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Ágrip 

Markmið verkefnisins og vefsíðunnar er að auðvelda aðgengi að upplýsingum varðandi 

fjölmenningarkennslu fyrir leikskóla. Greinargerð verkefnisins inniheldur fræðilega 

úttekt á fjölmenningarkennslu. Farið var almennt yfir fordóma og grunninn að vinnu 

með fjölmenningu á leikskólum. Fjallað var um hversu mikilvægt móðurmál barnanna 

er í þroska og mótun sjálfsmyndar.  Foreldrasamstarfi og aðlögun barnanna inni á 

leikskólann. Að lokum fórum við yfir dæmi um hópastarf á fjölmenningarlegum 

leikskóla. 

Vefsíðan inniheldur nokkuð magn af tenglum til hjálpar kennurum í starfi. Einnig dæmi 

um verkefni sem hægt er að nota í hópastarfi, þar er líka farið yfir notkun persónubrúða. 

Tekin eru dæmi um sjö lönd vefnum. Þar er hægt að fá ýmsar upplýsingar um löndin og 

geta kennarar  nýtt sér upplýsingarnar til að fræðast um landið, fána þess og hvaða 

trúfélög eru ríkjandi.  

Heimasíðan inniheldur eyðublöð frá leikskólanum Lækjarborg sem nota má í 

foreldraviðtölum. Að lokum er krækja á vefnum „gott að hafa í huga“. Inniheldur hún 

upplýsingar sem höfundar viðuðu að sér við vinnu verkefnisins. 
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I Inngangur  

Samkvæmt stefnu og starfsáætlun Reykjavíkurborgar, sem gefin var út árið 2007, eru 

640 börn af erlendum uppruna í leikskólum Reykjavíkur og koma þau frá 85 

mismunandi þjóðernum. Til þess að þess að þau 5799 börn sem sækja leikskóla í 

Reykjavík, líði vel í skólanum þarf leikskólinn að taka tilliti til þeirra í öllu starfi og 

vinnu. 

Margt þarf að hafa í huga og þegar fjölmenningarleg vinna hefst skiptir það höfuðmáli 

að grunnur fagmennsku sé þar í fyrirrúmi. Enda eru flestir kennarar sammála um það að 

börn eigi öll jafnan rétt og hafi sömu réttindi. Flest allir eru því einnig sammála að öll 

börn eigi rétt á því að fá sömu tækifærin til þess að stunda nám, á hvaða skólastigi sem 

er. 

Því er að mörgu að huga þegar fjölmenningarleg vinna hefst og hér á eftir munum við 

fara yfir það helsta sem gott er að hafa í huga þegar unnið er með börnum af ólíku 

þjóðerni.  

En hver er þessi fræðilegi grunnur? Hvað er það sem leggja þarf sérstaka áherslu á 

þegar unnið er með fjölmenningu? Hvaða atriði eru það sem gott er að forðast og getum 

við lært eitthvað af reynslu annarra í þessum efnum?  

Við munum leggja okkur fram um að svara  spurningum um það hversu mikilvægur 

grunnur starfsfólks sé. Einnig hvernig móttaka barnanna og foreldra þeirra er háttað inni 

í kerfi sem er mörgum þeirra framandi Einnig munum við fjalla um mikilvægi 

móðurmáls barnanna fyrir þroska þeirra, sjálfsmynd og sjálfsálit. Að lokum munum við 

fara yfir vinnu með börnunum innan skólans.  



 - 5 - 

II Fordómar 

Fordómar eru að dæma aðra fyrirfram, fyrir hegðun, litarhátt, lífsstíl og trúarbrögð, sem 

sagt dæma aðra fyrir hugarfar eða hegðun(Rauði kross Íslands. án árs).Vel flestir 

kannast við fordóma, þeir birtast í mismunandi formi í menningu og samfélagi. 

Fordómarnir fara að mörgu leyti eftir tíðarandanum sem er hverju sinni sem dæmi þá 

beinast fordómar dagsins í dag að öðru eða öðrum, heldur en þeir gerðu fyrir einni öld 

síðan. Þá var menning Íslendinga með öðrum áherslum heldur en hún er nú á dögum.  

 

Fordómar eru eitthvað sem alltaf verður til staðar, sama hvar þú ert og það er mjög 

óraunhæft markmið að ætla sér að útrýma fordómum. Markmið okkar gætu aftur á móti 

verið þau að skapa umtal um fordóma og umburðarlyndi. Einnig að sýna fólki fram á 

hvað við sem manneskjur eigum meira sameiginlegt heldur en hvað ólíkt sé með okkur. 

Umræður á borð við þessar vekja fólk til umhugsunar um hluti sem það jafnvel leiðir 

ekki hugann að. Með því að ræða fordómana og skoða sem flestar hliðar þeirra er 

möguleiki á því að minnka þá fordóma sem fyrir eru. Umræðan getur einnig aukið 

umburðarlyndi og fyrir siðum, venjum og útliti annarra. Því er það mikilvægt að ná til 

barnanna á meðan þau eru ung og reyna að hafa jákvæð áhrif á viðhorf þeirra til 

fjölmenningar og fjölbreytni mannlífsins. Þar af leiðandi gengur fjölskyldan ásamt 

kennaranum í leik- og grunnskóla lykilhlutverki.  

