir	og	Guðbjón	Hauksson,	2011).	

Einstaklingar	frá	Póllandi	sem	búsettir	eru	hér	á	landi	eru	orðnir	10.224	samtals,	þeir	er	

að	nálgast	að	vera	um	helmingur	allra	erlendra	ríkisborgara	á	Íslandi	eða	rúmlega	45%	af	

mannfjöldanum	sem	er	innflytjendur.	Næst	fjölmennasti	hópurinn	er	frá	Litháen	en	þeir	

eru	 1683	 talsins,	 þar	 á	 eftir	 koma	 Þjóðverjar	 sem	 telja	 978.	 Dregið	 hefur	 úr	

Norðurlandabúar	 flytji	hingað	en	á	móti	hefur	 innflytjendum	 fjölgað	mikið	 frá	 löndum	

gömlu	Júgóslavíu	(Rúnar	Helgi	Haraldsson,	2016).		

	

3.3 Stefnumótun	Íslenska	ríkisins	
	

Í	stefnu	ríkisstjórnanrinnar	um	aðlögun	innflytjenda	kemur	fram	að	hornsteinn	íslenska	

ríkisins	er	lýðræði,	mannréttindi,	samábyrgð	og	einstaklingsfrelsi.	Þessir	þættir	eru	hafðir	

að	leiðarljósi	er	innflytjendur	eru	aðlagaðir	okkar	íslenska	samfélagi.	Það	allir	eiga	rétt	á	

að	vera	þeir	sjálfur	óháð	kynferði,	trúarbrögðum,	þjóðernisuppruna,	litarháttar,	efnhags	

og	ætternis.	Í	lýðræðisþjóðfélagi	eins	og	á	Íslandi	er	gert	ráð	fyrir	að	ólíkir	hagsmunir	og	

sjónarmið	 séu	viðurkennd	og	allir	 eiga	 rétt	og	 skyldu	á	því	 að	koma	sínu	 sjónarmiði	 á	

framfæri.	Íslensk	tunga	er	sameiningartákn	þjóðarinnar,	menningu	og	sjálfvitund.	Eining	

er	 íslensk	 tunga	 er	 lykill	 að	 þáttöku	 í	 Íslensku	 samfélagi	 og	 leiðarvísir	

(Félagsmálaráðuneytið,	2007).	
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Íslensk	ríkisstjórn	gaf	út	fyrstu	stefnu	sína	í	þessum	málum	árið	2007.	Markmið		var	

að	 bæta	 aðstöðu	 og	 þjónustu	 við	 innflytjendur	 og	 efla	 þá	 í	 íslensku	 samfélagi.	 Mikil	

áhersla	á	íslenskukennslu	og	er	kunnátta	og	skilningur	á	málinu	undirstaða	að	velgengni	

innflytjenda.	Í	stefnuni	kemur	fram	að	forsenda	aðlögunar	á	nýju	samfélagi	og	þáttöku	er	

fyrst	og	fremst	að	geta	tjáð	sig	á	tungumálinu	sem	þjóðinar	nota	og	þess	vegna	er	stefna	

stjórnvalda	að	allir	innflytjendur	eigi	kost	á	íslenskunámi.	Í	íslenskunám	fyrir	innflytjendur	

er	jafnframt	fræðsla	um	íslenskt	samfélag,	réttindi	þeirra	og	skyldur.	Rannsóknir	hafa	sýnt	

að	innflytjendur	hafa	almennt	mikinn	áhuga	á	að	læra	íslensku	en	telja	sig	ekki	geta	það	

sökum	fjárhagserfiðleika	og	vinnu.	 Í	stefnunni	kemur	meðal	annars	fram	að	til	að	skila	

betur	árangur	í	íslensku	hafa	stjörvöld	sett	fram	áætlun	í	samstarfi	við	vinnustaði	og	bjóða	

þeir	upp	á	íslenskukennslu	í	vinnutíma	fyrir	innflytjendur.	Þeir	fá	laun	greidd	að	hlut	eða	

jafnvel	öllu	leyti	á	meðan		kennslu	stendur.	Eining	hefur	verið	boðið	upp	á	íslenskukennslu	

fyrir	 innflytjendur	 þeim	 að	 kostnaðarlausu.	 Með	 þessu	 	 er	 opnað	 leið	 að	 auðveldari	

aðlögun	 að	 íslensku	 samfélagi.	 Einnig	 hefur	 verið	 lögð	mikla	 áherslu	 á	 að	námskrá	og	

námsefni	 í	 íslenskunámsins	 sé	 sveigjanlegt	 svo	 þau	 geta	 mætt	 þörfum	 sem	 flestra	

(Félagsmálaráðuneytið,	2007).		

Í	 stefnu	 hjá	 íslensku	 ríkisstjórninni	 kemur	 fram	 að	miðlun	 og	 öflun	 upplýsingar	 er	

annar	hluti	sem	stjörvöld	vilja	 leggja	áherslu	á.	Þar	kemur	fram	að	það	er	mikilvæg	að	

innflytjendur	fái	greinargóðar	upplýsingar	um	íslenskt	samfélag,	réttindi	þeirra	og	skyldur	

sem	borgarar	í	landinu	í	sambandi	við	aðlögunarferli	innflytjenda.	Stjörvöld	telja	að	með	

betri	 aðgangi	 að	 innflytjendamálu	 stuðli	 það	 að	 jafnari	 tækifærum	 fyrir	 fólk	 sem	 eru	

innflytjendur	 við	 aðra	 þjóðfélagshópa	 hér	 á	 landi.	 Stjörvöld	 í	 samstarfi	 við	 Hagstofu	

Íslands	og	annarra	stofnana	um	afla	upplýsinga	um	sérstök	vekerkefni	og	aðra	starfsemi	

sem	tengist	málefnum	innflytjenda,	bæði	í	ríki	og	sveitarfélögum	og	eru	þær	upplýsingar	

birtar.	Ein	af	mögum	leiðum	sem	stjörvöld	setja	fram	í	að	halda	betur	utan	um	upplýsinga	

er	að	á	hverjum	tíma	skal	vera	til	bæklingur	um	upplýsingar	um	um	fyrstu	skrefin	á	Íslandi,	

aðgengi	 að	 íslenskukennslu	 og	 fleirra	 á	 nokkrum	 tungumálum	 sem	 innflytjendur	 geta	

nálgast	hvernær	sem	er	(Félagsmálaráðuneytið,	2007).	

Fram	kom	í	stefnuni	að	í	menntamálum	barna	er	mikilvægur	þáttur	í	aðlögunarferlinu	

og	er	lagður	mesti	þungi	á	leikskóla,	grunn-	og	framhaldsskóla	og	styðja		við	börn	með	

annað	móðurmál.	 Námaðstoð	 við	 þau	 til	 að	 fara	 falla	 inn	 í	 íslensk	 samfélag.	 Að	 læra	
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íslensku	 er	 mikilvæg	 forsenda	 aðlögunar	 innflytjenda	 að	 íslensku	 samfélagi	 og	 leggja	

stjórnvöld	mikla	áherslu	á	það	með	íslenskukennslunni.	Það	er	grunnurinn	að	nemendur	

með	 annað	móður	mál	 geta	 skilið	 og	 notað	 íslensk	mál	 og	 þannig	 tekið	 virkan	 þátt	 í	

íslensku	samfélagi.		

Árið	2007	gaf	út	aðalnámskrá	út	námsskrá	sem	heitir	Íslenska	sem	annað	tungumál	

fyrir	 bæði	 grundskóla	 og	 framhaldskóla	 á	 vegum	Menntamálaráðuneytisins.	Markmið	

þessarar	námskrá	er	að	veita	íslenskum	börnum	sem	dvalið	hafa	lengi	í	erlendis	stuðning	

í	íslensku	og	hugtakanámi	ef	þörf	krefur.	Íslenska	sem	annað	tungumál	skal	tekin	metin	

til	 studentpróf	 í	 framhaldsskólum.	 Framhaldsskólar	 landsins	 hafa	 stuðningskennslu	 í	

einstökum	námsgreinum	og	hefur	það	verði	hluti	af	 íslenskunámi	og	 í	þeirri	kennslu	h	

hefur	meðal	annars	verið	lögð	áhersla	á	hugtakaskilning.	Lagt	er	eining	mikil	á	áhersla	á	

að	 nemendur	 af	 erlendur	 uppruna	 gleyma	 ekki	 sínu	móðurmáli	 og	menningu	 og	 þess	

vegna	 er	 kostir	 að	 setja	 upp	 efni	 á	móðurmáli	 þeirra	 á	 netinu	 og	 í	 kennslustofunni.	 Í		

framhaldsskólum	er	nemendum	gefinn	kostur	á	því	nema	móðurmál	sitt	sem	valnám	og	

það	viðurkennt	til	stúdentspróf	ef	mótðurmál	er	annað	en	íslenska	

(Félagsmálaráðuneytið,	2007).	
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4 	Lög	um	framhaldsskóla	og	innflytjendur	
	

Framhaldsskólanám	 tekur	 við	 af	 grunnskólanámi	 og	 fer	 mennta-	 og	

menningarmálaráðherra	 með	 málefni	 skóla	 á	 Íslandi.	 Ráðherra	 fer	 yfir	 lög	 og	 mótun	

stefnu	skólanna	og	jafnframt	aðalnámskrá.	Ráðuneytið	staðfestir	 innihald	námskráa	og	

námsbrautarlýsingu	 í	 framhaldsskóla.	 Undir	 starfsemi	 mennta-og	

menningarmálaráðuneytis	 fellur	 einnig	 söfnun	 og	 úrvinnsla	 upplýsinga,	 stuðningur	 við	

þróunarstarf	og	önnur	málefni	tengd	skólastarfsemi	í	landinu.	Þar	með	talin	eru	málefni	

náms	á	framhaldsskólastigi	(Lög	um	framhaldsskóla	92/2008)	

	Samkvæmt	lögum	um	framhaldsskóla	er	hlutverk	þeirra	margþætt.	Lögð	er	áhersla	á	

að	nemendur	séu	undirbúnir	fyrir	þáttöku	í	lýðræðisþjóðfélagi	og	að	nám	við	þeirra	hæfi	

standi	 þeim	 til	 boða.	 Skólarnir	 eiga	 að	 stuðla	 að	 eflingu	 nemenda	 í	 rit-og	 talmáli	 en	

jafnframt	 hvetja	 þá	 til	 að	 sýna	 frumkvæði	 og	 ábyrgðarkennd.	 Í	 lögunum	 er	 jafnframt	

fjallað	um	mikilvægi	þess	að	nemendur	fái	notið	menningarverðmæta	og	að	nemendur	

séu	hvattir	til	að	leita	sér	þekkingar	og	séu	víðsýnir	(Lög	um	framhaldskóla	92/2008).	

