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Útdráttur 

Rannsóknarskýrslan fjallar um viðhorf erlendra foreldra til lestrar og skriftarkennslu 

leikskólabarna á Íslandi.  Kannað er hvort erlendir foreldrar hafa öðruvísi væntingar 

varðandi ofangreint nám en íslenskir foreldrar og þá sérstaklega hvort þeir vilja að 

lestrar og skriftarkennsla hefjist skipulega á leikskólastigi áður en almennt skólanám 

hefst.  

 

Ástæðan fyrir því að ofangreint rannsóknarviðfangsefni var valið byggist á reynslu 

minni varðandi leikskólanám barna frá mínu heimalandi, sem og reynslu  minni sem 

móðir og starfsmanns leikskóla á Íslandi. Fjölmenningarlegur vinahópur sem ég á hér á 

landi er einnig  ástæða þess  að ég ákvað að rannsaka þetta viðfangsefni.  

 

Ég upplifaði leikskólanám á Sri Lanka á allt annan hátt en hér á landi en þar byrja börn 

að læra að lesa, skrifa og reikna í leikskóla.  Algengt er  að börn  á Sri Lanka byrja í 

leikskóla við 5. ára aldur og stendur leikskólanámið yfir í eitt ár þar til þau hefja 

hefðbundna skólagöngu. Þegar sonur minn byrjaði í leikskóla á Íslandi upplifaði ég að 

aðallega var lögð áhersla á leiki og félagslega færni en síðasta árið í leikskólanum fékk 

hann kennslu í skrift. Þegar hann síðan hóf nám í grunnskóla þá var þekking 

bekkjahóparins á lestri, skrift og stærðfræði á mismunandi stigum. Sum barnanna höfðu  

þó nokkra færni í lestri á meðan önnur voru á byrjunarreit. Þetta vakti athygli mína, og 

því langaði mig til að kanna viðhorf nokkurra erlendra foreldra varðandi leikskólanám á 

Íslandi og hvernig lestrar kennslu í leikskóla væri háttað í þeirra heimalandi. Tilgáta  

rannsóknarspurningarinnar er að viðhorf erlendra foreldra sé að lestrar og 

skriftarkennsla leikskólabarna sé ábótavant og leggja þurfi meiri áherslu á að 

leikskólabörn séu almennt skriflæs  áður en  grunnskólaganga hefst. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að erlendrar foreldrar sem tóku þátt í rannsókninni 

eru almennt nokkuð ánægðir um nám barna á leikskóla á Íslandi.  
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Formáli 

 

Rannsóknarskýrsla þessi var gerð vegna B.Ed. prófs í Leikskólakennarafræði við 
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hjálp við þýðingu. Einnig ég vil þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir stuðning en 

aðstoð þeirra og hvatning var ómetanleg þau 3. ár meðan á námi stóð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Efnisyfirlit 

 

Fræðilegur Inngangur ..........................................................................................  6 

 Þróun lestrar og skriftarkunnáttu hjá leikskólabörnum ......................... 6 

 Væntingar foreldra varðandi kennslu í læsi barna................................. 7 

    Hvernig er lestrar og skriftarkennslu háttað í leikskólum 

    öðrum löndum....................................................................................... 9  

    Dæmi frá Bandaríkjunum..................................................................... 9 

    Dæmi frá Kenía.................................................................................... 10 

    Dæmi frá Hong Kong............................................................................ 10 

    Hvernig er málum háttað á Íslandi........................................................ 11 

Bakgrunnur- Þátttakendur .................................................................................... 12 

Aðferð................................................................................................................. 13 

Niðurstöður........................................................................................................... 14 

Umræða................................................................................................................ 18 

Lokaorð................................................................................................................. 19 

Heimildaskrá......................................................................................................... 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Fræðilegur Inngangur 

  

Þróun lestrar og skriftarkunnáttu hjá leikskólabörnum 

 

Málþroski þróast út barnæsku og eru margir áhrifavaldar sem koma þar við sögu en 

hvatning foreldra og samræður við aðra fjölskyldumeðlimi hafa þó mest áhrif.  

 

Foreldrar eru fyrstu kennarar barna og undirbúa þeir börnin í læsi á margvísilegan hátt. 

Rannsóknir hafa sýnt að fjölskyldu stuðningur hefur áhrif á menntunarstig barna og 

velgengni þeirra í skólum.  Rannsóknir síðustu 30 ára (Cairney, 1994; Calfee, 1997; 

Eastman, 1991; Epstein & Salinas, 2004; Hannon, 1995; Lonergan, 2000; Purcell-Gates, 

2000; Turnbull, Turnbull, Erwin, Soodak, & Shogren, 2011) hafa sýnt fram á jákvæð 

áhrif stuðnings fjölskyldu á þróun læsis barna og góðan námsárangur (Dimling, L.M., 

Worch, R.A., Murray, M. M., Oldrieve, R., Peet, S., Anguiano, R,V., Straka, L,A., 

Wooldridge, D.G., 2011). 

 

Einnig hafa rannsóknir (Dickinson, McCabe, & Clark-Chiarelli, 2004) sýnt fram á 

tengsl málþroska barna og læsis en málþroski barna hefst með samskiptum foreldra og 

barna á heimilinu (Dimling, L.M., Worch, R.A., Murray, M. M., Oldrieve, R., Peet, S., 

Anguiano, R,V., Straka, L,A., Wooldridge, D.G., 2011). 

