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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um hindranir flóttafólks að æðri menntun á Íslandi og hvernig 

aukinn aðgangur að háskólanámi getur stuðlað að árangursríkari aðlögun þeirra. Ritgerð 

þessi byggist á eigindlegri rannsókn á þeim hindrunum sem mæta flóttafólki í leit að 

háskólanámi á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar var að greina þær kerfislægu hindranir 

sem standa í vegi fyrir æðri menntun flóttafólks á Íslandi og varpa ljósi á hvernig aukinn 

aðgangur þeirra að námi getur aðstoðað þau við aðlögun að íslensku samfélagi. Gagna 

var aflað með eigindlegum rannóknaraðferðum, m.a. voru tekin viðtöl við fimm 

einstaklinga sem hafa hlotið alþjóðlega vernd á Íslandi. Þar að auki var tekið viðtal við 

starfsmann matsskrifstofunnar ENIC/NARIC, sem metur erlent nám og hefur því mikla 

reynslu af háskólanámi flóttafólks. Auk viðtalanna var stuðst við rannsóknir, bæði 

erlendar sem og íslenskar, sem gerðar hafa verið um æðri menntun flóttafólks. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að helstu hindranir flóttafólks í námi á Íslandi væru 

tungumálakunnátta, fjárhagslegir erfiðleikar og skortur á upplýsingum. Þau úrræði sem 

eru í boði til að tryggja flóttafólki jöfn tækifæri til náms, gera ekki ráð fyrir skorti þeirra á 

möguleikum til að geta í raun nýtt sér þau tækifæri. Skert íslensku- og enskukunnátta 

flóttafólks og háar tungumálakröfur háskólanna ýtir þeim í burtu frá æðri menntun auk 

þess sem skortur á upplýsingum leiðir til mikillar óvissu meðal þeirra. Einnig sýndu 

niðurstöður rannsóknarinnar að nám getur komið í veg fyrir einangrun, aukið félagslíf 

flóttafólks og bætt andlega líðan þeirra. Frekara aðgengi flóttafólks að námi stuðlar því 

að árangursríkari aðlögun þeirra. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-prófs í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands og er 

metin til 12 eininga (ECTS) sem hluti af 180 eininga grunnnámi. Rannsóknin var 

framkvæmd á haustmisseri 2019 vegna útskriftar í júní 2020. Innilegar þakkir fær Eva 

Bjarnadóttir leiðbeinandinn minn fyrir góða leiðsögn og gagnlegar ábendingar. Að sama 

skapi vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir þann stuðning sem þau veittu mér við 

skrifin. Sérstakar þakkir fær faðir minn, Jón Ólafsson og Sigurlína Davíðsdóttir fyrir 

yfirlestur ritgerðarinnar og mikla hjálp. Helst vil ég þó þakka sambýlismanni mínum, 

Tómasi Aroni Þórarinssyni, fyrir mikla þolinmæði og andlegan stuðning á meðan á 

skrifunum stóð. 
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1 Inngangur 

Nýjustu tölur yfir fjölda flóttafólks frá árinu 2018 segja til um að 70,8 milljónir manns 

séu á landflótta í dag. Um 25,9 milljónir af þeim einstaklingum eru flóttamenn 

(Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna e.d.) Þetta er fólk sem hefur flúið stríðsástand 

og átök í heimalandi sínu í von um að öðlast betra líf. Árið 2018 hækkaði einnig hlutfall 

flóttamanna sem stundaði háskólanám úr einu prósenti í þrjú á heimsvísu. 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hafði haft það að markmiði að fjölga 

nemendum með flóttamannabakgrunn í háskólastofnunum og var þetta því stór sigur. Þó 

prósentuhækkunin sé að sjálfsögðu skref í rétta átt er vert að hafa í huga að sé litið yfir 

heiminn í heild hefur um 37 prósent mannkynsins aðgang að háskólanámi 

(Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna 2019, 37).  

Svipað og í Evrópu, hefur á síðustu árum sést töluverð aukning í samþykktum 

umsóknum um alþjóðlega vernd á Íslandi (Sigrún Erla Egilsdóttir og Pimm Westra 2019, 

7). Flóttafólki á Íslandi hefur því farið fjölgandi. Menntastofnanir og sveitarfélög þurfa 

því að koma til móts við aukningu nemenda með erlendan bakgrunn og tryggja fullt 

aðgengi allra að námi. Þó jöfn tækifæri allra til náms séu lagalega tryggð á Íslandi eru 

möguleikar einstaklinga til að nýta sér þau tækifæri ekki þau sömu. Menntun getur eflt 

þekkingarsköpun samfélagsins, aukið gagnrýna hugsun og kennt fólki að takast á við þær 

hindranir sem geta verið í vegi þeirra. Fyrir flóttafólk getur menntun einnig aðstoðað það 

við að byggja upp líf sitt á ný og hjálpað því að takast á við þá erfiðleika sem það getur 

hafa upplifað í fortíð sinni. Aukin menntun getur einnig leitt til frekari atvinnumöguleika 

flóttafólks og aukins efnahagslegs sjálfstæðis. Húsaskjól, fjárhagslegt öryggi og aðrar 

brýnustu nauðsynjar eru oft ekki til staðar þegar fólk sest að í nýju landi og því er atvinna 

í fyrirrúmi hjá þeim. Þó menntun sé ekki í forgangi hjá flóttafólki þegar það lendir fyrst í 

þessar stöðu þá er hún mikilvæg fyrir frekari aðlögun þeirra að samfélaginu.  

Menntun getur því gegnt lykilhlutverki í aðlögun flóttafólks að móttökusamfélaginu. 

Aftur á móti er aðgengi flóttafólks að æðri menntun skert. Ritgerðin greinir þær hindranir 

sem flóttafólk stendur frammi fyrir í leit að frekari menntun á Íslandi og hvernig greiðara 

aðgengi þeirra að háskólanámi getur auðveldað aðlögun þeirra að nýju samfélagi. Til 

þess að gera grein fyrir þessum hindrunum er meðal annars stuðst við niðurstöður skýrslu 

sem Rauði Krossinn á Íslandi gaf út í apríl árið 2019. Tekin voru viðtöl við einstaklinga 

sem höfðu hlotið alþjóðlega vernd á Íslandi og rætt við þá um upplifun þeirra af 

menntakerfinu. Helstu hindranir sem fólk nefndi voru tungumálaörðugleikar, mat á fyrra 
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námi, skortur á upplýsingum og fjárhagslegir erfiðleikar (Sigrún Erla Egilsdóttir og 

Pimm Westra 2019, 17-18).  

Þessi skýrsla var sú fyrsta til að kortleggja nákvæmlega þær hindranir sem flóttafólk 

stendur frammi fyrir í leit að námi og er von rannsakandans að þessi rannsókn muni 

byggja ofan á þær upplýsingar sem komu þar fram. Skýrslan hefur reynst vel í verkefnum 

þar sem unnið er með flóttafólki, eins og t.d. Student Refugees Iceland. Student Refugees 

Iceland er stúdentadrifið framtak þar sem flóttafólk getur fengið aðstoð við umsókn sína 

um háskólanám á Íslandi og stuðning eftir að hafa fengið inngöngu. Þetta verkefni fellur 

undir Landssamtökum íslenskra stúdenta þar sem embætti jafnréttisfulltrúa og 

alþjóðafulltrúa stýra verkefninu. Í mars 2019 var rannsakandi þessarar rannsóknar kosinn 

í embætti jafnréttisfulltrúa og hefur því sinnt verkefninu síðastliðna mánuði. Út frá því 

vaknaði áhuginn á menntamálum flóttafólks sem leiddi til þessarar rannsóknar. 

Eins og greint er frá í ritgerðinni hafa rannsóknir á stöðu flóttafólks gagnvart 

menntun verið gerðar á sviði menntavísinda og félagsráðgjafar. Í þessari rannsókn er 

fjallað um spurningar um menntun flóttafólks frá sjónarmiði stjórnmálafræðinnar og litið 

á aðgengi flóttafólks að menntun sem pólitískt mál. Markmið rannsóknarinnar er að 

greina þær hindranir sem verða í vegi fyrir flóttafólki sem hyggst stunda nám og athuga 

hvort aukinn aðgangur að háskólanámi geti ýtt undir árangursríkari aðlögun. 

Rannsóknarspurningar þessarar ritgerðar eru því tvær. Fyrri spurningin er þessi: Hverjar 

eru þær hindranir og áskoranir sem flóttafólk verður fyrir þegar það hyggst sækja um 

háskólanám á Íslandi? Seinni spurningin fjallar um gildi menntunar fyrir þennan hóp: 

Getur greiðara aðgengi flóttafólks að æðri menntun aðstoðað það við aðlögun í nýju 

samfélagi? 
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2 Hugtök 

Til skýringar á þeim hugtökum sem tengjast alþjóðlegri vernd er stuðst við skilgreiningar 

flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna, auk upplýsinga og þýðinga 

Útlendingastofnunar og Mannréttindaskrifstofu Íslands, en einnig er stuðst við orðalag 

laga um útlendinga. Mikilvægt er að skýra frá þeim skilgreiningum sem stuðst er við á 

flóttamönnum og öðrum umsækjendum um alþjóðlega vernd, til að hægt sé að greina 

aðgengi þeirra að æðri menntun. 

2.1 Flóttamaður 

Skilgreining á flóttamanni (e. refugee) er byggð á alþjóðasamningi um stöðu flóttamanna 

frá Sameinuðu þjóðunum frá 28. júlí 1951, sbr. bókun við samninginn frá 31. janúar 

1967. Samkvæmt flóttamannasamningnum á orðið „flóttamaður“ við hvern þann sem: 

... er utan heimalands síns eða ríkisfangslaus einstaklingur sem er utan þess lands þar 

sem hann hafði reglulegt aðsetur vegna þess að hann hefur ástæðuríkan ótta um að 

verða ofsóttur vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar að tilteknum 

þjóðfélagshópi eða vegna stjórnmálaskoðana og getur ekki eða vill ekki vegna slíks 

ótta færa sér í nyt vernd þess lands. Þeir einstaklingar sem falla undir viðbótarvernd 

teljast einnig flóttamenn samkvæmt lögum þessum (Mannréttindaskrifstofa, e.d.). 

Þessi skilgreining var síðar innleidd í lög um útlendinga, þar sem samkvæmt 1. mgr. 37. 

gr. laga (Lög um útlendinga 2016, nr. 80) á sá sem sætir ofsóknum í heimalandi sínu 

vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar að tilteknum þjóðfélagshópi eða vegna 

stjórnmálaskoðana rétt á alþjóðlegri vernd sem flóttamaður hér á landi. Uppfylli 

einstaklingur ofangreind skilyrði fær hann stöðu sína sem flóttamaður viðurkennda í 

móttökulandinu. Flóttamenn eru því þeir sem hlotið hafa alþjóðlega vernd vegna ákvæðis 

flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d; 

Útlendingastofnun, e.d.). 

Á Íslandi eiga þeir sem komnir eru með stöðu flóttamanns rétt á ákveðinni aðstoð frá 

sveitarfélögum og ríkinu. Fyrir námsárið 2018-2019 voru einnig gerðar töluverðar 

breytingar á Lánasjóði íslenskra námsmanna (héðan í frá LÍN) og var þeim sem hlotið 

hafa alþjóðlega vernd á Íslandi gert kleift að sækja um námslán (Morgunblaðið 2018). 

Þetta átti að auka jafnræði milli allra stúdenta á Íslandi og aðstoða þann hóp flóttafólks 

sem vill sækja um æðra nám hér á landi. Hins vegar eiga nemendur ekki rétt á 

fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu, óháð því hvort þeir taki námslán samkvæmt 15. gr. 
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reglnanna um fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar (Velferðarráðuneytið 2014b). Þetta 

leiðir því til þess að flóttafólk, auk annarra, missir þá framfærslu sem það fær frá 

sveitarfélaginu, ef það hyggst sækja um nám. Aftur á móti, ef flóttafólk er sett í þá stöðu 

að þurfa að hafna öruggri framfærslu fyrir námslán er líklegt að þau fælist frá námi. Því 

er áhugavert að kanna hvort þessi aukna þjónusta sem býðst nú flóttafólki stuðli í raun að 

jöfnum rétti til náms eða þvert á móti fæli burt mögulega nemendur. Þessi þjónusta á bara 

við um þá sem hafa stöðu flóttafólks, s.s. hefur hlotið alþjóðlega vernd á Íslandi og hefur 

því dvalarleyfi hér.  

2.1.1 Frekari tegundir alþjóðlegrar verndar 

Auk þess að hljóta alþjóðlega vernd á grundvelli ofsókna í heimalandi getur einstaklingur 

hlotið svokallaða viðbótarvernd. Í henni felst að „sá sem á á hættu dauðarefsingu, 

pyndingar eða ómannúðlega eða vanvirðandi meðferð eða refsingu eða að verða fyrir 

alvarlegum skaða af völdum árása í vopnuðum átökum þar sem ekki er greint milli 

hernaðarlegra og borgaralegra skortmarka verði hann sendur aftur til heimalands síns, án 

þess þó að sæta eða eiga á hættu ofsóknir af einhverri af fyrrgreindum ástæðum, hefur 

rétt til alþjóðlegrar verndar sem flóttamaður.“ (Útlendingastofnun, e.d.). Einnig ef 

einstaklingur hefur verið ríkisfangslaus allt frá árinu 1954 og er staddur hér á landi en 

telst ekki flóttamaður, hefur sá einstaklingur rétt til alþjóðlegrar verndar á grundvelli 

ríkisfangsleysis síns (Útlendingastofnun, e.d.). 

Í 74. grein laga nr. 80/2016 um útlendinga er Útlendingastofnun „heimilt að veita 

útlendingi sem staddur er hér á landi dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða „...geti 

hann sýnt fram á þörf fyrir vernd, t.d. af heilbrigðisástæðum eða vegna erfiðra félagslegra 

aðstæðna viðkomandi eða erfiðra almennra aðstæðna í heimaríki eða í landi sem honum 

yrði vísað til.“ Þetta á þá við þegar umsækjandi um alþjóðlega vernd telst ekki vera 

flóttamaður í skilningi flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna. Þessu ákvæði er því 

ekki hægt að beita nema úrskurðað hafi verið að útlendingur uppfylli ekki skilyrði 

alþjóðlegrar verndar. 

Einstaklingar sem hlotið hafa viðbótarvernd eða dvalarleyfi á grundvelli 

mannúðarsjónarmiða eiga rétt á sömu aðstoð og þjónustu og þeir sem hafa stöðu 

flóttamanns. Þessir einstaklingar geta því einnig sótt um námslán frá LÍN. 
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2.2 Umsækjendur um alþjóðlega vernd 

Þegar einstaklingur kemur á eigin vegum til móttökuríkisins og leggur fram umsókn um 

hæli utan eigin ríkis er hann fyrst um sinn skilgreindur sem umsækjandi um alþjóðlega 

vernd eða hælisleitandi (e. asylum seeker). Þetta er einstaklingur sem hefur ekki fengið 

dvalarleyfi í nýja ríkinu og er því ekki enn með stöðu flóttamanns. Það er á ábyrgð 

hælisleitanda að sanna að honum beri að veita hæli. Oft hefur hælisleitandi einungis 

framburð sinn til sönnunargagna og því það eina sem hægt er að styðjast við, þegar meta 

á hvort viðkomandi eigi rétt á pólitísku hæli eður ei. Stjórnvöld hafa ekki heimild til þess 

að hafa samband við stjórnvald í upprunaríki hælisleitendans til að afla sér frekari 

upplýsinga, þar sem hætta er á að þetta geti stofnaði lífi hælisleitanda í hættu 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

Eins og nefnt er hér að ofan hafa umsækjendur um alþjóðlega vernd ekki rétt til að 

taka námslán, þar sem þeir hafa ekki fengið dvalarleyfi. Háskólarnir gera hins vegar ekki 

upp á milli nemenda og geta hælisleitendur því sótt um nám án þess að hafa kennitölu. Þá 

sækja þeir um sem alþjóðlegir nemendur. 

2.3 Aðlögun  

Aðlögunarferli erlendra að nýju samfélagi er vel rannsakað efni. Það hafa verið skiptar 

skoðanir á því hvaða aðlögun henti og hvað stuðli að betra samfélagi. Heckmann (2005, 

9-10) skilgreinir aðlögun sem: „langt ferli milli innflytjenda og móttökusamfélagsins. 

Fyrir þá sem eru að flytja til nýrra landa er með aðlögun átt við að kynnast nýrri 

menningu, afla sér réttinda, njóta fulls aðgangs að samfélaginu, að mynda persónuleg 

tengsl við meðlimi í móttökusamfélaginu og að finnast þau tilheyra nýja samfélaginu.“ 

Aðlögun er því gagnvirkt ferli milli innflytjenda og móttökusamfélagsins. Samfélagið 

hefur þó meiri völd og ætlast er til þess að innflytjendurnir lagi sína menningu að þeirri 

nýju, en ekki sé nauðsynlegt að móttökusamfélagið komi til móts við innflytjendur. 

