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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á reynslu náms- og starfsráðgjafa í 

framhaldsskólum, af ráðgjöf til nemenda af erlendum uppruna og þeim stuðningi sem 

þessum hópi stendur til boða í skólum á framhaldsskólastigi.  

Öflun gagna fór fram á tímabilinu maí til nóvember 2018 og þau byggð á viðtölum við 

sex náms- og starfsráðgjafa með áralanga reynslu af ráðgjöf í framhaldsskóla. Niðurstöður 

leiddu í ljós að náms- og starfsráðgjafarnir hafa viðtæka þekkingu á fjölmenningu og 

fjölmenningarlegri ráðgjöf. Náms- og starfsráðgjafar nýta sér sveigjanlegar leiðir í 

ráðgjöfinni til að leita lausna. Þeir þurfa vissulega að horfa til fjölmenningarlegs uppruna 

hvers nemanda og á erlendan bakgrunn hans. Að auki þurfa þeir að mæta honum á 

einstaklingsgrundvelli með virðingu, nærgætni og æðruleysi gagnvart menningu frá hans 

heimalandi og þeirri menningu sem hann þarf að aðlagast á Íslandi.  

Niðurstöður leiddu einnig í ljós skort á námsstuðningi, námsframboði og utanumhaldi 

fyrir nemendur af erlendum uppruna. Nemendum vantar orðaforða í íslensku þegar þeir 

koma á framhaldsskólastig, jafnvel þó að nemendur hafi gengið í gegnum grunnskóla á 

Íslandi. Félagslega stöðu þeirra þarf að efla innan framhaldsskólans og brjóta múra 

einangrunar.  
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Abstract 

The aim of this study was to shed light on the experience of career guidance counselors 

in upper secondary schools in Iceland, on counselling for students of multicultural 

ethnicity and what support is available to this group. 

The data was collected during the period from May to November 2018, and was 

based on interviews with six career guidance counsellors who have years of experience 

in consulting in upper secondary schools. The results showed that these career guidance 

counsellors have great knowledge of multiculturalism and multicultural counseling. The 

counsellors use various methods in a solution oriented manner. They certainly need to 

look at each student's origin and multicultural background and meet him on an individual 

basis with respect, consideration and serenity towards the culture from his home country 

and the culture that he needs to adapt to in Iceland. 

Results also revealed a lack of learning support, course offering and follow-up 

programmes for students of multicultural ethnicity. These students also lack vocabulary 

in Icelandic when they get to upper secondary school level, even though they attended 

elementary school in Iceland. Their social status need to be reinforced and barriers of 

social isolation broken down.  
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Formáli  

Rannsóknarritgerðin er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og 

starfsráðgjöf við félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin með 

eigindlegum rannsóknaraðferðum. Vinnan hófst vorið 2018.  

Áhuginn á viðfangsefninu hefur lengi blundað í mér. Ég ólst upp erlendis en flutti til 

Íslands þegar ég var orðin fullorðinn.  Árið 2015 fékk ég tækifæri til að vinna sem náms- 

og starfsráðgjafi í fjölmenningarlegu umhverfi og uppgötvaði þá hve stutt á veg íslenska 

skólakerfið er komið hvað varðar fjölmenningarlega færni.  

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í reynsluheim náms- og starfsráðgjafa af 

ráðgjöf fyrir nemendur af erlendum uppruna í framhaldsskólum á Íslandi og hvaða 

stuðningur stendur þessum hópi til boða. Jafnframt var markmiðið að fá ráðgefandi sýn 

viðmælendanna á þessa nemendur og hvernig fjölmenningarleg ráðgjöf er viðhöfð á 

hagnýtan hátt. Það er hvort ráðþegar af erlendu bergi brotnu leiti til náms- og 

starfsráðgjafa og hver staða þeirra sé innan skólanna. 

Rannsóknin er unnin undir handleiðslu dr. Kristjönu Stellu Blöndal, dósent við Háskóla 

Íslands. Henni eru færðar bestu þakkir fyrir styrka leiðsögn og stuðning. Viðmælendum er 

einnig þökkuð frásögn, á einlægan hátt af starfi sínu. Sérstakar þakkir fær Steinunn 

Njálsdóttir, Íris Másdóttir og Sólveig Eyfeld fyrir yfirlestur og hvatningu.  
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1 Inngangur  

Íslenskt samfélag hefur breyst mikið á stuttum tíma. Samfélag sem hefur breyst frá því að 

flestir íbúar voru sömu trúar og töluðu sama tungumál yfir í fjölmenningarsamfélag, þar 

sem íbúar eru með ólíkan menningar og trúarlegan bakgrunn og hafa ekki lengur sama 

móðurmál. Þessar breytingar kalla á nýjar og aðrar kröfur í samfélaginu.  

Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands þann 1. janúar 2018 voru erlendir ríkisborgarar 

á Íslandi 13% af íbúum landsins. Það er fjölgun frá árinu 2017 en þá voru þeir 11% og 

benda tölur til þess að innflytjendum haldi áfram að fjölga á komandi árum (Hagstofa 

Íslands, 2018). Fólksflutningar milli landa hafa aukist síðustu áratugi. Erfitt er að benda á 

einn þátt sem ákvarðar fólksflutninga milli landa en það getur verið blanda af ýmsum 

ástæðum og aðstæðum (Launikari og Puukari, 2005). Til að mynda sækist fólk eftir betri 

lífskjörum, góðum atvinnutækifærum og meira einstaklingsfrelsi. Reynsla annars fólks af 

fólksflutningum hefur áhrif sem og aðrar ástæður eins og stríð og átök í upprunalandi. 

Vegna þessa má ætla að meiri kröfur séu lagðar á menningarlega færni, sem er þegar 

einstaklingar eru meðvitaðir um aðra menningu og gildi þeirra til að auðvelda samskipti 

milli einstaklinga með mismunandi menningarbakgrunn (Stier, 2009).  

Það er margt sem þarf að huga að við undirbúning innflytjenda í nýtt samfélag. 

Undirbúningur fagfólks sem sinna innflytjendum skiptir einnig máli sem og mennta- og 

atvinnumál fyrir félagslega þátttöku innflytjenda (Arthur, 2005). Náms og starfsráðgjafi 

hefur dagleg samskipti við einstaklinga með mismunandi þjóðerni, bakgrunn og þarfir. 

Fjölmenningarráðgjöf snýst meðal annars um að öðlast skilning á því að mismunandi 

menningarheimar hafi áhrif á fólk á mismunandi vegu (Hailemariam, 2007). Náms- og 

starfsráðgjöf snýst um að þekkja það sem er líkt og ólíkt í ólíkum menningarheimum og 

að skilja flókið ferli sem fólk í nýju samfélagi þarf að ganga í gegnum. Fjölmenningarlegri 

ráðgjöf má lýsa á þrennan hátt: Að náms- og starfsráðgjafi þurfi að vera meðvitaður um 

eigin viðhorf, gildi og fordóma. Í öðru lagi að sýna einstaklingum með ólíka heimssýn og 

mismunandi menningu skilning og að lokum ættu náms- og starfsráðgjafar að öðlast færni 

til að þróa viðeigandi leiðir til úrlausnar fyrir ráðþega (Launikari & Puukari, 2005). 
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Nýleg íslensk rannsókn sem skoðaði meðal annars hvernig náms- og starfsráðgjafar 

meta eigin fjölmenningalega hæfni og áhuga á að starfa með fólki af erlendum uppruna. 

Niðurstöður leiddu í ljós áhuga náms- og starfsráðgjafa á fjölmenningu og töldu þeir sig 

búa yfir ágætri hæfni í náms- og starfsráðgjöf fyrir fólk af erlendum uppruna. En samt sem 

áður telja þátttakendur að þeir hafi ekki fengið nægilega þjálfun í fjölmenningarlegri 

ráðgjöf. Einnig kom í ljós að flestir náms- og starfsráðgjafarnir unnu með ráðþegum af 

erlendum uppruna daglega eða vikulega. Þeir ráðgjafar sem störfuðu á vinnumiðlunum 

voru með flesta ráðþega af erlendum uppruna en náms- og starfsráðgjafar í grunn- og 

framhaldsskólum voru með færri ráðþega (Sigrún Helga Björgvinsdóttir, 2015).  

Ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið á vegum Rannsóknarstofu í 

fjölmenningarfræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands varpar ljósi á stöðu 

innflytjenda og barna þeirra í íslensku skólakerfi (Hanna Ragnarsdóttir, Elsa Sigríður 

Jónsdóttir og Magnús Þorkell Bernhardsson, 2007; Hanna Ragnarsdóttir og Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2010). Rannsóknir hér á landi hafa gefið til kynna að margir nemendur af 

erlendum uppruna glími við erfiðleika í skólaumhverfinu (Anna Lilja Harðardóttir 2015; 

Hanna Ragnarsdóttir, 2007a, 2011; Ragna Lára Jakobsdóttir, 2007; Sólveig Brynja 

Grétarsdóttir, 2007). Að auki benda rannsóknir á að sumir nemendur upplifa sig í 

jaðarstöðu í skólaumhverfinu. Sumir nemendur ná ekki góðri fótfestu og verða að 

einhverju leyti út undan. Þeim gengur illa í námi og eru félagslega einangraðir (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007a, 2011; Gestur Guðmundsson, 2013; Nína V. Magnúsdóttir, 2010; 

Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón Hauksson, 2011). Niðurstöður rannsókna gefa til kynna að 

mikil aukning hafi orðið á ráðþegum af erlendum uppruna og muni halda áfram að aukast 

á komandi árum. Þetta kallar á aukna þekkingu og hæfni á fjölmenningarlegri ráðgjöf til 

að mæta þörfum þessa hóps. Náms- og starfsráðgjafar gegna mikilvægu hlutverki. Þeir 

styðja og styrkja nemendur af erlendum uppruna í skólum og á vinnumarkaði (Launikari 

og Puukari, 2005).  

Markmið þessarar rannsóknar er að öðlast innsýn í reynslu náms- og starfsráðgjafa í 

framhaldsskólum, af ráðgjöf til nemenda af erlendum uppruna og skoða hvaða stuðningur 

er fyrir hendi fyrir þennan hóp í framhaldsskólum.  

Niðurstöðum rannsóknarinnar er ætlað að leiða í ljós mikilvægi náms- og 

starfsráðgjafa í aðlögunarferli nemenda af erlendum uppruna í framhaldsskólum. Vonast 
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er til að niðurstöður rannsóknarinnar gefi til kynna hvort og hvernig  náms- og 

starfsráðgjafar beita fjölmenningarlegri nálgun í vinnu með nemendum af erlendum 

uppruna. Vonir eru bundnar við að rannsóknin verði framlag í velferð og þróun til 

árangursríkara náms nemenda af erlendum uppruna í grunn- og framhaldsskólum. 

1.1 Fjölmenning á Íslandi 

Fólksflutningar hafa alltaf átt sér stað á milli landa í gegnum aldirnar. Ástæður fyrir 

þessum hreyfingum hafa hins vegar verið ólíkar eftir tíma og aðstæðum. Við lifum í heimi 

átaka, stríða og mikillar fátæktar víða um heim. Af þessum sökum eru milljónir manna á 

faraldsfæti með von um betri framtíð í öðru landi. Samhliða flóttamönnum lifum við í 

hnattvæddum heimi þar sem einstaklingar flytja sjálfviljugir milli landa af ýmsum 

ástæðum.  

Hugtakið innflytjandi (e.immigrant) er skilgreint á vef Hagstofu Íslands sem 

einstaklingur sem flytur búferlum og sest að til langframa í öðru landi sem hann er ekki 

fæddur í. Foreldrar, afar og ömmur eru einnig fædd erlendis. Skilgreining á börnum 

innflytjenda sem fædd eru hér á landi og eiga báða foreldra af erlendum uppruna, er að 

þau teljast til annarrar kynslóðar innflytjenda. Ef foreldrar eru báðir fæddir hér á landi en 

barnið fæðist erlendis telst barnið hafa erlendan bakgrunn (Hagstofa Íslands, 2018). 

Undanfarna tvo áratugi hafa verið umfangsmiklir fólksflutningar til og frá Íslandi. Eftir 

að Ísland gerðist aðili að Evrópska efnahagssvæðinu má segja að þáttaskil hafi orðið í 

fólksflutningum til og frá Íslandi, þ.e.a.s. rétt fyrir miðjan tíunda áratug síðustu aldar. Aðild 

margra þjóða í austanverðri Evrópu að Evrópusambandinu hafði umtalsverð áhrif á 

fólksflutninga  innan álfunnar og var Ísland þar engin undantekning (Ólöf Garðarsdóttir, 

2012). Í skýrslu frá Hagstofu Íslands 2010 kemur fram að innflytjendur sem hafa flutt 

búferlum til landsins undanfarin áratug eru líklegri til að  ílengjast eftir að Ísland gerðist 

aðili að EES (Ómar S. Harðarson, 2010). 

Erlendir ríkisborgarar á Íslandi voru alls 43.736 í árslok 2018, af þeim voru Pólverjar 

langfjölmennasti hópurinn eða rúmlega 40% erlendra ríkisborgara. Á eftir koma 

innflytjendur frá Litháen, rúmlega 6% og Filippseyjum 4% . Innflytjendum á Íslandi heldur 

áfram að fjölga en frá árinu 2012 til ársloka 2018 hefur þeim fjölgað úr 8% upp í 13%. Vert 

er að skoða þróun annarrar kynslóðar innflytjenda en þeim fjölgaði einnig. Á einu ári eða 

á milli áranna 2017 og 2018 fjölgaði annarri kynslóð innflytjenda úr 4.473 í 4.861. Er þá 
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fyrsta og önnur kynslóð innflytjenda orðin 14% samanlagt af íbúum Íslands (Hagstofa 

Íslands, 2018). Í takt við fjölgun innflytjenda hefur nemendum af erlendum uppruna 

fjölgað í grunnskólum landsins frá árinu 2004 en þó mest á árunum 2007 til 2009. Árið 

2007 voru nemendur með annað móðurmál en íslensku 1369 talsins en fjölgaði upp í 2775 

árið 2009. Ef þetta er skoðað nánar, hækkaði hlutfall nemenda með annað móðurmál en 

íslensku í grunnskólum frá árunum 2004 til 2015 úr 3% í 8% (Fjölmenningarsetur, 2017). 

Nemendum með annað móðurmál en íslensku hefur fjölgað hlutfallslega meira á 

höfuðborgarsvæðinu miðað við á landsbyggðinni á tímabilinu 2004 til 2015. Árið 2004 var 

56% nemenda með annað móðurmál en íslensku á höfuðborgasvæðinu en 44% á 

landsbyggðinni. Árið 2015 voru hlutföllin orðin 63% á höfuðborgarsvæðinu en á 

landsbyggðinni 37% (Fjölmenningarsetur, 2017). 

Upplýsingaskráning um námsgengi nemenda af erlendum uppruna í framhaldsskólum 

landsins eru af skornum skammti. Fjölmenningarsetur lét vinna upplýsingar úr INNU 

(umsjónarkerfi framhaldsskólanna) árið 2015, til þess að afla upplýsinga um afdrif 

nemenda af erlendum uppruna innan framhaldsskólakerfisins. Þessi vinna var síðan 

framkvæmd aftur árin 2016 og 2017 og tölur uppfærðar. Fram kom í þeirri vinnu að árið 

2011 innrituðust 338 nemendur með erlent ríkisfang. Á innan við fjórum árum eftir 

innritun höfðu 65 þessara nemenda útskrifast úr framhaldsskóla og sex ár eftir innritun 

höfðu 11 nemendur eða um 22% samtals útskrifast (Fjölmenningarsetur, 2017). 

Skólasókn í framhaldsskólum haustið 2016 hjá 16 ára nemendum er minnst meðal 

innflytjenda eða 84% en 96% hjá nemendum með íslenskan bakgrunn (Hagstofa Íslands, 

2017).  

Tölulegar upplýsingar sem Hagstofa Íslands birti í fyrsta skipti 4. apríl 2019, um 

brautskráða nemendur, eftir bakgrunni nemenda, gefa enn fremur til kynna að mun færri 

innflytjendur útskrifist af framahaldsskólastigi. Ef horft er til skólaársins 2016 til 2017 og 

litið er á alla brautskráða nemendur á framhaldsskólastigi, sem hlutfall af mannfjölda á 

aldrinum 18 til 22 ára, má sjá að 24% nemenda útskrifaðist þetta ár þ.e.a.s. þeir sem hafa 

íslenskan bakgrunn. Til samanburðar útskrifuðust rúm 16% nemenda sem eru fæddir 

erlendis, með annað foreldrið erlent og rúm 8% innflytjenda þetta ár.  

Á Íslandi er brotthvarf nemenda úr framhaldsskóla hátt miðað við önnur lönd 

(Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónsson og Tannhäuser, 2011). Ólöf Garðarsdóttir og 
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Guðjón Hauksson (2011) gerðu úttekt á gögnum Hagstofu Íslands á skólasókn erlendra 

nemenda í framhaldsskólum, búsettra á Íslandi og fæddir á árunum 1985 – 1988. Þar kom 

fram að færri nemendur af erlendum uppruna hefja nám í framhaldsskóla við lok 

grunnskóla. Að auki kom fram að staða innflytjenda væri verst, einkum meðal karla. Um 

60% allra karlkyns innflytjenda sem búsettir voru á Íslandi við lok grunnskóla höfðu ekki 

lokið námi á framhaldsskólastigi við 22 ára aldur í samanburði við íslenska karlmenn, þar 

sem um 36% þeirra höfðu horfið frá námi.  

Umfjöllunin hér að ofan gefur nokkuð skýrar vísbendingar um að mikil fjölgun 

einstaklinga af erlendum uppruna muni verða í grunn- og framhaldsskólum landsins á 

næstu árum. Í ljósi þess að Ísland er að breytast hvað varðar fjölmenningu og fáir 

nemendur af erlendum uppruna ná að útskrifast úr framhaldskóla, þurfa grunn- og 

framhaldsskólar að gera ráðstafanir, skoða skólakerfið heildrænt og bæta 

menntunarstöðu nemenda (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a). 

1.2 Aðlögun fólks að nýju samfélagi 

Meginhugtak sem notað er varðandi málefni fólks sem flutt hefur búferlum milli landa er 

menningaraðlögun (e. acculturation) gagnvart ríkjandi menningu. Hugtakið 

menningaraðlögun felur í sér tvenns konar ferli. Í fyrsta lagi að fólk tileinki sér gildismat, 

hugmyndafræði og hegðun sem viðgengst í nýja samfélaginu og í öðru lagi að fólk haldi í 

gildismat, hugmyndafræði og skoðanir sem voru í upprunamenningunni (Phinney, 

Horenczyk, Liebkind og Vedder, 2001). Einföldun á skilningi á hugtakinu 

menningaraðlögun er að það snýst um að fólk læri að lifa í nýju menningarumhverfi 

(Chirkov, 2009).  

Oft er fjallað um fjórar leiðir aðlögunar fólks að nýju samfélagi sem ákvarðast að miklu 

leyti af stefnu stjórnvalda í innflytjendamálum en er einnig undir innflytjendum sjálfum 

komið. Fyrsta leiðin nefnist samlögun (e. assimiliation). Hún felst í því að innflytjendur 

leggi áherslu á að tileinka sér menningu í nýju samfélagi en leggi upprunamenningu sína 

til hliðar. Önnur leið aðlögunar er samþætting (e. intergration), með þessari leið er átt við 

að innflytjendur taki mikinn þátt í menningu nýja samfélagsins en halda í eigin siði. Þriðja 

leiðin er aðskilnaður (e. separation) en þar er átt við að innflytjendur taki lítinn sem engan 

þátt í nýju menningunni en viðhalda eigin menningarhefðum. Jaðarstaða (e. 

marginalization), fjórða leiðin felst í því að innflytjendur taka lítinn sem engan þátt í 
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menningu nýja- og eða upprunalega samfélagsins (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007; Eriksen 

og Sörheim, 1994; Eyrún María Rúnarsdóttir, 2014). Rannsókn um reynslu sjö íslenskra 

fjölskyldna sem höfðu flutt vegna náms í miðvesturríki Bandaríkjanna sýndi að 

Íslendingarnir kusu að fara aðlögunarleið sem kallast „viðbætt menningaraðlögun“ 

(additive acculturation). Viðbætt menningaraðlögun er þegar einstaklingar blanda nýjum 

og gömlum menningarhefðum sem líkist aðlögunarleiðinni samþættingu (e. intergration). 

Búseta fjölskyldnanna í landinu var allt frá einu ári upp í þrettán (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

2007).  

Það er talið mikilvægt að til þess að skilja líf innflytjenda sé brýnt að gera sér grein 

fyrir þeim táknum og menningu sem einstaklingar af erlendum uppruna flytja með sér, 

því sá farangur hefur áhrif áfram. Það er samt sem áður mismunandi milli einstaklinga 

hversu fast þeir halda í gildi, sem eru ráðandi í heimalandinu. Það getur meðal annars 

farið eftir persónueiginleika einstaklingsins, áhrifamætti fjölskyldunnar og 

einstaklinganna sem taka á móti þeim (Schwartz, Montgomery og Briones, 2006).  

Rannsóknir á lífi, líðan og stöðu fólks af erlendum uppruna hafa sýnt að aðlögun að 

nýju samfélagi sé streituvaldandi og skapi álag á fjölskyldur og einstaklinga sem koma 

fram í versnandi líkamlegri- og andlegri heilsu (Zheng, Sang og Wang, 2004) og lakari 

tækifærum til farsæls náms- og starfsferils (Stepick og Stepick, 2010). Rannsókn var gerð 

þar sem sjónum var beint að hvort munur væri á lífsánægju og líðan barna eftir uppruna  

á Íslandi. Borin voru saman svör íslenskra, pólskra, asískra og annarra vestur- evrópskra 

barna. Miðaðist uppruni þeirra við tungumálið sem talað var á heimilinu. Fram kom að 

lífsánægja og líðan allra hópa barna af erlendum uppruna er síðri en íslenskra jafnaldra 

þeirra og vanlíðan mest hjá börnum af asískum uppruna en þar næst eru börn af öðrum 

vestur-evrópskum uppruna. Börn af asískum uppruna upplifa einnig minni stuðning frá 

foreldrum sínum og vinum og neikvæðari bekkjaranda en íslensk börn. Þær ályktanir sem 

dregnar eru af rannsókninni eru að leggja skal áherslu á félags- og lýðræðislegar aðstæður 

og stuðning við innflytjendafjölskyldur (Eyrún María Rúnarsdóttir og Rúnar Vilhjálmsson, 

2015).  

Eitt af því sem vegur þyngst varðandi jákvæða aðlögun fólks af erlendum uppruna er 

tækifæri til menntunar. Persónuleg auðlind fólks er menntun þess og skiptir máli fyrir t.d. 

atvinnu og tekjur. Einnig getur menntun auðveldað aðlögun einstaklingsins að nýju 
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tungumáli, gildum og menningu (Berry, 2008; Félagsmálaráðuneytið, 2007). Að auki er 

mikilvægt að innflytjendur hafi greiðan aðgang að menntun sem meðal annars valdeflir 

og hvetur innflytjendur til að taka þátt í samfélaginu (Anna Katarzyna Wozniczka og Hanna 

Ragnarsdóttir 2016). Hanna Ragnarsdóttir og Hildur Blöndal (2014) gerðu rannsókn á 

kvenkyns innflytjendum í alþjóðlegu námi í menntunarfræði við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands, þar sem kennt var á ensku. Námsleið þessi var stofnuð árið 2008 meðal 

annars til þess að gefa nemendum af erlendum uppruna sem búsettir eru á Íslandi 

fjölbreyttara úrval tækifæra til náms á háskólastigi. Niðurstöður leiddu í ljós að námið 

veitti þeim aukið aðgengi að háskólanámi og veitti þeim hvatningu og stuðning til að halda 

áfram í námi. Í doktorsverkefni Anh-Dao Tran (2015) var skoðað hversu vel íslenskt 

menntakerfi hefur beitt sér fyrir jöfnum tækifærum ungmenna af erlendum uppruna til 

náms í framhaldsskólum. Þar kom meðal annars fram að lög, reglugerðir og námskrár 

varðandi kennslu og aðlögun þessara nemenda erufyrir hendi. Einnig benda niðurstöður 

á að lögð er minni áhersla á þekkingu þeirra og menningu en íslenskukunnáttu. En þekking 

þeirra og menning getur eflt þá í námi. Að auki sýndi rannsóknin að stjórnendur og 

kennara skorti þekkingu á fjölmenningarlegri menntun og skorti einnig skilning á þörfum 

fjölbreyttra nemendahópa.  

Foreldrar barna sem taka þá ákvörðun að flytja frá heimalandi sínu verða oft 

metnaðarfull fyrir hönd barna sinna varðandi menntun þeirra. Börnin eru studd og hvött 

til að mennta sig. Foreldrar vilja sjá að börn þeirra öðlist meira öryggi og betri 

efnahagslegar aðstæður. Að þau öðlist betra líf í nýja landinu, heldur en það sem þau 

höfðu í því gamla (Lauglo, 2010). Samantekt  á niðurstöðum rannsókna benda til þess að 

foreldrar barna séu áhrifavaldar í menntun og þroska barna sinna (Amalía Björnsdóttir, 

Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2010; Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007). Því skiptir 

stuðningur og samheldni fjölskyldunnar höfuðmáli í aðlögunarferlinu að nýju samfélagi. 

Oft á tíðum blasir ókunnugt umhverfi við innflytjendum í hinu nýja landi og án þess 

tengslanets sem vinir og stórfjölskylda veittu í heimalandinu. Innflytjendur fá heldur ekki 

þá virðingu né þann félagsauð sem þeir höfðu í upprunalandinu (Gestur Guðmundsson, 

2013; Nína V. Magnúsdóttir, 2010; Suárez-Orozco og Suárez-Orozco, 2001, 2015).  