 

Foreldrar lesa gjarnan bækur fyrir börn sín sem er góður grunnur fyrir læsi og hjálpar 

börnum að auka færni sína fyrir leikskólanám. Það að lesa fyrir börn hjálpar þeim mikið 

varðandi málþroska en sá þroski eykst enn frekar þegar börn hefja leikskólanám. 

Ritfærni eykst einnig hraðar hjá börnum sem búa við umhverfi þar sem fullorðnir 

leiðbeina og svara spurningum barnanna varðandi ritmál (Otto, 2002:193). Otto (2002) 

talar einnig um mikilvægi þess að leikskólanámskrá leggi áherslu á að auka læsi barna. 

Námskrá í leikskólanum getur stuðlað að auknum málþroska barn í gegnum 

rannsóknarverkefni og ýmsar hefðbundna afþreyingu (Otto, 2002:235).  

 

   Börn þurfa  hvatningu í lestri frá unga aldri og foreldrar og kennarar þurfa að byggja 

hvetjandi umhverfi sem stuðlar að og ýtir undir áhuga barnsins á lestrarnámi. Þannig er  

mikilvægt að börn fái tækifæri til að auka málþroska og þekkingu í ritun og lestri en það 

hefur jákvæð áhrif á læsi barna er þau byrja í grunnskóla (Young, 2009:177).  
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Einnig er mikilvægt að börnin fá tækifæri, aðstoð og hvatningu frá kennurum varðandi 

málþroska og læsi.  Spodek og Saracho (1993) fjalla um mikilvægi þess að 

leikskólakennarar taki þátt í að auka málþroska og læsi barna. „Kennarar þurfa  ávallt að 

endurmeta hverskonar aðferðir þeir nota við að styðja við kennslu barna almennt. Þeir 

þurfa einnig að hafa í huga nýjar og skapandi aðferðir varðandi hvernig þeir meta 

tungumálakunnáttu leikskólabarna“ (Spodek og Saracho, 1993: 200).  

 

Spodek og Saracho (1993) leggja einnig áherslu á það mikilvæga hlutverk sem 

leikskólakennarar gegna varðandi lestrarkennslu ungra barna og sérstaklega að skapa 

námsumhverfi sem er inniheldur aðgengilegt lestrarefni og er hvetjandi til lestrar. 

Rannsóknir (Lonigan, 2006; Lonigan et al., 2000; Shonkoff & Phillips, 2000; Wagner et 

al., 1994) hafa sýnt  að það er almennt viðurkennt að skriflæsi barna veltur mikið á hve 

mikil áhersla var lögð á skriflæsis kennslu á leikskólastigi og að vandamál sem upp 

koma á grunnskólastigi varðandi skriflæsi séu tengd þeirri þekkingu sem þau koma með 

frá leikskólanum (Farver, 2006; Lonigan, 2006; Nakamoto, 2006: 161).  

 

Samstarf  foreldra og leikskólakennara hefur áhrif á læsi barna í leikskólum en  gott 

samstarf milli foreldra og leikskólakennara hefur jákvæð áhrif á læsi barna. Rannsóknir 

(Jordan, Snow og Porche, 2000) sýna að börn ná betri árangri í lestrar og skriftarnámi 

þegar foreldrar fá upplýsingar frá kennurum um hvernig best er að hjálpa börnum í lestri 

(Dilming, L., Worch, R., Murray, M., Oldrieve,R., Peet,S., Anguiano, R., Straka, L.a og 

Wooldridge, D., 2011). Niðurstöður rannsókna Jordan, Snow og Porche (2000) styðja 

ofangreinda rannsókn en þeir fundu sterk tengsl milli aukins málþroska og hversu 

miklar leiðbeiningar og stuðning foreldrar fengu varðandi heimakennslu barna sinna 

(Dilming, L., Worch, R., Murray, M., Oldrieve,R., Peet,S., Anguiano, R., Straka, L.a og 

Wooldridge, D., 2011).    

 

Væntingar foreldra varðandi kennslu í læsi barna 

 

Væntingar foreldra varðandi  læsi leikskólabarna er misjafnt, en rannsóknir benda til að  

menntunarstig foreldra hefur áhrif á þessar væntingar. Rannsóknir (Fitzgerald et. al., 

1991) hafa sýnt að eftir því sem menntunarstig foreldra er hærra aukast væntingar þeirra 

varðandi læsi leikskólabarna. Einnig eru tengsl á milli menntunarstig foreldra og þá 

áherslu sem þeir leggja á heimanám og svo virðist sem foreldrar með hátt menntunarstig 
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hjálpi meira til við heimanám en foreldrar með lægra menntunarstig. Samkvæmt 

rannsóknum (DeBaryshe, 1995) sem gerðar voru um heimalæsi og málkunnátta barna, 

þá höfðu foreldrar með hærri félagshagfræðilega stöðu  meiri væntingar varðandi læsi 

barna á leikskólaaldri (Weigel, D.J., Martin, S.S og Bennett, K.K., 2005). Þannig hafa 

væntingar foreldra varðandi lestur barna áhrif á hversu mikil tækifæri börnin fá á 

heimilinu til þróun læsis (Weigel, D.J., Martin, S.S og Bennett, K.K., 2005). 