Skilgreining Heckmans endurspeglar algenga skoðun á aðlögun og hvernig hún gengur 

fyrir sig. Skilgreiningin bendir bæði til staðlaðs ástands sem einhvern veginn er hægt að 

búast við og sé æskilegt. Einnig er þetta leið fyrir innflytjendur til að fallast á það sem 

talið er hefðbundið í móttökusamfélaginu (Heckmann 2005, 10). Á Íslandi höfum við oft 

einsleita sýn á aðlögun og ætlumst til þess að innflytjendur og aðrir aðlagi sig að okkar 

siðum og venjum. Raunin er þó oft önnur sem getur skapað ágreining milli þeirra sem 

flytjast til landsins og einstaklinga sem búa þar nú þegar. Aðlögun beinist að þeim sem 
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nýir eru í samfélaginu og þurfa þeir að breyta sínum gildum og viðmiðum til að „passa 

inn“ í móttökusamfélagið (Castles o.fl. 2002, 114). 

Castles o.fl. (2002, 114) bjóða upp á aðra sýn á aðlögun. Þau leggja áherslu á að 

aðlögunarferlið er tvíhliða og krefst aðlögunar bæði af hálfu innflytjenda eða flóttafólks 

og móttökusamfélagsins. Einnig leggja þau fram spurninguna: „Aðlögun að hverju? 

Núverandi minnihlutahópi eða samfélagshópi eða að samfélaginu í heild?“ Samfélagið er 

að sjálfsögðu ekki einsleitt. Það er skipulagt og lagskipt á ýmsa vegu og það hefur 

jaðarhópa sem falla nú þegar utan samfélagslega normsins. Með áherslu á einsleita 

aðlögun er hætt við að innflytjendur og flóttafólk lendi í þeim jaðarhópum (Castles o.fl. 

2002, 114). Castles bendir á að í opnu lýðræðislegu samfélagi finnist fólk með ólíkan 

lífsstíl og gildi og þar með mismunandi hugmyndir um hvað telst hefðbundið fyrir það 

samfélag eða þátttöku þeirra í því. „Í fjölmenningarlegu samfélagi sem einkennist af 

mismun á menningu, trúarbrögðum, stétt og félagslegri hegðun, getur ekki verið aðeins 

ein aðlögunaraðferð.“ (Castles o.fl. 2002, 114). Aðlögun getur því þýtt ólíka hluti fyrir 

ólíkt fólk (Castles o.fl. 2002, 114).  

Það er því auðséð að aðlögun er flókið ferli og ekki allir sammála hvernig hún 

gengur best fyrir sig. Hins vegar er ljóst að nauðsynlegt er að hafa aðlögun í huga þegar 

aðstæður flóttafólks eru metnar. Þar er menntun mikilvægur þáttur. Menntun styrkir fólk 

til samfélagslegrar þátttöku og getur enn frekar aðstoðað flóttafólk við aðlögun þess að 

nýju samfélagi. Með frekari menntun í mótttökusamfélaginu er það líklegra til þess að 

verða virkir samfélagsþegnar og þátttakendur í þjóðfélaginu (Ager og Strand 2008, 172). 

Það er því nauðsynlegt að hafa aðgengi að menntun í huga þegar verið er að greina 

aðlögun flóttafólks á Íslandi. Menntun þarf að vera aðgengileg fyrir þá sem hljóta hér 

alþjóðlega vernd ef ætlast er til þess að þeir lagi sig að íslensku samfélagi. 
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3 Aukið aðgengi að menntun 

Aukið aðgengi að menntastofnunum felur í sér aukinn stuðning og kennslu á félagslegum 

þáttum sem erfitt er fyrir flóttafólk að læra ef það er aðskilið samfélaginu (Wright og 

Plasterer 2010, 51-52). Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar hafa fundið tengingu milli 

aukins aðgengis að menntun, betri lífsgæða, fleiri tækifæra til atvinnu (Crondahl og 

Eklund 2012, 170-171) og bættri andlegri heilsu (Mitschke, Aguirre og Sharma 2013, 

262).  

3.1 Mikilvægi menntunar fyrir flóttafólk 

Jákvæðar afleiðingar aukins aðgengis flóttafólks að æðri menntun hafa verið rannsakaðar 

víðsvegar. Þessar rannsóknir eiga sér mestmegnis stað á norðurhveli jarðar og þar er 

höfuðáhersla lögð á á aukna menntun sem undirstöðu að betri aðlögun að samfélaginu í 

móttökulandinu. Sem dæmi má nefna rannsókn Georgina Ramsay og Sally Baker (2019) 

þar sem þær kanna hvaðan helstu rannsóknir um aðgengi flóttafólks að menntun koma. 

Samkvæmt þeirra niðurstöðum er algengast að þær rannsóknir sem hafa verið 

framkvæmdar séu gerðar á Vesturlöndum og útiloka því stóran hóp flóttafólks. Þetta er 

skiljanlegt í ljósi skorts á tækifærum til háskólamenntunar í flóttamannabúðum. 

Rannsóknir eru því oftar en ekki framkvæmdar á flóttafólki sem hefur flust til annars 

lands og hefur aðsetur í vestrænu samfélagi, hvort sem það er í Norður-Ameríku, 

Kanada, Ástralíu, Bretlandi eða annars staðar í Evrópu (Ramsay og Baker 2019, 18). 

Viðföng rannsóknanna hafa verið nemendur með flóttamannabakgrunn sem sækja 

háskólanám í vestrænum samfélögum eftir að hafa fengið dvalarleyfi þar og beint er 

sjónum að reynslu nemenda (eða hugsanlegra nemenda) þar sem notaðar eru eigindlegar 

rannsóknaraðferðir (Ramsay og Baker 2019, 18).  

Aukið aðgengi einstaklinga á jaðrinum að menntastofnunum getur haft talsverðar 

jákvæðar afleiðingar í för með sér. Aukin menntun getur ýtt undir aukna uppbyggingu 

persónulegs þroska flóttafólks, aukið sjálfsálit þeirra og leitt til aukinnar félagslegrar 

uppbyggingar. Sýnt hefur verið fram á að flóttafólk upplifi aukið vald í lífi sínu með 

aðstoð menntunar og tileinki sér gagnrýna hugsun (Crea 2016, 16; Crea og Macfarland 

2015, 244). Auk þess sem menntun getur eflt sjálfstraust flóttafólks þá gefur það þeim 

einnig „rödd“ sem oft er talin bæld niður (Dryden-Peterson og Giles 2010, 5). Með rödd 

er átt við möguleika þeirra til að berjast fyrir eigin réttindum, láta í sér heyra þegar þeim 

er mismunað og taka þátt í baráttunni fyrir auknu jafnræði fyrir þau og aðra jaðarhópa í 
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samfélaginu. Aukið aðgengi flóttafólks að æðri menntun gefur ungu flóttafólki tækifæri 

til þess að taka ákvarðanir sem bæði bæta þeirra eigin hagsmuni og hagsmuni 

samfélagsins í móttökulandinu. Einnig gefur það flóttafólki tækifæri til þess að fara með 

þá vitund sem þau öðlast í námi aftur til heimalandsins og taka þar þátt í uppbyggingu 

samfélagsins eftir átök (Dryden-Petersen og Giles 2010, 5). Loks getur aukið aðgengi að 

æðri menntun hjálpað flóttamönnum að þjóna sem fyrirmyndir innan síns samfélags og 

hvetja yngri kynslóðir sem á eftir þeim koma til þess að verða virkir þátttakendur bæði 

innan skóla og samfélags (Wright og Plasterer 2010, 44). 

Þegar einstaklingar hljóta stöðu flóttafólks fylgir því oft neikvæður stimpill sem gerir 

það að verkum að þeir, ásamt öðrum, líti á sig sem fórnarlömb. Flóttafólk upplifir sig 

niðurlægt og ekki virt af móttökusamfélaginu (Crea 2016, 13). Þetta getur ýtt enn frekar 

undir verri andlega heilsu. Með möguleika til frekari menntunar hafa einstaklingar 

tækifæri til þess að afla sér félagslegra tengsla. Þetta er nauðsynleg viðbót fyrir alla 

þegna samfélagsins en hvað mest fyrir flóttamenn. Kvíði, þunglyndi og 

áfallastreituröskun eru algengir erfiðleikar meðal flóttafólks sem hverfa ekki þegar það 

flytur til nýrra landa. Sýnt hefur verið fram á að aukin menntun flóttafólks geti eflt þeirra 

andlegu líðan til muna og aðstoðað það enn frekar við að takast á við andleg veikindi 

(Mitschke o.fl. 2013, 263). Þá er töluvert líklegra að einstaklingarnir aðlagist betur að 

nýja samfélaginu, ef þeim líður betur og tekist er á við þá félagslegu einangrun sem getur 

verið algeng meðal flóttafólks. 

Aukið aðgengi flóttafólks að námi getur eflt sjálfstraust þeirra sem gerir þeim kleift 

að taka virkari þátt í samfélaginu. Auk þess getur nám bætt andlega heilsu flóttafólks 

með aukinni félagslegri tengingu sem verður til á meðan á námi stendur. Síðast en ekki 

síst hefur aukin menntun þær afleiðingar að veita þeim sterkari og hærri rödd innan 

samfélagsins sem þau geta nýtt sér til þess að koma sínu á framfæri og taka þátt í 

samfélagslegri uppbyggingu (Dryden-Peterson og Giles 2010, 5). Fyrir flóttafólk getur 

menntun verið „...ljósið í enda ganganna“ sem aðstoðar þau við að byggja upp framtíð 

sína í nýja samfélaginu sem þau hafa flust til (Dryden-Peterson 2017, 16). Einnig hefur 

verið sýnt fram á að menntun er lykilatriði í árangursríkri aðlögun, vegna þess að 

menntun stuðlar að aukinni tungumálakunnáttu og eykur atvinnumöguleika (Ager og 

Strand 2008, 171).  

Að tryggja flóttafólki jafnt aðgengi að námi snýst ekki um að veita þeim fleiri 

möguleika heldur en öðrum, heldur snýst þetta um að jafna möguleika þeirra til þess að 
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geta nýtt sér þau tækifæri sem bjóðast öllum. Þó lagalega séu jöfn tækifæri þeirra til 

náms til staðar, vantar þau aðstoðina til að gera þeim keift að nýta þessi tækifæri 

(Dillabough 2016, 55-57). Flóttafólk er í viðkvæmri stöðu í móttökusamfélaginu og geta 

hindranir komið í veg fyrir möguleika þeirra til náms. Þessar hindranir koma í veg fyrir 

fullt aðgengi þeirra að námi. 

3.2 Helstu hindranir flóttafólks að námi 

Menntamál flóttafólks hafa notið töluverðra vinsælda á seinustu árum, sem hefur leitt til 

frekari rannsókna á þeim hindrunum sem liggja í vegi fyrir þeim í leit þeirra að æðra 

námi í mótttökulandinu. Niðurstöður þessara rannsókna hafa leitt í ljós að helstu 

hindranir flóttafólks að námi eru tungumálaörðugleikar, skortur á upplýsingum og 

fjárhagslegar hindranir en einnig áframhaldandi andlegt erfiði sem getur haft áhrif á 

möguleika þeirra til menntunar. 

Rannsóknir á þeim hindrunum sem nemendur í Bandaríkjunum með annað tungumál 

en ensku að móðurmáli sýndu að kröfur til enskukunnáttu nemenda á háskólastigi 

útilokaði stóran hlut nemenda. Yasuko Kanno og Manka Varghese (2010) færa rök fyrir 

því að lítið sé komið til móts við þá nemendur í háskólum sem ekki hafa ensku að 

móðurmáli. Með eigindlegri rannsókn, þar sem tekin voru viðtöl við 33 nemendur og 7 

starfsmenn ríkisrekinna háskóla í Bandaríkjunum, rannsökuðu þau helstu hindranir sem 

stæðu í vegi fyrir þessum nemendum. Þeir nemendur sem þau töluðu við voru taldir vera 

í mikilli forréttindastöðu meðal annarra erlendra einstaklinga, þar sem þeir höfðu almennt 

haft tækifæri til þess að stunda nám við háskóla í mótttökulandinu (Kanno og Varghese 

2010, 323). Þrátt fyrir það, komust rannsakendurnir að þeirri niðurstöðu að bæði sé 

nemendum ekki veitt nægileg aðstoð til að auka enskukunnáttu sína en einnig þurfa þeir 

að mæta fleiri hindrunum, eins og fjárhagslegum hindrunum og skorti á sjálfsöryggi sem 

ýtir hreinlega undir þá erfiðleika sem fylgja nú þegar skertri tungumálakunnáttu (Kanno 

og Varghese 2010, 311). Tungumálið er þó meginástæðan fyrir skertu aðgengi 

flóttafólks. 

Sú kunnátta í tungumálinu sem námið fer fram á og ætlast er til að nemendur hafi er 

langt frá því að vera sjálfgefin fyrir einstaklinga sem læra tungumálið á seinni árum. Í 

rannókn Kanno og Varghese viðurkenna nemendurnir að þeir upplifi sig töluvert verr 

stadda í námi vegna skorts á svipaðri kunnáttu í tungumálinu og samnemendur þeirra. 

Það leiddi til aukins ósjálfsöryggis í námi (Kanno og Varghese 2010, 317). Hins vegar, 

ítrekuðu þau að einstaklingar með annað tungumál að móðurmáli þurfi heildstæðari 
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aðstoð en bara frekari tungumálakennslu. Nauðsynlegt væri að rannsaka allar þær 

hindranir sem standa í vegi fyrir þessum nemendum, sem eru fleiri en bara tungumálið 

(Kanno og Varghese 2010, 323).  

Auk tungumálaörðugleika getur skortur á upplýsingum oft komið í veg fyrir frekara 

nám flóttafólks. Ólíkt innflytjendum, sem hafa tíma til að skipuleggja flutning sinn og 

afla sér upplýsinga fyrir brottför, getur flóttafólk sjaldan undirbúið sig fyrir líf í öðru 

samfélagi. Auk þess eru flóttamenn oft og tíðum einir á ferð og hafa því ekki það bakland 

sem aðrir hafa. Að lokum getur upplýsingaskortur frá þeim stofnunum sem taka á móti 

þeim í móttökulandinu ýtt undir viðkvæma stöðu þeirra (Bajwa, Couto og Kidd o.fl. 

2017, 57). Einstaklingar leita því oft ráða til kunningja ef þeir hljóta ekki þær upplýsingar 

sem þeir þurfa frá stofnunum. En að reiða sig á upplýsingar frá einstaklingum sem byggja 

fróðleik sinn á eigin reynslu getur oft leitt til rangra eða villandi upplýsinga (Bajwa, 

Couto og Kidd o.fl. 2017, 60). Skortur á upplýsingum getur leitt til þess að flóttafólk 

hefur ekki vitneskju um hvers konar fjárhagslegur stuðningur getur boðist þeim ef þeir 

stunda nám. 

Flóttafólk á alltaf á hættu að missa af tækifærum til námslána eða námsstyrkja ef það 

fær ekki þær upplýsingar sem það vantar. Í eigindlegri rannsókn Bajwa, Couto og Kidd 

o.fl. (2017) var algengt að viðmælendurnir þekktu ekki til fjárhagslegrar aðstoðar sem 

var í boði fyrir nemendur. Þetta hafði það í för með sér að einstaklingarnir gátu ekki sótt 

um viðeigandi fjárhagsaðstoð. Þessar niðurstöður endurspeglast í rannsókn Kanno og 

Varghese (2010) þar sem viðmælendur ræddu skort á upplýsingum sem leiddi til þess að 

þeir misstu af umsóknarfresti til þess að sækja um námsstyrki eða annarskonar 

fjárhagslega aðstoð. Fjárhagslegar hindranir haldast því hönd í hönd við upplýsingaskort 

einstaklinga.  

Það geta verið töluverðar hindranir fyrir flóttafólki ef það hyggst sækja um frekara 

nám. Linda Morrice (2013) gagnrýnir hins vegar að þótt aðgengi flóttafólks að námi hafi 

verið mikið rannsakað þá er lítið sagt um líf flóttafólks eftir að það hefur komist inn í 

háskólann. Ein ástæða fyrir þessu gæti verið sú að flóttafólk sé skilgreint sem innlendir 

nemar eftir að þau hafa komist inn í háskólann og því ekki talið að þau þurfi sömu aðstoð 

og býðst alþjóðlegum nemum (Morrice 2013, 654). Með þessari aðstoð er átt við aukið 

aðgengi að námsráðgjöfum og aukinn stuðningur í tungumálakennslu ef einstaklingurinn 

hefur ekki tungumál landsins að móðurmáli. Það er talið að helsta hindrunin liggi í 

aðgengi að námi en ef þau komast hjá þeim hindrunum, standi ekkert í vegi fyrir þeim.   
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Frekari rannsóknir í Ástralíu á upplifunum flóttafólks í háskólum hafa stutt við 

könnun Morrice og leitt í ljós skort á aðstoð og stuðningi við flóttafólk sem hefur nú 

þegar hlotið inngöngu í háskóla, auk þess að nauðsynlegt sé að aðstoða flóttafólk enn 

frekar við að sækja um háskóla (Earnest, Joyce, De Mori og Silvagni 2010, 169-170). 

