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Ágrip 

Rannsóknarskýrslan fjallar um fjölmenningu með áherslu á reynslu leikskóla  

í Reykjavík af móttöku barna af erlendum uppruna og fjölskyldna þeirra. Skoðað er 

hvernig leikskólar vinna í gegnum þetta ferli, hvernig leiðir þeir nota varðandi 

aðlögun. Í skýrslunni er einnig kannað hvort nauðsynlegt er fyrir leikskóla að hafa 

sérstaka móttökuáætlun (undirbúning) fyrir komu barna af erlendum uppruna. 

 

Áhugi um efnið kviknaði hjá mér um leið og ég byrjaði að vinna á leikskóla árið 2005 

og í hópnum voru börn af erlendum uppruna. Þau komu með fjölskyldum sínum frá 

Póllandi, Rússlandi, Litháen og Tælandi. Þessi börn voru dugleg að taka þátt í daglegu 

leikskólastarfi en móttakan hefur sérstaklega mikið gildi fyrir þau og hefur einnig 

áhrif á líf þeirra í framtíðinni á Íslandi.   

 

Ég, sem foreldri barns af erlendum uppruna, hef sýnt sérstakan áhuga á öllu efni  

í tengslum við fjölmenningu. Mín skoðun er sú að mikilvægt er fyrir fólk sem kemur 

til Íslands og ákveður að búa hér og lifa, aðlagist samfélaginu á sem bestan hátt. Um 

leið og fólk af erlendum uppruna ákveður að búa á Íslandi þá er bæði mikilvægt að 

halda í eigin menningu og tungumál en einnig að tileinka sér menningu okkar 

Íslendinga.  

 

Tilgáta rannsóknarinnar er að reynsla leikskóla í Reykjavík sýnir að móttaka barna af 

erlendum uppruna og fjölskyldna þeirra sé mikilvægur þáttur í lífi barna og hlutverk 

leikskóla er að taka virkan þátt í aðlöguninni og koma til móts við börn og fjölskyldur 

þeirra.  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að leikskólar í Reykjavík taka vel á móti börnum af 

erlendum uppruna og fjölskyldum þeirra. Þeir eru yfirleitt vel undirbúnir þegar 

aðlögun byrjar og börnunum líður vel í skólanum.  
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1. Fræðileg umfjöllun 

1.1. Fjölmenningalegt íslenskt samfélag  

 

Samkvæmt nýlegum tölum frá Hagstofu Íslands eru um 21.143 einstaklingar eða 

6,6% fólks á Íslandi með erlendan ríkisborgararétt auk þess sem margir hafa sest hér 

að erlendis frá og eru með íslenskan ríkisborgararétt. Í Reykjavík bjuggu um 10.000 

erlendir ríkisborgarar árið 2010 (Hagstofa Íslands, 2011). Fólk sem fluttist hingað 

fyrir mörgum árum var gjarnan frá Norður - Evrópu og Norður - Ameríku og var  

í flestum tilvikum virkt í íslensku samfélagi enda menning þess náskyld íslenskri 

menningu, tungumál flestra af germönskum uppruna og flestir aðhylltust kristna trú. 

Á síðustu áratugum hafa aðstæður breyst. Frá 25. mars 2001 hefur Ísland verið 

þátttakandi í samstarfi með fjórtán öðrum Evrópuríkjum sem kennt er við Schengen. 

Samvinna þessi byggir á samningi sem upphaflega var undirritaður í bænum 

Schengen í Lúxemborg þann 14. júní 1985 og hafði það markmið að fella niður eftirlit 

með ferðum manna yfir sameiginleg landamæri Belgíu, Frakklands, Hollands, 

Lúxemborgar og Þýskalands. Þann 21. desember 2007 urðu níu ríki til viðbótar aðilar 

að sameiginlegu landamæraeftirliti Schengen-svæðisins á landi og sjó. Ríkin sem um 

ræðir eru Eistland, Lettland, Litháen, Malta, Pólland, Slóvenía, Slóvakía, Tékkland og 

Ungverjaland (Utanríkisráðuneytið, 2011). Í dag koma flestir af þeim sem flytja til 

Íslands frá Austur – Evrópu, Asíu og Afríku. Þar eru ríkjandi önnur menningarleg og 

trúarleg gildi og tungumálin ólík íslensku (Elsa S. Jóndóttir, 2000:98). 

 

Í dag eru því mörg börn af erlendum uppruna sem sækja leikskóla. Samkvæmt Stefnu 

og starfsáætlun Leikskólasviðs Reykjavíkuborgar fyrir árið 2011 eru samtals 1050 

börn af erlendum uppruna í öllum leikskólum Reykjavíkuborgar, þar af 476 með 

annað foreldrið íslenskt (Reykjavíkurborg, 2011:36).  Í skýrslunni sem Unicef gaf út 

árið 2011 um stöðu barna á Íslandi kemur fram að fjöldi leikskólabarna með erlendan 

ríkisborgararétt hefur margfaldast á örfáum árum og það er mikilvægt að vel sé haldið 

utan um börn af erlendum uppruna. Þá skiptir enn fremur máli að upplýsingaflæði til 

foreldra sé nægilega mikið og að foreldrar sem ekki hafa vald á íslansku fái að taka 

virkan þátt í starfi og fylgjast með skólagöngu barna sinna (Unicef, 2011). 
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1.2 Réttindi barna til náms 

 

Leikskólar starfa samkvæmt nýjum reglum Aðalnámskrár leikskóla frá árinu 2011. 

Hún er gerð á grundvelli 13.gr. laga um leikskóla, nr. 90/2008. Efnislega byggist hún 

á markmiðum 2. gr. laga um leikskóla og er ætlað að vera leiðarvísir fyrir 

leikskólastarf. Aðalnámskrá leikskóla er ætluð til að samræma menntun, uppeldi og 

umönnum leikskólabarna að því marki sem þörf er talin á auk þess að vera farvegur til 

að tryggja jafnrétti allra barna til menntunar og uppeldis í leikskólum landsins. 