Fjölskyldan er vettvangur samningaviðræðna og átaka þar sem menningarsköpun fer 

fram. Menning upprunalandsins heldur áfram að hafa áhrif á viðhorf, gildi og háttalag 
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fjölskyldunnar. Siðir heiman frá hafa áfram vægi þó svo að nýjar venjur séu að auki teknar 

upp. Niðurstöður rannsóknar sem gerð var í Kanada leiddi í ljós að munur er á leiðum, 

sem börn og foreldrar fara í aðlögunarferlinu. Hjá börnum einkennist ferlið að 

samþættingu eða samlögun. Hjá foreldrum var aðskilnaður eða jaðarstaða algengari 

(Kurtz-Costes og Pungello, 2000). Unglingar og börn læra menninguna og tungumálið í 

hinu nýja samfélagi hraðar en foreldrar þeirra og þar af leiðandi er algengt að 

menningaraðlögunin fylgist ekki að (e. dissonant acculation ). Unglingar og börn geta lent 

í hlutverki túlks og þurfa að túlka ýmislegt fyrir foreldra sína sem þeim er ekki tamt að 

hugsa um. Má nefna viðkvæm lögfræðileg eða læknisfræðileg málefni. Í þessum tilvikum 

verður viðsnúningur á hlutverkum þ.e.a.s. unglingar og börn fá hlutverk hins valdameiri 

og getumeiri (Portes og Rumbaut, 2001). Algengt er að börn og foreldrar í fjölskyldum 

innflytjenda vaxi tilfinningalega hvert frá öðru þegar börn innflytjenda hafa glatað 

tungumáli foreldra sinna. Þá lokast samskiptaleiðir og foreldrar geta misst tökin á uppeldi 

barna sinna (Qin, 2006).  

1.3 Fjölmenning og fjölmenningarsamfélag 

Reynsla Íslendinga af fjölmenningu er frekar lítil og fjölmenningarsamfélagið er ungt, 

óreynt og óþroskað miðað við hinn vestræna heim. Fjöldi þjóða til að mynda Bandaríkin, 

Kanada og Bretland hafa töluvert meiri reynslu af því að lifa og starfa í 

fjölmenningarsamfélagi (Eyrún María Rúnarsdóttir, 2014). 

Menning er viðamikið og flókið hugtak sem getur verið erfitt að skilgreina. Menning 

er sjálfsögð og „lifir“ allt í kringum okkur. Fræðingar eru ekki alltaf sammála um 

skilgreiningu á hugtakinu. Samfélagshópar og sérhver manneskja á sér menningu og 

menningarlega fjölbreytni sem mótar líf einstaklingsins í samræmi við hana (Erickson, 

2010). Menning er huglægt hugtak sem hægt er að skilgreina sem uppsafnaða reynslu 

hóps fólks og það sem einkennir hópinn. Þetta tengist viðhorfi fólks, siðum og gildum sem 

menningin mótar (Hailemariam, 2007).  

Hugtakið fjölmenning er notað í mismunandi samhengi af ólíkum aðilum með 

mismunandi merkingu og tilgangi (Hailemariam, 2007). Líta má á fjölmenningu sem 

félagslegt og menningarfræðilegt hugtak með nokkrum mismunandi merkingum. 

Hugtakið vísar til sambands þar sem nokkrir þjóðernishópar með mismunandi menningu 

safnast(búa) saman í sömu pólitísku einingu. Hugtakið fjallar meðal annars um hvernig 
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almenningur lifir í samfélagi með mörgum einstaklingum af þjóðernislegum uppruna og 

umburðarlyndi fyrir ólíkum menningarlegum arfi í sama ríki (Wickström, 2013). 

Samkvæmt  fræðimönnum er orðið fjölmenning ekki notað eitt og sér á Íslandi heldur 

þekkjum við það frekar í samsetningum eins og t.d. „Fjölmenningarlegt samfélag“, 

„Fjölmenningarlegur skóli“, „Fjölmenningarlegur vinnustaður“ og svo framvegis (Ágúst 

Sigurður, Guðrún Gunnlaugsdóttir, Friðrik Stefánsson og Sóley Sigurðardóttir, 2006).  

Fræðimenn eru ekki allir sammála um hvernig eigi að nota hugtök sem snerta 

fjölmenningu. Ef tekið er hugtakið „Fjölmenningarlegt samfélag“ (e. intercultural 

societies) og það skilgreint nánar, þá eru til mismunandi skilgreiningar á því, eftir því hvort 

höfundar eru evrópskir eða bandarískir (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a). Evrópuráðið gaf út 

tímaritið All different - all equal education pack - þar sem fram kemur sú skilgreining að 

fjölmenningarlegt samfélag (e. intercultural societies) er samfélag, þar sem manneskjur 

búa á sama landsvæði með mismunandi þjóðerni, menningu, þjóðernislegan uppruna og 

trú. Nauðsynlegt er að bera virðingu fyrir ólíkum lífsháttum og hafa samskipti sín á milli á 

jafnréttisgrundvelli. Enginn er æðri eða lægri og allir hafa sama mikilvægi sem manneskjur 

(Counsil of Europe, 2016). 

Parekh (2006) skiptir menningarlegum fjölbreytileika nútímasamfélagsins í þrjá flokka 

eða einkenni. Hann telur einnig, þó svo að þessar þrjár gerðir af fjölbreytni samfélaga eigi 

margt sameiginlegt, séu þau ólík. Fyrstu gerð samfélagsins nefnir hann subcultural 

diversity. Í hverju landi fyrir sig hafa ríkisborgarar sameiginlega menningu en þó ríkja 

ólíkar skoðanir og venjur hjá fólki sem varða mismunandi svið lífsins eða ólíkan lífsstíl. Hér 

vilja samfélagsþegnar útbreiða hina sameignlegu menningu en án þess að skipta um eða 

endurnýja menninguna.  Perspectival diversity er önnur gerðin. Í þessum flokki hafa 

ríkisborgarar samfélagsins ákveðnar skoðanir á grundvallarreglum og/eða gildum ríkjandi 

menningar og vilja endurskipuleggja hana. Þessi gerð er mun róttækari en sú fyrsta. 

Annað hvort er henni afneitað að fullu eða samþykkt fræðilega og hunsuð í framkvæmd. 

Í þriðja lagi sé í flestum nútímasamfélögum að finna minni samfélög (e. communities), þar 

sem einstaklingar lifa samkvæmt eigin trú, gildum og skoðanakerfum. Nýir innflytjendur 

og eldri samfélög ákveðinna hópa eru meðal þessara minni samfélaga sem Parekh (2006) 

nefnir „communal diversity“. Mikil festa og sterkur fjölbreytileiki ríkir í þessu samfélagi.  
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Menningarleg fjölbreytni auðkennir mannkynið og hún er arfleifð mannkynsins 

kemur fram í greinagerð frá UNESCO (Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna). 

Mikilvægt er að hlúa að henni ásamt því að varðveita hana í þágu allra mannvera. Einnig 

skal hafa hugfast að lykilþáttur í menningarlegri fjölbreytni er fjölbreytileiki tungumála og 

það minnir á að menntun skiptir meginmáli í að hlúa að og styrkja menningarleg 

tjáningarform (UNESCO, 2006). 

1.3.1 Fjölmenningarleg menntun 

Mikilvægt er, áður en lengra er haldið, að skoða hugtakið fjölmenningarleg menntun. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið hérlendis og erlendis sýna fram á að nemendur af 

erlendum uppruna glíma við ýmsar hindranir í skólakerfinu (Brooker, 2002; Gestur 

Guðmundsson, 2012; Hanna Ragnarsdóttir, 2007b; Ragna Lára Jakobsdóttir, 2007). 

Meginstoð lýðræðis og undirstaða almennrar velferðar í stefnu íslenskra stjórnvalda 

um aðlögun innflytjenda er almenn menntun. Það er að segja að heimili og skóli vinna 

saman að rækt við heilbrigði og hollar lífsvenjur. Að efla siðferðisvitund nemenda, styðja 

við  umgengni við umhverfið sitt og allt líf ásamt því að bera virðingu fyrir menningu 

annarra þjóða (Félagsmálaráðuneytið 2007).   

Fræðimenn sem fylgja kenningum um fjölmenningarlega menntun telja að skólinn 

eigi að vera sá vettvangur sem aðstoði þjóðir við að miðla þekkingu sinni á 

grundvallarreglum og gildum eins og t.d. virðingu, mannréttindum og fjölbreytileika 

ásamt gagnrýnni hugsun og lýðræðislegri þátttöku. Þessi atriði eru að þeirra mati  

mikilvægustu grundvallargildi í skólastarfi (Banks, 2005; Hanna Ragnarsdóttir, 2007c; 

Nieto, 2010).  

Mikilvægt er að hafa í huga þegar fjallað er um fjölmenningarhyggju í menntun að 

menning er óhjákvæmilegt samþættingarferli m.a. varðandi menntun. Nám og kennsla 

alls staðar í daglegu lífi fólks er mótuð af menningu, í fjölskyldum, skólastofum, 

samfélaginu og á vinnustöðum. Ekki er möguleiki fyrir einstaklinga að vaxa úr grasi í 

nútímasamfélagi án þess að kynnast annarri menningu en sinni eigin. Með öðrum orðum, 

allt fólk er fjölmenningarlegt (e. multicultural) og í nútímasamfélögum býr þannig hver 

manneskja að sumu leyti yfir menningarlegum margbreytileika viðkomandi samfélags 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2007a). Með það að leiðarljósi að hver einstaklingur og hópur sé 

bæði menningarlegur og fjölmenningarlegur þá hlýtur fjölmenningarlegt sjónarhorn að 
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skipta meginmáli í markmiðum og framkvæmd menntunar (Erickson, 2010). Undanfarin 

ár, bæði hérlendis og erlendis, hefur fjölmenningarlegt sjónarmið í menntun þróast á 

ýmsa vegu (Banks, 2005; Erickson, 2010; Hanna Ragnarsdóttir, 2007b). Banks (2005) telur 

að fjölmenningarleg menntun sé a.m.k. þrennt: (1) hugmynd eða hugtak 

kennslufræðilegrar nálgunar. Að allir nemendur hafi jöfn tækifæri til menntunar óháð 

menningu, kyni þeirra, stétt og uppruna; (2) umbótastefna í menntamálum sem miðar að 

því að raungera lýðræðishugmyndir eins og jafnræði, réttlæti og mannréttindi; (3) ferli, 

brýnt er að líta á kennslu sem þróunarferli því ætla má að alltaf verði misræmi á milli 

lýðræðishugsjóna og þess sem fer fram í skólasamfélaginu og samfélaginu í heild. En 

skólar sem stofnanir þurfa að aðlaga sig að fjölmenningarlegum veruleika. Skólastarf er 

almennt miðað við tiltekna nemendahópa frekar en aðra og slíkt skapar ójöfnuð meðal 

nemenda (Nieto, 2010). Rannsóknir sem hafa verið gerðar undanfarin ár sýna fram á 

ójöfnuð og jaðarstöðu ýmissa hópa, m.a. nemenda af erlendum uppruna í skólakerfinu 

bæði á Íslandi og erlendis (Coard, 2005; Gestur Guðmundsson, 2013; Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007b; Hernandez, 2004; Nieto, 2010; Nína V. Magnúsdóttir, 2010; 

Skolverket, 2016). 

Í reglugerð um rétt nemenda í framhaldsskólum til kennslu í íslensku (nr. 654/2009) 

er kveðið á um tilhögun náms og námsmats nemenda, sem hafa annað móðurmál en 

íslensku. Þar kemur meðal annars fram að nemendur sem hafa búsetu á Íslandi og annað 

móðurmál en íslensku eiga rétt á sérstakri kennslu í íslensku. Tilgangurinn er að nemendur 

öðlist færni til þess að skilja og nota íslenska tungu, iðka nám í íslenskum framhaldsskólum 

og að taka þátt í íslensku samfélagi. Kemur einnig fram í reglugerðinni (nr. 654/2009) að 

móttökuáætlun skuli vera í hverjum framhaldsskóla fyrir nemendur með annað 

móðurmál en íslensku. Taka skal tillit til íslenskukunnáttu nemandans, bakgrunns hans, 

færni á öðrum námssviðum og af þeim stuðningi og kennslu sem veitt er. Hlutverk 

móttökuáætlunar er m.a. að: 

a. unnið sé í nánu samstarfi við þann grunnskóla hér á landi sem nemandi kemur 

frá, sé um slíkt að ræða,  

b. skóli safni upplýsingum um bakgrunn nemenda og aðstæður foreldra, til að 

geta mætt einstaklingsbundnum þörfum þeirra sem best,  
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c. gerð sé einstaklingsnámskrá sem taki mið af bakgrunni og málsvæði nemenda, 

tungumálafærni, kunnáttu og hæfni á öðrum námssviðum,  

d. skipuleggja samráð milli starfsfólks og sérfræðinga innan skólans um málefni 

nemenda,  

e. nemendum sé tryggður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf skólans,  

f. styrkja félagsleg tengsl og gagnkvæma félagslega aðlögun milli erlendra 

nemenda og íslenskra til að rjúfa félagslega einangrun, sé hún til staðar,  

g. í upplýsingagjöf til nemenda og foreldra sé gerð grein fyrir helstu starfsháttum 

skóla, þjónustu, samstarfi og reglum,  

h. tryggja að upplýsingar um annan stuðning séu fyrir hendi, s.s. um heimanám 

og aðra aðstoð, túlkaþjónustu, samstarf við heimilin, foreldraviðtöl og -fundi, 

þjónustu í hverfi og nærsamfélagi og samstarf við stofnanir utan skóla,  

i. tryggja upplýsingagjöf til nemenda og foreldra um starfsemi skólans utan 

lögbundinnar kennslu, s.s. um félags- og tómstundastarf og íþrótta- og 

æskulýðsstarf. 

Einnig kemur fram í 4. gr. reglugerðar (nr. 654/2009) um skipulag og framkvæmd 

kennslunnar en þar segir: 

Íslenska sem annað tungumál felur í sér þjálfun í íslensku og virka þátttöku í 
íslenskri menningu, menningarfærni, viðhald læsis og þekkingu í öllum 
námsgreinum. Viðfangsefni íslenskukennslunnar eru samræmd og samhæfð 
öllum námsgreinum og leitast skal við að þróa námsaðferðir og námstækni til að 
mæta þörfum nemenda. Miða skal við að námið treysti kunnáttu nemenda og 
efli skilning þeirra á hugtökum í námsgreinum til undirbúnings frekara námi í 
framhaldsskóla. Birta skal í skólanámskrá lýsingu á áföngum sem í boði eru í 

íslensku fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. 

Í aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) kemur meðal annars fram að skólar skulu koma til 

móts við þarfir nemenda af erlendum uppruna, sem hafa litla færni í íslenskri tungu. 

Skólar eiga að fræða og upplýsa nemendur um íslenska samfélagið og menningu þess, 

aðstoða nemendur við heimanám og jafningastuðning. Einnig kemur fram að sérstaklega 

skuli huga að nemendum sem hafa íslenskan uppruna en hafa dvalið lengi erlendis. Þar 

sem sumir þeirra þurfa á hliðstæðri aðstoð að halda líkt og nemendur af erlendum 

uppruna. Þegar meta skal móðurmál til eininga þarf einnig að vera hægt að velja það í  

stað annars tungumáls eða sem valgrein. Mikilvægt er að nemendur fái tækifæri til að 

viðhalda móðurmálinu. Í aðalnámskrá (2011) kemur fram: 
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Miða skal við að nemendur með annað móðurmál en íslensku fái tækifæri til að 
viðhalda móðurmáli sínu sem valgrein óski þeir þess. Framhaldsskólar geta boðið 
upp á slíkt nám í staðnámi eða fjarnámi eða metið nám sem stundað er annars 
staðar. Viðkomandi framhaldsskóli þarf þá að veita samþykki fyrir náminu óski 
nemendur eftir að fá slíkt nám metið til eininga. Framhaldsskólar eru ekki ábyrgir 
fyrir náminu en geta verið tengiliðir, t.d. við gagnasöfn, bókasöfn, félög og annað 
það sem veitir nemendum aðgang að kennslu í eigin móðurmáli. 

Samkvæmt skýrslum Rauða kross Íslands (2006, 2010) um stöðu innflytjenda á Íslandi, 

kom í ljós að áhrifamáttur tungumálsins hefur mikla þýðingu fyrir aðlögun þeirra á Íslandi. 

Að auki kom fram að staða barna sem komu til landsins á unglingsárunum var slæm, ef 

þau læra ekki tungumálið. Lenda þau þá frekar í erfiðleikum með samskipti við íslenska 

unglinga og komast ekki inn í hópinn.  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar undanfarin ár á reynslu og stöðu nemenda sem 

eru af erlendu bergi brotnu í skólum á Íslandi (Gestur Guðmundsson, 2013; Hanna 

Ragnarsdóttir, 2011; Jóhanna Gísladóttir, 2015; Nína V. Magnúsdóttir, 2010). Í rannsókn 

eftir Jóhönnu Gísladóttur (2015) sem nefnist „Það fer eftir kennurum“ var athugað með 

hvaða hætti væri verið að koma til móts við þarfir nemenda af erlendum uppruna í efstu 

bekkjum grunnskólanna og á fyrsta ári framhaldsskóla á Íslandi og í Svíþjóð. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar sýna að í sumum framhaldsskólum hér á landi hefði mátt 

halda betur utan um nemendur af erlendum uppruna og upplýsa þá og foreldra þeirra 

betur um skólastarfið þ.e.a.s. þær reglur sem þar gilda og viðburði í skólalífinu. Einnig kom 

fram að íslenska mennta- og menningarmálaráðuneytið þarf að auka námsefnisgerð fyrir 

þennan hóp. Skólarnir á báðum skólastigunum þurfa að nýta sér fjölbreyttari 

kennsluaðferðir fyrir nemendur af erlendum uppruna og þá sérstaklega 

framhaldsskólarnir, þar sem kennsluhættirnir eru afar einsleitir og gera ekki miklar kröfur 

til virkni nemenda. Í báðum löndunum þarf að efla samskipti  milli heimila og skóla. 

Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn eftir Önnu Lilju Harðardóttur (2015) þar sem 

meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða reynslu, námsgengi og líðan hjá níu 

nemendum af erlendu bergi brotnu í íslenskum framhaldsskólum. Markmiðið var einnig 

að fá upplýsingar frá nemendum af erlendum upprunum hvað vel sé gert og hvað betur 

mætti fara til þess að nemendum vegni vel í námi og nái að ljúka framhaldsskóla. Helstu 

niðurstöður leiddu í ljós að þátttakendur voru almennt sáttir við námsgengi sitt en kalla 

eftir miklu meiri íslenskukennslu og aukastuðningi við heimanám í skólanum. Þeir upplifa 

samt sem áður að kennarar vilji hjálpa þeim en nemendahóparnir eru stórir og kennarar 
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ná ekki að aðstoða alla. Kom jafnframt fram að nemendur hefðu viljað fá að vita strax í 

byrjun skólagöngu hvernig skólinn er uppbyggður og um skipulagningu námsbrauta. 

Nemendur höfðu ekki verið boðaðir í móttökuviðtal og þar af leiðandi ekki fengið 

upplýsingar um skólann. 

1.3.2 Fjölmenningarleg ráðgjöf 

Í lögum framhaldsskóla (nr. 92/2008) kemur fram að réttur allra nemenda sem stunda 

nám í framhaldsskólum er að njóta náms- og starfsráðgjafar. Jafnframt að í skólanámskrá 

framhaldsskóla sé lýsing á markmiðum og stefnu skólans varðandi náms- og starfsráðgjöf 

og hvernig skólinn ætlar að framfylgja bæði skyldum sínum og hlutverki á þessu sviði. 

Mikil fjölgun nemenda af erlendum uppruna hér á landi á öllum skólastigum kallar á 

aukna þekkingu og hæfni í fjölmenningarlegri nálgun allra fagaðila innan skólakerfisins til 

að mæta þörfum þessa hóps. Fjölmenningarleg nálgun í vinnu með einstaklingum fjallar 

um samskipti á milli mismunandi menningarheima, trúarbragða, lífsstíls, viðhorfa, gilda 

o.s.frv. sem auðga hvert annað. Fjölmenningarleg nálgun í skólaumhverfi inniheldur allt 

sem hefur með nám, ráðgjöf, handleiðslu og þróun að gera (Lahdenperä, 2004). 

Brýnt er fyrir náms- og starfsráðgjafa að vera meðvitaðir um hversu mikil áhrif 

menning getur haft á einstaklinga. Í ráðgjöf hefur menning áhrif bæði á fagvitund og færni 

náms- og starfsráðgjafa. Með sjálfsskoðun eykst skilningur á margbreytileika menningar 

og áhrifum hennar (Corey og Corey, 2007). Á undanförnum árum hefur orðið enn 

mikilvægara að skoða betur áhrif menningar í sambandi við náms- og starfsráðgjöf. 

Menningarþátturinn er mikilvægur í ráðgjöfinni vegna þess að menning táknar líkanið 

sem lifað er eftir og tengist alþjóðlegum breytingum í heiminum (Peavy, 1998). Hér er átt 

við fjölda fólks frá mismunandi heimshlutum sem flytur, annað hvort sem innflytjendur 

eða flóttafólk milli landa. Þessi hreyfanlega fjölmenning og blöndun á mismunandi 

menningu í heiminum ýtir undir nýjar kröfur í starfi náms- og starfsráðgjafa (Richardson, 

2012).  

Má telja í ljósi þessara breytinga að ekki sé hægt að nýta sér hinar hefðbundnu 

kenningar um náms- og starfsráðgjöf sem voru þróaðar í byrjun og á miðri tuttugustu 

öldinni. Þær tóku mið af menningu og viðhorfum þess tíma. Það er að segja grundvöllur 

módernisma er að þekking eigi að vera aðgengileg öllum kynslóðum í gegnum „grand 

narrative“ sem þýðir, að það sem er sannleikur fyrir einn er sannleikur fyrir alla. Þessar 
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kenningar eiga það sameiginlegt að það er aðeins eitt rétt svar, einn sannleikur, ein leið 

til að hugsa um þróun starfsframa og er hún mælanleg, áreiðanleg og hægt að sannreyna 

hana. Þó svo að þessar kenningar hafa verið uppfærðar og endurskoðaðar í þeim tilgangi 

að aðlaga þær betur að nútímasamfélagi, mæta þær ekki þörfum einstaklinga í hinu 

nútíma fjölmenningarlega umhverfi (Richardson, 2012).  

Hugtakið fjölmenningarráðgjöf (e multicultural counceling) er til komið til þess að 

tryggja að hver einstaklingur fái náms- og starfsráðgjöf út frá sínum eigin heimi. Hins vegar 

eru ráðgjafar ekki allir sammála um hvernig eigi að beita ráðgjöf í menningarlegri 

fjölbreytni (Peavy, 1998). 

Skilgreina má fjölmenningarlega ráðgjöf þar sem menningarheimar mætast, 

tungumál og samskipti. Fjallar þetta um að skilja og að einhver skilji þig. Að skilja 

raunveruleika unga einstaklingsins í ýmsum menningarheimum. Skilning á auðlindum 

fjölskyldunnar, skoðunum hennar um menntun, vinnu og um framtíðina. Ráðgjafinn þarf 

að gera augljósar þær kröfur sem gerðar eru innan menntunar og vinnu. Hann verður að 

vera trúverðugur og ríkur þáttur í utanumhaldi nemandans (Møller, 2007).  

Fjölmenningarleg ráðgjöf byggist meðal annars á að einstaklingurinn fær tækifæri til 

að móta starfsferil sinn í samræmi við eigin menningu og persónuleg skilyrði. Hún fjallar 

um með hvaða hætti menningarleg gildi hafa áhrif á náms- og starfsval. Hvað veldur því 

að við tökum ómeðvitaðar eða meðvitaðar ákvarðanir. Menningin mótar gildi einstaklinga 

og hefur veruleg áhrif á skoðun og túlkun þeirra á mannlegu eðli, sambandi manns og 

náttúru, athafnir, sjálfsstjórn og félagsleg tengsl. Mat einstaklingsins á mismunandi 

starfsvettvangi fer eftir því hvaða menningarlega uppruna hann hefur. Í ráðgjöf er hinni 

einstaklingsmiðuðu menningu stillt upp á móti hinni sameiginlegu menningu, þ.e.a.s. 

áherslan er alltaf á einstaklinginn. Menningarleg- og starfstengd gildi mynda saman 

gildiskerfi einstaklingsins, sérstaklega menningarlegu gildin og þau gildi sem manneskjan 

tileinkar sér frá fjölskyldu og starfi (Brown, 2002).  

Talið er mikilvægt að ráðgjafar sem starfa í fjölmenningarlegu umhverfi þurfi fyrst og 

fremst að vera meðvitaðir um eigin menningu, gildi, viðmið og viðhorf til þess að geta 

starfað faglega og ráðlagt fólki frá ólíkum menningarheimum. Náms- og starfsráðgjafi þarf 

að taka tillit til breyttra aðstæðna og öðlast meiri bakgrunnsþekkingu á nýjum 

menningarheimi. Mikilvægt er að læra um mismunandi menningu ráðþega en á sama 
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tíma verður ráðgjafinn að vera opinn fyrir því að einstaklingar eru mismunandi 

(Amundson, 2009; Lahdenperä, 2004; Launikari og Puukari, 2005; Peavy, 1998; 

Richardson, 2012). Ráðgjafa sem skortir fullnægjandi þekkingu á fjölmenningarlegri 

ráðgjöf getur með þekkingarleysi sínu skapað vanda fyrir ráðþega. Það er nauðsynlegt að 

náms- og starfsráðgjafi taki mið af þeim menningarmismun til að geta framkvæmt 

ráðgjöfina á sem faglegastan hátt (Launikari & Puukari, 2005). Árangursrík ráðgjöf krefst 

þess að ráðgjafar beiti annarri nálgun en hinni hefðbundnu nálgun, sem venjulega er 

kennd (Amundson, 2009; Lahdenperä, 2004 og Richardson, 2012). Ef ráðgjafi er skapandi 

og hugmyndaríkur í starfi þá er hann að skora á hólm eigin nálgun í ráðgjöf með því að 

gera hana sveigjanlegri. (Amundson, 2009 og  Ishiyama, 1995 ).  

