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1. Inngangur 

Með breyttum tíðaranda og aukinni fjölbreytni í þeirri mannlífsflóru sem byggir þetta land 

hefur skapast grundvöllur fyrir aukna fræðslu og markvissa kennslu sem lýtur sérstaklega 

að hvers konar fjölmenningu. Samfélagið sem við lifum í samanstendur af ólíkum 

einstaklingum þar sem hver og einn hefur mismunandi bakgrunn og menningu. Ef vel á að 

vera er mikilvægt að virða þessa fjölbreytni og líta á hana sem góða viðbót við þá 

menningu sem hér var fyrir og nýta sér þá kosti sem hún kann að hafa í för með sér. Ef við 

tökum fjölbreytileikanum opnum örmum getum við smám saman skapað víðsýnt, meðvitað 

og umfram allt umburðarlynt samfélag sem er opið öllum einstaklingum, sama hvaðan þeir 

koma eða hvernig þeir líta út.  

 Kveikjan að þessu verkefni liggur í þeirri miklu umræðu sem skapast hefur síðustu 

misseri um fjölmenningu og mikilvægi hennar í leik- og grunnskóla. Fjölbreytnin í 

samfélaginu endurspeglast vissulega í skólakerfinu og því þurfa kennarar að vera í stakk 

búnir til að takast á við þá auknu ábyrgð sem henni fylgir. Skólinn þarf að aðlaga sig að 

þeim breyttu aðstæðum sem snúa sérstaklega að börnunum því það er ekki í verkahring 

þeirra að aðlaga sig að skólanum. Skólinn verður að koma til móts við börnin á þeirra 

grundvelli og haga skipulagi eftir því.  

 Markmið og tilgangur verkefnisins er í raun að fræðast nánar um fjölbreytileika 

innan fjölskyldna og finna leiðir til að miðla umburðarlyndi, virðingu og fjölmenningarlegri 

hugsun til barna á leikskólaaldri. Samfara þessari greinargerð er gefin út barnabók sem 

samanstendur af sjö köflum. Aðalsögupersónan er Jakob, fimm ára drengur í leikskóla. 

Bókin fjallar um það þegar Jakob hittir vini sína, en hver og einn þeirra endurspeglar 

einhverskonar fjölbreytileika. Ýmsar spurningar og vangaveltur vakna hjá Jakobi í hverjum 

kafla en hann er spurull og óhræddur við að vekja máls á hinum ýmsu málefnum. Bókinni 

er þannig ætlað að fræða börnin um þau viðfangsefni sem fjallað er um, vekja umræður 

barnanna á milli og hvetja kennara eða foreldra til frekari vinnu með efnið. Efnistök 

bókarinnar er fjölbreytileiki innan fjölskyldna en hún beinir sjónum sínum sérstaklega að 

ólíkum fjölskyldugerðum þ.e. samsettum fjölskyldum, fjölskyldum samkynhneigðra, 

fjölskyldum með ólíka trú og menningu og fjölskyldum þar sem annað foreldrið er fatlað.  

 Hér á eftir verður fræðileg umfjöllun um þá þætti sem koma fram í barnabókinni. 

Rannsóknarspurningin sem unnið var út frá sneri að því í hverju fjölbreytileiki innan 
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fjölskyldna fælist og hvernig mætti fræða börn á leikskólaaldri um hann og stuðla að auknu 

umburðarlyndi og virðingu gagnvart ólíkum einstaklingum.   

Skýrslan samanstendur af sjö köflum að meðtöldum inngangi og lokaorðum. Í 

öðrum kafla er fjallað um barnabókina, áhersluþætti hennar og markmiðin með skrifum 

hennar. Stuttlega er sagt frá söguþræði bókarinnar sem og Jakobi, aðalpersónu sögunnar, og 

högum hans. Í þriðja kafla hefst fræðileg umfjöllun greinargerðarinnar. Þar er fjallað um 

þróun fordóma og sjálfsmyndar ungra barna en auk þess er almenn umfjöllun um 

fjölmenningu og það sem í henni felst. Undirkaflar þriðja kafla eru fimm sem hver og einn 

endurspelgar kafla í bókinni. Þeir snúa að trú, menningu, samkynhneigð, fötlun og 

samsettum fjölskyldum en þessir þættir eru undirliggjandi í efnistökum bókarinnar. Í fjórða 

kafla er fjallað um fjölmenningarlega kennslu og hvernig megi innleiða slíka kennsluhætti 

inn í almennt skólastarf. Í fimmta kafla er almenn fræðileg umfjöllun um barnabækur, 

flokkun þeirra og skilgreiningar en í sjötta kafla er rætt um myndskreytingar í barnabókum 

og þær mismunandi leiðir sem hægt er að fara.  
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2. Barnabókin Jakob og vinir hans 

Eins og fram kemur í inngangi er þessi greinargerð unnin út frá grundvallarþáttum 

barnabókar sem gefin er út samtímis. Hugmyndin með barnabókinni kviknaði m.a. út frá 

þeirri umræðu sem skapast hefur hér á landi síðustu misseri en ætlunin var að skapa sögu 

þar sem tekið væri á helstu þáttum fjölbreytileika og því hvernig hann birtist í 

fjölskylduformum á Íslandi. Hlutverk bókarinnar er því að fræða börn um fjölbreytileika 

mannlífsins og leiða að lokum til aukinnar virðingar gagnvart mismunandi 

samfélagshópum. Bókinni er ætlað að fræða börn um þau viðfangsefni sem fjallað er um og 

hvetja foreldra og/eða kennara til þess að vinna frekar með þau og skapa umræður á meðal 

barna.  

Bókin samanstendur af sjö köflum sem fjalla um Jakob, fimm ára dreng á leikskóla. 

Jakob kemur úr dæmigerðri kjarnafjölskyldu og kynnist fjölbreytileika í gegnum vini sína 

sem hver endurspeglar ákveðin samfélagshóp. Fjölmargar spurningar vakna hjá Jakobi 

varðandi hagi vina sinna en hann er spurull og óhræddur við að vekja máls á ólíkum 

málefnum. 

Í raun má segja að markhópur bókarinnar séu börn, annars vegar, en foreldrar og 

kennarar, hinsvegar, sem lesa bókina. Bókin er fjölbreytt en það er von höfunda að börn 

geti samsamað sig henni og fengið ánægju út úr lestri hennar. Auk þess er það vonin að hún 

vekji foreldra og/eða kennara til umhugsunar um það hvernig fjallað er um fjölbreytileika 

og hvetji þannig til opnari umræðu.  

Bókin samanstendur, eins og fram kemur hér að ofan, af sjö köflum. Fyrsti og 

síðasti kaflinn fjalla eingöngu um Jakob en fyrsti kaflinn inniheldur kynningu á honum. 

Hinir kaflarnir fimm geta staðið nokkurn veginn sjálfir en með þeim hætti er hægt að velja 

einn kafla til þess að lesa hverju sinni, í tengslum við viðfangsefni. Þá væri æskilegt að 

byrja á því að lesa fyrsta kaflann og kynna Jakob fyrir börnunum. Síðar væri alltaf hægt að 

rifja upp og ræða það sem gerðist við síðasta lestur. Notkunarmöguleikar bókarinnar eru 

margvíslegir en mælt er með því að viðfangsefnið sé rætt við börnin eftir lesturinn. Í lok 

bókarinnar er að finna hugmyndir af umræðupunktum sem hægt er að styðjast við en listinn 

er að sjálfsögðu alls ekki tæmandi.   
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Bókin sjálf er einföld aflestrar og ætlað að höfða til ungra barna. Textinn ætti auk 

þess að höfða að einhverju leyti til þess fullorðna sem les bókina. Þar sem markhópur 

bókarinnar samanstendur af ungum börnum eru myndirnar einfaldar og í sterkum litum til 

þess að örva sjónræna skynjun. Lítill texti er á hverri síðu en letrið er einfalt og gott flæði er 

á milli lína. 

Greinargerð þessi er, eins og áður segir, unnin út frá grundvallarþáttum 

barnabókarinnar og er í raun rökstuðningur höfunda fyrir því af hverju bókin er unnin, 

hvernig hún var unnin og hvers konar skilaboð henni er ætlað að senda. Það er staðreynd að 

fjöldi innflytjenda og nýrra Íslendinga hefur aukist mikið síðustu ár og ljóst að eitthvað þarf 

að gera til þess að koma til móts við þessa einstaklinga. Auk þess hefur mikil vakning verið 

í samfélaginu um skóla án aðgreiningar og því er ástæða til þess að fræða börn, foreldra og 

kennara um það hvernig megi mæta ólíkum einstaklingum og mismunandi 

samfélagshópum.  

Flest börn fara snemma að taka eftir því ef einstaklingar eru öðruvísi en það sem er, 

af samfélaginu, talið eðlilegt og almennt og þess vegna er ástæða til þess að miðla því 

snemma til barnanna að allir hafi sama rétt, óháð því hvaðan þeir koma eða hvernig þeir 

kunna að haga lífi sínu.  
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3. Þróun fordóma og fjölmenning 

„No one is born hating another person because of the color of his skin or his background 

or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught 

to love, fore love comes more naturally to the human heart than its opposite“  

Nelson Mandela (Brown, 1998:11). 

 [Enginn fæðist með hatur í brjósi til annars einstaklings vegna húðlitar, bakgrunns eða 

trúar. Einstaklingar læra að hata og ef þeir geta lært að hata geta þeir líka lært að elska 

því ástin er mannshjartanu mun eðlislægari en andstæða hennar]. 

 

Nú á dögum eru flestir fræðimenn sammála um að þroski barna sé samfelldur og 

víxlverkandi, þ.e. að þroski eigi sér stað jafnt og þétt og ákveðnir þroskaþættir geti haft 

áhrif á aðra. Strax við fæðingu fara ungabörn að taka eftir mun á litum og en þau hafa auk 

þess mjög gaman af því að horfa á andlit þeirra sem annast þau. Um fjögurra mánaða aldur 

skynja börn mun á þeim sem þau þekkja og þeirra sem eru þeim ókunn og bregðast því 

þ.a.l. á annan hátt við þeim sem þau þekkja en hinum ókunnugu. Sex mánaða börn taka 

fyrstu skrefin að sjálfsvitund með því að skoða andlit annarra og snerta. Þannig öðlast þau 

vitund um það hvað þau sjálf eru og hvað þau eru ekki. Um fimmtán til átján mánaða aldur 

fara börn að líta á sjálf sig sem einstaklinga. Eftir því sem börn ná meiri tökum á tungumáli 

öðlast þau meiri skilning á því hver þau eru og fara að nota orð eins og „ég“ og „mig“ til 

þess að tjá hvað þau vilja hverju sinni. Á þessum aldri fara börn einnig að lýsa sjálfum sér 

með því að nota líkamleg eða útlitsleg einkenni (York, 2003:14-17).  

Til þess að efla sjálfsmynd barna telur Brown mikilvægt að áherslur leikskóla taki 

tillit til skoðana og reynslu barna með ólíkan bakgrunn. Ef börn geta samsamað sig 

umhverfinu gengur þeim betur að aðlagast og þau verða öruggari með sig sem sérstakir 

einstaklingar (Brown, 1998:49-50). Það á einnig stóran þátt í uppbyggingu sjálfsmyndar hjá 

börnum. Til að hlúa að þessum þætti verður að útbúa umhverfið þannig að börnin eigi kost 

á því að samsama sig því. Það er líklega erfitt fyrir barn sem á samkynhneigða foreldra að 

finna til hlýju og samsama sig innra umhverfi leikskólans ef hvergi er minnst á 

samkynhneigð í bókum, sögum, ævintýrum og starfsfólkið treystir sér ekki til að tala um 

viðfangsefnið vegna eigin skoðana og viðhorfa. Börn sem eru sjálfsörugg og hafa góða 
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sjálfsmynd eru líklegri til að hafa jákvætt viðhorf í garð annarra (Guðrún Pétursdóttir, 

2003:135-136).  