Fyrir	 framhaldsskóla	er	 til	 sérstök	aðalnámskrá	og	var	hún	gefin	út	af	Mennta-	og	

menningarmálaráðuneytinu	 árið	 2011.	 Námskránni	 er	 skipt	 í	 tvo	 hluta,	 en	 sá	 fyrri	 er	

almennur	hluti	aðalnámskrár	og	fjallar	um	starfshætti	og	markmið	framhaldsskóla,	atriði	

varðandi	 námsmat	 og	 framvindu	 náms	 auk	 annars	mats	 á	 skólastarf.	 Í	 námskránni	 er	

fjallað	um	hvaða	viðmið	gilda	þegar	kemur	að	kröfum	til	náms	og	hvernig	námsframvindu	

skuli	háttað.viðmið	um	námskröfur	og	námsframvindu,	reglur	um	námsmat	og	vitnisburð	

og	ákveðið	mat	á	 skólastarfi.	Annar	hluti	er	um	námsbrautarlýsingu	 skv.	23	gr.	um	að	

framhaldsskólar	setja	sér	námsbrautarlýsingu	og	sendi	þær	til	ráðherra	til	staðfestingar.	

Skulu	námsbrautarlýsingar	byggðar	þannig	upp	að	það	samræmi	við	lög	og	reglugerðir.	

Innihald	námsbrautarlýsingu	á	að	vera	vægi	áfanga	 í	einstökum	greinum,	samhengi	og	

markmið	 náms	 (Mennta-og	 menningarmálaráðuneytið,	 2011).	 Í	 lögum	 um	

framhaldsskóla	má	finna	umfjöllun	um	námsbrautir	sem	leiða	til	starfsréttindaprófs	,	það	

á	meðal	til	sveinspróf,	námsbrautir	sem	leiða	til	stúdentsprófs	og	annara	námsbrauta	sem	

skilgreindarn	eru	til	námsloka	samkvæmt	ákvörðun	ráðherra.		Það	á	eining	að	koma	fram	

lágmarskfjöldi	 áfanga	 og	 eininga	 í	 einstökum	 námsgreinum	 (Lög	 um	 framhaldsskóla	

92/2008).	Ráðherra	er	heimilt	að	gefa	út	námsbrautarlýsingu	sem	sumir	framhaldsskóla	
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geta	 haft	 til	 viðmiðunar	 í	 skólastarfi	 sínu.	 Framhaldsskólar	 eiga	 svo	 að	 gefa	 út	

skólanámskrá	hver	fyrir	sig	samkvæmt	gr.	22	í	lögum	um	framhaldsskóla.	Í	skólanámskrá	

er	 greint	 frá	 starfsemi,	 helstu	 áherslum,	 stefnumótun,	 námsframboði,	 stuðningin,	

skyldum	 nemenda,	 foreldrarsamstarfi	 og	 fl.	 Skólanámskrá	 á	 að	 endurspeglast	 af	

aðalnámskrá	 í	 framhaldsskóla	 almennt	 og	 skólanefnd	 skal	 fylgjast	 með	 framkvæmd	

skólanámskrár.		

Í	32.	gr	í	sömu	lögum	segir	að	þeir	sem	hafa	lokið	grunnskólanámi	eða	hafa	náð	16	

ára	aldri	eiga	rétt	á	að	hefja	nám	við	í	framhaldsskóla.	Hver	framhaldsskóli	ber	ábyrgð	á	

innritun	nemendua	og	í	samingingum	milli	skóla	og	ráðuneytisins	er	kveðið	á	að	skylda	

skóla	að	taka	inn	nemendur	ef	laust	pláss	séð	að	ræða.	

Það	er	í	35.	grein	framhaldsskóla	þar	sem	fjallað	er	um	þann	hóp	sem	þessi	ritgerð	

snýst	 um,	 þ.e.	 innflytjendur.	 Í	 lagagreininni	 er	 kveðið	 á	 um	 að	 þeir	 sem	 hafa	 annað	

móðurmál	en	íslensku	eigi	rétt	á	að	stunda	nám	á	öðru	máli	en	íslensku,	sé	um	að	ræða	

námsbrautir	 sem	krefjast	mikillar	 íslenskukunnáttu	og	þeir	hafi	 ekki	öðlast	 gott	 vald	á	

málinu.	Þeir	sem	ekki	hafa	íslensku	að	móðurmáli	eiga	eins	að	fá	tækifæri	til	að	viðhalda	

eigin	máli	og	geta	því	tekið	málið	sem	valgrein.	Þeir	hafa	ákveðið	val	um	hvernig	því	námi	

er	háttað	og	geta	þá	mögulega	stundað	fjarnám	ef	ekki	er	boðið	upp	á	nám	í	viðkomandi	

máli	í	skólanum	sjálfum	(Lög	um	framhaldsskóla	92/2008).	

Nemendur	eiga	rétt	á	því	að	fá	kennslu	í	íslensku	sem	annað	mál.	Þeir	nemendur	sem	

lengi	hafa	búið	erlendis	eiga	 sama	 rétt	og	eiga	að	geta	haft	 íslensku	 sem	annað	mál	 í	

stúdentsprófi.	Fyrir	hendi	 skal	vera	svokölluð	móttökuáætlun	hjá	 framhaldsskólum,	en	

það	 er	 áætlun	 sem	 gildir	 fyrir	 þá	 nemendur	 sem	 ekki	 tala	 íslensku	 þegar	 þeir	 byrja	 í	

skólanum.	Í	áætluninni	skulu	koma	fram	upplýsingar	um	skólastarfið	almennt	og	námið	í	

heild	(Lög	um	framhaldsskóla	92/2008)		

Í	 reglugerð	 frá	 2009	 er	 fjallað	 sérstaklega	 um	 tungumálanám	 þeirra	 sem	 hingað	

flytjast	og	hafa	 annað	móðurmál	 en	 íslensku.	 Það	er	hvatt	 til	 þess	 að	nemendur	 sæki	

námskeið	sem	auka	þekkingu	þeirra	og	færni	til	að	fóta	sig	í	íslensku	samfélagi	og	eins	er	

fjallað	um	mikilvægi	þess	að	viðhalda	því	máli	sem	fólk	talar	fyrir.	Þrátt	fyrir	að	virðing	sé	

borin	fyrir	móðurmáli	er	samt	sem	áður	lögð	áhersla	á	að	nemendur	tileinki	sér	íslenskt	

mál	og	séu	þannig	betur	undirbúnir	fyrir	framhaldsnám.		
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Í	reglugerðinni	er	einnig	fjallað	um	áðurnefndar	móttökuáætlanir	sem	eiga	að	vera	til	

staðar	og	upplýsingar	um	þær	eiga	að	vera	aðgengilegar	í	námskrá	viðkomandi	skóla.		

Það	er	margt	sem	taka	þarf	tillit	til	í	móttökuáætlunum	eins	og	þessum.	Nemendur	

koma	 frá	 margskonar	 löndum	 og	 hafa	 mismunandi	 bakgrunn.	 Sumir	 nemendur	 hafa	

tileinkað	sér	ýmisskonar	færni	á	öðrum	sviðum	náms	og	skulu	móttökuáætlanir	taka	mið	

af	þessum	þáttum.	Túlkaþjónusta	er	annað	mál	sem	komið	er	 inn	á	í	 lögunum,	en	þeir	

nemendur	og	foreldrar	þeirra	sem	eru	heyrnarlausir	eða	tala	ekki	sama	mál	eiga	rétt	á	

túlkaþjónustu	 Þeir	 sem	 hafa	 annað	 móðurmál	 en	 íslensku	 eiga	 líka	 rétt	 á	 að	 fá	 sitt	

tungumál	 metið	 til	 eininga,	 annaðhvort	 í	 valáföngum	 eða	 í	 stað	 annarrar	

tungumálakennslu	 (Reglugerð	um	 rétt	nemenda	 í	 framhaldsskóla	 til	 kennslu	 í	 íslensku	

654/2009)		
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5 Þekking	á	stöðu	innflytjenda	og	erlendra	barna	í	framhaldsskólum	
	

Einhverjar	rannsóknir	hafa	rannsakað	innflytjendur	í	framhaldsskóla	á	Íslandi	en	nýjustu	

tölur	 frá	 Hagstofu	 Íslands	 varðandi	 skólasókn	 í	 framhaldsskóla	 hjá	 innflytjendur	 frá	

árunum	2013	og	2014	leiddu	í	ljós	að	skólasókn	reyndist	vera	minnst	af	öllum	sem	sóttu	

um	framhaldsskóla.	Rúmlega	81%	þeirra	sóttu	að	meðaltali	og	tæp	55%	sem	voru	í	skóla	

voru	18	ára	að	aldri.	Skólasókn	innflyjenda	við	18	ára	aldur	hefur	fallið	síðustu	tvö	ár	og	

ástæðan	fyrir	því	er	líklega	að	þessir	nemendur	hafa	þegar	lokið	námi	í	framhaldsskóla.	

Alls	sóttu	95,4%	16	ára	 í	 framhaldsskóla	haustið	2014	og	sóttu	81,3%	18	ára	nemenda	

skóla.	Hlutfallið	hefur	ekki	verið	 lægra	síðan	árið	2000.	Hugsaleg	skýring	er	að	stytting	

náms	til	studentprófs	hefur	leitt	til	þess	að	fleiri	tvítugir	nemendur	hafa	lokið	stúdentpróf	

við	19	ára	aldur	(Hagstofa	Íslands,	2016).	Hlutfall	hjá	annari	kynslóð	innflytjenda	er	hærri	

en	fyrstu	kynslóð	innflytjenda.	Rúm	97%	16	ára	sóttu	um	skóla	en	hlutfallið	lækkaði	niður	

í	75%	í	þessum	hópi	við	18	ára	aldur	(Rúnar	Helgi	Haraldsson,	2016).		