Viðmælendurnir, sem allir höfðu það sameiginlegt að vera með stöðu flóttamanns og 

stunda nám í háskóla í Ástralíu, voru sammála því að fyrsta ár þeirra í háskóla töldu þeir 

sig vera týndir og áttu erfitt með að fóta sig í háskólasamfélaginu. Þeir tóku því 

sérstaklega fram mikilvægi þess að aðstoða flóttafólk fyrsta árið þeirra í háskóla og töldu 

mikilvægt að hafa meiri stuðning fyrir flóttafólk í háskólanámi. Auk þess þyrftu 

námsráðgjafar að hafa meiri vitneskju um þá stöðu og upplifanir sem flóttafólk kann að 

hafa sem geta verið að mörgu leyti ólíkar annarra (Earnest, Joyce, De Mori og Silvagni 

2010, 170). 

Það er augljóst að það standa margar hindranir í vegi fyrir flóttafólk sem sækist í 

inngöngu í háskólanám. Hindranir á borð við tungumálakunnáttu og fjárhagslegar 

hindranir eru líklegar til þess að hrjá fleiri innflytjendur. Hins vegar er líklegt að 

upplýsingaskortur og staða flóttafólks innan menntastofnana séu vandamál sem koma 

frekar í veg fyrir nám flóttafólks en annarra. Auk þess hefur flóttafólk oft upplifað mikið 

mótlæti fyrir komu sína til móttökulandsins, en það getur flækt nám enn frekar fyrir 

þeim. 
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4 Menntamál flóttafólks á Íslandi 

4.1 Aðgengi flóttafólks á Íslandi að námi 

Árið 2017 gaf Alþjóðamálastofnun út skýrslu sem ber heitið Greining á þjónustu við 

flóttafólk. Þar komu fram ýmsar upplýsingar sem snertu meðal annars fjárhagsaðstoð við 

flóttafólk í námi. Alþingi hafði samþykkt þingsályktun (nr. 63/145) um 

framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016-19 þar sem málefni flóttafólks er ein 

af stoðum þeirrar áætlunar (Þingsályktun um framkvæmdaáætlun í málefnum 

innflytjenda fyrir árin 2016-2019). Þar eru skilgreindar fimm aðgerðir til úrbóta til að 

jafna aðstöðumun flóttafólks og var skýrsla Alþjóðamálastofnunar ein þeirra aðgerða 

(Ríkisendurskoðun 2018, 2). Verkbeiðendur skýrslunnar voru innanríkisráðuneytið og 

velferðarráðuneytið og var hún unnin vegna átaksins Fræði og fjölmenning um gerð 

heildstæðrar greiningar á gæðum aðlögunar flóttafólks og innflytjenda að íslensku 

samfélagi (Alþjóðamálastofnun 2017, 4). Aðdragandinn var í skýrslu 

Ríkisendurskoðunar frá mars 2015 þar sem bent var á ýmis atriði sem þörfnuðust 

endurskoðunar þegar kemur að málefnum flóttafólks og innflytjenda hér á landi og var 

Alþjóðamálastofnun því beðin um að hefja rannsókn á málinu sem yrði síðan opinberuð 

með ítarlegri skýrslu (Ríkisendurskoðun 2018, 2).  

Í rannsókn Alþjóðamálastofnunar voru tekin viðtöl við 5 einstaklinga sem höfðu 

stöðu flóttamanns á Íslandi en einnig var gerð skoðanakönnun meðal þeirra flóttamanna 

sem höfðu hlotið stöðu á árunum 2004-2015. Þátttakan var þó heldur dræm og fengust 

einungis svör frá 15% þátttakendanna. Tvö helstu atriðin sem fram komu við greiningu 

viðtalanna og svörum við skoðanakönnuninni var menningartengd aðlögun og reynsla 

flóttafólksins af námi. Viðmælendurnir sem tekið var viðtal við voru allir sammála því að 

íslenskukunnátta væri lykillinn að frekari aðlögun í íslensku samfélagi, en töldu sig 

einangruð ef þau skildu ekki tungumálið. Hins vegar var erfitt fyrir þau sem töluðu 

hvorki íslensku né ensku að finna sér vinnu og hafa fjárráð til að sækja frekari 

íslenskunámskeið. Fyrstu þrjú námskeiðin bauðst þeim að taka endurgjaldslaust 

(Velferðarráðuneytið 2014a, 7-8). Öll voru þau sammála að lítil íslenskukunnátta kæmi 

ekki einungis í veg fyrir atvinnumöguleika, heldur einnig möguleika þeirra til að óska 

eftir ráðgjöf og stuðningi. Viðmælendurna skorti því rödd til að geta breytt stöðu sinni 

(Alþjóðamálastofnun 2017, 24).  
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Í skýrslu Alþjóðamálastofnunarinnar er einnig greind reynsla flóttafólks á Íslandi af 

námi. Helstu hindranir sem viðmælendurnir höfðu fundið fyrir voru þær að þá skorti 

upplýsingar um ýmislegt tengt náminu, sem ungir Íslendingar sem ólust upp í íslensku 

skólakerfi litu á sem sjálfsagðan hlut. Einnig töldu þeir sig ekki hljóta þá aðstoð í námi 

sem þeir þurftu, þar sem töluvert meiri tími fór í lærdóminn hjá þeim en öðrum nemum. 

Síðast en ekki síst skorti þá fjárhagslegan stuðning til þess að stunda nám 

(Alþjóðamálastofnun 2017, 26-27). Þessi rannsókn var framkvæmd áður en flóttafólki 

bauðst sá möguleiki að geta tekið námslán strax og það hafði hlotið stöðu. Hins vegar 

getur skortur á upplýsingum haft það í för með sér að flóttafólk í dag viti ekki af þessum 

möguleika, þó hann bjóðist þeim nú. 

Á þessu ári var síðan gefin út skýrsla Rauða Krossins á Íslandi þar sem aðgengi 

flóttafólks að menntun á Íslandi var skoðað. Rætt var við 82 einstaklinga sem höfðu 

hlotið alþjóðlega vernd á Íslandi milli maí 2017 og nóvember 2018. Skýrslan kortleggur 

möguleika flóttafólks til náms og greinir þær hindranir sem flóttafólk hefur orðið fyrir í 

leit að menntun. Eins og nefnt var í innganginum komu þar fram helstu hindranir sem 

flóttamenn töldu sig upplifa í námi en það voru einna helst tungumálaörðugleikgar, mat á 

fyrra námi, skortur á upplýsingum og fjárhagslegir erfiðleikar (Sigrún Erla Egilsdóttir og 

Pimm Westra 2019, 17-18). Þessi skýrsla var sú fyrsta til þess að kortleggja þá erfiðleika 

sem flóttafólk upplifir á Íslandi ef það hyggst stunda nám og byggir því þessi ritgerð að 

einhverju leyti á niðurstöðum þeirrar skýrslu. Skýrslan var stórt skref í að varpa ljósi á 

menntamál flóttafólks á Íslandi og hafa verkefni á borð við Student Refugees Iceland, 

sem fjallað verður nánar um hér að neðan, byggt sína vinnu að miklu leyti á niðurstöðum 

þeirra. Með skýrslunni var hrint af stað frekari vinnu í þessum málaflokki sem mun 

vonandi halda áfram. 

Á árinu gaf Félagsmálaráðuneytið einnig út skýrslu er varðar samræmda móttöku 

flóttafólks. Þessi skýrsla átti að betrumbæta núverandi þjónustu sem býðst einstaklingum 

sem hlotið hafa alþjóðlega vernd á Íslandi (Félagsmálaráðuneytið 2019, 4). Meðal annars 

er nefnt mikilvægi þess að auka menntun flóttafólks. Í skýrslunni er bent á að menntun sé 

ein af grunnstoðum farsællar móttöku og nauðsynlegt sé að taka tillit til þeirra sérþarfa 

sem flóttafólk kann að hafa varðandi það. Í skýrslunni er lagt til að Vinnumálastofnun 

aðstoði flóttafólk við námsumsóknir ásamt öðru, svo þekking og reynsla stofnunarinnar 

geti nýst á landsvísu (Félagsmálaráðuneytið 2019, 22). Aftur á móti er ekkert minnst á 

hvernig auka megi upplýsingaflæði til flóttafólks, hvernig hægt sé að gera nám 
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flóttafólks aðgengilegra né hvernig hægt sé að koma í veg fyrir þær hindranir sem standa 

í vegi fyrir þeim í leit að námi. 

Þótt afar fáar rannsóknir á stöðu flóttafólks á Íslandi hafi verið gerðar, hefur áhugi á 

málaflokknum aukist síðastliðin ár. Það hefur verið ákveðin vitundarvakning meðal 

almennings að þessir einstaklingar eiga einnig rétt á því að njóta sama aðgengis að 

menntun og aðrir. Einn þeirra hópa sem leitað hefur leiða til að aðstoða flóttafólk til 

mennta eru stúdentasamtök.  

4.2 Jöfn tækifæri til náms 

Hugmyndin um jöfn tækifæri hefur mikið verið rannsökuð í sambandi við menntamál. 

Það hafa myndast ólíkar skoðanir á því hvað telst til jafnra tækifæra og hvernig jöfn 

tækifæri til náms jafna í raun rétt einstaklinga til náms (Satz 2007, 626). Íslensk lög 

tryggja jöfn tækifæri til náms sem felur í sér að áhersla er lögð á að einstaklingar hljóti 

sömu meðferð óháð kynferði, uppruna, trú o.s.frv. (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson 

og Berglind Rós Magnúsdóttir 2013, 9). Þetta þýðir einfaldlega að minnihlutahópar hafi 

sömu réttindi og meirihlutahópur og gengið sé út frá því að flóttafólk njóti bæði sama 

aðgengis að menntastofnunum og aðrir og sömu tækifæra. Þó öllum séu lagalega tryggð 

jöfn tækifæri er hins vegar ekki tekið tillit til þess að einstaklingar hafa mismikla 

möguleika til að fullnýta slík tækifæri (Dillabough 2016, 55-57). Þegar fjallað er um 

aðgengi að námi í þessari ritgerð er átt við fullt aðgengi flóttafólks að námi, ekki 

eingöngu í lagalegum skilning heldur eru færð rök fyrir því að taka þurfi tillit til sérstakra 

aðstæðna hvers og eins. Til þess að tryggja aðgengi allra að námi þarf jafnframt að huga 

að stöðu þeirra sem ekki njóta sömu möguleika í samfélaginu. 

Á síðustu árum hefur vaknað töluverður áhugi meðal Íslendinga og íslenskra 

stofnana að fjalla enn frekar um aðgengi flóttafólks að námi. Þetta hefur þó fyrst og 

fremst beinst að menntun ungra flóttamanna og umsækjenda um alþjóðlega vernd, eða 

þeim sem eru enn undir 18 ára aldri. Samkvæmt 27. grein reglugerðarinnar (nr. 

548/2017) um útlendinga, sem fjallar um umsækjendur um alþjóðlega vernd, skal 

„...börnum fram að 18 ára aldri vera tryggð menntun“ og að „...barnið sé að jafnaði ekki 

lengur en fjórar vikur í umsjá stofnunarinnar án þess að vera komið í almennan skóla eða 

annað úrræði til menntunar.“  Þetta á því að leiða til þess að ungt flóttafólk njóti fulls 

aðgangs að námi, en er þó einungis talið sem „fræðsluskylda“ og því miður ekki alltaf 

virt. Þeir sem hljóta stöðu flóttamanns eftir 18 ára aldur hljóta ekki þá aðstoð sem yngri 
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kynslóðirnar fá. Þá dreymir oft á tíðum um nám en eru ólíklegir til þess að komast í 

framhaldsskóla þar sem þeir eru komnir yfir ákjósanlega aldurinn og það er lítið um 

námsbrautir sem kenndar eru á ensku og henta þeim (Sigrún Erla Egilsdóttir og Pimm 

Westra 2019, 15).  

Árið 2005 var gefin út skýrsla um rannsókn á reynslu og viðhorf flóttamanna á 

Íslandi, unnin af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands fyrir Flóttamannaráð Íslands.  

Rannsóknin gekk út á það að meta hver aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi væri. 

Þar kom fram hvað gekk vel í aðstoðinni við flóttafólk sem hlaut hér alþjóðlega vernd, en 

einnig hvað betur mætti fara. Þátttakendur rannsóknarinnar voru almennt sáttir við þá 

aðstoð sem þeim bauðst en voru hins vegar allir sammála því að íslenskukennslunni væri 

verulega ábótavant og þyrfti að bæta þekkingu kennaranna á tungumáli flóttafólksins sem 

lærði hjá þeim og menningarhætti þeirra (Kristín Erla Harðardóttir, Heiður Hrund 

Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson 2005, 104-105).  

Athugasemdir flóttafólksins um kennara endurspeglast í nýlegri rannsókn sem unnin 

var af Evu Harðardóttur og Berglindi Rós Magnúsdóttur. Þær tóku viðtöl við kennara og 

starfsfólk í framhaldsskólum landsins þar sem margir nemar með flóttamannabakgrunn 

stunduðu nám. Rannsakendur komust að þeirri niðurstöðu að einsleit áhersla væri í 

íslenskukennslu og áhersla á færni nemenda í því tungumáli væri ríkjandi meðal kennara 

og framhaldsskóla (Eva Harðardóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir 2018, 199).  Eva og 

Berglind færa rök fyrir því að ef rýnt er í íslensk lög og reglur varðandi menntun 

flóttafólks, hefur ungt flóttafólk sama rétt til menntunar og íslenskir nemendur. Þetta er 

þó einungis lagalegur réttur sem gerir ekki ráð fyrir samfélagslegri mismunun. Lögin 

gera ráð fyrir því að minnihlutahópar hafi jöfn tækifæri (e. equality of opportunity) og 

meirihlutahópar. Aftur á móti ef tiltekinn hópur fær eingöngu sömu réttindi, án tillits til 

ólíkra aðstæðna, reynslu og stöðu innan samfélagsins, er það ekki í anda þess skilnings 

sem við leggjum í hugtakið jafnrétti og þá gerum við okkur ekki grein fyrir stöðu og 

möguleikum minnihlutahópsins til að geta í raun fullnýtt þennan rétt (Eva Harðardóttir 

og Berglind Rós Magnúsdóttir 2018, 193). Þess vegna þurfi að leggja áherslu á jöfn 

tækifæri til viðbótar við jafnan rétt. 

Nýlegar breytingar á lánasjóðskerfinu gefa einnig gott dæmi um mismikinn árangur 

þess að bjóða öllum lagalega sömu tækifærin ef ekki er hugað að möguleikum hvers og 

eins. LÍN tók þá ákvörðun á seinasta ári að opna fyrir þann möguleika að allir þeir sem 

hlotið hafa alþjóðlega vernd hafi tækifæri til þess að sækja um námslán strax og þeir eru 
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komnir með stöðu (Morgunblaðið 2018). Áður fyrr var krafan að viðkomandi hefði verið 

með dvalarleyfi á Íslandi í 5 ár þar til þau höfðu þennan möguleika. Þrátt fyrir að þetta sé 

í sjálfu sér jákvæð breyting, sem var gerð með það í huga að einfalda möguleika 

flóttafólks til náms, hefur hún verið gagnrýnd.  

Því getur fylgt áhætta fyrir flóttafólk að taka námslán stuttu eftir að hafa komið til 

nýs lands. Þó þetta úrræði sem lánasjóðurinn býður upp á fyrir flóttafólk komi til móts 

við þá sem missa fjárhagsaðstoð vegna náms, er mögulegt að núverandi fyrirkomulag 

henti ekki. Þau sem hafa fengið alþjóðlega vernd eiga oft á tíðum erfiða fortíð að baki 

ásamt því að eiga eftir að aðlagast nýju samfélagi. Þetta getur haft þær afleiðingar að þau 

eigi erfiðara með að ná tilskilinni námsframvindu og séu líklegri en aðrir til brottfalls úr 

námi. Af því leiðir að þessi hópur er líklegri til að skulda námslán án þess að hafa lokið 

námi. Þetta er ekki staða sem LÍN vill að flóttafólk sé í og telur því að þetta kerfi henti 

ekki alltaf þeim sem nýkomnir eru til landsins. Eins og staðan er í dag fellur 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaga niður um leið og einstaklingur byrjar í lánshæfu námi, þótt 

óvitað sé hvort viðkomandi geti staðist námsframvindukröfur. Mikilvægt er að upplýsa 

fólk um áhættuna sem lántaka hefur í för með sér (Viðtal við starfsmann LÍN, 3. 

desember 2019).   

Úrræði sem á að jafna tækifæri til náms gæti því haft þau áhrif að fólk missi rétt til 

fjárhagsaðstoðar og taki í raun meiri áhættu en aðrir með lántökunni. Til þess að geta 

boðið flóttafólki upp á jöfn tækifæri til menntunar, ekki bara sama rétt og Íslendingar, þá 

er mikilvægt að huga að fjárhagslegum stuðningi, sérstaklega í byrjun skólagöngunnar. 

Taka þarf tillit til þess að námsframvindukröfur kunni að þurfa að vera með öðrum hætti 

en nú er.  

4.3 Aðkoma stúdenta í menntamálum flóttafólks 

Áhuginn á málum flóttafólks hefur aukist töluvert meðal stúdenta og stúdentasamtaka. 