Flest ung börn eru mjög eftirtektarsöm og byrja fljótt að taka eftir því ef 

einstaklingar eru öðruvísi en „normið“ segir til um, þ.e. það sem er talið eðlilegt af 

samfélaginu. Samkvæmt óformlegri rannsókn sem Stacy York framkvæmdi voru 83% 

þeirra barna sem tóku þátt, á aldrinum tveggja til fimm ára, meðvituð um mun sem var á 

milli þeirra sjálfra og annarra barna og gátu lýst þessum mun með því að nefna ákveðin 

útlitsleg einkenni (York, 2003:11-12). Samkvæmt þessu ættu börn t.d. að lýsa fötluðum 

einstaklingum með því að nefna hjólastólinn og erlendu fólki með því að nefna að 

einstaklingurinn tali annað tungumál.  

 Fyrsta rannsóknin um þróun fordóma var framkvæmd á öðrum áratug síðustu aldar. 

Fjölmargar aðrar rannsóknir sem snúa að vitund barna á mannlegum fjölbreytileika og 

viðhorfi til hans hafa verið framkvæmdar síðan þá. Niðurstöður þessara rannsókna voru í 

flestum tilfellum þær sömu og þess vegna hefur verið hægt að byggja upp nákvæmt líkan af 

þróun fordóma hjá ungum börnum.  

 Flestar rannsóknir benda til þess að börn greini mun á húðlit við sex mánaða aldur 

og samkvæmt þeim kann að myndast neikvætt viðhorf til fólks sem er „öðruvísi“ hjá 

sumum börnum við þriggja ára aldur. Þetta viðhorf viðhelst svo í einhverjum tilvikum 

þangað til barnið nái sjö ára aldri. Að sama skapi hafa rannsóknir sýnt fram á að lituð börn 

sýni ekki neikvætt viðhorf gagnvart hvítu fólki fyrr en eftir sjö ára aldur. Við fimm ára 

aldur ættu börn auk þess að geta borið kennsl á sinn eigin kynþátt (York, 2003:19-20).  

Fordómar eru, eins og nafnið gefur til kynna, dómar sem einstaklingar fella fyrir 

fram og eru byggðir á viðhorfum eða skoðunum einstaklingsins. Fordómar eru því viðhorf 

eða skoðanir á einstaklingum eða hlutum sem við kunnum að mynda okkur áður en við 

kynnumst þeim frá fyrstu hendi. Fordómar hafa oftar en ekki mikil áhrif á hugsanahátt og 

því kann að vera mjög erfitt fyrir einstakling að breyta til betri og upplýstari vegar. Oftast 

má rekja fordóma til fáfræði, við höfum fordóma fyrir því sem við þekkjum ekki. 

Hinsvegar má einnig rekja fordóma til þeirra staðalímynda sem eru við lýði hverju sinni. 

Staðalímyndir geta haft áhrif á skoðanir og mat okkar á einstaklingum eða hlutum, þ.e. við 

höfum ákveðna skoðun á einstaklingi af því að hann vinnur ákveðið starf eða býr við 

eitthvað ákveðið fjölskylduform (York, 2003:22-23). Fordómar sem eiga rætur sínar að 
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rekja til staðalímynda væru því t.d. á þá leið að við segðum alla leikskólakennara vera 

slæma í stærðfræði eða alla viðskiptafræðinga vera slæma foreldra. Samkvæmt York valda 

fordómar yfirleitt ákveðinni mismunun, þ.e. einstaklingar sem aðrir hafa fordóma fyrir eru 

oftar en ekki hlunnfarnir og njóta ekki sömu réttinda og aðrir.  

Við búum í fjölbreyttu samfélagi þar sem enginn einn hópur fólks, hvort sem sá 

hópur flokkast sem fjölskylda eða ekki, þyrfti að vera yfir aðra hafin. Við erum eins ólík og 

við erum mörg. Þessa fjölbreytni í fjölskyldum má sjá til dæmis í fötlun, kynhneigð, 

þjóðerni, trú, menningu, hefðum, fjölskyldustærðum og flóknu fjölskyldumynstri vegna 

skilnaða. Börn og starfsfólk leikskólanna koma frá ólíkum heimilum, hafa ólíkar skoðanir 

og ólíkan bakgrunn og koma frá mismunandi menningarheimum. Sumir glíma við fatlanir 

og aðrir eru mjög trúaðir. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla ber leikskólanum skylda til að 

taka tillit til þessa fjölbreytileika í starfi sínu og stuðla að því að börnunum finnist þau 

tilheyra samfélaginu og vera mikilvægur hluti þess. Auk þess er eitt af meginmarkmiðum 

Aðalnámskrárinnar að efla sjálfsmynd barna, stuðla að umburðarlyndi og víðsýni 

(Menntamálaráðuneytið, 1999:27,7). 

Í leikskólum er mikið unnið með lífsleikni og samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 

ætti þessi þáttur að vera í námskrám allra skóla. Lífsleikni tengist inn á marga þroskaþætti 

barnsins svo sem líkams- og hreyfiþroska, tilfinningaþroska, vitsmunaþroska, málþroska, 

félagsþroska og siðgæðisþroska. Lífsleikni byggist á færni barns til samskipta, rökrænnar 

tjáningar og virðingu þess fyrir umhverfinu. Allt byggist þetta á alhliða þroska barnsins. 

Einn af undirstöðuþáttum þess að öðlast færni í lífsleikni er að barn geti sýnt 

umburðarlyndi gagnvart ólíkum skoðunum, menningu og reynslu annarra auk þess að sýna 

öðrum virðingu (Menntamálaráðuneytið, 1999:16-17).  

Fyrrnefndum þáttum eru einnig gerð skil í annarri grein Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna en þar segir að aðildaríki skuli virða og tryggja hverju barni þau réttindi sem 

sáttmálinn kveður á um. Það skal gera án mismununar, án tillitis til kynþáttar, litarháttar, 

tungu, trúarbragða eða kynferðis og án tillitis til skoðana, uppruna, fötlunar, félagslegrar 

stöðu eða annarra aðstæðna þess eða foreldra þess. Einnig skuli aðildarríki sjá til þess að 

barni sé ekki mismunað eða refsað vegna stöðu eða athafna foreldra þess eða þeirra 

sjónarmiða sem þeir kunna að láta í ljós (Barnaheill – Save the Children á Íslandi, án árs). Í 

lögum um leikskóla hér á landi segir einnig, í annarri grein, að eitt af markmiðum 
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leikskólans sé að stuðla að umburðarlyndi og víðsýni barna og jafna uppeldisaðstöðu þeirra 

(Alþingi, 2008).   

  Samfélagið tekur stöðugum breytingum og það þarf ekki að líta mörg ár aftur í 

tímann til að sjá þær gífurlegu framfarir sem hafa átt sér stað. Samkvæmt Babette Brown 

verða leikskólar að vera tilbúnir til þess að taka mið af þessum fjölbreytileika samfélagsins 

(Brown, 1998:64). Brown telur jafnframt að ef fordóma og neikvæðni gætir hjá starfsfólki 

leikskólanna sé líklegt að það smitist yfir til barnanna og þess vegna sé mjög mikilvægt að 

allt starfsfólk setjist niður og ræði eigin skoðanir, fordóma og viðhorf sín á milli. 

Leikskólakennarar þurfa auk þess að vera mjög sveigjanlegir í vinnu sinni til að vinna gegn 

mismunun með börnunum. Eins og gefur að skilja gagnast lítið að reyna stuðla að 

umburðarlyndi og víðsýni meðal barnanna ef starfsfólkið er uppfullt af fordómum og 

neikvæðni í garð ákveðinna samfélagshópa.  

Samkvæmt skólastefnu leikskóla sem gefin var út árið 2008 er það meginmarkmið 

leikskólastarfs að veita nemendum menntun sem eflir alhliða þroska þeirra, sköpunarkraft 

og sjálfstæði til þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. Í leikskóla skal lögð áhersla á að efla 

jákvæða sjálfsmynd og lífsleikni nemenda en þessir þættir eru taldir undirstaða alls náms. 

Leikurinn er meginnámsleið nemenda. Samkvæmt skólastefnunni skal aðgengi að 

leikskólamenntun tryggt fyrir öll börn en nám og kennsla hverju sinni skal miðuð út frá 

þörfum barnanna og aðstæðum en einnig út frá áhugahvöt og þroska hvers einstaklings. 

Stærð nemendahóps skal auk þess miðast við að hver einstaklingur fái að njóta sín. 

Skólastefnan kveður einnig á um að hlutverk kennarans sé að efla alhliða þroska nemenda 

sinna í samræmi við eðli og þarfir hvers einstaklings sem og hópsins í heild sinni. 

Leikskólakennurum ber að styðjast við siðareglur kennara og hafa þær að leiðarljósi í starfi 

sínu (Félag leikskólakennara, án árs). 

 Samkvæmt annarri grein siðareglna kennara skal kennari virða réttindi nemenda 

sinna og hafa hagsmuni þeirra að leiðarljósi, efla sjálfsmynd þeirra og sýna hverjum 

einstaklingi virðingu, áhuga og umhyggju. Þriðja grein siðareglnanna kveður á um að 

kennurum beri að hafa jafnrétti nemenda sinna að leiðarljósi í starfinu, vinna gegn 

fordómum og mismuna ekki nemendum t.d. vegna kyns, þjóðernis eða trúarbragða 

(Kennarasamband Íslands, án árs). Samkvæmt þessu er kennurum skylt að koma fram við 

nemendur sína af virðingu og alls ekki mismuna nemendum sínum á neinn hátt.  
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 Fjölmenning og fordómaskynjun ungra barna er aðalviðfangsefni barnabókarinnar. 

Fjölmenning birtist í þeim mismunandi fjölskylduformum sem fjallað er um en auk þess í 

þeim menningarlega mun sem er á milli vina Jakobs. Menningarlegur munur þarf ekki 

endilega að vísa til þess að einstaklingur kemur frá öðru landi eða hefur ólíkan húðlit, 

heldur getur hann einnig legið í ólíkum fjölskyldugerðum innan sama samfélagshópsins.  
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3.1.  Menning 

„No culture can live, if it attempts to be exclusive“ Mahatma Gandhi 

[Engin menning getur lifað ef hún reynir að vera svo sérstæð að hún útilokar allar aðrar]. 

 

Börn búa við mismunandi uppeldisskilyrði og koma úr ólíkum fjölskyldugerðum. 

Aðalnámskrá leikskóla kveður á um að leikskólanum beri að taka tillit til þessarar 

fjölbreytni í starfi sínu og leitast við að efla tilfinningu hvers barns fyrir því að það sé 

mikilvægur hluti af samfélaginu. Öll erum við mismunandi og börn þurfa að finna að þau 

séu einstök og hvert og eitt þeirra hafi mikið fram að færa til samfélagsins. Áhugi barna á 

öðrum þjóðum og fjölbreytileika mannlífs vaknar snemma og er upplagt að efla þennan 

áhuga og vinna með hann í leikskóla. Í gegnum þennan áhuga læra börn um ólíkar þjóðir, 

þ.e. að hver þjóð hefur sína sérstæðu menningu og sérkenni. Þau læra að bera virðingu fyrir 

ólíkum menningarheimum og um leið læra þau meira um sjálf sig og sinn eigin bakgrunn. 

Það er hlutverk leikskólans að rækta virðingu barnanna fyrir öðrum, hver sem uppruni 

þeirra, tungumál, lífsviðhorf eða trúarbrögð eru (Menntamálaráðuneytið, 1999:27-29).  

 Babette Brown er virtur leikskólakennari með áralanga starfsreynslu og hefur gefið 

út bækur um uppeldi barna og beint sjónum sínum mikið að fjölmenningu. Hún telur að 

börn verði fyrir miklum áhrifum frá því umhverfi sem þau alast upp í. Hjá ungum börnum 

er fjölskyldan mikilvægust hvað þetta varðar en þegar börn eldast fara viðhorf og skoðanir 

jafnaldra að hafa aukið vægi. Það er hlutverk kennara og leikskólakennara að hjálpa 

börnum að líta fram hjá þeim fordómum og því misrétti sem þau kunna að rekast á í 

umhverfi sínu. Til að kennari geti miðlað umburðarlyndi þarf hann fyrst að skoða sjálfan 

sig, viðhorf sín og þær ályktanir sem hann kann að draga í garð annarra vegna almennra 

staðalímynda í samfélaginu. Mikilvægt er að kennarinn fylgist með samskiptum innan 

nemendahópsins og hafi augun opin fyrir misrétti sem getur birst vegna hvers konar 

fordóma. Auk þessara atriða telur Babette nauðsynlegt fyrir kennara að skoða þá námsskrá 

sem er við lýði hverju sinni með tilliti til menningarlegrar mismununar. Einnig þarf hann að 

skoða áherslur námskrárinnar og hvernig þær birtast í starfinu (Brown, 1998:1-2,4).  



