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Ágrip  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf leikskólakennara til fjölmenningar 

í leikskólum Kópavogs. Hvernig þeim finnst þeir undirbúnir til að takast á við 

fjölmenningu og hvort unnið væri eftir fjölmenningarstefnu Kópavogsbæjar. Til að fá 

fram upplifun, reynslu og þekkingu viðmælanda var beitt eigindlegri rannsóknaraðferð. 

Viðtöl voru tekin við fimm leikskólakennara sem allir starfa við leikskóla þar sem börn 

af erlendum uppruna dvelja. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þátttakendur 

töldu sig þurfa meiri fræðslu um fjölmenningu og skýrari stefnumótun frá 

sveitarfélaginu.  Niðurstöðurnar benda einnig til þess að lítið sem ekkert er unnið með 

menningu, tungumál og trú þó kveðið sé á um að svo skuli vera, í aðalnámskrá 

leikskóla. 
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    Inngangur  

 

Áhugi minn á fjölmenningarlegu starfi tengist fyrst og fremst starfi mínu sem 

leikskólakennari í Kópavogi og þeirri staðreynd að mörg börn í leikskólum eru af 

erlendum uppruna og hefur farið fjölgandi síðastliðin ár. Samkvæmt tölum frá Hagstofu 

Íslands (2009) eru íbúar í Kópavogi með erlent ríkisfang 6.5%  af heildar mannfjölda 

bæjarins.  

Ný og krefjandi verkefni fylgja þeim breytingum sem orðið hafa og leikskólakennurum 

er ekki alltaf ljóst hvernig standa skal að þeim. Flestir leikskólakennarar og aðrir 

starfsmenn leikskóla hafa yfirleitt aðeins starfað í einsleitu samfélagi og hafa litla 

reynslu af fjölmenningu. Í fræðilega kaflanum hér á eftir mun ég skoða hvað ýmsir 

fræðimenn á sviði fjölmenningar segja um mikilvægi fjölmenningarstarfs í leikskólum. 

Mörg sveitarfélög hafa sett fram fjölmenningarstefnu fyrir leikskóla en misjafnlega 

ítarlega og lítið fjallað um hvaða leiðir er best að fara. Margir leikskólar hafa sett sér 

eigin markmið um hvernig vinna skuli með fjölmenningu en aðrir ekki. Við lestur 

ýmissa fræðigreina um fjölmenningu kviknaði áhugi minn á að kanna hvernig 

leikskólasamfélagið endurspeglar breytta samfélagsgerð. Einnig vildi ég kanna hvaða 

viðhorf og skoðanir leikskólakennarar, í mínu sveitarfélagi, hafi til fjölmenningar í 

leikskólum. Hvernig finnst leikskólakennurum þeir undirbúnir til að takast á við 

fjölmenningu? Vinna þeir með menningu og trú barna og foreldra af erlendum uppruna 

eða er lögð meiri áhersla á að barnið kynnist menningu meirihlutans? Hvernig er staðið 

að móttöku og samvinnu við erlenda foreldra? Gott foreldrasamstarf er veigamikill 

þáttur í leikskólanum og stuðlar að vellíðan barnanna. Til að fá svör við þessum 

spurningum og fleirum var leitað til fimm leikskólakennara, sem starfa í leikskólum þar 

sem börn af erlendum uppruna dvelja, og tekin við þá viðtöl. Notuð eru hálf opin viðtöl, 

en þau munu vera ein öflugasta aðferðin til að svara þeim rannsóknarspurningum sem 

settar eru fram í eigindlegum rannsóknum (McMillan, 2004:270). Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til að leikskólakennararnir telji sig þurfa meiri fræðslu um 

fjölmenningu og skýrari stefnumörkun frá sveitarfélaginu. Umræðan er kynnt og borin 

saman við niðurstöður ýmssa fræðimanna á sviði fjölmenningar. 
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1 Fjölmenningarlegt samfélag á Íslandi     

 

Hlutdeild Íslands í hinu hnattræna samfélagi, bættar samgöngur og ferðalög, eru allt 

þættir í því að menningaráhrif berast milli einstaklinga og landa. Á undanförnum árum 

hefur fólksflutningur til Íslands aukist verulega, margir hafa sest hér að með sína  

menningu, tungumál og trúarhefð. Til að öðlast hlutdeild í íslensku samfélagi hafa  

innflytjendur þurft að takast á við nýja menningu og læra tungumálið. Oft ríkja 

neikvæð viðhorf til innflytjenda í samfélaginu. Sumir telja að þeim fylgi ýmiss 

samfélagsleg vandamál eins og aukin glæpatíðni, atvinnuleysi og að aðlagast ekki nógu 

vel tungu og menningu meirihlutans.  Viðhorf samfélagsins til fjölmenningar og 

hvernig tekið er á móti innflytjendum hefur áhrif á það hvernig þeim vegnar hér á 

landi. Fjölmenningarlegt samfélag  er samfélag þar sem fólk með ólíka menningu, 

þjóðerni og trú býr á sama landssvæði, hefur opin samskipti sín á milli og ber virðingu 

fyrir ólíkum lífsháttum (Guðrún Pétursdóttir, 2003:154).   

     Hanna Ragnarsdóttir (2007:23) segir í grein sinni Fjölmenningarfræði að margir 

fræðimenn bendi á að fjölbreytileiki samfélaga sé ekki tímabundið ástand heldur muni 

aukast og sé komið til að vera. Nauðsynlegt er að sjá kosti þess að kynnast annarri 

menningu sem með fjölbreytileika sínum gæti auðgað núverandi menningu henni til 

framdráttar og þroska.      

          Íbúum með erlent ríkisfang hefur farið fjölgandi hér á landi síðastliðin ár.     

Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands (2009) voru þeir, árið 2001 3,4% af 

heildarmannfjölda en árið 2009 eru þeir 6,9% af heildarmannfjölda. Þar af leiðandi 

hefur börnum af erlendum uppruna fjölgað mikið í leikskólum landsins. Kópavogsbær 

hefur, eins og mörg önnur sveitafélög landsins, mótað sér stefnu í málefnum þessara 

barna. Þar segir m.a. að leikskólanum beri að hjálpa börnum frá öðrum 

menningarsvæðum til að vera virkir þátttakendur í hinu nýja samfélagi. Læri um 

menningu annarra þjóða og unnið sé gegn fordómum. Lögð er rík áhersla á samskipti 

og samvinnu við erlenda foreldra og börn þeirra til að hægt sé að bæta þjónustuna við 

þennan hóp (Fjölmenningarstefna Kópavogs, án árs). 

     Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er samþykkt um réttindi barna, en hann var 

samþykktur fyrir Íslands hönd í október 1992. Þar segir meðal annars í 2.gr.1.: 

      Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau 
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      réttindi sem kveðið er á um í samningi þessum, án mismununar af nokkru tagi                                                                           

án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða,    

stjórnmálaskoðanna eða annarra skoðanna, uppruna með tilliti til þjóðernis, 

þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða annarra  

      aðstæðna þess eða foreldris þess eða lögráðamanns. 