Leikskólinn er fyrsta stig skólakerfisins og upphaf formlegrar menntunar einstaklinga. 

Leikskólaaldurinn er mikilvægur tími náms og þroska  (Mennta- og 

menningarmálaráðaneytið, 2011:5). Í Aðalnámská leikskóla stendur: „Leikskólinn er 

fyrir börn upp að skólaskylduárinu. Hann er vettvangur þar sem leggja á áherslu á 

gildi og starfshætti sem renna stoðum undir lýðræðislegt samfélag. Lýðræðislegt 

leikskólastarf byggist á jafnrétti, fjölbreytileika, samábyrgð, samstöðu og 

viðurkenningu fyrir ólíkum sjónarmiðum. Þar eiga börn að finna að þau eru hluti af 

hópi og samfélagi þar sem réttlæti og virðing einkenna samskipti. Litið er á börn sem 

virka borgara og þátttakendur þar sem hver og einn fær tækifæri til að leggja sitt af 

mörkum og hafa áhrif á umhverfi sitt. Markmið jafnréttismenntunar er að skapa 

tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og lifa 

ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýni og 

jafnréttis. Jafnrétti er regnhlífarhugtak sem nær til margra þátta. Það eru aldur, búseta, 

fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, 

ætterni og þjóðerni“ (Mennta- og menningarmálaráðaneytið, 2011:5). 

 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins eða Barnasáttmálinn var 

samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þann 20. nóvember 1989. Hann var 

undirritaður fyrir Íslands hönd þann 13. maí 1992 og öðlaðist hann gildi að því er 

Ísland varðar þann 27. nóvember 1992. Samningur felur í sér alþjóðlega 

viðurkenningu á að börn séu hópur sem þarfnist sérstakrar verndar umfram hina 

fullorðnu og að réttinda þeirra hafa ekki verið nægilega gætt í þeim 

mannréttindasamningum sem áður hafa verið gerðir. Jafnfram felst í honum 

viðurkenning á því að börn séu sjálfstæðir einstaklingar með eigin réttindi, þau eigi 
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sjálfstæð réttindi, óháð réttindum hinna fullorðnu. Í 2. gr. Barnasáttmálans koma fram 

réttindi sem í honum felast eigi við öll börn. Hún hljóðar svo: 

 

„Aðildarríki skulu virða og tryggja barni innan lögsögu sinnar þau réttindi sem kveðið 

er á um í samningi þessum, án missmununar af nokkru tagi, án tillits til kynþáttar, 

litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnamálaskoðana eða annara skoðana, 

uppruna með tilliti til þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, 

ætternis eða annara aðstæðna þess eða foreldis þess eða lögráðamanns. Aðildarríki 

skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að sjá um að barni sé ekki mismunað eða 

refsað vegna stöðu eða athafna foreldra þess, lögráðamanna eða fjölskyldumeðlima 

eða stjónarmiða sem þeir láta í ljós eða skoðana þeirra“ (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna, 1989). 

 

Aukin þekking á því hvernig börn læra og þroskast hefur opnað augu fólks fyrir 

mikilvægi fyrstu æviáranna og menntun ungra barna. Rannsóknir á námi þeirra benda 

til þess að sú reynsla og menntun, sem stendur börnum til boða á fyrstu æviárunum, 

hafi afgerandi áhrif á vitrænan, félagslegan og tilfinningalegan þroska þeirra auk 

langtímaáhrifa á velgengni þeirra í námi og síðar í lífinu. Menntun barna á fyrstu 

aldursárunum er því talin hafa afgerandi áhrif á framtíð þeirra og hæfni til að læra og 

mynda tengsl við annað fólk (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:13). 

 

1.3. Börn af erlendum uppruna 

 

Tilgáta rannsóknarinnar er að reynsla leikskóla í Reykjavík sýnir að móttaka barna af 

erlendum uppruna og fjölskyldna þeirra sé mikilvægur þáttur í lífi barna og hlutverk 

leikskóla er að taka virkan þátt í aðlöguninni og koma til móts við börn og fjölskyldur 

þeirra.  

 

Í rannsókninni, sem var gerð í júní 2011, er hugtakið börn af erlendum uppruna notað 

til umfjöllunar. Í könnunni var spurt um öll börn af erlendum uppruna, hvort þau væru 

flóttamenn, börn sem eigi annað foreldri íslenskt eða börn innflytjenda.  
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Samkvæmt markmiði rannsóknarinnar er ekki nauðsynlegt að flokka hóp börn af 

erlendum uppruna. Það þarf ekki að gera greinarmun á þeim börnum sem höfðu 

íslensku sem fyrsta eða annað mál og tvö móðurmál á heimili og þeim sem höfðu 

annað móðurmál en íslensku. Ljóst er að fyrsti flokkur gæti fallið inn í annað flokk, 

en að flokka flóttamannabörnin sér þjónaði þeim tilgangi að skoða hvernig sú sérstaka 

þjónusta sem þeim er veitt skilaði sér inn í leikskólastarfið. Ljóst er að flokkun þeirra 

barna sem hér er um rætt er ekki einföld og vandmeðfarin. (Hanna Ragnarsdóttir, 

2002)  

 

Í stað þess að nota hugtök, svo sem tvítyngi, til að flokka börnin, sem gæti þýtt það að 

íslensk börn, sem búsett hafa verið erlendis yrðu tekin með, var valin sú leið að hafa 

einn hóp. Einnig var tekin sú ákvörðun að nota ekki hugtakið nýbúi í þessu verkefni. 

