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Útdráttur 
Flutningur fólks milli landa á sér stað um allan heim og snertir milljónir einstaklinga. 
Fyrir unglinga að alast upp í nýju landi getur reynst erfitt og geta ýmsir 
aðlögunarerfiðleikar komið upp hjá þeim, ýmist  heima eða í skólakerfinu. Þessi skýrsla 
er byggð upp með hliðsjón af rannsókn þeirra Gyedu-Adomako, Ingu Dóru Sigfúsdóttur 
og Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur sem var gerð árið 2000. Í þessari rannsókn er sérstök 
áhersla lögð á að skoða ýmsa þætti félagslegra tengsla ungmenna á Íslandi sem búa á 
heimili þar sem annað tungumál en íslenska er talað auk þess sem þátttöku þeirra í 
íþrótta- og tómstundastarfi eru gerð sérstök skil. Þá er, líkt og í rannsókninni árið 2000, 
áhersla lögð á að rannsaka líðan þeirra og viðhorf til skóla á Íslandi. Þátttakendur voru 
7438 nemendur í 9. og 10. bekk á Íslandi. Niðurstöðurnar gefa til kynna að nemendur sem 
tala erlent tungumál á heimili standa verr að vígi varðandi félagsleg tengsl, viðhorf til 
skóla og líðan. Þá sýndu niðurstöðurnar einnig að nemendur með annað tungumál en 
íslensku voru síður líklegir til að taka þátt í skipulögðu íþrótta- og félagsstarfi samanborið 
við jafnaldra sína. 
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Inngangur 

Flutningur fólks milli landa á sér stað um allan heim og snertir milljónir einstaklinga. 

Það að flytjast milli landa getur skapað ýmis eftirsóknarverð tækifæri fyrir einstaklinga og 

samfélög en getur einnig leitt til ýmiskonar áskorana og félagslegra vandamála (Berry, 

Phinney, Sam og Vedder, 2006). Það er áskorun að flytja í nýtt land og er aðlögunarferlið ekki 

sársaukalaust. Fyrir unglinga getur reynst erfitt að alast upp í fjölskyldu innflytjenda í nýju 

landi. Geta ýmsir aðlögunarerfiðleikar komið upp og valdið togstreitu bæði heima og í 

skólakerfinu (Gyedu-Adomako, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2000; 

Molcho, Cristini og fleiri, 2010). Gyedu-Adomako, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir (2000) gerðu rannsókn meðal 14 til 16 ára ungmenna á Íslandi sem höfðu alist 

upp á Íslandi eða erlendis og töluðu annað móðurmál en íslensku á heimili sínu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gáfu til kynna að nemendur sem höfðu erlent móðurmál en ólust upp á 

Íslandi voru líklegri en aðrir jafnaldrar þeirra til að greina frá vanlíðan sem og að meta 

árangur sinn í skóla á neikvæðan hátt. Einnig voru þeir líklegri til að líða illa í skólanum og 

sjá samskiptin við kennarana sína í neikvæðu ljósi en jafnaldrar þeirra sem alist höfðu upp á 

Íslandi, eingöngu með íslensku sem móðurmál, en einnig í samanburði við þann hóp nemenda 

sem höfðu alist upp erlendis og höfðu erlent móðurmál. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

niðurstöður erlendra rannsókna. Þannig gáfu til að mynda niðurstöður rannsóknar Molcho og 

fleiri (e.d.) til kynna að unglingar sem bjuggu á heimili þar sem erlent tungumál var talað voru 

tvisvar til þrisvar sinnum líklegri til að líka illa við skólann, finnast aðrir nemendur vera 

óvinsamlegir og hafa verið lagðir í einelti en samnemendur þeirra sem ekki ólust upp við 

erlent tungumál á heimili.  

Mikil fjölgun hefur verið í hópi innflytjenda á Íslandi á undanförnum árum. Þannig 

sýna tölur frá Hagstofu Íslands til að mynda að árið 2000 bjuggu á Íslandi um 757 

einstaklingar sem töldust til fyrstu og annarrar kynslóðar innflytjenda samanborið við 3903 

einstaklinga árið 2009 (tafla 1).  
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Tafla 1: Mannfjöldi eftir uppruna á aldrinum 0 - 16 ára árin 2000, 2005 og 2009.* 