12 

 

Það er því hlutverk kennarans að skapa kennsluumhverfi þar sem fjölbreytileika er fagnað 

og fjölmenningarlegir kennsluhættir nýttir.  

 Fjölmenningarleg kennsla er hugtak sem notað hefur verið sem markmið í 

fjölmenningarlegum samfélögum til að leggja áherslu á sameiginlega búsetu einstaklinga af 

mismunandi uppruna með ólíkan menningarbakgrunn. Þegar talað er um fjölmenningarlega 

kennslu er átt við sameiginlegt nám fólks af mismunandi þjóðerni, með mismunandi 

menningarlegan- og trúarlegan uppruna og mismunandi hæfni og getu á hinum ýmsu 

sviðum. Fjölmenningarleg kennsla felur því í sér almennar áherslubreytingar á 

kennsluháttum í heild en er ekki afmörkuð sérstök námsgrein og miðar að því að gera alla 

meðlimi samfélagsins fjölmenningarlega hæfa (Guðrún Pétursdóttir, 2003:11-12). Það er 

því ekki nóg að taka upp slíka kennsluhætti þegar nemandi af annarri menningu bætist í 

hópinn heldur er æskilegt að miða kennsluna stöðugt út frá fjölmenningu og gera börnin því 

í stakk búin til þess að eiga samskipti við ólíka einstaklinga.  

 Árangurinn af markvissu fjölmenningarstarfi innan leikskóla er m.a. sýnilegur í 

niðurstöðum rannsóknar Önnu Þorbjargar Ingólfsdóttur og Elsu Sigríðar Jónsdóttur (Fríða 

B. Jónsdóttir o.f.l., 2005:7, 54, 56, 60, 64-65). Rannsóknin var gerð á árunum 2001 til 2004 

og voru niðurstöður hennar notaðar til að meta hvaða áhrif fjölmenningarlegar 

starfsaðferðir hefðu fyrir þá ólíku hópa sem að leikskólanum koma. Hún var framkvæmd 

samfara þróunarverkefni sem unnið var á leikskólanum Lækjarborg. Markmið 

þróunarverkefnis var annars vegar að vinna markvisst með fjölmenningu og hins vegar að 

leita leiða til að koma til móts við þarfir barna af erlendum uppruna. Einnig var leitast við 

að auka færni kennara til að vinna með einstaklingum af ólíkum uppruna og efla víðsýni og 

þekkingu íslenskra barna og foreldra þeirra.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er stuðlað að ákveðinni viðhorfsfbreytingu 

með því að leggja áherslu á fjölmenningarlegt starf innan leikskóla. Fyrrnefnt 

þróunarverkefnið hafði margt í för með sér sem jók gæði leikskólastarfsins. Starfsfólk fór 

að íhuga orð sín betur og skoða framkomu sína gagnvart ákveðnum menningarhópum. 

Samstarf við foreldra varð meira auk þess sem samskipti við erlenda foreldra urðu 

afslappaðri og opnari og þar af leiðandi auðveldari. Auk þessa fann starfsfólkið fyrir því að 

virðing og vinátta barnanna á milli hafði aukist. Þau börn sem eru af erlendum uppruna 

njóta sín gjarnan betur þar sem fjölmenningarleg kennsla er viðhöfð (Fríða B. Jónsdóttir 
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o.f.l., 2005:7, 54, 56, 60, 64-65). Við þetta má bæta að grundvöllur verður að vera fyrir því 

að hægt sé að vinna markvisst með fjölmenningarlega kennslu. Starfsfólkið gegnir þar 

lykilhlutverki sem er að sýna áhuga og virkni. Ef þessi grundvallaratriði eru ekki til staðar 

kann að ganga erfiðlega að byggja upp fjölmenningarlegt samfélag í leikskólanum.   

Miðað við aukinn fjölda erlendra íbúa á Íslandi síðustu ár er ljóst að 

fjölmenningarleg kennsla er eitthvað sem á vel við íslenska leik- og grunnskóla. Samkvæmt 

mannfjöldatölum Hagstofunnar frá árinu 2007 eru 7% íbúa á Íslandi með annað ríkisfang 

en íslenskt (Hagstofa Íslands, 2003a). Til viðmiðunar má geta þess að árið 1999 var þetta 

hlutfall aðeins um 3% og því ljóst að fjölgunin hefur verið mikil á síðustu árum (Hagstofa 

Íslands, 2003b). Samfara þessari þróun má gera ráð fyrir ákveðinni fjölgun barna af erlendu 

bergi brotnu í leikskólum Reykjavíkur. Árið 2006 voru í leikskólum Reykjavíkur alls 640 

börn af erlendum uppruna, þ.e. annað eða báðir foreldrar þeirra höfðu erlent ríkisfang. Það 

er ekki síður áhugavert að þessi 640 börn áttu uppruna sinn að rekja til 85 þjóða. Það er því 

óhætt að segja að fjölbreytni ríki í barnahópnum í leikskólum Reykjavíkur 

(Reykjavíkurborg, án árs).  

Ljóst er að fjölbreytileikinn er mikill. Hinsvegar má rekja þennan fjölbreytileika til 

annarra þátta en menningu jafnvel þótt yfirleitt sé talað um menningarlegan fjölbreytileika í 

daglegu tali. Menning og trú tengjast t.d. sterkum böndum þar sem ólíkri menningu fylgir í 

flestum tilfellum önnur trú eða ólíkar trúaráherslur.  
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3.2. Trú 

„There is only one religion, though there are a hundred versions of it“  

George Bernard Shaw 

[Það er aðeins ein trú en hundrað mismunandi útgáfur af henni]. 

 

Ekki eru allir sammála um hvort trúarbragðafræðsla eigi heima innan veggja skólans eða 

ekki. Um það eru skiptar skoðanir og engin ein skoðun réttari en önnur. Hanna 

Ragnarsdóttir fjallar um það í grein frá árinu 2003 að ef vel er staðið að trúarbragðafræðslu 

í skóla sé verið að byggja brýr á milli trúarbragða, víkka sjóndeildahring barnanna, stuðla 

að virðingu og auka skilning milli manna. Að hennar mati er trúarbragðafræðsla í raun 

eðlilegur hluti af fjölmenningarlegri kennslu. Með þessu er verið að undirbúa börn til að 

búa og starfa í samfélagi sem telur fjölbreytileika af hinu góða og að hann auðgi mannlífið 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2006:8).  

Trúarbrögð eru meira en trú á einn guð eða marga slíka. Trúarbrögð samanstanda af 

trúarkenningum, siðakerfi, hegðunarreglum, helgisiðum, trúarsiðum, trúarlegri reynslu og 

samfélagi manna. Trúarbrögð afmarkast ekki við ákveðna hátíð eða áþreifanlega þætti 

samfélagsins heldur eru þau flókið samspil ólíkra þátta sem finnast í samfélagi manna 

(Stabell-Kulo, 1998:55). Vegna þess hve trúarbrögð eru fjölþætt eru engar tvær fjölskyldur 

sem líta trúarbrögð og trúariðkun þeirra nákvæmlega sömu augum. Viðhorf til trúarbragða 

og þarfir trúariðkunar eru þess vegna mismunandi. Trúarbrögð hafa mismunandi þýðingu 

fyrir fólk rétt eins og trúariðkun. Sumir eru trúaðir án þess að vera kirkjuræknir, aðrir eru 

strangtrúaðir og iðka trú sína daglega og enn aðrir halda upp á ákveðnar trúarhátíðir og 

helgisiði en iðka trúna ekki að öðru leyti. Þar að auki er til hópur fólks sem telur sig 

trúlausa og kennir sig þar af leiðandi ekki við nein trúarbrögð. Þarfir fjölskyldu með sömu 

trú geta því verið mjög ólíkar allt eftir þörfum og viðhorfi fólks (Hanna Ragnarsdóttir, 

2006:5).  

Samkvæmt Aðalnámsskrá ber leikskólum skylda til að hjálpa börnum frá öðrum 

menningarsvæðum að aðlagast íslenskri menningu og vera virkir þátttakendur í sínu nýja 

samfélagi. Samfara þessu þarf að gæta þess að barnið glati ekki eigin menningu, trú eða 

tungumáli (Menntamálaráðuneytið, 1999:15). Í Aðalnámskrá er einnig talað um að kenna 
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þurfi börnum að bera virðingu fyrir öðru fólki óháð trú, menningu, kynþætti, uppruna, 

lífsviðhorfum eða öðru sem skilur okkur að. Við viljum að börn verði seinna meir fullgildir 

samfélagsþegnar sem hafi þróað með sér umburðarlyndi og virðingu gagnvart öðru fólki og 

geti lifað í sátt og samlyndi í fjölmenningarlegu samfélagi (Menntamálaráðuneytið, 

1999:10). 

Eins og áður hefur komið fram hefur fjöldi innflytjenda aukist mikið hér á landi og 

samkvæmt Hagstofu Íslands er talið að um 7% heildarfjölda þeirra sem hér búa séu með 

erlent ríkisfang (Hagstofa Íslands, 2003a). Samfara þessari aukningu fólks hlýtur mikilvægi 

þess að kenna börnum um fjölbreytileika mannkyns að aukast. Árið 1995 voru hér á landi 

69.365 einstaklingar undir 15 ára aldri og tæplega 89% af þeim í Þjóðkirkjunni. Á sama ári 

var enginn á þessum aldri skráður í Félag Múslima á Íslandi en 15 einstaklingar í 

Búddistafélagi Íslands (Hagstofa Íslands, 1995). Árið 2007 hafði fjöldi barna undir 15 ára 

aukist um rúmlega 10 þúsund. Af þeim voru tæp 83% í Þjóðkirkjunni sem er um 6% lægra 

hlutfall en tveim árum áður. Það er athyglisvert að skoða fjölda barna í öðrum trúfélögum 

en á 12 árum hafði börnum yngri en 15 ára fjölgað í 113 í Félagi Múslima á Íslandi en 

engin á þessum aldri hafði verið í félaginu 12 árum áður. Í Búddistafélagi Íslands fjölgaði 

einnig skráðum börnum úr 15 í 185 sem er heilmikil fjölgun á svo stuttu tímabili (Hagstofa 

Íslands, 2007a). Eins og sést hér að ofan hafa hópar fólks með ólíka trú flust hingað til 

lands á undaförnum árum og þarf leikskólinn að takast á við þessar breyttu þarfir með 

aukinni fræðslu.  

Trúarbrögð eru hluti af menningu hverrar þjóðar. Í Aðalnámskrá er sérstakt 

námssvið sem nefnist Menning og samfélag en þar er rætt um mikilvægi þess að börn 

fræðist um það samfélag sem þau búa í og þá menningu sem skapar samfélagið. Á Íslandi 

er að finna fjölmarga þjóðfélagshópa með ólíkan bakgrunn og menningu. Börn fara 

snemma að sýna áhuga á ólíkri menningu, hátíðum, hefðum, klæðnaði, trúarbrögðum, 

tungumálum og öðru sem aðskilur gjarnan þjóðir. Leikskólanum ber að efla þennan áhuga 

barnanna og vinna með hann í skólastarfinu (Menntamálaráðuneytið, 1999:29,31). Allar 

þjóðir hafa sín sérkenni sem gaman er að skoða með börnum en auk ólíkra þátta er einnig 

hægt að beina sjónum að sammannlegum gildum, til dæmis varðandi trúarbrögð, því oft er 

meira líkt en ólíkt. Hægt er að fjalla um ólíka menningu og þar á meðal trúarbrögð á mjög 
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fjölbreyttan hátt, meðal annars með sögum, ólíkum hefðum, hátíðum og áherslum, í 

gegnum tónlist, myndlist og í gegnum hreyfingu.  