Þar sem hugtakið nýbúi er nýyrði í íslensku máli og notað um fólk af erlendum 

uppruna sem kemur til Íslands og sést hér að. Áður var talað um útlendinga eða 

innflytjendur en það er síðastnefnda hefur einnig aðra meiningu (sá sem flytur vörur 

erlendis frá) og hefur því ekki nógu skýra og gegnsæja merkingu í íslensku máli 

(Íngibjörg B. Hilmarsdóttir, 1999). 

 

Tilgangur flokkunarinnar, sem notuð var í rannsókninni, var fyrst og fremst sá að ná 

til allra þeirra barna sem búa við annað menningar- og málumhverfi á heimilum 

sínum heldur en íslenskt og fá upplýsingar um það starf sem að þeim sneri  

í leikskólanum (Hanna Ragnarsdóttir, 2002). 

 

 

1.4. Móttaka og aðlögun - áhrif þeirra á börn af erlendum uppruna 

og fjölskyldna þeirra 

  

Vandlega undirbúin móttaka barns af erlendum uppruna er grunnurinn að góðri líðan 

barnsins í leikskólanum og eflir samskipti við foreldra þess. Viðhorf 

leikskólakennarans til barnanna skiptir höðuðmáli ef þau eiga að njóta sín og þroskast 

í leikskólanum. Jákvætt viðhorf leikskólakennara til barnanna leiðir til þess að börnin 

upplifa sig mikilvæg og þau fá löngun til að vera virk í starfi leikskólans. Ef viðhorf 

leikskólakennarans er aftur á móti neikvætt í garð barnanna, verður sjálfmynd þeirra 
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verri og viðhorf þeirra til hinna barnanna versnar (Hrafnhildur Örlygsdóttir og Sólveig 

H. Örnólfsdóttir, 2006). 

 

Áður er erlent barn hefur leikskólagöngu er brýnt að leikskólakennari kynni sér 

menningarlegan bakgrunn þess og nýti til þess veraldarvefinn og/eða bækur um 

trúarbrögð og menningu. Sú þekking sem leikskólakennarar afla sér eykur skilning 

hans á bakgrunni barnsins og fjölskyldu þess. Varast skal þó að aðalhæfa um 

menningu barnsins út frá almennum upplýsingum, heldur nota þær samhliða 

upplýsingu frá foreldrum (Hrafnhildur Örlygsdóttir og Sólveig H. Örnólfsdóttir, 

2006). 

 

Ef góður og traustur grunnur er lagður á fyrsta skólastiginu gefur það barni öryggi og 

sjálfstraust til að þroskast og menntast. Þar skiptir miklu máli að ná tökum á 

móðurmálinu og annar stór þáttur er að sérkenni barnsins og fjölskyldu þess séu virt 

og viðurkennt af umhverfinu, öðrum börnum og fullorðnum. Leikskólastarfið þarf að 

miða að því að öllum börnum líði vel og þau fái að njóta sín sem einstaklingar. Erlend 

börn geta þurft sérstakan stuðning í upphafi leikskóladvalar á meðan þau laga sig að 

nýjum siðum og venjum og ná tökum á nýju tungumáli. Á sama tíma þurfa íslensku 

börnin að laga sig að þeim erlendu og læra þeirra siði og venjur (Hanna Ragnarsdóttir, 

2002:55-56). 

 

Þegar erlend börn eru í barnahópum getur verið erfiðara að marka stefnu og gera 

áætlanir sem henta öllum börnunum en það skiptir miklu máli að litið sé á hvert barn 

sem einstakt. Einstaklingsmiðað nám hlýtur að vera lykilatriði ef vel á að takast.  

Menning og trúarbrögð eru samofnir þættir sem erfitt er að aðgreina. Þegar fjallað er 

um mismunandi menningu í leikskólanum felur það einnig í sér umfjöllun um 

trúðarbrögð. Markviss stefna hvers leikskóla er mikilvæg og þarf hugmyndafræðin að 

vera hliðholl fjölbreytileikanum, það þarf meðal annars að hugsa að þörfum hvers 

barns og skapa jákvætt viðhorf til ólíks uppruna, menningar og trúarbragða. 

Leikskólinn þarf að finna leiðir til að vinna með ólíkum foreldrum og ráða fram úr 

málum sem upp koma í samvinnu við foreldra (Steinunn Baldursdóttir, 2007). 

 

Fyrir lítið barn sem ekki talar íslensku er mikil lífsreynsla að byrja í leikskóla. Þessi 

lífsreynsla er vissulega minsmunandi erfið, það er ekki sama hvaðan barnið kemur, 
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menning getur verið frábrugðin, ólíkt útlit fólks og allt annað veðurfar. Leikskólinn 

getur því í fyrstu verið afar ógnandi fyrir lítið barn og því liðið illa þrátt fyrir góðan 

vilja starfsfólks við að reyna að mæta þörfum þess (Kolbrún Vigfúsdóttir, 2001:61). 

 

Bakgrunnur barna af erlendum uppruna og fjölskyldna þeirra er ólíkur þeirra íslensku. 

Margir foreldrar líta leikskólann og hlutverk hans í samfélaginu jákvæðum augum á 

meðan að viðhorf og reynsla annarra foreldra er neikvæðari og sýn þeirra ólíkari. 

Margmenningarlegur leikskóli leggur áherslu á samvinnu og samskipti við alla 

foreldra sem einkennist af virðingu fyrir ólíkum menningarheimum, áhuga, einlægni 

og heilindum með hagsmuni allra barna og fjölskyldna þeirra í fyrirrúmi (Ingibjörg  

B. Hilmarsdóttir, 1999). 

 

Einnig þarf að finna leiðir til að auka frumkvæði kennara til samskipta við foreldrana. 

Skilaboð til foreldra þurfa að vera skýr, þeir þurfa að vita til hvers er ætlast af þeim, 

hvaða ábyrgð þeir bera, en um leið að þekkja réttindi sín og barna sinna. Kennarar eru 

þannig mikilvægur tengiliður foreldra við samfélagið, þar sem þeir hafa almennt 

þekkingu á ríkjandi tungumáli og menningu (Hanna Ragnarsdóttir, 2007:266). 