  Innflytjandi Önnur kynslóð 
innflytjenda 

Fædd/ur á Íslandi: annað 
foreldri erlent 

Fædd/ur erlendis: annað 
foreldri erlent 

Alls Alls Alls Alls 

2000 

Alls 507 280 3679 1271 

Karlar 240 138 1893 628 

Konur 267 142 1786 643 

2005 

Alls 1026 746 4626 1391 

Karlar 506 371 2374 693 

Konur 520 375 2252 698 

2009 

Alls 2248 1655 5551 1654 

Karlar 1133 829 2854 827 

Konur 1115 826 2697 827 
*Tölur frá Hagstofu Íslands  

Í ljósi þessarar þróunar og fyrri rannsókna er gríðarlega mikilvægt að rannsaka sem best 

aðstæður ungmenna á Íslandi sem búa á heimili þar sem talað er annað tungumál en íslenska 

og sem hafa fæðst ýmist erlendis eða á Íslandi. Slík grunnþekking er nauðsynleg til að móta 

stefnu og búa til úrræði til að koma til móts við þarfir þessara einstaklinga í íslensku 

samfélagi. 

Þessi skýrsla er byggð upp með hliðsjón af rannsókn þeirra Gyedu-Adomako, Ingu 

Dóru Sigfúsdóttur og Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur sem var gerð árið 2000. Í þessari 

rannsókn er sérstök áhersla lögð á að skoða ýmsa þætti félagslegra tengsla ungmenna á Íslandi 

sem búa á heimili þar sem annað tungumál en íslenska er talað auk þess sem þátttöku þeirra í 

íþrótta- og tómstundastarfi eru gerð sérstök skil. Þá er, líkt og í rannsókninni árið 2000, 

áhersla lögð á að rannsaka líðan þeirra og viðhorf til skóla á Íslandi.    
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Aðferð 

Þátttakendur  
Þátttakendur rannsóknarinnar voru nemendur sem tóku þátt í spurningakönnun 

Rannsókna og greiningar sem framkvæmd var í febrúar árið 2009 (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009). 

Könnunin var lögð fyrir á sama degi meðal allra grunnskólanema í 9. og 10. bekk á Íslandi og 

var svarhlutfall í könnuninni 83,5% á landsvísu. Þátttakendur í könnuninni voru alls 7438 

nemendur. Þar af voru 3594 strákar og 3719 stelpur (125 þátttakendur svöruðu ekki 

spurningunni um kyn).  Voru 6496 (87,3%) nemenda með íslensku sem móðurmál, 573 

(7,7%) nemendur með erlent móðurmál og fæddust á Íslandi og 369 (5,0%) nemenda með 

erlent móðurmál og fæddust erlendis. 

Mælitæki  
Mælitækið sem notað var við rannsóknina var ítarlegur spurningalisti frá Rannsóknum 

og greiningu sem hefur verið í stöðugri þróun, fyrst af Rannsóknarstofnun uppeldis- og 

menntamála en síðar af Rannsóknum og greiningu (Margrét Lilja Guðmundsdóttir og fleiri, 

2009). Spurningarnar sem notaðar voru tengdust félagslegum tengslum nemenda, viðhorfum 

þeirra til skólans, þátttöku í íþróttum og tómstundum og andlegri líðan. Til að koma til móts 

við þá nemendur sem höfðu pólsku sem móðurmál var spurningalistinn þýddur yfir á pólsku. 

 

Í rannsókn þessari var þátttakendum skipt í þrjá eftirfarandi hópa: a) nemendur sem 

tala eingöngu íslensku á heimili, b) nemendur sem tala erlent tungumál á heimili en fæddust 

sjálfir á Íslandi, c) nemendur sem tala erlent tungumál á heimili og fæddust erlendis.  

Framkvæmd 
Spurningalistarnir voru lagðir fyrir af kennurum í öllum skólum landsins (Margrét 

Lilja Guðmundsdóttir og fleiri, 2009). Þátttakendur fengu spurningalistann ásamt ómerktu 

umslagi til að setja spurningalistann í eftir að hafa svarað honum. Áður en þátttakendur 

byrjuðu að svara spurningalistunum var ítrekað fyrir þeim að skrifa ekki nafn eða kennitölu á 

spurningalistana til að ekki væri hægt að rekja svörin til þeirra. Þátttakendur voru beðnir um 

að biðja um hjálp ef þess væri þörf og að svara öllum spurningunum eftir bestu samvisku.  
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Niðurstöður 

Félagsleg tengsl 

Niðurstöður gáfu til kynna að marktækt færri nemendur í hópi þeirra nemenda sem 

töluðu annað tungumál en íslensku á heimili (hópar b og c) sóttu skóla í sínu hverfi (77-80%) 

samanborið við jafnaldra þeirra sem eingöngu hafa íslensku sem móðurmál (87%)  