Fyrst og fremst hefur Stúdentaráð Háskóla Íslands gagnrýnt samning milli 

Útlendingastofnunar og Háskóla Íslands um tanngreiningar í tengslum við 

aldursgreiningar barna sem sækja um alþjóðlega vernd á Íslandi. Jafnframt hafa stúdentar 

fjallað um málefni flóttafólks og aðgengi að háskólanám. Árið 2017 fóru Landssamtök 

íslenskra stúdenta (héðan í frá LÍS) af stað með verkefnið, Student Refugees, sem hefur 

það að markmiði að aðstoða flóttafólk á Íslandi við að sækja um háskólanám. Auk þess 

miðlar verkefnið upplýsingum til þeirra sem hyggjast sækja um nám í íslenskum 
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háskólum (Student Refugees Iceland e.d.). Verkefnið er byggt á dönsku verkefni að sama 

nafni og tekur það til fyrimyndar. Alþjóða- og jafnréttisfulltrúar LÍS sinna þessu verkefni 

ár hvert og gegnir höfundur þessarar ritgerðar embætti jafnréttisfulltrúa á þessu skólaári.  

Þá hafa stúdentar gagnrýnt frumvarp um lög að nýju lánasjóðskerfi sem mun heita 

Menntasjóður námsmanna (hér eftir MSN). Í þessu frumvarpi eru lagðar fram töluverðar 

breytingar á núverandi lánasjóðskerfi, en engar þeirra breytinga snerta aðgengi flóttafólks 

að námi. Landssamtök íslenskra stúdenta skrifaði umsögn um frumvarpið þar sem lagðar 

eru til breytingar svo lögin taki tillit til þeirrar viðkvæmu stöðu sem stúdentar með 

flóttamannabakgrunn eru í. Þessar breytingar eru undir fyrirsögninni Undanþágur frá 

lágmarks framvindukröfum og hljóða svo: „LÍS leggja enn fremur til að það verði sett 

lagastoð utan um undanþágur fyrir flóttafólk og innflytjendur sem þurfa að fara í 

viðbótarnám til að fá viðurkenningu á fyrra námi en ná ekki að uppfylla lágmarks 

námsframvindukröfur.“ (Landssamtök íslenskra stúdenta 2019, 3).  
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5 Aðlögunarferli á Íslandi 

5.1 Stefna stjórnvalda um aðlögun flóttafólks á Íslandi 

Aðlögunarferli flóttafólks getur verið flókið og erfitt. Oft er ætlast til þess að 

einstaklingarnir yfirgefi öll viðmið og gildi frá heimalandi sínu og taki í stað upp þau 

sem viðgangast í móttökulandinu. Ef einstaklingar neita að laga sig að öllum siðum og 

venjum móttökusamfélagsins er hætt við að ágreiningur verði milli innflytjenda og 

annarra. Æðri menntun getur þar gegnt lykilhlutverki í frekari aðlögun flóttafólks í 

móttökusamfélaginu og því komið til móts við þennan ágreining (Streitwieser, Loo, 

Ohorodnik og Jeong 2018, 474). Eins og nefnt var hér áður getur aukin menntun 

flóttafólks leitt til aukins sjálfstrausts þeirra, aukið vellíðan og aðstoðað það við að 

mynda félagsleg tengsl. Þetta gerir einstaklingum kleift að njóta sín í 

móttökusamfélaginu sem leiðir til árangursríkari aðlögunar. Aftur á móti styður 

núverandi aðlögunarferli sveitarfélaganna ekki við frekari menntun flóttafólks. 

Ríkjandi orðræða í öllum þeim rannsóknum og skýrslum sem vitnað var í hér fyrir 

ofan var sú að menntun væri mikilvægt skref í frekari aðlögun flóttafólks að 

móttökusamfélaginu. Hins vegar er lítið sem ekkert minnst á menntun flóttafólks í þeim 

skjölum ríkisins sem sveitarfélög og ríkisstjórnin miða við í aðlögun flóttafólks. Þegar 

spurst er fyrir um hvernig aðlöguninni er háttað fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd 

er oftar en ekki bent á tvö helstu skjölin sem gefin voru út af Velferðarráðuneytinu, sem 

stofnanir og sveitarfélög reiða sig á, en þau eru: Viðmiðunarreglur flóttamannanefndar 

um móttöku og aðstoð við hópa flóttafólks (2013) og Leiðbeinandi reglur fyrir 

sveitarfélög um móttökuþjónustu og aðstoð við félagslega þátttöku flóttafólks (2014). 

Viðmiðunarreglurnar frá 2013 eru í gildi vegna þeirra sem koma hingað fyrir milligöngu 

Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna og leiðbeinandi reglurnar frá 2014 eigi við 

móttökuþjónustu og aðstoð við það flóttafólk sem kemur á eigin vegum. Samkvæmt 

félagsmálaráðherra Ásmundi Einari Daðasyni er markmiðið í báðum tilfellum að „tryggja 

árangursríka aðlögun flóttafólks að íslenskum aðstæðum.“ (Morgunblaðið 2019). Það er 

iðulega bent á þessi tvö skjöl þegar verið er að ræða þá þjónustu sem býðst þeim sem 

hljóta hér alþjóðlega vernd eða þau markmið sem íslenska ríkið hefur sett sér um aðlögun 

þeirra (Svar félags- og barnamálaráðherra 2018-2019).  

Í 51. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016 og í Viðmiðunarreglum flóttamannanefndar 

um móttöku og aðstoð við hópa flóttafólks er kveðið á um hvernig á að taka á móti 
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flóttafólki og aðstoða þau við aðlögun (Velferðarráðuneytið 2013). Samkvæmt 

viðmiðunarreglunum skipar velferðarráðherra flóttamannanefnd til fimm ára í senn og er 

hlutverk nefndarinnar m.a. að „leggja til við ríkisstjórn heildarstefnu og skipulag móttöku 

flóttamannahópa, hafa yfirumsjón með framkvæmd móttöku hópanna og veita 

stjórnvöldum umsögn um einstök tilvik eftir því sem óskað er“. Í maí 2014 setti 

velferðarráðuneytið síðan sérstakar Leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélög um 

móttökuþjónustu og aðstoð við félagslega þátttöku flóttafólks. Þessar reglur voru gerðar 

fyrir sveitarfélög og aðra þjónustuaðila til að hafa til viðmiðunar þegar tekið er á móti 

flóttafólki, sem og flóttafólki til upplýsingar (Ríkisendurskoðun 2015, 49). 

Ef rýnt er í þessar helstu reglur sem sveitarfélög hafa til hliðsjónar við mótttöku 

flóttafólks birtist hugmynd Íslendinga um afar einsleitt samfélag. Leiðbeinandi reglur 

fyrir sveitarfélög um móttökuþjónustu og aðstoð við flóttafólk til að mynda sýna kröfur 

Íslendinga um einhliða aðlögun flóttafólks. Sem dæmi er í 2. gr. reglanna talað um að 

markmið þjónustunnar sé að “...tryggja árangursríka aðlögun flóttafólks að íslenskum 

aðstæðum…”. Þetta bendir til að ætlast sé til af flóttamönnum að aðlaga sig að íslenskum 

menningarháttum og aðstæðum. Það er ekki litið svo á að hægt sé að koma til móts við 

þeirra hefðir og gildi. Ekki er ætlast til að stuðlað sé að gagnkvæmri aðlögun. Í 

Viðmiðunarreglum flóttamannanefndar um móttöku og aðstoð við hópa flóttafólks er 

“leitast [eftir því] að gefa flóttafólki kost á að verða virkir þátttakendur í íslensku 

samfélagi, en jafnframt virða rétt þeirra til að vernda og rækta eigin menningu.” Hér er 

talað um tvö samfélög í sitt hvoru lagi. Íslenska samfélagið er normið sem hin menningin 

þarf að laga sig að. Þetta sýnir fáfræði íslenska samfélagsins um að þessi tvö samfélög 

geta ekki samtvinnast. Með aðgreiningu þessara tveggja menningarheima á grundvelli 

mismunandi hefða og aðstæðna er verið að aðskilja hópa innan samfélagsins á Íslandi. 

Hættan er því á að ýta þessum hópum meira á jaðarinn og efla því ekki fjölbreytileikann í 

íslenska samfélaginu. Skýrt er að hugtakið aðlögun í íslenskum skjölum birtist fyrst og 

fremar í formi þeirra aðgerða að laga flóttafólk á Íslandi að íslenskum aðstæðum og 

samfélagi. Íslendingar þurfa að koma til móts við aðlögun flóttafólks og ýta með því 

undir gagnkvæma aðlögun. 

Stuðningur sveitarfélaganna til menntunar flóttafólks er einnig mjög takmarkaður. Í 

30. gr. Viðmiðunarreglna flóttamannanefndar um móttöku og aðstoð við hópa flóttafólks 

(Velferðarráðuneytið 2013) er varðar nám í framhaldsskóla er stefnt að því að styðja við 

einstaklinga á árunum 16-24 ára til náms í framhaldsskóla. Að því námi loknu eiga þeir 
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að geta fengið stuðning til frekara náms. Ekki er þó víst að þetta sé ávallt virt, þar sem 

framhaldsskólar hafa staðið sig illa í að uppfylla skilyrði um móttökuáætlun fyrir nema af 

erlendu bergi brotnu (Sigrún Erla Egilsdóttir og Pimm Westra 2019, 25-31). 

Einstaklingar hafa því fá tækifæri til þess að klára framhaldsskóla og stefna að 

háskólanámi. Í 17. gr. viðmiðunarreglanna er kveðið á um íslenskukennslu og 

samfélagsfræðslu flóttafólks. Þar er gert ráð fyrir því að íslenskukennsla verði á 

dagvinnutíma fyrstu níu mánuði, burtséð frá því hvort einstaklingar eru í vinnu eður ei. 

Þetta getur komið í veg fyrir möguleika flóttafólks til að nýta sér þessa kennslu, ef það 

kemst ekki úr vinnu. Í Leiðbeinandi reglum fyrir sveitarfélögin (Velferðarráðuneytið 

2014a) er stuðningur sveitarfélaganna til menntunar flóttafólks svipaður og í 

viðmiðunarreglunum. Aftur á móti er minnst á að flóttafólk geti í sérstökum tilfellum sótt 

um námsstyrki til sveitarfélagsins ef það hyggst sækja um nám í háskóla. Þetta átti þó 

einna helst við þegar flóttamenn höfðu ekki möguleika á að taka námslán, sem nú hefur 

breyst. Ekki er því víst að þetta sé enn möguleiki fyrir flóttafólk.  

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvaða hindranir mæta flóttafólki sem 

hyggst stunda háskólanám á Íslandi og hvort auði aðgengi að námi geti stuðlað að 

árangursríkari aðlögun þeirra að íslensku samfélagi. Rannsóknarspurningarnar eru því 

tvær. Fyrri spurningin er þessi: Hverjar eru þær hindranir og áskoranir sem flóttafólk 

verður fyrir þegar það hyggst sækja um háskólanám á Íslandi? Seinni spurningin er hins 

vegar: Getur greiðara aðgengi flóttafólks að æðri menntun aðstoðað það við aðlögun í 

nýju samfélagi? Í næsta kafla verður farið í þær rannsóknaraðferðir sem voru notaðar í 

þessari rannsókn en einnig framkvæmd rannsóknarinnar og takmarkanir hennar. Í 

kaflanum þar á eftir verða viðtölin sem tekin voru, greind. 
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6 Rannsóknaraðferðir 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir og 

tekin hálf-stöðluð viðtöl við sex einstaklinga. Fjórir af þeim hafa hlotið alþjóðlega vernd 

á Íslandi, einn hefur ekki fengið flóttamannastöðu en hefur sótt um nám á Íslandi og sjötti 

þátttakandinn var Ína Dögg Eyþórsdóttir, starfsmaður matsskrifstofunnar ENIC/NARIC 

sem metur erlent nám og lagar það að íslenskum stöðlum. Skrifstofa ENIC/NARIC er oft 

fyrsta stopp flóttafólks sem hefur áhuga á frekara námi á Íslandi, til þess að meta það 

nám sem það stundaði í öðrum löndum. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir 

aðferðafræði rannsóknarinnar og af hverju sú aðferðafræði var valin. Einnig verður 

fjallað um úrtakið og valið á þátttakendunum, framkvæmd rannsókarinnar og 

takmarkanir rannsóknarinnar. 

6.1 Val á aðferð 

Eigindlegar rannsóknir hafa það að markmiði að auka skilning rannsakandans á beinum 

upplifunum og reynslu viðmælenda (Broun og Clarke 2013, 20). Eigindlegar rannsóknir 

auðvelda rannsakandanum að fá dýpri skilning á reynslu viðmælenda og öðlast þekkingu 

á veruleika annarra og hvernig þau upplifa hann. Mikilvægt er þó að hafa í huga að aldrei 

er lagt mat á þann veruleika. Eigindleg aðferðafræði leitar því ekki að einu nákvæmu 

svari né telur að eitthvað eitt svar sé rétt eða rangt. Rannsakandi fær ekki skýrar tölur, 

heldur fær að vita af upplifunum fólks, hann aflar sér frekari þekkingar um reynslu fólks 

og athafnir (Broun og Clarke 2013, 38). Með eigindlegri rannsókn vonaðist ég til þess að 

geta öðlast dýpri skilning á reynslu þátttakenda af menntakerfinu á Íslandi og aðgengi 

þeirra að æðri menntun hér á landi. Markmið rannsóknarinnar var að komast að því 

hvaða hindrunum flóttafólk varð fyrir þegar það sóttist í háskólanám á Íslandi, en einnig 

hvað reyndist hjálplegt í umsóknarferlinu, og því var hentugast að nota eigindlega aðferð. 

Hálfstöðluð viðtöl gera rannsakandanum kleift að fylgja eftir svörum viðmælenda og 

fá nánari útskýringar ef þörf er á því. Með hálfstöðluðum viðtölum er búist við því að 

rannsakendur hafi stjórn á viðtalinu en gefi þó svarendum ákveðið svigrúm í svörum 

sínum. Undirbúinn er viðtalsrammi sem hafður er til hliðsjónar en rannsakandinn hefur 

þá einnig frelsi til að spyrja nánar út í ákveðin atriði sem gætu þurft frekari útskýringu. 

Þetta eru þá aukaspurningar sem  geta leitt til frekari umræðna (Pierce 2008, 118). 

Hálfstöðluð viðtöl henta vel þegar rannsakandi vill skoða viðfangsefnið með opnum huga 

og öðlast þannig skilning á upplifun og skynjun viðmælenda, frekar en að fá nákvæm 
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svör (Pierce 2008, 118). Hálfstöðluð viðtöl hentuðu því vel í þessari rannsókn þar sem 

markmiðið var að öðlast dýpri skilning á reynslu flóttamanna á Íslandi. Viðtalsramminn 

sem var notaður var bæði á íslensku og ensku og höfðu þátttakendurnir val um á hvoru 

tungumálinu viðtalið færi fram. Þetta gaf þátttakendum það svigrúm að geta valið 

tungumálið sem þau töldu sig geta tjáð sig best á. 

6.2 Úrtakið, val á þátttakendum og framkvæmd rannsóknarinnar 

Þátttakendur rannsóknarinnar um aðgengi flóttafólks að æðri menntun á Íslandi voru 

valdir með markvissu úrtaki (e. purposive sampling). Með markvissu úrtaki er átt við að 

þátttakendur rannsóknarinnar eru valdir vegna þeirra upplýsinga sem þau hafa (Etikan 

2016, 2). Leitað var eftir einstaklingum sem höfðu fengið alþjóðlega vernd á Íslandi og 

höfðu reynslu af háskólanámi hér á landi. Þetta var talið nauðsynlegt skilyrði þess að 

hægt væri að dæma um hvað þeim þótti hindra aðgengi þeirra að námi og hvað reyndist 

ganga vel. Einnig gátu þeir sagt til um hvort nám þeirra hefði hjálpað þeim við aðlögun 

að íslenska samfélaginu. Þetta reyndist erfiðara en búist var við í upphafi rannsóknarinnar 

og höfðu því ekki allir þátttakendurnir stundað nám við háskóla á Íslandi. Af þeim 

þátttakendum sem höfðu stöðu flóttamanns eða voru umsækjendur um alþjóðlega vernd 

höfðu tveir þátttakendanna stundað nám við Háskóla Íslands, aðrir tveir höfðu ekki 

stundað nám hér en höfðu sterkar skoðanir á aðgengi flóttafólks að námi og sá sem hafði 

ekki enn fengið svar við umsókn sinni um alþjóðlega vernd var í miðju umsóknarferli um 

nám við Háskóla Íslands.  