Mikilvægt er fyrir ráðgjafa sem vinna með ráðþegum af erlendum uppruna að þróa 

með sér fjölmenningarlega hæfni (e. multicultural compitence) (Malone, 2010). 

Fjölmenningarhæfni er hæfni til að skilja menningarleg sjónarmið annarra, ákveðin 

kunnátta og þekkingargrunnur. Ráðgjafar verða að hafa þann þekkingargrunn og auka 

hæfni í því menningarumhverfi sem þeir starfa í. Fjölmenningarleg hæfni samanstendur 

af þremur þáttur: (1) vitund þ.e. að ráðgjafi hefur skilning á fjölmenningu og afleiðingum 

þess, að vera meðvitaður um menningararfleifð, gildi og viðhorf og áhrif þessara þátta á 

ráðgjöfina. Beri virðingu fyrir þeim menningarmun sem kunna að vera á milli hans og 

ráðþega; (2)  þekking þ.e. ráðgjafi býr yfir þekkingu á þær hindranir sem ráðþegar sem 

tilheyrir minnihlutahópum geta orðið fyrir í þeirri stofnum sem ráðgjafinn starfar í, vera 

meðvitaðir um hvernig menning og tungumál geta haft áhrif á einstaklinga og  starfsferil 

hans, þekkingu á að menning og þjóðerni einstaklingsins er ekki ríkjandi þáttur í þeim 

hindrunum sem einstaklingur getur mætt í lífinu; (3) færni í að þróa viðeigandi ráðgjöf 

sem henta nemendum af erlendum uppruna, afli sér fagvitundar og viðeigandi þjálfunar 

í fjölmenningarlegri ráðgjöf. Að auki þarf ráðgjafi sem vinnur í fjölmenningarlegu umhverfi 

að vera meðvitaður um viðhorf samfélagsins sem snúa meðal annars að kynjamisrétti, 

fordómum og kúgun (Sue, 2006; Arredondo o.fl., 1996). Þessi viðmið hafa verið uppfærð 

og endurbætt og nýtt sem grunnur í rannsóknum og til menntunar og þjálfunar í 

fjölmenningarlegri hæfni (Hermansdóttir, Ægisdóttir og Gerstein, 2012; Launikari og 

Puukari, 2005; Sue, 2006). 
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Styrkja þarf og efla fjölmenningarlega hæfni í ráðgjöf með endurmenntun og fræðslu 

sem snertir fjölmenningu í fjölbreyttu samfélagi. Skoða stefnur og strauma sem eru í gildi 

á hverjum tíma. Menntun í fjölmenningarráðgjöf getur verið mismunandi hvað varðar 

innihald og uppbyggingu í hverju landi fyrir sig. Þess vegna er mikilvægt að ráðgjafar fái 

réttu verkfærin í formi menntunar, reynslu og skapandi vinnubragða. Að auki ætti 

fagmenntaður ráðgjafi að vera meðvitaður um mismunandi fræðirit og rannsóknir sem 

fjalla um fjölmenningarlega ráðgjöf (Launikari og Puukari, 2005; Sue, 2006). 

Samstarfsverkefni sem gert var af Nordiska nätverket för vuxna lärande (NVL) hafði 

þann tilgang að veita aukna þekkingu á hagnýtri reynslu ráðgjafa um hvort þurfi sérstaka 

hæfni við fjölmenningarlegri ráðgjöf. Skýrslan byggir á svörun 10 til 15 náms- og 

starfsráðgjafa fullorðinna á Norðurlöndum. Niðurstöður svörun náms- og 

starfsráðgjafana endurspegluðu niðurstöður Launikari og Puukari (2005). Ráðgjafi verður 

að vera meðvitaður um sjálfan sig, viðhorf og gildi, til þess að skilja veruleika ráðþega. 

Gera sér grein fyrir þeim menningarlegu takmörkunum sem felast í hefðbundinni ráðgjöf 

og þróa markvist hæfni sína í fjölmenningarlegri ráðgjöf (Nordisk Netværk for voksnes 

læring, 2013). 

Hugtakið „menningaróvissa“ (cultural dislocation) hefur beintengingu við ráðgjöf fyrir 

ráðþega af erlendum uppruna. Hún á sér stað er einstaklingur af erlendum uppruna 

upplifir óvissu og óöryggi í nýju félags- og menningar umhverfi. Einstaklingurinn er oftast 

félagstengdur í sínu heimalandi og getur upplifað sig oft einan í nýja landinu og finnst 

hann ekki tilheyra „hópnum“. Mikilvægt er fyrir ráðgjafa að aðstoða einstaklinginn við að 

finna þá leið, sem hentar honum best, til þess að tilheyra aftur hópi. Ýmsar hindranir 

verða á vegi hans í aðlögunarferlinu að nýrri menningu og félagslegum hópi og þá 

sérstaklega varðandi tungumálaerfiðleika. Þeir hefta skilvirkni náms- og starfsráðgjafa 

þeim til handa (Ishiyama, 1995). Nauðsynlegt er að hvetja ráðþega til þess að segja sögu 

sína út frá menningu, tungumáli, sýn á heiminn og tilgangi lífsins og veita honum góðan 

tíma til þess. Þannig myndast góð tengsl á milli  hans og náms- og starfsráðgjafans og þeir 

læra hvor af öðrum (Amundson, 2009; Ishiyama, 1995; Peavy, 1998). Raunveruleiki 

ráðþega ætti alltaf að teljast sannur því þetta eru upplifanir hans og veruleiki. Virða þarf 

veruleika ráðþega og skilja. Oft er hann ekki samhliða samfélaginu (Peavy, 1998).  
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Margir innflytjendur komast í vandræði þegar kemur að aðlögun í nýju landi, 

sérstaklega þegar menning og tungumál eru ólík heimalandinu (Launikari og Puukari, 

2005). Innflytjendur eiga oft í erfiðleikum með þátttöku í léttu spjalli og að lesa  

samfélagsreglur. Þetta getur leitt til mikils misskilnings og gremju. Þeir þurfa að aðlaga sig 

mismunandi menningu, bæði félagslega, samfélagslega, vinnulega o.s.fv. Það getur valdið 

óöryggi í þeim hópi sem innflytjendum finnst að þeir tilheyri (Ishiyama, 1995). Umfjöllun 

fjölmenningar er skilningur á mismunandi sjónarmiðum og heimsmynd, jafnframt 

skilningur á félagslegu réttlæti og hvert hlutverk ráðgjafans er. Félagslegir erfiðleikar í nýju 

landi geta komið upp eins og t.d. félagsleg einangrun/útilokun (Launikari og Puukari, 

2005).  

Rannsókn meðal níu ungmenna á aldrinum 15 – 24 ára af erlendum uppruna á Íslandi, 

leiddi í ljós að þau sem áttu  í erfiðleikum með íslensku í námi töldu að betur hefði mátt 

styðja við íslenskunám nemenda í framhaldsskólum. Að auki stuðla að auknum 

félagslegum tengslum nemenda af ólíkum uppruna, þar sem sum ungmennin höfðu 

upplifað félagslega einangrun (Hanna Ragnarsdóttir, 2011). Þessar niðurstöður eru 

samhljóma niðurstöðum rannsókna, þeirra  Ulrike Schubert (2010) og Nínu V. 

Magnúsdóttur (2010). Niðurstöður rannsóknar Schuberts (2010) sem gerð var hér á landi 

sýndu að mikilvægt er fyrir nemendur af erlendum uppruna að ná tengslum við aðra 

nemendur í sömu stöðu og eignast vini. Einnig kom fram að óöryggi íslenskra nemenda 

og kennara í samskiptum við erlenda nemendur hindraði virka tengslamyndun  milli hópa 

og þátttöku þeirra í daglegu lífi skólanna. Í rannsókn Nínu (2010), sem fjallar um þær 

hindranir er verða á vegi erlendra nemenda í íslenskum grunn- og framhaldsskólum, kom 

meðal annars fram að nemendur upplifa sig útilokaða frá íslenskum skólafélögum. 

Íslenskukunnáttan veitir þeim sjaldnast aðgang að „klúbbnum“.  

Ungt fólk af erlendum uppruna getur oft upplifað svokallaða „bicultural 

disorientation“. Það er þegar einstaklingurinn „klemmist“ milli tveggja menningarheima 

og finnur sig ekki í samfélaginu sem hann býr í og veit ekki hvaða hópi hann tilheyrir. 

Náms- og starfsráðgjafar verða að vera sveigjanlegir og skapandi í ráðgjöf sinni, tileinka 

sér fleiri en eina leið í ráðgjöfinni. Í þessum tilfellum geta náms- og starfsráðgjafar 

auðveldað samskiptaleiðir ráðþega í viðtölum með því að nota aðrar samskiptaleiðir eins 

og að teikna, ráðþegi tali á sínu móðurmáli, nota myndir, tónlist, ýmiss tákn o.s.frv. Þegar 
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ráðþegi nær ekki skilningi náms- og starfsráðgjafans getur það valdið neikvæðri upplifun 

hans (Ishiyama, 1995).  

Hlutverk ráðgjafa er túlkað á mismunandi hátt eftir menningu. Ráðgjafanum er 

nauðsynlegt að hafa í huga að sýna beri virðingu þjóðernislegum uppruna einstaklingsins 

(Brown, 2002; Launikari og Puukari, 2005). Skilningur ráðgjafa er mikilvægur, á hvaða hátt 

menningar- og þjóðernishópar horfa á ákvarðanatöku. Einstaklingar frá sameiginlegum 

menningarheimum hafi oft ólíka sýn á náms- og starfsval, einnig á hlutverk náms- og 

starfsráðgjafa (Brown, 2002). Viðhorf einstaklinga til ráðgjafar getur verið mismunandi, 

þar sem sumir einstaklingar eiga í erfiðleikum með ráðgjöfina, því hún er jafnvel frá 

einstaklingi, sem tilheyrir ekki fjölskyldunni. Þetta getur valdið því að einstaklingar upplifa 

sig óæðri og verða óöruggir þegar þeir hitta ráðgjafa (Launikari og Puukari, 2005). Margir 

innflytjendur horfa á náms- og starfsráðgjafa sem yfirvald sem beri ábyrgð á 

ákvarðanatöku þeirra (Brown, 2002).  

 Sjónarmið í náms- og starfsrágjöf og hlutverk hafa breyst á undanförnum árum. 

Fjölmenningarlega ráðgjöf þarf að skoða frá víðara sjónarhorni. Ráðgjöfin ætti að ná að 

skila mismunandi upplýsingum um náms- og starfsráðgjöf, tungumál og starfsemi sem 

auðveldar innflytjendum að ná fótfestu í nýju samfélagi. Að auki er þörf fyrir víðtækari 

tengsl og samvinnu milli sérfræðinga á mismunandi sviðum til þess að aðstoða 

einstaklinga með ólíkan menningar- og þjóðfélagslegan bakgrunn. Ráðgjöfin snýr að 

fræðilegum, félagslegum og pólitískum þáttum, jafnframt fjölmenningarlegri ráðgjöf frá 

sjónarhorni náms- og starfsráðgjafa (Launikari og Puukari, 2005).  

1.4 Rannsóknarspurningar 

Fjölmenningarleg ráðgjöf hefur lítið verið rannsökuð hérlendis, þar sem reynsla 

Íslendinga af fjölmenningu og fjölmenningarsamfélagi er tiltölulega lítil og að nokkru leyti 

óreynd, miðað við Bandaríkin og Kanada. Þau lönd eru mikið til byggð upp af 

innflytjendum.  

Eigindlegar rannsóknir henta mjög vel til þess að öðlast skilning á aðstæðum og 

reynslu fólks (Hennink, Hutter, og Bailey, 2011). Markmið höfundar er að fá innsýn í 

reynslu náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum af ráðgjöf til nemenda af erlendum 

uppruna og hvaða stuðningur stendur þessum hópi til boða í framhaldsskólum.  
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Þar sem sterkar vísbendingar eru um mikla fjölgun nemenda af erlendum uppruna í 

grunn- og framhaldsskólum landsins á næstu árum er markmið rannsóknarinnar að svara 

eftirfarandi rannsóknaspurningum: 

1. Hver er reynsla náms- og starfsráðgjafa af ráðgjöf til framhaldsskólanemenda af 

erlendum uppruna? 

2. Hvaða stuðningur er fyrir hendi í framhaldsskólunum sem þeir starfa við fyrir 

þennan nemendahóp? 
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2 Aðferð 

Eigindlegum rannsóknaraðferðum var beitt í þessari rannsókn til þess að fá dýpri innsýn í 

reynslu náms- og starfsráðgjafa af ráðgjöf til nemenda af erlendum uppruna í 

framhaldsskólum á Íslandi og hvaða stuðningur er fyrir hendi fyrir þennan hóp í skólunum. 

Með eigindlegum rannsóknum reynir rannsakandi að dýpka skilning á þeim félagslega 

veruleika sem manneskjur búa í og skilja þá merkingu sem þátttakendur segja frá er 

varðar líf sitt, reynslu og aðstæður. Opin einstaklingsviðtöl (e. in- depth interviews) voru 

notuð í rannsókninni við sex náms- og starfsráðgjafa í fjórum íslenskum framhaldsskólum 

(Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Mikilvægt er að trúnaður og traust vari milli 

rannsakanda og viðmælanda. Samtöl á milli viðmælanda og rannsakanda geta oft fjallað 

um viðkvæm málefni, persónulegar upplýsingar sem rannsakandinn þarf að hugleiða 

hvernig hann fer með. Einnig hvernig skal lýsa aðstæðum þátttakanda svo ekki sé hægt 

að rekja lýsinguna til þátttakenda. Trúnaður og upplýst samþykki eru lykilatriði í 

eigindlegum rannsóknum. Þannig skapast traust milli þátttakenda og rannsóknaraðilans, 

sem er mikilvægt tæki fyrir rannsakandann, til að fá fram upplýsingar fyrir rannsóknina 

(Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Í viðtölunum eru þátttakendur spurðir svipaðra 

spurninga, sem samdar voru áður en viðtalið fór fram, þannig að samsvörun fáist á milli 

viðtala (Kvale, og Brinkmann, 2009). 

2.1 Þátttakendur 

Val á þátttakendum var gert með markvissu úrtaki (e. purposeful sampling). Þátttakendur 

sem valdir voru höfðu sameiginlega reynslu, sem hentaði markmiði rannsóknarinnar 

(Rubin og Rubin, 2012). Skilyrði fyrir þátttöku voru að viðmælendur hefðu starfsréttindi 

sem náms- og starfsráðgjafar og hefðu starfað í framhaldsskóla síðustu þrjú ár og einnig 

var tekið tillit til hlutfalls innflytjenda í skólunum. Þátttakendur voru með níu til tuttugu 

ára reynslu af náms- og starfsráðgjöf í skólum. Viðmælendur áttu það sameiginlegt að 

vera allir með réttindi til að starfa sem náms- og starfsráðgjafar.  

Gætt var fyllsta trúnaðar og að ekki væri hægt að rekja upplýsingar tiltekinna 

einstaklinga og fengu viðmælendur því dulnefni. Í öllu rannsóknaferlinu var höfundur 

meðvitaður um viðhorf og reynslu sína þannig að þeir þættir myndu ekki hafa áhrif á 

gagnaöflun, rannsóknavinnu né niðurstöður (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

Viðmælendur voru gefin dulnefnin: Aðalheiður, Hrefna, Jóhanna, Kristín, Sigga og Jónína. 
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2.2 Framkvæmd 

Vinna við rannsóknina hófst á vorönn 2018. Höfundur fékk ábendingar frá náms- og 

starfsráðgjöfum sem starfa í framhaldsskólum um hvar flestir nemendur af erlendum 

uppruna stunduðu nám. Send var fyrirspurn í tölvupósti um þátttöku með útskýringu um 

markmið rannsóknarinnar til náms- og starfsráðgjafa í fimm framhaldsskólum sem bjóða 

upp á áfanga, „Íslenska sem annað tungumál“. Náms- og starfsráðgjafar frá einum 

framhaldsskólanna höfðu ekki tök á því að taka þátt í rannsókninni. Allir þátttakendurnir 

brugðust skjótt við og í framhaldinu voru bókaðir viðtalstímar. Þátttakendur völdu tíma 

og staðsetningu fyrir viðtölin, þar sem rannsakandinn lagði áherslu á að viðtölin væru sem 

þægilegust fyrir þátttakendur. Tekin voru opin einstaklingsviðtöl við sex náms- og 

starfsráðgjafa í fjórum framhaldsskólum vorið 2018. Lengd viðtalanna var 40-60 mínútur. 

Í viðtölunum var fyrirfram mótaður viðtalsrammi hafður til hliðsjónar (sjá viðauki 1.) 

(Kvale og Brinkman, 2009; Marshall og Rossman, 2011). Þessi leið var valin með það að 

leiðarljósi hversu sveigjanleg og hentug hún er en hún leyfir rannsóknaraðilanum að 

takast sífellt á við fyrirbæri og hjálpar viðmælendum að tjá reynslu sína í smáatriðum, 

nálgast veruleikann á eins trúverðugan hátt og mögulegt er (Rubin og Rubin, 2012)  

Áður en viðtölin hófust var þátttakendum gerð grein fyrir að fullur trúnaður ríkti og 

skrifuðu þátttakendur undir yfirlýsingu þar sem þeir samþykktu þátttöku sína (sjá viðauki 

2.). Einnig var markmið rannsóknarinnar útskýrt og hvernig unnið verður úr gögnunum. 

Jafnframt var útskýrt að viðmælendur fái dulnefni. Viðtölum var eytt eftir að 

rannsakandinn var búinn að afrita þau.  

2.3 Úrvinnsla 

Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki og afrituð strax orðrétt. Á meðan afritun stóð voru 

skráðar upplýsingar og athugasemdir þar sem við átti. Mikilvægt er að afrita viðtölin 

orðrétt ásamt öðru sem getur komið fram í viðtalinu (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

Viðtalsupplýsingar voru greindar á kerfisbundin hátt. Fyrst með opinni kóðun (e. initial 

coding) og með markvissri kóðun (e. focesed coding). Leitað var að þemum, lykilorðum, 

endurtekningum og kóðunarflokkum. Reynt var að rýna í atriðin, til þess að sjá sem 

fjölbreyttasta mynd á viðfangsefninu og greina með hliðsjón af þeim þáttum sem 

rannsóknin beindist að. Hugtakakort var gert áður en viðtölin voru greind í þemu, til þess 
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að draga skýrara fram meginatriði hvers viðtals. Viðtölin voru síðan greind í meginþemu 

og túlkað það sem viðmælandinn var að segja á sem réttastan hátt. 

Í eigindlegum rannsóknum er ekki hægt að ákvarða fyrir fram svör viðmælenda né á 

hvaða hátt viðmælandi segir hlutina, þagnirnar eða líkamstjáningu. Hafa ber í huga alla 

þessa þætti, sem eru mikilvægir, þegar unnið er úr gögnunum. (Hennink, Hutter og Bailey, 

2011).  

3 Niðurstöður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að öðlast innsýn í reynslu náms- og starfsráðgjafa í 

framhaldsskólum af ráðgjöf við nemendur af erlendum uppruna og hvaða stuðningur er 

fyrir hendi fyrir þennan hóp í skólunum.  

Niðurstöðukaflanum er skipt í þrjá kafla með tilliti til þeirra þema sem fram komu. 

Auk þess eru undirkaflar í hverjum kafla. Fyrst er að nefna nemendur af erlendum 

uppruna í framhaldsskólum, þar sem fram kemur upplifun náms- og starfsráðgjafa um 

samsetningu nemenda af erlendum uppruna og samskipti þeirra við íslenska nemendur 

sem og áhrif stuðnings og viðhorf foreldra. Kaflinn námslegur stuðningur við nemendur 

af erlendum uppruna fjallar um huglægt viðhorf hjá viðmælendum af stuðningi og stöðu 

nemenda af erlendum uppruna. Þriðji kaflinn snýr að reynslu viðmælenda í náms- og 

starfsráðgjöf til nemenda af erlendum uppruna, hvað ber að hafa helst í huga í ráðgjöfinni 

og framtíðarsýn ráðgjafanna. 

3.1 Nemendur af erlendum uppruna í framhaldsskólum 

Viðmælendur voru spurðir um samsetningu hóps nemenda af erlendum uppruna í 

skólanum, samskipti nemendanna við íslenska nemendur og aðlögun þeirra innan 

skólans. Þau þemu sem fram komu voru; erfitt að skilgreina hópinn, samskipti nemenda 

og líðan í skólanum og mikilvægi stuðnings og viðhorfs foreldra. 

3.1.1 Erfitt að skilgreina hópinn 

Í öllum fjórum framhaldsskólunum var hlutfall nemenda af erlendum uppruna nokkuð 

hátt miðað við aðra framhaldsskóla landsins og nefndu viðmælendur að þeir finndu fyrir 

mikilli aukningu á undanförnum árum. Í öllum skólunum upplifðu viðmælendur að stærsti 
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hópurinn var frá Póllandi en einnig voru margir nemendur frá öðrum Austur – Evrópu 

löndum. Jafnframt nefndu flestir viðmælendur að það væri töluvert af nemendum frá 

Tælandi og Filippseyjum en oft væri þá annað foreldrið íslenskt. Minni hópar eru frá 

ýmsum heimshlutum. Viðmælandi segir: „Stærsti hópurinn hefur alltaf verið frá Póllandi, 

ég held að það sé það enn, svo eru Balkanlöndin, dálítið mikið […] töluvert frá Tælandi og 

Filippseyjum…“.  

Fram kom hjá viðmælendum að erfitt væri að skilgreina hóp erlendra nemenda og að 

ekki væru til upplýsingar í skólunum um nákvæman fjölda nemenda innan hans. Aðeins 

einn viðmælandi af sex vissi fjölda nemenda af erlendum uppruna í skólanum. 

Upplýsingakerfi INNA, sem allir framhaldsskólarnir vinna með, er takmörkunum háð að 

þessu leyti. Til þess að nálgast upplýsingar um fjölda nemenda af erlendum uppruna miða 

framhaldsskólarnir við fjölda nemenda í áföngum í íslensku sem annað móðurmál (ÍSA 

eða ÍSAN) og jafnvel nöfnin skoðuð þessu til stuðnings. Flestir viðmælendurnir eru á sama 

máli að erfitt sé að segja til um hversu margir nemendur af erlendum uppruna séu 

raunverulega í skólanum. Einn viðmælandinn nefndi: „Hugsanlega er hægt að hafa 

einhverja skipun sem hægt væri að haka við inn á INNU ef þú ert ekki ríkisborgari en það 

segir okkur ekki alla söguna“. Sumir nemendur bera íslensk nöfn og eru með íslenskan 

ríkisborgararétt en eru samt af erlendu bergi brotnir. Aðrir eru kennitölulausir eins og 

flóttafólk og umsækjendur um alþjóðlega vernd. Einnig er að finna hópa eins og 

skiptinema og nemendur sem eiga íslenska foreldra og eru nýfluttir heim, jafnvel eftir 

langa veru erlendis og eru kannski fæddir í öðru landi. Jóhanna nefnir: 

Það er svolítið erfitt að segja hvað þeir eru margir, af því sumir eru bara 

með íslensk nöfn […] við getum ekki einu sinni gáð með eftirnafn, af því 

fullt af Íslendingum eru komnir með eftirnafn alls konar eftirnöfn, þannig 

að ég veit það ekki.  

Sigga tekur í svipaðan streng: 

[…] ég er ekki alveg viss, svo er þetta dálítið erfitt af því þeir eru mjög 

margir með íslenskan ríkisborgararétt og hafa verið alveg frá því þeir voru 

bara litlir, þau eru alveg íslensk, en þau sem eru með annað móðurmál en 

íslensku, þau eru með tvö móðurmál, ætli það sé ekki svona 10%... 
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Á sama tíma og ráðgjafarnir töldu erfitt væri að skilgreina hópinn lögðu þeir áherslu á að 

þeir vildu ekki aðgreina þessa nemendur frá öðrum nemendum. Viðmælendurnir tóku 

það skýrt fram að þetta séu nemendur skólans og þessi nemendahópur sé eins og aðrir 

nemendahópar. Jóhanna segir: „[…] þetta eru bara nemendur, það má ekkert vera að 

merkja [þá] eitthvað sérstaklega […] þú veist þeir eru bara nemendur við skólann…“. 

3.1.2 Samskipti nemenda og líðan í skólanum 

Þegar viðmælendur voru inntir að því hvað skólarnir þeirra væru að gera til að stuðla að 

samskiptum milli innflytjenda og annarra nemenda í skólunum kom fram hjá 

viðmælendum allra skólanna að þessi þættir hafi ekki verið skoðaðir neitt markvisst. Þetta 

eru nemendur skólans „þeir eru hluti af heildinni“. Flestir viðmælendur upplifa samt sem 

áður að samskipti þessa nemendahóps við íslenska nemendur geti verið mismunandi eftir 

stærð hópanna. Ef hópur nemenda frá sama landi er mjög stór þá halda þeir sig frekar 

saman, tala sitt tungumál og blandast síður íslenskum nemendum.   

Jóhanna nefnir að samskipti milli nemendanna og íslenskra nemenda hafi ekki verið 

mikil. Hún nefnir að þegar stór nemendahópur frá Póllandi hafi verið í skólanum hafi 

komið upp samskiptaerfiðleikar þeirra á milli „[…] þetta var aðeins vandamál þegar stóri 

pólski hópurinn kom“. Jóhanna tekur það fram að þá hafi hún lært ýmislegt um pólska 

samfélagið t.d. að það væri tvískipt. Þá voru tveir mismunandi pólskir hópar í skólanum 

en ekki var hægt að hafa þessa hópa saman vegna samskiptaerfiðleika.  