(χ2 (4) = 42,96, p < 0,001). Í samræmi við það reyndust þeir mun ólíklegri til að þekkja marga 

krakka á þeirra aldri sem bjuggu í nágrenninu í sjón (χ2 (4) = 125,25, p < 0,001) og með nafni 

(χ2 (4) = 111,4, p < 0,001). Þá reyndust þeir nemendur sem töluðu annað tungumál en 

íslensku á heimili ólíklegri til að hafa talað við marga krakka á þeirra aldri, sem bjuggu í 

nágrenninu, samanborið við jafnaldra þeirra (χ2 (4) = 63,9, p < 0,001).  

Þessar niðurstöður má sjá á myndum 1, 2 og 3. Nemendur sem eingöngu töluðu 

íslensku á heimili (hópur a), voru líklegastir til að þekkja marga krakka á sínum aldri í 

nágrenninu í sjón eða með nafni. Þá voru þeir mun líklegri til að hafa talað við krakka á sínum 

aldri í nágrenninu samanborið við nemendur sem töluðu erlent tungumál á heimili sínu. Sér í 

lagi reyndust þeir nemendur sem höfðu fæðst erlendis og töluðu erlend tungumál á heimili 

(hópur c) ólíklegri til að þekkja marga krakka á sínum aldri í nágrenninu í sjón, með nafni eða 

að hafa talað við þá.   

 
Mynd 1. Hlutfall nemenda sem þekkja nær enga/fáa, nokkra eða flesta/nær alla krakka á þeirra aldri 

sem búa í nágrenninu í sjón, skipt eftir hópum. 
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Mynd 2. Hlutfall nemenda sem þekkja nær enga/fáa, nokkra eða flesta/nær alla krakka á þeirra aldri 

sem búa í nágrenninu með nafni, skipt eftir hópum. 

 

 
Mynd 3. Hlutfall nemenda sem tala við nær enga/fáa, nokkra eða flesta/nær alla krakka á þeirra aldri 

sem búa í nágrenninu, skipt eftir hópum. 

Myndir 4, 5 og 6 sýna svör nemenda við spurningum um hve auðvelt eða erfitt þeir 
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vinum sínum (χ2 (2) = 26,8, p < 0,001) (sjá myndir 4 og 6). Þá átti það síður við um þennan 

hóp nemenda að eiga auðvelt með að ræða um persónuleg málefni við vini (χ2 (2) = 51,7,  

p < 0,001). En nemendur sem talar erlent tungumál heima fyrir og ólust upp erlendis (hópur 

c), voru líklegastir til að meta það frekar eða mjög erfitt að ræða persónuleg málefni við vini 

sína (sjá mynd 5).    

 
Mynd 4. Hlutfall þeirra sem eiga erfitt eða auðvelt með að fá umhyggju og hlýju frá vinum, 

skipt eftir hópum. 

 

 
Mynd 5. Hlutfall þeirra sem eiga erfitt eða auðvelt að ræða um persónuleg málefni við vini, skipt eftir 

hópum. 
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Mynd 6. Hlutfall þeirra sem eiga erfitt eða auðvelt með að fá ráleggingar varðandi nám frá vinum, 

skipt eftir hópum. 

Þegar skoðuð voru svör nemenda við spurningum um stríðni kom í ljós að nemendur 

sem töluðu annað tungumál á heimili en íslensku voru líklegri til að hafa verið strítt á 

síðastliðnum mánuði (χ2 (4) = 16,39, p < 0,01) og segja að hópur hafi ráðist á sig eina(nn)  
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(χ2 (4) = 53,3, p < 0,01) að langa að skipta um skóla (χ2 (4) = 46,97, p < 0,001) og að vilja 

hætta í skólanum (χ2 (4) = 87,39, p < 0,001) (sjá myndir 7 til 10).  
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Mynd 7. Hlutfall þeirra sem finnst staðhæfingin „mér líður illa í skólanum“ eiga nær alltaf/oft eða 

stundum við um sig, skipt eftir hópum. 

 

 
Mynd 8. Hlutfall þeirra sem finnst staðhæfingin „mér semur illa við kennarana“ eiga nær alltaf/oft eða 

stundum við um sig, skipt eftir hópum. 
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Mynd 9. Hlutfall þeirra sem finnst staðhæfingin „mig langar til að skipa um skóla“ eiga nær alltaf/oft 

eða stundum við um sig, skipt eftir hópum. 