 

Foreldrar eru fyrstu kennarar barna og heimilið gefur börnum fyrsta tækifærið til að 

þroskast og þegar börn byrja í leikskóla  fá þau fleiri tækifæri til að bæta við þekkingu 

sina.   Rannsóknir (Leseman og de Jong, 1998; Purcell-Gates, 1996) sýna mikilvægi 

þess að  skilja leiðbeinendi samband foreldra og barna og hvernig það samband hefur 

áhrif á velgengni barnsins á síðari skólastigum. Foreldrar sem taka leiðbeinanda 

hlutverk sitt alvarlega og líta á það sem mikilvægan þátt í námsþroska barnsins skapa 

ósjálfraft jákvæðara umhverfi fyrir barnið sem virkar hvetjandi til skriflæsis og náms 

almennt.  Foreldrar sem leggja ekki rækt við leiðbeinandahlutverk sitt eða átta sig ekki á 

mikilvægi þess, skapa aftur á móti umhverfi sem getur beinlínis unnið gegn áhuga barns 

á lestri og leitt til þess að barnið fái neikvæða ímynd á hverskonar lestrar eða 

skriftarnámi (Weigel, D.J., Martin, S.S og Bennett, K.K., 2005). 

 

Þessar niðurstöður eru studdar af  DeBaryshe (1995); Sonnenschein et al (2000) en 

rannsókn þeirra leiddi í ljós að þeir foreldrar sem litu á leiðbeinahlutverk sitt í jákvæðu 

ljósi, og að þeir væru mikilvægur hlekkur í mál og lestrarþroska barnsins, sýndu mun 

meira frumkvæði við að lesa fyrir börn sin og styðja við bæði mál og lestrarþroska.  

Ennfremur leiddi rannsókn þeirra í ljós að aukinn áhugi á leiðbeinandahlutverki og 

aukin þátttaka varðandi heimanám leiddi til aukins mál og lestrarþroska barna (Weigel, 

D.J., Martin, S.S og Bennett, K.K., 2005). 

 

Kennurum barna finnst stundum sem foreldar sýni lítinn áhuga á lestrarkennslu og 

skriftarnám í leikskóla  en ein ástæða þess er talin vera sú að foreldrar sýna ekki 

frumkvæði þegar kemur að ræða um námsárangur heldur ætlast til að kennarar sýni 

frumkvæði og þá sérstaklega ef eitthverju er ábótavant varðandi námsárangur barnsins. 

Önnur ástæða getur verið sú að oft eru lítil ummerki um lestrar og skriftarnám í 

skólastofunni eða í nánasta umhverfi á leikskólanum og því finnst foreldrum ekki 

viðeigandi að hefja máls á því (Hannon,P., James, S., 1990).  
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Hinsvegar  er mjög mikilvægt að vita hversu mikinn áhuga foreldrar hafa varðandi 

lestrarkennslu  í leikskólum.  Rannsóknir hafa sýnt mikinn áhuga foreldra varðandi slíka 

kennslu, en einnig hjálpa foreldrar börnum í lestri og ritun heimavið og algengt er að 

foreldrar skapi umhverfi sem er hvetjandi til lestrar og skriftar. Þessi áhugi foreldra 

kemur hinsvegar ekki fram í væntingum þeirra til slíks náms í leikskóla og svo virðist 

sem algengt sé að foreldrar sendi börn í leikskóla á öðrum forsendum en að uppfylla 

væntingar til lestrar og skriftarkennslu (Hannon,P., James, S., 1990).  

 

Hvernig er lestrar og skriftarkennslu háttað í leikskólum öðrum löndum 

Dæmi frá Bandaríkjunum 

 

Leikskólakennslu í Bandaríkjunum er háttað á margvíslegan hátt eftir fylkjum og 

leikskólanámskrár byggja á mismunandi stefnum og hugmyndafræði þar sem mismikil 

áhersla er  lögð  á læsi og skriftarnám leikskólabarna.  Almennt er þó litið svo á að 

kenna skuli lestur og skrift í leikskóla og því er lögð áhersla á að börn kunni undirstöðu 

lestrar og skriftar áður en þau hefja grunnskólanám.  Rannsóknir í Bandaríkjunum 

benda  til þess að foreldrar þar leggi meiri áherslu á akademíska þætti en t.d. kennarar 

þótt báðir aðilar leggi einnig áherslu á félagslega þætti (Diamond, Reagan og Bandyk, 

2000).  

 

High Scope stefnan nýtur mikillar hylli í Bandaríkjunum en leikskólar sem vinna 

samkvæmt hugmyndafræði High Scope  stefnunnar leggja áherslu á læsi barna frá unga 

aldri. Síðustu þrjá áratugi hafa fræðimenn á sviði kennslufræði aukið mikinn skilning á 

með hvaða hætti málþroski og skriflæsi þróast hjá ungum börnum. Fyrir þann tíma hófst 

lestrar og skriftarkennsla oft við 6. ára aldur er börn hófu grunnskólanám.  Nýrri 

rannsóknir hafa hinsvegar sýnt fram á tengslin milli málþroska og skriflæsis og að þessi 

þroski er ekki hæfni sem börn öðlast við 6. aldur heldur þróast smátt og smátt allt frá 

unga aldri. Læsi hefst allt frá fyrstu mánuðum  og árum en leikskólaárin koma þar síðan 

inn og styðja enn frekar við þann þroska (High Scope Educational Research Foundation, 

2009).   
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Dæmi frá Kenía 

 

Samkvæmt Nganga, L.W. (2009), byrja börn í Kenía í leikskóla á mismunandi aldri en  

samkvæmt námskrá er leikskóli ætlaður sem grunnur fyrir grunnskóla og að börn hljóti 

nauðsynlegan undirbúning fyrir grunnskólanám. Leikskólar eru þannig hugsaðir sem 

undirbúningur fyrir almenna skólagöngu og viðhorf foreldra að slíkur undirbúningur, 

sérstaklega hvað varðar lestrar og skriftarkennslu, sé nauðsynlegur svo barnið dragist 

ekki aftur úr hvað varðar námshæfni á síðari skólastigum.  Nganga,L. W., (2009:227-

236) fjallar um áherslu leikskólanáms barna í Kenía en þar kemur fram að börn hefja 

leikskólanám við 3-5 ára aldur og að leikskólanám sé hugsað sem grunnur fyrir síðara 

nám. Foreldrar er nú meira meðvitaðir um mikilvægi þessa undirbúnings og hefur því á 

síðustu árum orðið mikil fjölgun barna á leikskólastigi  í Kenía (Nganga, L. W. (2009). 