Sigga segir líkt og Jóhanna að samskiptin á milli íslenska nemenda og nemenda af 

erlendum uppruna hafi ekki verið mikill. Hún nefnir að metnaðarfullur, fjörugur hópur 

nemenda af erlendu uppruna frá nokkrum löndum séu í hennar skóla og  haldi sig mikið 

saman. Þeir eru saman í frímínútum, borða  saman, og tala saman á eigin tungumáli, eru 

sem ein „grúppa“ og eru öll meira og minna að ljúka stúdentsprófi. Sigga segir að núna 

sjái hún breytingar á samskiptum nemenda sem eru á fyrsta ári. Samskipti milli nemenda 

af erlendum uppruna og íslensku nemendanna séu betri. Þetta eru nemendur af 

erlendum uppruna á fyrsta ári sem eru ekki enn komnir inn í „grúppuna“.  Hún vill meina 

að ástæðan sé að nemendur af erlendum uppruna á fyrsta ári séu meira á 

bóknámsbrautum í skólanum og blandist því betur íslensku krökkunum. Einnig að 

nýnemar af erlendum uppruna sem eru á framhaldsskólabrautinni umgangist íslenska 

krakka meira eins og t.d. í  tölvuáföngum og aðlagast betur íslenska skólasamfélaginu.  
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Hrefna, Kristín og Aðalheiður segja líkt og Jóhanna og Sigga, að sumir erlendir 

nemendur haldi hópinn. Hrefna segir að erlendu nemendurnir sem eingöngu eru í  

áföngum fyrir byrjendur í íslensku sem annað tungumál séu saman og einangrist mikið. 

En nefnir líkt og Sigga að þegar þeir fari í almenna áfanga innan skólans, kynnast þeir 

öðrum krökkum. Hún nefnir eins og Jóhanna að nemendur með pólskan uppruna séu 

mikið saman, því hópurinn er fjölmennari en aðrir nemendahópar frá öðrum þjóðum.  

Hún upplifir að þeir sem eru fámennari eignast oftar íslenska vini. 

Tveir viðmælendur nefna að reynt hafi verið að bæta samskipti erlendra og íslenskra 

nemenda í skólunum þeirra, með því að breyta t.d. lífsleikniáföngum. Áður voru 

nemendur af erlendum uppruna saman í lífsleikni en hætt var við það form því talið var 

að það ýtti undir einangrun nemendanna. Þeir nefna samt báðir að þetta fyrirkomulag feli 

í sér ákveðna vankanta. Orðaforðinn hjá sumum erlendum nemendum er takmarkaður. 

Þó svo að þeir komi beint úr grunnskóla er orðaforðinn oft slakur sem veldur því að erfitt 

er fyrir þá að skilja einföld hugtök á íslensku. Þeim líður illa og sjálfsmatið lækkar. 

Viðmælandi segir: „[…] þeir [nemendurnir] eru þá eins og illa gerðir hlutir og vita ekki hvað 

er að gerast.“. Annar viðmælandi upplifir svipað og nefnir að nemendur með erlendan 

uppruna sem ná ekki lágmarks inntökuskilyrðum inn á t.d. bóknámsbrautirnar eiga 

möguleika að sækja um á framhaldsskólabraut. En þeirri braut er ætlað að búa nemendur 

sem ekki hafa náð tilskyldum árangri á grunnskólaprófi undir frekara nám í bók- eða 

verknámi. Þetta getur verið snúið og vandmeðfarið. Þarna blandast nokkrir 

nemendahópar saman eins og nemendur sem eru metnaðarfullir, vilja læra og stefna á 

að komast inn á aðrar brautir skólans, aðrir sem hafa engan áhuga og eru í allt öðrum 

„pælingum í lífinu“. Hóparnir eiga því ekki alltaf samleið en viðmælandinn upplifir að 

nemendur af erlendum uppruna einangrast ekki eins mikið. 

Allir viðmælendur upplifa að aðlögun nemenda af erlendum uppruna í skóla sé 

mikilvæg fyrir áframhaldandi færni í íslensku samfélagi. Einn viðmælandi segir: „Þetta er 

lykilatriði, hérna í skólanum er mjög blandaður nemendahópur. Þetta er eins og 

þverskurður af samfélaginu“. Annar viðmælandi segir: 

[…] skólinn hjálpar þeim varðandi íslenskuna og kynnast Íslendingum […] 

því meira sem þeir læra því betri vinnu fá þeir og í skólanum er meiri 

möguleiki fyrir þá að þjálfa sig í að samlagast öllu kerfinu á Íslandi. 
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Viðmælendur nefna einnig að í skólanum fái nemendur af erlendum uppruna líka tækifæri 

til að fræðast um hina „duldu menningu“ sem er í samfélaginu sem flestir sem í því búa 

þekkja. Þetta telja viðmælendur að sé mikilvægt fyrir nemendur að læra þar sem margir 

koma frá mjög ólíkum menningarheimum. Í áföngunum íslenska sem annað tungumál er 

þessi fræðsla fléttuð inn, meðal annars með vettvangsheimsóknum og ýmsum kynningum 

á íslenska samfélaginu. Þetta er gert til að víkka sjóndeildahring nemenda. 

Einn viðmælandi tekur það fram að það sé sérstaklega einn hópur  innan skólans sem 

eigi erfitt með að aðlagast íslenska skólasamfélaginu. Þessi hópur er ekki stór en þarna 

eru nemendur frá ýmsum Evrópulöndum og einnig flóttamenn eða umsækjendur um 

alþjóðlega vernd sem dvelja hér tímabundið. Þessa nemendur kallar hún „stop over“ 

nemendur þ.e.a.s. nemendur sem dvelja ekki lengi á Íslandi og sjá ekki tilganginn í því að 

læra íslensku. Þessir nemendur treysta sér ekki til að stunda nám við alþjóðabrautina sem 

nefnist IB nám sem er tveggja ára stúdentsbraut og fer fram á ensku. Viðmælandinn segir 

þetta mikla áskorun fyrir skóla. Þessir nemendur þurfa mikinn stuðning skólans og lenda 

oft „í glerþakinu“ þ.e.a.s. eiga erfitt námslega og komast ekki áfram í námi eða inn á aðrar 

brautir skólans sem þeir kjósa. Hann segir: „[…] ég sárvorkenni þeim [nemendum], ég hef 

það á tilfinningunni að þeir séu hér í geymslu“.  

3.1.3 Mikilvægi stuðnings og viðhorfs foreldra 

Flestir viðmælendur upplifa að viðhorf foreldra og utanumhald sem nemendur af 

erlendum uppruna fá heima skiptir máli varðandi aðlögun þeirra í íslensku skólasamfélagi. 

Hópurinn sé ekki einsleitur og að nemendum sem hafa gott bakland vegni betur í 

skólanum. Viðmælandi nefnir: 

[…]ef þú ert með fólk [foreldra ] sem eru með íslenskan ríkisborgararétt, 

elska Ísland og vilja hvergi annars staðar vera, eru mjög dugleg og ala 

börnin sín upp vel, eru ofboðslega flottir og duglegir krakkar 

[nemendurnir], mæta mjög vel og skila verkefnum og maður skynjar utan 

umhaldið hjá foreldrum, [nemendur]  eru með nesti og þau eru betur upp 

alinn heldur en villingarnir okkar, íslensku börnin.   

Annar viðmælandi segir að viðhorf og stuðningur foreldra við börnin sín að læra íslenskt  

tungumál skiptir miklu máli varðandi skólagöngu nemenda af erlendum uppruna.  
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[…] við höfum verið með skiptinema, sem eru bara liggur við dúxar og 

standa sig þvílíkt vel [… ]svo erum við með nemendur sem eru kannski 

búnir að vera hér á Íslandi í 10, 15 ár og tala varla íslensku […] þetta er 

bara svo mismunandi hvernig stuðningurinn er í rauninni heima, ég held 

að það skipti mestu máli hvernig það [stuðningurinn] er.  

Hrefna segir í sama samhengi að mikilvægt sé að nemendur hafi gott bakland heima  svo 

skólaganga þeirra á Íslandi gangi vel. Hún nefnir að margir nemendur með erlendan 

uppruna eigi metnaðarfulla foreldra. Þeir leggja mikla áherslu á að börnin þeirra standi 

sig vel í námi og nýti tækifærið í nýja landinu til að mennta sig og hækka menntunarstig 

fjölskyldunnar. Foreldrar höfðu kannski ekki sömu tækifæri til menntunar í sínu 

heimalandi eins og börn þeirra hafa hér á Íslandi. Aðrir nemendur hafa jafnvel minni eða 

engan stuðning. Hún segir: „[…] svo erum við með fullt af foreldrum sem hafa metnað 

fyrir hönd sinna barna, vilja að þau standi sig vel […] svo eru aðrir sem hafa ekki 

stuðninginn að heiman og við vitum að það skiptir miklu máli“. 

Jónína upplifir eins og flestir viðmælendur að heimilisaðstæður skipta miklu máli í 

aðlöguninni. Hún bendir á í því samhengi að hafa beri í huga hvort t.d.  nemendur beri að 

hluta til ábyrgð á heimilinu og rekstrinum, hvort foreldrarnir tali íslensku og þá hvort þurfi 

að styðjast við túlk. Hún nefnir einnig að aðgengi að túlkþjónustu geti stundum verið af 

skornum skammti. Nemendur mæta þá með foreldrum sínum í viðtal og túlka fyrir 

foreldra sína og telur hún þetta geti valdið óþægindum fyrir nemendur og foreldra. Því 

stundum þarf að ræða viðkvæm mál varðandi skólagöngu nemandans. Hún segir: „[…] 

þetta er svona að valda ójafnvægi þegar þeir [nemendur]  mæta með foreldrum sínum og 

tala fyrir þá, það er ekkert sanngjarnt…“. 

Það kom einnig fram hjá viðmælendum að nemendur beri oft sameiginlega ábyrgð 

með foreldrum sínum á fjárhagi fjölskyldunnar. Meirihluti viðmælenda upplifa að margir 

nemendur af erlendum uppruna vinni mikið, miklu meira en þeir íslensku og hætti frekar 

í skóla: „Það er stundum ætlast til að þau [nemendurnir]  séu að vinna og borga heim og 

þá tekur það yfir skólann“. Hrefna segir: „Það er lögð meiri áhersla á að þau 

[nemendurnir] vinni og borgi heim, taki þátt í baráttunni og það kemur niður á náminu…“. 

Annar viðmælandi segir: „[…] maður hefur oft tekið eftir að þeir [nemendurnir] verði að 

vinna, það er ekki í boði annað skilurðu, þurfa jafnvel að borga heim eða láta mömmu fá 

peninginn…“. Aðalheiður segir: 
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Þau eru mörg mjög dugleg og þrautseig, en mörg detta út og reyndar koma 

aftur […] mjög mörg eru dugleg að halda áfram og það fer auðvitað eftir 

líka áherslu hjá fjölskyldunni og hjá þeim er jafnvel aðeins meiri vinna með 

skóla heldur en hjá íslenskum nemendum, það er oft vinnan sem er að 

draga þau í burtu.  

Jóhanna nefnir í þessu samhengi að ein af ástæðunni fyrir því að sumir nemendur vinni 

mikið er að þeir þurfa oft að aðstoða foreldra sína, sem vinna mikið sjálfir og þeir þurfi 

jafnvel að hugsa um yngri systkini. Skólinn verði þá ekki í fyrsta sæti, hættan er sú að þeir 

geti ekki sinnt náminu. Að auki nefnir hún að það geta verið aðrar ástæður en þessar fyrir 

því  að nemendur af erlendum uppruna hætta í námi. Það getur skipt máli hvort þeir séu 

með íslenskan ríkisborgararétt eða ekki. Sumir nemendur þurfa að gegna herskyldu í 

heimalandi sínu. Hún nefnir dæmi um nemanda sem hætti í skólanum og kom svo aftur 

og ætlaði að ljúka námi en þurfti að hætta við vegna herskyldu. Hún segir: 

[…] hann [nemandinn] er búinn að vera vinna í vetur […] svo kom hann og 

gerði umsókn með mér og ætlaði að drífa sig að koma aftur en svo var 

hann bara að fara í herinn, en ef ég skil þetta rétt, á meðan þeir eru í skóla 

hérna, þá fá þeir undanþágu frá hernum, en ef þeir eru að vinna fá þeir 

það ekki, þarna kemur inn ríkisborgari og ekki ríkisborgari.  

Aðalheiður nefnir að ein ástæða fyrir því að sumir nemendur af erlendum uppruna vinni 

mikið með skóla sé að þeir hafi ef til vill ekki sama félagsnet í kringum sig og íslenskir 

nemendur hafa og vita síður af úrræðum sem þeim getur boðist. Eins og t.d. að eiga rétt 

á fjárhagslegum námsstyrk til jöfnunar vegna búsetu.  

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður þessa kafla kemur í ljós að samskipti 

nemenda af erlendum uppruna við íslenska nemendur eru ekki mikil að sögn viðmælenda. 

Ef hópur nemenda frá sama landi er stór eða frá mörgum löndum þá blandast þeir síður 

íslensku nemendunum. Meirihluti viðmælenda telur að mikilvægustu þættirnir, hvað 

varðar aðlögun nemenda að íslensku skólaumhverfi, séu í stórum dráttum hvernig 

grunnurinn í íslenskukunnáttu er hjá nemendum, viðhorfi nemenda sjálfra, stuðningurinn 

að heiman, viðvera nemenda í skólanum og fyrirkomulag námsins. Flestir viðmælendur 

upplifa að nemendur af erlendum uppruna vinni mikið og þurfi að aðstoða foreldra sína 

og eru  ekki með sama tengslanet og íslensku nemendurnir. Þar af leiðandi vita þeir ekki 

alltaf hvaða úrræði eru til staðar í skólakerfinu eins og t.d. námsstyrkir.  
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3.2 Námslegur stuðningur fyrir nemendur af erlendum uppruna 

Viðmælendur voru spurðir um þann námslega stuðning sem í boði var í skólanum fyrir 

nemendur af erlendum uppruna, hver námsleg staða nemenda sé í íslensku og hverjar 

séu helstu hindranir í námi fyrir þessa nemendur. Þemu sem fram komu eru; mikilvægi 

íslenskukunnáttu, aðstoð og stuðningur í námi við nemendur af erlendum uppruna, 

kennarinn skiptir máli og skortur á stuðningi og utanumhaldi fyrir nemendur. 

3.2.1 Mikilvægi íslenskukunnáttu 

Allir viðmælendurnir eru mjög meðvitaðir um að það er flókið fyrir marga að læra íslensku 

en þó mjög mikilvægt til þess að eiga möguleika á að halda áfram í námi og aðlagast betur 

samfélaginu. Sumir viðmælendurnir nefna að margir nemendur sem eru nýkomnir til 

Íslands eða eru mjög slakir í íslenskunni, þurfi miklu meiri kennslu í íslensku heldur en 

skólarnir þeirra geta boðið upp á. Einn framhaldsskólinn gerir t.d. ráð fyrir því að 

nemendur séu búnir að vera í íslensku málumhverfi í tvö ár: „ Þessir [nemendur] sem eru 

nýkomnir, það hentar ekki og við höfum þá ekki meira að bjóða þeim [nemendum]. 

Hrefna leggur áherslu á að þetta snúist um námshæfni einstaklinga og hún getur verið 

mismunandi. Hún segir:  

Hingað kemur stundum fólk sem hefur ekki lært að lesa og fólk sem þarf 

að læra okkar leturgerð, til dæmis þeir sem hafa arabísku að móðurmáli, 

þannig að þetta eru þung fyrstu skref hjá mörgum […] námshæfnin 

mismikil. 

Sigga nefnir eins og Hrefna að þetta snúist um námshæfni einstaklingsins:  „Við [skólinn] 

erum alltaf að reyna að miða þetta við einstaklinginn en ekki hópa“.  Jafnframt nefnir hún 

að flókið geti verið í ráðgjöfinni og fyrir aðra fagaðila innan skólans að greina hvort vandi 

nemenda stafi fyrst og fremst af lítilli íslenskukunnáttu eða öðrum sértækum vanda. Þar 

af leiðandi geta nemendur verið að veltast um í skólakerfinu og rekast stanslaust á 

„glerveggi“ þ.e.a.s. nemendur ná ekki að stunda það nám sem þeim hentar. Þegar loksins 

greining er komin frá fagaðila og þeim boðið úrræði er það oft orðið of seint fyrir 

nemendur. Einnig tekur Sigga fram að i sumum tilfellum getur verið erfitt að vinna með 

viðhorf nemandans gagnvart úrræðinu og niðurstöðum greiningarinnar. Nemendur af 

erlendum uppruna sem glíma við námserfiðleika t.d. vegna greininga sem og lítillar 

íslenskukunnáttu eiga oft erfitt í skólakerfinu:  
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Þessir krakkar sem lenda í námserfiðleikum þau eiga bágt […] já það hefur 

gengið illa […] og það tekur langan tíma að fá greiningu, því þar eru svo 

miklir tungumála [ erfiðleikar ], það er svo lítill skilningur á…sko kerfinu.  

Tveir viðmælendur nefna að mikilvægt sé að styrkja og styðja móðurmálið hjá nemendum 

af erlendum uppruna fyrir áframhaldandi námsframvindu. Þeir segja að það styrki 

einstaklinginn í náminu að fá að viðhalda móðurmáli sínu og fá það metið í skólakerfinu.  

Einn skólinn fékk nýverið styrk til að fá pólskumælandi kennara inn í skólann, til þess að 

aðstoða nemendur betur í sínu móðurmáli sem hjálpar þeim í framhaldinu að ná betri 

tökum á íslenskunni. Viðmælandi segir: „Það skiptir svo miklu máli að hafa það 

[móðurmálið], til að geta lært annað tungumál…“.  

Annar skólinn hefur fengið tvisvar sinnum styrk til þess að þróa mismunandi 

„orðaforða pakka“ á ensku sem auðvelda  nemendum að þýða yfir á tungumál sitt. Að 

auki er skólinn með ákveðið glósuforrit og ákveðinn „heimabanka“ fyrir þessa nemendur. 

Einnig hafi náms- og starfráðgjafateymið lagt ríka áherslu á að nemendur fái að taka 

stöðupróf í móðurmáli sínu og fái það metið í stað dönsku, allt að 20 einingar sem styrkir 

þá mikið gangvart náminu. Viðmælandi nefnir dæmi um þetta:  

[…] hann [nemandinn] var allt í einu kominn með 55 einingar eftir eina önn 

[…] pabbi hans segir að hann [ nemandinn] blómstri, þetta styrkir þá og 

líka þessi viðurkenning á að þú átt að halda í móðurmálið […] þó þú þurfir 

að hugsa á íslensku þá áttu alltaf móðurmálið.  

Flestir viðmælendur taka það fram að sumir nemendur af erlendum uppruna þurfi meira 

nám í íslenskunni heldur en í boði er í skólunum. Sérstaklega þeir sem eru með lítinn 

orðaforða í íslensku. Erfitt sé fyrir marga nemendur að fóta sig í öðrum áföngum sem 

krefjast mikils skilnings í íslenskunni. Viðmælandi nefnir: 

Mér finnst vanta meiri íslenskukennslu, þeir þurfa að vera markvisst í 

íslensku allan daginn út og inn að koma hérna í einn íslenskuáfanga og vera 

svo í söguáfanga […] öllum þessum áföngum sem er bara hardkor íslenska 

og erfiður orðaforði […] þeir geta ekki gert verkefnin því þeir skilja ekki 

verkefnin […] það vantar bara meira nám fyrir þá við þeirra hæfi.  

Fjórir viðmælendur leggja áherslu á að styrkja þurfi orðaforðann hjá þessum nemendum. 

Áfangar eins og t.d. saga, félagsfræði og sálfræði og jafnvel lífsleikni geta verið mjög 

þungir og flóknir vegna lítillar íslenskukunnáttu. Hjá einum viðmælenda kemur fram 
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skilningur hans á þeim vanda sem sumir nemendur þurfa að kljást við námslega og það 

finnst honum ósanngjarnt. Hann segir: „Við finnum það svo skýrt að það er að trufla 

þau[…] þau eru að detta líka út úr námi og falla í áföngum, út af því að grunnurinn á 

hugtökum í íslensku er ekki nógu góður. Í þessu samhengi nefna þrír viðmælendur að mikil 

vöntun sé á mismunandi námsgögnum fyrir nemendur til þess að létta undir og hjálpa 

þeim yfir mestu hindranir sem þeir rekast á í náminu.  

3.2.2 Aðstoð og stuðningur í námi við nemendur af erlendum uppruna  

Nemendum af erlendum uppruna býðst aðstoð í prófum, til dæmis lengri próftíma, 

upplestur og útskýringar. Í prófum fá þeir jafnframt að nýta sér „Google translate“ sem er 

ókeypis þýðingaforrit og stendur þeim til boða að taka prófin í sérstofu eða inni í 

námsveri, þar sem kennarar og aðrir aðilar aðstoða þá í prófunum. Námsver er einnig í 

öllum skólunum þar sem allir nemendur geta fengið auka aðstoð við heimanám, 

ritgerðasmíði og margt annað sem viðkemur náminu. Nýnemaviðtöl eru í boði í öllum 

fjórum framhaldsskólunum. Þar fá nemendur og foreldrar tækifæri til að funda með 

náms- og starfsráðgjafa og fá ýmsar upplýsingar um skólann og skólakerfið. Einnig fá 

náms- og starfsráðgjafar tækifæri til að fá mikilvægar upplýsingar um nemandann hvað 

varðar skólagöngu hans og fyrra nám.  

Í þremur af fjórum skólanna eruð það náms- og starfsráðgjafarnir sem taka 

nýnemaviðtölin. Í einum eru það umsjónarkennarar sem sjá um nýnemaviðtölin. Í þremur 

skólum eru nemendur af erlendum uppruna sem þurfa mikinn stuðning í íslensku boðið 

upp á móttökuviðtöl með foreldrum sínum. Móttökuviðtöl eru í byrjun skólagöngu 

nemenda. Er það misjafnt eftir skólum hverjir koma að því. Í tveimur framhaldsskólum er 

það tilteknir aðilar skólans sem taka móttökuviðtölin við nemendur af erlendum uppruna. 

Náms- og starfsráðgjafarnir koma að þessari vinnu í einum framhaldsskólanna. Einn 

viðmælandinn nefndi að einnig væri boðið upp á sálfræðiþjónustu í skólanum fyrir alla 

nemendur skólans. 

Viðmælendurnir nefndu að nemendur af erlendum uppruna með annað móðurmál 

en íslensku sem ná ekki inntökuskilyrði framhaldsskóla í íslensku, eiga möguleika á að fara 

í áfanga í íslensku sem annað tungumál (ÍSA eða ÍSAN). Þessir áfangar eru í boði í öllum 

skólunum fjórum en boðið er upp á mismarga áfanga í skólunum og á mismunandi 

erfiðleikaþrepum eftir því hver íslenskukunnátta nemenda er.  Í tveimur skólanna er 
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einnig  boðið upp á íslensku sem talað mál. Í þeim áföngum er markvisst verið að þjálfa 

nemendur að tala íslensku. Í öllum skólunum eiga nemendur möguleika á að  stunda nám 

á mismunandi brautum og gefst kostur á að taka ÍSA/N áfanga í stað hefðbundins áfanga 

í íslensku. Tveir viðmælendur nefndu að nemendur eiga möguleika á að útskrifast sem 

stúdentar með íslensku sem annað tungumál. 

Í einum framhaldsskólanna var sér námsbraut fyrir innflytjendur en hún var lögð niður 

fyrir nokkrum árum vegna þess að nemendum fannst fyrirkomulagið of einangrandi. Í 

staðin fara nemendur af erlendum uppruna sem ekki ná inntökuskilyrðum annarra 

námsbrauta skólans á framhaldsskólabraut eins og aðrir nemendur í sömu sporum. Auk 

þess er þeim boðið upp á ÍSA/N áfanga og lífsleikniáfanga sem eru sérsniðnir að þeim. 

Skólinn er einnig með kynningaráfanga á því námi sem er í boði fyrir alla nemendur á 

framhaldsskólabrautinni. Hann nefnir að núna sé verið að þýða námskrár og 

áfangalýsingar á ensku í skólanum. Skólinn er mjög meðvitaður um þær breytingar sem 

eru að verða á íslensku samfélagi „margbreytileikinn er að aukast“.  

Annar viðmælandinn segir að skipulag áfanganna íslenska sem annað tungumál í 

skólanum hans þurfi að skoða með tilliti til þess að mikil aukning er af annarri kynslóð 

innflytjenda sem innritast  beint úr grunnskólanum með mismikla íslenskukunnáttu. Hann 

upplifir að núna þurfi skólinn að fara að skoða markvisst hvernig best sé að koma til móts 

við þessa aukningu. Hann segir: 

[…] núna er að koma miklu fleiri úr grunnskólanum sem eru búin að vera 

einhver ár í grunnskóla […] þetta var ekki aðkallandi […] við fórum að ræða 

þetta í fyrra að við þurfum að breyta þessu […] en það er náttúrulega svo 

stutt síðan að þessi bylting kom, þannig að það er raunhæft að það komi 

upp núna. 