 

   Í 29.gr. Barnasáttmálans segir einnig að menntun barna skuli beinast að því að rækta 

persónuleika, hæfileika og andlega og líkamlega getu barnsins. Einnig að móta 

virðingu fyrir foreldrum, menningarlegri arfleifð og tungu barnsins (Barnasáttmáli SÞ 

1992). Aðalnámskrá leikskóla (1999) endurómar að hluta til Barnasáttmálann að því 

leiti, að leikskólanum ber að taka tillit til þess í starfi sínu, að börn koma úr ólíkum 

fjölskyldugerðum, og hafa búið við mismunandi aðstæður. Þanning að efla megi með 

barninu tilfinningu fyrir að það tilheyri samfélaginu og sé hluti af því (Aðalnámskrá 

leikskóla 1999). 

 

     Hanna Ragnarsdóttir (2007;1:111) segir að íslensku aðalnámskrárnar séu að vissu 

marki hliðhollar fjölmenningu en um leið sé gengið út frá sérstöðu og yfirráðum 

ríkjandi menningar, tungu og trúarbragða og gætir þar því nokkurrar þversagnar. Sumir 

skólar hér á landi eru farnir að tileinka sér þessi grundvallargildi en nauðsynlegt er að 

allir skólar nái samstöðu um útfærslu þeirra í skólastarfinu.  

     Guðrún Pétursdóttir (2003: 11) skilgreinir fjölmenningarlega kennslu á þann hátt að 

hún sé sameiginlegur lærdómur fólks með mismunandi menningarlegan og trúarlegan 

uppruna. Að þær skilgreiningar sem komið hafa fram í gegnum tíðina eigi það 

sameiginlegt að vera svar við margbreytileikanum í nútíma samfélagi. Kennarar og þeir 

sem móta stefnu í kennslu ættu því að hafa að leiðarljósi að við búum í 

fjölmenningarlegu samfélagi og það þurfi að endurspeglast í starfi og kennsluháttum 

skólanna. Fríða B. Jónsdóttir, Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir 

(2005:9) segja að eitt af markmiðum þróunarverkefnis þeirra, Lækjaborg, 

fjölmenningarlegur leikskóli,  sé að kennarar auki þekkingu sína og færni til að sinna 

fjölbreyttum hópi barna og foreldra. Að fjölmenningarlegir kennsluhættir séu augljósir 

í námskrá leikskólans og aðferðum kennarans.  
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1.1 Fjölmenningarleg kennsla í leikskólum   

 

Guðrún Pétursdóttir (1999:38-40) telur að fjölmenningarleg kennsla krefjist þess af 

kennaranum að hann geri ráð fyrir fleiri menningarstraumum í samfélaginu en hans 

eigin. Fjölmenningarleg kennsla byggist á fimm megin lögmálum, þ.e. uppeldi til 

samkenndar sem kennir börnum að virða það sem er ólíkt þeim sjálfum, umburðalyndi 

og siðferði. Uppeldi til samstöðu, að börn geti talað máli annarra sem minna mega sín. 

Uppeldi til virðingar fyrir annarri menningu en sinni eigin. Uppeldi gegn 

þjóðernishyggju kennir að upphefja ekki eigin menningu yfir aðrar. Uppeldi gegn 

kynþáttahatri örvar réttlætiskennd og samkennd barna. Einnig er kveðið á um þetta í 

Aðalnámskrá leikskóla (1999) að börn læri að bera virðingu fyrir öðrum, hver sem 

uppruni þeirra, tunga eða trúarbrögð eru.  

     Bennet (1999:32) segir að tilgangur með fjölmenningarlegri kennslu sé að allir geti 

lifað í sátt og samlyndi hér á jörð. Brown (1998:27-52) telur staðalímyndir um ákveðna 

hópa fólks ávallt vera til staðar í þjóðfélaginu og getur verið erfitt að uppræta, að 

fjölmenningarleg kennsla geti ekki komið í veg  fyrir kynþáttafordóma eða mismunun 

fólks. Brown (1998) telur nauðsynlegt að kennarar og nemendur ræði um fordóma og 

kynþáttahatur og efli hæfileikann til að setja sig í spor annarra og þann sjálfsagða rétt 

að allir sitji við sama borð. Hún bendir einnig á nauðsyn þess að kennarar sem ekki eru 

vanir því að vinna með fjölbreytileikann, byrji á að skoða eigin viðhorf til 

fjölmenningar.     Brown (1998: 1-2) segir að kennarar verða einnig fyrir áhrifum af 

staðalímyndum í samfélaginu og verða því að skoða sjálfa sig og sín viðhorf til að geta 

hjálpað og leiðbeint börnum til að vinna á þeim fordómum sem á vegi þeirra verða. 

Hún telur einnig nauðsynlegt að kennarar endurskoði námsskrá sína með tilliti til 

menningarlegrar mismununar. 

Mikilvægt er fyrir kennara að vera meðvitaðir um eigin skoðanir og viðhorf. Menntun 

án fordóma er nýtt sjónarhorn á lífið og tilveruna, það snýst um að vera meðvitaður, 

öðlast þekkingu, hæfni, öryggi, þolinmæði og ákveðni til að hindra myndun og þróun 

fordóma og kynþáttahyggju ( Hanna Ragnarsdóttir, 2002, bls, 55). 

     Siraj-Blatchford (2003: 65) segir að margir kennarar telji að ekki sé þörf á 

fjölmenningarlegri kennslu sé fjölmenning ekki til staðar í nánasta umhverfi barnanna. 

Börn geta fengið misvísandi  skilaboð um aðra menningarhópa t.d. í gegnum fjölmiðla.   

Ef börn læra það frá unga aldri að mannlífið er fjölbreytt, hefur það jákvæð áhrif á 
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viðhorf þeirra til fjölmenningar. Hér eru því foreldrar og skólarnir í lykilhlutverki að 

vel takist til. 

     Guðrún Pétursdóttur (1999:42-43) segir að kennarar verði að vera á varðbergi gegn 

hinum duldu fordómum sem við erum orðin svo vön að við tökum varla eftir þeim. En 

þeir geta birst í bókum, bröndurum og teiknimyndum. Kennarar geta einnig gert ráð 

fyrir því að börnin hafi þegar þróað með sér útlendingahatur og fordóma. 

     York (2003: 25) segir það góða leið gegn fordómum að börn læri um 

heimamenningu allra barnanna og læri þannig um samvinnu og samkennd. Leikefni og 

umhverfi sýni þá fjölbreytni sem er í barnahópnum, að unnið sé með tungumál, bæði 

talað og ritað.  

 

1.2 Áherlsur í fjölmenningarlegu leikskólastarfi 

 

Samkvæmt fjölmenningarstefnu Kópavogs (án árs) er álitið nauðsynlegt að börn af 

erlendum uppruna sem ekki hafa íslensku að móðurmáli komist sem fyrst í leikskóla. 

Mikilvægt er að þau öðlist færni í íslenskri tungu til að þroskast og mynda félagsleg 

tengsl við kennara og börn. Siraj-Blatcford ( 2003:49-51)  segir að málumhverfi barna 

þurfi að vera fjölbreytt og skipulagt með það í huga að þau læri tungumálið og fái til 

þess stuðning og hvatningu bæði frá leikskóla og foreldrum. Hún segir að það sé 

mikilvægt fyrir kennara að þekkja menningarlegan bakgrunn barna og sýna 

móðurmálum þeirra áhuga. Einnig ættu kennarar að kynna sér viðhorf til uppeldis í 

öðrum menningarheimum.  