Áhugavert var að einstaklingarnir sem höfðu ekki reynslu af háskólanámi en mikla 

skoðun á því, sögðust báðir vera tilbúnir að koma undir nafni og fannst ekki nauðsynlegt 

að gæta nafnleyndar. Samt sem áður var ákvörðun um að allir viðmælendurnir fengju 

dulnefni, til þess að gæta samræmis. Við val á þátttakendum þurfti einnig að gæta þess að 

þau töluðu ensku eða íslensku, þar sem ekki var notast við túlk. Sú ákvörðun var tekin til 

að gæta afslappaðs andrúmsloft á meðan á viðtalinu stóð og stuðla að spjalli á léttari 

nótum. Sjötti og seinasti þátttakandinn í rannsókninni var Ína Dögg Eyþórsdóttir. Haft 

var samband við hana um mögulega þátttöku hennar í rannsókninni vegna starfs hennar, 

en hún vinnur á matsskrifstofu ENIC/NARIC. Matsskrifstofan veitir upplýsingar um mat 

á námi með tilliti til inntökuskilyrða í háskóla og veitir umsögn um mat á námi og 

prófgráðum (ENIC/NARIC Ísland e.d.). Þetta er nauðsynlegt skref fyrir þá sem hafa 

stundað nám erlendis en vilja fá það metið fyrir áframhaldandi nám á Íslandi.  
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Gagnaöflun hófst með fyrsta viðtalinu 28. október 2019 og lauk með síðasta viðtali 

27. nóvember 2019. Rannsakandi valdi staðsetningu til þess að framkvæma viðtölin í 

samráði við þátttakendurna. Fyrsta viðtalið var tekið í Háskóla Íslands en hin þrjú á 

kaffihúsum í bænum. Við framkvæmd rannsóknarinnar var gætt þess að halda nafnleynd. 

Viðmælendunum voru því gefin gervinöfn til þess að gæta nafnleyndar. Gætt var að því 

að þátttakendurnir gæfu upplýst samþykki við þátttöku þeirra í rannsókninni og var þeim 

gefið tækifæri á að velja hvort viðtalið færi fram á íslensku eða ensku. Allir 

þátttakendurnir völdu þó að viðtalið færi fram á ensku. Undantekningin var Ína Dögg 

sem er sú eina af viðmælendum sem starfar með flóttafólki en hefur ekki stöðu 

flóttamanns sjálf. Þátttakendurnir veittu samþykki sitt munnlega. Viðtölin voru öll tekin 

upp á upptökutæki. Þau voru síðan afrituð samdægurs og hófst greining samhliða 

gagnaöfluninni. Rannsakandinn greindi viðtölin með því að lesa þau yfir til að greina þau 

sameiginlegu þemu sem komu fram hjá viðmælendum. Það voru dregin fram helstu 

atriðin sem snertu alla viðmælendur og endurspegla rannsóknarspurningarnar sem settar 

voru fram í upphafi.  

6.3 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Helsta takmörkun rannsóknarinnar var fyrst og fremst lítið úrtak. Það reyndist flókið að 

finna þátttakendur fyrir rannsóknina og komast í samband við þá flóttamenn sem höfðu 

stundað háskólanám á Íslandi. Til að byrja með var haft samband við þær 

tungumálamiðstöðvar sem bjóða upp á íslenskukennslu fyrir erlenda, svo sem Mímir, 

Múltí Kúltí o. fl.. Einnig var sendur póstur til Rauða krossins og ENIC/NARIC (sjá 

viðauka 1). Seinna meir var einnig haft samband við No Borders Iceland og Refugees in 

Iceland en það komu engin svör frá þeim (sjá viðauka 2). Af ólíkum ástæðum var ekki 

hægt að fá upplýsingar um skjólstæðinga þeirra stofnana sem haft var samband við. 

Starfsfólk Rauða krossins var þó tilbúið til að aðstoða við leit að þátttakendum og 

auglýstu meðal sinna skjólstæðinga þessa rannsókn. Það leiddi þó því miður ekki til 

þátttakenda.  

Eftir erfiða byrjun var tekin ákvörðun um að leita að þátttakendum innan skólans og 

haft samband við starfsfólk og nemendur Háskóla Íslands sem hafði kennt nemendum 

með stöðu flóttamanns eða þekkti til einhverra þeirra. Með þeirri aðferð fundust tveir 

fyrrum nemendur sem voru tilbúnir til þess að taka þátt í rannsókninni. Eftir fyrri tvö 

viðtölin reyndist aftur erfitt að finna fleiri þátttakendur og gekk snjóboltaaðferðin (e. 

snowball effect) ekki upp, eins og rannsakandinn hafði vonað. Með snjóboltaaðferðinni 
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er átt við að fundnir eru fleiri þátttakendur með aðstoð þeirra sem hafa nú þegar komið í 

viðtal. Þau gátu þá bent rannsakandanum á fleiri einstaklinga sem þau þekktu til að höfðu 

stundað nám á Íslandi og höfðu stöðu flóttamanns (Yegidis og Weinbach 2009, 149). Þá 

var leitað til samfélagsmiðla og komist í samband við einstaklinga með stöðu flóttamanns 

í gegnum Facebook hóp fyrir alþjóðlega nema í Háskóla Íslands og annan hóp fyrir 

innflytjendur á Íslandi. Rannsakandinn lagði inn innlegg í þessa tvo hópa þar sem stuðst 

var við kynningarbréfið sem einnig hafði verið sent á stofnanirnar (sjá viðauka 1). 

Áhugasamir höfðu síðan samband við rannsakandann um þátttöku í rannsókninni. 

Vert er því að hafa í huga að þessi rannsókn er einungis framkvæmd með sex 

þátttakendum. Margir flóttamenn sýndu áhuga á rannsókninni og frekari menntun fyrir 

sjálfa sig, en vildu ekki taka þátt. Erfiðleikar við leit á þátttakendum geta því stafað af því 

að margir hafi einfaldlega ekki reynslu af háskólanámi á Íslandi, ekki sökum áhugaleysis 

heldur skorti aðgengis. Vegna fárra þátttakenda eru niðurstöður þessarar rannsóknar því 

takmarkaðar og ekki fullnægjandi til þess að hægt sé að alhæfa um alla þá sem fengið 

hafa alþjóðlega vernd á Íslandi. Hins vegar er það von rannsakandans að þessi rannsókn 

muni leiða í ljós einhverjar þeirra kerfislægu hindrana sem blasa við þeim flóttamönnum 

sem sækja um háskólanám hér á landi og leiði til breytinga á því kerfi sem kemur í veg 

fyrir þeirra nám. 
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7 Niðurstöður 

Viðtölin voru þemagreind og stóðu fjögur meginþemu upp úr eftir að greiningarvinnu var 

lokið. Þessi þemu endurspegla þær rannsóknarspurningar sem settar voru fram í upphafi 

ritgerðarinnar og gefa góða innsýn í reynslu flóttafólks af háskólum og aðgengi að þeim á 

Íslandi. Þemun eru þær hindranir sem verða í vegi flóttafólks þegar það hyggst sækja um 

nám. Þessi meginþemu eru tungumál, fjárhagslegar hindranir, skortur á upplýsingum og 

skilgreining flóttafólks innan menntastofnanna. Tekin var ákvörðun um að samræma svör 

Ínu Daggar við svör flóttamannana til þess að geta gefið heildstæða sýn á þessi þemu frá 

öllum sjónarhornum. Einnig er í lokin kafli tileinkaður aðlögun innflytjenda, þar sem allir 

viðmælendurnir voru í lok viðtalanna spurðir að því hvort þeim þætti menntun styðja við 

aðlögun í nýju samfélagi. Beinar tilvitnanir eru þýddar yfir á íslensku, en hægt er að sjá 

upprunalega textann í neðanmálsgreinum. 

7.1 Tungumál 

Eitt af þeim meginþemum sem greind voru í viðtölunum var tungumál eða 

tungumálaörðugleikar flóttafólks sem hindrun að frekara námi á Íslandi. Til þess að 

aðlagast nýju samfélagi er oft bent á að besta og fljótlegasta leiðin sé að læra tungumálið. 

Í viðtölunum voru viðmælendurnir sammála að tungumálið væri hindrun fyrir flesta. 

Flest allt grunnnám sem er í boði í háskólum á Íslandi er kennt á íslensku. Því er nærri 

ómögulegt fyrir einstakling að stunda háskólanám hér á landi nema hann hafi 

grunnmenntun frá heimalandinu sínu sem metin er til fulls og einstaklingurinn getur 

haldið áfram í framhaldsnámi, þar sem fleiri möguleikar eru á námi sem kennt er á ensku.  

Tvö viðmælendanna sem höfðu stundað háskólanám á Íslandi, höfðu bæði klárað 

grunnnám í heimalandi sínu og sóttu því um framhaldsnám hér á landi. Þau höfðu 

tækifæri til þess að velja sér nám sem kennt var á ensku. Einn þeirra viðmælenda var Jón. 

Aðspurður að því á hvaða tungumáli kennslan hafði verið, svaraði Jón að allt námið hefði 

verið á ensku og tungumálið hafði því ekki verið hindrun fyrir hann. Hann hafði þurft að 

taka nokkra áfanga á ensku til þess að auðvelda sér í háskólanám á ensku en taldi það 

ekki hafa verið flókið. Ólöf, hinn viðmælandinn sem hafði stundað nám við háskóla á 

Íslandi, lenti í annarri stöðu þar sem hún valdi sér nám út frá tungumálinu en ekki áhuga 

sínum á námsefninu. Hún hafði grunnmenntun í fyrirtækjastjórnun og vildi fara í 

framhaldsnám, en fann ekkert í boði sem hentaði hennar námsgrein og var kennt á ensku. 
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Ég sótti fyrst um framhaldsnám í umhverfisfræði... ókei mín mistök voru þau að ég 

hafði í raun engan áhuga á þessu framhaldssnámi. Ég sótti bara um það vegna þess 

að þetta var það eina sem bauðst mér á ensku.1 

Ólöf vissi alltaf að hún hafði áhuga á frekara námi og vildi endilega komast inn í 

framhaldsnám í einhverjum háskóla á Íslandi. En kunnáttuleysi hennar í íslensku fækkaði 

möguleikum hennar til muna. Hún sótti því í nám sem var utan hennar áhugasviðs en 

hafði þann kost að vera kennt á ensku. Að lokum komst hún ekki inn í þetta 

framhaldsnám vegna erfiðleika að fá nám metið og var henni bent á að hún þyrfti að 

endurtaka grunnnám hér á Íslandi til þess að eiga möguleika á að komast í framhaldsnám. 

En það er ekki svo einfalt, þar sem næstum því engar námsbrautir í grunnnámi á Íslandi 

eru kenndar á ensku. Ólöf taldi því að ein af helstu hindrunum hennar í námi á Íslandi 

hefði verið tungumálið. 

Ína var sammála þeirri skoðun Ólafar. Aðspurð að því hvað hún teldi vera helstu 

hindrun flóttafólks í námi, ítrekaði Ína að tungumálið væri stærsta fyrirstaðan fyrir 

langflesta. 

Tungumál. Tungumálið, alveg hundrað prósent. Íslenska og enska, bæði. Það er það 

eina sem er að stoppa þau. Því ef þau eru með íslensku, þá getum við reddað þessu. 

Þá getum við komið þeim inn. Af því ef þau vantar ár í háskóla, þá geta þau farið og 

náð sér í viðbótarundirbúning. Þau geta fengið námið sitt metið inn, geta farið í 

háskólabrýrnar, það opnast allt, allt opnast ef þau eru með tungumálið. En ef þau eru 

ekki með íslenskuna og hvað þá ef þau eru ekki heldur með enskuna þá getur þú 

bara gleymt þessu.  

Eins og Ína nefnir er enskan einnig mikilvæg. Vandamálið er að stundum hefur fólk ekki 

heldur færni í ensku. Gert er ráð fyrir því að þeir sem kunna ekki íslensku geti 

auðveldlega lært tungumálið á ensku. Því hefur t.d. Háskóli Íslands sett þau 

inntökuskilyrði á hagnýta námið í íslensku sem annað mál, að einstaklingurinn verði að 

fá yfir 79 á TOEFL, eða 6.5 á IELTS, prófinu til þess að fá inngöngu (Háskóli Íslands 

e.d.). Þetta getur skapað töluverða erfiðleika fyrir þá sem koma til Íslands með hvorki 

ensku- né íslenskukunnáttu.  

Ólöfu var sagt að best væri fyrir hana að klára grunnnám í íslensku sem annað mál, 

þar sem sú námsbraut væri á ensku. Hún var hrifin af þeirri hugmynd þar sem hún taldi 

mikilvægt að læra íslensku og sótti því um en þurfti að taka íslenskupróf til þess að fá 

aðgang að námsbrautinni. Mánuði seinna var henni tilkynnt að hún hefði ekki staðist 

íslenskuprófið og var því neitað um inngöngu. Grunnnámið er því stærsti þröskuldurinn 

                                                       
1 I first applied for the Masters in Environment... Okay, my mistake was I didn‘t really wanted this 

Masters. I just apply into it because it was the only one in English. 
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fyrir þá sem hafa ekki íslensku að móðurmáli. Það er eitt að læra tungumál til þess að 

geta átt í samskiptum við aðra en það er allt annað að stunda háskólanám á því 

tungumáli. Eins og Björn nefnir: „Á þennan veg er grunnnámið ekki möguleiki fyrir 

neinn. Þú verður að hafa alist upp hér.“2 Björn er einn þeirra sem kláraði grunnnám í 

heimalandi sínu og þarf ekki að endurtaka það. Hann hefur öll skjölin með sér auk góðrar 

enskukunnáttu, svo hann sótti um verkfræðinám sem er í boði á ensku í Háskóla Íslands. 

Hann var þó sammála að þeir sem ekki höfðu þessa grunnmenntun, myndu eiga töluvert 

erfiðara með að komast inn í háskóla þar sem ekki var gert jafn mikið ráð fyrir nemum 

með erlendan bakgrunn og annað tungumál að móðurmáli í grunnnámi. Björn er á tíma 

þessarar rannsóknar í miðju umsóknarferli um nám og er enn umsækjandi um alþjóðlega 

vernd. 

Haukur hefur búið hér í rúmlega 12 ár og hafði miklar skoðanir á því hvernig best 

væri fyrir flóttafólk að komast í nám. Hann var sammála því að tungumálið væri helsta 

fyrirstaðan fyrir flesta og ef einstaklingar læra íslensku, aukist möguleikar þeirra til 

muna. 

Auðvitað ef einstaklingurinn lærir íslensku eru möguleikar hans á að komast í 

háskólanám, eða að aðlagast, töluvert hærri af því að hún eða hann skilur 

tungumálið.3 

Þetta er þó að sjálfsögðu ekki svo auðvelt. Ef við ætlumst til þess að nemendur þurfi að 

vera íslenskumælandi til þess að hafa möguleika til að stunda nám hér á Íslandi, þurfum 

við að bjóða upp á betri íslenskukennslu. Tungumálakunnáttan er ekki bara nauðsynleg 

til þess að stunda nám, heldur gerir hún einstaklingum kleift að skilja hvað er um að vera 

í samfélaginu, hver réttindi þeirra eru, hvar þau geta fundið nauðsynlegar upplýsingar. 

Tungumálakunnátta gerir einstaklinga að virkari samfélagsþegnum. 

Ókei ég hef nafn en ég hef ekki fjölskyldu á bak við það nafn, því eru lögin það eina 

sem ég hef. Ef ég hef ekki aðgengi að lögunum, hvernig get ég varið sjálfa mig. Þess 

vegna er mikilvægt fyrir mig að skilja tungumálið.4 

Ólöf talar hér um mikilvægi þess að skilja tungumálið í nýju samfélagi. Hún hefur setið 

fjögur námskeið hjá Mími og Tin Can Factory en treystir sér þó ekki til að að tala 

                                                       
2 In this way then the Bachelor will not be option for anyone. They have to grow up here. 
3 Of course if that person learn Icelandic then the chances of him going to higher education or integrating 

are much higher because he or she understand the language. 
4 Okay I have a name but I don‘t have the family behind it so the only thing that I have is the law. And if I 

don‘t have access to the law how can I defend myself. So, it‘s really important for me to understand the 

language. 
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tungumálið. Eftir að hafa fallið á íslenskuprófinu og ekki fengið inngöngu í íslensku sem 

annað mál þurfti hún að leita annað. Hún vildi enn endilega komast í nám þar sem henni 

leið vel í háskólaumhverfinu og loks fékk hún inngöngu að hagnýtu námi í félagsfræði. 

7.2 Námslán, fjárhagsaðstoð og fjárhagslegar hindranir 

Fjárhagur flóttafólks hefur mikil áhrif á möguleika þeirra til frekari náms. Í reglum 

Reykjavíkurborgar er gerð grein fyrir því að námsmenn eigi ekki rétt á stuðningi frá 

sveitarfélaginu (Velferðarráðuneytið 2014b). Þetta gerði það enn erfiðara en áður fyrir 

flóttafólk að fara í nám þar sem þau áttu þá á hættu að missa fjárhagsstyrkinn sem þau 

fengu. Á síðasta ári voru hins vegar gerðar breytingar á námslánakerfi LÍN og flóttafólki 

gert kleift að sækja um námslán ef þau gátu sýnt fram á stöðu sína sem einstakling með 

alþjóðlega vernd á Íslandi. Þessar breytingar voru gerðar til þess að tryggja að flóttafólk 

hafi sama rétt til náms og aðrir Íslendingar og stuðlaði því að jöfnum rétti til náms. 

Flóttafólk getur því sótt um námslán strax og það hefur hlotið alþjóðlega vernd hér á 

landi. Eins og Ína Dögg nefnir:   

Já. Bara réttindi, þú ert kominn... þú býrð á Íslandi, þú ert orðinn Íslendingur, þú átt 

heima hérna. Þá átt þú bara rétt á að fá sömu þjónustu og allir aðrir. 