Upplýsingar um stöðu erlendra nemenda í íslensku og almennt í námi er mjög 

mismunandi eftir skólum. Í tveimur framhaldsskólanna er samstarf á milli grunnskóla, 

skólaskrifstofu og framhaldsskóla um mat á  námslegri stöðu nemenda sem sækja um 

skólavist í viðkomandi skóla. Náms- og starfsráðgjafar framhaldsskóla funda einu sinni að 

vori með grunnskólanum og skólaskrifstofunni. Á þessum fundi er farið yfir alla þá 

nemendur sem þurfa aukinn stuðning og aðhald í námi með samþykki frá 

foreldrum/forráðamönnum. Náms- og starfsráðgjafar fá meðal annars upplýsingar um 
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nemendur af erlendum uppruna sem þurfa meiri stuðning í íslensku og utanumhald í 

námi. Einnig ef nemendur af erlendum uppruna eru með greiningar frá ýmsum fagaðilum 

og hvort þurfi að styðjast við túlk í t.d. nýnemaviðtölum. Í öðrum framhaldsskólanum er 

tiltekinn aðili sem heldur utan um íslenskukennslu og umframstuðning fyrir nemendur af 

erlendum uppruna. Ráðgjafarnir miðla þessum upplýsingum til hans og hann boðar 

viðkomandi nemendur í móttökuviðtal að hausti. Í hinum skólanum fundar ráðgjafi með 

kennurum sem kenna íslensku sem annað tungumál og miðlar upplýsingum um námslega 

stöðu erlendra nemenda. 

Í þriðja framhaldsskólanum er tiltekinn aðili sem vinnur með nemendum af erlendum 

uppruna sem hafa engan eða lítinn námsgrunn í íslensku. Nemendurnir eru boðaðir í 

móttökuviðtöl hjá þessum aðila og hann aðstoðar þá við að velja réttu ÍSA/N áfanga. 

Viðmælandi segir: „þá metur hann [tiltekinn aðili] alveg hvar þeir eiga heima [í 

íslenskunni]“. Að auki er einn úr náms- og starfsráðgjafa teyminu tengiliður tiltekins aðila 

og kennara sem kenna ÍSA/N áfangana. Einnig fá viðmælendur upplýsingar út frá 

nýnemaviðtölunum sem boðað er að hausti. Í þeim viðtölum koma meðal annars fram 

upplýsingar um hvar nemendur séu staddir námslega, hvort nemendur eru með annað 

móðurmál en íslensku og hvort þeir þurfa aukinn stuðning í íslensku. Þeir miðla þessum 

upplýsingum áfram annað hvort til tiltekins aðila innan skólans sem heldur utan um 

nemendur af erlendum uppruna, kennara eða náms- og starfsráðgjafa sem er tengiliður 

þeirra.  

Í fjórða framhaldsskólanum senda náms- og starfsráðgjafar sjálfir grunnskólum ósk 

um að fá upplýsingar um námslega stöðu erlendra nemenda með samþykki 

forráðamanna. Nemendur af erlendum uppruna sem þurfa aukinn stuðning í íslensku eru 

boðaðir í móttökuviðtal að hausti ásamt foreldrum sínum. Upplýsingum frá því viðtali 

miðla náms- og starfsráðgjafarnir áfram til kennara sem kenna íslensku sem annað 

tungumál. 

Allir viðmælendur töldu að innritun nemenda af erlendum uppruna í áfangann 

íslenska sem annað tungumál sé einstaklingsbundin og sveigjanleg. Áfangarnir íslenska 

sem annað mál eru á mismunandi þyngdarstigum. Bakgrunnsupplýsingar eru nýttar til 

þess að staðsetja nemendur í rétta íslenskuáfanga. Sem dæmi má nefna ef kennari 

uppgötvar að nemandi þurfi meiri eða minni aðstoð í íslensku er hann færður til og 
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staðsettur í annan ÍSA/N áfanga eða almennan íslenskuáfanga. Í flestum skólunum eru 

nemendur prófaðir yfir önnina og færðir til á milli áfanga, eftir hverja önn. Aðalheiður 

segir: „[…] það er bara kennarinn sem metur það á meðan á áfanganum stendur og getur 

í lok annarinnar sett þá í annað próf fyrir þyngri áfanga“. Einnig eiga nemendur þann 

möguleika að skipta um áfanga í íslensku ef þeir óska þess sjálfir. Viðmælandi segir: 

Við prófum þá og færum þá á milli hópa [íslensku áfanga] og líka þeir sjálfir 

[…] þeir vilja prufa íslenskuna og svo rekast þeir á vegg og þá vilja þeir fara 

yfir í íslensku sem annað tungumál, […] þetta er algjörlega 

einstaklingsmiðað. 

Stöðumat í íslensku sem annað tungumál fyrir nemendur er ekki í boði til þess að athuga 

hvar nemendur séu staddir. Einn viðmælandi nefndi þó að núna sé skólinn hans að útbúa 

sérstakt stöðumat í íslensku fyrir nemendur af erlendum uppruna sem hægt verður að 

leggja fyrir strax að hausti. Þannig að hægt sé fyrir skólann að staðsetja þá nemendur sem 

eru t.d. ný fluttir til landsins eða með litla kunnáttu í íslensku strax í réttu áfangana í 

íslensku sem annað tungumál. Þetta stöðumat verður raunprófað haustið 2019. 

3.2.3 Kennarinn skiptir máli 

Viðhorf og áhugi kennara á fjölmenningu og fjölmenningarlegum kennsluháttum er mjög 

mikilvægur að mati flestra viðmælenda. Þetta er oft á tíðum viðkvæmur nemendahópur 

frá mismunandi menningarheimum og sumir þeirra með mismikla námshæfni.  Kennarar 

í ÍSA/N  áföngunum tengjast oft nemendum náið og eru þeirra helstu stuðningsaðilar. 

Kristín segir:  

Þeir [nemendur] eru að segja frá sér, frá sínum fjölskyldum og þeir eru að 

trúa þeim [kennurum] fyrir ýmsu og spjalla við þá [kennara] eftir tíma […] 

þetta eru mál sem við fáum svo til okkar í framahaldinu út af áhyggjum 

kennara út af nemendum. 

Að auki tekur Kristín það fram að þetta eru oft mikilvægar upplýsingar sem myndu kannski 

ekki koma fram í viðtölum hjá ráðgjöfunum. Hún segir í framhaldi:  

Allt þetta eru ábendingar sem eru mjög mikilvægar. Þetta er fólk 

[kennarar] sem eru með þeim mest. Þeir [nemendurnir] kannski bara sitja 

hérna og segja að allt er í góðu lagi en svo sjá kennarar að það er bara ekki 

allt í góðu lagi. Það skiptir miklu máli að kennarinn sem er að kenna 
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þessum nemendum, sé áhugasamur fyrir því sem hann er að gera, það eru 

ekkert allir sem nenna að standa í þessu, það er bara engan vegin þannig. 

 

Jónína tekur það jafnframt fram að viðhorf kennara sem kenna íslensku sem annað 

tungumál geti haft áhrif á kennsluhætti kennarans. Hún segir: 

Íslenskukennari er ekki sá sami og íslenskukennari. Þú getur verið með 

íslenskukennara sem er kannski ekki með þá aðferðafræði og 

kennslufræði sem þarf fyrir nemendur sem eru að læra þetta sem annað 

móðurmál. Þeir [kennararnir] eru kannski uppteknari af stafsetningu og 

málfræði […] hentar kannski íslenskum krökkum en þarna er allt öðruvísi 

nálgun.   

Jónína nefnir í framhaldi að í vetur hafi tveir kennarar unnið saman. Annar sem kenndi 

erlend tungumál í skólanum og hinn íslenskukennari sem var að kenna íslensku sem annað 

tungumál. Það samstarf hefur gengið mjög vel. Hún vill meina að kennarar sem kenni 

erlendi tungumál nálgist kennsluna á annan hátt en „hefðbundnir“ íslenskukennarar og 

hafi önnur viðhorf. Hún segir: „Ég hef heyrt í tungumálakennurunum að ef kennslustofan 

væri með krók, þar sem nemendur gætu spjallað saman myndi muna miklu“.  

Sigga, Hrefna og Jóhanna taka það fram að mikilvægt sé að byggja upp sjálfstraustið 

hjá nemendum gagnvart náminu. Margir nemendur eru að nýta sér tækifærið hér á Íslandi 

til að eiga möguleika á að mennta sig en eiga í erfiðleikum með að læra íslenskuna sem 

getur brotið niður sjálfstraustið þeirra. Það getur orðið til þess að nemandinn upplifi sig í 

tvöföldum undirhópi, þ.e. hvorki með menntun né tungumálið. Hrefna segir:  

Við vitum hvað sjálfsmynd þeirra [nemenda af erlendum uppruna] sem 

ekki mennta sig er brotin, og það á við um alla, og þegar þú ert kominn í 

tvöfaldan undirhóp, þetta er ekki móðurmálið þitt og ert ekki með 

menntun[…] ég veit að kennararnir eru góðir[…] sumir af þessum 

kennurum eru svo miklu meira heldur en kennarar, þeir eru virkilega að 

styðja einstaklingana. 

Sigga segir: 

[…] þarna skiptir kennarinn mjög miklu máli, að halda vel utan um 

nemendur, ég veit að þeir gera það, þeir virkilega passa upp á þennan 

hóp[…] með mjög mikla reynslu, frábærir kennarar.  
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Jóhanna nefnir að það sé persónubundið hvað nemendur þurfi og vilji mikinn stuðning frá 

kennurum. Hún tekur það fram að það skipti máli hvað hópurinn er stór því þeir tala oft 

mikið sín á milli á sínu eigin tungumáli og svo skiptir einnig máli í hvernig málumhverfi 

nemendur eru eftir skóla. Hún segir: 

[…] er einhver sem talar íslensku, eru allir að tala ensku eða sitt tungumál 

heima, eru vinir og fjölskyldan bara útlensk, þannig að einu skiptin sem 

þeir tala íslensku er í grunnskólanum og í framhaldsskólanum. 

Jóhanna segir að hún „poti“ stundum í þá þegar þeir eru að tala mjög mikið á sínu 

tungumáli og segir: „reynið nú að æfa ykkur í íslensku“. En samtímis segir hún að  hún 

skilji þá vel því þetta gerði hún sjálf þegar hún bjó erlendis. Hún var umvafin samlöndum 

sínum og hafi talað meira á íslensku en á því tungumáli sem hún var að læra.  

3.2.4 Skortur á stuðningi og utanumhaldi fyrir nemendur 

Tveir viðmælendur nefna að þótt það séu tilteknir aðilar sem eigi að halda utan um 

nemendur af erlendum uppruna þá sé starfshlutfallið allt of lítið í þeirra skólum. 

Nemendur þurfa oft miklu meiri stuðning í náminu, til dæmis aðstoð við heimanám, 

þýðingar á  textum og verkefnaskil. Viðmælandi nefnir þó að ef nemendur þurfa aukna 

aðstoð með t.d. þýðingar og sæki í meiri aðstoð við íslenskuna, þá er í boði að leita til 

sérkennara skólans. Hann segir:  

[…] sumir [nemendur af erlendum uppruna] sækja í að þurfa meiri aðstoð, 

t.d. með þýðingar og annað fyrir verkefni og við erum með sem sagt 

einstakling [sérkennara] hér inni sem heldur utan um nemendur sem eru 

með [greiningar] og hann er líka til taks hvað þetta varðar.  

Annar viðmælandi segir að eftir að flóttamennirnir frá Asíu bættust við, væri þetta 

málaflokkur sem vantaði „haus“ á innan skólans. Að hans mati vanti einhvern aðila sem 

haldi utan um námið fyrir þessa nemendur og beri ábyrgð á stuðningi til þeirra. 

Stuðningurinn við flóttamennina hafi varað í allt of stuttan tíma. Á fyrstu önninni hafi 

sveitarfélagið fylgt þeim eftir. Kennari í ÍSA/N hélt „dálítið“ utan um þá en svo hefur ekkert 

meira verið. Hann segir: 

Þetta var ekki nógu gott sko […] þeir þurfa meiri íslenskukennslu heldur en 

þeir fá, þetta er í rauninni bara einn áfangi kenndur fjórum sinnum í viku, 

þeir þurfa meira og líka ýmislegt annað.  
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Einnig nefnir hann að þetta sé „dálítið nýtt fyrir okkur“ varðandi nemendur af erlendum 

uppruna sem eru á flótta og aðra sem eru umsækjendur um alþjóðlega vernd séu að koma 

inn í framhaldsskólana. Viðmælandinn leggur einnig mikla áherslu á að það vanti miklu 

meira utanumhald, um allan stuðning í heild sinni fyrir nemendur af erlendum uppruna í 

skólanum hennar. Einhvern sem ber ábyrgðina sem  náms- og starfsráðgjafar geti leitað 

til og verið í samstarfi við, eins og með aðra nemendur. Hann talar einnig um að það vanti 

fjölbreyttari kennsluhætti, leggja þurfi meiri áherslu á íslenskukennsluna og meiri 

stuðning vanti við félagslega aðlögun. Hann segir: 

Ég kem bara enn og aftur inn á þetta utanumhald, [einhver] sem ber 

ábyrgð, þannig að maður getur, ok Nikkí  kom til mín og það var svona og 

svona hvað svo, alveg eins og með þessa nemendur og aðra nemendur, ef 

það er eitthvað þá hefur maður samband við alla kennara og er að spá og 

spekúlera […] það þarf að sko, eins og við höfum séð, þá er ég að tala bara 

um okkur í ráðgjöfinni, það væri frábært ef það væri íslenskukennari, sem 

þau gætu leitað til með verkefni, með ritgerðir og eitthvað svona.  

Einn viðmælandi segir með mikilli einlægni að það sé svo mikilvægt að nemendur af 

erlendum uppruna fái betri stoðþjónustu í heild sinni og að þeir séu ekki að fá hana. Það 

kemur fram hjá honum að það er mikilvægt að allir í skólaumhverfinu láti sig varða velferð 

þessara nemenda:  

Ég vildi að við gætum gert betur, við ættum að gera miklu meira fyrir þessa 

krakka […] að við styðjum þá betur, að styðja fjölskyldurnar betur og 

einhvern veginn að byggja upp þetta samband. Við fáum nemendur sem 

standa illa bæði félagslega, efnahagslega og námslega […] við erum alltaf 

þakklátar þegar að kemur í ljós að kennarar eru að láta sig þykja annt um 

nemendur, ég held að það sé besta brotthvarfsvörnin. Skiptir engu hver 

það er, hvort það er skólaliði eða kennari eða skólastjóri eða námsráðgjafi, 

einhver sem saknar þín þegar þú kemur ekki, einhver sem sér þegar 

eitthvað hefur breyst hjá þér að þér líður illa, ég held að það sé mikilvægt… 

Einnig tekur hann fram að það vanti betri utanumhald fyrir nemendur af erlendum 

uppruna sem komnir eru yfir á aðrar námsbrautir skólans:  

Ég myndi vilja sjá manneskju í starfi, helst fullu starfi sem væri eingöngu 

með nemendur af erlendum uppruna, sem eru komnir í almennt nám. Það 

væri eyrnamerkt staða sem væri í samstarfi við okkur öll, að halda utan 



47 

um þennan hóp. Við höfum ákveðin aðila sem heldur utan um þá en hann 

fær bara nokkra tíma borgaða fyrir og það er allt of lítið.  

Í flestum framhaldsskólum er lögð brotthvarfsskimun fyrir alla nýnema að hausti. Það er 

í verkahring náms- og starfsráðgjafa að leggja hana fyrir. Markmið skimunarinnar er einn 

liður í því að vinna gegn brotthvarfi, þ.e.a.s. að finna þá nemendur sem eru líklegastir til 

að hætta í námi og finna leiðir fyrir nemendur til  áframhaldandi náms. Skimunin er 

eingöngu á íslensku og eiga nemendur af erlendum uppruna í erfiðleikum með að svara 

þessari skimun rétt því þeir hafa ekki nógu góðan orðaforða í íslensku og skilja þar af 

leiðandi ekki spurningarnar. Kristín tekur það fram að nemendur af erlendum uppruna 

séu oft svo stoltir að þeir þykjast lesa sig í gegnum skimunina og biðja ekki um aðstoð. En 

Kristín nefnir að þær séu fljótar að sjá það á niðurstöðunum og geta þá kallað í þessa 

nemendur. Hún nefnir að mikilvægt sé að ná þessum nöfnum strax sem eru í 

brotthvarfshættu. 

Aðalheiður og Jónína leggja áherslu á í þessu samhengi að nemendur af erlendum 

uppruna séu að hverfa úr skólanum og það þurfi skýra menntastefnu varðandi þennan 

hóp frá mennta- og menningarráðuneytinu. Aðalheiður nefnir að það hafi verið gerðar 

kröfur frá mennta- og menningarráðuneytinu um að endurskoða eins og t. d. 

eineltisáætlanir eða áfallaáætlanir. Kröfur hafa ekki verið gerðar um að endurskoða 

áætlanir tengdar þessum nemendahópi. Hún telur það nauðsynlegt að skoða þetta. Einnig 

nefnir hún að það þurfi meira samstarf og stefnumótun á milli grunnskóla og 

framhaldsskóla. Nefnir hún dæmi um að engin stefna sé til sem hún viti um, hvorki í  

grunnskólanum né framhaldsskólanum hvort þessir nemendur eiga að læra dönsku. Það 

kemur skýrt fram hjá Aðalheiði að henni finnist þessir þættir skipta miklu máli varðandi 

námsframvindu nemenda af erlendum uppruna. Hún segir: 

Framhaldsskólar setja þá gjarnan í dönsku ef þeir voru með einhverjar 

einkunnir í dönsku í grunnskóla. Þannig að það vantar stefnu[…] hvort þeir 

eigi að fara í dönsku, eða upplýsa þá um að þeir megi velja, þeir vita það 

oft ekki […] það vantar skilning á þessu, meðal skóla í grunn- og 

framhaldsskóla, hvað það er verið að setja mikinn klafa á þá með því að 

bæta við aukatungumáli, þegar þeir eru að læra nýtt tungumál eða eru 

með tvö, þrjú tungumál.  
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Almennt tala viðmælendur um að það þurfi miklu meiri umræðu í samfélaginu, um 

innflytjendamál og þessar miklu breytingar sem hafa orðið í samfélaginu síðustu ár. 

Viðhorfsbreytingu þarf hér á Íslandi gagnvart innflytjendum „ við eigum að horfa á þessa 

þróun sem auð fyrir Ísland ekki vandamál“.  

Rauði þráðurinn hjá viðmælendum er að nemendur þurfi miklu meiri stuðning í 

íslensku, sérstaklega þeir sem eru slakastir. Viðhorf og reynsla kennara skiptir máli að mati 

viðmælenda þegar kemur að fjölmenningu og kennsluaðferðum og þá sérstaklega í 

íslensku sem annað tungumál. Að auki segja flestir viðmælendur að hópurinn sé mjög 

getuskiptur og það vanti meira utanumhald varðandi námsstuðninginn fyrir þessa 

nemendur. Einnig upplifa viðmælendur að auka þurfi námsframboð og námsefni sem 

viðmælendur geti bent nemendum á í ráðgjöfinni. 

3.3 Náms- og starfsráðgjöf  

Viðmælendur voru spurðir um hvað þeir teldu að hafa þyrfti í huga við náms- og 

starfsráðgjöf fyrir nemendur af erlendum uppruna. Spurt var hvort ráðgjöf fyrir þennan 

hóp kallaði á aðra nálgun en fyrir íslenska nemendur og þá hvaða og hvort sérstakar 

hindranir væru til staðar. Þemu sem komu fram voru; mikilvægi náms- og starfsráðgjafa, 

mismunandi þarfir nemenda eftir menningarheimi þeirra, íslenskukunnátta hindrun í 

ráðgjöf og skipulag og framtíðarsýn rágjafans. 

3.3.1 Mikilvægi náms- og starfsráðgjafa  

Allir viðmælendur töldu að náms- og starfsráðgjafar ættu að sinna mikilvægu hlutverki í 

aðlögun erlendra nemenda að íslensku skólakerfi. Náms- og starfsráðgjafar séu „málsvari 

allra nemenda“. Óháð menningu, kyni, litarhætti og trúarbrögðum. Nefna sumir 

viðmælendur að eitt af mikilvægustu hlutverkum náms- og starfsráðgjafa, við nemendur 

af erlendum uppruna sé að stuðla að því að þeim vegni vel í íslensku skólakerfi og séu vel 

upplýstir um það hvernig skólakerfið virkar í framhaldsskóla á Íslandi. Aðalheiður segir um 

það: 

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að upplýsa þá [nemendur af erlendum 

uppruna] um hvað þeir geta gert og hvað er í boði, bæði með þjónustu og 

hvaða rétt þeir hafa, upplýsa þá líka um skólakerfið […] að koma ráðgjöf til 

þeirra, hjálpa þeim að finna út hvað þau vilja, stefna á… 
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Flestir viðmælendurnir telja að fyrsta móttökuviðtalið að hausti fyrir nemendur og 

foreldra af erlendum uppruna sem hafa litla sem enga kunnáttu á íslensku skólakerfi, sé 

afar mikilvægt fyrir námsframvindu nemenda. Í því viðtali eiga náms- og starfsráðgjafar 

og aðrir aðilar innan skólans sem sjá um móttökuviðtalið möguleika á því að miðla réttu 

upplýsingunum sem varða skólann og námið til nemandans og að fá mikilvægar 

upplýsingar frá nemanda um námslega stöðu hans og áhugasvið. Mikilvægt sé að ná að 

tengjast nemendum og foreldrum vel í byrjun. Að nemendur og foreldrar upplifi að þeir 

eru velkomnir og geti leitað til náms og starfsráðgjafa: „Það er mikilvægt að þau viti af 

okkur og geti leitað til okkar, eigi möguleika á að fá túlka og sýna skilning en samt að 

benda þeim á að kerfið er svona.“. Nefna viðmælendur að sumir nemendur af erlendum 

uppruna hafa kannski aldrei heyrt talað um náms- og starfsráðgjafa og eru viðmælendur 

því kannski fyrstu náms- og starfsráðgjafarnir sem þeir hitta.  

Reynsla flestra viðmælenda af ráðgjöf til nemenda af erlendum uppruna hefur sýnt 

að mikilvægt sé að ráðgjafinn hafi að leiðarljósi að kynna sér menningu, siði, trúarbrögð 

og samfélag þess lands sem nemandinn kemur frá. Sýna þarf menningaruppruna 

nemandans áhuga og virðingu. Sigga segir um það:  

[…] að vera meðvitaður um menningarmun og virða menningarmuninn, 

vegna þess að þú getur ekki tekið það frá fólki og það getur verið alveg 

ótrúlegur styrkleiki. Ég finn til dæmis oft þegar foreldrar skynja það að 

maður fagnar því að þau eru komin til Íslands, til þess að efla fjölbreytnina 

á Íslandi. Ég held að þetta viðhorf skipti afskaplega miklu máli að þau skynji 

það að þau eru raunverulega velkomin, ekki sem vinnuafl eða til að auka 

fjöldann á Íslandi, heldur að raunverulega að stækka sjóndeildarhringinn 

á landinu sjálfu. Þetta snýst ekki bara um trúarbrögð eða snýst um 

matarmenningu, hreinlæti, uppeldi þú veist, þetta snýst um 

heildarmyndina.  

Að auki tala flestir viðmælendur um að mikilvægt sé að skoða sitt eigið viðhorf og fordóma 

sem ráðgjafi til innflytjenda og að vera meðvitaður um viðhorf í íslensku samfélagi 

gagnvart innflytjendum. Þetta telja flestir viðmælendur verði að vera til staðar hjá náms- 

og starfsráðgjöfum ef þeir ætla sér að vinna sem ráðgjafar í skólum með fjölmenningu. 

Sigga tekur fram í þessu samhengi að ef fagaðili er að vinna í fjölmenningarlegum skóla 

þá þarf hann að brjóta niður sína eigin múra, vinna með sjálfan sig og eigin fordóma. Þetta 

telur hún sé grundvallaratriði í náms- og starfsráðgjöfinni. Hún segir: 



50 

Það er þessi virðing og að hérna ekki líta á þetta sem eitthvað mál, þetta 

er bara þessi hluti af þessum margbreytileika og að fagna því líka. Ég held 

að fólk eigi virkilega að leggja sig fram ef það velur að fara í námsráðgjöf í 

grunnskóla eða framhaldsskóla, þar sem er mikið af innflytjendum. Þá 

þarft þú að leggja þig fram við að vinna með sjálfan þig. Ég held að það sé 

grundvallaratriðið til þess að vera góður í þessu að vinna með sjálfan sig. 

Þú þarft að brjóta niður þína eigin múra. 

3.3.2 Mismunandi þarfir nemenda eftir menningarheimi þeirra 

Allir viðmælendur tóku það skýrt fram að reynsla þeirra í ráðgjöf með nemendur af 

erlendum uppruna sé að þarfir nemendanna eru misjafnar. Þarfirnar fari eftir því frá 

hvaða menningarheimi þeir koma og hversu langt þeir eru komnir í að aðlagast íslensku 

samfélagi. Það sem nemendur eiga oftast sameiginlegt er að þeir þurfi flestir fleiri viðtöl 

og lengri viðtalstíma til þess að geta tjáð sig, til dæmis um þá árekstra sem þeir verða fyrir 

varðandi menningarmuninn. Þetta kemur fram í eftirfarandi orðum Aðalheiðar:  

Þeir þurfa meiri ráðgjöf varðandi menningarmuninn. Það er oft ákveðin 

menning heima náttúrulega og svo í samfélaginu að þeir eru ekki nógu 

mikið að ræða þetta, þeim finnst það bara örugglega erfitt, þannig að þeir 

þurfa meiri ráðgjöf varðandi þetta, að geta talað um þetta.  

Aðalheiður segir í framhaldi að mikilvægt sé að nefna það af fyrra bragði við nemendur af 

erlendum uppruna, hvernig þeir upplifa menningarmuninn og hvað þeim finnst erfiðast. 

Vegna þess að erfitt getur verið fyrir suma nemendur að ræða þetta við foreldra sína þar 

sem það tíðkast ekki í þeirra menningu. Misjafnt er hvernig stuðning þeir fá að heiman 

varðandi þessi mál.  