     Ýmsar leiðir eru færar til að innleiða ólíka menningu í leikskólana eins og notkun 

persónubrúða til að fræða um ólíka menningarheima og minnka fordóma, auka 

lífsleikni barna og vinna með grundvallarfrásagnir ólíkra trúarbragða (Hanna 

Ragnarsdóttir,2002:71). Skapa þarf börnum umhverfi sem er hliðhollt 

fjölbreytileikanum og er sýnilegur og eðlilegur hluti leikskólaumhverfisins. Í allri 

kennslu og leikjum með börnum ætti að leggja meiri áherslu á samvinnu frekar en 

samkeppni milli barnanna, einnig leiki sem styrkja sjálfsmynd, samskiptahæfni og 

samvinnuhæfni. Nauðsynlegt er að börnin njóti sín sem einstaklingar í skólanum.  

     Í þróunarverkefninu Lækjarborg Fjölmenningarlegur leikskóli  segir að 

megintilgangur verkefnisins hafi verið að koma til móts við þarfir barna af erlendum 

uppruna og hjálpa þeim að fóta sig í íslensku samfélagi en einnig að íslensk börn og 

foreldrar læri að meta menningarlegan margbreytileikann í leikskólanum. 
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Leikskólabörn eru ólíkir einstaklingar m.a. vegna uppruna, þroska, félagslegra 

aðstæðna, hæfni, tilfinninga og hegðunar. Starf leikskólans þarf að vera skipulagt 

þannig að öll börn fái jöfn tækifæri  til þess að vera virkir þátttakendur. 

Fjölmenningarlegir kennsluhættir ættu að vera í öllu hópastarfi hvort sem þar eru börn 

af erlendum uppruna eða ekki ( Fríða B. Jónsd, Anna Þ. Ingólfsd, Elsa S. Jónsd. 2004). 

     Hanna Ragnarsdóttir (2007:265) telur nauðsynlegt að þróa leiðir  til að efla og bæta 

stöðu erlendra barna í leikskólum. Að huga að sameiginlegum gildum og virkri 

þátttöku í fjölmenningarlegu samfélagi. Börn þurfa að finna að þau séu metin að eigin 

verðleikum og mikilvæg í samfélaginu. Kennarar ættu að vara sig á þvi að einblína um 

of á það sem er ólíkt, þó einnig beri að virða það, en leggja áherslu á það sem er 

sameiginlegt.  Hvetja þarf kennara til að eiga góð samskipti við foreldra þar sem þeir 

geta verið mikilvægir tengiliðir foreldranna við samfélagið.  

Það er á ábyrgð kennarans að samband milli heimilis og leikskóla sé gott og stöðugt 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999).   

     Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir (2006:44) segja rannsóknir 

hafa sýnt fram á jákvæð áhrif þess að við leikskóla starfi starfsmaður af erlendum 

uppruna og það sé einn af áhrifaríkari þáttum í aðlögun barna og fjölskyldna af 

erlendum uppruna. Brown (1998:80) segir það mjög jákvætt fyrir tvítyngd börn að í 

leikskólum þeirra séu einnig tvítyngdir starfsmenn. Starfsmaðurinn getur þá hjálpað 

barni sem á í tungumálaerfiðleikum og einnig að bæta samskiptin við foreldrana 

 

 

1.3 Foreldrasamvinna 

 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999:30) segir að leikskólanum beri að veita foreldrum 

stuðning í uppeldi barna þeirra.  Það getur verið menningartengt hvernig foreldrar líta á 

hlutverk sitt sem uppalanda og einnig hvernig þeir líta á leikskólann og hlutverk hans 

sem uppeldis- og eða menntastofnun.  

     Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir (2006:32) segja í rannsókn 

sinni, Samstarf í leikskólum við foreldra af erlendum uppruna, að fjölskyldur sem 

flytja til annarra menningarsvæða, þar sem gilda önnur viðhorf til uppeldis og 

menntunar barna, reka sig oft á hindranir sem erfitt er að taka á. Ríkjandi 

uppeldisumræða getur skapað málleg, félagsleg og menningarleg skil milli heimilis og 

skóla og valdið því að foreldrar og börn eru útilokuð frá fullri þátttöku í skólakerfinu. 
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Ef skýr stefna og markmið eru um foreldrasamstarf í leikskólum er auðveldara að þróa 

foreldrasamvinnu (Anna Þ. Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2006: 45).     

     Hanna Ragnarsdóttir (2002:70) segir að mikilvægt sé að taka tillit til líðan og þarfa 

foreldra, gera þá meðvitaða um starfið í leikskólanum og alla þætti sem snúa að barni 

þeirra. Besta leiðin til að komast að hverjar þarfir foreldra og barna þeirra eru er að 

spyrja þá. Einnig er mikilvægt að hafa samráð við foreldra þegar kemur að því að gera 

menningu þeirra sýnilega. Misjafnt er hvernig fólk skilgreinir sig og hverju það vill 

tilheyra. Margir vilja laga sig sem fyrst að íslenskum aðstæðum og líta á sig sem 

Íslendinga meðan aðrir eru stoltir af uppruna sínum og vilja gjarnann deila honum með 

öðrum. 

     Guðrún Pétursdóttir (2003:151) segir að virkja þurfi erlenda foreldra til þátttöku í 

leikskólastarfinu. Á foreldrafundum sé fengin túlkur fyrir foreldra sem ekki hafi náð 

tökum á íslensku og auðvelda þeim þannig þátttöku. Foreldrar sem ekki hafa náð 

tökum á íslensku eru oft óöryggir að tala við starfsfólk leikskólans og aðra foreldra og 

hefur það oft verið túlkað sem áhugaleysi. 

     Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir (2006:34) segja að það 

skipti miklu máli fyrir sjálfsmynd barnanna að kennarar skilji hvaða væntingar 

foreldrar hafa til barna sinna og hvaða markmiðum þeir vilja að þau nái. Varasamt sé 

að gera ráð fyrir að allir foreldrar sem tilheyra sama þjóðernis-, trúar eða 

menningarhópi hafi sömu siði og venjur. 

     Hanna Ragnarsdóttir (2002:55) telur að ef góður og traustur grunnur er lagður á 

fyrsta skólastigi barnsins gefur það því öryggi og sjálfstraust sem þarf til að þroskast 

og menntast. Mikilvægustu þættirnir eru að ná góðum tökum á móðurmálinu og að 

þroskast og dafna sem einstaklingur, þar sem sérkenni barnsins og fjölskyldu þess eru 

virt og viðurkennd af umhverfinu 

 

1.4 Fjölmenning og trúarbrögð í leikskólum 

 

Niðurstöður Hönnu Ragnarsdóttur (2002:71) sýna að starfsfólk leikskóla telur það ekki 

hlutverk sitt að standa að trúarbragðafræðslu. Það er umdeilt að hve miklu leyti á að 

fjalla um trúarbrögð í leikskólum þar sem bilið milli fræðslu og trúboðs eru oft óljós. 