 

Dæmi frá Hong Kong 

 

Menningarleg gildi, viðhorf til menntunar og væntingar foreldra spila stórt hlutverk 

varðandi viðhorfs þjóðfélagsins til leikskólakennslu og menntunar almennt. Samkvæmt 

Gardner, 1989; Biggs, 1996; Freeman, 1998; Forman, 2003  hafa rannsóknir sýnt að 

væntingar foreldra í suðaustur Asíu löndum einsog Hong Kong, Taiwan og Japan séu að 

þeir ætlast til að lögð sé mikil áhersla á lestrar og skriftarnám leikskólabarna (Wong, 

2008:116). Tengsl milli leikskóla og grunnskólakennslu getur haft áhrif á 

leikskólanámskrá og er því talið mikilvægt í Hong Kong að börn sé tilbúin með 

grunnþekkingu í lestri og skrift sem hjálpar barninu að aðlagast grunnskólanámi. Wong 

(2003) fjallar einnig um þessi tengsl og segir að þar sem ætlast er til að börn í 

grunnskólanámi þurfa að leysa ýmis skrifleg verkefni í  grunnskóla allt frá 1. ári þá sé 

talið nauðsynlegt að leikskólabörnum sé kennt undirstöðu þekking í lestri og skrift.  

Ekki sé óalgengt að slík kennsla hefjist við þriggja ára aldur í Hong Kong og er því 

mikilvægt að börn fái undirbúning frá leikskólanum til að byrja grunnskólanám (Wong, 

2008:118).  

 

Chow (1993) fjallar einnig um þá  áherslu sem lögð er  á leikskólanám barna í leikskóla 

í Hong Kong og þar kemur fram að leikskólakennarar eru mjög meðvitaðir um að 

leikskólabörn séu vel undirbúin fyrir almenna skólagöngu og sem dæmi um slíkan 
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undirbúning má nefna kennslu í að halda rétt á skriffærum og að kunna að skrifa 

bókstafi (Wong, 2008: 118).   

 

Hvernig er málum háttað á Íslandi 

 

Leikskólanám hefur þróast mikið síðustu áratugi á Íslandi. Samkvæmt aðalnámskrá 

leikskóla sem gefin var út 1999 segir  „Leikskólinn er fyrsta skólastigið og lengi býr að 

fyrstu gerð“ (Menntamálaráðuneytið, 1999:5). Leikskólinn á Íslandi leggur aðallega 

áherslu á umönnun og nám barna. Eins og fram kemur í námskrádrögum sem kom út 

árið 2010 segir að„í leikskólum á velferð og hagur barna að vera leiðarljós í öllu starfi. 

Veita á börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og 

örugg náms- og leikskilyrði. Stuðla á að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi 

þar sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta. Starfshættir leikskóla eiga að mótast af 

umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, 

sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2010).  

 

Þegar talað er um leikskólanám barna á Íslandi eru uppi ólíkar skoðanir varðandi 

áherslu á lestrar og skriftarnám sem leikskólinn á að sinna. Sumir foreldrar sem og 

fagfólk telur að leikskólinn eigi aðallega að sinna umönnunarhlutverki sem og áherslu í 

að auka félagslega þroska eða færni barna.  Aðrir telja að leggja eigi áherslu á að sinna 

læsi og málþroska barna svo sem auka orðaforða, skrift, lestur og einnig að hvetja börn 

til að taka þátt í samtölum og segja frá. Þessi viðhorf koma fram í aðalnámskrá leikskóla 

„Hjá barni vaknar fljótt áhugi á rituðu máli og síðar fyrir lestri og skrift. Í leikskóla ber 

að skapa umhverfi sem hvetur barn til þess að kanna leyndardóma ritaðs máls og vekur 

löngun þess til að læra að lesa og skrifa. Fyrstu kynni barns af rituðu máli hefjast oft í 

leik þess. Margs konar leikir og leikföng í leikskóla búa barnið á eðlilegan hátt undir að 

læra að lesa og skrifa. Ýmsir samtengingar-,röðunar- og tölvuleikir skerpa formskyn 

barnsins og leikir með rím, tóna og takt auka hæfni þess til að greina hljóð. Smám 

saman lærir barn heiti bókstafa, það áttar sig á lestrarátt og að orð eru búin til úr 

hljóðum sem það þekkir. Það fær áhuga á texta bóka og tengir hann við talmálið. Þessi 

áhugi vex eftir því sem líða fer á leikskólaaldur. Ýmsir leikir barna, eins og að 

handfjatla og skoða bækur, nota blýanta og liti og að lesa og skrifa í „þykjustunni“, fela 

í sér hvatningu til þess að læra að lesa og skrifa. Gera á ritað mál áberandi í leikskóla, 
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t.d. með því að skrifa nafn barns með prentstöfum við mynd þess, skrá frásögn þess og 

lesa hana síðan fyrir barnið. Skilst því þá betur að skrifaður texti er tákn fyrir talmál og 

geymir frásögnina. Er það börnum hvatning til að læra að lesa.“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1999:21-22).  