Flestir viðmælendur segja að þeir séu ekkert frekar að fara eftir einhverri sérstakri 

kenningu eða aðferð við þessa nemendur en þá íslensku. Allir töluðu um að leiðirnar sem 

þeir fara í náms- og starfsráðgjöfinni séu algjörlega einstaklingsmiðaðar og þær þurfi að 

meta í hvert skipti fyrir sig hver sé líklegust til árangurs. Jónina segir: „Ráðgjöfin fer 

algjörlega eftir einstaklingnum og þörfum hans hverju sinni eins og með aðra nemendur“. 

Viðmælendur taka það fram að þeir þurfi að nýta sér alla þá rafrænu tækni og gögn, sem 

þeir hafa ef nemandinn á erfitt með að skilja íslenskuna og eru frá allt annarri menningu. 

Sumir nemendur eru til að mynda ekki móttækilegir fyrir of miklum upplýsingum, aðrir 

nemendur eru ekki móttækilegir fyrir rafrænni tækni. Nemendum líður sumum mjög illa, 
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eru með áfallastreituröskun eða aðrar námshindranir. Mikilvægt er að vera til staðar fyrir 

nemandann, sýna honum skilning og mynda góð tengsl, eins og við aðra nemendur.  

Einn viðmælanda nefndi að í sinni ráðgjöf nýti hann sér „narratívu“ aðferðina almennt 

í ráðgjöf til flestra nemenda skólans, þ.e.a.s. að fólk segir sögu sína. Ráðgjafinn nýtir sér 

opnar spurningar eins og hvenær, hvaða reynsla finnst þér hafa breytt þér mest þegar þú 

lítur til baka, hvenær fannst þér þú vera sterkastur eða veikastur o.s.frv. Hann nefnir að 

mikilvægt sé að fá þessar reynslusögur þeirra. Viðmælandinn segir að samt sem áður þurfi 

að fara varlega með þessa aðferð að erlendum nemendum og mikilvægt sé að ná trausti 

þeirra. 

Þá þarf maður að fara varlega í nýbúana. Ég get farið svolítið bratt með 

þetta, með íslenskum nemendum heldur en með nemendur af erlendum 

uppruna, en svo finnur maður líka stundum þegar þeir [nemendur af 

erlendum uppruna] fara treysta manni, hvað það skiptir þá ofsalega miklu 

máli þessar sögur, af því þær eru nú aldeilis sterkar hjá þeim. 

Hann segir að mikilvægt sé að gefa nemendum  góðan tíma í ráðgjöfinni þegar þessi leið 

er notuð „ það er kannski bara, fyrst og fremst að stíga svolítið varlega til jarðar og tryggja 

nemandanum tíma. Mér finnst það mikilvægt viðmót þegar að menningin er ólík“. 

Það skín í gegn hjá öllum viðmælendum að mikilvægt sé fyrir náms- og starfsráðgjafa 

að sýna nærgætni, hlýju og virðingu gagnvart menningarmun nemenda. Þessir nemendur 

eru oft viðkvæmari en íslenskir nemendur og einmana í skólanum. Kristín segir um það:  

[…] að vera fordómalaus, eins og maður reynir alltaf að vera, að vera opin 

fyrir öllu nýju og vera opin fyrir menningarmun, það er oft bara gríðarlegur 

menningarmunur. Passa sig að dæma ekki […] kynnast þeim og sýna þeim 

hlýju því þau eru oft ótrúlega ein. 

Kristín segir einnig að nemendur af erlendum uppruna komi oft á tíðum og leiti ráðgjafar 

vegna þess að þeir veigri sér oft við að leita sér aðstoðar hjá t.d. kennurum varðandi 

námið: 

Samskipti kennara líka, eru gríðarleg mikilvæg og við erum náttúrulega 

tengiliðir eða brú á milli kennara og nemenda og þeir eru oft tregir við að 

láta kennarann vita að þeir skilji ekki, eða geta ekki gert hlutina.  
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Hrefna nefnir dæmi um nemendur frá Asíu þar sem sterk áhersla er í þeirra menningu á 

að sýna eldri manneskjum mikla virðingu. Hrefna segir einnig að hún þurfi oft að „double 

tékka“ hvort þeir hafi skilið það sem fer fram í ráðgjöfinni. Einnig segir Hrefna að ekki sé 

alltaf hægt að gera of miklar kröfur til sumra nemenda frá Asíu um skoðanir á sínu eigin 

lífi. Hrefna talar um að þessa vitneskju hafi hún kynnst þegar hún bjó erlendis og leggur 

áherslu á hversu mikilvægt sé í starfi sem náms- og starfsráðgjafi að hafa vitneskju um 

mismunandi menningarheima. Hrefna segir: 

Það er svona í þeirra menningu að játa og sýna eldri mikla virðingu. 

Einstaklingurinn er ekki eins mikilvægur eins og fjölskyldan sem heild […] 

þá verður maður að passa sig á að gera ekki þær kröfur, að nemandinn 

bara segir manni hvað hann hefur áhuga á, þá ferð þú í þetta nám og allt 

þetta. Þetta er allt í samráði við eldra…foreldrana […] svona vitnesja er svo 

mikilvæg og dýrmæt.  

Jónína tekur dæmi úr ráðgjöfinni sinni í þessu samhengi og segir að mikilvægt er að finna 

út hvaða leið sé best að fara með tilliti til hvaðan nemendur koma. Hún segir: 

Þeir eru bara ofboðslega misjafnir. Ég fór bara að kenna honum 

[nemandanum] um tilfinningaandlitin bara svo hann áttaði sig á því, hvað 

væri reiði og gleði […] þú veist hver er ánægður hver er óánægður og má 

maður segja hvernig maður líður […] þetta er bara ofboðslega misjafnt […] 

en maður þarf að finna inn á það með þeim sem leita til manns, hvað þeir 

eru að leitast eftir.  

Sigga nefnir til dæmis að ef nemandi kemur frá mjög sterkri trúariðkun heima, getur þörf 

hans verið að fá að tjá sig og dvelja í þeirri umræðu. Mikilvægt sé að náms- og 

starfsráðgjafi sýni honum virðingu og skilning. Sigga nefnir í þessu samhengi að sem náms- 

og starfsráðgjafi sé ekki hægt að beita „venjulegri“ viðtalstækni, heldur þurfi meiri 

nærgætni og að mæta nemandanum á jafningaforsendum. Hún segir:  

Þeir hafa ákveðna þörf, sérstaklega ef það er mjög sterk, til dæmis 

trúariðkun heima. Þá hafa þeir þörf fyrir virðingu […] maður er mjög 

nálægt þeim sem ráðgjafi í þessari stöðu, maður er ekki bara með svona 

venjulega viðtalstækni, heldur er þetta allt öðruvísi tækni, sem maður 

notar. 
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Hrefna, Sigga og Jónína telja að mikilvægt sé að hafa í huga og þá sérstaklega með 

flóttafólk, að viðbrögð þeirra í ráðgjöfinni byggist oft á einhverju áfalli eða hræðslu við 

þann sem er valdameiri. Jafnvel má búast við meiri tortryggni og varnarviðbrögðum 

heldur en hjá sumum íslenskum ungmennum. 

Þrír viðmælendur nefna að oft sé menningarmunur á uppeldis- og 

fjölskylduaðstæðum og klæðnaði. Sumir nemendur vilja aðlagast alfarið íslenskri 

menningu og sýna það með róttækum leiðum.  Viðmælandi segir um það: 

Við höfum verið með konur [nemendur] með slæður og við erum með 

konur [nemendur] sem hafa á þessu tímabili sem þær hafa verið hér hent 

af sér slæðunni og litað sig ljóshærðar. Þannig að það er alls konar í gangi 

hérna. Já verulegur menningarmunur og hérna mjög sterkir einstaklingar, 

bara oft mjög flottir og sterkir einstaklingar.  

Einnig upplifir sami viðmælandi að stundum getur verið mismunandi feðraveldi á milli 

menninga og oft erfitt að upplifa það í ráðgjöfinni. Hann nefnir að í þeim tilfellum  sé haft 

samstarf við velferðsvið í ráðgjöfinni. 

Annar viðmælandi segir að hann hafi fengið nemendur í ráðgjöf þar sem 

menningarmunur í uppeldi birtist stundum í því að nemendur fái ekki tækifæri til að 

mynda tengsl við íslenska nemendur í skólanum. Meiri agi ríkir og minna frelsi á heimilinu 

en oft tíðkist hér á landi. Tíminn til þess að hitta aðra eða taka þátt í tómstundum sé því 

styttri. Mikilvægt sé að ráðgjafinn reyni að hjálpa þeim til að tjá sig og yfirstíga þessar 

hindranir. Þetta geti jafnvel valdið árekstrum á milli þeirra og foreldranna sem í raun megi 

rekja til menningarmunar. 

Sigga tekur það líka fram, eins og Aðalheiður, að menningarmunurinn getur hamlað 

því að nemendur af erlendu bergi brotnir eignist íslenska vini. Hennar upplifun er að oft 

tengist þetta helst stúlkum. Mikill ótti getur verið hjá sumum foreldrum af erlendum 

uppruna að hegðun dætra þeirra myndi t.d. breytast ef þær væru að umgangast íslenskar 

stúlkur. Hún segir:  

[…] þá var ofsalegur ótti hjá foreldrum og fjölskyldunni að dóttirin væri 

með íslenskum stúlkum[…] þá var það á þann veginn að þær [íslensku 

stúlkurnar] væru allt of opnar og allt of jafnréttis sinnaðar og allt of bara, 

frjálst kynlíf og allur þessi pakki, það var ofsaleg togstreita hjá 
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innflytjendum að börnin þeirra tengdust íslenskum, sérstaklega ef þetta 

var stúlka. 

Sigga tekur það fram að í þessum tilfellum í ráðgjöfinni sé afar dýrmætt að hafa réttu 

þekkinguna og skilninginn af menningarheimi nemandans, hvernig sé best að bregðast 

við í ráðgjöfinni. Hún nefnir að það sem hefði hjálpað henni meðal annars var að hún nýtti 

sér reynsluna frá því að hafa búið erlendis og kynnst þessari menningu þar. 

Jóhanna nefnir að mikilvægt sé að vera meðvitaður um að upplýsa foreldra nemenda 

af erlendum uppruna um lög og reglur sem gilda hér á landi þegar menningarmunur er á 

uppeldisaðferðum. Náms- og starfsráðgjafar eru í samstarfi við velferðarsvið hvers 

sveitafélags í þeim tilfellum. En hún tekur það jafnframt fram að muna þarf að þetta eigi 

líka við um íslenska foreldra. Jóhanna  nefnir dæmi úr sinni ráðgjöf, þar sem fundað var 

með nemanda og foreldri hans. Foreldrið talaði mjög harkalega við barnið sitt á fundinum 

og var ofsareitt. Hún þurfti að benda foreldrinu á að það eru aðrar uppeldisaðferðir á 

Íslandi og að sumar uppeldisaðferðir gæti þurft að tilkynna til barnaverndar. Hún segir: 

Við vissum ekki hvort foreldrið talaði svona [ofsareiður] eða gerði svona 

[…] þetta var bara reiði, en við höfðum samband við barnavernd […] við 

þurfum að vera svolítið á tánum […] maður hefur heyrt að 

uppeldisaðferðir eru öðruvísi annars staðar. 

3.3.3 Íslenskukunnátta hindrun í ráðgjöf 

Allir viðmælendurnir nefna að stærsta hindrunin í ráðgjöf fyrir erlendra nemendur sé 

þegar nemendur hafa litla íslenskukunnáttu. Samskiptaörðugleikar í ráðgjöfinni geti 

valdið hindrunum fyrir nemendur af erlendum uppruna í viðtali hjá náms- og 

starfsráðgjafa. Þeir eiga oft erfitt með að tjá sig, ná ekki að segja eða spyrja um það sem 

þeir þurfa. Einn viðmælandinn nefnir að þá sé ekki hægt að vera með „djúp viðtöl“, heldur 

þarf náms- og starfsráðgjafinn að finna aðra, einfaldari leið, til þess að hjálpa 

nemandanum að tjá sig. Viðmælandi segir:  

Ef maður nær ekki að vera með þeim í einhverju djúpu viðtali að vera þá 

frekar með þeim í já og nei spurningaleik, eða að sýna þeim eitthvað erlent 

á netinu, eða hvað það er sem þarf að gera.   

Jóhanna nefnir að þegar hún styðst við túlk í ráðgjöfinni þurfi hún að leggja traustið á 

túlkinn. Hann komi því til skila sem verið er að segja. Mikilvægt sé að tala ekki of hratt, 
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nota einföld íslensk orð og stuttar setningar og að spyrja aftur og aftur hvort nemandinn 

skilji.  

Allir viðmælendur leggja áherslu á að mikilvægt sé að tryggja að nemandinn virkilega 

skilji ráðgjöfina sem hann fær. Til dæmis alla tölvupósta og allar ákvarðanir varðandi 

valáfanga eða einkunnarafhendingu. Aðalheiður tekur fram í þessu samhengi að gæta 

þurfi að, þegar verið er að upplýsa nemanda um námslega stöðu hans. Þeir segi oft á 

tíðum „já“ þótt þeir skilji ekki hvað náms- og starfsráðgjafinn er að tala um. Láta líta út 

fyrir að þeir skilji vel og að þeir þurfi enga aðstoð. Brýnt sé að útskýra vel skólakerfið á 

Íslandi fyrir þessum nemendum að það sé t.d. miklu opnara en í þeim löndum sem þeir 

koma frá. Fall í áföngum eða fall á önn eru ekki endilega endalok innan þeirra skólagöngu. 

Aðalheiður nefnir að nemendur með erlendan uppruna séu oft hræddir við slíkt. Tekur 

hún fram að oft er betra að „troða“ þjónustunni upp á þá heldur en ekki. Hún nefnir dæmi 

um að nemendur viti ekki alltaf að þeir megi nýta sér „Google translate“ í lokaprófi. Það 

er hið eðlilegasta mál, ekki að þeir þurfi að koma og óska eftir því.  

Allir viðmælendur nefna að þeir reyni að hafa fleiri viðtöl en vanalega til þess að kynna 

vel þær „almennu upplýsingar,“ sem skólasamfélagið gerir ráð fyrir að nemendur viti. Þeir 

nýta þá rafræna ráðgjöf meira fyrir erlenda nemendur. Aðalheiður nefnir að þeir 

nemendur sem eru duglegir að leita sér ráðgjafar og komi oftar í viðtöl, fái lengri tíma og 

réttu upplýsingarnar nái oft meiri námsárangri. Hún segir: 

[…] ég reyni að hafa það [viðtölin] í fleiri skipti að koma eða bjóða þeim 

fleiri viðtöl […] þeir sem eru duglegir að koma og leita sér ráðgjöf, þeir 

hérna eru að fá meiri námsárangur […] því þá fá þeir líka upplýsingar, hvað 

má og hvað má ekki og hvað er hægt að gera, að maður þarf ekki að vera 

í fullu námi, en þeir þurfa oft líka eins og sumir að taka aðeins minna [nám] 

og gefa sér lengri tíma og ná þá frekar.  

Að auki segir Aðalheiður að gott er að upplýsa nemendur af erlendum uppruna um að 

það geti verið betra að vera í færri áföngum heldur en í fullu námi og upplýsingar um 

hvernig áfangakerfið virkar í skólanum.  

Viðmælendur segja að mikilvægt sé að nýta sér þau gögn og rafræna miðla sem 

gagnast í náms- og starfsráðgjöfinni til þess að tryggja að nemendur séu að skilja og ná 

því sem ráðgjafarnir eru að miðla og upplýsa um skólaumhverfið. Sumir viðmælendur 

nefna að þeir myndu vilja nýta meiri rafræna ráðgjöf til þess að geta útskýrt betur og bent 
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nemendum á upplýsingar í ráðgjöfinni. Tekur einn viðmælandi það fram varðandi rafræna 

ráðgjöf að skólakerfið sé stíft og erfitt sé fyrir nemendur að finna tíma í töflu til að leita 

sér ráðgjafar, þar sem álagið er mikið og nemendur eru í skólanum frá klukkan átta til 

fjögur:  

[…] en álagið er bara það mikið, þeir [nemendur] eru hér í skólanum frá 

átta til fjögur og það er ekkert svigrúm, við þurfum sennilega kannski bara 

vera með rafkerfi eða eitthvað, til þess að sem sagt eða vinna á öðrum 

tímum […] þeir vilja ekki missa af kennslunni og þeir komast aldrei til 

okkar.   

Jónína talar um að hún þurfi stundum að tala á ensku sem henni er ekki töm í daglegu lífi. 

Þá nýtir hún oft „Google translate“ í viðtalinu. Misskilningur getur oft komið upp og 

tryggja þarf að nemandinn skilji hvert verið er að fara. Sigga nefnir að það hafi komið fyrir 

að nemendur vilji tjá sig á ensku og þá fer ráðgjöfin fram á ensku. Hún nefnir að ef 

nemandi hefur lítil tök á íslenskunni og enskunni þá nýtir hún myndir, myndbönd, blað og 

penna til þess að útskýra hlutina enn betur.  

Flestir viðmælendur telja að margir nemendur af erlendum uppruna séu mjög 

metnaðarfullir og oft finnist þeim erfitt að þurfa að ljúka framhaldsskóla á lengri tíma en 

gert er ráð fyrir samkvæmt námskrá. Slök íslenskukunnátta veldur hindrunum í námi og 

finna þeir oft fyrir vonleysi ef þeir geta ekki lokið námi sínu. Að auki geta kröfur 

fjölskyldunnar að ljúka skóla verið miklar og stundum lítill skilningur frá henni hversu 

flókið og tímafrekt það er að stunda námið sitt á öðru tungumáli en móðurmáli sínu.  

3.3.4 Skipulag og framtíðarsýn ráðgjafans 

Flestir viðmælendur gefa í skyn að lítill tími hafi verið til þess að vinna í málaflokki 

nemenda af erlendum uppruna. Sumir viðmælendur tala um að þeir hafi ekki náð að huga 

almennilega að ráðgjöfinni fyrir þessa nemendur. Margt annað er í gangi í ráðgjöfinni 

þannig að þeir hafi ekki náð að sinna ráðgjöf til erlendra nemenda eins og þeir vildu.  

Tveir viðmælendur nefna aðkomu þeirra að þessum nemendahópi hún hafi ekki verið 

nægilega mikil vegna þess að tiltekinn aðili heldur alfarið utan um þennan hóp. Þar af 

leiðandi leita nemendur lítið til náms- og starfsráðgjafanna varðandi aðstoð í náminu. 

Viðmælandi nefnir:  
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Hann[tiltekin aðili] er náttúrulega að kenna þeim líka íslenskuna, […] hann 

heldur utan um þetta […] við höfum, þetta er svona, svolítið kannski setið 

á hakanum hjá okkur og við erum alltaf að reyna að gera meira […] þeir 

leita kannski ekki eins mikið til okkar eins og aðrir. Allar umsóknir fara í 

gegnum hann [tiltekins aðila]  og hann í rauninni tekur þá í viðtal í byrjun 

og er helsti stuðningsaðili þeirra innan skólans. 

Annar viðmælandi tekur undir að fyrir utan aðstoðina sem erlendir nemendur fá í ÍSA/N 

áföngum er ekki annað skipulagt varðandi námsaðstoð frá náms- og starfsráðgjöfum og 

það er miður. Hann segir:  

þannig að aðkoman okkar [náms- og starfsráðgjafa] er ekki beint skipulögð 

og hefur ekki verið nægilega mikil, við jukum það aðeins í vetur og ætlum 

að auka það.  Þetta er hópur sem hefur verið út undan hjá okkur 

[skólanum] þeir [nemendur af erlendum uppruna] geta fengið séraðstoð í 

prófum, ef þeir sækja um það, eins og Google translate og að vera í 

sérstofu, sem er hægt að aðstoða þá að skilja. 

Viðmælandinn segir jafnframt að þessi hópur nemenda hafi setið á hakanum hjá náms- 

og starfsráðgjöfum í hans skóla, varðandi fræðslu og upplýsingar og finnst honum það 

miður. Hann nefnir að þeir séu byrjaðir að skoða þessa hluti, hvernig hægt yrði að koma 

fræðslu og upplýsingum á markvissari hátt til nemenda sem skiptir þá máli varðandi 

skólann og námið: „Við þurfum að hérna, bregðast við og við höfum sofið á verðinum, 

varðandi þetta […] auðvitað er annríki hjá öllum en þetta er hópur sem við þurfum að 

setja meira í forgang…“. 

Annar viðmælandi talar meðal annars um að hann myndi vilja að nemendur leituðu 

meira til þeirra í náms- og starfsráðgjöfinni. Hann nefnir að náms- og starfsráðgjafateymið 

hjá þeim hafi verið að þróa leiðir til að nálgast erlenda nemendur betur þannig að þeir 

leiti oftar til þeirra. Einn úr náms- og starfsráðgjafateyminu hans muni næsta haust fara 

markvissara inn í kennslustundir, annað hvort í lífsleiknitíma eða í ÍSA/N tíma, með náms- 

og starfsráðgjöf til nemenda af erlendum uppruna. 

Einn viðmælandi segir í þessu samhengi að náms- og starfsráðgjafar skólans hafi náð 

takmarkað að sinna nemendum af erlendum uppruna sem eru t.d. með greiningar og 

námsörðugleika tengda greiningunum. Þetta kemur jafnvel ekki fram strax vegna lítillar 

íslenskukunnáttu. Þetta á við meðal annars um nemendur sem eru umsækjendur um 

alþjóðlega vernd og flóttafólk. Tveir aðrir viðmælendur upplifa að skólarnir hafi 
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takmörkuð úrræði til að sinna nemendum sem eru umsækjendur um alþjóðlega vernd 

eða flóttafólk. Þessi hópur nemenda er afar viðkvæmur og er með alls konar reynslu að 

baki frá stríðshrjáðum löndum, t.d. áfallastreituröskun og hafa stundað takmarkaða 

skólagöngu. Náms- og starfsráðgjafar eru þá í samstarfi við velferðar- og/eða 

heilbrigðissvið sveitarfélaganna. Einn viðmælenda tekur dæmi um nemenda sem var 

umsækjandi um alþjóðlega vernd og stundaði nám við skólann. Viðmælandinn var mjög 

miður sín yfir þjónustu sem hann fékk og segir: 

Áður en við fengum fósturheimili fyrir hann [nemandann], leigði hann bara 

herbergi einhvers staðar og var með einhvern félagsráðgjafa og fékk 

einhvern smáaur til að lifa af, þetta var náttúrulega bara hræðilegt […] 

hafði verið mjög takmarkað í skólum, búið að vera stríð heima hjá honum 

í mörg ár og hann átti bara mjög erfitt að skilja skólareglur […] hann er 

hættur í skólanum […] hann gekk líka illa að læra tungumálið, það var allt 

á móti honum […] það var allt erfitt og þjónustan til skammar. 

Segja viðmælendur að stuðningurinn sem þessir nemendur fái frá ríkinu sé mjög 

takmarkaður. Þeir vilja meina að þessi hópur þurfi betri og allt annan aðbúnað sem og 

meiri undirbúning til þess að aðlagast nýju landi. 

Framtíðarsýn viðmælenda á náms- og starfsráðgjöf var skýr hjá öllum 

viðmælendunum og þeir þurftu ekki mikið að hugsa sig um áður en þeir svöruðu. Flestir 

viðmælendur nefna að þeir myndu vilja sjá í framtíðinni góða og heildstæða stoðþjónustu 

og fleiri námsúrræði sem þeir geta bent nemendum af erlendum uppruna á. Að auki 

myndu þeir vilja sjá aukið áþreifanlegt námsefni sem náms- og starfsráðgjafi geti nýtt í 

ráðgjöfinni þ.e.a.s. geta sýnt erlendum nemendum rafrænar síður með upplýsingum og 

útskýringum á skólanum, áhugasviðskönnunum og margt fleira sem viðkemur náms- og 

starfsráðgjöfinni á móðurmáli þeirra eða ensku. Aðalheiður segir um það:  

Mig vantar í rauninni gögn og heimasíðu sem ég get vísað á, þannig að ég 

þurfi ekki að leita að heimasíðu á þeirra tungumáli um námstækni eða 

atvinnulífið, áhugasvið og styrkleika, þann orðaforða, af því það gagnast 

öllum að lesa á sínu móðurmáli um þessa hluti, þó þeir séu að fara stefna 

á atvinnu hér á Íslandi […] það hjálpar.  
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Sigga telur að auki að hún myndi vilja sjá miklu öflugri gagnabanka tungumála sem hún 

gæti vísað í til þess að sinna og örva málþroska hjá tvítyngdum börnum, þ.e.a.s. nemendur 

sem alast upp með tvö tungumál. Hún segir: 

Ég hefði viljað geta vísað í miklu fleiri tungumál heldur en ég er að gera, 

mér finnst þetta mjög fámenna gerir það að verkum að við erum ekki að 

sinna tvítyngdum nemendum sem er grundvallaratriðið í því að efla 

málörvun, málþroska […] ég hefði viljað sjá miklu öflugri, svona 

gagnabanka og vinnu og tæki og tól að ég gæti bara vísað í það að hérna 

getur þú lesið þetta á pólsku og ensku... 

Hún gerir sér líka grein fyrir því hvernig staðan er hér á Íslandi í þessum málum, hvað 

Ísland er fámennt land og margt sem tefur framgang. Skortur er á námsefni í 

framhaldsskólum fyrir nemendur af erlendum uppruna. Hún segir í framhaldi: 

[…] við náum þessu ekki, við erum bara með eina kennslubók i stærðfræði 

fyrir alla […] þetta er veruleikinn, við erum bara þrjú hundruð eitthvað 

þúsund við ráðum ekkert við meira en það sem við erum að gera og við 

verðum bara að horfast í augu við það, við erum ekki miljón manna þjóð, 

þess vegna eigum við að nota nándina.  