Þá er talið vafasamt að leikskólastarfið taki mið af einum trúarbrögðum en ekki öðrum, 

því þá er eingöngu einum hóp barna sinnt og hætta er á að einangrun hinna aukist. Þar 

sem menning og trúarbrögð eru samofnir þættir er vafasamt að aðgreina þá.  
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     Hanna Ragnarsdóttir (2006:52) segir að erlendis hafi ýmsar leiðir verið farnar til að 

fjalla um menningu og trúarbrögð með ungum börnum. Ein slík leið er fræðsla um 

sameiginleg mannleg gildi og siðakerfi, þá er annarri trúarbragðafræðslu sleppt. Önnur 

leið er að fræða leikskólabörn um ólík trúarbrögð og menningu á einfaldan hátt. 

Mikilvægt sé að móta starfið í leikskólanum með tilliti til óska og þarfa fjölskyldna 

barnanna. Víð sýn á trúarbrögð og menningu eru líkleg til að víkka sjóndeildarhring 

foreldra og barna. 

 

2. Aðferðafræði  

 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni voru tekin hálfopin eigindleg viðtöl við 

fimm leikskólakennara. Markmið eigindlegra rannsókna er að ná fram upplifun,  

reynslu og þekkingu viðmælenda. McMillan (2004:280) telur að eigindlegir 

rannsakendur líti svo á að hver og einn einstaklingur túlki sinn raunveruleika og því 

geti hann verið margbreytilegur.  Til að komast að kjarna viðfangsefnisins í 

eigindlegum rannsóknum þarf að safna yfirgripsmiklum og lýsandi gögnum. Ein 

aðferð til að afla gagna eru viðtöl. Tilgangur þeirra er að safna lýsandi gögnum með 

eigin orðum þátttakanda, og veita þannig rannsakanda innsýn inn í reynsluheim þeirra. 

Þess vegna er valið að taka viðtöl við leikskólakennara sem þekkja viðfangsefni 

rannsóknarinnar af eigin raun, í þeim tilgangi að draga fram upplifun þeirra og reynslu 

af því að starfa í leikskóla með börnum af ólíkum uppruna. Líklegt er að 

leikskólakennarar sem starfa með börnum, íslenskum sem erlendum, og eru í daglegum 

samskiptum við foreldra þeirra, geti gefið góða innsýn í helstu viðfangsefni sem 

tengjast fjölmenningu í leikskólum. 

 

2.1 Viðtöl 

 

Viðtal sem gagnasöfnunaraðferð mun vera ein öflugasta aðferðin til að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem settar eru fram í eigindlegum rannsóknum (McMillan, 

2004:270 ). Algengast er að nota hálfopin viðtöl eins og þau sem notuð eru í þessari 

ritgerð. Í hálfopnum viðtölum er umræðuefnið fyrirfram ákveðið af rannsakanda en 

spurt er opinna spurninga sem veitir þátttakendum möguleika á að tjá sig frjálst. 

Mikilvægt er að rannsakandinn sé eins lítið stýrandi og kostur er. Til að stuðla að 
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aukinni tjáningu hjá þátttakanda er nauðsynlegt að hann finni fyrir trausti, heiðarleika 

og að samræðurnar séu á jafnréttisgrundvelli (Helga Jónsdóttir, 2003: 73-76). Í 

viðtölunum í þessari athugun eru ofangreind atriði höfð að leiðarljósi. 

 

2.2 Þátttakendur  

 

Rætt var við einn leikskólastjóra sem hefur unnið hjá Kópavogsbæ til fjölda ára og 

óskað eftir aðstoð við val á þátttakendum. Leitað var til leikskólakennara sem gætu 

gefið góðar upplýsingar um rannsóknarefnið. Fyrir valinu urðu fimm 

leikskólakennarar, sú yngsta er 30 ára og elsta 59 ára  og þeir hafa fjögurra til tuttugu 

ára starfsreynslu. 

     Haft var beint samband við þátttakendur og óskað eftir viðtali. Áður en viðkomandi 

veitti samþykki sitt var honum sagt til hvers viðtalið væri, að það væri nafnlaust og 

ekki líklegt að þeir þekktust, einnig að viðtalið væri tekið upp á segulband. Allir 

þátttakendurnir tóku beiðni um viðtal vel. 

 

2.3 Gagnasöfnun  

 

Gagnasöfnun fór fram í mars 2009  með hálf opnum viðtölum við þátttakendur. Það 

tók um þrjár vikur að afla gagnanna. Viðtölin fóru fram á vinnustað þátttakenda og á 

þeim tíma sem hentaði þeim best. Viðtölin stóðu í um það bil klukkustund, þau voru 

hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt. Áður en hin eiginlegu viðtöl hófust var rætt við 

þátttakendur um tilgang og markmið viðtalsins og markmið rannsóknarinnar útskýrt. 

 

2.4 Gagnagreining 

 

Þegar viðtölin höfðu verið afrituð voru þau marg lesin yfir og reynt að finna hvað þau 

áttu sameiginlegt. Síðan var leitað eftir ákveðnum þemum og mynstrum sem koma 

fyrir í gögnunum og valdir úr þeim ákveðnir þættir sem niðurstöðurnar byggja á 

(McMillan,2004:285).   
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3 Niðurstöður 

 

Gagnagreining leiddi í ljós eftirfarandi þemu. 

• Að takast á við fjölmenningu  

• Að taka á móti erlendum foreldrum  

• Foreldrasamstarf – samskipti  

• Fjölmenningarstarfsemi í leikskólanum. Lítið vægi trúarbragða í frásögnum 

þátttakenda. 

• Fordómaleysi eða þöggun? 

 

 

3.1 Að takast á við fjölmenningu 

 

 Þegar þátttakendur voru spurðir um hvernig þeim fyndist þeir undirbúnir til að takast á 

við fjölmenningu sögðust þeir ekki telja sig nægilega undirbúna. Þátttakendur voru 

sammála um að þeir þyrftu að fikra sig áfram og viða að sér reynslu.  

„ Mér finnst ég akkúrat ekki neitt undirbúin og pínulítið eins og maður sé alveg 

blankur einhvern veginn. Þegar maður fer að takast á við þetta fer maður að upplifa 

hvað maður veit lítið“.  

      Einn þátttakanda hafði unnið að þróunarverkefni um móttöku barna af erlendum 

uppruna í leikskólanum. Hún hefur mikla reynslu af að taka á móti erlendum börnum 

og foreldrum en er ekki eins örugg að vinna með menningu þeirra. „Mér finnst ég 

ágætlega undirbúin, ef við segjum að menning sé eitt og að taka á móti þessum 

börnum, sem eru af erlendum uppruna, sé annað.  

     Fjórir þátttakendurnir höfðu lesið fjölmenningarstefnu Kópavogs, þó enginn þeirra 

nýlega en einn hafði ekki kynnt sér hana. Þeim fannst ekkert vera í 

fjömenningarstefnunni sem styddi sérstaklega við starfið.   

„ Ég hef litið á þetta einhvern tímann en ekkert sem festist í minninu. Við höfum farið í 

tvö þróunarverkefni í tengslum við börn með fleiri en eitt tungumál og ég held að 

kannski hafi það mótað mest starfið okkar“. 