Gestur	 Guðmundsson	 (2013)	 gerði	 rannsókn	 um	 innflytjendur	 í	 íslenskum	

framhaldsskólum.	 Rannsóknin	 byggir	 á	 sjórnarhorni	 innflytjenda	 og	 tók	 Gestur	 saman	

frásagnir	þeirra	sem	eru	kommir	vel	á	veg	í	framhaldsnámi.	Nálgun	sem	viðtölin	buðu	upp	

á	var	lífsöguleg.	Viðmælendurnir	sögðu	frá	sinni	reynslu	af	skólagöngu	á	Íslandi	og	hvernig	

þeim	vegnaði	á	unglingsárunum.	Það	voru	sextán	nemendur	sem	töku	þátt	í	könnuninni.	

Einn	 nemi	 var	 í	 skóla	 utan	 höfuðborgarasvæðisins,	 hinir	 í	 þremur	 framhaldsskólum	 á	

höfuðborgarasvæðinu.	Það	kom	fram	að	allir	viðmælendur	höfðu	mismunandi	bakgrunn.	

Allir	 báru	 skólunum	 vel	 söguna	 og	 var	 tekið	 vel	 á	 mótið	 þeim.	 Viðmælendurni	 hafa	

almennt	haft	sterkan	námshvata	og	vilja	læra	íslensku	og	yfirleitt	sótt	sér	aðstoð	við	að	

læra	íslensku	ef	kostur	var	á	henni.	Nokkur	ungmenni	greindu	frá	því	að	stíf	stundakrá	

hafi	ekki	reynst	þeim	vel	að	læra	íslensku	og	er	sumir	tímarnir	reyndust	of	langir	og	sögðu	

þeir	 sig	 þá	missa	 einbeitinguna.	 Sumir	 viðmælendur	 sem	 tóku	þátt	 í	 þessari	 rannsókn	

höfðu	komið	hingað	til	lands	á	vinnualdri	og	höfðu	því	ekki	farið	í	grundskóla	hérlendis	og	

því	höfðu	þau	mörg	hver	engann	grunn	í	íslensku.	En	sumir	fluttu	hingað	á	barnsaldri	og	

eiga	báða	foreldra	af	erlendum	uppruna	(Gestur	Guðmundsson,	2013).		

Í	 niðurstöðum	 rannsóknar	 hanns	 kemur	 í	 ljós	 skólaganga	 hjá	 hinum	 hálfsíslensku	

viðmælendum	er	talsvert	öðruvisi	en	þeirra	sem	innflytjenda	sem	eiga	báðir	foreldra	eru	
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innflytjendur	eins	kemur	 í	 ljós	 í	skilgreiningarkafla.	Þau	ungmenni	sem	eru	hálfíslensku	

sem	eiga	báða	vel	menntaðar	foreldra	og	systkinni	veittu	þeim	mikið	aðstoð	í	skólagöngu	

og	í	gegnum	grunnskóla	og	til	fjögura	ára	náms	til	stúdentprófs.	En	þeim	sem	áttu	foreldra	

sem	vou	 innflytjendur	og	höfðu	ekki	mikla	þekkingu	á	námi	hérlendis	og	höfðu	eining	

lítinn	tíma	til	að	hjálpa	börnum	sínum	sökum	vinnu.	Í	rannsóknum	hanns	bendir	hann	á	

að	 framhaldsskólaganga	 þeirra	 hefur	 ekki	 verið	 auðvelt	 heldur	 líkir	 hann	 skólagöngu	

þeirra	við	þrautseigju	(e.resilience).	Þar	sem	mikið	vinna	er	að	læra	nýtt	tungumál	og	vera	

eining	að	vinna	á	sama	tíma.	Þegar	félagsleg	staða	innfluttra	nemendur	er	skoðuðu	kom	

það	 í	 ljós	 að	 nemendur	 eiga	 ekki	 nána	 íslenska	 vini	 eða	 nánum	 vinasamböndum	 við	

íslendinga.	 Þótt	 íslendingar	 hafi	 tekið	 vel	 á	mótið	 þeim	með	 vinsend	og	 samskipti	 við	

íslendinga	hafa	verið	góð	en	hafa	þeir		aldrei	verið	í	föstu	sambandi	fyrir	utan	skólatíma.	

Þessi	þættir	hafa	spilað	mikið	inni	nám	þeirra	(Gestur	Guðmundsson,	2013).		

Erlend	rannsókn	sýndi	að	félagslegt	umhverfi	menntunar	hefur	mikil	áhrif	á	velgengi	

nemenda	í	framhaldsskóla	en	þar	má	nefna	erlendra	rannsókn	sem	Bean	og	Eaton	(2001)	

gerðu	á	þessu	efni.	Niðurstöður	hennar	leiddu	í	ljós	að	skólastofnanir	þurfa	að	átta	sig	á	

að	félagsleg	aðlögun	er	lykillinn	að	velgengni	í	námi.	Það	var	eining	bent	á	að	nemendinn	

þurfi	 að	 hafa	 trú	 á	 sér,	 þ.e.	 sjálfsmyndin	 sé	 sterk	 og	 engin	 annar	 geti	 tekið	 ábyrgð	 á	

mentun	þeirra.	 Þanning	 eykur	það	 áhuga	þeirra	 á	 námi	og	hefur	 í	 för	með	 sér	 	 aukið	

sjálfsöryggi	fyrir	náminu	(Bean,	J	og	Eaton,	S.B,	2001).	

Þróunarverkefni	sem	Anh-Dao	Tran	og	Hanna	Ragnarsdóttir	gerðu	árið	2013	og	ber	

heitið	 Framtíð	 í	 nýju	 landi	 (FÍNL)	 beinist	 aðallega	 að	 innflytjendum	 frá	 Víetnam.	

Niðurstöður	leiddu	í	ljós	að	ungir	innflytjendur	sem	stunda	framhaldsskólanám	hér	á	landi	

er	í	erfiðri	stöðu	vegna	íslenskukunnáttu	og	eining	er	lítill	áhuga	á	mentun.	Í	rannsókninni	

er	bent	á	það	væri	nauðsynlegt	að	búa	til	sterka	íslenskunámsbraut	fyrir	innflytjendur	og	

þar	væri	íslenska	kennd	sem	annað	mál	og	þannig	væri	komið	til	móts	við	þarfir	þeirra.	

Einnig	ætti	þessi	braut	að	vera	opin	þeim	sem	vilja	efla	íslenskukunnáttu	sína	og	þar	með	

ver	 sterkari	 á	 atvinnumarkaði.	 FÍNL	 fékk	 styrk	 frá	 menntamálaráðuneytinu	 úr	

Þróunarsjóði	framhaldsskóla	árin	2006	og	2007	til	að	vinna	í	nýrri	framhaldsskólabraut.	

Brautin	 ætti	 að	 þjóna	 þeim	 sem	 hafa	 áhuga	 á	 bóklegu	 og	 verklegu	 námi	 á	

framhaldsskólastigi.	 Megin	 tilgangur	 með	 nýrri	 námsbraut	 er	 sú	 að	 nemendur	 öðlist	
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þjálfun	í	íslensku,	notaðar	voru	öflugar	aðferðin,	sjálfstraust	byggt	upp,	samskipti	bætt	og	

félagsleg	tengsli	byggð	(Anh-Dao	Tran	og	Hanna	Ragnarsdóttir,	2013).		

	Það	 má	 benda	 á	 að	 í	 öðrum	 íslenskum	 rannsóknum	 um	 stöðu	 innflytjenda	 í	

framhaldsskóla	 en	 í	megindlegri	 rannsókn	 sem	 Sólveig	 Brynja	 Grétarsdóttir	 gerði	 árið	

2007	um	námslok	hundrað	og	nítjan	nemenda	sem	fluttu	til	Íslands	á	árunum	1991-1998	

og	 byrjuðu	 á	 íslenskunám	 á	 sama	 tíma.	 Rannsókn	 Sólveiga	 sýndi	 fram	 á	 hvert	 gengi	

nemenda	af	erlendu	bergi	brotnir	í	íslenskunámi.	Svo	virðist	að	nýkomnum	nemendum	

gengur	 erfiðlega.	 Þeir	 hafa	 litla	 trú	 á	 sjálfum	 sér	 vegna	 takmarkaðrar	 íslenskunnáttu.	

Aðeins	fjörutíu	og	tveir	nemendur	útskrifuðust	úr	framhaldsskóla	(35,3%)	eða	voru	enn	í	

námi	af	hundrað	og	nítján	nemendum.	Sjötíu	og	sjö	nemendur	hættu	í	námi	(64,7%)	og	

er	það	gríðarlega	há	tala(Ragna	Lára	Jakobsdóttir,	2007).			

Í	rannsókn	Þórodds	Bjarnassonar	(2006)	sem	beinist	að	inniflytjendum	og	nemendum	

af	 erlendum	 uppruna	 í	 framhaldsskóla	 kom	 í	 ljós	 að	 þeim	 upplifðu	 almennt	 meiri	

vandlíðan	í	skólum	en	aðrir.	Þeim	fannst	samnemendur	sínir	sýna	óvirðingu	í	garð	þeirra	

út	 frá	 bakgrunni	 og	 töldu	þeir	 sig	 frekar	 að	 verða	 fyrir	 einelti	 í	 samanburði	 við	 önnur	

bekkjarsystkin	sín.	Rannsóknin	bendi	á	að	nemendur	með	annan	uppruna	séu	líklegri	að	

lenda	 í	óreglu,	t.d.	áfengisneyslu,	reykingu	og	stundað	kynlíf	áður	en	grunnskóla	 lýkur.	

(Þóroddur	Bjarnason,	2006).		