 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi varðandi væntingar foreldra til lestrar og 

skriftarkennslu leikskólabarna en foreldrar virðast almennt mjög sáttir við áherslur 

leikskólans á samskipti, sjálfstæði og leik og lítil umræða hefur verið um að þeir vilji 

hafa meiri formlega kennslu í leikskólanum eða færa námsefni grunnskólans neðar. 

Þetta er nokkuð í samræmi við norræna leikskólahefð og rannsóknir á Norðurlöndum 

sem sýna að foreldrar telja að leikskólanám eigi fyrst og fremst að fela í sér félagslega 

þætti og umönnun (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:144-145). 

 

Bakgrunnur – þátttakendur 

Eftir að hafa flust til Íslands og síðan eignast son minn byrjaði ég að kynnast skólakerfi 

hér á landi. Ég var oft að bera saman leikskólanám á Íslandi við nám í mínu landi en 

leikskólanám á Íslandi leggur töluverða meiri áherslu á að börn læri gegnum leiki á 

meðan leikskólanám á Sri Lanka leggur mesta áherslu á að undirbúa börn fyrir 

hefðbundna skólagöngu með kennslu í skrift, lestri og grunnþekkingu í stærðfræði. Sri 

Lanka var áður Bresk nýlenda og er skólakerfið að miklu leyti byggt á breskum grunni. 

Ég byrjaði í leikskóla á Sri Lanka þegar ég var fimm ára, var eitt ár í leikskólanum og 

hóf síðan grunnskólanám við  sex ára aldur.  Skólakerfið skiptist í leikskóla, grunnskóla, 

menntaskóla og háskóla. Skólar á öllum stigum geta verið ríkisskólar, einkaskólar eða 

alþjóðlegir skólar. Rannsóknir sýna að hlutfall barna sem sækja um leikskóla í Sri 

Lanka er minni en 30% barna á leikskólaaldri (Ministry of Human Resource 

Development, e.d). Hlutfall barna sem sækja leikskóla á Sri Lanka er miklu lægra en 

hérlendis af ýmsum ástæðum en meðal þessara ástæðna má nefna hugsanlega 

fákunnáttu foreldra varðandi leikskólanám barna, fjárhagslegar ástæður, skort á stöðlum  

varðandi leikskólanám og þá vantar uppá viðeigandi menntun 

leikskólakennara/leiðbeinanda. 

 

Rannsóknir sýna að hlutfall barna sem sækja um í leikskóla er breytilegt eftir 

sveitafélögum en það hlutfall er lægst meðal barna er búa í dreifbýli. Fátækt spilar þar 
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stórt hlutverk en algengt er að börn er búa í dreifbýli þurfa að hefja vinnu á unga aldri til 

að hjálpa til við framfærslu fjölskyldunnar og fá því takmörkuð tækifæri til skólagöngu 

(Ministry of Human Resource Development, e.d).  

 

Ég fann fljótt að ég hafði öðruvísi væntingar varðandi lestrar og ritmáls kennslu í 

leikskólanámi hér á landi en íslenskir foreldrar.  Þetta vakti athygli hjá mér til að skoða 

viðhorf nokkra erlendra foreldra um leikskólanám á íslandi og hvernig leikskólakennslu 

varðandi læsi er háttað í þeirra eigin landi.  Vildi ég finna út hvort þeir væru sammála 

minni skoðun að leggja ætti meiri áherslu á lestrar og ritmálskennslu á leikskólastigi. 

Önnur ástæða þess að ég valdi að kynnast viðhorfi erlendra foreldra er að innflytjendum 

hefur fjölgað mikið á Íslandi síðustu ár en samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands 

voru erlendir ríkisborgarar á Íslandi 6,8% árið 2010.  Þetta er töluvert hátt hlutfall frá 

því sem áður var og menningarlegur margbreytileiki hefur þannig aukist í samfélaginu. 

Fólkflutningar milli landa eiga sér margvíslegar rætur. Flóttamenn flýja vegna ófríðs 

eða óstöðugleika í heimalandi. Margir nýbúa og innflytjendur á Íslandi hafa verið að 

flýja  atvinnuleysi í austur-Evrópu og dvelja sumir þeirra til lengri tíma og setjast 

jafnvel að á endanum á meðan aðrir dvelja í stuttan tíma og halda síðan heim  á leið. 

Vinnumarkaðurinn hérlendis hefur breyst hratt á síðustu árum og samkvæmt 

upplýsingum frá Hagstofa Íslands (e.d), árið 1998 voru að meðaltali 3.400 erlendir 

starfsmenn við vinnu og hefur þetta hlutfall aukist og árið 2005 voru að meðaltali 9.010 

erlendir starfsmenn við vinnu á Íslandi.  

Oft flytur fólkið með fjölskyldu og börnin hefja leikskóla eða grunnskólanám á meðan á 

dvöl þeirra stendur. Væntingar þessara innflytjenda varðandi skólagöngu barna þeirra 

getur verið mjög ólíkt þeim raunveruleika sem þeir síðan standa frammi fyrir.  