Í ljós kom að þátttakendur leituðu sér þekkingar á fjölmenningu. Einn leitaði ekkert út 

fyrir sinn leikskóla en fékk upplýsingar og leiðbeiningar frá samstarfsfólki sínu. Aðrir 

þátttakendur sögðu að auk þess að nýta samstarfsfólkið, hefðu þeir skoðað 
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fjölmenningarvef Reykjavíkurborgar og Akureyrar, ásamt því að lesa ýmsar 

fræðigreinar. Þeir töluðu einnig um að það vantaði heildstæða stefnu frá Kópavogsbæ. 

Að Kópavogsbær leggði línurnar t.d í móttöku barna, foreldrasamstarfi og  hvernig 

móttöku barna með annað móðurmál en íslensku væri best háttað. 

„Það eru allir eflaust að gera góða hluti hver á sínum leikskóla, enginn er endilega að 

gera eins. Það væri gott að hafa einhverja grunnlínu frá bænum“.  

 

 

3.2 Að taka á móti erlendum foreldrum 

 

Allir þátttakendurnir sögðu að þegar erlendum foreldrum væri boðið í fyrsta viðtal væri 

talið mikilvægt að túlkur sé viðstaddur. Samkvæmt svörum þátttakenda virtist það vera 

reglan að fá túlk ef báðir foreldrar voru erlendir. Ef annað foreldrið er íslenskt er það í  

valdi foreldranna hvort fenginn er túlkur. Flestir þátttakenda leita eftir túlkaþjónustu 

frá Alþjóðahúsi en einn frá Intercultural. Kópavogsbær hefur greitt allan kostnað af 

túlkaþjónustunni. 

Hjá þremur þátttakendum hefur ekki verið gerð sérstök móttökuáætlun fyrir erlenda 

foreldra en áhersla lögð á að kynna leikskólann auk þess að spyrja um móðurmál 

barnsins og hvernig það stendur málfarslega. Einn þeirra sagði um þetta: 

„ Við bara kynnum skólann eins og fyrir hverju öðru foreldri. Hvað er skólinn að 

standa fyrir, hvað er hann að leggja áherslu á, hvaða þjónustu hefur skólinn í boði, 

eins og talmeinafræðing og sálfræðing. Dagskipulag skólans og hvers við væntum af 

foreldrum“.  

     Hjá fjórða þátttakandanum hafði verið þróuð mótttökuáætlun og taldi hann sig vera 

vel undirbúinn að taka á móti erlendum foreldrum. Hjá fimmta þátttakandanum var 

móttökuáætlun í þróun: 

„ Við höfum verið að þróa ítarlegt fyrsta viðtal fyrir alla foreldra, þar sem farið er 

mjög mikið í menningu, trú og fjölskyldusögu.“ 

     Allir þátttakendurnir sögðu að fyrir utan fyrsta viðtalið, væru foreldraviðtölin við 

erlenda foreldra ekki undirbúin sérstaklega nema þegar einhver sérstök málefni þyrfti 

að ræða.  

Hjá einum þátttakenda er erlendum foreldrum boðið að taka þátt í þróunarverkefni um 

íslenskukennslu barna með annað móðurmál en íslensku. Sérkennslustjóri sér um það 

verkefni og situr þá einstaka foreldraviðtöl.  
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     Einn þátttakandi sagðist vera strangur á að hafa túlk í öllum viðtölum þó svo að 

foreldrarnir töluðu smá íslensku, sagði hún það gert til þess að koma í veg fyrir 

misskilning. Það væri sérstaklega mikilvægt þegar á mörgu þyrfti að taka og margt sem 

þyrfti að koma til skila til foreldra. Annar þátttakandi sagði: 

„ Við vorum fyrst alltaf harðari á því að ef það væru erlendir foreldrar ætti alltaf að 

vera túlkur en við höfum dregið úr því ef foreldrarnir vilja það ekki“. 

     Aðrir þátttakendur notuðu túlka í samráði við foreldra. Komið hafði fyrir að foreldri 

hafi hafnað túlk vegna smæðar samfélagsins sem viðkomandi kom úr. Það hafði komið 

fyrir hjá flestum þátttakenda að þegar ekki var notaður túlkur að viðkomandi foreldri 

sagðist skilja það sem sagt var á fundinum en seinna komið í ljós að svo hafði ekki 

verið.  

 

 

3.3 Foreldrasamstarf 

 

Í viðtölunum við þátttakendur mátti greina að samskipti starfsfólks og erlenda foreldra 

voru með misjöfnum hætti, einn þátttakandi taldi tungumálaörugleika lítilvæga og 

sagði: 

„ Það að átta sig á því að orðin sem töluð eru vegi ekki nema tíu prósent af framkomu 

manns, það hjálpaði mér helling. Það þarf ekki endilega að skilja hvað ég segi heldur 

hvernig ég segi það“. 

Hér fannst þátttakenda að það þyrfti að sýna foreldrum gott viðmót og hlýju og að það 

væri lykillinn að góðu samstarfi. Annar þátttakandi bjó til myndræna orðabók með 

algengum orðum á máli barnsins og fór yfir framburðinn með foreldrum. Þátttakenda 

fannst þetta góð leið til að eiga samskipti við foreldra í byrjun. Hjá fjórum 

þátttakendanna unnu erlendir starfsmenn sem þeim fannst mikill fengur að og 

auðveldaði öll samskipti við foreldra sem töluðu sama tungumál. Hjá einum 

þátttakenda gat starfsmaðurinn unnið með málörvun eins barnsins á móðurmáli þess og 

gafst það vel. Þátttakendur voru sammála um að dagleg samskipti við foreldra og þá 

sérstaklega erlenda foreldra, væru mjög mikilvæg. Sumir spyrja sjaldan meðan aðrir 

eru mjög áhugasamir um allt sem fram fer í leikskólanum. Einn þátttakandi bauð 

erlendum foreldrum oftar upp á foreldraviðtöl til að gefa þeim betra tækifæri til að 

spjalla. Annar þátttakandi lagði sig fram um að veita foreldrum upplýsingar um réttindi 

sín í samfélaginu: Hún sagði til dæmis 
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„Hvetja foreldra til að spyrja og láta þau vita sinn rétt. Foreldrar vissu t.d. ekki um 

þennan veikindarétt, að þau mættu vera tíu daga á ári frá vegna veikinda barns, hvort 

þeirra“. 

     Hjá öðrum þátttakenda kom upp misskilningur vegna tungumálaörðugleika sem 

ekki var hægt að leiðrétta fyrr en seinna en þá var skaðinn skeður: 

„Eitthvað hafði gerst sem sá sem tók viðtalið hafði ekki nægar upplýsingar um og það 

varð svona leiðinlegur misskilningur sem kom út af tungumálaerfiðleikum sem við 

uppgötvuðum ekki strax en gátum leiðrétt. Mamman hætti mjög ósátt“. 

     Þátttakendur sögðu að helsta ástæðan fyrir tungumálaörðugleikum væri þegar ekki 

fengist túlkur sem talaði mál viðkomandi foreldris eða foreldrið hafnaði alfarið að fá 

túlk. Þá höfðu þátttakendur talað ensku þegar við átti eða reynt að nota bara íslenskuna. 