 

Í leikskólanum hafa foreldrar bein samskipti við kennarana og þessi samskipti þróast 

og mynda saman ákveðið mynstur. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að samskipti 

foreldra, barna og skóla hafa áhrif á gengi barnsins í skólanum og jafnframt að 

samskipti leikskólans við foreldra er með öðrum hætti en samskipti grunnskólans við 

foreldra. Jákvætt viðhorf foreldra og þátttaka þeirra í skólastarfi eru hvetjandi fyrir 

börnin. Á mikilvægum tímamótum í skólagöngunni, eins og þegar börn flytjast úr 

leikskóla í grunnskóla, fær samstarf heimila og skóla aukið vægi. Foreldrarnir eru 

mikilvægir stuðningsaðilar fyrir börn sín á tíma sem markar veruleg umskipti í lífi 

þeirra. Foreldrar þekkja börn sín, hafa vitneskju um reynslu þeirra og gengi  

í leikskólanum og geta miðlað þessu til grunnskólans (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:94).      

 

Þegar er tekið á móti barni af erlendum uppruna og fjölskyldum þeirra geta 

leikskólakennarar, leikskólastjórar og starfsfólk á leikskólum í Reykjavík notað til 

stuðnings Fjölmenningastefnu Reykjavíkuborgar. Hér fyrir neðan verður fjallað betur 

um þetta málefni.  
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1.5. Fjölmenningastefna  
 

Þann 19. janúar 2006 samþykkti menntaráð Fjölmenningastefnu fyrir leikskóla  

í Reykjavík sem Menntasvið Reykjavíkuborgar gaf út. Leikskólar Menntasviðs 

Reykjavíkur vinna samkvæmt hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Hverjum 

leikskóla er því ætlað að taka tillit til þarfa hvers einstaks barns í kennsluaðferðum og 

skipulagi.  

 

Fjölmenningastefa fjallar um ýmsa þætti í tengslum við leikskólagöngu eins og 

foreldrasamstarf,  móttöku/fyrsta viðtal og aðlögun. Undir hugtakinu móttaka/fyrsta 

viðtal kemur fram: „Í foreldrasamstarfi ber leikskólum að vinna gegn hvers konar 

fordómum og misrétti. Í fyrsta viðtali við foreldra er boðið upp á túlkaþjónustu þegar 

þörf krefur, en þó ávallt í samráði við foreldra. Í fyrsta viðtali upplýsa starfsmenn 

foreldra af erlendum uppruna um lög og reglur sem gilda um réttindi barna og foreldra 

í íslensku samfélagi, veita greinargóðar upplýsingar um eðli og tilgang leikskólastarfs 

og kynna þá uppeldistefnu sem leikskólinn vinnur eftir“ (Menntasvíð 

Reykjavíkuborgar, 2006).  

 

Um aðlögun stendur: „Það er erfið reynsla að byrja í leikskóla þar sem talað er annað 

tungumál en börnin þekkja og umhverfið er ef til vill framandi. Mikilvægt er að hafa  

í huga að aðlögun barns í leikskóla getur verið mikið álag fyrir foreldra og önnur börn 

í leikskólanum og gera þarf ráð fyrir lengri aðlögunartíma fyrir þau börn sem ekki 

skilja íslensku og tryggja þeim móttöku og stuðning við hæfi“ (Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2006).   

 

Menntasvið Reykjavíkurborgar leggur áherslu á að leikskólarnir endurspegli 

fjölbreytileika samfélagsins og virði þann fjölbreytileika sem í nemenda- og 

foreldrahópnum er.  Í samfélagi mismunandi menningarhópa er mikilvægt að allir beri 

gagnvæma virðingu hver fyrir öðrum og vinni saman að uppbyggingu 

fjölmenningarlegs samfélags. Mikilvægt er að starfsmenn leggi sig fram við að 

kynnast menningarlegum bakgrunni og heimamenningu allra barna og foreldra 

(Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006).     
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Fjölmenningastefna og upplýsingar sem fylgja henni geta hjálpað þeim leikskólum  

í Reykjavík sem hafa aldrei tekið á móti börnum af erlendum uppruna og fjölskyldum 

þeirra.   

 

2. Rannsóknir 

Er nauðsynslegt að hafa sérstaka móttökuáætlun (undirbúning) fyrir 

komu barna af erlendum uppruna?   

 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar varðandi reynslu leikskóla af móttöku barna af 

erlendum uppruna í Reykjavík. Hrafnhildur Örlygsdóttir og Sólveig Harpa 

Örnólfsdóttir skrifuðu saman lokaverkefni sem ber heitið „Móttökuáætlun erlendra 

barna í leikskóla: handbók fyrir leikskólakennara“ árið 2006. Í verkefninu fjalla þær 

um mikilvægi undirbúnings fyrir komu barna af erlendum uppruna og svo segja þær 

frá hugmyndum varðandi móttöku. Þessar hugmyndir eru til umhugsunar fyrir 

leikskólakennara, starfsfólk og börn. Þeirra skoðun er að þegar von er á erlendu barni 

inn í leikskólann er æskilegt að leikskólakennarinn undirbúi sjálfan sig fyrir komu 

barnsins. Hægt er að skoða eftirfarandi þætti um bakgrunn barnsins á einfaldan hátt 

með hjálp veraldarvefsins, svo sem frá hvaða landi kemur barnið, hvaða tungumál 

talar það, hvaða menningarhópar eru í landinu, trúarbrögð og fleira (Hrafnhildur 

Örlygsdóttir og Sólveig H. Örnólfsdóttir, 2006). Einnig koma þær með hugmynd 

þegar kemur að næsta skrefi í ferlinu en það er að senda boð til foreldra um fyrsta 

viðtal. „Ef foreldrar tala ekki íslensku er hægt að óska eftir aðstoð túlks til að hringja í 

foreldrana eða fá hjálp hjá skjalaþýðanda við að þýða fundarboð og aðrar upplýsingar 