 

Til er málsháttur sem segir að börn læri það sem fyrir þeim er haft. Við getum heimfært 

þessa speki á viðhorf jafnt sem gjörðir enda fæðast börn ekki með fordóma. Alla ævi 

eru þau að viða að sér þekkingu sem þau byggja skoðanir sínar á. Viðhorf og skoðanir 

foreldra og þeirra sem eyða miklum tíma með börnunum hefur þó hvað mest áhrif á þau 

enda er barnæskan það tímabil sem við erum hvað móttækilegust fyrir utanaðkomandi 

áhrifum.  

Þegar við erum börn þróum við með okkur skilning á sjálfum okkur og umhverfinu. Því 

hafa skoðanir foreldra okkar og nánustu fjölskyldu mikil áhrif á það hvernig við 

upplifum okkur sjálf og samfélagið sem við lifum í. Þessi mynd sem við mótum í huga 

okkar er grunnurinn að því sem koma skal og miðum við allar okkar upplifanir út frá 

því sem okkur var kennt í æsku. Því er það mikilvægt að við sem kennarar gerum okkur 

grein fyrir þeirri ábyrgð sem á herðar okkur er lögð en hún felst meðal annars í því  að 
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hjálpa og leiðbeina börnum að vinna sig frá þeim fordómum sem eru gegnum gangandi  

í samfélagi okkar( Brown 1997:2,14-22). 
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III Grunnur að fjölmenningarkennslu 

Eins og fyrr sagði berum við flest ef ekki öll fordóma í garð einhverra. Til að geta unnið 

að fjölmenningarlegri kennslu inni í grunn- og leikskólum landsins þarf starfsfólk 

skólanna að gera sér grein fyrir því hversu mikilvægt það er að viðurkenna að í 

samfélagi okkar eru fordómar. Einnig að flest allir beri fordóma í garð einhvers eða 

einhverra.  

Við erum mótuð af samfélagi okkar og börnin alast upp í umhverfi þar sem þeirra 

menning og trú er ríkjandi. Þau alast einnig upp við þá hugsun að þeirra menning sé 

réttari en aðrar og ýtir það undir fordóma gagnvart þeim sem hafa aðra menningu. Við 

þessu bregst fjölmenningarstefnan, hún ýtir undir það viðhorf að börnin og kennarar 

upplifi það að þeirra leið til að lifa lífinu sé ekki sú eina rétta heldur ein af mörgum 

(Roth 1999:17,Tiedt og Tiedt 2002:30-31).  

Grunnurinn að kennslunni liggur því hjá kennaranum sjálfum, að hann sé upplýstur um 

þau skilaboð sem hann sendir út til nemenda sinna. Því verða kennarinn að skoða sjálfan 

sig og þá fordóma sem að hann ber í brjósti. Það getur hann gert með því að ígrunda 

með sjálfum sér, afla sér upplýsinga og læra að bera virðingu fyrir menningu og/eða vali 

annarra þrátt fyrir að vera á móti einstökum atriðum í menningunni. 

Því næst verður starfsmannahópurinn sem slíkur að vinna markvisst og í sameiningu á 

sínum fordómum. Það er erfitt skref að viðurkenna eigin fordóma fyrir sjálfum sér en 

enn erfiðara að stíga fram og segja upphátt frá þeim. Ástæðurnar geta verið margar en 

trúlega er ein af þeim algengustu hræðsla við að segja frá skoðunum sem ekki eru 

„pólitískt réttar“. Því þarf skólinn að skapa hvetjandi andrúmsloft, ýta undir umræður og 

stuðla að traustu umhverfi. Þannig geta nemendur og kennarar geti rætt málin án þess að 

viðhorf þeirra og skoðanir séu skotin niður þegar í stað. Skapa verður einnig traust milli 

aðila áður en umfjöllun hefst svo hún beri árangur.  

 

Til að skólinn vinni sem heild að fjölmenningarmálum er gott að nota námskeiðsdaga 

eða starfsmannafundi til þess að gera sameiginleg verkefni. Þessi verkefni eiga að stuðla 

að opnum umræðum og vangaveltum varðandi viðhorf og fordóma kennarahópsins. 

Aðferðir eins og að skipta starfsmannahópnum niður í umræðuhópa þar sem skilgreind 

eru viss hugtök eða þar sem unnið er beint með fordóma gangvart staðalmyndum hafa 

reynst vel (Guðrún Pétursdóttir 2003:12-13,99-100,105, Beyond heroes and holidays 
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2003:22). Æfingar eins og eru í bók Guðrúnar Pétursdóttur, Allir geta eitthvað enginn 

getur allt frá árinu 2003, er hægt að útfæra fyrir nánast hvaða hópa eða aldur sem er. Á 

leikskólanum Lækjarborg tóku kennarar og starfsfólk skólans sig einnig saman um 

ákveðin verkefni til dæmis að semja texta við lög þar sem börnin eru boðin velkomin 

eða boðið góðan daginn á þeirra tungumálum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa 

Sigríður Jónsdóttir 2004). Einnig voru kveðjur gerðar og settar við innganginn inni í 

leikskólann þar sem þær taka á móti börnunum þegar þau mæta. Vinna sem þessi ýtir 

undir samkennd innan starfsmannahópsins, byggir upp traust og allir sem vinna að 

verkefninu finnst eins og þeir eigi eitthvað í því. 

  

Markmið fjölmenningar kennslu mega ekki vera of háleit og betra er að byrja hægt og 

gera vel heldur en að ætla sér of mikið í byrjun. Markmiðin geta til dæmis verið að efla 

börnin í því að takast á við fjölbreytileika samfélagsins og nýta þá þekkingu til góðs. 