Að öðru leyti vildu þeir ekki meina að tungumálaörðugleikar hömluðu samskiptunum. 

„Ég hef alltaf dáðst að foreldrum sem tala kannski litla íslensku og ekki ensku en tekst 

samt að gera sig skiljanlega“. 

 

3.4 Fjölmenningarstarfsemi í leikskólum þátttakenda  

 

Þegar svör þátttakenda um fjölmenningu er skoðuð kemur í ljós að þeir segjast allir 

vinna nær eingöngu með íslenska menningu og hefðir, einnig er haldið upp á helgidaga 

íslensku þjóðkirkjunnar. Lítið sem ekkert er unnið með menningu annarra þjóða að 

undanskildu því sem fram fer í alþjóðaviku. 

Þátttakendur eiga það allir sameiginlegt að haldið er upp á Alþjóðaviku snemma að 

hausti í leikskólum þeirra. Það var misjafnt hjá hverjum þátttakenda hversu djúpt var 

kafað ofan í efnið. Hjá einum þeirra er lögð áhersla á að sýna föt eða hluti, og smakka 

mat frá ýmsum löndum í alþjóðvikunni, aðra daga ársins er fjölmenning lítt sýnileg.  

Hjá tveimur þátttakendum er alðþjóðavikan látin standa yfir í að minnsta kosti tvær 

vikur. Markmiðið er að börnin kynnist menningu annarra landa í gegnum listsýningar, 

sögur, sagnir, söngva og skapandi starf. Bæði börn, foreldrar og starfsfólk eru hvött til 

að koma með ýmsa hluti að heiman sem tengjast menningu þeirra. Einn þátttakandinn 

sagði:  

„Ég held að það skipti gífurlega miklu máli að foreldrar fái að koma með sína 

menningu og finna að henni er veitt virðing og athygli. Mér finnst þau alveg hreint 

gangast upp í því og opna sig með þetta“. 
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 Hjá tveimur þátttakendum er haldið upp á alþjóðaviku með svipuðum hætti en þar er 

einnig lögð áhersla á fjölbreyttan efnivið, fána og kveðjur frá löndum barnanna og 

einnig er rætt við barnahópinn um að tilveran sé ekki einsleit, fólk býr við mismunandi 

aðstæður og er mismunandi í útliti. Fánar barnanna eru ekki settir upp nema í samráði 

við foreldra þar sem það eru ekki allir endilega stoltir af fánanum sínum. Þessar vikur 

er unnið markvisst með menningu barnanna. Flestir þátttakendurnir töldu sig samt ekki 

hafa þekkingu til að vinna með menningu erlendu barnanna til að geta sett hana inn í 

daglegt starf. Einn þátttakandi sagði: 

„Við höfum aðallega haldið okkur við íslenska menningu og erlenda fólkið er voða 

duglegt að aðlaga sig að okkar aðstæðum“. 

 

3.5 Þáttur trúarbragða í leikskólum 

 

Þátttakendur sögðu að enginn þeirra hefði orðið var við ágreining vegna trúarbragða. 

Ekki er fjallað um önnur trúarbrögð en kristni í leikskólanum. Einn þátttakandi sagði: 

„Það er kannski meira um páskana og jólin sem eitthvað gæti komið upp. Við tökum 

tillit til þess, þetta eru þeirra trúarbrögð og við ætlum ekki að fara að skemma það. 

Þetta er hárfínn línudans þegar fólk er strangtrúað. Það skiptir rosalega miklu máli að 

fólk vinni saman og ræði“. 

     Þrír þátttakendur sögðu að það hefði helst komið upp ágreiningur hjá íslenskum 

foreldrum sem voru Votta Jehova, að foreldrarnir létu börnin taka sér frí í 

leikskólanum um jól og páska. Oftast var þó hægt að komast að einhverju 

samkomulagi sem foreldrar gátu sætt sig við.  

     Þeir sem eru Múhameðstrúar vilja ekki að börn þeirra borði svínakjöt og virðist það 

vera eina krafan sem þessi hópur hefur lagt fram. Öllum þátttakendum fannst sjálfsagt 

að koma til móts við það, það væri bara eins og að koma til móts við börn með t.d. 

mjólkuróþol. Hjá tveimur þátttakendum hefur myndast sú hefð að sóknarpresturinn 

kemur í heimsókn einu sinni í mánuði. Foreldrar sem aðhyllast önnur trúarbrögð er 

sagt frá því og tekið er tillit til þess ef þeir óska eftir að barnið taki ekki þátt í þeirri 

samveru. Aðeins einir íslenskir foreldrar, sem standa utan þjóðkirkjunar, óskuðu eftir 

að barn þeirra færi ekki í kirkju. Einn þátttakandinn lætur börnin einnig leika í 

helgileik fyrir jólin, foreldrar sem voru Múhameðstrúar fannst í lagi að börn sín tækju 

þátt en ekki að þau léku hlutverk í helgileiknum.  Tveir þátttakendur töluðu um að 

foreldrar væru ánægðir með að börn þeirra kynntust siðum, venjum og trúarbrögðum 
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þess lands sem þeir byggju í. Einn þátttakandi sagði um föður sem aðhyllist aðskilnað 

kynjana af trúarlegum ástæðum: 

„Það var einn faðir, sem er múslimi, í foreldraviðtali. Hann var að segja 

deildarstjóranum að í hans heimalandi er börnum haldið aðskildum eftir kynjum 

þangað til þau eru orðin frekar stór. Það var svolítið erfitt fyrir þau að ganga inn í 

íslensku leikskólana hér“. 

Þátttakandi segir að umræddur faðir hafi í þessu tilviki verið með sitt annað barn í 

leikskólanum og orðinn öruggari í öllum samskiptum, þegar hann segir frá þessum 

menningarmun. 

„ það eru engar kröfur frá þeim um neitt annað en bara það sem er normalt hér á 

leikskólanum“. 

 

 

3.6 Fordómaleysi eða þöggun? 

 

      Allir þátttakendur sögðu að það væri gagnlegt og gefandi að kynnast fólki frá 

mismunandi menningarheimum. Það sé þroskandi fyrir börnin að kynnast 

margbreytileikanum í þjóðfélaginu. Einn þeirra vill líka taka fram að það auðgi 

matarmenningu okkar, listir og tónlist. 

     „ Mér finnst þetta bara gaman, viðbót í vitneskjuna og reynsluna. Allir hafa eitthvað til 

síns ágætis. Þetta eykur flóruna, gott fyrir börnin líka að fá að kynnast því að við erum 

ekki öll eins og höfum mismunandi reynslu og hjálpumst öll að“.  

 

    Þegar þátttakendur eru spurðir hvaða hópur fólks skapi fjölmenningu segir einn 

þeirra: „ Mér finnst fjölmenning vera fjöldi. Mér finnst ekki fjölmenning að fylla landið 

af einni þjóð. Það er fjölmenning að fá fjölda frá mörgum þjóðum og geta virt og notað 

sér til ágætis það sem hinir eru að gera. Á Vestfjörðum er haldin sólstöðuhátíð þar 

sem innflytjendur koma með sína menningu inn í hátíðina. Þetta held ég að sé týpisk 

góð fjölmenning þar sem það er hrært í einn pott það sem við kunnum öll“.  Þó að 

flestir þátttakendurnir nefndu aðallega að erlent fólk skapaði fjölmenningu, kom einnig 

fram að það gerði einnig fólk úr ólíkum fjölskyldum, fatlaðir, samkynhneigðir, konur 

og karlar. 