Ljóst er að miklar hræringar hafa verið síðustu ár í trúariðkun landsmanna sem að 

hluta til má rekja til aukins fjölda innfluttra einstaklinga. Fyrir utan þá staðreynd að 

samfélagið samanstendur af einstaklingum frá ólíkum menningarheimum er ljóst að 

fjölbreytileikinn ríkir einnig innan samfélagshópanna. Einstaklingar eru vissulega ólíkir 

þótt þeir tilheyri sama hópnum innan heildarinnar. Leikskólanum ber að fræða börn um 

hvers konar fjölbreytileika, hvort sem hann snýr að trúarskoðunum eða þeim lífstíl sem 

ólíkir einstaklingar kunna að velja sér.     
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3.3. Samkynhneigð 

,,Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter and those 
who matter don't mind”. 

Dr. Seuss 

[Vertu sá sem þú ert og segðu það sem þú vilt. Þeim sem er ekki sama skipta ekki máli 
og þeim sem skipta máli er alveg sama]. 

 

Hér á árum áður var ein gerð fjölskylduforms ríkjandi, kjarnafjölskyldan, en hún 

samanstendur af foreldrum og börnum þeirra. Í dag er þessi skilgreining nánast úrelt og 

fjallað um mismunandi fjölskylduform eins og barnlaus pör, fjölskyldur ættleiddra barna, 

stjúpfjölskyldur, systkinafjölskyldur, einstæðar mæður og feður, sambýlisfjölskyldur og 

fjölskyldur samkynhneigðra (Sigrún Júlíusdóttir, 2001:140).  

Babette Brown er ein þeirra sem fjallað hefur um mikilvægi þess að hafa opna og 

jákvæða umræðu um ólíkar fjölskyldugerðir innan leikskólans. Engin fjölskylda er eins. 

Þær hafa allar sín sérkenni sem skilur þær að en á sama tíma eru þær allar jafn mikilvægar. 

Brown telur að ef aðeins væri fjallað um eina gerð fjölskylduforms í leikskólanum væri 

verið að hampa þessu eina formi á kostnað allra hinna. Þá gætu börn úr annars konar 

fjölskyldugerðum upplifað einhvers konar höfnun og jafnvel fundist fjölskylda sín minna 

virði. Ef þeirra fjölskylduform er hvergi sýnilegt í leikskólanum er hætta á að börn fari að 

skammast sín fyrir fjölskyldu sína og í versta falli forðast að tala um hana (Brown, 

1998:99). Eitt af markmiðum uppeldis í leikskóla er að stuðla að umburðalyndi og víðsýni 

meðal barnanna. Því ber að hafa þessi ólíku fjölskylduform í huga í daglegu starfi leikskóla. 

Leikföng og bækur þurfa að endurspegla þennan fjölbreytileika. Það þurfa að vera til bækur 

þar sem sögupersónur koma úr ólíkum fjölskyldugerðum, segja þarf sögur og ævintýri með 

breyttum áherslum varðandi fjölskylduform og hægt er að hengja upp myndir sem sýna á 

jákvæðan hátt fjölbreytt fjölskylduform (Menntamálaráðuneytið, 1999:7). 

Fjölskyldur samkynhneigðra er hópur sem yfirleitt er ekki dregin jákvæð mynd af. 

Án nokkurra sannana eða staðreynda hefur því stundum verið haldið fram að þetta 

fjölskylduform eigi lítið skylt við barneignir og foreldrahlutverk og að þessi hópur sé 

jafnvel óhæfur til að ala upp börn. Því hefur auk þess verið haldið fram að kynímyndir 
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barna sem alast upp í samkynhneigðum fjölskyldum geti brenglast og kynhneigð þeirra 

jafnvel líka. Fordómar sem þessir spretta gjarnan af þekkingarleysi. Þessir þættir verið 

rannsakaðir og leitt í ljós þá staðreynd að kynhneigð fólks á ekkert skylt við hæfni þess sem 

foreldrar. Hæfni foreldra felst ekki í kynhneigð frekar en skóstærð og því er ekki hægt að 

segja að samkynhneigðir foreldrar séu á neinn hátt verri en gagnkynhneigðir foreldrar 

(Rannveig Traustadóttir og Þorvaldur Kristinsson, 2003:115-116). Rannsóknir hafa einnig 

verið gerðar til að kanna hvort börn sem alast upp í samkynhneigðum fjölskyldum hafi 

brenglaðri kynímynd eða kynhneigð en önnur börn. Niðurstöður þessara rannsókna hafa 

ekki sýnt fram á neitt samband milli þessara þátta. Það fjölskylduform sem börn alast upp 

við virðist því ekki hafa áhrif á það hvort börnin verði sjálf samkynhneigð eða 

gagnkynhneigð. Engar rannsóknir hafa heldur sýnt fram á að börn sem alast upp í 

samkynhneigðum fjölskyldum hafi frekar brenglaða kynímynd en þau börn sem alast upp í 

gagnkynhneigðum fjölskyldum (Rannveig Traustadóttir og Þorvaldur Kristinsson, 

2003:38). Rannsóknir hafa sýnt fram á og staðfest að hæfni fólks til ala upp börn og sinna 

foreldrahlutverkinu af alúð felst ekki í kynhneigð. Líkt og allir aðrir foreldrar vilja 

samkynhneigðir að borin sé virðing fyrir þeim og því fjölskylduformi sem þeir kjósa.  

Samkvæmt Brown hefur hvert einstaklingur réttindi til þess að það sé komið vel 

fram við hann og því eigum við að koma fram við aðra eins og við viljum að komið sé fram 

við okkur. Hún talar jafnframt um að þær skoðanir og hugmyndir sem við höfum séu fljótar 

að skila sér í huga barnanna. Okkur ber því að gæta þess hvaða skilaboðum við komum 

áleiðis til þeirra án þess endilega að við gerum okkur grein fyrir því. Brown telur að mun 

líklegra sé að samkynhneigðir foreldrar sýni áhuga og aukna virkni á leikskólastarfinu ef 

þeir finna að borin sé virðing fyrir þeim og þeirra fjölskylduformi (Brown, 1998:116-117). 

Eins og með alla foreldra, hvaða kynhneigð eða höfuðstærð sem þeir kunna að hafa, þá 

vilja þeir að borin sé virðing fyrir þeim. Sama gildir um aðra foreldra, hvort sem þeir eru 

gagnkynhneigðir, samkynhneigðir, erlendir eða fatlaðir. Ef þeir mæta fordómum og 

skilningsleysi í leikskólanum eru minni líkur á að gott og traust samband myndist á milli 

foreldra og starfsmanna.  
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3.4. Fötlun 

Börn með fötlun eru fyrst og fremst börn 

og í öðru lagi fötluð. 

 

Samkvæmt Aðalnámskrá ber leikskólanum skylda til að taka á móti öllum börnum, óháð 

þjóðerni, menningu, trú og líkamlegu- og andlegu atgervi þeirra. Því eins og áður hefur 

komið fram er það leikskólans að aðlaga sig að breyttum aðstæðum hverju sinni en ekki 

barnanna eða foreldranna að laga sig að leikskólanum (Menntamálaráðuneytið, 1999:7). 

 Árið 1992 voru samþykkt lög sem kveða á um rétt barna með fötlun til 

leikskóladvalar í almennum leikskólum en fyrir þann tíma höfðu aðeins verið gerðar 

tilraunir þess efnis. Þá var í fyrsta sinn skráð í lög að börn með fötlun, líkt og önnur börn, 

ættu rétt á leikskóladvöl í almennum leikskólum. Áður voru börn með fötlun gjarnan saman 

og réttur þeirra til lífs og þroska ekki virtur nærri því jafn mikið og réttur annarra barna. 

Það var því mikill sigur að fá þessi auknu réttindi sem flestum þykja sjálfsögð í dag (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2002:10). Þetta gerðist tveim árum áður en leikskólinn var skilgreindur 

sem fyrsta skólastig. Fyrir þann tíma höfðu þó verið starfræknir leikskólar með sérdeildum 

fyrir börn með fötlun. Nokkrum árum síðar voru margar þessara deilda lagðar niður og í 

staðinn rekinn leikskóli undir formerkjum náms án aðgreiningar þar sem öll börn eiga rétt á 

námi í sínum heimaskóla. Það er mjög margt sem hefur átt sér stað á nokkuð stuttum tíma í 

þróun leikskólauppeldis hvað varðar börn með fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2000:39-40).  

 Frá því þessi lög tóku gildi, fyrir um 10 árum, eru nú flest þessara barna í 

almennum leikskólum. Þess má geta að árið 2006 voru alls 5462 börn í leikskólum 

borgarinnar og af þeim 131 barn sem naut sérstuðnings samkvæmt 1. og 2. fötlunarflokki. 

Fötlunarflokkar eru staðlar notaðir til að meta hve mikla aðstoð viðkomandi gæti þurft á að 

halda vegna fötlunar sinnar. Þessi hópur barna á rétt á sérstakri aðstoð og þjálfun vegna 

fötlunar sinnar en um það er getið bæði í Aðalnámskrá og í lögum um leikskóla frá árinu 

1994. Stundum gerist það að þjálfun og vinna í sambandi við sérþarfirnar tekur yfir það 

sem almennt leikskólastarf á að snúast um. Þá er einblínt á fötlunina frekar en barnið sjálft 

og reynt að vinna með og jafnvel reynt að laga það sem þykir „að“ (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2002:10). Á leikskólaaldri læra börn fyrst og fremst í gegnum leik og á þetta 
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jafnt við um börn með fötlun og önnur börn. Leikurinn er jafnframt hornsteinn 

leikskólastarfsins. Í Aðalnámskrá leikskóla er fjallað um mikilvægi félagsþroska og að börn 

aðlagist vel barnahópnum. Það þarf að huga sérstaklega vel að þessum þætti þegar barn 

með fötlun kemur í leikskóla og er leikurinn tilvalin leið sem hægt er að fara. Þá er 

leikurinn notaður til að þjappa barnahópnum saman og gæta þess að enginn einangrist 

heldur að allir séu með. Á þessum aldri er leikurinn einn helsti gleðigjafi barnsins og 

námsleið og tilvalið að efla félagsþroska barnsins í gegnum hann (Menntamálaráðuneytið, 

1999:15).  

Í leikskólauppeldi barns með fötlun fellur leikurinn stundum í skugga af þjálfun og 

börn missa áhugann á honum því hann fer meira og minna að snúast um þjálfun, vinnu og 

kvöð. Í slíkum aðstæðum missir barnið af gleðinni sem fylgir leiknum og þeim mikla 

lærdómi sem í honum er fólgin. Leikurinn á að vera sjálfsprottinn en ekki of stýrður og 

fyrirfram ákveðinn. Á undanförnum árum hafa verið gerðar rannsóknir sem sýna fram á að 

ein besta forspá um gengi barna með fötlun á fullorðinsárunum er hvernig þeim semur við 

önnur börn. Þetta segir okkur að mikilvægt er að taka barnið ekki mikið út úr barnahópnum 

í sérkennslu eða sérverkefni. Barn með fötlun lærir af því að leika sér með öðrum börnum, 

líkt og öll önnur börn gera. Barnahópar á leikskólum eru fjölbreyttir og börnin læra hvert af 

öðru. Með réttri umgjörð stuðlar þessi fjölbreytni að frekara umburðarlyndi og viðsýni hjá 

börnunum.  

Með því að hafa blandaða hópa, þ.e. að hafa bæði börn með fötlun og ófötluð börn 

saman í hóp, læra allir en ekki aðeins annar hópurinn. Slík tilhögun er ávinningur fyrir alla, 

börn læra hvert af öðru, þau læra að sýna skilning, hjálpast að og vinna með einstaklingum 

sem eru ólíkir þeim sjálfum. Ekki þykir gott að skipta börnunum upp í samleita hópa eins 

og að hafa aðeins börn með fötlun saman. Börn eru jafn ólík og þau eru mörg, burtséð frá 

því hvort þau eru fötluð, ljóshærð, fíngerð eða freknótt. Eiginleikar og persónuleiki barns 

ættu að hafa mun meira að segja en hvort barn sé með fötlun eða ekki. Þar sem börn með 

fötlun þurfa mörg ákveðna sérkennslu þarf að huga vel að því að hún sé samofin starfinu í 

heild en barnið ekki sífellt tekið út úr hópnum.  