Kennarinn þarf einnig að vera meðvitaður um það að fjölmenningarkennsla er í raun 

ekki viðbótarkennsla heldur er verið að horfa með öðrum augum á námsefnið sem fyrir 

er. Því þarf kennarinn að venja sig á það að grípa tækifærin þegar þau gefast. Jafnt við 

matarborðið sem og úti á leikvellinum skapast oft áhugaverð og frjó umræða þar sem 

börnin viðra þá sýn sem þau hafa á heiminum og samfélagið í kringum þau. Þrátt fyrir 

að börn á leikskóla séu ekki mjög meðvituð um það sem gerist í þjóðfélaginu frá degi til 

dags, þá eru trúlega aðrir og nærtækari hlutir sem á þeim brenna (Guðrún Pétursdóttir. 

2003:12-14,19). 

 

Einnig þarf að skoða efnivið leikskólans með menningarlega fjölbreytni í huga. 

Efniviður eins og spil, bækur, myndir og dúkkur getur gefið vísbendingar um einsleita 

menningu þar sem enginn er fatlaður eða með mismunandi hörundslit. Slíkt samfélag er 

ekki til og því er gott að hafa í huga að forðast staðalmyndir af einstökum hópum. Það 

þarf að sýna fólk af öllum stærðum og gerðum við vinnu sína. Myndir sem sýna fólk 

vinna hin margvíslegustu verk og í fjölbreytum aðstæður. Svo sem barnabækur með 

myndum af karlmönnum að vinna heimilisverk, einstæðum feðrum, konum að aka 

vörubíl eða fötluðum kennara. Það er nauðsynlegt að gefa börnunum tilfinningu fyrir 

fjölbreyttari tilveru heldur en við erum gjörn á að sýna í íslenskum skólum í dag. 

Barn sem er litað eða í hjólastól hefur rétt á því að sjá einstaklinga af sama kynþætti eða 

með sömu fötlun á forsíðum tímarita eða bóka. Einnig hafa öll börn rétt á því að dúkkur 

sem þau geta samsamað sig við séu á leikskólanum og að tónlist á þeirra móðurmáli eða 
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frá þeirra upprunalandi sé í boði. Við sem erum „hvít“ á hörund gerum okkur ekki alltaf 

grein fyrir þeim forréttindum sem við njótum í hinu vestræna samfélagi (Beyond heroes 

and holidays 2003:81-83,209, Guðrún Pétursdóttir 2003:150, Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir 2004). Til dæmis er ekki langt síðan plástrar í 

„húðlit“ voru eingöngu framleiddir í einum lit, þeim hvíta. Einnig eru íslensk börn eru 

gjörn að tala um ferskjulitaða litinn í boxinu sem andlitslitinn. Á vissan hátt er hægt að 

flokka það sem forréttindi að litir og plástrar komi í húðlið okkar. Í þessum dæmum er 

það tekið sem sjálfsögðum hlut að allir sem noti hlutinn séu eins á litinn og plásturinn 

eða að það sé bara einn andlitslitur fyrir alla heildina. 

 

Skólar sem ákveða að vinna með fjölmenningu verða einnig að vara sig á því að vera 

ekki yfirborðskenndir. Það getur haft öfug áhrif á börnin og ýtt undir fordóma ef að til 

dæmis einblínt er of mikið á það sem er ólíkt barnanna á milli heldur en það sem þau 

eiga sameignlegt þrátt fyrir fjölbreyttan bakgrunn. Þemadagar geta haft svipuð áhrif og 

ýta oft undir of mikla áherslu á staðalmyndir (Guðrún Pétursdóttir. 2003:42). Okkur 

þætti til dæmis það ekki sýna rétta mynd af Íslandi ef að kennslan hjá öðrum þjóðum 

um Ísland væri eitthvað á þessa leið. „Íslendingar borða svið, hákarl og mikinn fisk, 

karlar fara á sjó og konurnar eru þær fallegustu í heimi“. Við vitum að þjóðlíf á Íslandi 

er fjölbreyttara en svo en hættan er alltaf sú að við fjöllum um önnur lönd á jafn 

óupplýstan hátt og hér fyrir ofan er fjallað um Ísland. 

Bækur, tímarit og auglýsingar eru oftar en ekki uppfull af staðalmyndum, sem gefa 

okkur rétt eins og börnunum, ranga eða misvísandi hugmyndir um fólk og staði. Því er 

mikilvægt þegar verið er að lesa fyrir börnin að vera meðvitaður um að lesa milli 

línanna og horfa með gagnrýnum augum á texta og myndir bókarinnar (Beyond heroes 

and holidays 2003:75-76, 126-130). Ef að bækurnar í bókasafni leikskólans sýna beina 

fordóma eða staðalmyndir. Ekki fela þær fyrir börnunum heldur er betra ráð að lesa 

bækurnar með þeim og útskýra hvað er rangt eða misvísandi við umfjöllun bókarinnar. 

Börnin læra mun frekar af beinni umræðu með vísan í myndir eða bækur sem þau eru að 

skoða heldur en af óljósum hugmyndum sem þau þurfa að gera sér í hugalund. Einnig er 

það líklegra en ella að ef að ekki er tekið á þeim ranghugmyndum sem börn hafa af fólki 

sem er öðru vísi en það sjálf þá halda þau frekar í þær hugmyndir langt fram eftir aldri 

og jafnvel til æviloka (Brown 1997:23). 
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IV Mikilvægi notkun móðurmáls 

Vel flestum Íslendingum þykir ákaflega vænt um íslenskuna sína. Þegar foreldrar 

flytjast utan með börn kemur fátt annað til greina en að tala íslensku inni á heimilinu. 