     Við skoðun gagnanna kom í ljós að erlendir starfsmenn störfuðu á flestum 

leikskólunum og töldu þátttakendur það jákvætt fyrir starfið. Ein þátttakandi sagði: 
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„Við lítum svolítið á þessa starfsmenn sem tengilið fyrir okkur, eins og t.d. pólskur 

starfsmaður segir okkur frá hvað er í gangi í þeirra samfélagi. Þannig fáum við líka 

helst upplýsingar um menningu þeirra“. 

     Þátttakendur nýttu sér einnig erlenda starfsmenn til að koma skilaboðum til foreldra, 

bæði munnlega og skriflega. Hjá einum þátttakenda er starfsmaður í eldhúsi sem er 

múhameðstrúar og passar hann alltaf vel upp á að börn sömu trúar fái rétt fæði. 

     Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu orðið varir við fordóma í 

starfmannahópnum sögðu þeir lítið hafa borið á því. Ein þátttakandi sagði: 

„Það eru alltaf fordómar í umræðunni. Mér finnst það alls ekki í vinnunni. Frekar 

miklu meiri jákvæni og skilningur og fólki finnst ögrandi að takast á við þetta breytta 

umhverfi. Það er fullur vilji í mínum skóla til að gera þetta vel og styðja við þetta 

fólk“. 

     Tveir þátttakendur sögðust hafa þurft að vinna með fordómana í sjálfum sér. Þeir 

fordómar voru staðalímyndir sem snéru að ákveðnum hópum fólks. Um þetta sögðu 

þeir: „Ég er búin að vera að vinna í mér við að uppræta þessa fordóma“ og „Ég 

skammast mín að svona fordómar séu til“. 

     Þátttakendur sögðu að börn af erlendum uppruna hafi ekki orðið fyrir fordómum 

eða mismunun af neinu tagi í leikskólanum. Þeir voru sammála um að þau féllu vel inn 

í barnahópinn. 

        

 

4 Umræða  

 

Þátttakendur, að einum undanskildum, þekktu fjölmenningarstefnu Kópavogs en fannst 

hún ekki nýtast nægilega vel. Þeir töldu sig ekki nægilega undirbúna til að takast á við 

fjölmenningu en í ljós kom að þeir leituðu sér þekkingar í ýmsum fræðigreinum og 

ritum. Tveir þátttakendur höfðu unnið að gerð þróunarverkefna sem þeim fannst hafa 

fært sér aukna þekkingu. Þátttakendum fannst vanta heildstæðari stefnu frá 

Kópavogsbæ. Í stefnu Kópavogsbæjar (án árs) stendur m.a. að eitt af markmiðunum sé 

að fræða og þjálfa starfsfólk svo að fjölmenningarleg kennsla verði eðlilegur hluti í öllu 

námsumhverfinu. Að mati þátttakenda uppfyllir fjölmenningarstefna Kópavogsbæjar 

ekki þörf þeirra til að skapa umræðu sem gagnast í starfi leikskólakennaranna. Fríða B. 

Jónsdóttir, Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir (2006:9) segja í 
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þróunarverkefni sínu að kennarar sem ætla að taka upp fjölmenningarlega kennsluhætti 

verði að geta rætt skoðanir sínar og viðhorf ásamt því að afla sér samskonar faglegar 

þekkingar. Því er mikilvægt að stefnumótun feli í sér möguleika til að skapa umræður 

um fjölmenningu í leikskólum umfram það sem stefna Kópavogsbæjar gefur tilefni til. 

     Í stefnu Kópavogsbæjar (án árs) stendur að útbúa skuli ítarlega móttökuáætlun fyrir 

erlenda foreldra.  Þátttakendum fannst flestum ekki þörf á sérstakri móttökuáætlun fyrir 

erlenda foreldra en vildu að foreldrar fengju góðar upplýsingar um leikskólastarfið. 

Spurt var um móðurmál barnsins en ekki virtist markvisst vera spurt um menningu og 

trú.   Hjá einum þátttakanda hafði verið þróuð ákveðin móttökuáætlun og fannst honum 

hann vera vel undirbúin að taka á móti erlendum foreldrum. Hjá fjórða þátttakandanum 

var sérstök móttökuáætlun í vinnslu þar sem leggja átti áherslu á menningu, trú og 

fjölskyldusögu. Þegar kemur að móttöku erlendra foreldra var sjálfsagt að kalla til túlk 

hjá öllum þátttakendum. Túlkur er alltaf valinn í samráði við foreldra og þjónusta hans 

greidd af Kópavogsbæ. Þátttakendur töldu að tungumálaörðugleikar hefðu ekki 

hamlandi áhrif á samskipti við erlenda foreldra. Það væri þá aðallega ef ekki fengist 

túlkur sem talaði mál foreldris. 

Hanna Ragnarsdóttir (2007:255) segir í grein sinni að þegar samstarf við foreldra hefst 

þurfi kennarar að kynna sér stöðu hverrar fjölskyldu svo sem trúarlegan og 

menningarlegan bakgrunn þeirra. Hvaða væntingar þær hafa til leikskólans og hvaða 

hugmyndir þær hafa um menntun. Með því að afla slíkra upplýsinga er kennarinn að 

senda foreldrum þau skilaboð að hann hafi áhuga á að kynnast barninu og fjölskyldu 

þess. Hanna Ragnarsdóttir (2002:75) telur því að vel ígrunduð móttökuáætlun geti 

leiðbeint um fyrstu skrefin. Af svörum þátttakenda að dæma virðast fjórir þátttakendur 

ósammála  þessu og telja að sú áætlun sem þeir vinna almennt eftir dugi bæði foreldrum 

af íslenskum og erlendum uppruna. 

Þátttakendur voru sammála um að dagleg samskipti við foreldra og þá sérstaklega 

erlenda foreldra, væru sérstaklega mikilvæg. Það var misjafnt milli þátttakenda hvaða 

leiðir þeir fóru til að hafa samskipti við erlenda foreldra. Einn þátttakandi lagði sig fram 

um að veita foreldrum upplýsingar um réttindi sín í samfélaginu. Samkvæmt Hönnu 

Ragnarsdóttur (2007:265) ættu kennarar að eiga góð samskipti við foreldra þar sem þeir 

geta verið mikilvægir tengiliðir foreldranna við samfélagið. Kennarar þurfa að hafa 

frumkvæði að samskiptum við foreldra. Gott samstarf heimilis og skóla getur stuðlað að 

aukinni þátttöku fjölskyldunnar í samfélaginu. 
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     Hjá fjórum þátttakendum unnu erlendir starfsmenn sem að sögn þátttakenda 

auðvelduðu öll samskipti við foreldra sem töluðu sama tungumál. Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir (2006:44) segja að rannsóknir hafi sýnt, að það 

hafi jákvæð áhrif á erlend börn og foreldra þeirra, ef á leikskólanum starfi einnig 

starfsmenn af erlendum uppruna. Brown (1998:80) segir það einnig mjög jákvætt fyrir 

tvítyngd börn og foreldra að í leikskólanum starfi einnig tvítyngdir starfsmenn. 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) kemur fram að það er á ábyrgð kennarans að samband 

milli heimilis og leikskóla sé gott og stöðugt og þátttakendur eru almennt sammála 

þessu og leggja sig fram um að stuðla að góðu sambandi við foreldra.  