Í	 öðrum	 rannsóknum	 sem	 beinist	 hafa	 að	 innflytjendum	 sem	 stunda	 nám	 við	

framhaldsskóla	 er	 til	 dæmis	 rannsóknarritgerðar	 sem	 byggist	 á	 eigindlegri	

rannsóknaraðferð	eftir	Anna	Lilja	Harðarsdóttur	(2015).	Niðurstöður	úr	henni	leiða	í	ljós	

að	viðmælendur	sem	hafa	ekki	íslensku	sem	sit	móðurmál	gengur	fyrst	vel	í	skólanum	þar	

sem	 það	myndast	 spenna	 við	 að	 byrjað	 í	 framhaldsskóla	 en	með	 tímanum	 dregst	 úr	

spennuni	og	álag	vegna	heimanáms	verður	meira	með	tímanum.	Vettvangur	fyrir	íslensku	

kunnáttu	var	lítill	og	ofan	á	það	er	mikil	heimavinna	sem	nemendur	af	erlendum	uppruna	

þurfa	 að	 sinna	 og	 ráða	 ekki	 við.	Niðurstöður	 leiddu	 í	 ljós	 að	mestu	 erfiðleikarnir	 sem	

viðmælendurnir	 standa	 frammi	 fyrir	 var	 íslenska	 tungumálið	og	 	 slök	 íslenskukunnátta	

verður	 til	 að	námsárangur	verður	verri	en	þeir	ætlast	 til	og	metnaðurinn	hverfur	með	

tímanum.	 Rannsóknin	 bendir	 á	 að	 góð	 móttökuáætlun	 getur	 stuðlað	 að	 farsæli	

skólagöngu	í	framhaldsskóla	og	auk	þess	sem	aukin	stuðningur	við	heimanám	myndi	skila	

árangri.	Auk	þess	 sem	 ÍSA	námskeið	 (Íslenska	 sem	annað	 tungumál)	hefur	 góð	áhrif	 á	
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viðmælendur	 Önnu	 en	 eining	 skapar	 það	 fordóma	 þar	 sem	 þessir	 nemendur	 er	 þá	

aðgreindir	frá	öðrum	samnemendum	sínum	með	neikvæðum	formerkjum.	Nemendur	af	

erlendum	uppruna	eiga	ekki	oft	góðar	 íslenska	vinir	en	þó	nokkra	 íslenskir	vinir.	Þetta	

getur	hjálpa	þeim	mjög	mikið	aðlagast	og	aukið	tungumálakunnáttu	sínu	til	heilling	með	

því	að	eignast	íslensku	vinir	og	auk	þess	létta	álagið	(Anna	Lilja	Harðarsdóttir,	2015).	

					Í	meistararitgerð	sinni	fjallar	Maja	Loncar	(2016)	um	hvað	skóla	umhverfið	er	mikilvægt	

fyrir	þroska	og	sjálfsmynd	barna	og	að	ef	þau	hafa	upplifað	skerta	skólagöngu	séu	meiri	

líkur	á	að	þau	falli	brott	frá	náminu.	Hún	talar	um	að	flóttabörn	upplifi	jafnvel	neikvæð	

viðhorf	í	sinn	garð	afþví	að	þau	tala	ekki	nógu	góða	íslensku	en	það	er	mikil	áhersla	lögð	

á	að	þau	tileinki	sér	sem	fyrst	tungumálið.	Maja	segir	jafnframt	að	það	taki	fólk	sem	er	

orðið	meira	en	fimmtán	ára	gamalt	lengri	tíma	að	læra	tungumál	(Maja	Loncar,	2015).		

Þetta	sýnir	að	framhaldsskólaárin	eru	mjög	mikilvægur	tími	fyrir	fólk	og	að	ef	upplifun	af	

skóla	 er	 neikvæð	 þá	 getur	 það	 haft	 áhrif	 á	 fullorðinsárin.	 Það	 er	 því	 mikilvægt	 að	

menntakerfið	 sé	 undirbúið	 á	 framhaldsskólastiginu	 og	 taki	 vel	 á	móti	 þeim	 sem	 hafa	

kannski	gengið	í	gegnum	erfiðleika	og	þurfa	að	byrja	nýtt	líf	í	nýju	landi.	Ef	nýir	íbúar	á	

Íslandi	fá	neikvæða	sjálfsmynd	í	framhaldsskóla	getur	það	orðið	til	þess	að	þeir	gefast	upp	

og	hætta.	

	

	

5.1 	Helstu	hindranir	í	námi		
	

Ýmsar	aðstæður	geta	verið	hindranir	 fyrir	 innflytjendur	 í	 framhaldsskóla	en	 í	 rannsókn	

Anh-Dao	Tran	og	Hanna	Ragnarsdóttir	(2013)	kemur	fram	að	hindranir	sem	nemendur	af	

erlendrum	 uppruna	 glíma	 við	 í	 aðlögun	 framhaldsskólastigi	 eru	 fjórir	 þættir,	 fyrsta	

hindrunin	 var	 skortur	 á	 íslenskukennslu.	 Enginn	 íslenskunámskeið	 voru	heppinleg	 fyrir	

innflytjendur	að	læra	og	ná	þeirri	íslenskukunnáttu	sem	þeir	þurftu	á	að	halda	til	að	fara	í	

framhaldsskóla.	 Önnur	 hindrunin	 er	 vegna	 slakar	 íslenskukunnáttu	 og	 litlum	 áhuga	 á	

menntun	og	eiga	þau	erfitt	með	halda	sér	á	réttri	braut	í	framhaldsskóla.	Þriðja	hindrunin	

var	skortur	á	sjáfsvirðingu	og	innri	hvatningu,	þau	fá	ekki	mikla	viðurkenningu	fyrir	sína	

vinnu	og	vantar	þar	að	auki	meiri	stuðning.	Fjórða	hindrunin	er	af	fjölskylduástæðum,	án	
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stuðnings	frá	fjölskyldu	og	skólakerfi	er	námi	í	framhaldsskóla	þeim	afar	erfitt		(Anh-Dao	

Tran	og	Hanna	Ragnarsdóttir,	2013).		

Samvinna	milli	ólíkra	stofnana	og	samtaka	og	hvatning	frá	sem	flestum	getur	dregið	

úr	hindrunum.	Framtíð	í	nýju	landi	sem	þróunarverkefni	sem	sýndi	fram	á	að	þessir	þættir	

gera	 möguleika	 innflytjenda	 betri	 og	 vænlegri	 til	 árangurs	 (And-Dao	 Tran	 og	 Hanna	

Ragnarsdóttir,	2013).		

Rannsóknir	 benda	 á	 að	 hindranir	 sem	 erlendir	 nemendur	 upplifa	 er	 litill	 félagsleg	

tengsl	og	er	það	þeim	erfitt	og	jafnvel	mesta	hindrunin	(Nína	Magnúsdóttir,	2010).	Eining	

kom	í	ljós	í	niðurstöðum	rannsóknarinnar	að	lítill	íslenskukunnátta	gera	þeim	erfitt	fyrir	í	

námi	 og	 í	 félagslega,	 íslenska	mál	 tryggir	 ekki	 aðeins	 inngöngu	 að	 íslenskum	 vinahópi	

heldur	er	líka	lykilinn	að	velgengni	(Nína	V.	Magnúsdóttir,	2010).		

Í	rannsókn	Svanhildar	Daníelsdóttur	(2009)	sem	hefur	fjallað	um	hindranir	sem	börn	

af	erlendum	uppruna	glíma	við	kemur	fram	að		skólaganga	er	ekki	eins	strembin	og	fyrri	

rannsóknir	höfðu	gert	ráð	fyrir.	Sex	erlend	ungmennum	á	aldrinum	18-19	ára	voru	spurð	

um	skólagöngu	sína	og	í	ljós	kom	að	hún	reyndist	ekki	er	ekki	eins	erfið	og	höfundur	hafði	

gert	ráð	fyrir	heldur	hafði	skólaganga	þeirra	byggt	upp	dugnað	og	vilja	til	að	læra.	Þó	ekki	

hafi	 verið	 lögð	mikil	 áhersla	 á	 fjölmenningarlega	menntun	 og	 lítil	 sem	 eigin	 áhersla	 á	

hóparvinnu	í	kennslu	þá	gekk	ungmennunum	öllum	vel	í	grunnskóla.	Þau	töldu	sig	vera	

klár	í	framhaldsnám	og	báru	þau	vel	söguna	af	kennurum	og	samnemendum	(Svanhildur	

Daníelsdóttir,	2009).	Það	má	segja	að	líka	að	tengsl	við	íslenska	jafnaldra	og	kennara	er	

ein	 af	 hindrunum	 sem	 þau	 upplifa	 vegna	 óvissu,	 óöryggi	 og	 erfiðleika	 vegna	

tungumálaerfiðleika.	Eining	þurfa	þau	að	byggja	ofan	á	jákvæða	hluti	til	þess	að	komast	

yfir	hindranir	(Hanna	Ragnarsdóttir,	2011).		

Íslenskan	er	erfitt	og	hart	tungumál,	málfræði	er	flókin	og	framburður	erfiður.	Margir	

hreinlega	þora	ekki	að	reyna	að	segja	þessi	skrítnu	orð.	Gestur	Guðmundsson	(2013)	fékk	

svipaðar	niðurstöður	í	rannsókn	sinni	á	þessu	sviði,	rannsóknin	leiddi	í	ljós	hindranir	sem	

innflytjendur	 kljást	 við	 og	 íslenskan	 ber	 þar	 hæst	 af	 því.	 Ljóst	 er	 að	 íslenska	 sé	 erfitt	

tungumál	og	kennarar	í	grunnskólum	og	framhaldsskólum	hafa	góðan	skilning	á	því.	Það	

hefur	komið	í	ljós	að	umbun	skiptir	sköpum	þrátt	fyrir	að	framistaðan	sé	ekki	fullkomin.	

Hver	 einstaklingur	 er	 misjafn	 og	 hvort	 hann	 sé	 fljótur	 að	 læra	 íslensku	 eða	 ekki.		

Niðurstöður	Gests	benda	á	að	ef	íslenskan	sé	enn	vandamál	fyrir	viðmælændur	eftir	tíu	



25	

ár	er	 líklegt	að	ástæða	sé	að	við	höfum	of	þröngan	vettvangi	til	að	þjálfa	 í	 íslensku.	Sá	

vettvangur	er	kennslustofan	og	lítið	rými	til	að	tjá	sig	á	íslensku	fyrir	utan	skólastofuna	

(Gestur	Guðmundsson,	2013).	