Það eru þó ekki allir foreldrar á þeirri skoðun. Nokkuð er um það að erlendir foreldrar á 

Íslandi ýti undir íslenskunotkun barna sinna heima fyrir því þau halda að það hjálpi 

börnunum að ná betri tökum á tungumálinu. Kennarar ættu þá að benda foreldrum á það 

að móðurmálskunnátta barnanna er grunnur að framtíðarnámi þeirra. Barnið tjáir 

tilfinningar sínar á móðurmálinu. Það á auðveldar með að læra önnur tungumál og eflir 

það sjálfsmynd og sjálfstraust barnsins í skóla ef það fær hvatningu, örvun og kennslu 

heima fyrir á móðurmálinu. Minnkar það einnig líkur á því að barnið upplifi 

minnimáttarkennd út af tungumáli sínu eða uppruna (Hanna Ragnarsdóttir 1992:55, 

Kypriotakis 2000:77 og Roth 1999;26). 

 

Það getur verið mjög erfitt fyrir barn að byrja á nýjum leikskóla og enn erfiðara þegar 

að það talar ekki tungumálið. Sérstaklega getur þetta verið erfitt komi barnið frá 

menningarsamfélagi sem er ólíkt hinu íslenska. Hlutir sem íslenskum börnum kann að 

þykja einfaldir og hversdagslegir, geta verið mikil hindrun fyrir barn af erlendum 

uppruna (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir 2006:34). Á íslenskum 

leikskólum fara flest öll samskipti fram á Íslensku, þessi samskipti fara að mestu leiti 

framhjá erlenda barninu. Foreldrar þess reyna því að ýta á barnið að nota íslenskuna 

sem mest, skapar það togstreitu milli heimilis og skóla. Virðing fyrir eigin tungu og 

upprunamenningu verður því hverfandi ef barnið þarf að lifa í tveim ólíkum heimum, 

heima hjá sér og svo í leikskólanum og hvorugur reynir að koma til móts við hinn. Ein 

af þeim aðferðum við að ýta undir íslenskuskilning barnanna á leikskólanum er 

myndrænt dagskipulag. 

 

Dagskipulag sem samanstendur af myndum hjálpar börnum sem ekki hafa góð tök á 

tungumálinu. Dagskipulagið getur því orðið gott hjálpartæki fyrir kennara til að kynna 

fyrir börnunum það sem liggur fyrir yfir daginn og til að minna á það sem næst er eða til 

að fara yfir það sem gert var. Allt örvar þetta barnið við að ná tökum á tungumálinu sem 

og að skilja þau hugtök sem notuð eru í daglegu starfi innan leikskólans. Notkun 

dagskipulagsins veltur þó nánast eingöngu á starfsfólkinu, áhugahvöt þeirra og vilja til 
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að hjálpa barninu að aðlagast inn á leikskólann.  

Þegar viss skilningur er kominn hjá barninu er hægt að ýta undir að það noti móðurmál 

sitt að einhverju leyti inni á leikskólanum. Barnið kenni kennurum og hinum börnunum 

orð úr sínu tungumáli svo sem tölustafi og kveðjur. Í þróunarverkefni leikskólans 

Lækjarborgar voru börnin einmitt hvött til þess að notfæra sér móðurmálið til að 

kynnast hvert öðru. Kennarinn þarf því vita hvert móðurmál barnanna er og afla sér 

upplýsinga varðandi það. Gott er þá að fá foreldra í lið með sér, safna orðalistum á 

hverju tungumáli fyrir sig, bera svo undir þá hvernig einstök orð eru borin fram eða 

skrifuð. Það sýndi sig á Lækjarborg að þetta gaf góða raun. Þau börn sem lítið sem 

ekkert höfðu viljað með sitt móðurmál hafa fóru að sýna því meiri áhuga og í kjölfarið 

lýstu foreldrarnir yfir ánægju sinni með átakið (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa 

Sigríður Jónsdóttir 2006:42). Þrátt fyrir að í þessum tilvikum hafi allt gengið að óskum 

þá er það því miður ekki alltaf á þann veg. Kennarar vilja oftar en ekki vel og flestir 

vilja þeir ná góðum tengslum við nemendur sína. Því miður er þó stundum þannig farið 

að þeir ná ekki að koma á slíku sambandi. Algengt er að þessa tengingu vanti þegar 

börn eru af erlendum uppruna og ná þau ekki að tjá sig við kennarann. Kennarinn nær 

þá heldur ekki að gera sig skiljanlegan gangvart barninu og erfitt reynist að finna 

sameiginlegan grundvöll sem hægt er að byggja á (Bennet 1999:37-38). 
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V Aðlögun og foreldrasamstarf 

Aðlögun barna inn á leikskólann markar uppaf þeirrar samvinnu sem leikskólinn og 

foreldrar standa að þann tíma sem barnið er í leikskólanum. Því er ákaflega mikilvægt 

að foreldrar upplifi það að barnið sé öruggt og ánægt í leikskólanum, eins er það 

mikilvægt að barnið upplifi það sama. Því er það stór þáttur að foreldrið skilji um hvað 

aðlögunin snýst, hvaða áherslur það eru sem leikskólinn leggur og að foreldrarnir komi 

sínum áherslum áfram til starfsfólks leikskólans. Aðlögunartími á íslenskum leikskólum 

getur varað frá viku og upp í nokkrar vikur, allt eftir því hvernig barninu tekst að 

aðlagast aðstæðunum. Í mörgum löndum er ekki lögð svona mikil áhersla á viðveru 

foreldra í aðlögun barnanna inni á leikskólann. Jafnvel er það þannig á sumum 

leikskólum erlendis að þess er ekki vænst af foreldrum að þeir komi inn á deildina. 