 
Mynd 10. Hlutfall nemenda sem fannst staðhæfingin „mig langar til að hætta í skólanum“ eiga nær 

alltaf/oft eða stundum við um sig, skipt eftir hópum. 
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sinnum í viku eða oftar) (χ2 (4) = 75,41, p < 0,001). Hins vegar reyndust þeir álíka líklegir og 

aðrir nemendur til að stunda íþróttir eða líkamsrækt 2-3 sinnum í viku (sjá mynd 11).  

 
Mynd 11. Hlutfall þeirra sem stundar íþróttir eða líkamsrækt nær aldrei/1sinni í viku, 2-3 sinnum í 

viku eða 4-6 sinnum í viku/svo til á hverjum degi, skipt eftir hópum. 

Svipað mynstur kom í ljós þegar skoðuð var íþróttaþátttaka nemenda með 

íþróttafélögum, en nemendur sem töluðu annað tungumál á heimili en íslensku (hópar b og c) 

reyndust ólíklegri til að stunda íþróttir með íþróttafélagi en aðrir nemendur (χ2 (4) = 44,27,  

p < 0,001) (sjá mynd 12). Mestur var munurinn meðal þeirra sem stunduðu íþróttir með 

íþróttafélagi 4-6 sinnum í viku. Þannig átti það við um fjórðung nemenda sem töluðu erlent 

tungumál á heimili að stunda íþróttir með íþróttafélagi svo oft samanborið við um rúmlega 

þriðjung nemenda sem einungis tala íslensku á heimili (sjá mynd 12).  
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Mynd 12. Hlutfall þeirra sem nær aldrei/1 sinni í viku, 2-3 sinnum í viku eða 4-6 sinnum í viku/svo til 

á hverjum degi stundar íþrótt (æfir eða keppir) með íþróttafélagi, skipt eftir hópum. 

Þegar nemendur voru spurðir að því hvort þeir hefðu hætt í íþróttum, og ef svo hver 

var ástæðan fyrir því kom í ljós að nokkur munur á milli hópa. Algengast var í öllum hópum 

að nemendur segðu ástæðu þess að þeir hættu í íþróttum vera vegna þess að þeir misstu 

áhugann. Mestur munur reyndist vera á milli hópa þegar fjárhagsaðstæður voru skoðaðar í 

þessu samhengi. Þannig reyndust nemendur sem töluðu annað tungumál en íslensku (hópar b 

og c) mun líklegri en aðrir nemendur til að segja ástæðu þess að þeir hættu að stunda íþróttir 

megi rekja til kostnaðar við slíka þátttöku (χ2 (4) = 67,7, p < 0,001).  

 

Þá var þátttaka nemenda í skipulögðu félags- eða tómstundastarfi skoðuð og reyndist 

hún marktæk minni meðal nemenda sem töluðu erlent tungumál á heimili, sér í lagi meðal 

þess hóps sem fæddust annars staðar en á Íslandi (χ2 (4) = 72,43, p < 0,001) (sjá mynd 13). 
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Mynd 13. Hlutfall þeirra sem taka þátt nær aldrei/sjaldnar en 1 sinni í viku, 1-3 sinnum í viku eða 4-5 

sinnum í viku/svo til á hverjum degi í skipulögðu félags- eða tómstundastarfi, skipt eftir hópum. 

Nemendur voru spurðir að því hve mikla áherslu foreldrar þeirra leggðu á að þau 

stunduðu íþróttir eða líkamlega hreyfingu og tækju þátt í skipulögðu félagsstarfi. Marktækur 

munur reyndist á svörum hópanna á þá vegu að nemendur sem töluðu annað tungumál en 

íslensku á heimili töldu foreldra sína síður leggja áherslu á slíka þátttöku samanborið við aðra 

nemendur. Mynd 14 sýnir niðurstöðurnar er lúta að áherslu foreldra á íþróttaþátttöku og 

líkamlega hreyfingu. Myndin sýnir að um fjórðungur (hópur b = 22% og hópur c = 27%) 

nemenda sem tala annað tungumál en íslensku á heimili segja foreldra sína leggja enga eða 

frekar litla áherslu á íþróttir eða líkamlega hreyfingu en slíkt hið sama segja um 15% annarra 

nemenda (χ2 (4) = 67,3, p < 0,001) (sjá mynd 14).  
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Mynd 14. Hlutfall nemenda sem eiga foreldra sem leggja enga/frekar litla, í meðallagi eða frekar/mjög 

mikla áherslu á að hann/hún stundi íþróttir eða líkamlega hreyfingu, skipt eftir hópum. 