á tungumál foreldranna. Þeir aðilar sem mæta í viðtalið frá leikskólanum eru 

deildastjóri, leikskólakennari og túlkur. Í fyrsta viðtali aflar leikskólakennarinn 

upplýsinga um barnið og hagi þess. Þessar upplýsingar eru skráðar á upplýsingarblöð 

sem leikskólakennari hefur meðferðis í viðtalið“ (Hrafnhildur Örlygsdóttir og Sólveig 

H. Örnólfsdóttir, 2006).   

 

Vegna undirbúnings barna á deildinni segja þær: „Hægt er að nota eftirfarandi þætti 

við að fræða börnin á deildinni um komu nýja barnsins: nafn barnsins, ljósmynd af 

barninu, hvaðan kemur barnið, hvaða tungumál talar það, hver er menning barnsins“ 

(Hrafnhildur Örlygsdóttir og Sólveig H. Örnólfsdóttir, 2006). 
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Hanna Ragnarsdóttir setur fram þessa spurningu í ritgerðinni sinni árið 2002 sem 

heitir „Markvisst leikskólastarf í fjölmenningarlegu samfélagi.“ Hún vann að 

rannsókninni frá árinu 2000 til 2002. Markmið rannsóknarinnar var að senda 

spurningarlista til leikskólastjóra í samtals 102 leikskólum og skoða félagslegt 

umhverfi, móttöku og aðlögun barna af erlendum uppruna í íslenskum leikskólum. 

Það kom í ljós að í flestum leikskólum var undirbúningur fyrir komu barnanna sá sami 

og annara barna, ekki var sérstaklega hugað að undirbúningi vegna komu erlendu 

barnanna. Þar var einnig einkennandi að engar eða litlar upplýsingar eða gögn voru til 

staðar um börn við komu þeirra í leikskólann og hefði því lítið verið hægt að undirbúa 

starfsfólkið. Í nokkrum leikskólum var unnið eftir móttökuáætlun, ýmist frá 

Leikskólum Reykjavíkur eða áætlun sem mótuð hafði verið í viðkomandi leikskóla 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2002:60). 

 

Ef börnin áttu annað foreldri en íslenskt fengu þau yfirleitt ekki aðra þjónustu en börn 

sem áttu báða foreldra íslenska og ekki var notaður túlkur í foreldraviðtölum. Skortur 

á upplýsingum um erlend börn og oft og tíðum lítill aðdragandi að komu þeirra virtist 

að einhverju leyti koma í veg fyrir að undirbúningur færi fram fyrir komu þeirra. 

Einnig var það viðhorf ríkjandi að ekki þurfti að undirbúa börnin né starfsfólk undir 

komu erlendu barnanna. Þá kemur fram að í sumum leikskólum hafi leikskólastjóri 

óttast að sérstök umfjöllun um erlent barn muni auka á fordóma gagnvart því. Þannig 

nefndi einn leikskólastjóri að ekki væri gerður munur á börnunum, öll væru kynnt á 

sama hátt, þar með væri verið að varast það að greina á milli með litarhafti, 

tungumáli, þjóðerni, fötlun eða einhverju slíku. Fylgst væri með erlenda barninu, 

hvernig því gengi að tengjast við barn eða hóp og því væri fundinn tengill sem leiddi, 

léki við það, sæti hjá því og þess háttar fyrstu dagana eða vikurnar (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2002:61). 

 

Aðlögun barnanna var nokkuð misjöfn eftir leikskólum. Í sumum tilvikum var nefnt 

að reynt væri að hafa hana svipaða og hjá öðrum börnum. Í einum leikskóla var nefnt 

að túlkur hafi verið með í upphafi, en að öðru leyti hafi aðlögun verið eins og hjá 

öllum öðrum börnum. Í flestum leikskólum var aðlögun erlendu barnanna eins og 

annara barna, nema nokkuð lengri (Hanna Ragnarsdóttir, 2002). 
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Flestir fræðimenn er fjalla um menntun munu vera sammála því að góður og traustur 

grunnur á fyrsta skólastiginu gefi barninu það öryggi og sjálfstraust sem þarf til að 

þroskast og menntast. Mikilvægur þáttur þar er að ná góðum tökum á móðurmálinu. 

Annar stór þáttur er að börnin nái að þroskast og dafna sem einstaklingar, þar sem 

sérkenni þeirra og fjölskyldna þeirra eru virt og viðurkennd af umhverfinu, öðrum 

börnum og fullorðnum. Börn sem ekki öðlast öryggi og sjálfstraust á fyrsta 

skólastiginu flytja með sér óöryggi yfir á næstu skólastig. Oft veldur það því að 

vandinn vex með hverju skólastigi (Hanna Ragnarsdóttir, 2002).   

 

3. Könnun í leikskólanum í Reykjavík 

 

3.1. Aðferð 

 

Tilgangur rannsóknarinnar var að fá upplýsingar um móttöku barna af erlendum 

uppruna og fjölskyldna þeirra í Reykjavík. Einnig vildi ég athuga hvernig leikskólar 

vinna í gegnum þetta ferli og hvaða leiðir þeir nota varðandi aðlögun. Ég ákvað að 

gera meginlega rannsókn og búa til spurningalista. Í rannsóknum sem unnar eru  

í anda megindlegrar aðferðafræði stýrir rannsóknaspurningin tölfræðilegri úrvinnslu á 

þann hátt að úrvinnslan miðast við að fá svör við þeim spurningum eða tilgátum sem 

settar hafa verið fram (Amalía Björnsdóttir, 2003).  