Á undanförnum árum hefur breyting orðið á sérkennslu en hér áður fyrr beindist 

athyglin að hverju og einu barni sem var verið að sinna. Það var gjarnan tekið út úr hópnum 

og unnið markvisst að því að vinna með og laga það sem talið var vandamál. Í dag er minna 
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lagt upp úr þessari einstaklingsbundnu þjónustu og unnið meira að því að breyta skipulagi 

og stjórnun. Unnið er meira með barnið inni á deild með öðrum börnum og lögð er áhersla 

sterkar hliðar barnsins og unnið með þær í stað þess að einbeita sér alltaf að veikleikum 

þess. Allt starfsfólkið á deildinni vinnur saman sem heild og notaðar eru fjölbreyttar 

starfsaðferðir sem henta flestum. Nú er oftast umönnun og kennsla barnsins með sérþarfir í 

höndum allra starfsmanna en ekki aðeins eins starfsmanns eins og áður (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2002:12-13).  

Mikilvægt er að taka fagnandi á móti öllum fjölbreytileika jafnvel þótt það sé 

líklegra flóknara að taka tillit til fatlaðs einstaklings heldur en t.d. þess sem kemur úr 

samsettri fjölskyldu. Samt sem áður þarf að koma til móts við öll börn, úr öllum 

samfélagshópum, og miða starfið hverju sinni út frá einstaklingunum.  
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3.5. Samsettar fjölskyldur 

,,Family is the most important thing in the world“ Díana prinsessa af Wales.  

[Fjölskyldan er það mikilvægasta í öllum heiminum]. 

 

Samkvæmt skilgreiningu Hagstofunnar telst kjarnafjölskylda samanstanda af hjónum eða 

fólki í óvígðri sambúð og börnum þeirra, 17 ára og yngri, eða einhleypum körlum eða 

konum sem búa með börnum 17 ára og yngri (Hagstofa Íslands, 2008). Þrátt fyrir þessa 

skilgreiningu er yfirleitt talað um fjölskyldu þegar átt er við fólk sem býr saman.  

,,Fjölskyldan er hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir deila 

tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimir eru oftast 

fullorðnar manneskjur af báðum kynjum eða einstaklingar ásamt barni eða börnum 

(þeirra). Þau eru skuldbundin hvert öðru í siðferðilegri, gagnkvæmri hollustu.“ 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001:140). 

Til eru margvíslegar fjölskyldugerðir en þær hafa breyst talsvert síðustu ár og núna eru 

samsettar fjölskyldur orðnar ein af algengustu fjölskyldugerðunum. Samsettar fjölskyldur 

eru fjölskyldur þar sem fólk í sambúð eða hjón koma úr annarri sambúð eða hjónabandi og 

eiga e.t.v. börn fyrir. Aðstæður geta einnig þróast þannig að fyrrverandi makar stofni til 

nýrra sambanda og eignist jafnvel fleiri börn. Fjölskyldumynstrið getur því orðið ansi 

flókið og fjölmargir einstaklingar komið að einu og sömu fjölskyldunni (Þórhallur 

Heimisson, 2001:78). 

 „Ég er sérfræðingur í samsettum fjölskyldum. Barnaskarinn á heimilinu mínu 

samanstendur af tveimur blóðbörnum og tveimur stjúpbörnum. Blóðbörnin eru ekki 

sammæðra. Heldur ekki stjúpbörnin. Reyndar er annað stjúpbarnið og annað 

blóðbarnið sammæðra. [....] Ef ég tæki uppá því að bjóða öllum aðstandendum 

barnanna minna í einu og sömu afmælisveisluna yrði samkoman skrautleg. 

Gestalistinn fyllti heila stílabók og partíið rúmaðist hvergi nema í kerskála álversins í 

Straumsvík. Eftir stækkun! Samskiptin yrðu álíka persónuleg og á loftlagsþingi 

Sameinuðu þjóðanna. Hvað gætu fyrstu tengdaforeldrar mínir rætt við þá nýjustu, 

svona yfir mæjónesinu? Það eina sem þetta fólk á sameiginlegt er veðurfarið og það 

er fátt dapurlegra í partíum en umræða um lægðir suður af landinu. [....] Eftir að hafa 
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búið við svona fjölskyldumynstur í áraraðir áttar maður sig á því að orðið „systkini“  

er skilgreiningaratriði. Systkini geta átt sama pabba en búið hvert í sínu landi. 

Systkini geta líka búið undir sama þaki en tengst aðeins í sjötta ættlið. Blóðbönd eru 

ekki skilyrði fyrir væntumþykju.“ (Sigmar Guðmundsson, 2007).  

Eins og sjá má á skrifum Sigmars getur daglegt líf verið mjög flókið innan samsettra 

fjölskyldna og hann lýsir því vel hvernig fjölbreytileikinn getur endurspeglast í 

raunveruleikanum. Samsettar fjölskyldur eru þó langt frá því að vera einsleitar og eru jafn 

mismunandi og þær eru margar. Hagir hverrar fjölskyldu eru ólíkir og fjölskyldulífið eftir 

því.   

Samkvæmt tölum Hagstofunnar voru 74.667 skráðar kjarnafjölskyldur (sjá 

skilgreiningu hér að framan) á Íslandi árið 2007. Hjón án barna voru 35% kjarnafjölskyldna 

og hjón með börn 32%. Fólk í óvígðri sambúð með börn voru 12,3% af kjarnafjölskyldum 

og óvígðar sambúðir án barna voru 4,4%. Einstæðir foreldrar teljast einnig til 

kjarnafjölskyldna að mati Hagstofunnar en fjöldi einstæðra feðra var 1,3% af skráðum 

kjarnafjölskyldum og einstæðar mæður 15%. Sama ár var fjöldi einhleypra meiri en skráðra 

kjarnafjölskyldna eða alls 91.107 manns (Hagstofa Íslands, 2008).  

 Árið 2006 var 1.681 par sem gekk í það heilaga en það jafngildir því að 4-5 pör séu 

gefin saman á degi hverjum allt árið um kring. Sama ár voru skráðir 498 skilnaðir en það er 

svipaður fjöldi og hefur verið undanfarin ár. Auk þeirra sem giftu sig þetta ár var fjöldi 

fólks sem skráði sig í sambúð, alls 1.749 pör. Á sama tíma voru 577 pör sem slitu sambúð. 

Eins og gefur að skilja má reikna með að fjölskyldugerðir nútímans séu ansi fjölbreyttar og 

fjölskyldufyrirkomulagið margslungið (Hagstofa Íslands, 2007b). 

 Skilnaður er oftast talsvert áfall fyrir barn og oftar en ekki fylgir talsvert rót á 

högum þess og tilfinningum. Samkvæmt fræðsluriti Barnaverndarráðs um hjónaskilnaði er 

algengt að börn á forskólaaldri sýni tímabundið afturhvarf til óþroskaðri hegðunar fyrst eftir 

skilnað foreldra. Barnið kann að halda að það hafi valdið skilnaðinum með hegðun sinni 

eða hugsunum og finnur því óhjákvæmilega til samviskubits. Það mun auk þess vera 

nokkuð algengt að barnið hræðist það að vera yfirgefið, verði dapurt og sýni merki um 

minnkandi sjálfstraust (Fræðslurit Barnaverndarráðs, 1986:5). Skilnaður getur þó stundum 

verið nokkur léttir fyrir barnið ef slæmt ástand hefur verið lengi innan heimilisins. Samt 
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sem áður hefur skilnaður alltaf í för með sér róttækar breytingar á högum allra sem að 

honum koma.  

 Viðbrögð barns við skilnaði foreldra eru háð aðstæðum við skilnaðinn og 

þroskastigi barnsins. Jafnvel þótt viðbrögðin kunni að vera mjög mismunandi er líklegt að 

barnið gangi í gegnum ákveðið ferli til að sætta sig við breyttar aðstæður. Fyrsta skeiðið í 

viðbrögðum barnsins er áfall og kann að birtast í miklum gráti eða reiðiviðbrögðum. Á öðru 

skeiði reynir það í flestum tilvikum að ýta skilnaðinum frá sér og dregur sig jafnvel í hlé frá 

foreldrum sínum um tíma. Þetta á þó einkum við eldri börn og unglinga. Í þriðja skeiðinu 

felst ákveðin depurð en þá er barnið að vinna úr þeim tilfinningum sem skilnaðinum fylgir. 

Barnið saknar þess foreldris sem það býr ekki hjá og hefur áhyggjur af því og auk þess 

getur það sýnt merki um kvíða og óöryggi. Á fjórða og síðasta skeiði ferlisins fer barnið 

smám saman að sætta sig við aðstæður og aðlaga sig að þeim breytingum sem fylgdu 

skilnaðinum. Viðbrögð barnsins fara þó að sjálfsögðu eftir aldri þess og þroskastigi.  

 Börn á leikskólaaldri eiga það til að sýna mikið tilfinningalegt ójafnvægi og verða 

oft mjög kvíðin og vansæl. Auk þess geta þau sýnt mikil tilfinningaleg viðbrögð, þ.e. geta 

orðið ergileg og grátið mikið og átt það til að taka upp smábarnalega hegðun sem þau hafa 

vaxið upp úr. Börn á þessum aldri þurfa mikla umhyggju, snertingu og fullvissu um ást og 

væntumþykju foreldra sinna þrátt fyrir skilnaðinn (Benedikt Jóhannsson, 2004:32-38). 

 Þegar skilnaður á sér stað er algengt að foreldrar finni sér nýjan maka og stofni nýja 

fjölskyldu. Þegar stofnað er til stjúpfjölskyldu eru börnin í allt annarri stöðu en parið sem er 

að hefja sambúð. Börnin hafa e.t.v. ekki þróað með sér jákvæðar tilfinningar í garð nýja 

makans og þau þurfa því oft langan tíma til að aðlagast aðstæðunum. Börnin kunna að 

verða afbrýðisöm út í nýja makann og fara að efast um ást foreldris síns og geta orðið mjög 

óörygg með stöðu sína innan fjölskyldunnar. Einnig er það algengt að börnin lendi í 

togstreitu á milli stjúpforeldris og þess foreldris sem þau búa ekki hjá. Þeim getur farið að 

líka vel við stjúpforeldrið og fundið í kjölfarið til samviskubits gagnvart því foreldri sem 

þau búa ekki hjá. Auk þess getur mikil mótstaða skapast hjá börnum í garð 

stjúpfjölskyldunnar því nýi makinn kann að eyðileggja drauma barnanna um að foreldrarnir 

taki saman aftur. Oft getur tekið langan tíma að koma á jafnvægi innan fjölskyldunnar. 

Yngri börn eiga yfirleitt auðveldara með að laga sig að stjúpfjölskyldunni.  
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 Þegar stjúpfjölskylda er stofnuð er mikilvægt að gefa börnunum nægan tíma til að 

kynnast stjúpforeldrinu og aðlaga sig breyttum aðstæðum. Æskilegt er að foreldrarnir geri 

sér ekki óraunhæfar væntingar varðandi kærleika á milli stjúpforeldris og barnanna og 

nauðsynlegt er að fara hægt í sakirnar. Umfram allt er mikilvægt að sýna sveigjanleika og 

þolinmæði gagnvart börnunum og gefa þeim þann tíma sem þau þarfnast til að sætta sig við 

nýjar aðstæður.  

 Þó svo að skilnaður hafi vissulega mikil áhrif á börn og aðra sem að honum koma er 

mikilvægt að hafa í huga að honum fylgir ekki endirinn á lífshamingjunni. Skilnaður getur 

líka markað nýtt upphaf og breyttar aðstæður sem eru í mörgum tilfellum af hinu góða 

(Benedikt Jóhannsson, 2004:73-82). 