	

5.2 Félagslegur	stuðningur	innan	skóla	og	á	heimili	
	

Nám	 í	 framhaldsskóla	 er	 krefjandi	 og	mikil	 vinna.	Með	 því	 að	 hafa	 góðan	 félagslegan	

stuðning	 frá	 öllum	aðilum	 í	 kringum	 sig	 getur	 skipt	 sköpum	og	 styrkt	 einstakling	með	

annað	 móðurmál	 að	 komast	 yfir	 hindranir.	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 að	 á	 afskipti	

foreldra	 af	 barni	 sínu	 vegna	 náms	 hafa	 jákvæð	 áhrif	 á	 námsárangur	 þeirra.	 Félaglegir	

þættir	 sem	 er	menningarlegir,	 fjölskyldur,	 félagslegar	 aðstæður	 og	 eðli	móðurmáls	 er	

þessi	 þættir	 sem	 þarf	 að	 styða	 við	 hjá	 innflytjendum	 út	 frá	 þeim	 sjálfum	 (Gestur	

Guðmundsson,	2013;Sigrún	Harðardóttir,	2015).	

Innflytjendur	hafa	aðra	menningarlega	reynslu	en	innfæddir	og	þess	vegna	tekur	tíma	

að	aðlagast	gildum	og	viðmiðum	innan	skólakerfisins.	Þar	af		leiðandi	myndast	togstreita	

hjá	innflytjendum	á	milli	skóla	og	fjölskyldu	vegna	krafna	sem	gerðar	eru	til	þeirra.	Oftast	

er	það		fjölskyldan	sem	gerir	kröfum	til	nemenda	sem	eru	af	erlendum	uppruna	til	að	læra	

tungumál	sem	fyrst	vegna	tungumálaskorts	hjá	foreldrum	og	þess	vegna	myndast	kröfur	

til	barnanna	þar	sem	þau	eru	oft	móttækilegri.	Stuðningur	frá	fjölskyldum	skiptir	miklu	

málið	enda	hafa	rannsóknir	sýnt	fram	á	að	nemendur	sem	eiga	foreldra	sem	styðja	þau	í	

námi	og	eru	virkir	þáttakendur	í	námi	þeirra	eru	líklegri	að	sýna	fram	á	betri	námsárangur.		

Eins	 þegar	börn	hafa	 góð	 félagsleg	 tengsl	 við	 samnemendur	 sína	 en	 á	móti	 kemur	 að	

nemendur	sem	eiga	foreldrar	sem	eru	ekki	hjálpsamir	og	sinna	ekki	uppeldishlutverki	sínu	

eru	þau	börn	 líklegri	 til	 þess	 að	 sýna	 fram	 lakari	 námsárangur	 en	aðrir	 samnemendur	

þeirra.	Nemendur	af	erlendum	uppruna	geta	náð	langt	 í	sínu	námi	og	geta	sýnt	góðan	

námsárangur	ef	foreldranir	þeirra	áhugasamir	um	námi	þeirra	og	eining	getur	það	haft	

jákvæðar	 afleiðingar	 fyrir	 skólastarfið	 almennt	 (Sigrún	 Harðardóttir,	 2015;Sapugan	 og	

Sapugan,	2014;	Gestur	Guðmundsson,	2013).	

	Gagnvart	nemendum	af	erlendum	uppruna	er	hvatning	og	stuðning	grundvallar	atriði	

bæði	vegna	náms	og	félagslegum	tengslum	við	aðra	nemendur.	Með	góðri		hvatningu	og	



26	

hrósi	fer	þeim	að	ganga	vel	í	námi	sem	er		partur	á	því	að	byggja	upp	seiglu	til	að	ljúka	

framhaldsskólaprófi.	 Stuðningur	 sem	 skólinn	 veitir	 gagnvart	 nemendum	 af	 erlendum	

uppruna	 er	 oftast	 frá	 skólafélagsráðgjöf	 og	 er	 hún	því	 gríðarlega	mikilvæg	 fyrir	 þeirra	

árangur	(Sigrún	Harðardóttir,	2014;	Birna	Arnbjörnsdóttir,	2008).	

Birna	Arnbjörnsdóttir	(2008)	bendir	á	að	stuðningur	frá	skólanum	skiptir	öllu	málið	

fyrir	nemendur	af	erlendra	uppruna	og	án	sérstakar	aðstoðar	frá	skólanum	og	sérkennslu	

eiga	þau	erfitt	með	námi	á	meðan	þau	tileinka	sér	tungumálið.	Skólinn	þarf	að	átta	sig	á	

þeirri	aðstoð	sem	þeim	vantar	sjá	til	þess	hún	sé	veitt	og	að	nemendurnir	skilji	námsefnið.	

Til	þess	að	komast	á	móts	við	þetta	hefur	skólinn	boðið	upp	lengri	próftíma	fyrir	þessa	

nemendur	og	en	einnig	er	í	boði	að	prófið	sé	lesið	upp	fyrir	nemendur	og	spurningar	betur	

útskýrðar	(Birna	Arnbjörnsdóttir,	2008).		

Eins	 og	 Anh-Dao	 Tran	 og	 Hanna	 Ragnarsdóttir	 (2013)	 benda	 á	 er	 stuðningsnet	

nauðsynlegt	fyrir	þennan	hópi	til	að	betur	gangi	í	skólanum	og	eykur	það	einnig	áhuga	á	

námi.	 Dæmi	 um	 þennan	 stuðnig	 er	 mentorverkefni	 sem	 er	 ætlað	 sem	 stuðningur	 til	

ungmenna.	Hugmyndir	um	mentor	hafa	verið	þróaðar	í	ýmsum	löndum	og	hefur	virkað	

vel	með	fjölbreyttan	hóp	sem	er	af	mismunandi	uppruna	og	með	mismunadni	tungumál	

(Colley,	2003).	Stuðningurinn	skiptir	miklu	máli	þá	sérstaklega	 fyrir	 suma	 innflytjendur	

sem	hafa	ekki	alist	upp	við	stuðning	frá	fjölskyldu	og	vinum.		

	

5.3 Brotthvarf	innflytjendra	úr	framhaldsskólum	
	

Á	 Íslandi	 eru	 færri	 nemendur	 sem	 ljúka	námi	á	 framhaldsskólastigi	 en	 í	 flestum	OECD	

löndum.	 Í	 OECD	 löndum	 sem	 eru	 25	 talsins	 eru	 Íslands	 og	 Lúxemborg	 er	með	 lægsta	

hlutfall	af	nýnema	sem	útskrifast	á	réttum	tíma	eða	eftir	fjögurra	ára	nám.	Á	Íslandi	er	

55%	sem	útskrifast	á	réttum	tíma	en	það	sama	er	að	segja	með	Luxemborg.	Auk	þess	er	

brautskráningarhlutfall	 af	 framhaldsskólastigi	 OECD	 löndum	 er	 85%	 að	 meðaltali	 og	

Íslandi	er	langt	undir	því.	En	þess	má	geta	að	Í	OECD	löndum	er	framhaldsskólanám	mis	

langt	og	í	sumum	löndum	námið	jafnvel	styttra	en	á	Íslandi,	en	almennt	miðað	við	þrjú	ár	

í	framhaldsskólanám	í	OECD	löndum	en	á	Íslandi	er	það	fjögur	(Hagstofa	Íslands,	2014).	
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						Í	 skrýslu	OECD,	Preventing	 Early	 School	 Leaving	 in	 Europe	 -	 	 Lessons	 Learned	 from	

Second	 Change	 Education	 (2013)	 kom	 fram	 í	 að	 í	 OECD-löndum	 þá	 er	 staðan	 hjá	

innfluttum	 nemendum	 sem	 stunda	 nám	 við	 framhaldsskóla	 mun	 slakari	 en	 hjá	

innfæddum	en	eining	kemur	fram	í	skýrslu	að	þeir	hætta	fyrr	í	skólanum	og	brotthvarf	úr	

framhaldsskóla	er	meira	hjá	þeim	heldur	en	meðal	innfæddra	nemenda.	Það	má	því	segja	

að	 þessi	 hópur	 er	 í	 mjög	 viðkvæmri	 stöðun	 í	 skólanum	 og	 þar	 af	 leiðandi	 eru	

atvinnumöguleikar	verri	og	fátækargildra	gæti	gleypt	þá	vegna	menntunarskorts.		

Ekki	liggja	fyrir	nýjar	upplýsingar	frá	Hagstofu	Íslands	um	brotthvarf	hjá	innflytjendum	

en	nýjustu	tölur	frá	Hagstofunni	er	frá	árinu	2014	sem	sýndu	fram	að	að	45%	nemenda	

sem	eru	innfæddir	útskrifast	á	réttum	tíma	eða	eftir	fjögur	ár	en	hjá	nemendur	sem	er	

innflytjendur	er	26%	sem	útskrifast	eftir	fjögurra	ára	nám	(Hagstofu,	2014).	Það	má	því	

geta	að	tölur	frá	OECD	sem	kom	út	árið	2016	sýndu	fram	að	 innflytjendur	hætta	fyrr	 í	

framhaldsskóla	en	 innfæddir	eða	37%	hjá	 innflytjendum	á	móti	27%	hjá	 innfæddum	á	

aldrinum	25-44	ára	(OECD,	2016).		

Ef	skoðaðar	eru	helstu	ástæður	brotthvarfs	hjá	innflytjendum	á	framhaldsskólastigi	

kemur	ljós	að	aðstæður	geta	verið	mismunandi	en	oftast	hefur	félagslegur	bakgrunnur.	

menntunarstig	 foreldra	 og	 fjölskyldurmynstur	mest	 áhrif.	 Áhrifavaldar	 geta	 eining	 líka	

verið	fyrri	skólareynsla	og	viðhorft	til	menntunar.	Kyn,	kynþáttur,	sjálfsmynd,	heilsufar	og	

fötlun	er	áhrifavaldur	í	brotthvarfi	hjá	innflytjendum.	Nemendur	úr	þessum	hópi	eiga	oft	

erfitt	 með	 félagslega	 þátttöku	 og	 það	 hefur	 mikil	 áhrif	 á	 námið	 sjálft.	 Uppbygging	

menntakerfisins	 og	 félagsstaða	 hjá	 innflytjendum	 á	 framhaldsskólastigi	 hefur	 áhrif	 á	

námsárangur	og	einkunnir.	Því	lægri	einkunn	í	grunn-	og	framhaldsskóla	því	meiri	líkur	á	

því	að	nemendur	af	erlendum	uppruna	hverfi	frá	skólanum	(Rósa	Björg	Þorsteinsdóttir,	

2013).	