Þetta hefur hins vegar reynst illa og vissu fáir viðmælendur af þessum möguleika. Einn 

viðmælandanna, Jón, hafði stundað nám við Háskóla Íslands árið 2013. Hann hafði verið 

í mastersnámi í lögfræði en ekki fengið tækifæri til að klára. Á þeim tíma hefði hann 

þurft að hafa verið ríkisborgari á Íslandi í 5 ár áður en hann öðlaðist rétt til þess að taka 

námslán, því var þetta ekki möguleiki fyrir hann. En hann var þó forvitinn um þennan 

möguleika og sagðist þekkja til einstaklinga sem gætu nýtt sér þetta ef þeir vissu af 

þessu. 

Nei, nei því ég á tvo vini, sem eru nú þegar hér. Þeir eru flóttamenn, þeir hafa nú 

þegar fengið stöðuna en ég held þeir viti ekki af þessu... ...þeir eru báðir hér en ég 

held þeir viti ekki af þessu.5 

Flestir voru í svipaðri stöðu og Jón og könnuðust ekki við að hafa frétt af möguleikanum 

á að taka námslán. Einstaklingarnir tveir sem höfðu enga reynslu af háskólanum á Íslandi 

né umsóknarferlinu höfðu hvorugir heyrt af möguleikanum að taka námslán, ekki heldur 

sá sem var í miðju umsóknarferli þegar viðtalið átti sér stað. Stefán, einn þeirra sem hefur 

                                                       
5 No, no because now I have two friends, they already get here. They are refugee, they already get their 

residence but I don‘t think they know this... ...both of them are here but I don‘t think they know about this. 
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ekki stundað nám hér, sagðist ekki hafa heyrt af þessum möguleika en taldi að þetta gæti 

aukið aðgengi flóttafólks að námi. Haukur minntist þess þegar hann hefði ætlað sér að 

sækja um þyrlunámskeið árið 2009 en LÍN neitaði honum vegna þess að hann hafði ekki 

búið hér í 5 ár. Að hans sögn fékk hann svarið: „...en þú ert ekki íslenskur“6 þegar hann 

mætti á skrifstofuna til að sjá hverjir möguleikar hans væru til námslána.  

Eins og nefnt var hér að ofan, komst Ólöf í hagnýtt nám í félagsfræði á 

framhaldsstigi, en þar varð Ólöf fyrir því að geta ekki tekið námslán og þurfti því að 

hætta í námi. Hagnýta námið uppfyllti ekki reglur lánasjóðsins um lágmarksfjölda 

eininga á önn. Hún varði samtals einum og hálfum mánuði í námið en komst síðan að því 

að námið var ekki lánshæft. Þegar rannsakandi ræddi við hana um námið hennar og af 

hverju hún hefði þurft að hætta, reyndist þetta svarið: 

Af því að þetta var hlutanám. Öll greinin var 30 einingar en til að eiga rétt á 

námslánum þarftu að klára 22 einingar á önn.7 

Þetta leiddi til þess að hún gat ekki stundað nám því hún fékk heldur ekki stuðning frá 

sveitarfélaginu. Á þeim tímapunkti sem hún gerðist námsmaður, hafði hún ekki lengur 

rétt á fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu.  

Þetta var svo ógnvekjandi. Í tvo mánuði borgaði ég ekki leiguna. Tvo mánuði vegna 

þess að LÍN sagðist ekki geta lánað mér og [sveitarfélagið] segir: „ó þú ert nemandi, 

þá borgum við þér ekki.“ Í tvo mánuði, hafði ég engar tekjur. ... Þú ert í ótrúlega 

viðkvæmri stöðu, þú veist, þegar þú reynir að komast inn í samfélag.8 

Ólöf lauk einum og hálfum mánuði í náminu og á þeim tíma gat hún ekki borgað leigu. 

Hún missti þá fjárhagsaðstoð sem hún hafði fengið frá Reykjavíkurborg þrátt fyrir að 

vera ekki í lánshæfu námi. Námslánin voru gerð aðgengileg til þess að jafna rétt allra til 

náms en ef einstaklingurinn hefur ekki tök á að taka 22 einingar á önn, þarf hann að sjá 

fyrir sér sjálfur. Gert er ráð fyrir því að þá hafi einstaklingur nægan tíma til að vinna með 

námi. Það er þó ekki tekið tillit til annarra aðstæðna margra einstaklinga sem hafa ekki 

tök á að vinna með námi.  

Þegar einstaklingur hefur fengið alþjóðlega vernd hér á Íslandi er honum boðin 

aðstoð frá félagsráðgjafa. Einstaklingurinn ræður þó hvort hann nýtir sér aðstoðina sem 

                                                       
6 ...but you are not Icelandic. 
7 Because this program was part-time study. I had 30 credits for the whole diploma. But with LÍN you have 

to have 22 credits by semester. 
8 It was so scary. I spent two months without paying my rent. Two months because LÍN say they won‘t pay 

and the government say: „oh you are a student so we won‘t pay.“ So two months, I had no income from 

nowhere. ... You are in a very vulnerable position, you know, trying to get into a society. 
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félagsráðgjafar bjóða upp á. Hins vegar er það á ábyrgð félagsráðgjafanna að upplýsa þá 

um alla þeirra möguleika ef þeir sýna áhuga á frekari menntun. Algengt er að flóttamenn 

viti ekki hvar þeir geta fengið upplýsingar um nám eða námslán og leita því til stofnana 

sem þeir hafa verið í meiri samskiptum við, t.d. Rauða krossinn. Björn var einn þeirra og 

minntist á að hafa setið eitt námskeið hjá Rauða krossinum. Við lok námskeiðsins ákvað 

hann að spyrjast fyrir um möguleika hans til frekari náms en að hans sögn: „ég spurði 

þau hvernig ég gæti komist inn í háskólann, en þau vissu ekki mikið.“9 Þetta leiðir okkur 

að næsta þema sem greint var í viðtölunum, en það var skortur á upplýsingum fyrir 

flóttafólk um hvernig þau geta sótt um háskóla og hvort þau eigi almennt rétt á frekari 

menntun. 

7.3 Skortur á upplýsingum 

Á Íslandi tökum við ekki tillit til þess að þeir sem ekki hafa alist upp hér hafa ekki allar 

þær upplýsingar sem við teljum vera sjálfsagðar. Ef einstaklingur elst upp í ákveðnu 

samfélagi þar sem hann hefur fjölskyldu og bakland, hefur hann fleiri möguleika til að 

nálgast upplýsingar sem ekki er hægt að fá á vefsíðum menntastofnana eða frá 

félagsráðgjöfum (Morrice 2013, 655). Ofan á það bætist auðvitað tungumálið, þar sem 

töluvert auðveldara er að nálgast upplýsingar ef einstaklingurinn talar tungumál ríkisins. 

Þetta bakland og aukið upplýsingaflæði getur skipt sköpum þegar verið er að leita að 

námi sem hentar einstaklingi. Flóttafólk hefur ekki þennan auka hlekk í 

upplýsingaflæðinu en lagalegar breytingar geta ekki komið til móts við þann mismun. 

Því er mikilvægt að stofnanir og félagsráðgjafar hafi þetta í huga þegar þau reyna að 

koma til móts við þann skort af upplýsingum sem flóttafólk upplifir. 

Björn, sem er í dag í miðju umsóknarferli um nám í HÍ, ákvað að taka málið í sínar 

eigin hendur og fór sjálfur upp á skrifstofu hjá Verkfræði- og Náttúruvísindasviði til þess 

að fá upplýsingar um hvernig hann gæti sótt um. Hann upplifði sig sem óvelkominn en 

var mjög ákveðinn að fá þær upplýsingar sem hann vantaði.   

Þú labbar inn á skrifstofuna, en þú ert óvelkominn. Því hún er að vinna og þú heldur 

bara áfram að þrýsta... en ég hélt áfram að þrýsta á þau og loksins svöruðu þau og 

sögðu mér hvað ég ætti að gera. En það var mjög erfitt... líka fyrir þau og ef allir 

flóttamenn fara á skrifstofuna þeirra og umsóknarskrifstofunnar og gera það sem ég 

                                                       
9 I asked them how to get into University, but they didn‘t know that much. 
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gerði, þá verður þetta ómögulegt. Það þarf því að vera skrifstofa eða eitthvað sem 

sér um þessi mál.10 

Hér er hann að segja rannsakandum frá því hvernig hann fór að því að sækja um skólann 

og ganga frá umsókninni. Hann hafði fyrst leitað til Rauða krossins fyrir upplýsingar, 

eins og nefnt er hér að ofan, en fékk ekki mikla hjálp þar. Að lokum fór hann á 

skrifstofuna sjálfur og þrýsti á starfsfólkið til þess að fá loks þær upplýsingar sem hann 

þurfti. Með þessari aðferð gat hann auðvitað fengið það sem hann vantaði en eins og 

hann nefnir sjálfur gengi þetta ekki upp ef allir flóttamenn sem höfðu áhuga á námi gerðu 

það sama. Það vantar frekari aðstoð fyrir þessa einstaklinga um hvernig þau fara að því 

að sækja um. Ef hringt er í nemendaskrá er fólki oft bent á heimasíður háskólanna en þar 

eru ekki allar upplýsingar þýddar yfir á ensku. Eins og Ólöf nefnir hér:  

Nei, nei. Allt er á íslensku. Það sem er á ensku eru áfangarnir. Restin... Grunnurinn 

er á ensku en restin er á íslensku. Ef þú vilt því fá fleiri upplýsingar, þá þarftu að 

þýða allt í gegnum Google translate.11 

Stefán var einnig sammála þessu. Hann var einn þeirra sem hafði ekki reynslu af 

háskólakerfinu en sagðist hafa þó reynt að afla sér upplýsinga um hvernig hann gæti sótt 

um. Hann vissi að hann þyrfti að klára nám fyrst í framhaldsskóla, til þess að öðlast 

stúdentspróf áður en hann gæti haldið áfram í háskóla en stefndi þó á háskóla í 

framtíðinni. Honum hafði þó þótt erfitt að finna upplýsingar um hverjir möguleikar hans 

væri. 

Það eru engar upplýsingar um hvar þú getur lært íslensku, það er engin tenging við 

menntakerfið. Okkur vantar upplýsingar um hvernig við getum fengið aðgengi að 

menntun á Íslandi. Við þurfum vefsíðu, eða eitthvað sem gefur fólki frekari 

upplýsingar.12 

Hann hafði átt erfitt með að nálgast allar þær upplýsingar sem hann vantaði um frekara 

nám og upplifði sig og aðra sem týnda þegar kæmi að frekara námi. Þegar þetta viðtal var 

að eiga sér stað var vika í fyrsta umsóknarkaffi Student Refugees Iceland. Stefán sýndi 

                                                       
10 Like when you step into the office, you are not invited. Because she‘s working for example and you get 

into high pushing... but you know I kept pushing on them and finally they opened up and they told me what 

to do. But it was kind of hard ... it‘s not easy for them and if all refugees go to their office, and the 

administration which keeps reading the case, if all the refugees do what I do, it‘s also not possible. So it‘s 

true, there have to be some office that does this. 
11 No, no. Everything is in Icelandic. What you have in English is uh... the classes. For all the rest... The 

basis is in English but all the rest is in Icelandic. So if you want to have more information, you have to 

translate everything through google translate. 
12 No links to know where you can learn Icelandic, no contact with the education system. We need 

information on how to access education in Iceland. We need a site, or something that gives people 

information.  
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mikinn áhuga á þeim viðburði og hafði nú þegar gert ráðstafanir til þess að fara á þann 

viðburð til að afla sér frekari upplýsinga um frekara nám og hljóta aðstoð við umsóknir, 

ef þess þyrfti. Það er því von að sú heimasíða sem Student Refugees Iceland verkefnið 

hefur sett upp, getur orðið að þessum auka upplýsingamiðli sem margir viðmælendanna 

voru sammála að vantaði.  

Jón var þó einn þeirra sem hældi vefsíðu HÍ töluvert fyrir þægilega uppsetningu og 

aðgengilegar upplýsingar. Hann var hrifinn af því að hægt væri að nálgast allar þær 

upplýsingar sem hann þurfti varðandi áfangana sína og námskeiðin og leit ekki svo á sem 

að það hafi verið skortur af upplýsingum. Allavega ekki á meðan á náminu stóð. 

Ég held að háskóla vefsíðan hjálpi mér með um 80% námsins.13  

Þær upplýsingar sem hann telur hafa verið aðgengilegar eru þær sem hann þurfti á meðan 

hann stundaði nám við HÍ. Þegar hann sótti um fór hann hins vegar bara sjálfur í 

lögfræðideildina og fékk þær upplýsingar sem hann vantaði beint frá þeim. Hann fékk 

ekki aðstoð eða leiðbeiningu um hvar eða hvernig hann gæti sótt um og leitaði því þær 

upplýsingar uppi sjálfur, líkt og Björn gerði fyrir sína umsókn.  

7.4 Skilgreining flóttafólks innan menntastofnana 

Vegna skorts á upplýsingum var erfitt fyrir flóttafólk að fóta sig innan kerfisins. 

Flóttafólk er komið með stöðu og hefur því kennitölu, ólíkt alþjóðlegum nemum þegar 

þau sækja um. Því eru þau skráð sem íslenskir nemendur í kerfinu. Það eru bæði kostir og 

gallar við það. Kostirnir eru þeir að einstaklingarnir fá ekki stimpil flóttamanns, þar sem 

algengt er að flóttafólk sækist í nám til að komast hjá þeim stimpli og losna við stöðu 

fórnarlambs. Gallinn er hins vegar sá að þau fá ekki þá þjónustu sem alþjóðlegum 

nemum stendur til boða. Til dæmis geta alþjóðlegir nemar fengið mentor sem þeim er 

úthlutað af Alþjóðanefnd Stúdentaráðs Háskóla Íslands ef þau stunda nám þar. 

Ég held ég viti ekki hvernig ég sé sjálfan mig, ef ég er kynntur sem alþjóðlegur nemi 

eða innlendur nemi. Þetta ýtir mér svo út... því stundum segja þau að þessi hópur sé 

fyrir alþjóðlega nema og þessi hópur fyrir íslenska. Ég veit ekki í hvorum hópnum 

ég er. Þannig að mér líður eins og ég sé týndur í miðjunni.14 

                                                       
13 I think the University website it helps like 80% of my studies. 
14 I think I don‘t know how to recognize myself if I‘m introduced as a international student or if I‘m 

introduced as national student. So, this is always like phasing me out because sometimes the people they go 

like...this group for international student and this group for Icelandic student. I don‘t know which group to 

go in. So, I feel that I am just lost in the middle. 
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Þetta sagði Jón aðspurður að því hvað honum þótti hafa verið stærsta hindrunin í náminu. 

Jón talaði sérstaklega um það að hann átti erfitt með að fóta sig innan háskólakerfisins. 

Það var erfitt fyrir hann að skilja hvort hann væri alþjóðlegur nemi eða innlendur sem 

gerði það að verkum að hann taldi sig utan kerfisins og vissi ekki hvar hann stóð. Þó að 

ákvörðunin um að flagga ekki þeim sem höfðu stöðu flóttamanns innan kerfisins sé í 

sjálfu sér réttmæt og á að stuðla að jafnrétti allra nema er líklegt að flóttafólk tapi 

einhverjum stuðningi sem þau hefðu annars fengið ef þau væru skilgreind sem 

alþjóðlegir nemar. T.d. sá stuðningur sem alþjóðlegir nemar geta kosið að hafa, sem er að 

hafa mentor. Þessir mentorar eru núverandi nemendur háskólans sem styðja við 

alþjóðlega nema með því að veita þeim andlegan stuðning og svara þeim spurningum 

sem nemendurnir kunna að hafa. Þessi stuðningur felst einnig í því að vera til taks ef 

nemendurnir upplifa sig týnda innan kerfisins eða samfélagsins, þá eiga þau að geta 

leitað til mentoranna sinna (Háskóli Íslands e.d.). Þessi upplifun gæti reynst flóttafólki 

vel í upphaf námsins síns, svo þeim líði betur í nýja umhverfinu. 

Skilgreining flóttafólks innan kerfisins kom ekki upp í mörgum viðtölum. Þetta var 

vegna þess að fáir þeirra höfðu í raun stundað nám við háskóla á Íslandi. En af þeim 

tveimur viðmælendum sem höfðu verið í háskólanámi hér á landi, Jón og Ólöf, fann Jón 

töluvert meira fyrir þessu. Þetta gæti einnig stafað af því að hann var lengur í námi en 

hún þar sem hún þurfti að hætta vegna fjárhagslegra örðugleika. Hins vegar var þetta efni 

töluvert rætt í viðtalinu við Ínu Dögg Eyþórsdóttur þar sem hún taldi það vera kostur að 

flagga ekki þessum einstaklingum innan kerfisins. 

Við tókum þá ákvörðun að við vildum ekki flagga þeim inni í kerfinu ef að þau vilja 

ekki láta flagga sig. Því þau vilja ekkert endilega láta stimpla sig sem fólk í þessum 

aðstæðum. Þau vilja blandast inn í hópinn og vera einn af hópnum. 