 
Mynd 15. Hlutfall nemenda sem eiga foreldra sem leggja enga/frekar litla, í meðallagi eða frekar/mjög 

mikla áherslu á að hann/hún taki þátt í skipulögðu félagsstarfi (öðru en íþróttum, t.d. 
félagsmiðstöð/skátar), skipt eftir hópum. 

 

Aðeins minni munur er á svörum nemenda með tilliti til áherslu foreldra á þátttöku þeirra í 

skipulögðu félagsstarfi (öðru en íþróttum) (χ2 (4) = 17,06, p < 0,001). Mynd 16 sýnir að 

nemendur sem tala annað tungumál en íslensku á heimili og hafa fæðst erlendis (hópur c), 

skera sig helst úr í því efni. Þannig á það við um 55% þeirra að segja foreldra sína leggja enga 

eða frekar litla áherslu á þátttöku sína í skipulögðu félagsstarfi samanborið við 47% nemenda 
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sem tala erlent tungumál á heimili en fæddust á Íslandi (hópur b) og 45% annarra nemenda 

sem eingöngu tala íslensku á heimili sínu (hópur a).  

 

Vellíðan 
Almennt segist mikill meirihluti nemenda vera ánægðir með líf sitt og telja sig vera 

hamingjusama einstaklinga. Þegar svör nemenda við þessum spurningum eru skoðuð eftir 

hópaskiptingu a, b, og c þá má þó greina marktækan mun á svörum hópanna, bæði er varðar 

ánægju með líf sitt (χ2 (2) = 77,75, p < 0,001) og hamingju (χ2 (2) = 74,88, p < 0,001). Þannig 

á það við um hlutfallslega fleiri nemendur sem tala eingöngu íslensku á heimili sínu að segja 

að það lýsi sér mjög eða frekar vel að vera ánægðir með líf sitt (87%) og vera hamingjusamir 

(88%) samanborið við nemendur sem tala annað tungumál en íslensku á heimili og fæddust á 

Íslandi (hópur b; 80% og 79%) og nemendur sem tala annað tungumál en íslensku á heimili 

en fæddust erlendis (hópur c; 77% og 75%). 

Þessar niðurstöður endurspeglast í svörum nemenda um mat á eigin andlegri heilsu. 

Þannig meta hlutfallslega færri nemendur, sem tala annað tungumál en íslensku á heimili sínu, 

andlega heilsu sína mjög eða frekar góða (hópur b = 72% og hópur c =75%) samanborið við 

nemendur sem eingöngu tala íslensku á heimili sínu (83%) (χ2 (2) = 45,02, p < 0,001) (sjá 

mynd 17).  

 
Mynd 17. Hlutfall þeirra sem telja andlega heilsu sína vera góð/mjög góða eða sæmileg/slæm, skipt 

eftir hópum. 
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Samantekt niðurstaðna 

Niðurstöðurnar sem hér hefur verið fjallað um gefa til kynna að nemendur sem hafa erlent 

móðurmál og alist hafa upp erlendis eða á Íslandi standi verr að vígi á þeim þáttum sem til 

rannsóknar voru en jafnaldrar þeirra. Í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna (Gyedo-

Adomako og fleiri, 2000; Molcho og fleiri, e.d.) gáfu niðurstöðurnar til kynna að nemendur 

með erlent móðurmál væru með veikari félagstengsl, neikvæðari viðhorf til skóla og sýndu 

merki um meiri vanlíðan samanborið við aðra nemendur. Þá sýndu niðurstöður þessarar 

rannsóknar að nemendur með annað móðurmál en íslensku voru síður líklegir til að taka þátt í 

skipulögðu íþrótta- og félagsstarfi samanborið við jafnaldra sína. Helsta ástæða nemenda fyrir 

að hætta að stunda íþróttir var áhugamissir og átti það jafnt við nemendur með erlent og 

íslenskt móðurmál. Kostnaður við að stunda íþróttir skipti hins vegar meira máli fyrir 

nemendur með erlent móðurmál á heimili heldur en aðra nemendur. Þá var sá hópur nemenda 

líklegri til að segja foreldra sína leggja litla áherslu á þátttöku þeirra í skipulögðu íþrótta – og 

félagsstarfi en jafnaldrar þeirra. 
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