 Hér að framan hefur verið fjallað um ótal birtingamyndir fjölskyldna. Eins og 

trúarlegan og menningarlegan mismun, ber að virða þennan fjölbreytileika en leikskólanum 

ber að taka tillit til hans í starfi og fræða börnin um hinar ólíku fjölskyldugerðir. Það er að 

mörgu að huga þegar margir ólíkir einstaklingar koma saman og hafa þarf bakgrunn hvers 

og eins í huga. Til þess er æskilegt að hafa þar til gerða námskrá eða skipulag sem miðar að 

því að virkja hvern og einn, skapa grundvöllu fyrir lærdóm, fagna fjölbreytileika og stuðla 

að virðingu á milli manna.  
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4. Fjölmenningarlegt samfélag innan leikskóla 

Fjölmenningarlegt samfélag er hugtak sem notað er um samfélagsform þar sem fólk frá 

mismunandi menningarsvæðum og af ólíkum uppruna býr saman í einu samfélagi (Guðrún 

Pétursdóttir 1997:8). Samkvæmt þessari skilgreiningu má leiða líkur að því að flest 

samfélög séu á einhvern hátt fjölmenningarleg og því má gera ráð fyrir því að þessi 

fjölbreytileiki endurspeglist inn í skólakerfið. Það er því mikilvægt að það sé í stakk búið til 

að taka á móti og vinna með fólki af ólíkum uppruna.  

 Fjölmenningarleg kennsla er hugtak sem notað hefur verið um þær uppeldisáherslur 

sem hafa verið við lýði í fjölmenningarlegum samfélögum. Með fjölmenningarlegri kennslu 

er átt við sameiginlegt nám fólks af mismunandi þjóðerni, mismunandi trúar- og 

menningarlegum uppruna og fólks með mismunandi hæfni og getu á ólíkum sviðum. Slík 

kennsla er svar samfélaga við sameiginlegri búsetu fólks af ólíkum uppruna (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003:11). Samkvæmt þessu er fjölmenningarleg kennsla áhersla sem er lögð til 

grundvallar kennslu, hvort sem það er í leik- eða grunnskóla, og miðast að því að sameina 

einstaklinga með ólíkan bakgrunn og stuðla að umburðarlyndi í garð allra manna.   

 Samkvæmt bókinni Fjölmenningarleg kennsla – forvörn gegn kynþáttahatri og 

fordómum eftir Guðrúnu Pétursdóttur er mikilvægt að hafa í huga að fjölmenningarleg 

kennsla er ekki afmarkað fag heldur áherslubreytingar sem eiga sér stað og alls ekki 

bundnar við skóla eða bekki sem eru blandaðir eftir þjóðerni eða uppruna. Að mati 

Guðrúnar er það mikilvægt að stuðla að fjölmenningarlegri vitund jafnvel þótt 

nemendahópurinn sé einsleitur. Það sé því nauðsynlegt að leggja áherslu á þessa þætti í 

almennri kennslu til að innleiða ákveðinn hugsanahátt hjá börnunum því þau eiga jú öll eftir 

að eiga í samskiptum við einstaklinga af öðrum uppruna en þau eru sjálf. Guðrún leggur 

einnig mikla áherslu á að jafnvel þótt nemendahópurinn sé allur af sama uppruna, t.d. allir 

nemendur aldir upp á Íslandi, sé hópurinn í raun fjölmenningarlegur vegna þess að 

nemendur komi úr ólíkum fjölskyldugerðum, fái ólíkt uppeldi og búi við mismunandi 

skilyrði  (Guðrún Pétursdóttir, 2003:11-12).  

 Til að stuðla að fjölmenningarlegri kennslu er mikilvægt, að mati Guðrúnar 

Pétursdóttur, að skapa öruggt námsumhverfi sem hvetur börnin til að deila hugmyndum 

sínum, tilfinningum og áhyggjum. Eins sé mikilvægt að vinna með hópandann, hvort sem 

það er innan skóla eða leikskóla, og skapa traust á milli barnanna. Sé umfjöllun um 
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viðkvæm mál tekin upp innan hóps þar sem traust og samstaða ríkir er ekki hætta á að 

umræðan snúist upp í andhverfu sína og ýti þ.a.l. frekar undir útilokun eða einelti. Æskilegt 

er að markmiðin, sem sett eru í upphafi séu raunsæ og ekki of háleit en mikilvægt er að 

undirbúa börnin vel undir breyttar áherslur í starfi. Þess má geta að fjölmenningarleg 

áhersla í kennslu getur átt við alls kyns þætti, s.s. félagslega stöðu, heimilisaðstæður og 

fjölskyldusamsetningar því það má sannarlega finna mismunandi menningu meðal fólks af 

sama uppruna (Guðrún Pétursdóttir, 2003:13-15).  

 Fjölmenningarlegri kennslu má skipta niður í fimm meginlögmál sem snúa að 

samkennd, samstöðu, virðingu fyrir annarri menningu, kennslu gegn þjóðernishyggju og 

kennslu gegn kynþáttahatri. Samkvæmt umræddri bók Guðrúnar eykur uppeldi til 

samkenndar hæfileikann til að skilja aðra menningarstrauma og til að setja sig í spor 

annarra. Með því að hvetja til samkenndar er verið að örva víðsýni einstaklingsins og hæfni 

hans til að velta fyrir sér vandamálum annarra, ólíkri menningu, útliti og hegðun (Guðrún 

Pétursdóttir, 1997:40). Samkvæmt þessu ætti kennsla samkenndar að stuðla að auknu 

umburðarlyndi.  

 Uppeldi til samstöðu felur í sér kennslu í mikilvægi þess að sýna samstöðu með 

þeim sem minna mega sín í samfélaginu og þeim sem eru órétti beittir á einhvern hátt. 

Slíkar áherslur vinna gegn afskiptaleysi gagnvart misrétti og örva börn til virkrar baráttu 

fyrir jafnrétti allra. Uppeldi til virðingar fyrir annarri menningu leggur áherslu á 

viðurkenningu mismunandi menningareinkenna og virðingu fyrir því að aðrir líti öðruvísi 

út eða hagi sér á annan hátt. Að mati Guðrúnar Pétursdóttur er fræðsla á borð við þessa 

nauðsynleg forsenda þess að fólk læri að meta það sem er ólíkt án þess að fordæma það.  

 Fjórða meginlögmál fjölmenningarlegrar kennslu er uppeldi gegn þjóðernishyggju. 

Með því er átt við uppeldi til ábyrgðar á heiminum í heild sinni. Unnið er gegn upphafningu 

eigin menningar og reynt að hafa áhrif á þann huganahátt sem miðast við aðeins eina 

menningu (Guðrún Pétursdóttir, 1997:40-41). Uppeldi gegn þjóðernishyggju vinnur því 

gegn þeirri viðleitni að telja eina menningu eða kynþátt fremri öðrum og stuðlar þar með að 

víðsýni og auknu umburðarlyndi.  

 Fimmta lögmálið sem Guðrún Pétursdóttir nefnir er uppeldi gegn kynþáttahatri. Því 

er ætlað að auka víðsýni og réttlætiskennd og draga fram í dagsljósið hverskonar dulda 

fordóma sem kunna að birtast í textum eða öðru í umhverfi barnanna. Dulið kynþáttahatur á 
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sér margar myndir, s.s. í bröndurum, teiknimyndasögum, auglýsingum, fjölmiðlum og 

skólabókum (Guðrún Pétursdóttir, 1997:42). Ljóst er að dulið kynþáttahatur er víða og 

erfitt að komast hjá því. Með kennslu sem þessari er verið að stuðla að því að börnin opni 

augun fyrir þeim fordómum sem birtast í umhverfinu og læri að bregðast við þeim á þann 

hátt sem talinn er réttastur.  

 Fjölbreytileiki er víða og samfélög þar sem einstaklingar af ólíkum uppruna koma 

saman verða sífellt algengari. Því er ástæða til að fræða börn um viðurkennda hegðun og 

stuðla þannig að víðsýni og umburðarlyndi í garð annarra. Skólinn er mikilvægur 

vettvangur því þar mótast sá hugsanaháttur sem einkennir einstaklinginn og leggur grunn að 

mati  hans á veröldinni. Að mati Guðrúnar ræður skólinn miklu um það hvort sú mynd sem 

einstaklingurinn myndar sér af heiminum sé byggð á þröngsýnum og óbreytanlegum 

fordómum eða á afmyndun á raunverulegum staðreyndum. Skólinn og kennslubækur ættu 

að standa undir þeirri ábyrgð að vinna gegn þess háttar hugmyndum (Guðrún Pétursdóttir, 

1997:45). Börn á leikskólaaldri eru yfirleitt mjög móttækileg fyrir nýjum áherslum og eru 

nokkuð fljót að aðlagast breytingum. Þetta ætti því að vera tilvalinn aldur til að innleiða 

fordómalausa hugsun og stuðla þannig að umburðarlyndi gagnvart öllum einstaklingum.  

Það er ljóst að mörgu er að huga varðandi skipulag innra umhverfis leikskóla og 

mikilvægt að taka tillit til ýmissa þátta. Gott er að hafa myndir af öllum börnum, 

fjölskyldum þeirra og starfsfólki á deildinni. Það er gott að hafa einnig uppi myndir af fleira 

fólki sem endurspeglar ólíka menningu og fjölbreytni innan fjölskyldna og mismunandi 

fjölskylduform. Myndirnar þurfa að vera sýnilegar bæði börnum og starfsfólki. Það þarf 

einnig að huga að ýmsu þegar kemur að því að velja bækur fyrir börn. Þær þurfa að fjalla 

um bæði kyn, fólk af ólíkum kynþáttum með ólíka menningu, viðmið og gildi. Forðast ætti 

bækur þar sem mikið er um staðalímyndir. Það þurfa að vera til bækur um ólík 

fjölskylduform sem fjalla um fólk á öllum aldri í mismunandi aðstæðum. Leikföng ætti 

einnig að velja af kostgæfni. Dúkkur ættu að vera til af báðum kynjum og bæði ljósar og 

dökkar á hörund. Húðlitir eru ólíkir eftir fólki og því þarf að varast að hampa einum 

kynþætti á kostnað annars. Höfða þarf til beggja kynja til dæmis á svæði þar sem 

hlutverkaleikir eiga sér stað. Auk kjóla, dúkkuvagna, diska og eldavéla mættu þar vera 

vinnuhjálmar, verkfæri, bílar, buxur og annað sem drengir gætu sótt frekar í. Leiksvæði 

þarf að vera rúmgott til að öll börn komist á milli staða, oft er hugað sérstaklega að þessum 
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þætti ef barn með fötlun kemur í leikskólann. Þetta þyrfti þó að vera skipulagt frá upphafi 

(Derman-Sparks, 1989:11-13). 

 Ljóst er að margt þarf að hafa í huga þegar mynda á fjölmenningarlegt samfélag, 

hvort sem er innan grunnskóla eða leikskóla. Gott foreldrasamstarf er einn af þeim þáttum 

sem hlúa þarf að. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla er mikilvægt að skapa náið samstarf 

og traust á milli heimilis og skóla en leikskólanum ber auk þess að veita foreldrum stuðning 

í uppeldi barna sinna. Markmiðið með foreldrasamstarfi er að veita foreldrum upplýsingar 

um starfsemi leikskólans og um þroska barnsins og stöðu þess í leikskólanum. Auk þessa 

ætti að stuðla að þátttöku foreldra í starfi leikskólans og rækta samvinnu og samskipti á 

milli heimila og skóla (Menntamálaráðuneytið, 1999:30).  

Þar sem fjölbreytileiki meðal barna er mikill má leiða líkur að því að hann sé 

svipaður meðal foreldranna og því ætti að huga sérstaklega að samstarfi við þá. Mikilvægt 

er að fyrstu kynni foreldra við leikskólann séu jákvæð svo að þeir upplifi sig sem 

velkomna. Mikilvægt er að umhverfinu sé haldið snyrtilegu og aðlaðandi og æskilegt að 

upplýsingatafla sé sýnileg þar sem helstu upplýsingar um deildina og starf hennar komi 

fram. Umfram allt er mikilvægt að foreldrunum líði vel þegar þeir koma inn í leikskólann 

og mæti góðu og jákvæðu viðmóti frá starfsfólki hans (Milliam, 1996:21).  