 

Megindleg rannsókn var gerð í júní 2011. Spurningalistar voru sendir þann 31. maí 

2011 í gegnum vefpóst á leikskólastjóra í 59 leikskólum í Reykjavík. Allir fengu 

fjórar vikur til að svara bréfinu eða til 1. júlí. Það voru átta leikskólar af 59 eða 13,5% 

sem sendu staðfestingu um móttöku pósts, níu leikskólar eða 15,2% voru ekki með 

rétt póstfang skráð svo bréf þeirra kom til baka þannig að aðeins fimm 5 leikskólar 

eða 8,5% sendu svör. Þátttaka í rannsókninni var frekar ófullnægjandi.  

 

3.2. Spurningar og helstu niðurstöður  

 

Hér á eftir verður fjallað í stuttu máli heildarniðurstöður úr einstökum þáttum 

rannsóknarinnar. 
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1. Leikskólarnir 

Vegna trúnaðar munu leikskólarnir vera undir dulnefnum og verða þeir kallaðir: 

Gulur, Rauður, Grænn, Blár og Svartur. Allir leikskólar sem tóku þátt í rannsókninni 

eru í Reykjavík en staðsetning þeirra er í fimm hverfum í höfuborgsvæðinu. 

 

2. Fjöldi barna í leikskólunum 

Gulur: 62 börn 

Rauður: 55 börn 

Grænn: 35 börn 

Blár: 86 börn 

Svartur: 114 börn 

 

Spurt var um heildarfjölda barna í leikskólunum og samkvæmt þessum tölum eru 

þetta misjaflega stórir leikskólar. Sá fjölmennasti er með 114 börn en sá minnsti með 

35 börn. 

 

3. Fjöldi barna af erlendum uppruna 

Gulur: 7 börn,  

- eftir aldri: 1 barn fædd 2005, 4 börn fædd 2006, 2 börn fædd 2008, 

- eftir kyni: 1 stúlka 6 drengir, 

Rauður: 29 börn,  

- eftir aldri: var ekki gefin upp 

- eftir kyni: 10 stúlkur og 19 drengir 

Grænn: 21 barn,  

- eftir aldri: tveggja til sex ára börn, 

- eftir kyni: 8 Stelpur og 13 strákar 

Blár: 14 börn, 

- Eftir aldri: 7 börn undir 4 ára og 7 börn 4 til 6 ára. 

-     Eftir kyni: 10 drengir og 4 stúlkur. 

Svartur: 27 börn, 

- eftir aldri: 4 börn fædd 2005, 5 börn fædd 2006, 10 börn fædd 2007, 6 börn fædd 

2008, 1 barn fædd 2009, 1 barn fædd 2010     

- eftir kyni: 15 strákar og 12 stelpur. 
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Í þessum þætti rannsóknarinnar var spurt um fjölda barna í leikskólanum. Einnig var 

spurt um fjölda þeirra eftir aldri og kyni. Niðurstöður sýna að í þremum leikskólum  

í Reykjavík eru 40% allra barna á leikskólanum börn af erlendum uppruna. Þau eru á 

öllum aldri, frá eins árs upp í sex ára. Flest af þeim eru strákar.    

 

4. Er leikskólinn með ákveðna stefnu þegar tekið er á móti barni af erlendum 

uppruna? Ef já, hvaða stefnu?   

Þessi þáttur ransóknarinnar fjallaði um það hvort leikskólar séu með ákveðna stefnu 

þegar er tekið á móti barni af erlendum uppruna og þá hvernig stefnu, ef þeir svara 

játandi. Niðurstöður sýna að sumir leikskólar eru ekki með neina sérstaka stefnu 

þegar kemur að móttöku og aðlögun barna af erlendum uppruna en þeir leitast við að 

láta öllum börnum og foreldrum líða vel og finna til öryggis. Einnig gæta leikskólar 

þess að allar upplýsingar komist rétt til skila, það er notast við gögn á tungumáli 

viðkomandi ef þau eru til svo sem dvalarsamningur og fleira. Leikskólar leitast við að 

kynnast þeirri menningu sem barnið elst upp við svo auðveldara sé að setja sig í spor 

og skilja barnið og foreldra þess, nýta túlkaþjónustu eftir því sem þarf, þýða lykilorð, 

nýta erlenda starfsmenn sem eru á leikskólanum, þýðingarvélar á netinu og myndir. 

Frá einum leikskóla kom svar að þau taki á móti „öllum börnum, ekki gert upp á milli 

þjóðerna.“ 

 

5. Hvernig notar leikskólinn Fjölmenningastefnu Reykjavíkurborgar ? 

Niðurstöður sýna að fjölmenningastefnan er oft höfð til hliðsjónar í öllum 

leikskólunum, hún er kynnt öllu starfsfólki og leitast er við að starfa samkvæmt henni 

í hvívetna. Þeir starfsmenn sem vinna með börn af erlendum uppruna eiga að þekkja 

hana og innihald hennar. Leikskólakennarar fylgjast með málþroska og veita aukna 

málörvun, þeir leitast við að auðvelda samskipti við foreldra með túlkun, þýðingum, 

myndum, þýðingarforritum á veraldarvefnum, vinna fjölmenningarverkefni svo sem 

töfrateppið og fleira. 

 

6. Hvernig er aðlögun á leikskólanum (ferlið) þegar börn af erlendum uppruna 

eru tekin inn? 

Í þeim hluta rannsóknarinnar sem fjallaði um aðlögun kom í ljós að ferlið hjá mörgum 

leikskólum er ekki ólíkt því sem önnur börn fara í gegnum. Gætt er að því að fullur 
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skilningur sé á milli foreldra og kennara og að þeir og börnin finni til öryggis. 