						Sálfræðingurinn	 Erik	 Eriksson	 fjallaði	 um	 sjálfsmynd	 einstaklinga	 og	 setti	 fram	

kenningu	um	hvernig	manneskjan	upplifir	 sjálfa	 sig	 á	mismunandi	 tímabilum	ævinnar.	

Samkvæmt	þessari	kenningu	Erikson	er	ævinni	skipt	í	bernsku,	millibilsástand	(transition	

years)	og	fullorðinsár.	Hann	lýsir	því	hvernig	hvert	þessara	skeiða	inniheldur	ákveðin	stig,	

til	 dæmis	 skiptist	 bernskan	 í	 fjögur	 stig	 og	 fullorðinsárin	 í	 þrjú	 stig,	 eða	 snemm-

fullorðinsár,	miðaldra	og	efri	ár.	Millibilsástandið	er	bara	eitt	stig	og	það	er	þetta	tímabil	

þegar	fólk	er	að	breytast	úr	barni	yfir	í	fullorðna	manneskju.	Þetta	stig	er	kallað	unglingsár	
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(adolescence)	og	samkvæmt	Erikson	er	þetta	gríðarlega	mikilvægt	stig	þegar	kemur	að	því	

hvernig	fólk	sér	sjálft	sig.	Þarna	mótast	sjálfið	(ego)	sem	fólk	býr	svo	við	alla	ævina.	Ef	að	

fólk	 býr	 við	 góða	umönnun	og	 atlæti	 frá	 bernsku	og	 fær	 góðan	 stuðning	 í	 verkefnum	

sínum	í	lífinu	eru	meiri	líkur	á	að	sjálfið	eða	sjálfsmyndin	verði	sterkari	(Beckett	og	Taylor,	

2010,	bls.	35).		

Ef	að	kenning	Erikson	er	skoðuð,	og	sú	staðreynd	að	það	er	erfitt	fyrir	fólk	sem	er	orðið	

fimmtán	ára	að	læra	nýtt	tungumál	er	auðvelt	að	sjá	að	áætlanir	og	námskrár	verða	að	

taka	mið	af	þessu	og	finna	leiðir	til	að	þeir	sem	flytjast	til	Íslands	nái	að	fóta	sig	betur	og	

fái	 góðan	 aðlögunartíma	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 fara	 í	 framhaldsskóla.	 Það	 er	 mjög	

mikilvægt	að	grunnurinn	sé	góður	því	annars	er	erfitt	fyrir	fólk	sem	flyst	til	 landsins	að	

eiga	hér	góða	framtíð	og	möguleika	á	tekjum	og	góðri	vinnu.	Þeir	sem	ekki	klára	skóla	

festast	kannski	í	láglaunastörfum	og	eiga	ekki	tækifæri	til	að	mennta	sig	þegar	komið	er	á	

fullorðinsár.		
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6 Skólafélagsráðgjöf	með	innflytjendum	

6.1 	Almennt	um	skólafélagsráðgjöf	
Skólafélagsráðgjöf	 er	 eitt	 af	 sérsviðum	 félagsráðgjafar	 og	 starfa	 þeir	 í	 skólakerfinu.	

Hlutvert	 skólafélagsráðgjafa	 er	 margþætt,	 starfið	 felst	 meðal	 annars	 í	 því	 að	 hafa	

samskitpi	á	milli	heimilis	og	skóla,	bein	ráðgjöf	við	nemendur	og	fjölskyldur,	handleiðslu	

við	 kennara	 og	 að	 vera	 málsvari	 nemenda	 (Sigrún	 Harðardóttir,	 2014;	 Guðrún	 Elva	

Arinbjarnardóttir,	 2011).	Áhersla	 skólafélagsráðgjafa	er	bæði	 félagsleg	og	námsráðgjöf	

sem	 beinist	 að	 nemendum.	 Í	 skólakerfinu	 starfa	 eining	 margir	 sérfræðingar	 t.d	

sálfræðingar,	kennarar,	sérkennarar,	hjúkrunarfræðingar	og	skólafélagsrágjafar.	Eru	þeir		

aðila	 sem	 vinna	 að	 málum	 nemenda	 og	 mynda	 þannig	 þverfagleg	 teymi.	 Markmið	

skólafélagsráðgjafar	er	hjálpa	nemendum	að	náð	árangri	í	sínu	námi,	komast	yfir	hindranir	

og	 öðlast	 félags-	 og	 tilfiningarlegan	 þroska.	 Eining	 er	 hlutverk	 skólafelagsráðgjafa	 að	

stuðla	 að	 forvörnum,	 aðstoða	 við	 verkefnaþróun	 sem	 skólar	 koma	 á	 fót	 og	 sinna	

rannsóknum	í	faginu	(Farley,	Smith	og	Boyle,	2006).	

						Skólafélagsráðgjafar	 vinna	með	 styrkleika	 einstaklingsins	 með	 vinnuaðferðum	 sem	

passa	hverjum	og	einum	einstaklingi	fyrir	sig.	Vinnuaðferðir	sem	skólafélagsráðgjafar	nýta	

í	sínu	starfi	eru	t.d	lausnarmiðaðar	nálganir	og		styrkleikarnálganir,	menningarnæmi	og	

samhliða	heildarsýn.	Mikilvægt	er	í	tilfelli	nemenda	sem	eru	innflytjendur	að	skoða	allt	

umhverfi	þeirra	og	líðan	í	nýju	samfélagi	út	frá	heildarsýn	í	fjölmenningar	starfi.	Þættir	

sem	eru	mikið	skoðaði	út	frá	heildarsýn	eru	fjölskyldan,	félaglegt	umhverfi	og	upplifanir	

(Puukari	og	Launikari,	2005;	Hanna	Ragnardóttir,	2007).	

Guðbjörg	Vilhjálmdóttir	(2000)	bendir	á	að	þeir	nemendur	sem	sækjast	eftir	aðstoð	

skólafélagsráðgjafa	í	byrjuð	skólagöngu	sinnar	náð	fram	á	betri	árangri	 í	námi	en	aðrir.	

Þetta	getur	tengst	því	að	þeir	nemendur	hafa	fengið	aðstoð	við	að	velja	námsbraut	sem	

hentar	þeim	og	þannig	öðlast	nemendurnir	skýrari	mynd	af	náminu.	Framhaldsskólar	og	

aðrar	menntastofnanir	eru	einn	af	grunnþáttum	velferðarsamfélagsins	og	þess	vegna	eru	

störf	skólafélagsráðgjafar	afar	mikilvæg	þar	sem	þeir	stuðla	að	virkni	nemenda	til	þattöku	

í	samfélaginu	(Sigrún	Harðardóttir,	2014).	Skólafélagsráðgjafar	líkt	og	allir	félagsráðgjafar	

nota	heildarsýn	sem	leiðarljós	í	sínu	starfi	með	nemendum.	Það	felur	í	sér	að	vinna	út	frá	

nemandanum	sjálfum	með	tilliti	til	félagslegra	aðstæðna,	tilfinningarlegra	og	námslegra.		
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Vinnuaðferðir	 fjölmenningafélagsráðgjafa	er	skipta	 í	þrjú	stig.	Þessar	vinnuaðferðir	

henta	vel	þegar	einstaklingur	er	nýr	á	Íslandi	og	þarfnast	stuðning	við	aðlagast	og	hefur	

enga	hjálparhönd.	Fyrsta	stig	er	að	kanna	fjölskylduraðstæður	hjá	viðkomandi,	þeir	vilja	

fá	 að	 átta	 sig	 á	 aðstæðum	og	 t.d	 vita	 ástæðu	 komu	 fjölskyldunnar	 til	 landsins,	 hvaða	

menntun	 einstaklingur	 hefur	 ofl.	 Annað	 stig	 er	 að	 kafa	 dýpra	 í	 aðstæður	 sem	

einstaklingurinn	bjó	 í	heimalandi	 sínu	og	 fyrri	 reynslu.	Félagsráðgjafinn	 reynir	að	 finna	

hvernig	umhverfið	var	sem	einstaklingur	bjó	í	heimalandi,	hvort	hann	hafði	upplifað	átök,	

fátækt,	áföll	og	hvaða	áhrif		flutningur	til	Íslands	kann	að	hafa	haft.	Á	Þessu	stigi	reynir	

félagsráðgjafinn	að	átta	sig	á	tengslaneti	einstaklingsins.	Hver	einstaklingur	hefur	sitt	eigið	

tengslanet	og	til	að	komast	að	því	er	oft	þörf	á	að	kafa	dýpra	í	fjölskylduna	og	umhverfi	

viðkomandi.	Þriðja	og	 síðasta	 stigið	 felur	 í	 sér	aðlögunarferli.	 Þá	 fer	 ferli	 af	 stað	 til	 að	

hjálpa	 einstaklingin	 að	 aðlagast	 nýju	 landi	 og	 nýjum	 aðstæðum.	 Aðlögun	 getur	 tekið	

langan	tíma	en	það	tekur	tíma	að	aðlagast	nýju	umhverfi	og	menningu.	Félagsráðgjafar	

hafa	 eining	 það	 hlutverk	 að	 vera	 vel	 upplýstur	 um	 aðstoðum	 skjólstæðings	 þeirra	 og	

menningu	(Pukkari	og	Launikari,	2005;	Iveys	og	Pedersen	í	Nissila	og	Lairio,	2005).		

	

6.2 	Skólafélagsráðgjafar	og	innflytjendur	
	

Samkvæmt	gr.	2	í	starfsreglum	fagdeildar	fjölmenningarfélagsráðgjafa	er	markmið	að	

efla	einstakling	og	fjölskyldur	af	erlendum	uppruna	og	vera	til	staðar	fyrir	þau	(Lög	um	

starfsreglur	fjölmenningarfélagsráðgjafar,	nr.	2).		Búast	má	við	því	að	þessi	áhersla	sé	hluti	

af	skólaráðgjöf	nemenda	af	erlendum	uppruna.	Ekki	eru	allir	nemendur	þessa	hóps	þó	

nýjir	í	samfélaginu	heldur	tilheyra	annari	kynslóða	innflytjenda.	Það	er	þó	svo	að	í	starfi	

með	þessum	hóp	nemenda,	bæði	fyrstu	og	annari	kynslóða	innflytjendur	þarf	að	huga	að	

menningarlegum	bakgrunn,	tungumálaþáttum,	tengslum	nemenda	og	fjölskyldur	þeirra	

við	 skóla.	Mikilvæg	 er	 fyrir	 skólafélagsráðgjafa	 að	 vera	meðvitaður	 um	 eigin	 viðhorft	

gagnvart	menningu	nemenda	af	erlendum	uppruna	og	þekkja	til	gilda	og	hefða	þeirra.	