Þessar margbreytilegu skyldur geta því valdið misskilningi og foreldrar orðið óöruggir 

um hvaða hlutverki þeir gegna gagnvart barninu þegar komið er á leikskólann. Foreldri 

sem er óöruggt að skilja barnið sitt eftir smitar óöryggið ósjálfrátt til barnsins. 

Sérstaklega ef barnið skilur ekki tungumálið sem talað er á leiksskólanum. Til að koma 

til móts við þarfir foreldranna og gera þeim samstarfið auðveldara ber leikskólunum að 

bjóða þeim upp á túlkaþjónustu. 

 

Leikskólar Reykjavíkur eiga rétt á túlkaþjónustu og mikilvægt er að kanna það hvort 

foreldrar kjósi að hafa túlk viðstaddan í foreldraviðtölum. Sumir foreldrar vilja þó 

heldur að ættingi, vinur eða kunningi þýði fyrir þá heldur en að hafa einhvern 

ókunnugan með sér. Það ætti að vera sjálfsagt enda fyrir öllu að foreldrið skilji hvað 

fram fer á leikskólanum. Einnig að foreldrið geti sjálft komið sínu áliti eða skoðunum á 

framfæri við starfsfólk leikskólans. Í rannsókn sem Hanna Ragnarsdóttir gerði á stöðu 

barna af erlendum uppruna í íslenskum leikskólum kom í ljós að leikskólar á 

landsbyggðinni eiga oftar en ekki erfiðara um vik við að fá túlka til sín. Þetta er dýr 

þjónusta sem ekki er alltaf í boði í sveitafélaginu. Foreldrar og/eða leikskólastjórnendur 

telja heldur ekki alltaf þörf á þjónustunni þegar í raun ætti að nýta hana. 

 Rétt eins og leikskólarnir eiga rétt á túlkaþjónustu fyrir erlenda foreldra eiga þeir einnig 

rétt á stuðningi fyrir börn sem eru af erlendu bergi brotnu og eru að hefja skólagöngu 

hér á landi. Mikilvægt er að þessi börn fái sérstakan stuðning. Því það getur það komið 
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sér vel fyrir alla aðila ef barnið fær þennan sérstaka stuðning á meðan á aðlöguninni 

stendur (Hanna Ragnarsdóttir 1992:56-58,71). 

 

Það er gott fyrir öll börnin, ekki bara þau erlendu ef foreldrarnir eru viðriðnir 

leikskólann og láta sig hann varða. Til að ýta undir þátt fjölskyldunnar í aðlöguninni og 

innan leikskólans er hægt að nýta sér marga þætti. Til dæmis að birta á hverjum degi 

myndir frá skólastarfinu, hægt er að prenta þær út og hengja á deildarhurðina. Eða ef 

greiður aðgangur er að tölvu að láta myndasýningu með myndum dagsins renna yfir 

skjáinn á þeim tímum sem börnin eru sótt. 

Einnig er hægt að biðja foreldrana um að koma með myndir að heiman. Hægt er að nýta 

þær til að hengja upp á vegg, til dæmis að hvert barn hefði svæði á veggnum með 

myndum af sinni fjölskyldu, dýrunum sínum, heimilinu eða hvað svo sem barnið og 

foreldrarnir vilja. Eldri börn myndu kannski frekar vilja hafa myndirnar í albúmi. Þau 

gæti svo haft albúmin í hillum þar sem þægilegt er að grípa í þau. Þessar myndir yrðu 

svo nýttar til að börnin geti sagt frá sér og sinni menningu, hvort sem menningin er 

íslensk eða erlend. Það getur auðveldað aðlögun ef að börnin hafa myndir af foreldrum 

sínum eða nánustu fjölskyldu í kringum sig. Það eykur líka á samkennd milli barnanna 

að tala saman og deila reynslu sem þau geta gert með hjálp myndanna (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir 2006:40 og Beyond heroes and holidays 

2003:201). Sjónræna viðurkenningu á menningu barnanna er einnig hægt að birta á 

annan veg. 

Ef foreldrarnir hafa gefið grænt ljós á notkun móðurmáls síns, fána og ýmissa annarra 

hluta menningar fjölskyldunnar innan leikskólans þá getur kennarinn nýtt sér það.Hann 

getur í samvinnu við börnin, búið til vegg þar sem börn og fullorðnir eru boðnir 

velkomnir inn á leikskólann á þeim tungumálum sem töluð eru innan hans. Dæmi um 

það eru kveðjur á borð við góðan daginn, velkomin, halló, takk fyrir daginn, bless, góða 

helgi og svo framvegis. Þetta miðast allt út frá því að börnunum líði eins vel og 

mögulegt er í leikskólanum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir 

2004). 