Stundum er einn kennari sem sér um aðlögunina og hann verður hópstjóri barnsins 

svo líka helsti tengiliður við foreldra. Hjá einum leikskóla er aðlögun eins fyrir alla, 

svokölluð þátttökuaðlögun og líka fyrir eldri börn. Einnig það fer svolítið eftir 

tungumálinu sem foreldrar tala, ef foreldrar skilja ensku þá fer aðlögun fram á ensku 

en annars er leitast eftir túlkaþjónustu, að minnsta kosti í fyrsta viðtali og svo eftir 

þörfum. Aðlögunin er eins og hjá öðrum börnum nema ýmis ráð eru notuð til að auka 

tjáskipti þegar barnið kann ekki íslensku. 

 

7. Hvernig hefur aðlögun barna af erlendum uppruna gengið hjá leikskólanum?  

Leikskólastjórar eru með þá skoðun að aðlögun gengur yfirleitt mjög vel og 

börnunum líður vel í skólanum. Stundum gengur það þó misvel og fer það ekki eftir 

þjóðerni. Einn leikskólastjóri lenti þó í einu tilviki þar sem foreldrar ákváðu að hætta 

við leikskólaplássið. Barnið var á fjórða ári og skildi ekkert í íslensku en hafði þó búið 

hér frá fæðingu. Talið var að aðlögunin hefði getað gengið betur ef foreldrar hefðu 

gefið henni lengri tíma. Barnið var mjög óöruggt og hafði aldrei áður farið frá 

foreldrum sínum.  

 

8. Hvaða aðilar úr leikskólanum taka þátt í aðlögun? 

Í þessum lið var spurt um þátttöku starfsmanna í aðlögun og kom í ljós að allir 

starfsmenn á leikskólanum taka þátt. Hópstjóri barns sem er að byrja sér um aðlögun 

þess undir leiðsögn deildarstjóra. Stundum fá börnin svokallaða lykilpersónu sem 

sinnir þeim sérstaklega og þá er það yfirleitt sú sem talar þeirra mál. Einnig getur 

deildarstjóri þeirrar deildar sem barnið er að byrja á tekið þátt í aðlögun en yfirleitt er 

það hópstjóri barnsins sem sér um aðlögun barnsins til að byggja strax upp öryggi og 

traust milli barnsins/foreldranna og leikskólans. Sumir leikskólar nota 

þátttökuaðlögun þannig að barnið velur sjálft lykilpersónu úr starfsmannahópnum 

þegar foreldri kveður.  

 

9. Eru starfsmenn af erlendum uppruna í leikskólanum sem taka þátt í aðlögun?  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar leyfa leikskólar starfsmönnum af erlendum 

uppruna að taka þátt í aðlögun. Það er vegna þess að tungumálakunnátta þeirra getur 

komið til hjálpar. Ef barn byrjar á leikskólanum sem er af sama uppruna og erlendur 
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starfsmaður  er reynt að koma því við að hann verði hópstjóri barnsins og tengiliður 

við foreldra. 

Stundum hjálpa starfsmenn af erlendum uppruna á þeirri deild sem þeir vinna á við að 

túlka og létta undir ef erfiðlega gengur. 

 

10. Hvernig fara fram samskipti á milli leikskólans og fjölskyldunnar?  

Niðurstöður sýna að nokkuð misjafnt var hvernig samskipti á milli leikskólans og 

fjölskyldunnar fara fram og svona svör komu frá leikskólastjórum: 

- Samskipti fara fram með fundarhöldum og þá er notast við túlk ef foreldrar 

vilja það. 

- Allar fjölskyldur eru velkomnar til að vera með í leik og starfi hvenær sem er. 

- Foreldraviðtöl eru um það bil tveimur mánuðum eftir aðlögun, svo eru 

foreldraviðtöl fyrir alla í mars, jólaföndur í desember, Gróttuferð í janúar og 

svo er foreldrakaffi annan hvern mánuð kl. 8.00 – 9.00. 

- Leikskólar nota myndir í samskiptum við fjölskyldur. 

- Fenginn er túlkur ef með þarf, stundum símatúlkun. 

- Samskipti fara fram á ensku ef það er hægt annars gegnum túlk.  

- Samskipti við foreldra fara fram í gegnum síma, tölvupóst, sms og á fundum. 

 

11. Hafa foreldrar af erlendum uppruna tjáð sig um aðlögunina? Hvað segja 

þeir?  

Samkvæmt niðurstöðum hafa foreldrar yfirleitt verið mjög ánægðir og þakklátir og 

fundist samstarfið ganga mjög vel. Á einum leikskóla kom fram að þeir foreldrar sem 

hafa tjáð sig um aðlögun barna sinna voru mjög ánægðir. Hjá einum leikskólastjóra 

kom eftirfarandi svar: „Við höfum aðeins lagt nafnlausar kannanir fyrir foreldra 

þannig að slík sundurliðun er ekki til, en ánægja hefur almennt verið með 

aðlögunina.“ 

 

12. Hvað myndi leikskólinn vilja breyta eða bæta í móttöku barna af erlendum 

uppruna? 

Allir leikskólar komu með hugmyndir varðandi efnið og svona eru niðurstöður: 

- Gott væri að geta gefið móttökunni betri og lengri tíma í þeim tilfellum sem 

meira reynir á, best væri ef hægt væri að hafa túlk fyrstu dagana ef foreldrar 

og barn tala enga íslensku. 
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- Sumir foreldrar tala heldur enga ensku. Við myndum vilja sjá meiri 

einstaklingsþjónustu og frábært væri að geta veitt börnunum 

móðurmálssérkennslu. 

- Tveir leikskólar vilja hafa þetta ferli eins og er og þeir vilja engu breyta en 

alltaf má bæta og gera gott starf betra. Vel hefur gengið með þátttökuaðlögun 

og munu þeir halda henni áfram. 