 Ýmsar leiðir eru farnar til að stuðla að fjölmenningarlegu umhverfi og miðla 

fjölmenningarlegri hugsun til barna. Jean Conteh nefnir fimm áherslur sem vænlegar eru til 

árangurs innan fjölmenningarlegra menntastofnana. Fyrsti þátturinn er að líta á 

fjölbreytileika barnanna sem styrk, þ.e. nýta fjölbreytnina og flétta hana inn í starfið.  

Annar þátturinn er að virða heimamenningu barnsins og tungumál. Það er gert meðal annars 

með því að hafa móðurmál barnanna sýnileg t.d með því að hengja spjöld með orðum og 

setningum upp á vegg og/eða bjóða foreldrum að kynna menningu sína fyrir starfsfólki 

leikskólans, öðrum foreldrum og börnum. Þriðji þátturinn sem Conteh nefnir er mikilvægi 

þess að börnin sé hvött til þess að nota það mál sem þau kunna best. Þetta má gera með því 

að hafa mál barnsins sýnilegt en einnig væri æskilegt að starfsfólk deildarinnar kynni orðin 

yfir þær grunnþarfir sem barnið kann að hafa þörf fyrir. Fjórða leiðin til árangurs er að 

hvetja foreldra til þátttöku í námi barnsins og skólastarfinu. Fimmti, síðasti og e.t.v. 

mikilvægasti punkturinn er að móta ákveðna stefnu sem stofnunin skuli fara eftir til að ná 

þeim markmiðum sem hún setur sér varðandi fjölbreytileika. Með þessu er átt við að móta 
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ákveðnar starfsaðferðir sem allt starfsfólk er meðvitað um og ákveðnar reglur sem æskilegt 

er að fara eftir í starfi (Conteh, 2003:118).  

 Eins og áður segir getur fjölmenningarleg kennsla miðað að því að umhverfi 

barnanna er skipulegt á ákveðin hátt. Hluti leikskólauppeldis fer fram í gegnum leikföng og 

bækur og því er æskilegt að huga sérstaklega að gerð þeirra og gæðum. Mikilvægt er að 

velja bækur að kostgæfni. Meðal þess sem þarf að huga að er boðskapur bókanna, innihald 

og markmið þeirra.    

 

 

 

 

 

 



31 

 

5. Barnabækur 

Bækur gegna veigamiklu hlutverki í lífi barna. Barnabækur eru jafn misjafnar og þær eru 

margar en í þeim felst gjarnan heilmikill fróðleikur um allt milli himins og jarðar (Margrét 

Tryggvadóttir, 1999a:101). Að mati þeirra Ásdísar Arnalds íslenskukennara við 

Kvennaskólann í Reykjavík og Þorbjargar Karlsdóttur verkefnisstjóra barna- og 

unglingadeildar við Borgarbókasafn Reykjavíkur er mjög þroskandi fyrir börn að lesið sé 

fyrir þau og kostir þess ótrúlega margir (Laila Pétursdóttir, 2006:20). Talið er að málþroski 

eflist auk orðaforða sem eykst með því að heyra stöðugt ný orð. Með lestri er verið að venja 

barnið við að hlusta, styrkja máltilfinningu þess og örva ímyndunaraflið. Bókalestur er 

róandi, veitir hlýju, nálægð og öryggi auk þess að örva tengsl foreldra við börnin sín. 

Einnig eykur hann skilning á fjölbreytileika lífsins, vekur forvitni og aðstoðar barnið í að 

orða hugsanir sínar. Kostir þess að lesa fyrir börn eru ótvíræðir og er gjarnan haldið fram að 

þau börn sem lesið er fyrir á unga aldri eigi oft auðveldara með nám seinna meir auk þess 

sem lestur auki þekkingu þeirra (Laila Pétursdóttir, 2006:20-22). 

  Barnabækur eru mjög ólíkar eftir eðli þeirra og hvaða aldri þær henta en fyrstu 

bækurnar sem börn fá í hendur eru gjarnan mikið myndskreyttar. Margrét Tryggvadóttir er 

ein þeirra sem skipt hefur barnabókum gróflega í fjóra flokka eftir innihaldi hvað varðar 

myndskreytingar og texta. Fyrsti flokkurinn nefnist bendibækur en þær eru ætlaðar yngstu 

börnunum. Þessar bækur eru gjarnan án söguþráðar og í sumum tilvikum án orða. 

Uppistaða þeirra eru myndir sem börnin geta bent á. Annar flokkurinn eru myndabækur. 

Þessar bækur segja sögu og hafa því söguþráð. Misjafnt er hvort þær innihaldi texta eða 

ekki. Í slíkum bókum eru myndirnar aðalatriði og textinn til aðstoðar ef hann er notaður. Í 

þriðja flokknum eru bækur sem eru ríkulega myndskreyttar en með þeim fylgir alltaf texti 

þar sem söguþráður bókanna kemst annars illa eða alls ekki til skila. Fjórði og síðasti 

flokkurinn eru myndskreyttar sögubækur. Í þessum bókum hefur textinn yfirhöndina og 

myndirnar aðeins til að lífga upp á lesturinn. Textinn í þessum bókum þarf alls ekki að vera 

langur.  

Það sem gerir barnabók góða er hversu frumlegur söguþráðurinn er. Mjög gott er ef 

hann er ófyrirsjáanlegur og kemur á óvart. Höfundur þarf að hafa í huga að umhverfi og 

samfélag bókanna sé skýrt og greinilegt. Persónur sögunnar þurfa að vera marghliða og 

jafnvel þróast eftir því sem líður á söguna. Hún þarf að hafa fáa atburði sem skapa innri 
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spennu. Inn í söguþráðinn eru fléttaðir ýmsir þættir mannlífsins og vandi sögunnar leystur á 

sannfærandi hátt. Sá sem skapar söguna þarf að vita að hverjum hann beinir henni og huga 

vel að sögumannstækninni og hvernig hann útfærir hana. Í textanum má höfundur skilja 

eftir eyður fyrir lesandann til að fylla inn í. Barnabækur ættu að vera skrifaðar til að 

skemmta lesandanum, tala við hann og þroska (Margrét Tryggvadóttir, 1999b:36-37).   

Jens Sigsgaard er einn af þeim sem hefur skipt hafa barnabókum í flokka. Sigsgaard 

er danskur bókmenntafræðingur sem um miðbik síðustu aldar skipti barnabókum í tvo 

flokka. Bókunum var skipt eftir því hvort þær væru lesnar í kjöltunni eða á maganum. 

Bækur sem lesnar voru í kjöltunni voru taldar bækur sem fullorðnir lesa fyrir börnin og var 

þeim innbyrðis skipt í þrjá undirflokka eftir eðli þeirra. Hinn flokkurinn, þ.e. þær sem voru 

lesnar á maganum, voru bækur sem börnin lásu sjálf (Margrét Tryggvadóttir, 1999a:102). 

Það er ekki aðeins söguþráðurinn og flokkur bókanna sem þarf að huga að varðandi gæði 

þeirra heldur einnig rödd sögumannsins og ávarp. 

 Í bókinni Raddir barnabókanna fjallar Silja Aðalsteinsdóttir um mikilvægi þess að 

rödd sögumanns sé bæði skýr og greinileg. Með rödd sögumanns er átt við rödd þess sem 

segir frá í textanum en ekki endilega þess sem les bókina hverju sinni. Stundum er sérstakur 

sögumaður í bókum sem segir frá atburðum, annarstaðar er frásögnin í fyrstu persónu en 

einnig getur sögumaðurinn verið ósýnilegur. Í barnabókum þykir nauðsynlegt að samband 

sögumanns og þess sem les söguna sé bæði náið og einlægt. Því háskalegra sem efni 

sögunnar er því varfærnislegar þarf sögumaðurinn að draga lesandann inn í atburðarásina. 

Auk þess þarf sögumaður að sýna lesandanum fulla virðingu (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1999:81).  

Einn af þeim þáttum sem gerir myndabækur sérstakar er að þær hafa tvo innbyggða 

lesendur. Annars vegar er það barnið sem getur ekki lesið sjálft og hins vegar þann 

fullorðna sem les fyrir barnið. Bókin talar í raun í gegnum tvo sjálfstæða miðla, bæði mynd 

og texta sem hvort um sig er mjög mikilvægt til að söguþráður bókarinnar komist vel til 

skila bæði fyrir barnið og lesandann. Bók er því alltaf tvíradda og getur í sumum tilvikum 

verið margradda (Margrét Tryggvadóttir, 2006:366).    

Ávarp er setning sem sögð er beint til lesandans og samkvæmt Silju eru einkum 

notaðar þrjár gerðir af ávarpi sögumanns til lesanda. Þegar um er að ræða bæði barn og 

eldri einstakling sem les söguna nefnist slíkt ávarp tvöfalt ávarp. Þetta er sérstaklega 
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áberandi í bókum sem ætlaðar eru lesendum af yngstu kynslóðinni. Það er vandmeðfarið 

þar sem það getur stundum hljómað eins og talað sé niður til ungs hlustanda. Rödd 

sögumanns í bókum fyrir eldri börn breytist í einfalt ávarp. Í þessum bókum talar 

sögumaðurinn einlægt til lesanda án þess að gjóa augunum til foreldra eða annarra 

fullorðinna lesenda. Bækur af þessari gerð eru mjög barnvænar og getur stundum orðið til 

þess að þær fari í taugarnar á fullorðnu fólki. Þá hefur höfundur yfirleitt náð að lifa sig svo 

vel inn í hugarheim barna að nokkurs konar leynimál hefur skapast milli sögumanns og 

lesanda. Frásagnir barnabóka sem virðast vera einfaldar og einlægar hafa gjarnan dulin 

skilaboð til eldri barna en aðeins ef þau sjálf kjósa að taka við þeim. Þetta ákveðna ávarp 

kallast tvíþætt ávarp því það sameinar bæði tvöfalt og einfalt ávarp.  Ef tvíþætt ávarp er til 

staðar í bókum þá höfðar sagan oft bæði til barns og fullorðins eða þess sem les bókina. 

Lesendur fylla inn í listrænar eyður textans á mismunandi hátt eftir reynslu og aldri (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1999:82). 

 Mikilvægt er að myndabækur sem ætlaðar eru ólæsum börnum höfði einnig til þess 

sem les bókina fyrir barnið. Bók sem aðeins höfðar til barna geta leitt til þess að 

lesandanum þyki bókin leiðinleg og nenni því síður að lesa hana. Þetta getur verið meðvitað 

og ómeðvitað en hægt er að koma í veg fyrir þetta með því að láta bókina einnig höfða til 

þess sem les. Hægt er að vísa í eða vitna í önnur verk sem gefa bókinni aukið 

bókmenntalegt gildi. Líklegra er að bæði barnið og lesandinn njóti lestursins ef báðir aðilar 

hafa gaman af bókinni og njóti samverunnar sem skapast við bókalestur (Margrét 

Tryggvadóttir, 1999a:102-103). Guðrún Helgadóttir er ein þeirra barnabókahöfunda sem 

lagt hefur metnað í að skrifa eitthvað sem höfðar til fullorðinna í bókum sínum þannig að 

bæði börn og fullorðnir geti haft gaman af lestrinum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 

1995:33). 

 Þess má geta að til eru alþjóðleg samtök um barnabækur sem bera heitið The 

International Board on Books for Young People. Samtökin sem í daglegu tali eru nefnd 

IBBY voru stofnuð í Sviss árið 1953. Stofnandi þessara samtaka var þýsk kona að nafni 

Yella Lepman en hún vildi vekja áhuga hjá börnum og unglingum á barnabókmenntum eftir 

að síðari heimstyrjöldinni lauk. Lepman taldi að vandaðar barnabækur gætu miðlað miklum 

fróðleik og þar með skilningi milli ólíkra menningarsamfélaga og myndað þannig einskonar 

brú á milli þjóða heimsins. Hún kom á fót bókasafni fyrir börn og unglinga í München árið 
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1948. Eftir það kviknaði hugmyndin að stofnun alþjóðasamtakanna IBBY en þá fékk 

Lepman fleira fólk í lið með sér, meðal annars sænska barnabókahöfundinn Astrid 

Lindgren. Fólkið sem vann að stofnun IBBY hafði það að leiðarljósi að góðar barnabækur 

gætu haft veruleg áhrif á uppeldi og menntun ungs fólks alls staðar í heiminum. Samtökin 

eru enn starfandi með deildir í alls 60 löndum um allan heim, meðal annars á Íslandi. 