 

Í leikskólum er foreldrasamstarfi þó ekki lokið þegar aðlögun er hætt. Mikilvægt er að 

áframhalda góðum samskiptum á milli leikskóla og foreldra. Það hefur sýnt sig að allt 

frumkvæði að foreldrasamstarfi þarf að koma frá leikskólanum sjálfum. Foreldrum 

verður að finnast þeir vera velkomnir í leikskólann og margar aðferðir til þess eru í 
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boði. Miðar sem sendir eru heim um þau verkefni og það starf sem er í gangi inni á 

leikskólanum svo foreldrarnir viti hvað börnin hafast við. Einnig er hægt að hringja í 

foreldra eða láta þá vita hvenær símatími er hjá kennaranum.  Kennarinn þarf einnig að 

hafa það í huga að setja sig strax í samband við foreldra ef vandamál koma upp varðandi 

barnið. Ekki að bíða með að tala við foreldrana. Heldur að leysa málin sem fyrst áður en 

vandinn vindur upp á sig. Einnig ætti kennarinn að vera viðbúin því að útskýra námskrá 

leiksólans í foreldraviðtölum, skýra frá því sem framundan er í starfi skólans og svara 

öllum mögulegum spurningum varðandi leikskólann og starf hans. 

Eins og að ofan er nefnt þá er gott að setja velkomin á þeim tungumálum sem töluðu 

eru í leikskólanum við inngang eða þar sem allir sjá þau þegar komið er í leikskólann. 

Starfsfólk þarf einnig að venja sig á að spjalla við foreldra þegar færi gefst. Ekki bara til 

að efla samskiptin þeirra á milli heldur einnig til að færa foreldrunum fréttir af barninu.  

Hrósa barninu, sýna myndir úr daglegu starfi eða bara til að tala um daginn og veginn. 

Þetta gefur foreldrunum kost á að ræða við starfsfólkið ef því liggur eitthvað á hjarta. 

Virk heimasíða hjá leikskóla getur einnig aukið mikið þá vitneskju sem foreldrið hefur 

um leikskólann og það sem barnið er að gera á daginn. Á heimasíðu skólanna eru oftar 

en ekki birtar myndir af börnum í leik og starfi og það hefur sýnt sig að foreldrar tala 

um hversu þægilegt þeim þyki að nota heimasíðuna til að kynnast starfinu á 

leikskólanum betur en ella (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir 

2006:40,44, Banks og McGee Banks. 2003:411-412).  

 

Í fyrsta viðtalinu ( sjá krækjuna eyðublöð ) er leitað eftir því hvort það séu einhverjir 

sérstakir hátíðardagar sem foreldrar og börn halda uppá og hvort þau óski eftir að 

leikskólinn haldi þeim í heiðri. Þegar að þessir dagar nálgast er gaman ef að foreldrar 

viðkomandi barns myndu koma inn á leikskólann og kynna daginn fyrir börnum og 

fullorðnum. Deginum tengjast kannski sögur, ævintýri, ljóð eða ákveðnar hefðir. Þar 

sem foreldrar barnanna eru jú sérfræðingar í eigin menningu er ekki úr vegi að þeir taki 

þátt í mótun þessa hátíðisdags inni á leikskólanum. Barnið sjálft fær þá einnig þá 

tilfinningu að foreldri þess hafi lagt eitthvað að mörkum ásamt því að fá betri vitund um 

eigið sjálf (Guðrún Pétursdóttir 2003:151, Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður 

Jónsdóttir 2006:40).  

Skólinn verður að gera sér far um að koma til móts við og virða menningu barnanna 

sem stunda hann. Það að foreldrar og börn finnist þau vera virt fyrir uppruna sinn og 

menningu byggir upp sjálfsmynd þeirra og sjálfsvirðingu. Starfsfólk verður þó einnig að 
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gera sér grein fyrir því að ekki allir foreldrar vilja halda í þá menningu, tungumál eða 

þjóðfána sem þau koma frá. Erfiður bakgrunnur eða ofsóknir í heimalandinu getur 

valdið því að fólk sem komið er til landsins vill byrja upp á nýtt. Það vill falla inni í 

nýja menningu og þjóðfélag eins vel og það getur. Því er það mikilvægt að 

fjölmenningarvinna sé framkvæmd í nánu samstarfi við foreldra barnanna á leik- eða 

grunnskólanum. Kennarar verða því að leggja sig fram við það að kynnast foreldrum 

barnanna. Eiga við þau samtöl um hver þeirra menning, sjónarmið og viðhorf eru til 

barnauppeldis og fjölmenningarlegrar stefnu skólans. Einnig til að vita hvort foreldrar 

vilji að fáninn eða sú menning sem þeir komi frá sé í hávegum höfð (Hanna 

Ragnarsdóttir 1992:69-70). 

Þetta stuðlar ekki bara að bættum samskiptum milli starfsfólks og foreldra heldur eflist 

traust foreldranna á skólanum ef þeir fá að taka þátt í og hafa áhrif á kennslu barna sinna 

innan veggja hans. Ef að gott og jákvætt samband ríkir á milli leikskólans og 

foreldranna skilar það sér til barnsins. Það finnur að foreldrar þess treysta leikskólanum 

og á því barnið auðveldara með að gera slíkt hið sama (Guðrún Pétursdóttir 2003:151). 