Aðferð 

 

Foreldrar hafa misjafn skoðanir varðandi leikskólanám barna. Ég er foreldri og 

starfsmaður á leikskóla og sá bakgrunnur og reynsla vakti athygli hjá mér að skoða 

nánar ofangreint viðfangsefni og nokkuð stórt fjölmenninga samfélag hér á landi veitti 

gott tækifæri til að skoða nánar viðhorf erlendra foreldra til leikskólanáms.  
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Þessi skýrsla byggir á eigindlegri rannsókn og tekin voru  viðtöl  við fimm erlendra 

foreldra sem hafa reynslu varðandi nám barna á íslenskum leikskólum.  Foreldrarnir 

koma frá austur-Asíu,  mið-Ásíu, suður Afríku, Evrópu og Suður Ameríku og hafa allir 

búið á Íslandi í meira en 5. ár. Allir þátttakendur voru mæður á aldrinum 30. ára til 45 

ára gamlar. Viðtölin voru einstaklings viðtöl og tímalengd var ákveðin fyrirfram í 

samráði við þátttakendur.   

Viðtölin voru tekin á tímabilinu janúar-febrúar 2011 og fóru viðtölin fram á heimili 

þátttakenda. Rannsóknaraðferðin sem notuð var við gerð þessarar rannsóknar er almennt 

kölluð eigindleg rannsóknaraðferð. Ein tegund eigindlegra rannsókna byggist á 

viðtölum við einstaklinga eða hópa. Þessa háttar rannsóknir geta verið skilgreindar á 

ýmsan hátt og uppbyggðar mismunandi allt eftir tilgangi rannsóknarinnar og hvers 

háttar upplýsingum er leitað eftir (Bloom og Crabtree, 2006).  Í þessari rannsókn voru 

lykilspurningar ákveðnar fyrirfram en síðan voru bornar fram opnar spurningar . Auk 

ofangreindra aðferða voru spurðar auka spurningar í samræmi við  svör þátttakenda. 

Viðtölin voru tekin upp með upptökutæki og afrituð. Viðtalstími var 30. mín til 45. mín 

og viðtölin tekin uppa á ensku og íslensku, og ensku viðtölin síðan þýdd yfir á íslensku.  

 

Niðurstöður 

Niðurstöðurnar sýna að menntun unga barna (early childhood education)  í þeim 

löndum sem tilgreind eru í rannsókninni (í suður-Afríku, Evrópu, suður- Ameríku og 

mið- Asíu) er öðruvísi háttað en á Íslandi. Þátttakendur nefndu í viðtalinu að menntun í 

heimalöndum þeirra hefjist snemma og oft byrja börnin „Nursery“ jafnvel við  

6.mánaða aldurs.  

 „börnin í mínu landi byrja nursery þegar þau eru 6 mánaða, og síðan byrja þau í 

„preschool“ þegar þau eru 3 ára, og það er eins og svona undirbúningur fyrir 

skólagönguna“(Móðir frá Evrópu). 

„Þegar börnin eru í Nursery þá er öðruvísi náms skipulag frá 3 ára aldri. En þau byrja 

Preschool þegar þau eru fimm ára“(Móðir frá suður- Afríku). 

„Það eru Nursery fyrir börn frá sex mánaða aldurs. Síðan byrja þau „Kindergarten“ 

þegar þau eru tveggja ára“(Móðir frá mið- Asíu). 
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„Börnin mega byrja leikskóla snemma þegar þau eru eins árs. Það er fólk til að passa 

þau“(Móðir frá suður –Ameríku). 

Orðin „Leikskóli“ eða enska þýðingin „Play school“ kom ekki upp í viðtalinu en í 

staðinn notuðu viðmælendur hugtökin „Preschool og Kindergarten“. Preschool og 

Kindergarten leggja meiri áherslu á læsi barna heldur en Play school en þó er einnig 

töluvert um leik samfara náminu. Nursery er notað mest til að tákna  ungbarna pössun. 

Allir viðmælendur voru sammála um að ekki er mikil áhersla lögð á lestrarkennslu í 

leikskólum á Íslandi. 

 „Mér finnst það er mjög skortur á læsiskennslu“ (Móðir frá suður-Afríku). 

„Það er ekki mikil læsis kennsla í leikskólanum, það eru mörg börn í skóla sem hafa 

enga þekkingu í lestri eða ritun“(Móðir frá Evrópu). 

Ég held að það er ekki mikil læsis kennsla í leikskólum á Íslandi“ (Móðir frá austur- 

Asíu). 

„Þau (leikskólakennarar) kenna þeim (börnum) kannski að telja, börnin gera það 

heima líka, mér finnst þau læra það bara allstaðar, en leikskólinn (á Íslandi) leggur 

ekki áherslu á kennslu læsi, af því leikskólinn er fyrir leik, en mér finnst að  á síðasta ári 

í leikskólanum þá eigi  að leggja  áherslu á læsi“ (Móðir frá mið- Asíu). 

Sumum viðmælenda fannst það þurfi að leggja áherslu í leikskólanámi  að kenna 

börnum að lifa sem virkur þátttakendi í samfélaginu. 

 „Mér finnst það er mikilvægt að kennararnir passa vel ung börn og leika við þau. Til 

dæmis kenna þeim hvernig á að vera í hóp og leika saman, og einnig að lifa í 

samfélaginu, af því í sum löndum, eins og á Íslandi þau kenna hópaverkefni, það er 

mjög mikilvægt. Af því þegar barnið verða fullorðinn barnið lærir að vinna hvar sem er, 

ekki bara akademísk en yfirleitt að hafa samskipti við fólk og svona, það er mikilvægt 

að byrja þetta frá leikskólanum“(Móðir frá mið- Asíu). 