Með þessu er því búist við því að einstaklingarnir sem vilja fá frekari stuðning eða 

aðstoð, sækist eftir henni sjálfir og tilkynni að þeir hafi stöðu flóttamanns og þurfi 

ráðgjöf. Ína nefndi einnig að námsráðgjafarnir sem bjóða upp á náms- og starfsráðgjöf 

fyrir alla nemendur skólans, vita að ef manneskja með stöðu flóttamanns kemur til þeirra 

í leit að upplýsingum, að best sé að hringja í Ínu þar sem hún hefur oft þær upplýsingar 

sem þau vantar. Það lítur því út fyrir að þeim einstaklingum sem hafa alþjóðlega vernd á 

Íslandi og leita sér aðstoðar við að sækja um nám sé oft bent á Ínu Dögg á skrifstofu 

ENIC/NARIC, þar sem hún er ein af fáum sem getur aðstoðað þau við að hljóta inngöngu 

í háskólann. 
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7.5 Aðlögun 

Í lok hvers viðtals voru viðmælendurnir spurðir að því hvort þeim þætti æðri menntun 

aðstoða einstaklinga við aðlögun í nýju samfélagi.  

Já, já, já. Alveg tvímælalaust og ég held að íslenskan sé lykillinn. Ef að hagnýta 

íslenskan myndi taka burt TOEFL skilyrðin og það yrði opnað meira fyrir þá sem 

eru hérna á landinu, þá held ég að það myndi veita þeim betri tækifæri. Ef þau 

myndu síðan klára það nám og kæmust þá áfram í BA námið, það er mín trú að það 

myndi aðstoða þennan hóp gífurlega. Sérstaklega núna þegar þau geta tekið námslán 

og þau geta farið í námið af fullum þunga. 

Þetta var svar Ínu Daggar aðspurð að því hvort menntun gæti aðstoðað flóttafólk við 

aðlögun í íslenska samfélaginu. Einstaklingar geta þó sótt um grunnnám í íslensku sem 

annað mál, án þess að leggja fram TOEFL, en þeir sem ætla sér í hagnýta námið þurfa að 

sýna fram á enskukunnáttu. Allir viðmælendurnir tóku einnig undir þetta og töldu að 

frekara aðgengi fyrir flóttafólk að námi myndi leiða til betri samfélagslegrar aðlögunar 

þeirra. Nám stuðlar að frekara félagslífi, þar hafa þau tækifæri til að losa sig við stimpil 

flóttamanns, losna við þá viðkvæmu stöðu sem þau eru í og geta nýtt sér það að vera bara 

einn af nemendunum í háskólanum.  

Við hittum fólk í námi. Þú ert að sóa lífi þeirra ef þú menntar þau ekki.15 

Þetta nefnir Stefán þegar við ræddum hvernig æðri menntun getur aðstoðað flóttafólk við 

aðlögun. Eins og var nefnt hér fyrir ofan, taldi hann að það væri verulegur skortur á 

upplýsingum fyrir flóttafólk um hvar og hvernig það gæti sótt um frekara nám á Íslandi. 

Hann var ákveðinn í því að ef flóttafólk fær ekki þessar upplýsingar og er ekki gefið 

tækifæri til þess að mennta sig frekar, ef það vill það, erum við ekki að gefa þeim 

tækifæri til þess að laga sig að samfélaginu. Eins og hann segir þá hitta einstaklingar aðra 

í námi. Þar geta þau myndað tengsl við nemendur, þar á meðal íslenska nemendur. Það 

getur ýtt undir meiri félagsþátttöku flóttafólks og þátttöku þeirra í samfélaginu. 

Að vera hér reyndist kunnuglegt. Ég hef engan á Íslandi og ég var bara... Ég kynntist 

mörgum í ræktinni, á Háskólatorgi og í Hámu og saman þá... þá varð Háskólinn eins 

og heimilið mitt.16 

Hér er Jón að ræða það hvernig háskólasamfélagið lét honum líða betur hér á Íslandi. 

Hann nefndi einnig að þrátt fyrir að hann væri ekki lengur í námi þá kæmi hann stundum 

                                                       
15 We would meet people through education. You are wasting their life if you don‘t educate them. 
16 Being here it kind of feel like familiar. As I don‘t have anybody in Iceland and I was just... I met many 

people just at the gym and in Háskólatorg and in Háma so together like... it‘s like kind of my big home the 

University. 
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á háskólasvæðið bara því honum liði vel hér. Þetta var nýja heimilið hans, þar sem hann 

hafði tækifæri til að kynnast fleiri einstaklingum, hvort sem það voru samnemendur hans 

eða kennarar. Hann var því mjög þakklátur fyrir það að hafa getað stundað nám, þótt það 

hafi bara verið í stuttan tíma. Á tíma viðtalsins sýndi hann einnig áhuga á að sækja aftur 

um á næstu önn og halda þá vonandi námi sínu áfram. 

Björn var einnig spenntur fyrir því að hefja nám á Íslandi þar sem hann taldi að þetta 

gæti hjálpað honum töluvert að aðlagast samfélaginu, líða vel og finna vinnu sem hentaði 

hans menntun. Hann nefndi þó að þetta væri persónulegt fyrir alla. Að sjálfsögðu hjálpaði 

menntun einstaklingum við að fóta sig í nýju samfélagi, en þetta væri þó persónubundið 

og þurfti einstaklingurinn virkilega að þurfa þess ef menntunin átti að aðstoða við 

aðlögun. Hann nefndi einnig það hvernig nám gefur þeim tækifæri við að losna við þann 

stimpil sem flóttafólk fær, að vera fórnarlamb. 

Ein [námsbraut] af þeim getur kannski bjargað mér, losað mig við neikvæðnina um 

innflytjendur. Önnur getur kannski komið mér í góða vinnu.17 

Hann er því að vonast til þess að með auknu námi geti það annað hvort losað hann við þá 

neikvæðu hugmynd sem fylgir flóttafólki og innflytjendum, að þau koma hingað einungis 

í leit að peningum en ekki til þess að öðlast betra líf, eða komið honum í góða vinnu þar 

sem hann getur nýtt sér menntun sína.  

Ólöf var einnig mjög sammála því að menntun aðstoði flóttafólk við aðlögun í nýju 

samfélagi. Hún ítrekaði mikilvægi háskólastofnana í að uppbyggja einstaklinga og gera 

þá að þátttakendum í samfélaginu.  

Þetta er grunnurinn. Ef þú vilt komast inn í samfélag, þá er skólinn sú stofnun sem 

aðstoðar þig við að gerast þátttakandi í samfélaginu. Ef þú hefur ekki aðgang að 

skólanum, þá hefur þú ekki aðgang að samfélaginu.18 

Ef aðgengi flóttafólks að þessum stofnunum er skert, þá hljóta þau ekki sömu tækifæri 

innan samfélagsins og þeir sem hafa alist hér upp. Mikilvægt er að allir fái að njóta sömu 

tækifæra en einnig fái þá aðstoð sem þau þurfa til þess að geta nýtt sér þau tækifæri. Ólöf 

segir einnig frá upplifun flóttafólks þegar það fær fyrst stöðu. Þessir einstaklingar komu 

hingað í leit að betra lífi, í burtu frá þeim hörmungum sem þau hafa upplifað.  

                                                       
17 One of them maybe rescue me, get rid of this negative immigration thing. And one of them could get me 

a good job. 
18 It‘s the basis. If you want to get into a society, the school is like the institution that helps you become a 

member of the society. So if you don‘t have access to the schools that means you don‘t have access to the 

society. 
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Þau hafa verið að þrýsta á það að ef þú ert flóttamaður þá ertu dáinn. Þú hefur enga 

framtíð. En þegar þú færð stöðu flóttamanns þá hefur þú von um að þú fáir nýtt líf. 

En þau gefa okkur ekki nýtt líf! Þau gefa okkur skjal, þau gefa okkur eitthvað að 

borða og eitthvað til að sofa á, svo er það búið. Þú ert búinn.19 

Hér heldur Ólöf áfram að ítreka mikilvægi þess að flóttafólk fái að njóta sömu tækifæra. 

Það er því nauðsyn að leggja sérstaka áherslu á að þessir einstaklingar hafa vonir um að 

hefja hér nýtt líf og menntun er leiðin til þess. Með auknu aðgengi að námi hafa þessi 

einstaklingar frekari möguleika til að aðlagast nýju samfélagi og byggja sér upp nýtt líf. 

Þetta aðstoðar þau ekki einungis við að líða betur í nýju samfélagi heldur einnig að losa 

sig við þann neikvæða stimpil sem orðalag nútímasamfélagsins á Íslandi hefur látið 

fylgja því að vera flóttamaður. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
19 They have been pushing that if you are a refugee, you are dead. You have no future. But when you come 

to this refugee status it‘s the hope that you have a new life. But they don‘t give us a new life! They give us 

document, then they give us something to eat, and something to sleep on and then end. You have ended. 
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8 Umræður 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á þær hindranir sem kunna að mæta 

flóttafólki í leit þeirra að æðri menntun en einnig færa rök fyrir því að aukið aðgengi 

flóttafólks að menntun geti auðveldað þeim aðlögunina að nýju samfélagi. Markmiðið 

var því að skoða aðstæður og upplifanir flóttafólks af háskólasamfélaginu og lífi þeirra á 

meðan á náminu stendur og eftir að því er lokið. Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar 

voru því tvær: Hverjar eru þær hindranir og áskoranir sem flóttafólk verður fyrir þegar 

það hyggst sækja um frekara nám á Íslandi? og Getur aukin menntun aðstoðað flóttafólk 

við aðlögun í nýju samfélagi? Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður 

rannsóknarinnar í tengslum við fræðilega umfjöllun ritgerðarinnar. 

8.1 Rödd flóttafólks og tungumálakunnátta 

Meirihluti viðmælendanna fjallaði í viðtölunum um mikilvægi tungumálakunnáttu í 

aðlögun að nýju samfélagi og aðgengi þeirra að menntun. Ein helstu rök fyrir því að auka 

aðgengi nemenda með flóttamannabakgrunn að námi eru þau að með aukinni menntun 

öðlast einstaklingar rödd innan samfélagsins. Dryden-Peterson og Giles (2010) færa rök 

fyrir því að flóttamenn hafi nú þegar takmarkað rými til þess að geta tjáð sig um sína 

erfiðleika. Flóttafólk skortir þá rödd sem gerir einstaklingum kleift að koma sínu á 

framfæri og eiga því í erfiðleikum við að losa sig við stimpil fórnarlambs sem samfélagið 

hlýtur þeim. Æðri menntun getur gegnt lykilhlutverki í að snúa þessu orðalagi við og 

valdefla flóttamenn (Dryden-Petersen og Giles 2010, 5). Með aukinni menntun fylgir 

gagnrýnin hugsun og frekari skilningur á samfélaginu, sem hefur það í för með sér að 

auka lífsgæði þeirra sem upplifa sig á jaðrinum, til muna. Einn viðmælendanna lýsti 

svipaðri skoðun þar sem hún taldi sig ekki geta haft fullan skilning á réttindum sínum 

innan samfélagsins ef hún skildi ekki tungumálið.  

Viðmælendurnir voru allir sammála því að tungumálið væri einn mikilvægasti 

hlekkurinn í frekari aðlögun. Einnig töldu þau að léleg tungumálakennsla á Íslandi og 

erfiðleikar að læra tungumálið leiddi til þess að erfitt væri að hljóta inngöngu í 

háskólanám.  Menntastofnanir á Íslandi hafa mjög takmarkaða möguleika í boði fyrir þá 

einstaklinga sem ekki kunna íslensku og leggja miklar kröfur í tungumálakunnáttu. Þetta 

á ekki bara við um íslenskukunnáttu, heldur þurfa þeir erlendu einstaklingar sem sækja 

um nám í ensku einnig að sýna fram á enskukunnáttu. Þetta gerir það að verkum að þessir 

einstaklingar geta síður menntað sig en aðrir. Kanno og Varghese (2010) sýna fram á að 
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of háar kröfur um tungumálakunnáttu í menntastofnunum hrinda í burtu frá sér 

mögulegum nemendum sem hafa annað tungumál að móðurmáli. Menntastofnanir á 

Íslandi þurfa að gera sér grein fyrir ólíkum bakgrunnum þeirra einstaklinga sem hljóta 

hér alþjóðlega vernd, þar sem í ákveðnum tilfellum hafa einstaklingar einfaldlega enga 

kunnáttu í ensku. Kröfur um TOEFL próf í íslenskunám, eins og er staðan með hagnýta 

námið í íslensku sem annað mál, útilokar stóran hóp flóttafólks sem hefur einbeitt sér að 

því að læra íslensku en ekki ensku. 

Viðmælendurnir voru sammála því að tungumálið væri mikilvægt og sýndu öll áhuga 

á að læra sem mest af íslenskunni, hins vegar töldu þau ólíklegt að þau gætu nokkurn 

tímann stundað nám á íslensku. Þó að hindranirnar séu fleiri en einungis 

tungumálaörðugleikar, hefur tungumálið mesta aflið til að hrinda frá sér nemendum sem 

treysta sér ekki í málinu (Kanno og Varghese 2010, 317). Menntastofnanir þurfa að vera 

betur í stakk búnar til þess að taka á móti nemendum sem ekki hafa sama bakgrunn í því 

tungumáli sem helst er kennt á. Það þarf að bjóða nemendum upp á fleiri möguleika til 

náms, sérstaklega í grunnnámi þar sem námið er nær einungis á íslensku. 

8.2 Fjárhagur og upplýsingaskortur 

Ótti flóttafólks við að missa fjárhagsaðstoðina frá sveitarfélaginu getur einnig hrakið þau 

frá því að stunda frekara nám. Þegar einstaklingur hlýtur inngögnu í háskóla á Íslandi og 

uppfyllir ekki skilyrði fyrir námsstyrkjum, þá missir hann rétt á fjárhagsaðstoð frá 

sveitarfélaginu sínu (Velferðarráðuneytið 2014b). Einn viðmælendanna nefndi að hafa 

misst þá fjárhagsaðstoð sem henni hafði verið veitt áður en hún varð nemandi. Námið 

sem hún var í var þó ekki lánshæft, þar sem hún var ekki í nægilega mörgum einingum á 

önn og gat því ekki verið á námslánum. Hún uppfyllti heldur ekki skilyrði 

sveitarfélagsins fyrir námsstyrk, þar sem hún var komin yfir aldurstakmörkin sem greind 

eru í 18. gr. um fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar. Þetta varð til þess að hún gat ekki 

borgað leigu í tvo mánuði og þurfti að lokum að skrá sig úr náminu. 

Til þess að jafna möguleika flóttafólks til náms, var tekin ákvörðun um að bjóða 

flóttafólki það úrræði að geta tekið námslán strax og þau hefðu fengið stöðu sína hér á 

landi (Morgunblaðið 2018). Þessi möguleiki átti að greiða aðgengi þeirra að námi og 

jafna tækifærin sem veitt eru öllum nemendum á Íslandi. Hins vegar tilheyrir flóttafólk 

viðkvæmum hópi og hentar því þetta úrræði alls ekki öllum. Algengt er að flóttafólk hafi 

erfiða fortíð að baki sér sem getur leitt til þess að þau eigi í meiri erfiðleikum með nám, 

hvað þá með nám á öðru tungumáli. Þetta getur haft þær afleiðingar í för með sér að 
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flóttafólk skuldi námslán án þess að hafa lokið námi. Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga fellur 

niður ef einstaklingur er í lánshæfu námi, þótt óvíst sé hvort einstaklingurinn geti staðist 

námsframvindukröfur (Viðtal við starfsmann LÍN, 3. desember 2019). Þessa hættu þarf 

að koma til móts við. Flóttafólk þarf aukinn sveigjanleika í það minnsta fyrsta árið þeirra 

í háskóla og veita þeim þann möguleika að njóta enn stuðnings sveitarfélagsins og stofna 

þeim ekki í þá hættu að detta í skuld. 

Það var verulega algengt meðal viðmælendanna að þeir töldu sig skorta upplýsingar. 

Þeir vissu fæstir af möguleikanum að taka námslán og áttu í erfiðleikum með að skilja 

kerfið. Það er algengt vandamál meðal flóttafólks sem hyggst fara í nám, að vanta þær 

upplýsingar sem það fólk sem alist hefur upp í samfélaginu telur sjálfgefið að hafa. 

Einstaklingar, einna helst þeir sem búa í litlum samfélögum, fá oft mikla aðstoð og 

upplýsingar frá vinum og fjölskyldumeðlimum sem líklegast hafa sjálfir stundað nám í 

sama skóla eða allavega í svipaðri menntastofnun. Flóttafólk hefur ekki þann stuðning 

sem innlendir og aðrir kunna að hafa sem skerðir möguleika þeirra til upplýsingaöflunar 

(Bajwa, Couto og Kidd o.fl. 2017, 57). Þau eru þá líklegri til þess að leita þessara 

upplýsinga á öðrum stöðum, t.d. hjá kunningjum í svipaðri stöðu, en þetta getur leitt til 

rangra eða villandi upplýsinga (Bajwa, Couto og Kidd o.fl. 2017, 60).  

Nýlega hafa stúdentar tekið það í sínar hendur að veita flóttafólki frekari upplýsingar 

um umsóknarfresti og námskröfur ef það hyggst fara í háskólanám. Landssamtök 

íslenskra stúdenta (LÍS) setti af stað verkefnið Student Refugees Iceland, þar sem 

markmiðið er að veita flóttafólki upplýsingar um æðri menntun og aðstoð við umsóknir. 