Þegar reynsla er komin á vinnu með fjölmenningu innan skólans er hægt að taka næsta 

stóra skref í foreldrasamstarfi, að taka viðtölin heima hjá börnunum. Nokkrir leikskólar 

hafa verið að nota þessa aðferð, að fyrsta viðtal sé tekið heima fyrir og bera þeir því 

góða sögu. Viðtal sem tekið er í umhverfi sem barnið er öruggt. Veitir þessi aðferð 

einnig  starfsfólki innsýn í líf barnsins sem þeir annars fengju ekki tækifæri til að sjá og 

gerir þeim kleift að skilja betur þarfir barnsins ásamt menningu og sjónarmiðum 

foreldra (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir 2006:39). 
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VII Fjölmenningarkennsla 

Markmiðin með fjölmenningarkennslu eru meðal annars þau að ná til barnanna á meðan 

þau eru hvað móttækilegust. Leikskólinn, ásamt foreldrum leggur grunninn að þeim 

viðhorfum sem börnin hafa til sjálfs síns og annarra í kringum sig. Þetta umhverfi 

leggur börnunum einnig þau verkfæri í té sem þarf til að túlka þær tilfinningar og 

skoðanir sem þau upplifa eða þróa með sér. Þessar aðferðir verða að vera ásættanlegar 

fyrir bæði börnin jafnt og það samfélag sem þau búa í. Því leggja þau verkefni og sú 

vinna sem tengd er fjölmenningarkennslu áherslu á það að börnin taki öll þátt og leggi 

öll sitt af mörkum til verkefnanna og skólastarfsins. Á þennan veg upplifa börnin sig 

einhvers virði og að mark sé tekið á þeim. Einnig hafa raddir þeirra ekki eingöngu áhrif 

á þau sjálf heldur einnig á samfélagið sem þau búa í (Beyond heroes and holidays 

2003:193, Guðrún Pálsdóttir 2003:134). 

 

Þegar verið er að vinna með börnum verður kennarinn að gera sér grein fyrir því að 

spurningar og staðhæfingar sem börnin bera fram eru ekki alltaf þægilegar. Kennarinn 

verður því að hafa í huga að svara börnunum og ekki snúa út úr með orðum eins og 

„Tölum um þetta seinna“ eða „það er ekki kurteisi að spyrja svona“ þetta eru ekki svör 

sem börn ættu að fá þegar þau spyrja út í mismuninn á útliti fólks eða menningu. 

Kennarinn verður líka að hafa í huga að bregðast við eftir aldri barnsins og svara þannig 

að það skilji. Gott er ef kennarinn æfir sig á hugsanlegum spurningum með vinum, 

fjölskyldu eða vinnufélögum. Börn koma oft með fordómafullar staðhæfingar sem þau 

heyra frá einhverjum öðrum, sem dæmi að kalla barn sem er dökkt á hörund skítugt. Það 

er ekki gott að fá spurningu eins og „af hverju er hún skítug“ og verða vandræðalegur 

eða geta ekki svarað. Kennarinn ætti þó ekki að hafa áhyggjur þó hann geti ekki svarað 

barninu með fullkomnu svari. Hann verður þó að gefa barninu einhver svör, hann getur 

svo velt spurningunni fyrir sér og fundið svar því barnið mun að öllum líkindum spyrja 

aftur ef það var ekki sátt við svarið sem það fékk frá honum.  

Það ýtir einnig undir víðsýni í barnahópnum ef að starfsfólk leikskólanna er frá 

mismunandi menningarheimum og hægt er að fá þá til að ræða sýna reynslu og 

upplifanir við börnin (Beyond heroes and holidays 2003:83-84, Roth 1999:13.17). 
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Af mörgu er að taka þegar kenna á fjölmenningu en fyrst og fremst verður að gera efnið 

áhugavert fyrir börnin. Þau læra frekar af því sem að er áhugavert og því er mikilvægt 

að verkefnin sem lögð eru fyrir þau séu áhugahvetjandi. Það gerir börnunum auðveldara 

fyrir að lifa sig inn í verkefnið. 

Hér á eftir koma dæmi um verkefni sem hægt er að vinna í hópastarfi með börnum. 

Einnig er hægt að sjá þetta undir krækjunni vinna með börnum. 

• Tengsl hópsins víðsvegar um heiminn. Þá er heimskort haft uppi við þar sem 

hópurinn er að vinna og límmiðar límdir á þá staði í heiminum sem börnin hafa 

tengingu við. Hægt væri að útfæra það þannig að hver hópur hafi sinn lit ef allur 

leikskólinn sameinast um eitt kort eða að hvert barn hafi sinn lit ef eingöngu er 

einn kjarni af börnum að vinna verkefnið(Guðrún Pétursdóttir. 2003:110). 

• Vettvangsferðir þar sem búnar eru til ferðabækur með myndum úr ferðunum. 

Hægt er útfæra ferðirnar á þann hátt að foreldrar barnanna í hópnum eru 

heimsótt í vinnuna. Hægt er að tengja þetta grenndarfræði að ferðast um hverfi 

barnanna en sjálfsagt vinna margir foreldrarnir utan hverfisins og er verkefnið þá 

ekki eingöngu til að fræðast um menningu hvers barns heldur einnig um 

samfélagslagið og þátttöku foreldra barnanna í því (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 

og Elsa Sigríður Jónsdóttir 2006:40). 

• Verkefni þar sem unnið er að því að kynna menningu barnanna fyrir hvert öðru. 

Barnið kemur með myndir að heiman þar sem það kynnir fjölskyldu sína og það 

sem barninu langar til að kynna í sambandi við hana. Hópstjóri eða starfsfólk 

getur útbúið sérstakan vegg eða svæði þar sem börnin kynna fjölskylduna. Hægt 

væri að flétta vettvangsferðirnar inn í þennan þátt (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 

og Elsa Sigríður Jónsdóttir 2006:40). 

• Oft á tíðum vekur það athygli barnanna að erlendu börnin heita nöfnum sem 

ekki falla inn í íslenskt málfar. Hægt væri að vinna verkefni um nöfn allra 

barnanna. Þar sem þau afla sér upplýsinga heima fyrir um nafnið sitt. Hvers 

vegna það fékk nafnið, hvernig nafnið var valið, hvað merkir nafnið og fleira í 

þeim dúr (Guðrún Pétursdóttir 2003:54). 