 

13. Umræða  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mikilvægt er áður kemur á aðlögun að leikskólar 

leitast við að kynnast þeirri menningu sem barnið elst upp við svo auðveldara sé að 

setja sig í spor og skilja barnið og foreldra þess.  Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

niðurstöður úr rannsóknum og þær sýna að áður en erlent barn hefur leikskólagöngu 

er brýnt að leikskólakennari kynni sér menningarlegan bakgrunn þess og nýti til þess 

veraldarvefinn og/eða bækur um trúarbrögð og menningu. Sú þekking sem 

leikskólakennarar afla sér eykur skilning hans á bakgrunni barnsins og fjölskyldu þess 

(Hrafnhildur Örlygsdóttir og Sólveig H. Örnólfsdóttir, 2006). 

 

Allir leikskólastjórar eru sammála því að fullur skilningur þarf að vera á milli foreldra 

og kennara og að þeir og börnin finni til öryggis og þeir leitist við að láta öllum 

börnum og foreldrum líða vel. Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2006) og að leikskólastarfið þarf að miða að því að öllum 

börnum líði vel og þau fái að njóta sín sem einstaklingar. Erlend börn geta þurft 

sérstakan stuðning í upphafi leikskóladvalar á meðan þau laga sig að nýjum siðum og 

venjum og ná tökum á nýju tungumáli. 

 

Allir viðmælendur voru sammála um að aðlögun hjá mörgum leikskólum er ekki ólík 

því sem önnur börn fara í gegnum og sumir leikskólar eru ekki með neina sérstaka 

stefnu þegar kemur að móttöku og aðlögun barna af erlendum uppruna. Þeir nota til 

dæmis fjölsmeningastefnu til hliðsjónar. Leikskólar leitast við að láta öllum börnum 

og foreldrum líða vel og finna til öryggis. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

niðurstöður úr rannsóknum sem gerðar hafa verið í leikskólum frá árinu 2000 til 2002. 

Það kom í ljós að í flestum leikskólum var undirbúningur fyrir komu barnanna sá sami 

og annara barna, ekki var sérstaklega hugað að undirbúningi vegna komu erlendu 

barnanna. Í nokkrum leikskólum var unnið eftir móttökuáætlun, ýmst frá Leikskólum 
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Reykjavíkur eða áætlun sem mótað  hafði verið í viðkomandi leikskóla (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2002).   

 

Allir leikskólastjórar komu með misjöfn svör um hvernig samskipti á milli leikskólans 

og fjölskyldunnar fara fram. Það er mikilvægt að finna leiðir til að bæta þessa 

þjónustu. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður úr rannsókn Hönnu 

Ragnarsdóttur (2006) sem sýna fram á mikilvægi þess að finna leiðir til að auka 

frumkvæði kennara til samskipta við foreldra. Kennarar eru mikilvægir tengiliðir 

foreldra við samfélagið.  

 

Niðurstöður úr rannsókninni svara rannsóknarspurningunni, að reynsla leikskóla  

í Reykjavík sýnir að móttaka barna af erlendum uppruna og fjölskyldna þeirra er 

mikilvægur þáttur í lífi barna og hlutverk leikskóla er að taka virkan þátt í aðlöguninni 

og koma til móts við börn og fjölskyldur þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

leikskólar í Reykjavík taka vel á móti börnum af erlendum uppruna og fjölskyldum 

þeirra. Þeir eru yfirleitt vel undirbúnir þegar aðlögun byrjar og börnunum líður vel  

í skólanum.  

 

 

4. Lokaorð 

 

Á Íslandi eru mörg börn af erlendum uppruna sem sækja leikskóla. Leikskólastarfið 

hefur breyst og reynt að aðlagast þessum nýja veruleika. Þessi börn þurfa að halda  

í eigin menningu og tungumál en einnig tileinka sér menningu okkar Íslendinga. 

Menning okkar felur meðal annars í sér leikskólastarf og er mikilvægt að börn af 

erlendum uppruna og fjölskyldur þeirra fái að kynnast því á sem aðgengilegastan hátt. 

 

Það er mikilvægt að leikskólar leggji áherslu á aðlögun þessara barna og þurfa þau 

gjarnan aukinn stuðning frá skólakerfinu umfram það sem í boði er fyrir börn sem 

eiga íslenska foreldra. Mín skoðun er sú að þessi börn þurfa að fá jákvæð viðbrögð frá 

starfsfólkinu og umhverfinu svo þeim gangi vel í framtíðinni. Að flýtja í nýtt 

umhverfi, stunda nám í nýjum leikskóla og þurfa að byrja alveg frá grunni hefur áhrif 

á líðan og gengi barnanna. Þess vegna er þörf fyrir aukinn stuðning frá 
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leikskólakennurunum sem geta hjálpað þeim að aðlagast breyttum aðstæðum.  

Því miður var þátttaka í rannsókninni  frekar ófullnægjandi. Betri þátttöku hefði þurft 

til þess að fá betri sýn á efninu. Hugsanlega var tímasetningin á spurningalistanum 

óhentug sökum sumarfría en einnig gæti svörun verið minni sökun sameininga hjá 

leikskólakerfinu, margir leikskólastjórar að hætta störfum og aðrir á 

undirbúningsnámskeiði vegna sameininganna. Einnig er hægt að velta þeirri 

spurningu upp hvort leikskólar sem ekki hafa sérstaka stefnu varðandi aðlögun 

erlendra barna taki frekar ákvörðun um að svara ekki spurningalistanum.  

 

Leikskólinn er fyrsta skólastigið. Börn af erlendum uppruna taka þátt  

í daglegu starfi leikskólans og undirbúa sig til halda áfram í skólagöngu. Kennarar  

í leikskólanum þurfa að vinna markvisst til þess að hjálpa börnunum af erlendum 

uppruna að njóta leikskólagöngunnar. Leikskólar í Reykjavík eru með góða reynslu 

varnandi því.  
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