Hver	einstaklingur	hefur	sinn	bakgrunn,	veikleika	og	styrkleika	og	þanning	geta	myndast	

tengsl.	Eining	þarf	þverfaglegt	samstarf	og	samstarf	við	foreldra	að	vera	til	staðar	þegar	

kemur	að	þjónustu.	Því	meira	sem	samstarf	milli	ólíkra	stofnana	og	aðila	er	því	aukast	

hagsmunir	 skjólstæðingsins.	 Innflytjendur	er	hópur	 fólks	 sem	komu	 til	 Íslands	 í	 leit	 að	
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betri	lífsgæðum	og	eiga	þau	það	oftast	sameiginlegt	að	hafa	ekki	mikla	þekkingu	á	Íslensku	

samfélagi.	Þess	vegna	er	félagsráðgjöf	mikilvægur	hlekkur	milli	þeirra	og	samfélagsins	til	

að	byrja	með.	Félagsráðgjafar	er	sá	hópur	fagfólks	sem	þekkja	kerfið	vel,	aðrar	stofnanir	

og	reglurgerðir.	Allir	eiga	sinn	rétt	og	hafa	rétt	á	að	sækja	hann	(Puukari	og	Launikari,	

2005;Hanna	Ragnardóttir,	2007).		

Áhersla	skólafélagsráðgjafa	með	nemendur	af	erlendum	uppruna	er	að	komast	yfir	

hindranir	sem	þeim	verða	fyrir	í	skólanum	og	draga	þannig	áhættuþáttum	sem	geta	verið	

innra	með	einstaklingnum	sjálfum	eða	í	umhverfinu	og	auk	þess	byggja	upp	seiglu.	Með	

því	að	byggja	upp	seiglu	er	átt	við	að	hæfni	einstaklings	nær	góðum	alhliða	þroska	þátt	

fyrir	erfiðleika	í	skólanum	(Sigrún	Harðardóttir,	2015).	

	

6.3 	Vinna	Skólafélagsráðgjaf	með	innflytjendum	

	

Skólafélagsráðgjöf	 er	 eitt	 af	 sérsviðum	 félagsráðgjafar.	 Á	 Íslandi	 starfa	 um	 15	

félagsráðgjafnar	í	skólum	bæði	grunn-	og	framhaldsskólistigi.	Skólafélagsráðgjöf	og	náms-	

og	 starfsráðgjafa	 eru	 tvö	 starfssvið	 sem	 starfa	 á	 skólastigi	 en	 oftast	 er	 þeim	 blandað	

saman	 þannig	 að	 náms-	 og	 starfsráðgjöf	 sinna	 oft	 félagslegri	 	 ráðgjöf	 og	

skólafélagsráðgjafar	sinna	námsráðgjöf	(Skólafélagsráðgjöf,	e.d.).	

Heildarsýn	er	verkfæri	sem	skólafélagsráðgjafar	nota	og	vinna	út	 frá	því.	Hindranir	

sem	einstaklingar	hafa	geta	verið	mismunandi	og	hlutverk	hjá	þeim	er	að	ná	utan	um	

hindranir	einstaklinga	og	hjálpa	þeim	að	komast	yfir	þær.	Ungir	innflytjendur	er	sá	hópur	

sem	þarf	hvað	mesta	hjálp	til	að	komast	yfir	hindranir.	 Innflytjendur	sem	stunda	skóla	

eiga	 líka	oft	erfitt	með	samskipti	við	samnemendur	sína	og	gengur	þeim	oft	erfiðlega	í	

námi	vegna	tungumálakunnáttu	og	bágrar	félagslegar	stöðu	sem	gerir	það	að		verkum	að	

nemendur	gefast	upp	á	náminu	(Sigrún	Harðardóttir,	2015).	

Skólafélagsráðgjafar	eru	sérstakleg	hæfir	til	að	aðstoða	nemendur	og		koma	í	veg	fyrir	

nemenda	af	erlendum	uppruna	hætti	námið	í	framhaldsskóla.	Skólafélágsráðgjafar	hafa	

menntun	til	að	greina	félagsleg	vandamál	þeirra	og	búa	til	lausnir	sem	henta	hverjum	og	

einum.	Einnig	hafa	félagsráðgjafar	þekkingu	á	áhættuþáttum	sem	hafa	áhrif	á	nemendur	

og	 brotfall	 þeirra	 úr	 námi.	 Með	 því	 að	 skoða	 vandamálið	 út	 frá	 heildarsýn	 geta	
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skólafélagsrágjafar	greint	hvaða	vandamál	hefur	mest	áhrif	á	nemendur,	oft	á	tíðum	eru	

það	tungumálaerfiðleikar	og	skortur	stuðning	frá	foreldrum.	Að	starfa	með	innflytjendum	

er	mikiðl	vinna	og	þurfa	ráðgjarfar	að	þekja	vandann	og	hafa	færni	til	að	greina	hann	og	

leggja	til	lausnir	(Jozefowicz-Simbeni,	2008).	

	Börn	af	erlendum	uppruna	eru	oftast	 í	minnihluta	 í	 skóla	og	mörg	vandamál	geta	

skapast	í	kringum	það,	þá	sérstaklega	út	frá	ólíkum	aðstæðum.	Sumir	hverjir	komu	hingað	

af	 frjálsum	 vilja	 og	 en	 aðrir	 koma	 hingað	 út	 frá	 erfiðum	 aðstæðum	 heima	 fyrir	 og	

möguleiki	er	á	að	þeir	þurftu	að	yfirgefa	heimilí	sín	gegn	vilja	þeirra.	Staða	þeirra	er	veik	í	

íslensku	skólakerfi	og	getur	það	 leitt	 til	eineltis	og	fordóma	 í	þeirra	garð.	Hér	áður	var	

áhersla	 lögð	á	að	 innflytjendur	aðlöguðust	menningu	og	hefðir	 í	nýju	 landi	en	 í	dag	er	

áherslan	einnig	lögð	á	að	halda	menningu	og	hefðum	þeirra.	Þannig	gleyma	þeir	ekki	sinni	

menningu	 og	 saman	 tíma	 einkennist	 íslenskt	 samfélag	 af	 fjölmenningu	 (Sigrún	

Harðardóttir,	2015	;	Mannréttindaskrifstofa	Íslands,	e.d.).	Hlutverk		skólafélagsráðgjafa	

er	 mikilvægt	 fyrir	 stóran	 hóp	 samfélagsins,	 starfið	 er	 fjölbreytt	 og	 koma	

skólafélagsráðgjafar	 víða	 við	 í	 starfsem	 skólans.	 Markmið	 hjá	 skólafélagráðgjöf	 er	 að	

skapa	skólaumhverfi	fyrir	alla	nemendur	sem	eiga	erfitt	með	skóla	og	hjálpa	þeim	eins	og	

unnt	 er	 og	 þannig	mynda	 skólaumhverfi	 sem	 byggir	 við	 tilfiningalegan	 og	 félagslegan	

þroska	 nemenda	 og	 ýtir	 þannig	 undir	 árangur	 þeirra.	 Að	 vinna	 með	 innflytjendum	 í	

skólakerfinu	er	ekki	alltaf	einfalt	það	sem	snertir	margar	hliða	einstaklingsins.	Oftast	er	

þarf	 að	 skoða	 nærumhverfi	 einstaklings	 og	 er	 þar	 fjölskyldan	 oftast	 stæðsti	 parturinn	

(Sigrún	Harðardóttir,	2015).	Eining	eru	nemendur	af	erlendum	uppruna	oft	brothætt	og	

auðvelt	að	brjóta	þau	niður	og	þess	vegna	þarf	skólafélagsráðgjöf	að	búa	til	forvarnir	sem	

einkennist	áhættu	og	seiglu	og	það	veitir	stuðning	sem	hægt	að	koma	veg	fyrir	hindrunir	

(Sigrún	Harðardóttir,	2015	;	Guðrún	Elva	Arinbjarnardóttir,	2011).		

Sigrún	Harðardóttir	 (2015)	bendir	á	sínum	rannsóknum	að	á	móts	við	þennan	hóp	

þarf	skólafélagsráðgjöf	að	vinna	úr	styrkleikum	og	byggja	ofan	á	þá.	Að	geta	unnið	út	frá	

sínum	eigin	styrkleikum	er	kostur	það	eykur	það	oftast	áhuga	á	námi	og	trú	á	eigin	styrk.	

Það	 sem	 skiptir	 málið	 er	 að	 sýna	 skilning	 og	 hvetja	 nemendur	 áfram.	 Að	 grípa	 inn	 í	

vandamál	 snemma	 hjá	 innflytjendum	 vegna	 náms	 getur	 dregið	 úr	 brottfalli	 úr	

framhaldsskóla	 (Sigrún	 Harðardóttir,	 2015).	 Af	 þessu	 það	 má	 sjá	 að	 hlutverk	

skólafélagsráðgjafa	er	afar	mikilvægt	í	grunn-	og	framhaldsskólum,	út	frá	þekkingu,	færni	
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og	 kunnáttu	 sem	 þeir	 búa	 yfir	 og	 því	 er	 nauðsýnlegt	 að	 halda	 þeim	 starfandi	 innan	

skólakerfisins	 til	 að	 mæta	 þörfum	 nemenda	 ,	 sérstakleg	 nemenda	 með	 	 erlendan	

bakgrunn.	Það	eru	oftast	innflytjendur	sem	lenda	í	ákveðnum	hindrunum	í	skólanum	og	

til	að	takast	á	við	þurfa	þeir	að	geta	axlað	ábyrð	og	skólafélagsráðgjöf	er	til	þess	gerð	að	

aðstoða	þá	á	þeim	grundvelli	(Guðbrún	Elva	Arinbjarnardóttir,	2011).		
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7 Umræður	og	lokaorð		
Markmið	 ritgerðar	minnar	er	að	varpa	 í	 ljósi	á	 stöðu	 innflytjenda	 í	 framhaldsskólum	á	

Íslandi.	Lagt	er	upp	með	að	skoða	hvaða	hindranir	þau	upplifa	námslega	og	félagslega	og	

skoða	hvaða	tækifæri	þau	hafa	sem	auðveldar	þeim	að	taka	þátt	í	framhaldsskólanámi.	