Markmið þeirra er að gefa börnum hvar sem er í heiminum tækifæri til að njóta góðra bóka, 

stuðla að rannsóknum á barnabókmenntum, miðla skilningi milli þjóða heims með 

barnabókmenntum og sameina þá aðila um allan heim sem vinna að því að gefa út góðar og 

vandaðar bækur fyrir börn og unglinga. Það voru IBBY-samtökin sem stóðu fyrir því að 

afmælisdagur H. C. Andersens var gerður að alþjóðlegum barnabókadegi. Íslandsdeild 

IBBY var stofnuð í Reykjavík árið 1984. Meginmarkmið hennar er að stuðla á allan hátt að 

eflingu íslenskra barnabóka. Það hefur meðal annars verið gert með fréttabréfinu Börn og 

bækur og árlegum viðurkenningum sem veittar eru fyrir framlag til barnamenningarinnar 

(Heimasíða IBBY á Íslandi, án árs). 

 Sá heimur sem börn alast upp við í dag er fullur af myndum. Áreiti mynda í 

einhverju formi ber fyrir augu þeirra daglega. Með hjálp bóka og annarra miðla geta myndir 

og myndskreytingar bætt við reynslu barnsins. Þannig getur óbein reynsla verið þroskandi 

og opnað bæði í innra og ytra lífi barnsins nýja möguleika (Ragnheiður Gestsdóttir, 

1992:27).  Það er greinilegt að það er að mörgu að huga varðandi gerð barnabóka. 

Myndskreytingar eru órjúfanlegur þáttur bóka fyrir börn og hafa gífurlega mikið að segja 

varðandi það hvernig söguþráður þeirra kemst til skila. Það er því ekki nóg að vera með 

góðan söguþráð ef sagan á að komast vel til skila. 
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6. Myndskreytingar barnabóka 

 

Myndir í barnabókum eru oftar en ekki það sem fangar athygli og forvitni barna og því má 

segja að þær gegni veigamiklu hlutverki. Myndirnar eru oft það sem laðar barnið að 

lestrinum og getur því verið hvatning á bókmenntaáhuga barnsins. Barnabækur víkka 

sjóndeildarhring barnsins og geta aukið þekkingu og dýpkað túlkun þess á textanum. 

Myndir barnabóka geta því átt stóran þátt í hvort barn þróar með sér áhuga á bókum og 

lestri þeirra eður ei. Börn hafa í flestum tilfellum mikinn áhuga á myndunum, jafnvel meiri 

áhuga en á sjálfum textanum. Á myndunum er oft eitthvað sem börnin geta samsamað sig 

við og tengt við raunveruleikann og myndin getur þ.a.l. stjórnað upplifun barnsins á 

bókinni. 

 Myndskreytingar lúta ákveðnum lögmálum sem hægt er að skoða og greina. 

Lögmál um myndbyggingu, hrynjandi línu og samspil lita eru t.d. þættir sem hafa þarf í 

huga auk þess sem samspil þarf að vera á milli myndar og texta. Það má segja að þetta 

samspil sé af tvennum toga, annars vegar það sem telst til innihalds, boðskaps og stíls og 

hins vegar ytra forms sem er samband myndar og texta. Góðar myndir gera bók enn betri 

og því þarf samræmi að vera milli innihalds, boðskapar og stíls auk þess sem samræmi þarf 

að vera í því sem textahöfundur og myndasmiður vilja koma á framfæri. Textinn og 

myndirnar þurfa því að stefna að sama markmiðinu. Auk þess skiptir ytra form myndar og 

texta miklu máli, þ.e. hvernig texti og mynd spila saman á blaðsíðu. Það er ákaflega 

mikilvægt, sérstaklega fyrir unga lesendur, því mynd sem kemur á röngum stað inn í texta 

getur spillt fyrir áhrifum hans. Það getur eyðilagt spennu í söguþræði og ruglað lesandann. 

Mynd sem kemur inn á réttum stað getur aftur á móti gefið sögu ómetanlegt gildi 

(Ragnheiður Gestsdóttir, 1984:369). Myndin verður því að vera í samræmi við það sem 

kemur fram í textanum og því má segja að eitt af megin hlutverkum mynda í barnabókum 

sé að skýra textann, gera hann skiljanlegri og gæða hann lífi.  

 Myndskreytingar auðga texta á marga vegu. Þær eru til skýringa, ákvarða tíma og 

stað þar sem atburðarás fer fram, gera sögupersónur sýnilegar og lifandi, gefa textanum 

nýja vídd, t.d. með vali myndefnis og sjónarhorns og dýpka þannig túlkunarmöguleika. Þar 

að auki hefur myndskreytingin sjálfstætt gildi sem myndverk og getur verið fyrsta snerting 

barns við heim myndlistar (Ragnheiður Gestsdóttir, 1984:375). Samkvæmt þessu geta vel 
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myndskreyttar barnabækur haft áhrif á skynjun barna á myndlist og þar að auki eflt áhuga 

þeirra og getu til að njóta hennar.  

Myndlistarmaðurinn getur oft á tíðum stjórnað með hvaða augum börn sjá 

sögupersónur og sögusvið fyrir sér. Ef texti gefur lítið upp gefst myndlistamanninum aukið 

svigrúm í sköpun sinni. Áhrif hans geta því verið mikil undir þessum kringumstæðum og 

getur hann ráðið hvaða þættir sögunnar og atriði eru myndskreytt. Með því stjórnar hann 

áherslum á ákveðin atvik sögunnar og því skiptir miklu máli að listamaðurinn þekki vel til 

hennar og gleymi sér ekki í smáatriðum sem skipta litlu máli (Guðrún Magnúsdóttir, 

1993:339). Myndlistarmaðurinn getur því, samkvæmt þessu, stýrt því hvaða þætti textans 

hann vill leggja aukna áherslu á með myndum sínum og þar með eiginlega ráðið 

aðaláherslum bókarinnar.  

 Þrátt fyrir gífurlegt mikilvægi mynda í barnabókum á sennilega eftir að líða nokkur 

tími þar til litið verður á myndskreytingar til jafns við textans og sem hluta af 

heildarupplifuninni sem bókin færir lesandanum (Ragnheiður Gestsdóttir, 1995:23). Oft er 

litið á myndskreytingar barnabóka sem aukaatriði. Þó hefur á síðustu árum verið vakning 

um mikilvægi teikninga en henni hefur fylgt aukinn metnaður varðandi gæði 

myndskreytinga í barnabókum. Guðrún Helgadóttir hefur lagt mikið upp úr því að 

bækurnar hennar séu vel myndskreyttar. Hún telur myndabækur vera heildstætt listaverk 

þar sem bæði texti og myndir sameinast til að segja eina ákveðna sögu. Hún vill meina að 

ekki sé hægt að tala um einn höfund heldur þurfi bæði sá sem teiknar myndirnar og 

textahöfundur að vinna náið saman til að góð heild náist. Bækur Guðrúnar hafa fengið mjög 

góða dóma bæði hvað varðar myndskreytingar og texta. Guðrún telur að útkoman heppnist 

best ef bæði teiknari og textahöfundur vinna verkefnið í sameiningu (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 1995:50).  

Þegar barnabækur eru gagnrýndar er oftast lagður dómur á textann í bókunum en 

ekki myndirnar. Þeim er gjarnan lýst með orðum eins og skemmtilegar, fallegar, lifandi, 

daufar og ljótar. Ragnheiður Gestsdóttir er kennari að mennt en hefur auk þess stundað nám 

í bókmenntafræði og listasögu. Hún er helst þekkt fyrir að hafa bæði skrifað og 

myndskreytt barnabækur og kennslubækur fyrir grunnskóla í fjölmörg ár. Að hennar mati 

skiptir myndskreytingin ekki minna máli en textinn sjálfur. Hún álítur að gagnrýnendur hafi 

ekki alltaf faglega þekkingu til að skoða myndbyggingu, litasamsetningu og hvernig texti 
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og mynd skapi eina heild. Þannig sé í raun verið að segja að myndskreytingar séu aðeins 

viðbót við textann en ekki órjúfanlegur hluti bókarinnar og segi jafnvel meira en textinn 

sjálfur. Ragnheiður telur jafnframt mikilvægt að fólk sem myndskreytir barnabækur fái 

gagnrýni á verk sín og hvatningu til að gera betur og láta frekar að sér kveða (Guðrún Dís 

Jónatansdóttir, 1996:55-56).  

Á undaförnum árum hefur orðið mikil vitundarvakning þegar kemur að teikningum 

og myndskreytingum í barnabókum. Núorðið eru teikningarnar í flestum tilfellum vel 

hugsaðar og beint að ákveðnu markmiði. Auk þess má sjá aukin metnað í 

myndskreytingum og þær hafa öðlast meiri virðingu jafnt í bókmenntaheiminum sem og 

meðal almennings. Myndskreytingar í barnabókum eru órjúfanlegur hluti þeirra en þær 

gæða textann lífi, skýra hann og bæta við.  
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7. Lokaorð 

Ljóst er að samfélagið hefur tekið miklum breytingum síðustu ár og fjölbreytileiki þess 

hefur aukist til muna. Sífellt bætist í mannlífsflóruna hér á landi þegar einstaklingar frá 

ólíkum menningarheimum flytjast hingað og hefja nýtt líf. Auk þess finnst mikill 

fjölbreytileiki á meðal einstaklinga sem tilheyra sama samfélagshópnum. Samfélagið, í 

heild sinni, samanstendur því af ólíkum einstaklingum.  

Kennurum ber, samkvæmt siðareglum, að koma fram við nemendur sína af virðingu 

óháð því hver bakgrunnur þeirra kann að vera. Það verður einnig að teljast eitt af 

hlutverkum kennara að fræða börnin um fjölbreytileika og stuðla þannig að víðsýni þeirra á 

milli. Þetta er m.a. gert með því að leggja áherslu á fjölmenningarlega kennslu innan 

menntastofnanna.  

Fjölmenningarleg kennsla er almenn áherslubreyting sem miðar að því að gera 

einstaklinga fjölmenningarlega hæfa og stuðla þar með að umburðarlyndi í garð allra 

manna. Æskilegt er að fjölbreytileikinn í samfélaginu endurspeglist inn í leikskólann og þar 

með í heim barnanna. Augljóslega er hægt að fara margar leiðir til þess að miðla 

fjölmenningarlegri hugsun til barna. Einn af þessum miðlum eru boðskapur í barnabókum. 

Samhliða þessari greinargerð var gerð barnabók með það að leiðarljósi að hún nýtist 

uppalendum og kennurum til að koma fjölmenningarlegri hugsun til skila. 

Bókin, Jakob og vinir hans, er létt aflestrar, með einföldum og sterkum myndum. 

Reynt var að hafa textann skemmtilegan svo að hann höfðaði bæði til barna og þess 

fullorðna sem les bókina. Bókin ætti því að nýtast vel í starfi og vekja bæði börn og 

fullorðna til umræðna um fjölskyldum og ólíkar birtingamyndir þeirra.  

Til þess að fjölmenningarleg kennsla gangi sem best fyrir sig og skili árangri þurfa 

bæði kennarar og foreldrar að standa saman í því að breyta viðhorfum samfélagsins. Þeir 

þurfa að vera góð fyrirmynd og sýna umburðarlyndi í orði og verki. Börn læra það sem 

þeim er kennt og það sem þau alast upp við og því er ábyrgðin í höndum bæði kennara og 

foreldra að vel takist til. Það er von okkar að sem flestir tileinki sér aðferðir og leiðir til 

fjölmenningarlegrar hugsunar þar sem þörfin er brýn.  
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