• Söngstundir eru tilvalinn vettvangur fyrir kennslu í fjölmenningu. Söngur getur 

ýtt undir málþroska barna ásamt því að menning er oftar en ekki samofin 

söngtextum eða laglínum. Börn af erlendum uppruna fá jákvæða mynd af 

tungumálinu ef þau taka þátt í söngstundum. Hægt væri að vinna verkefni þar 
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sem börnin og foreldrar þeirra velja eitt lag sem yrði lag vikunnar (Tiedt og 

Tiedt,2002:317). 

• Hægt er að búa til dagatal með börnum deildarinnar. Þau sjá um myndskreytingu 

á dagatalinu og inn á hvern mánuð eru sett til dæmis afmælisbörn, hátíðisdagar 

barnanna og dagar sem hafa sérstaka merkingu fyrir leikskólann. Hægt er að 

hafa þetta dagatal hangandi þar sem foreldrar geta sé það, getur dagatalið þá 

skapað umræður sem og spurningar frá foreldrum. 

Vert er að nefna að verkefnin hér að ofan koma oft frá heimildum þar sem gert er ráð 

fyrir að eldri börn vinni þau. Hægt er að útfæra næstum hvaða verkefni sem er fyrir 

aldurshópinn sem verið er að vinna með. Eingöngu að þyngja spurningarnar og fara 

dýpra í efnið eftir því sem þátttakendur eru eldri. 

 

Persónubrúður er árangursríkt tæki ef þær eru notaðar rétt, sem hægt er að nota í beinni 

vinnu með börnum. Þær eru notaðar til að vinna á hvers kyns vandamálum sem upp 

koma í barnahópnum og þá sérstaklega þegar verið er að vinna gegn fordómum. Þegar 

unnið er með persónubrúður situr kennari með brúðuna í fanginu fyrir framan hóp af 

börnum. Brúðan sem er gestur á staðnum „talar“ við kennarann og kennarinn segir 

börnunum frá því sem brúðan hefur að segja. Sumir kennarar vilja aðeins nota 

brúðurnar í samverustundum en aðrir nota þær þegar tækifærin gefast. Persónubrúður 

eru ekki eins og dúkkur. Þær eru ekki leikföng heldur er brúðan persóna með sögu, 

heimili og fjölskyldu á bak við sig. Brúðan á sér vini, kunningja, uppáhaldsmat og 

heimili rétt eins og börnin sem hún er að tala við. Þessir hlutir breytast ekki, brúðan 

hefur alltaf sama bakgrunninn. Kennararnir sem vinna með brúðuna ákveða í 

sameiningu bakgrunn hennar og sögu áður en farið er að vinna með hana. Reynt er að 

láta söguna vera á þann veg að börnin geti á einhvern hátt samsamað sig við hana. 

Kennarinn verður að hafa það í huga að brúðan sé geymd þar sem börnin sjá ekki til, 

svo að hún geti „komið í heimsókn“ öðru hvoru. Brúðurnar ýta undir skilning barnanna 

á óréttlæti, fordómum og ýmiss konar misrétti sem börn verða fyrir í lífi sínu. Því ættu 

þeir sem vinna með brúðuna að hafa langtíma markmið í huga í vinnu með hana 

(Brown, 2001:11-12). 
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VIII Niðurlag 

Í ritgerðinni hér að ofan höfum við farið yfir þá þætti sem okkur þykja hvað 

mikilvægastir þegar byrja á með fjölmenningarstarf inni á leikskólum. Við fjölluðum 

um það að fræðilegur grunnur fjölmenningarkennslu væri sá að þeir sem vinna með 

hana verða fyrst og fremst að horfast í augu við eigin fordóma og ranghugmyndir. Þetta 

er sá grunnur sem fjölmenningarkennsla byggist á, að kennarinn sé upplýstur. Einnig 

fjölluðum við um að sú vinna sem unnin er innan starfsmannahópsins áður en eiginleg 

fjölmenningarkennsla hefst, sé einn mikilvægasti liðurinn í þróun skólans í átt að nýjum 

hugsunarhætti. Fjallað var um það að forðast beri að nota staðalmyndir í kennslunni, 

heldur eigi að einbeita sér að einkennum hvers og eins nemanda og hans menningu 

hvort sem hún er íslensk eða erlend. Því er það mikilvægt að foreldrar og börn upplifi 

sig velkomin inni í skólakerfið og tekið sé á móti þeim af virðingu fyrir þeim og 

menningu þeirra, ásamt því að þeim sé hjálpað séu einhver vandamál sem þar að leysa. 

Við getum mikið lært af þeim þróunarverkefnum sem unnin hafa verið hér á landi. 

Hindranir og velgengi þróunarverkefnanna er hægt að taka til fyrirmyndar í vinnu sem 

þessari. 

Það er okkar von að sem flestir tileinki sér aðferðir og hugsunina á bak við 

fjölmenningarkennslu. Í samfélagi okkar í dag heyrir það til undantekningar ef öll 

börnin á leikskólanum hafi íslenskan bakgrunn. Svo þörfin úti í samfélaginu er mikil 

fyrir upplýst, umburðarlynd og víðsýnt starfsfólk. Við sem lifum í menningu sem reynir 

flest til að kynna sig utan landsteinanna verðum að kynna okkur þá menningu sem innan 

landsins er.  

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Brynja Hjörleifsdóttir     Lilja Rut Rúnarsdóttir 

080881-3399     180881-4099 
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