Auk	þess	skoða	sögu	þróunar	innflytjenda	hér	á	landi.	Í	þessari	ritgerð	var	að	leitast	svara	

eftirfarandi	rannsóknarspurningum:	Hver	er	staða	innflytjenda	í	framhalsskólum	á	Íslandi	

og	skoða	aðkomu	skólafélagsraðgjafa	að	þessum	hópi.		

Niðurstöður	ritgerðarinnar	sýna	að	fjölgun	innflytjenda	sem	búsettir	eru	hér	á	landi	fer	

hækkandi	í	takt	við	atvinnu	sem	er	boði	hér	og	þess	vegna	þess	þarf	búa	til	fleiri	úrræði	

fyrir	þennan	hóp	fólks.	Framhaldsskólar	landsins	hafa	mótast	af	stefnumótun	og	í	takt	við	

lög	 og	 reglur	 fjallað	 hefur	 verið	 um.	 Eins	 og	 fram	 kom	 hér	 að	 ofan	 er	 staða	 hjá	

innflytjendum	í	skólakerfinu	er	verri	en	það	má	vona.	Allskonar	hindranir	koma	veg	fyrir	

þau	 að	 aðlagist	 íslensku	 skólakerfi	 og	 samfélagi.	 Þar	 ber	 hæst	 hindrun	 eins	 og	

tungumálakunnáta	 og	 skortur	 af	 stuðningi.	 Samkvæmt	 rannsóknum	 sem	 gerðar	 hafa	

verið	hér	á	landi	í	þessum	hópi	kemur	í	ljós	að	skipulag	og	samvinna	milli	ólíkra	stofnana	

og	samtaka	sem	og	margvísileg	hvatning	fyrir	nemendur	af	erlendum	uppruna	getur	skilað	

góðum	 árangri	 og	 dregur	 þannig	 úr	 brottfalli	 þeirra	 úr	 framhaldsskóla.	 Grunn-og	

framhaldsskólar	eru	grunnur	af	velgengi	í	samfélaginu	og	skólinn	á	að	stuðla	að	þroska	

nemenda	og	búa	til	skólaumhverfi		þar	sem	nemendur	geta	látið	ljós	sitt	skína.	Að	vera	í	

skóla	byggir	þau	upp	til	að	þau	geti	axlað	eigin	ábyrð	á	náminu	og	þannig	þroskast.	Það	

kemur	 ljós	 að	 staða	 innflytjenda	 í	 framhaldsskóla	 er	 í	 mikilli	 hættu	 vegna	

tungumálakunnáttu	og	lítil	tengsl	við	innlenda	samnemendur	sína	í	skólanum.	Það	hefur	

því	aukið	brotfall	þeirra	í	framhaldsskóla	og	er	það	sífellt	hækkadi,	það	er	því	gríðarlega	

mikilvægt	að	koma	til	móts	við	þennan	hóp	nemenda.	Eins	og	rannsóknir	gefa	til	kynna	

þá	virkar	hvatning	og	að	stuðla	að	styrkleikum	einstaklings.	Hvatning	skilar	góðum	árangri	

en	þessi	hópur	er	í	mikilli	hættu	á	að	lenda	í	einelti.	Innan	skólans	upplifa	nemendur	af	

erlendum	uppruna	oft	einelti	og	geta	leiðst	út	í	áhættuhegðun	ef	ekki	er	brugðist	rétt	við.	

Einnig	upplifa	nemendurnir	margar	áskoranir	 t.d	 tungumálaerfiðleika,	erfiðleika	við	að	

mynda	vinasambönd	og	erfiðleikar	tengdir	námi.	Samstarf	skóla	og	heimilis	er	gríðarlega	

mikilvæg	fyrir	nemendur	af	erlendum	uppruna	þar	sem	um	tvo	ólíka	menningarheima	er	

að	ræða.	Að	eiga	foreldra	sem	sína	námi	áhuga	hjá	börnum	sínum	getur	ráðið	úrslitum	í	

námi	þeirra	og	hvort	þau	munu	halda	áfram	í	námi.	Þjónusta	fyrir	nemendur	af	erlendum	
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uppruna	er	takmörkuð	miðað	við	þá	erfiðleika	sem	þeir	glíma	gjarnan	við.	Það	er	nokkuð	

ljós	að	námskeið	í	framhaldsskóla		Íslenska	sem	annað	tungumál	(ÍSA)	hefur	komið	mikið	

til	 móts	 við	 þá	 og	 auðveldað	 þeim	 námið	 og	 aukið	 tækifærin	 til	 að	 ljúka	

framhaldsskólanámi.	Félagsleg	staða	hjá	nemendum	af	erlendum	uppruna	er	miklu	lakari	

en	 hjá	 samnemendum	 þeirra	 og	 er	 það	 meðal	 annars	 vegna	 takmarkaðri	

tungumálakunnáttu.	Hlutverk	skólafélagsráðgjafa	skiptir	sköpum	í	málefnum	innflytjenda	

í	 framhaldsskóla	út	 frá	þekkingu	 sem	þeir	hafa	og	 reynslu.	Oft	þegar	nemendur	eiga	 í	

erfiðleikum	 við	 nám	 sækjast	 þeir	 eftir	 skólafélagsráðgjafa.	 Það	 sem	 hlutverk	

félagsráðgjafa	er	að	hjálpa	þeim	að	komast	yfir	ákveðnar	hindranir	sem	verða	á	vegi	þeirra	

í	skólakerfinu.	Að	nota	heildarsýn	er	aðferð	sem	skólafélagsráðgjafar	nota	mikið	og	benda	

á	mikilvægi	að	einstaklingurinn	njóti	sýn	sem	sjálfstæð	persóna.	Teymisvinna	er	eining	

mikilvægt	 í	 ljósi	 þess	 að	 erlendir	 nemendur	 eiga	 oft	 erfitt	 með	 að	 tjá	 sig	 vegna	

tungumálakunnáttu.	Samstarf	milli	kennara	og	skólafélagsráðgjafar	innan	veggja	skólans	

hefur	 ekki	 einungis	 góð	 áhrif	 á	 nemendur	 af	 erlendrum	 uppruna	 heldur	 leiðast	

einstaklingar	oft	í	góða	átt	í	kjölfarið.	Þó	staða	innflytjenda	í	framhaldsskólum	sé	ekki	eins	

góð	og	við	hefðum	óskað	þá	má	geta	þess	að	með	því	að	byggja	seiglu	og	trú	á	eigin	getu	

dregur	það	úr	 áhættuhegðun	og	auknar	 líkur	eru	á	að	þau	klári	 framhaldsskólaprófið.	

Leiðin	 að	 stúdentsprófi	 er	 löng	 fyrir	 innflytjendur	 en	 skólafélagsráðgjafar	 eru	brú	 sem	

gerir	leiðina	greiðari.	Stuðningur	við	nemendur	í	námi	er	tækifæri	til	að	öðlast	betra	líf	og	

til	að	komast	áfram	í	samfélaginu.	Margir	þættir	sem	þarf	að	hafa	í	huga	og	viðfangsefnið	

er	 þar	 leiðandi	 flókið.	 Brottfall	 hjá	 nemendur	 af	 erlendum	 bergi	 er	 há	 miðað	 við	

samnemendur	sína	vegna	þess	að	stuðningur	fyrir	þeim	litil	og	auk	þess	námárangurinn	í	

skólanum	er	ekki	gott	og	félagsleg	tengls	við	öðrum	nemendur	litill	sem	enga.	Þetta	þættir	

eykur	 þess	 að	 þeim	 mun	 líkleg	 að	 hætta	 í	 skólanum	 frekar	 en	 innlendu	 nemendur.	

Rannsóknir	hefur	bendi	á	að	félagsleg	staða	er	jafn	mikilvæg	og	námið	sjálfs.	Því	meira	

félagsleg	samskipti	við	samnemendur	því	meira	 líkur	á	námið	gengur	vel.	Það	má	þess	

geta	að	stuðning	frá	heimili	er	stór	partur	af	velgegni	og	oftast	með	innflytjendur	er	sú	að	

foreldra	þeirra	talað	litill	sem	enga	íslensku	og	það	leiðandi	litill	hjálp	við	heimanám	og	

gefur	litið	stuðning	fyrir	skólanám	almennt.		

Þess	má	 geta	 að	 viðfangsefnið	 er	mjög	 lítið	 rannsakað	 hér	 á	 landi	 og	 er	 þörf	 á	 fleirir	

rannsóknum	 á	 þessu	 sviði	 þá	 sérlega	 á	 Íslandi.	 Innflytjendum	 fer	 að	 gríðarlega	 hratt	

fjölgandi	hér	á	landi.	Er	það	í	takt	við	það	sem	er	að	gerast	í	heimininum	í	dag.	Það	liggur	
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því	 ljóst	 fyrir	að	hlutverk	skólafélagsráðgjöf	er	gríðarlega	nauðsynlegt	 í	öllum	skilningi.	

Skólafélagsráðgjöf	 er	 því	 hlutverk	 að	 geta	 stuðlast	 þroska	 og	 hvetja	 nemendur	 af	

erlendum	bergi	í	áttirnar	velgegni.	Þó	oft	er	erfitt	að	myndast	tengsl	þarna	en	með	reynslu	

og	 þekkingu	 ætti	 skólafélagsráðgjöf	 auðvelt	 að	 nálgast	 þessi	 hópur.	 	 Þjónusta	 við	

nemendur	af	erlendum	uppruna	ætti	að	vera	mun	betri	og	meiri	en	raun	ber	vitni	þar	sem	

nokkuð	ljóst	er	að	nemendum	af	erlendum	uppruna	mum	einungis	fjölga	í	skólakerfinu	á	

næstu	árum.			
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