Með Student Refugees Iceland reynir LÍS að bæta upp fyrir þann skort á upplýsingum 

sem er til staðar. Aftur á móti er þetta stúdentadrifið framtak með sjálfboðaliðum. 

Nauðsynlegt er að stofnanir og sveitarfélög taki meiri ábyrgð á upplýsingaveitun til 

flóttafólks og myndi framkvæmanlegri aðgerðir í móttöku flóttafólks. 

8.3 Aðlögun flóttafólks með aðstoð æðri menntunar 

Í loks hvers viðtals lagði rannsakandi fyrir viðmælendurna spurningu er varðar aðlögun 

þeirra á Íslandi og hvort þau teldu að aukið aðgengi að menntun geti aðstoðað við 

aðlögun einstaklinga. Allir viðmælendurnir voru sammála því að aukið aðgengi að námi 

geti gegnt lykilhlutverki í frekari aðlögun flóttafólks. Mikilvægt hlutverk menntunar er 

að auka félagslíf og koma í veg fyrir einangrun og þetta á ekki aðeins við um flóttafólk. 

Menntun stuðlar að auknum félagslegum þroska allra. Hins vegar er flóttafólk 
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einstaklega viðkvæmur hópur sem er í meiri hættu á að einangra sig ef það upplifir sig 

ekki velkomið í móttökusamfélaginu (Crea 2015, 13). Einnig á flóttafólk oft og tíðum 

erfiða fortíð sem getur leitt til andlegra veikinda. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á 

að aukin menntun getur eflt andlega líðan þeirra og stuðlað að vellíðan þeirra (Mitschke 

o.fl. 2013, 263). Aukin vellíðan er mikilvæg ef aðlögun á að vera sem árangursríkust. 

Þeir viðmælendur sem höfðu stundað nám við háskóla á Íslandi sögðu að þeim hafi 

liðið vel í háskólaumhverfinu. Einn líkti háskólasvæðinu við heimili, þar sem 

háskólasamfélagið var honum kunnuglegt. Viðmælandinn sem stóð í miðju 

umsóknarferli þegar viðtalið átti sér stað var spenntur fyrir því að komast aftur í 

kunnuglegan vana. Hann hafði stundað nám í heimalandi sínu og leið vel í 

háskólasamfélagi. Hann taldi að námið gæti „bjargað“ sér. Losað hann við þann 

neikvæða stimpil sem fylgir því að fá stöðu flóttamanns. Þessi neikvæði stimpill getur 

útilokað flóttafólk frá samfélaginu og ýtt undir vanlíðan einstaklinga. Með aukinni 

menntun eflist sjálfstraust þessara einstaklinga en einnig stuðlar menntun að aukinni 

félagslegri tengingu. Menntun getur því komið í veg fyrir einangrun flóttafólks í 

móttökusamfélaginu og gerir þeim kleift að ímynda sér mögulega framtíð þar (Dryden-

Peterson 2017, 16). 

Aðlögunarferli flóttafólks sem sveitarfélögin styðjast við í dag byggir ekki upp líf 

þeirra einstaklinga sem hljóta alþjóðlega vernd. Skjölin sem tilgreind voru hér að ofan 

stuðla ekki að aukinni menntun fyrir frekari aðlögun flóttafólks og lítið sem ekkert er gert 

ráð fyrir námi flóttafólks á Íslandi. Í aðlögun flóttafólks er frekar stefnt að því að koma 

einstaklingum út á vinnumarkaðinn svo það geti farið að sjá fyrir sér sjálft. Þessar 

leiðbeiningar og reglur þarf að endurskoða. Sameiginlegt álit allra viðmælendanna var að 

aukin menntun flóttafólks stuðlaði að betri aðlögun og aukið aðgengi þeirra að námi 

myndi reynast vel í framtíð þeirra á Íslandi. Reglur og leiðbeiningar sveitarfélaganna og 

stofnana þurfa að endurspegla þá skoðun til styðja við árangursríkari aðlögun flóttafólks 

á Íslandi. 
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9 Lokaorð 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að varpa ljósi á þær hindranir sem standa í vegi fyrir 

flóttafólki í leit þeirra að æðri menntun en einnig að sýna fram á hvernig aukið aðgengi 

flóttafólks að námi getur stuðlað að árangursríkari aðlögun þeirra. Þetta er víðamikið 

viðfangsefni sem nauðsynlegt er að rannsaka frekar og því erfitt að gera því tæmandi skil 

hér. Þó gefa niðurstöður rannsóknarinnar ágæta hugmynd af upplifun flóttafólks af 

menntakerfinu hér á Íslandi og nauðsyn þess að auka aðgengi þeirra að því.  

Titill ritgerðarinnar, „Ef þú vilt aðlaga þig að samfélagi, þá er háskólinn sú stofnun 

sem aðstoðar þig við að gerast þátttakandi í því samfélagi“, er tilvitnun í orð eins 

viðmælandans í rannsókninni og varpar skýru ljósi á meginniðurstöður hennar. Sýnt 

hefur verið fram á það, bæði í þessari rannsókn og öðrum, að aukin menntun eykur 

lífsgæði eintaklinga. Þetta á ekki síst við um flóttafólk og getur þetta skipt sköpum í 

aðlögunarferli þeirra að móttökusamfélaginu. Þeirri aðstoð sem flóttafólk hlýtur í leit 

þeirra að frekara námi á Íslandi er ábótavant. Upplifun viðmælendanna af háskólanámi 

hér á landi leiddi í ljós mikinn upplýsingaskort, fjárhagslegar hindranir og of háar kröfur 

til ensku- og íslenskukunnáttu. Aðlögunarferlið sem stuðst er við á Íslandi er afar einsleitt 

í garð innflytjenda og flóttafólks. Að auki eru fáar ráðstafanir gerðar af hálfu 

sveitarfélaga til að stuðla að frekari menntun flóttafólks.  Flóttafólki á Íslandi eru tryggð 

lagalega jöfn tækifæri til náms og öðrum. Aftur á móti býðst flóttafólki sjaldan sá 

möguleiki að geta nýtt sér þessi tækifæri, sökum mikilla hindrana, meðal annars þær sem 

nefnd voru hér að ofan.  

Þau úrræði sem hafa verið gerð til að bæta aðgengi flóttafólks að námi hafa ekki 

gegnt því hlutverki sem þeim var ætlað. Nauðsynlegt er að takast á við allar þær 

hindranir sem standa í vegi fyrir þeim. Úrræði á borð við réttinn til námslána við 

samþykktri umsókn um alþjóðlega vernd tryggir lagalega jafnan rétt til náms. Aftur á 

móti er ekki tekið tillit til áhættunnar sem flóttafólk tekur sem ólíkt er hjá íslenskum 

nemendum. Flóttafólk er í viðkvæmri stöðu og mikilvægt er því að huga að 

fjárhagslegum stuðningi, sérstaklega í byrjun skólagöngunnar. Að sama skapi er mikill 

upplýsingaskortur meðal flóttafólks á menntunarmöguleikum þeirra sem hafa leitt til þess 

að stúdenadrifin framtök taka það í sínar hendur að veita þessar upplýsingar. Seinast, en 

alls ekki síst, hafa of háar tungumálakröfur háskólanna fælt í burtu mögulega nemendur. 

Tungumálið gegnir mikilvægu hlutverki í aðlögun flóttafólks, en ef íslensku- og 
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enskukennsla þeirra er ekki bætt er erfitt að búast við því að þau hljóti þá kunnáttu til að 

geta stundað nám á þeim tungumálum.  

Til að tryggja flóttafólki fullt aðgengi að námi og jafna möguleika þeirra til náms 

þarf að auka upplýsingaflæði sveitarfélaganna og stofnana til flóttafólks, bæta þau 

fjárhagslegu úrræði sem þeim bjóðast og koma þarf til móts við takmarkaða 

tungumálakunnáttu margra flóttamanna. 
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Viðauki 1: Kynningarbréf á íslensku 

Efni: Kynning á BA ritgerð í stjórnmálafræði / Ósk um þátttakendur 

 

Ég er nemi í stjórnmálafræði í Háskóla Íslands og er að hefja rannsókn á reynslu 

ungs flóttafólks af háskólakerfinu á Íslandi og aðgengi þeirra að því. 

 

Markmið þessarar eigindlegu rannsóknar er að kanna reynslu flóttafólks á Íslandi á því að 

sækja um háskólanám og/eða vera í háskólanámi hér á landi. Markmiðið er að skoða þær 

áskoranir og hindranir sem verða á vegi flóttafólks á leið í frekara nám en einnig að 

kanna hvað reyndist hjálplegt í umsóknarferlinu. 

 

Rannsakandinn er Anastasía Jónsdóttir, nemandi í grunnnámi í stjórnmálafræði í Háskóla 

Íslands. Netfang: anj24@hi.is og símanúmer: 857-9528. 

 

Ábyrgðaraðili rannsóknar er Eva Bjarnadóttir, stundakennari stjórnmálafræðideild 

Háskóla Íslands. Netfang: evab@hi.is og símanúmer: 664-6633. 

 

Ég leita eftir aðstoð frá stofnunum sem koma að málefnum flóttafólks á Íslandi og leita 

því til þín með ósk um að fá aðstoð við að finna þátttakendur sem munu henta 

markmiðum rannsóknarinnar. Ég óska eftir að komast í samband við fólk með stöðu 

flóttafólks á Íslandi sem hefur reynslu af því að sækja um háskólanám, er í háskólanámi 

eða sem hefur áhuga á því að sækja um frekara háskólanám á Íslandi. Ég óska einnig eftir 

þátttakendum með ágæta ensku- eða íslenskukunnáttu. Áætlað er að viðtalið verði í mesta 

lagi klukkutíma langt. Áætluð skil rannsóknarinnar eru í janúar 2020. 

 

Ég tel mikilvægt að hlusta á upplifun og reynslu flóttafólks á Íslandi þegar kemur að 

menntakerfinu, þá sérstaklega háskólakerfinu, til þess að skoða þær áskoranir og 

hindranir sem mæta þeim. Einnig til að kanna hvaða aðstoð er í boði sem reynist hjálpleg 

í umsóknarferlinu. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu sviði og munu niðurstöður 

rannsóknarinnar því vonandi geta varpað ljósi á möguleika flóttafólks til menntunar og 

nýst þeim fagaðilum sem koma að málefnum flóttafólks. 

 

Það væri mjög gagnlegt að fá aðstoð ykkar við að finna þátttakendur í 

rannsókninni. 

 

Með von um jákvæð svör, 

Anastasía Jónsdóttir 

anj24@hi.is 

857-9528  
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Viðauki 2: Kynningarbréf á ensku 

Subject: Research on young people‘s experience as refugees in Iceland 

 

My name is Anastasía Jónsdóttir and I am a student at the Faculty of Political Science at 

the University of Iceland. I am looking for interview participants for my research on 

refugee‘s experience in accessing higher education in Iceland. The research is as part of 

my BA-thesis where the aim is to acquire further knowledge on the obstacles refugees 

face when trying to access higher education in Iceland. As there is limited data available 

on this issue I wish to conduct interviews to understand first hand the obstacles and 

barriers refugees face. The goal of the interviews is thus to get information on the 

experiences of refugees when accessing or having already accessed Higher Education in 

Iceland. 

 

The findings of this research may be an important tool in helping to improve the services 

provided to those who have a refugee status in Iceland. Hopefully, this thesis will help 

shed a light on the struggles of refugees when adapting to a new society. 

 

Participation in the research involves one interview with the researcher. The interview 

will take no longer than an hour and the time and date will be decided in accordance with 

the participants schedule. Participants can at all times refuse to answer a question and can 

also stop the interview at any time. 

 

Confidentiality and anonymity is ensured in the process of the research and in the 

thesis. 

 

If you have any questions at all or require more information, please don‘t hesitate to 

contact me by email: anj24@hi.is or phone number: 857-9528. Guarantor of the 

research is Eva Bjarnadóttir, a lecturer at the Faculty of Political Science. 

 

If you are interested in participating in this research, please contact me as soon as 

possible. I would appreciate your help. 

 

 

Very best regards, 

Anastasía Jónsdóttir 

anj24@hi.is 

857-9528 
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Viðauki 3: Viðtalsrammi – flóttafólk (á íslensku) 

Takk kærlega fyrir að taka þátt í þessari rannsókn. Allt sem kemur fram hér í þessu 

viðtali er að sjálfsögðu trúnaðarmál og mun ég fara fram á nafnleynd í rannsókninni.  

Ég vil því spurja hvort það sé í lagi að ég taki upp viðtalið?  

Upptökunni verður eytt strax og rannsókninni er lokið. 

 

 

1. Eigum við ekki að byrja á að ræða aðeins um þig og bakgrunninn þinn. Gætiru 

sagt mér hvaðan þú ert?  

a. Hvenær komstu til Íslands? 

2. Hver var fyrri reynsla þín af háskólanámi áður en þú komst til Íslands? 

a. Hafðiru stundað háskólanám í heimalandi þínu eða öðru landi áður en þú 

komst til Íslands? 

b. Ef já, kláraðir þú námið í þeim háskóla? 

3. Hvenær hófstu nám þitt hér á Íslandi? 

a. Ertu enn í námi? 

b. Ef nei, hvenær útskrifaðstu? 

4. Getur þú sagt mér frá upplifun þinni af æðri menntun á Íslandi? 

5. Upplifðir þú hindranir í umsókn þinni til frekari náms á Íslandi? 

a. Hvað myndir þú segja að hafi verið stærsta hindrun þín í að komast í 

háskólanám á Íslandi? 

6. Hvað telur þú að hafi verið hjálplegast í umsóknarferlinu um háskólanám? 

7. Hver var upplifun þín á meðan á háskólanáminu stóð? 

a. Hafðir þú aðgang að öllum þeim upplýsingum og þeirri aðstoð sem þú 

þurftir? 

b. Hvað var gott og hvað mætti bæta í háskólanámi fyrir flóttafólk? 

8. Hefur háskólamenntun þín hér á Íslandi reynst þér vel í frekari aðlögun að 

íslensku samfélagi? 

a. Telur þú að háskólanámið hafi leitt til betri aðlögunar? 

 

 

Þekkir þú til fleiri flóttafólks sem hefði mögulega áhuga á að taka þátt í þessari 

rannsókn? 
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Viðauki 4: Viðtalsrammi – flóttafólk (á ensku) 

Thank you so much for participating in this research. Of course, everything said here is 

completely confidential and your name will not be used in the research. 

I want to ask your permission to record this interview. 

The recording will be deleted as soon as this research project has concluded. 

 

 

1. Okay, let‘s start with a little bit about yourself and your background. Could you 

tell me where you are from originally? 

a. When did you arrive in Iceland? 

2. Did you have experience of higher education before arriving in Iceland? 

a. Had you studied at a university in your home country or any other 

country?  

b. If yes, did you finish your studies at that university? 

3. When did you start studying here in Iceland? / When did you apply to the 

University? 

a. Are you still studying? 

b. If no, when did you graduate? or quit? 

4. Could you tell me about your experience of higher education in Iceland? / Could 

you tell me about your experience of the application process? 

5. Did you experience barriers in terms of access to education? 

a. What would you say were the biggest obstacles in accessing Higher 

Education in Iceland? 

6. Did you receive assistance in terms of access to education? / Did you receive any 

assistance with your application? 

a. What would you say helped you the most in accessing Higher Education 

in Iceland? 

7. How was your experience during your studies at a university in Iceland? / Why 

did you decide to apply for higher education here in Iceland? 

a. Did you have access to all of the information and assistance you needed? 

b. What worked well and what didn‘t during you education? 

8. In your experience, has your higher education here in Iceland helped your 

assimilation and integration to Icelandic society? / Do you think higher 

education can help people assimilate and integrate to a new society? 

 

 

Do you know of any more refugees that would be interested in participating in this 

research? 
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Viðauki 5: Viðtalsrammi – Ína Dögg Eyþórsdóttir 

1. Hvert er hlutverk ENIC/NARIC matsskrifstofunnar? 

a. En í málefnum flóttafólks og hælisleitenda? 

2. Eru margir þeir sem leita aðstoðar ENIC/NARIC skrifstofunnar með stöðu 

flóttafólks? 

a. Eða hælisleitenda? 

3. Þurfa einstaklingar að vera með kennitölu til þess að sækja um háskólanám á 

Íslandi? 

a. En til þess að stunda nám? Ugla t.d. 

4. Hverjar eru helstu hindranir sem flóttafólk og hælisleitendur verða fyrir þegar sótt 

er um háskólanám? 

a. Eru ólíkar aðgangskröfur fyrir flóttafólk og hælisleitendur? 

5. Nú eru þeir flóttamenn sem stunda nám í háskólum á Íslandi skilgreindir sem 

íslenskir nemar og fá því oft ekki þá aðstoð sem býðst alþjóðlegum nemum, er 

þetta talinn kostur eða galli fyrir nema með flóttamannabakgrunn? 

6. Telur þú að háskólamenntun geti aðstoðað flóttafólk við aðlögun þeirra að nýju 

samfélagi? 

 