Að auki nefnir viðmælandi að gott væri að geta leitað á einni heimasíðu að alls konar 

upplýsingum um réttindi og skyldur sem snerta þennan hóp. 

Fjórir viðmælendur leggja áherslu á ósk um skýrari skilgreiningu frá mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu á hlutverki náms- og starfsráðgjafa er viðkemur móttöku og 

aðlögunarferli erlendra nemenda að íslensku skólakerfi. Einn viðmælandinn nefndi að 

þörf sé á sérstakri stefnumótun varðandi náms- og starfsráðgjöf fyrir nemendur af 

erlendum uppruna bæði í grunn- og framhaldsskólum: 

Við þurfum ákveðna stefnu fyrir utan skólastefnu. Almenna stefnu 

varðandi þá [nemendur af erlendum uppruna], þannig að það sé ekki bara 

tilviljun að þeir fái þessa ráðgjöf eða upplýsingar. Að þeir hafi ákveðinn 

grunn [upplýsingar] úr grunnskólanum í fræðslu og ráðgjöf og að það sé 

líka ákveðin [fræðsla] í framhaldsskóla, hvað við förum í með þeim…já það 

vantar. 

Fjórir viðmælendur vildu sjá að það væri einn aðili í skólanum í 100% starfi sem myndi 

halda utan um náms- og félagslegan stuðning fyrir þennan hóp. Hann ætti að fylgja 
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þessum nemendum markvisst eftir og vera tengiliður náms- og starfsráðgjafa „það væri 

draumastaða“.  

Flestir viðmælendanna tala um að styrkja þurfi félagslegan stuðning fyrir marga 

nemendur af erlendum uppruna. Þeir nefna til að mynda að hægt sé að koma af stað 

stuðningskerfi fyrir þá sem tengist þeim á jafningjagrundvelli. „Mentor,“ sem er 

stuðningsaðili. Einn af viðmælendum nefnir í þessu samhengi að í skólanum hans hafi 

verið viss þróun í „Mentorakerfinu“. Nemendur á lokaári í framhaldsskóla hafa verið að 

aðstoða aðra nemendur í námi, t.d. í efnafræði. Þetta gerði það að verkum að það 

mynduðust  góð tengsl milli nemenda. Hann segir að skólinn sé búinn að finna leið, á 

hvaða hátt hægt sé að hjálpa félagslega einangruðum nemendum. Starfsfólk hafi átt 

samtal við nemendur og  félagsmálafulltrúa skólans um það hvernig hægt væri að rjúfa 

þennan múr hjá félagslega einangruðum nemendum. Hópurinn hafi fundið lausn sem á 

að raunprófa næsta haust. Annar viðmælandi talar um að í umræðunni sé ósk um meira 

samstarf við nemendaráð. Að efla félagsleg samskipti á milli nemenda og að ráðinn verði 

tómstundaráðgjafi fyrir haustið. Hann bindur miklar vonir við að það muni nýtast þessum 

nemendahópi vel í félagslegri aðlögun innan skólans.  

Einn viðmælandi telur að gott væri að geta haft undirbúningsfund með nemendum 

af erlendum uppruna sem þess þurfa og eru að hefja nám. Ákveðna fræðslu og 

upplýsingar sem þeir fái í byrjun „ákveðinn upplýsingapakka“. Það er ekki hægt að gefa 

sér að þeir viti sumt sem íslenskir nemendur viti. Hann nefnir að þetta hafi verið gert á 

síðustu önn og gefist vel. Farið var inn í ÍSA/N með ákveðna fræðslu og næsta skref er að 

skerpa á þessari fræðslu.  

Nokkrir viðmælendur taka það fram að þeir myndu vilja sjá aukna fræðslu fyrir fagfólk 

í framhaldsskólum varðandi nemendur af erlendum uppruna, þannig að allir innan 

skólasamfélagsins öðlist fjölmenningarlega hæfni í störfum sínu. Í þessu samhengi segja 

fjórir viðmælendur að þeir upplifa skort á skilningi skólayfirvalda varðandi þarfir nemenda 

af erlendum uppruna og að þeir séu oft á tíðum viðkvæmur hópur. Viðtölin taki oft lengri 

tíma og undirbúningur getur verið mismikill. Skólastjórnendur gera sér oft ekki grein fyrir 

þessum þáttum og þurfi að sýna þessu meiri skilning. Viðmælandi segir: 

Skólastjórnendur þeir gera sér ekki grein fyrir því hvað þetta tekur 

stundum mikinn tíma, þetta tekur rosalegan tíma, þetta er ekki bara 
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nýnemaviðtöl að hringja í foreldra það er kannski tvisvar, þrisvar sinnum 

[…] þau koma ekki […] þá þarf maður að setjast niður aftur og undirbúa 

eitt viðtal í einu […] þá þarf maður næði og tíma og skilning skólayfirvalda.  

Nefnir viðmælandi að menntun náms- og starfsráðgjafa, í fjölmenningu- og 

fjölmenningarlegri færni skiptir mjög miklu máli. Viðmælandi upplifir að menntunin er 

mjög aðkallandi í íslensku samfélagi, þar sem hlutfall innflytjenda eykst stöðugt. 

Mikilvægt er að útskrifa náms- og starfsráðgjafa sem eru meðvitaðir um helstu þætti í 

ráðgjöf til innflytjenda. Efla verður fagmennsku náms- og starfsráðgjafa þegar kemur að 

því að vinna með nemendum af erlendum uppruna.  

Flestir viðmælendur nefna að þeir hafi ekki leitað sér að endurmenntun eða fræðslu 

varðandi náms- og starfsráðgjöf fyrir nemendur af erlendum uppruna. Viðmælendur 

upplifa að ekki sé mikil endurmenntun, námskeið eða fyrirlestrar í boði í 

fjölmenningarlegri ráðgjöf  hér á landi. Það er miður, öll fræðsla skila meiri fagmennsku, 

færni og breyttu viðhorfi að mati viðmælenda. Einn viðmælandi nefnir að  það fer  í raun 

og veru „eftir áhuga hvers og eins“ hvað hann telur sig þurfa styrkja sig í varðandi 

ráðgjöfina. Annar viðmælandi nefndi að hann hafi farið á endurmenntunarnámskeið hjá 

félag náms- og starfsráðgjafa og var þá að einhverju leyti komið inn á þessa þætti varðandi 

menningu í ráðgjöfinni. Fjórir viðmælendur nefna að skólarnir hafi sjálfir verið með 

kynningar og fræðslu um málefni nemenda af erlendum uppruna að einhverju leyti. Einnig 

kom fram að tveir framhaldsskólar fóru í námsferðir erlendis þar sem starfsfólk kynntu 

sér hvernig unnið er í fjölmenningalegum framhaldsskólum.  

Viðmælandi segir í sambandi við framtíðarsýn hans að það sé tilhlökkun þegar hópur 

erlendra nemenda, „önnur og þriðja kynslóðinn“ útskrifist, til dæmis úr háskólanum og 

að hann fái tækifæri til að vinna með þeim. Hann hlakkar til þegar íslenska samfélagið 

verður komið það langt í þróun að hægt sé að fagna marbreytileikanum og hann verði 

hluti af samfélaginu okkar. 

Ef dregnar eru saman helstu niðurstöður þessara kafla kom fram að allir viðmælendur 

upplifa að náms- og starfsráðgjafar ættu að sinna mikilvægu hlutverki í aðlögun erlendra 

nemenda að íslensku skólakerfi. Náms- og starfsráðgjafar séu „málsvari allra nemenda“. 

Óháð menningu, kyni, litarhætti og trúarbrögðum. Einnig segja þeir að mikilvægt sé í 

náms- og starfsráðgjöfinni að vera meðvitaður um eigin fordóma að sýna nemendum 
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nærgætni og virðingu fyrir þeirra menningarheimi. Stíga varlega til jarðar og að gefa 

nemendum af erlendum uppruna lengri tíma og fleiri viðtöl  þegar mikill menningarmunur 

er til staðar. Að tryggja að nemendur skilji og meðtaki upplýsingarnar sem þeir eru að 

miðla að, t.d. hvernig íslenska skólakerfið virkar, einkunnagjöf, próftöku og fleira. Að auki 

kom fram að mikilvægt sé fyrir náms- og starfsráðgjafa að kynna sér menningu, siði, 

trúarbrögð og samfélagið sem nemandinn kemur frá. Náms- og starfsráðgjafar verði að 

mati viðmælenda að skoða sitt eigið viðhorf til innflytjenda og að vera meðvitaðir um 

viðhorfið til þeirra í íslensku samfélagi. Fram kom að misjafnt er hversu mikið þeir nái að 

vinna með nemendum af erlendum uppruna og upplifa nokkrir viðmælendur að 

nemendur af erlendum uppruna leiti ekki mikið ráðgjöf til þeirra. Nefna þeir allir að 

þessum nemendahópi þurfi að hlúa betur að og markvissara.  

Sumir viðmælendur tóku það fram að skortur sé á skýrari skilgreiningu á hlutverki 

náms- og starfsráðgjafa er við kemur móttöku og aðlögunarferli nemenda í 

framhaldsskólum og kalla eftir heildstæða stefnumótun frá mennta- og 

menningarmálaráðuneytið sem við kemur þessum nemendum.  
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4 Umræða 

Tilgangur rannsóknarinnar var að fá innsýn með eigindlegri nálgun, í reynslu náms- og 

starfsráðgjafa af ráðgjöf til nemenda sem eru af erlendu uppruna og hvaða stuðningur er 

í boði fyrir þennan hóp í framhaldsskólum á Íslandi. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að það 

er að mörgu að hyggja þegar kemur að ráðgjöf til nemenda af erlendum uppruna. Oft er 

ekki hægt að beita hefðbundinni ráðgjöf til þessa nemendahóps. Má þar nefna 

mismunandi þarfir nemenda eftir menningarheimi þeirra, tungumálaerfiðleikum og 

fjölmargar hindranir  sem verða á vegi þeirra í skólasamfélaginu. Nálgast þarf þennan hóp 

af virðingu, skilningi, umburðarlyndi og æðruleysi gagnvart ólíkum menningarbakgrunni 

þeirra. Hafa ber í huga skipulag náms- og starfsráðgjafans þ.e.a.s. finna aðrar leiðir til þess 

að mæta þessum nemendum með viðeigandi ráðgjöf og upplýsingum varðandi námið og 

skólakerfið. Ráðgjafarnir kalla eftir auknum stuðningi námslega og félagslega, fleiri 

námsúrræðum og námsgögnum fyrir þessa nemendur frá ráðuneytinu. Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið þarf að bæta heildstæða menntastefnu sína fyrir nemendur 

að erlendum uppruna að mati viðmælenda. 

Meginþemu sem komu fram voru þrjú; nemendur af erlendum uppruna, námslegur 

stuðningur fyrir nemendur af erlendum uppruna og náms- og starfsráðgjöf. 

4.1 Nemendur af erlendum uppruna 

Á Íslandi hefur fjöldi erlendra ríkisborgara aukist töluvert frá árinu 2006. Þá voru þeir 

18.563 talsins en síðustu tölur samkvæmt Hagstofu Íslands þann 1. janúar 2018 voru 

erlendir ríkisborgarar á Íslandi 43.736 (Hagstofa Íslands, 2018). Einnig benda tölur á að 

bæði í grunn- og framhaldsskólum verði töluverð aukning á nemendum af erlendum 

uppruna (Hagstofa Íslands, 2019). Viðmælendur voru sammála um að þeir  finni fyrir 

fjölgun nemenda af erlendum uppruna í framhaldsskólum. Sérstaklega nemendur 

annarrar kynslóðar innflytjenda sem hafa verið mislengi í grunnskólanum og eru með 

mismunandi grunn í íslensku. Á vefsíðu Hagstofu Íslands (2018) kemur fram að 

langfjölmennasti hópur innflytjenda eru Pólverjar eða um 40% erlendra ríkisborgara á 

Íslandi. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknarinnar þar sem fram kom að allir 

viðmælendurnir upplifa að flestir erlendir nemendur séu frá Póllandi. Einnig gáfu 

viðmælendur það til kynna í sínum svörum með því að nefna að ráða ætti t.d. 

pólskumælandi kennara til þess að aðstoða nemendur betur. Annar viðmælandi nefndi 
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að skólinn hefði farið í skólaheimsókn til Póllands til þess að skoða hvernig skólaumhverfið 

væri þar. Hér hefur komið fram að viðmælendur eru meðvitaðir um fjölda erlendra 

nemenda og hafi góða tengingu við skólaumhverfið og nemendur þess. 

Samkvæmt náms- og starfsráðgjöfunum þá er ekki beinn aðgangur að upplýsingum 

um hversu raunverulega margir nemendur af erlendum uppruna stunda nám við skólana. 

Viðmælendur segja að upplýsingakerfið sem allir framhaldsskólar nota sé takmarkað og 

gefi ekki skýra mynd af fjölda nemenda af erlendum uppruna. Í flestum skólum er farið 

eftir því hversu margir nemendur taka íslensku sem annað tungumál og einnig eru nöfnin 

skoðuð. Viðmælendur töldu erfitt að fá skýra mynd af fjöldanum vegna þessa en höfðu 

hugmyndir að úrbótum. Einn viðmælandinn segir: „hugsanlega er hægt að hafa einhverja 

skipun sem hægt væri að haka við inn á INNU ef þú ert ekki ríkisborgari en það segir okkur 

ekki alla söguna“. Upplýsingar er ekki hægt að sækja til mennta- og 

menningarmálráðuneytisins eða menntamálastofnun ríkisins, þó svo að allar umsóknir í 

framhaldsskóla fari í gegnum menntagátt, sem er vefsíða hjá menntamálastofnun og 

þurfa nemendur að haka þar við hvort þeir séu með íslenskan ríkisborgararétt eða með 

annað tungumál en íslensku. Má velta því fyrir sér hvort ekki sé þörf á að bæta úr því 

þannig að greiður aðgangur sé að upplýsingum til þess að vinna að markvissari aðgerðum 

svo sem að sporna við brotthvarfi þessa nemendahóps. Þar sem nemendur af erlendum 

uppruna eru líklegri til að hverfa frá námi (Hagstofa Íslands, 2019; Ólöf Garðarsdóttir og 

Guðjón Hauksson, 2011).  

Athygli vekur að þegar viðmælendur voru inntir eftir því hvað skólarnir þeirra væru 

að gera til að stuðla að samskiptum milli innflytjenda og annarra nemenda í skólanum 

kom fram hjá viðmælendum að þessir þættir hafi ekki verið skoðaðir nægilega vel. Flestir 

viðmælendur upplifa samt sem áður að samskipti þessa nemendahóps við íslenska 

nemendur geta verið mismunandi eftir stærð hópanna. Ef hópur nemenda frá sama landi 

sé mjög stór þá halda þeir sig frekar saman, tala sitt móðurmál og blandast síður 

íslenskum nemendum. Viðmælendur upplifa einnig að nemendur af erlendum uppruna 

sem eingöngu eru í áföngum, íslenska sem annað tungumál eigi á hættu að einangrast 

félagslega. Ef grunnurinn í íslensku er slakur  þá einangrast þeir meira innan skólans og 

eiga erfitt. Þegar þeir hins vegar fara í almennu áfangana eða inn á aðrar námsbrautir 

skólanna segja viðmælendur að samskipti milli nemenda af erlendum uppruna og 

íslenskra nemenda aukist. Þetta ber saman með niðurstöður skýrslu Rauða kross Íslands 
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(2006, 2010) um stöðu innflytjenda á Íslandi. Þar kom fram að áhrifamáttur tungumálsins 

hefur mikla þýðingu fyrir aðlögun þeirra. Að auki kom í ljós að staða barna sem komu til 

landsins á unglingsárunum sé verri ef þau læra ekki tungumálið. Lenda þeir þá frekar í 

erfiðleikum með samskipti við íslenska unglinga og komast ekki inn í hópinn.  

Meirihluti viðmælenda telur að mikilvægustu þættirnir hvað varðar aðlögun 

nemenda að íslensku skólaumhverfi  fari  meðal annars eftir því hver kunnátta þeirra er í 

íslensku, viðhorfi nemenda sjálfra, stuðningurinn að heiman og viðvera þeirra í skólanum. 

Rannsókn eftir Nínu V. Magnúsdóttir (2010) er áhugaverð með tilliti til fyrri umræðu. 

Niðurstöður í rannsókn hennar benda til að þó svo kunnátta nemenda af erlendum 

uppruna í íslensku sé eins og hjá innfæddum hafði félagsleg staða þeirra lítið breyst og 

vinahópurinn var enn þá aðallega erlendur. Nemendurnir höfðu samt samskipti við 

íslenska skólafélaga innan skóla en utan skóla er vinahópurinn erlendur með örfáum 

undantekningum. Í rannsókninni kemur einnig fram að þegar krakkar koma á 

unglingastigið og hafa verið teknir inn í hópinn á miðstigi í grunnskóla en tala um að þeim 

sé hafnað þegar þeir koma á unglingastigið vegna menningarmunar.  

Fram kemur að nemendur sem eiga hvað mest í erfiðleikum með aðlögun að 

skólasamfélaginu eru nemendur sem dvelja ekki lengi á Íslandi. Einn viðmælandi lýsir 

stöðu þessara nemenda afar skýrt sem  „stop over“ nemendur. Geta þeir verið t.d. 

flóttamenn eða nemendur sem eru umsækjendur um alþjóðlega vernd. Viðmælandinn 

segir þetta mikla áskorun fyrir skóla. Þessir nemendur þurfa mikinn stuðning skólans og 

lenda oft „í glerþakinu“ þ.e.a.s. eiga erfitt námslega og komast ekki áfram í námi eða inn 

á aðrar brautir skólans sem þeir vilja. Þeir eru mikil áskorun fyrir skólana og ekki margar 

bjargir fyrir þá í skólaumhverfinu. Gegnum gangandi í viðtölunum, taka viðmælendur það 

sérstaklega fram að það er mikil þörf á að skoða hvernig hægt sé að auka samskipti 

erlendra og íslenskra nemenda í skólunum. Hefur verið reynt að auka samskiptin með því 

t.d. að lífsleikniáföngunum var breytt. Allir nemendur eru þar saman óháð bakgrunni. 

Þetta fyrirkomulag hefur vankanta þar sem orðaforðinn hjá sumum nemendum er 

takmarkaður. Veldur það nemendum hindrunum að skilja ekki einföld hugtök á íslensku, 

þeim líður illa og sjálfsmatið lækkar. Aðalheiður segir: „Þau [nemendurnir] eru þá eins og 

illa gerðir hlutir og vita ekki hvað er að gerast…“.   
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Foreldrar barna af erlendum uppruna verða oft metnaðarfullir fyrir hönd barna sinna. 

Þeir vilja að þau öðlist betra líf í nýja landinu að börn þeirra öðlist meiri öryggi og betri 

efnahagslegar aðstæður (Lauglo, 2010). Niðurstöður rannsókna benda til þess að 

foreldrar eru áhrifavaldar í menntun og þroska barna sinna (Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Kristjánsson og Börkur Hansen, 2010; Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007). Í þessari rannsókn 

komu fram sambærilegar niðurstöður. Flestir viðmælendur segja að viðhorf foreldra og 

utanumhald sem nemendur af erlendum uppruna fá að heiman, hafi áhrif á það hvernig 

nemendur nái að aðlagast íslensku skólakerfi. Þeir nemendur sem hafa gott bakland 

vegnar betur í skólanum. Einn ráðgjafanna nefnir í þessu samhengi að margir nemendur 

af erlendum uppruna eigi metnaðarfulla foreldra. Þeir leggja áherslu á að börnin þeirra 

nýti tækifærið í nýja landinu til að mennta sig og standa sig vel í námi. Tækifæri til 

menntunar er eitt af því sem vegur þyngst varðandi jákvæða aðlögun fólks af erlendum 

uppruna. Lífsgæði manneskjunnar er meðal annars menntun hennar og eykur möguleika 

einstaklingsins á t.d. atvinnu og tekjum. Að auki auðveldar menntun aðlögun að nýju 

tungumáli, gildum og menningu (Berry, 2008; Félagsmálaráðuneytið, 2007).  

Rannsóknir á lífi, líðan og stöðu fólks af erlendu bergi brotnu hafa sýnt að aðlögun í 

nýju samfélagi sé streituvaldandi og skapi álag á fjölskyldur og einstaklinga (Eyrún María 

Rúnarsdóttir og Rúnar Vilhjálmsson, 2015; Zheng, Sang og Wang, 2004 ) og færri tækifæri 

til farsæls náms og starfsframa (Stepick og Stepick, 2010). Ein birtingamynd af þessu er 

mögulega þegar viðmælendur tala um að nemendur af erlendum uppruna beri oft 

sameiginlega ábyrgð með foreldrum sínum á heimilinu og rekstrinum, vinni mikið með 

skóla, meiri en íslenskir nemendur og er ein af ástæðunum fyrir því að nemendur hætta í 

námi „það er lögð meiri áhersla að þau [nemendur] vinni og borgi heim, taki þátt í 

baráttunni og það kemur niður á náminu…“. Einnig nefnir einn viðmælandi að annar 

þáttur sem gæti valdið því að nemendur af erlendum uppruna vinna meira með skóla en 

þeir íslensku er að þá vanti það félagsnet í kringum sig sem aðrir íslenski nemendur eru 

með. Þeir viti því síður af úrræðum eins og um skólastyrk og fleira. Oft á tíðum blasir 

ókunnugt umhverfi við fjölskyldum af erlendu bergi brotnu án þess tengslanets sem vinir 

og stórfjölskylda veittu í heimalandinu. Því skiptir stuðningur og samheldni fjölskyldunnar 

höfuðmáli í aðlögunarferlinu að nýju samfélagi (Gestur Guðmundsson, 2013; Nína V. 

Magnúsdóttir, 2010; Suárez-Orozco og Suárez-Orozco, 2001). Viðmælandi nefnir að hafa 

beri í huga í aðlögunarferli nemenda hvort hægt sé að leita beint til foreldra varðandi nám 
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barna þeirra eða hvort það þurfi að styðjast við túlk. Oft á tíðum getur verið erfitt að fá 

túlk í viðtöl sem getur valdið óþægindum milli foreldra og barna. Einnig þegar nemendur 

mæta í viðtöl með foreldrum sínum og þurfa að tala fyrir þau, sem er ekki sanngjarnt að 

hennar mati „þetta er svona að valda ójafnvægi þegar þeir [nemendur] mæta með 

foreldrum sínum og tala fyrir þau, það er ekkert sanngjarnt…“. Má kannski velta fyrir sér 

ábyrgðinni sem börnin eru að taka fyrir foreldrana að auki eru þau að túlka um málefni 

sem varðar þau sjálf t.d. mætingu í skóla. Það samræmist niðurstöðum Portes og 

Rumbaut (2001) þar sem algengt er að menningaraðlögun fylgist ekki að (e. dissonant 

acculation) hjá börnum og foreldrum. Unglingar og börn læra menningu og tungumál 

hraðar en foreldrar þeirra í hinu nýja samfélagi. Vegna þessa lenda þau oft í hlutverki túlks 

og þurfa að túlka ýmislegt fyrir foreldra sína sem þeim er ekki tamt að hugsa um. 

Viðsnúningur verður á hlutverkunum þ.e.a.s. börn og unglingar fá hlutverk hins getumeiri 

og valdameiri.   

Að mati viðmælenda er aðlögun að skólasamfélaginu mikilvæg fyrir áframhaldandi 

færni í íslensku samfélagi „þetta er eins og þverskurður af samfélaginu“. Að auki segja 

viðmælendur að í skólanum fái þeir tækifæri til að fræðast um hina „duldu menningu“ 

sem er í samfélaginu, þar sem flestir sem búa í því þekkja. Skólar eiga að vera vettvangur 

sem hjálpar þjóðum að miðla þekkingu á gildum og grundvallarreglum svo sem  

mannréttindum, virðingu, fjölbreytileika, gagnrýnni hugsun og lýðræðislegri þátttöku 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2007c).   

4.2 Námslegur stuðningur fyrir nemendur af erlendum uppruna 

Réttur nemenda í framhaldsskólum til kennslu í íslensku kemur fram í reglugerð (nr. 

654/2009) og er kveðið sérstaklega á um tilhögun náms og námsmats nemenda, er hafa 

annað móðurmál en íslensku. Þeir eiga rétt á sérstakri kennslu í íslensku. Í öllum skólum 

viðmælenda er til staðar sérstök íslenskukennsla sem annað tungumál en mismikil. 

Upplifun viðmælenda var að nemendur fái ekki nægjanlega kennslu í íslensku. Meðal 

annars er önnur kynslóð innflytjenda farin að líta dagsins ljós og framhaldsskólinn verður 

að skoða markvisst og hanna fyrirkomulag á þann hátt að mæta betur íslenskukunáttu 

þeirra allra.  

Rannsóknir er gerðar hafa verið hér á landi og erlendis ber saman um að nemendur 

af erlendum uppruna glíma við ýmsar hindranir í skólakerfinu sem innfæddir nemendur 
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gera ekki (Brooker, 2002; Gestur Guðmundsson, 2012; Hanna Ragnarsdóttir o.fl., 2007; 

Ragna Lára Jakobsdóttir, 2007). Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til hins sama. 

Allir viðmælendurnir sammælast um að helstu hindranir í námi fyrir marga nemendur af 

erlendum uppruna sé kunnátta þeirra í íslensku. Þeir nefna að nemendur sem eru 

nýkomnir til Íslands eða hafa litla kunnátta í íslenskunni, þurfi miklu meiri kennslu í 

íslensku við þeirra hæfi heldur en skólarnir geta boðið upp á. Einnig kemur fram, meðal 

annars hjá tveimur viðmælendum til þess að læra íslensku og aðrar námsgreinar verði 

nemendurnir að fá viðurkenningu fyrir nám eða kunnáttu í eigin móðurmáli og kennslu í 

því til þess að byggja upp sjálfstraustið. Einn viðmælandi nefndi að lögð sé áhersla á að  

móðurmál nemenda sé metið til áfanga í skólanum í stað dönsku og aukið hefur verið 

stöðugildi pólskukennara í einum af framhaldsskólunum. 