„Það vantar samræmingu (co-ordination) í leikskólum, aga og, uppeldi“. (Móðir frá 

suður- Afríku). 
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Einum viðmælenda fannst að ef leikskólinn hefði lagt meiri áherslu á kennslu barna í 

stað félagslegrar færni og leiks, þá hefðu kennararnir fundið að barninu hennar vantaði 

talþjálfun. En það kom aldrei upp þangað til barnið byrjaði í grunnskóla.  

 „Ég hélt að kennararnir voru með góða þekkingu um þroska barna, til dæmis 

hreyfifærni og málþroska. Ég held ef þeir (leikskólakennarar) byrjuðu að kenna smá 

svona program þá þeir gátu borið saman og þeir áttu að finna það strax að barnið mitt 

vantaði tal þjálfun“(Móðir frá suður- Afríku).  

Niðurstöðurnar sýna að leikskólar í þeim löndum sem viðmælendurnir eru frá, hafa 

öðruvísi námsskipulag en íslenskir leikskólar. Allir viðmælendur voru sammála um að 

leikskólakerfið í þeirra heimalöndum leggur meiri áherslu á að undirbúa börn fyrir 

hefðbundna skólagöngu en hérlendis og hefst lestrar kennsla mun fyrr en tíðkast í 

menntunarumhverfi ungbarna hér á landi. 

 „ Sko, í mínu landi, það er læsiskennsla í leikskóla til að undirbúa börnin fyrir 

skólagöngu, af því mikið samkeppni milli skóla. Þau (börnin) verða lesa og 

skrifa“(Móðir frá austur- Asíu). 

„ Þau(börnin) byrja leikskóla 3. ára aldurs og eftir það er mikið svona undirbúningur 

fyrir skólagönguna, þau læra stafina,læra tölur og  að reikna“ (Móðir frá Evrópu). 

„Leikskólinn er eitt ár og þegar þau eru fimm ára þá læra þau stafrofið. Í mínu landi 

það er mikilvægt að börnin læri nafnið sitt, heimilisfang og símanúmer áður byrja 

skóla. Það er líka til heima lestur. Þau undirbúa börnin fyrir skólagöngu“(Móðir frá 

suður –Afríku). 

„Ég man þegar ég var í leikskóla, þau(kennarar) kenna, mikið svona akademísk.  Það 

er svona undirbúningur, börnin fá ekki einkunn, það er ekki eins og í skóla, ekki mikið 

streita, en það er mikið svona akademísk, þetta er “undirbúningur stig“( preparation 

stage)“ (Móðir frá mið- Asíu). 

Allir viðmælendur voru duglegir að kenna börnum sínum sitt eigið tungumál og töldu 

sumir þeirra að slíkt væri nauðsynlegt og að það seinkaði ekki íslensku 

tungumálaþroska barnsins.  

 „Ég kenni honum hvað sem ég get, á mínu tungumáli“ (Móðir frá suður-Afríku). 
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„Ég kenni börnum mínum að skrifa og lesa heima, en ég geri það á mínu tungumáli“ 

(Móðir frá Evrópu). 

„Já, ég geri það, en ekki íslenska, ég kenni barninu mínu tungumálið mitt “ (Móðir frá 

austur-Asíu). 

„Börnin mín tala íslensku líka en tölum við okkar tungumál heima“ (Móðir frá suður-

Ameríku). 

„ Ég les fyrir börnin mín heima á mínu tungumáli“ (Móðir frá mið-Asíu). 

Niðurstöður sýna að erlendrar foreldrar sem tóku þátt í rannsókninni eru sammála um að 

það er ekki mikil læsis kennsla á íslenska leikskólum. En flestum þeirra fannst sem það 

þurfi ekki endilega vera mikil lestrarkennsla í leikskólum og að vellíðan og félagslegur 

þroski barnsins sé mikilvægari á þessum tíma í lífi barnsins. Allir voru þó sammála um 

að undirbúningur fyrir lestrarkennslu ætti að hefjast frá unga aldri. 

 

„ Ekkert sérstaklega lestri og ritun, þau (kennarar) verða kenna ákveðin færni sem 

leiðir börnin að lesa og skrifa- t.d. hreyfifærni “ (Móðir frá suður- Afríku).  

 „ Ekki sérstaklega að skrifa og lesa en að minnsta kosti að fá þekking til að telja, 

stafrofið, barnið er tilbúið að læra þetta, á þessu aldri“ (Móðir frá Evrópu). 

 

„Mér líkar á leikskólar á Íslandi, þeir (leikskólakennarar) eru ekki að streita börnum, 

þau eru svo ung, þau eru ekki tilbúin, mér finnst 7.ára  er miklu betri, leikskólinn er til 

að leika, kannski grunnur gegnum leiki, ég vil ekki að þeir (leikskólakennarar) kenni 

börnum í leikskóla, þau geta lært í skólanum, ég held þeir kannski verða gefa bara 

grunninn, skrifa nafnið og svona, börnin hafa alla æfi til að læra, þau verða njóta 

bernskuna“ (Móðir frá mið- Asíu). 

Minnihluti viðmælenda töldu að það sé mikilvægt að íslenskir leikskólar leggi meiri 

áherslu á læsis kennslu barna.  
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 „Ég held leikskólinn á að kenna meira að skrifa og lesa, bara breyta, ekki mikið leikur, 

má vera það, en líka kenna meira að lesa. Líka gott að íslenskir leikskóla taka dæmi frá 

öðrum löndum og hvernig þetta háttað í öðrum löndum“(Móðir frá suður- Afríku).  

