Þróunarsjóður innflytjendamála / Development Fund for Immigration Issues

Stuðningur við félagslega virkni meðal 10-12 ára
innflytjendabarna í Reykjavík
Frístundamiðstöðin Kampur
Samantekt:
Frístundamiðstöðin Kampur vann upplýsingar uppúr gögnum frá Rannsókn og greiningu
frá 2011 um hagi, líðan og þátttöku barna á aldrinum 10-12 ára í skipulögðu frístundastarfi,
greint eftir því hvaða móðurmál var talað heima fyrir. Greiningarflokkarnir voru þrír; einungis
töluð íslenska heima fyrir, bæði íslenska og annað móðurmál eða einungis annað móðurmál.
Niðurstöðurnar benda til þess að börn sem tala annað móðurmál en íslensku, hvort heldur sem
einungis eða ásamt íslensku, eru mun líklegri til að verða fyrir einelti, eiga fáa vini, stunda síður
skipulagt frístundastarf og hætta frekar að æfa íþróttir en íslenskir jafnaldrar þeirra.
Niðurstöðurnar styðja við mikilvægi þess að sérstaklega sé hugað að auka þátttöku barna með
annað móðurmál í skipulögðu frístundastarfi annars vegar en hins vegar að efla vinatengsl við
jafnaldra þeirra til að koma í veg fyrir einelti og félagslega einangrun. Upplýsingar til foreldra
barna með annað móðurmál en íslensku um mikilvægi skipulags frístundastarfs og forvarnargildi
þess er einnig mjög mikilvægt

Enabling social activities among immigrant youth of the age 10 12 in Reykjavík
Frístundamiðstöðin Kampur
Abstract
Frístundamiðstöðin Kampur analyzed data from Rannsókn og greining about well-being
and participation in leisure activities among immigrant children of the age 10-12, in relation to
what language is talked at home. We analyzed it from three categories of languages; only Icelandic spoken at home, Icelandic and another language or only another language. The results
show that children who speak other languages than Icelandic are more likely to have been bullied, have few friends, don’t participate as much in sports and other leisure activities and ect. The
results show the importance of especially supporting this group of children in finding leisure activities they like and also enabling friendship between Icelandic children and immigrant children.
Information for parents about the importance of leisure activities is also important.