Sá stuðningur sem nemendur af erlendum uppruna almennt fá, að frásögn 

viðmælenda, er aðstoð í prófum í formi lengri próftíma, upplestur og útskýringar. Þeir 

eiga möguleika á því að nýta sér „Google translate“ geta verið í sér stofum eða inn í 

námsveri, þar sem kennarar og aðrir aðilar aðstoða þá í prófum. Allir nemendur skólanna 

eiga möguleika á því að nýta sér aðstoð námsversins. Þar geta nemendur fengið aðstoð 

við heimanám, gerð ritgerða og margt fleira sem viðkemur náminu. 

Samkvæmt reglugerð um rétt nemenda í framhaldsskólum til kennslu í íslensku (nr. 

654/2009) er meðal annars tekið fram að unnið sé í nánu samstarfi við grunnskóla á 

Íslandi, þar sem nemandi stundaði nám áður. Bakgrunnsupplýsingar nemenda og 

aðstæður foreldra eru upplýsingar sem skólinn þarf að safna saman, til þess að geta á sem 

faglegastan hátt mætt einstaklingsbundnum þörfum þeirra. Upplýsingar um stöðu 

nemenda af erlendum uppruna í íslensku og almenna námslega stöðu er mismunandi eftir 

skólum hjá viðmælendum. Í tveimur framhaldsskólum  er samstarf á milli skólaskrifstofu, 

grunnskóla og framhaldsskóla um könnun á námslegri stöðu nemenda sem sækja um 

skólavist. Ekkert stöðumat í íslensku fyrir nemendur af erlendum uppruna, virðist vera til 

staðar, að sögn viðmælenda. 

Kennarar sem kenna íslensku sem annað móðurmál skipta miklu máli fyrir nemendur 

af erlendum uppruna og þá sérstaklega nemendur sem eiga erfitt námslega að mati 

viðmælenda. Þetta er oft á tíðum viðkvæmur nemendahópur frá mismunandi 

menningarheimum og mismikla námshæfni. Kennarar í áföngum íslensku sem annað 
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tungumál veita þeim áheyrn og tíma og tengjast oft nemendum náið og eru þeirra helstu 

stuðningsaðilar. Sterklega kom fram hjá flestum viðmælendum að viðhorf og áhugi 

kennara á fjölmenningu og fjölmenningarlegum kennsluháttum er mjög mikilvægur. Að 

ekki sé hægt að nýta einsleita kennsluhætti. Einn viðmælandi tekur það fram að 

„Íslenskukennari er ekki sá sami og íslenskukennari „ Hann segir að mikilvægt sé að 

kennarar séu með þekkingu á kennsluaðferðum sem henti best til að nota við kennslu 

fyrir nemendur af erlendum uppruna. Hefðbundin málfæðikennsla henti t.d. ekki þessum 

nemendahópi. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Jóhönnu Gísladóttir (2015)  

en þar kom meðal annars fram að grunnskólinn og framhaldsskólinn þurfa að nýta sér 

fjölbreyttari kennsluaðferðir fyrir nemendur af erlendum uppruna, sérstaklega 

framhaldsskólinn. Rannsóknin virðist leiða í ljós afar einsleita kennsluhætti sem gera ekki 

miklar kröfur til virkni nemenda. 

4.3 Náms- og starfsráðgjöf  

Allir viðmælendur töldu að náms- og starfsráðgjafar ættu að sinna mikilvægu hlutverki í 

aðlögun erlendra nemenda að íslensku skólakerfi. Viðmælendur telja að eitt af 

mikilvægustu hlutverkum náms- og starfsráðgjafa, við nemendur af erlendum uppruna sé 

að stuðla að því að þeim vegni vel í íslensku skólakerfi og séu vel upplýstir um það hvernig 

skólakerfið virkar í framhaldsskóla á Íslandi. Náms- og starfsráðgjafar séu „málsvari allra 

nemenda“. Óháð menningu, kyni, litarhætti og trúarbrögðum. Sumir nemendur af 

erlendum uppruna hafa kannski aldrei heyrt talað um náms- og starfsráðgjafa og eru 

viðmælendur því kannski þeir fyrstu náms- og starfsráðgjafar sem þeir hitta.  Flestir 

viðmælendurnir telja að fyrsta móttökuviðtalið að hausti fyrir nemendur og foreldra af 

erlendum uppruna sem hafa litla sem enga kunnáttu á íslensku skólakerfi, sé afar 

mikilvægt fyrir námsframvindu nemenda. Í því viðtali eiga náms- og starfsráðgjafar og 

aðrir aðilar innan skólans sem sjá um móttökuviðtalið möguleika á því að miðla réttu 

upplýsingunum sem varða skólann og námið til nemandans og að fá mikilvægar 

upplýsingar frá nemanda um námslega stöðu hans og áhugasvið. Í einum af sex skólanna  

eru það náms- og starfsráðgjafarnir sem boðar nemendur af erlendum uppruna í 

móttökuviðtal 

Samkvæmt niðurstöðum þessara rannsókna virðist vera skortur á að náms- og 

starfsráðgjafar nái að sinna þessum nemendahópi eins vel og þeir þyrftu að gera. Einn 
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viðmælandinn segir að þessi hópur nemenda hafi setið á hakanum hjá náms- og 

starfsráðgjöfum í hans skóla, varðandi fræðslu og upplýsingar og finnst honum það miður. 

Hann nefnir að þeir séu byrjaðir að skoða þessa hluti, hvernig hægt yrði að koma fræðslu 

og upplýsingum á markvissari hátt til nemenda sem skiptir þá máli varðandi skólann og 

námið: „Við þurfum að hérna, bregðast við og við höfum sofið á verðinum, varðandi þetta 

[…] auðvitað er annríki hjá öllum en þetta er hópur sem við þurfum að setja meira í 

forgang…“. Þessar niðurstöður er í samræmi við niðurstöður Önnu Lilju Harðardóttur 

(2015), þar sem nemendur af erlendum uppruna kölluðu eftir betri vitneskju strax í 

skólabyrjun um uppbyggingu skólans og skipulagningu námsbrauta. Að auki höfðu þeir 

ekki verið boðaðir í móttökuviðtöl. Niðurstöður núverandi rannsóknar eru einnig í 

samræmi við þetta þar sem skýrari skilgreiningu og stefnumótun á hlutverki náms- og 

starfsráðgjafa fyrir nemendur af erlendum uppruna bæði í grunn- og framhaldsskólum, 

skortir verulega hvað varðar móttöku og aðlögunarferli þeirra í íslensku skólakerfi. Telja 

viðmælendur að mennta- og menningarmálaráðuneytið ætti að móta skýra stefnu 

varðandi móttöku nemenda af erlendum uppruna. 

Mismunandi þarfir nemenda eftir menningarheimi þeirra kallar á að náms- og 

starfsráðgjafar hafa að leiðarljósi menningu, siði, trúarbrögð og samfélag þess lands er 

nemendurnir koma frá. Viðmælendur telja að sýna þurfi virðingu og áhuga á 

menningaruppruna nemenda í ráðgjöfinni. Hins vegar verður ráðgjafinn að skoða eigið 

viðhorf og fordóma til innflytjenda. Jafnframt er mikilvægt að hann sé meðvitaður um 

viðhorf í íslensku samfélagi gagnvart innflytjendum. Framangreint samræmist erlendum 

rannsóknum um fjölmenningarlega ráðgjöf og kenningum (Amundson, 2009; 

Lahdenperä, 2004; Launikari og Puukari, 2005; Peavy, 1998 og Richardson, 2012).  

Náms- og starfsráðgjafi þarf að beita sértækri ráðgjöf í viðtali við nemendur af 

erlendum uppruna. Hefðbundin nálgun á ekki við ef árangri í ráðgjöf skal náð (Amundson, 

2009; Lahdenperä, 2004 og Richardson, 2012). Niðurstöður núverandi rannsóknar benda 

einnig til að þetta eigi við hér á landi. Náms- og starfsráðgjafarnir taka það fram að ekki 

sé hægt að beita „venjulegri“ ráðgjöf þegar mikill menningarmunur er til staðar hjá 

nemendum. Viðmælendur taka það fram að þeir þurfi að nýta sér alla þá rafrænu tækni 

og gögn sem þeir hafa ef nemandinn á erfitt með að skilja íslenskuna og eru frá allt annarri 

menningu. Sumir nemendur eru til að mynda ekki móttækilegir fyrir of miklum 



71 

upplýsingum, aðrir nemendur eru ekki móttækilegir fyrir rafrænni tækni. Nemendum 

líður sumum mjög illa, eru með áfallastreituröskun eða aðrar námshindranir. Mikilvægt 

er að vera til staðar fyrir nemandann, sýna honum skilning og mynda góð tengsl, eins og 

við aðra nemendur. Í þessum tilfellum þarf ráðgjafinn að gefa góðan tíma svo að 

tengslamyndun verði sem best (Amundson, 2009; Ishiyama, 1995; Peavy, 1998). Þetta 

kemur einnig skýrt í ljós í niðurstöðum núverandi rannsóknar þar sem viðmælendur gefa 

nemendum af erlendum uppruna lengri tíma og fleiri viðtöl en hinn íslenski nemandi fær. 

Þarfirnar eru misjafnar, fari eftir ólíkum menningarheimum og hversu langt nemendur 

eru komnir í aðlögun íslensks samfélags. Til dæmis í asískri menningu er venjan að sýna 

eldri manneskjum mikla virðingu og þarf að fara varlega í að gera ekki of miklar kröfur til 

sumra nemenda um eigin skoðanir á náminu og hvert hann stefnir. Hafa ber í huga 

viðbrögð, meðal annars flóttafólks, í ráðgjöfinni. Þeir sýna oft einkenni áfallastreitu eða 

ótta við þann valdameiri. Því fylgir tortryggni og varnarviðbrögð sem ráðgjafi þarf að vera 

meðvitaður um og sýni því skilning. Skilningur ráðgjafans er þess vegna mikilvægur. 

Ákvarðanataka birtist menningar- og þjóðernishópum á mismunandi hátt. Náms- og 

starfsval og hlutverk náms- og starfsráðgjafans er þeim jafnframt framandi (Launikari og 

Puukari, 2005). Náms- og starfsráðgjafinn getur virkað sem yfirvald er beri ábyrgð á 

ákvarðanatöku innflytjenda (Brown, 2002). Bjargir í skólanum og samfélaginu eru stutt á 

veg komnar og verða þá jafnframt nemendur flóttafólks eða umsækjenda um alþjóðalega 

vernd oft hafðir á hliðarlínunni. Ef orð viðmælenda eru túlkuð má telja að  þeim var vel 

ljós vandi þessara nemenda. Þeir eru í biðstöðu, líður illa og lausnarleiðir eru ekki í 

sjónmáli fyrir ráðþega og ráðgjafa. Veldur það viðmælendum miklum erfiðleikum í starfi 

náms- og starfsráðgjafa. 

Íslenskukunnátta er þó mesta hindrunin þegar ráðgjöf er veitt til nemenda af 

erlendum uppruna að mati viðmælenda. Þegar nemandinn skilur ekki náms- og 

starfsráðgjafann verður hann að auðvelda samskiptaleiðir þannig að ráðþeginn skilji. Nota 

til dæmis teikningar, myndir, tónlist, ýmiss tákn og líkamsmál (Ishiyama, 1995). Einkum 

þegar um ólíka menningu og tungumál er að ræða (Launikari og Puukari, 2005). 

Viðmælendur lýsa því að nemendur eigi oft erfitt með að tjá sig þ.e. ná ekki að segja eða 

spyrja um það sem þeir þurfa. Einn viðmælandi lýsir því að ekki sé hægt að vera með „djúp 

viðtöl“. Heldur þarf náms- og starfsráðgjafinn að finna aðrar leiðir til að aðstoða 

nemendur að tjá sig. Þetta samræmist erlendum rannsóknum og kenningum þar sem 
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nemendur virðast oft eiga erfitt með þátttöku í léttu spjalli og lesa samfélagsreglur. Mikill 

misskilningur og gremja getur komið í kjölfarið. Tungumálið er samskiptatæki og þegar 

það veldur erfiðleikum vegna vankunnáttu getur nemandinn einangrast félagslega og 

upplifað útilokun (Ishiyama, 1995; Launikari og Puukari, 2005). Frásögn viðmælenda tekur 

jafnframt til þessara þátta í ráðgjöfinni. Viðmælendur taka fram að stundum þurfi þeir að 

tjá sig á ensku óski ráðþegi eftir því. Viðmælandi nefnir að ef nemandi sem þiggur ráðgjöf 

og hefur lítil tök á ensku og íslensku verði ráðgjafinn að vera sveigjanlegur. Hann notar 

myndir, myndbönd, blað og blýant til að útskýra hlutina þannig að ráðþeginn skilji. Grípa 

þarf til einfaldari þátta svo sem tala ekki of hratt, nota einföld íslensk orð, stuttar 

setningar og spyrja oft hvort nemandinn skilji. 

Viðmælendur rannsóknarinnar eru flestir sammála um að skipulag náms- og 

starfsráðgjafa í starfi krefja hann um víðtæka þekkingu hvað viðkemur þessum 

málaflokkum. Viðmælendur upplifa að nemendur af erlendum uppruna leita lítið til þeirra 

meðal annars vegna þess að nemendur hafa takmarkaðan tíma í stundatöflu til þess að 

nýta sér ráðgjöfina. Skólakerfið er stíft og þeim erfitt, álagið er mikið og viðveran innan 

skólans er fullur vinnudagur. Viðmælendur gera sér grein fyrir þessum vanda og kom fram 

hjá þeim öllum að verið væri að skoða hvernig hægt sé að nálgast nemendur betur. Í þessu 

samhengi er áhugavert að skoða rannsókn Sigrúnar Helgu Björgvinsdóttur (2015). Þar 

kemur fram að þeir ráðgjafar sem störfuðu í grunn- og framhaldsskólum voru með fæsta 

ráðþega af erlendum uppruna. Fjöldinn var mestur hjá náms- og starfsráðgjöfum á 

vinnumiðlunum. Velta má fyrir sér hver ástæðan sé, jafnvel eru fleiri innflytjendur á 

vinnumarkaðnum heldur en í framhaldsskólanum og brotthvarf nemenda er hátt úr 

framhaldsskólum á Íslandi (Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónsson og Tannhäuser, 

2011).  

Framtíðarsýn viðmælenda rannsóknarinnar var mjög skýr. Hvað varðar heildræna sýn 

skólagöngu nemenda af erlendum uppruna, þ.e.a.s. allir aðilar sem koma að 

skólasamfélaginu þurfa að leggja hönd á plóg og standa saman um heildræna áætlun fyrir 

þennan nemendahóp. Viðmælendur nefna að viðeigandi námsefni verði að vera til staðar 

þ.e.a.s. náms- og starfsráðgjafar þyrftu meðal annars að geta bent nemendum af 

erlendum uppruna á rafrænar vefsíður með upplýsingum og útskýringum um skólann, 

áhugasviðskannanir á þeirra móðurmáli eða ensku, svo dæmi sé nefnt.  
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Utanumhald er lítið að mati viðmælenda en þeir leggja mikla áherslu á það. Flestir vilja 

hafa einn aðila í 100% starfshlutfalli innan skólans, „það væri draumastaðan“. Hann hafi 

yfirumsjón með náms- og félagslegum stuðningi nemenda af erlendum uppruna. 

Eftirfylgni nemendanna þarf að vera markviss og aðilinn tengiliður náms- og 

starfsráðgjafa.  

Félagslegur stuðningur nemenda af erlendum uppruna er afar mikilvægur og hann 

þarf að styrkja. Viðmælendur kalla eftir stuðningskerfi, sem tengist nemendunum á 

jafningjagrundvelli, nefna má ,,Mentor“ sem stuðningsaðila, sem væri jafningi þeirra í 

aldri. Sumir framhaldsskólar hafa skipulagt stuðningskerfi fyrir alla nemendur sína, sem 

er í sífelldri þróun. Rannsóknir hérlendis og erlendis styðja það sem ofan greinir, þar sem 

nemendur af erlendum uppruna upplifa sig í jaðarstöðu félagslega, einangrun þeirra vex 

og tengsl við íslenska nemendur eru erfið (Hanna Ragnarsdóttir, 2011; Ishiyama, 1995; 

Nína V. Magnúsdóttir, 2010; Ulrike Schubert, 2010). Viðmælendur segja, í þessu samhengi 

að menntun náms-og starfsráðgjafa í fjölmenningu og fjölmenningarlegri hæfni sé 

gríðarlega mikilvæg og mætti auka hana í námi þeirra. Endurmenntun þarf sífellt að vera 

í boði, til þess að styrkja fjölmenningarlega hæfni í ráðgjöf og fræðslu er snertir 

fjölmenningu í fjölbreyttu samfélagi (Launikari og Puukari, 2005; Sue, 2006). 

Mikilvægustu ályktanir sem draga má af rannsókninni eru að nauðsynlegt sé að þróa 

leiðir í náms- og starfsráðgjöf til að efla og styrkja stöðu nemenda af erlendum uppruna á 

öllum skólastigum. Skólasamfélög eiga ekki eingöngu að leggja áherslu á íslenskukennslu 

heldur á fjölmenningarlega menntun í allri kennslu eins og unnt er. Anh-Dao Tran (2015) 

kemur inn á þetta í doktorsverkefni sínu. Þar sem meiri áhersla er á íslenskukunnáttu 

meðal annars í framhaldsskólum heldur en þekkingu nemenda og menningu þeirra.  
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5 Lokaorð 

Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á upplifun og reynslu náms- og starfsráðgjafa 

af ráðgjöf til nemenda af erlendum uppruna, hvaða stuðningur og ráðgjöf er fyrir hendi 

fyrir þessa nemendur. Ljóst er, ef litið er til niðurstaðna rannsóknarinnar að sjónarmið í 

náms- og starfsráðgjöf og hlutverk hafa breyst á undanförnum árum. Ráðgjöf til nemenda 

af erlendum uppruna verður að skoða frá víðara sjónarhorni.  

Velta má fyrir sér hvort að skólakerfið hafi fylgt eftir þeirri þróun sem orðið hefur 

hvað varðar fjölmenningu. Ísland er orðið fjölmenningarsamfélag og mikil fjölgun 

nemenda af erlendum uppruna. Grunnskólarnir hafa neyðst til þess að ákveðnu leyti en 

eru framhaldsskólarnir að fylgja þeim eftir? Einnig má velta upp því sjónarhorni hvort 

endurskoða þurfi íslenskukennslu í grunn- og framhaldsskólum þar sem sumir nemendur 

eru að fara á milli skólastiga með slaka íslenskukunnáttu. Það væri forvitnilegt að skoða 

frekar og staðfesta hversu hátt hlutfall nemenda af erlendum uppruna hafa ekki góðan 

grunn í íslensku. Skoða mætti í framhaldi hvort ekki sé nauðsynlegt að nemendur sitji 

skylduáfanga í náms- og starfsfræðslu eins og þeir sitja lífsleikniáfanga. Náms- og 

starfsráðgjöfin þarf að leiða í ljós mismunandi þarfir þessara nemenda til þess að auðvelda 

þeim fótfestu á Íslandi. Víðtækari tengsl og samvinna milli fagaðila af ólíkum sviðum er 

nauðsynleg. Til þess að hægt sé, á markvissan hátt að styðja við nemendur með ólíkan 

þjóðernis- og menningarlegan bakgrunn. Verða fagaðilar innan tiltekinna stofnanna að 

tileinka sér þekkingu og færni í fjölmenningu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við erlendar og íslenskar rannsóknir. Það 

gefur því til kynna að staðan hér er ekki ólík því sem gengur og gerist erlendis. Rannsóknin 

bætir við þekkingu á þessu sviði hér á landi en rannsóknir eru af skornu skammti varðandi 

þetta ákveðna málefni. Mögulega er smæðin og nándin styrkleiki fyrir okkur hér á Íslandi 

að því leyti að við ættum að geta boðið upp á góða og heildstæða ráðgjöf sem kemur til 

móts við alla nemendur, óháð uppruna. Veikleiki rannsóknarinnar er að úrtakið er smátt. 

Niðurstöðurnar eiga því einungis við þennan hóp náms- og starfsráðgjafa og ekki er unnt 

að alhæfa út frá þeim en væntanlega veita þær innsýn í ráðgjöf til nemenda af erlendum 

uppruna og þann stuðning sem er í boði fyrir nemendur í framhaldsskólum. Rannsóknin 

gefur því góða mynd af því sem er að gerast í framhaldsskólaumhverfinu og hvaða 
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áskorunum ráðgjafar mæta hvað varðar þennan hóp. Þeir vilja klárlega gera meira en eru 

bundnir af umgjörðinni. 

Mikilvægt er fyrir náms- og starfsráðgjafa á Íslandi að vera meðvitaðir um sjálfan sig, 

viðhorf sitt, fordóma og gildi eigin menningar. Einnig að gera sér grein fyrir fordómum 

gagnvart fjölmenningu innan íslensks samfélags. Hafa það ofarlega í huga og skilja betur 

veruleika ráðþega ef þeir ætla að starfa í fjölmenningarlegu umhverfi. „Þú þarft að brjóta 

niður þína eigin múra“.  
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Viðauki 1 

Viðtalsrammi – til viðmiðunar í viðtali við þátttakendur                    

Segðu aðeins frá sjálfum þér  

✓ Hvaða menntun ertu með? 

✓ Hversu lengi hefur þú starfað hér? 

Nemendur af erlendum uppruna: 

✓ Hvað eru margir nemendur af erlendum uppruna í skólanum? 

✓ Hvaðan koma nemendur? 

✓ Hvaða stuðning fá þeir hér í skólanum? 

✓ Er hann mismunandi eftir frá hvaða  löndum þeir koma? 

✓ Hvernig er námsleg staða nemenda? (hvernig metið þið það, námsgetu, ef 
nemendur eru t.d. ný fluttir)? 

✓ Hvernig er það metið, eftir hverju er farið?  

✓ Hvað gerir skólinn til að stuðla að samskiptum og samböndum milli innflytjenda 
og annarra nemenda? 

✓ Hvernig er mismunandi menning nemenda sýnilega í skólanum? Eða 
endurspeglast hún á einhvern hátt inn í skólastarfinu?       

Stefnumótun skólanna   

✓ Hvaða stuðning  fá kennarar og náms- og starfsráðgjafar varðandi nemendur af 
erlendum uppruna? 

✓ Er starfrækt teymi innan skólans um nám og kennslu fyrir þessa nemendur? 

✓ Hvernig er endurmenntun starfsmanna í tengslum við margbreytilegan höfð í 
skólanum þínum? 

✓ Er skólinn þinn með einhverja sérstaka reglugerð/áætlun/stefnu varðandi 
fjölmenningarlega ráðgjöf 

 Aðlögun nemenda í skólasamfélaginu 

✓ Hver er þín reynsla af aðlögun nemenda af erlendum uppruna í skólanum 
þínum?  

✓ Hvernig lítur þú á hlutverk þitt / mikilvægi í þessu tilliti?  

✓ Hvernig sérð þú, sem náms- og starfsráðgjafi, að hægt sé að bæta aðlögun 
nemenda af erlendum uppruna í skólanum þínum? 
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✓ Upplifir þú að aðlögunin  í skóla með nemendur af erlendum uppruna sé 
mikilvæg? 

✓ Hvers vegna og á hvaða hátt? 

Fjölmenningarráðgjöf 

✓ Hver er þín reynsla af nemendum af erlendum uppruna – hvaða hindranir í 
ráðgjöfinni geta komið upp? 

✓ Hvernig ráðgjöf ert þú að nýta þér fyrir nemendur af erlendum uppruna? 

✓ Hefur þú séð að það hafi áhrif á nám/námsval nemenda? Hvernig? 

✓ Hver er þín reynsla af þörf nemenda af erlendum uppruna í ráðgjöf?  

✓ Getur þú nefnt dæmi. 

✓ Hvað er mikilvægt að, huga að í ráðgjöf fyrir nemendur af erlendum uppruna? 

Umbætur  

✓ Er það eitthvað sem þú saknar í þinni ráðgjöf til nemenda af erlendum uppruna?  

✓ Er eitthvað sem þér finnst vanta? 

✓ Hver er þín framtíðasýn varðandi nemendur af erlendan uppruna?  

✓ Er eitthvað sem þú vilt bæta við sem þér finnst mikilvægt í starfi náms- og 
starfsráðgjafa sem vinnur með nemendum af erlendum uppruna í 
framhaldsskóla? 
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Viðauki 2 

 

Upplýst samþykki fyrir viðtali vegna eigindlegar rannsóknar við MA-skrif. 

Viðmælanda ber ekki skylda til þess að taka þátt og er frjálst að hætta hvenær sem    er í 

rannsóknarferlinu.  

Viðmælanda er frjálst að neita að svara einhverri spurningu. Viðmælandi hefur fullan rétt 

til leiðréttingar og eyðingar rangra eða villandi persónuupplýsinga um hann.  

Markmið rannsóknar er að fá innsýn í fjölmenningar ráðgjöf hjá  náms- og starfsráðgjafa 

í framhaldsskólum á Íslandi.  

Rannsóknin byggist á eigindlegum viðtölum við náms- og starfsráðgjafa í 

framhaldsskólum á Íslandi. Bæði sem starfa á höfuðborgarsvæðinu og úti á landi. 

Viðtölum verða síðan eytt eftir að rannsakandinn er búin að afrita viðtölin.  

Rannsakandi lofar þagnarskyldu og nafnleynd.  

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka mín er fólgin. 

Ég er samþykk(ur) þátttöku. 

 

 

_____________________________            dags:_________________ 

Undirskrift viðmælenda 

 

 

 

 

 

 