„En ég hef áhyggjur um þróunina barnsins, ef barnið byrjar að læra í leikskóla þá 

auðveld að einbeita sig þegar barnið byrjar í grunnskóla,en það er bara eina sem ég 

hef áhyggjur. Ég vil að barnið mitt læri að einbeita sig þegar það byrjar skóla. Barnið 

mitt er tilbúið að skrifa á mínu tungumáli og það skrifar og lesa og af hverju ekki, ég 

held að það getur gert það á íslensku líka. Persónulega finnst mér að þeir 

(leikskólakennarar) verða undirbúa börn fyrir skólagönguna“(Móðir frá austur- Asíu). 

 

Umræða 

 

Niðurstöðurnar sýna að erlendir foreldrar eru almennt ánægðir með íslenska leikskóla 

og hvernig námi er háttað í gegnum leiki og félagslegan þroska. Allir foreldrar sem tóku 

þátt í rannsókninni töldu að leikskólanámið væri öðruvísi í sínu heimalandi og að í 

öllum þeim löndum sé meiri áhersla lögð á lestrarkennslu barna en á Íslandi. Einnig 

töldu þeir að þegar börnin hefja grunnskólanám þá eru þau betur undirbúin að lesa og 

skrifa en börn hérlendis.  Slíkt sé þó ekki slæmt í þeirra augum því aðrir þættir vega þar 

upp á móti einsog vellíðan barna. Þessi niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður úr 

rannsóknum sem gerðar hafa verið um leikskólanám í Kenía. Þær rannsóknir sýna að 

leikskólanámið undirbýr barnið fyrir skólagöngu með ýmsum hætti, bæði 

menntunarlega sem og félagslega (Nganga, L. W. (2009).   

Í öllum löndum sem viðmælendur koma frá byrjuðu börnin grunnskólanám við sex ára 

aldur sem er svipað og gerist hér á landi. Niðurstöðurnar sýna einnig fram á að foreldrar 

hafa ekki einungis væntingar varðandi nám barna sinna heldur hafa þeir einnig aðrar 

væntingar, til dæmis, að kenna börnum að vera sjálfstæð í samfélaginu. Einn 

viðmælenda sagði að ef það væri meiri skipulögð kennsla þá  veitti það aukið tækifæri 

að greina ef barnið þurfi talþjálfunar aðstoð. Í tilfelli barns hennar kom það ekki í ljós 

fyrr en barnið byrjaði í grunnskóla. Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar 

rannsóknir (Hannon,P., James, S., 1990) og að foreldrar sendi börn í leikskóla á öðrum 

forsendum en til að læra að lesa og skrifa. Allir viðmælenda töldu að mikilvægt að 

börnin læri félagslega færni í leikskólanum.  
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Allir viðmælenda voru sammáluðu um að börnum líði vel á leikskólum á Íslandi. Sumir 

töldu að miðað við sitt heimalandi væri mikið öryggi fyrir börn að búa hér á Íslandi og 

þessi öryggistilfinning fannst þeim gríðarlega mikilvæg. Viðmælendur töldu einnig sem 

þeir upplifi ekki streitu um hvernig leikskólanámi er háttað hér á landi og að langflestu 

leiti eru þeir mjög ánægðir með leikskólanám í íslenskum leikskólum.  

Allir viðmælendur sögðu að þeir lesi fyrir börnin heima. Eins og rannsóknir hafa sýnt  

þá hjalpar það börnum mikið varðandi málþroska en sá þroski eykst enn frekar þegar 

börn hefja leikskólanám. Færni í ritmáli eykst einnig hraðar hjá börnum sem búa við 

umhverfi þar sem fullorðnir leiðbeina og svara spurningum barnanna varðandi ritmál 

(Otto, 2002:193).  

Niðurstöður úr rannsókninni svara rannsóknarspurningunni og kemur í ljós að þessum 

tilteknum erlendum foreldrum finnst sem leikskólinn leggi ekki mikla áherslu á lestrar 

og skriftarkennslu leikskólabarna á Íslandi. En tilgáta rannsóknarspurningarinnar var að 

þeim findist að það ætti leggja meira áherslu á lestri og skriftarkennslu í leikskólanámi. 

Niðurstöðurnar benda hinsvegar til að þeir hafni tilgátuninni og skoðun þeirra er að þó 

svo að meiri áhersla sé lögð á skriftar og lestrar nám í þeirra heimalöndum þá sé slíkt 

ekki aðalatriðið varðandi leikskólakennslu. Þessum erlendu foreldrum finnst að það 

þurfi ekki endilega að kenna lestrar og skrift í leikskólum og eru þeir mjög ánægðir með 

að  námið í íslenskum leikskólum hefjist í gegnum leiki og félagslega færni.  

 

Lokaorð 

Þessi rannsókn gaf mér tækifæri að skilja betur væntingar erlendra foreldra varðandi 

leikskólanám barna á Íslandi. Eins og kom fram í viðtölunum, töldu sumir foreldrar 

mikilvægt að hafa tækifæri til að ala upp börnin í umhverfi sem er barnavænt og öruggt. 

Sumir þeirra nefndu ýmsa erfiðleika sem börn þurfa að upplifa í heimalandi þeirra en að 

núna séu þeir mjög ánægðir með að búa á Íslandi og ala upp börnin. Hér get ég tengt 

saman mína upplifun þegar ég var barn en ég upplifði marga erfiðleika og hættur sem 

upp komu vegna stríðsástands. Í dag tel ég fyrst of fremst mikilvægt að ala upp barnið 

mitt í öruggu land sem virðir einstaklinginn.  
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