     Af svörum þátttakanda að dæma er augljóst að ekki er unnið markvisst með 

menningu og trú barna af erlendum uppruna. Þó er viðleitni í þá átt í Alþjóðaviku. Fríða 

B. Jónsd, Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir (2004) segja að þegar 

upplýsingar og fræðsla um menningu og bakgrunn barna, eru aðeins veittar á hátíðis- og 

tyllidögum, er oft hætta á að hún verði rík af staðalímyndum og getur gefið börnum 

ranga mynd af landi og þjóð. Siraj-Blatchford (2003:105) segir að best sé fyrir kennara, 

sem vilja gera menningu barna sýnilega, að leita til foreldra því þeir eru sérfræðingarnir 

í menningu barns síns. Þátttakendur urðu þess varir, í Alþjóðaviku, að erlendir foreldrar 

urðu mjög ánægðir með að finna að menningu þeirra var veitt athygli og virðing. 

Þátttakendur töldu sig samt ekki hafa þekkingu til að vinna með menningu þeirra í 

daglegu starfi. Af svörum þeirra má sjá að eingöngu er unnið með íslenska 

menningarhefð og hefðir þjóðkirkjunnar. Guðrún Pétursdóttir (1999:38) segir að flestir 

kennarar hafa notið uppeldis og menntunar einsleits samfélags og séu því ílla í stakk 

búnir að framkvæma fjölmenningarlegt uppeldi án þess að styðjast við þau gildi sem 

þeim eru töm. Þetta endurspeglast í ummælum tveggja þátttakenda sem segjast hafa 

þurft að vinna í eigin fordómum í starfi sínu með börnum af erlendum uppruna. Í 

Aðalnámskrá leikskóla (1999) er talað um nauðsyn þess að börn sem koma frá öðrum 

menningarsvæðum, glati ekki tengslum við menningu, tungu og trú.  

     Þátttakendur töldu ólík trúarbrögð ekki vera vandamál í leikskólunum þótt eingöngu 

væri unnið með þau trúarbrögð sem þjóðkirkjan boðar. Þátttakendur sögðust  taka tillit 

til óska foreldra sem aðhyltust önnur trúarbrögð. Aðeins íslenskir foreldrar sem voru 

Votta Jehova eða trúleysingjar létu uppi óskir sínar um að börn þeirra tækju ekki þátt í 

ýmsum trúarlegum hefðum. Þátttakendur sögðu að erlendir foreldrar gerðu litlar sem 

engar kröfur hvað varðar trúarbrögð og hefðir. Það er í samræmi við niðurstöður Hönnu 

Ragnarsdóttur (2002:64,71) en þar kom einnig fram að ekki hafði verið unnið með 



 22 

trúarbrögð barnanna. Hún telur að það sé vafasamt að leikskólastarfið taki mið af einum 

trúarbrögðum því þá er eingöngu einum hóp barna sinnt.  

Hanna Ragnarsdóttir (2007:111) segir að það sem einkenna þarf fjölmenningarlegt 

samfélag sé mannréttindi, virðing, fjölbreytileiki og lýðræðisleg þátttaka.    

Þátttakendurvoru allir jákvæðir gagnvart fjölmenningu og fannst þroskandi fyrir börn að 

kynnast margbreytileikanum í þjóðfélaginu. Þegar þeir voru spurðir um fordóma og 

staðalímyndir t.d. gagnvart foreldrum sögðust þeir ekki hafa orðið varir við það að 

undanskildum þeim tveimur sem áður hafa verið nefndir og töldu að þeir hefðu þurft að 

vinna með sína eigin fordóma gegn ákveðnum hópi fólks. Brown (1998: 52) telur að 

kennarar verði einnig fyrir áhrifum af staðalímyndum i samfélaginu og þurfi því að 

skoða sín eigin viðhorf áður en þeir geta leiðbeint börnum við að vinna gegn 

fordómum.  Þátttakendur voru sammála um að þeir hefðu ekki orðið varir við fordóma í 

barnahópnum. Margir telja að fordómar og staðalímyndir fullorðinna geti auðveldlega 

fest rætur í huga ungra barna sem erfitt er að rjúfa síðar á ævinni. Kennarar þurfa að 

vera á varðbergi gegn duldum fordómum sem birtast t.d. í bókum, bröndurum og 

teiknimyndum. Ein leið til að vinna gegn fordómum í barnahópnum er að börnin læri 

um heimamenningu allra barnanna og læri þannig um samvinnu og samkennd (Hanna 

Ragnarsdóttir 2002, Guðrún Pétursdóttir 1999, York 2003).   Spyrja má hvort upplifanir 

þátttakenda af umburðarlyndi gagnvart trú og menningu fólks af erlendum uppruna séu 

raunverulegar eða hvort upplifanir þeirra af fordómaleysi endurspegli óskhyggju um að 

allir lifi saman í sátt og samlyndi. Niðurstöður Þórdísar Þórðardóttur (2008:93) sýna til 

dæmis að leikskólabörn af íslenskum uppruna nota þekkingu sína á íslenskum 

þjóðsögum til að útiloka börn af erlendum uppruna. 
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5 Lokaorð 

Með rannsókn þessari lagði ég upp með að kanna viðhorf leikskólakennara, í mínu 

bæjarfélagi, á fjölmenningarlegu starfi í leikskólum. Af ofangreindu má draga þær 

ályktanir að þátttakendur upplifi leikskólasamfélagið sem fjölmenningarlegt samfélag. 

Sú hugsun virðist samt vera almennt ríkjandi meðal þátttakenda að börn og foreldrar af 

erlendum uppruna ættu að aðlagast íslenksri tungu, menningu og trúarhefð. 

Þátttakendur telja sig þurfa meiri fræðslu um fjölmenningu en finnst 

fjölmenningarstefna Kópavogs ekki nýtast sem skildi. Þátttakendur eru lítt á varðbergi 

gagnvart hugsanlegri mismunun á grundvelli ólíks uppruna. Því er mikilvægt að 

opinberir stefnumótunaraðilar eins og sveitarfélög leggi aukna áherslu á það mikilvæga 

hlutverk leikskólanna sem kveðið er á um í Aðalnámskrá leikskóla að rækta beri 

virðingu barnanna hvert fyrir öðru, hver sem uppruni þeirra er, tunga eða trúarbrögð.  

Þar sem íslendingar eru að stíga sín fyrstu skref í fjölmenningarlegu samfélagi ættum 

við að geta lært af langri reynslu nágrannaríkjanna um móttöku og menntun barna af 

erlendum uppruna. Hvað hefur mistekist og hvað hefur gengið vel. Móttaka erlends 

barns krefst nokkurrar þekkingar af kennurum og að þeir séu vakandi gegn fordómum 

og ranghugmyndum.  Samkvæmt niðurstöðu rannsóknarinnar fannst þátttakendum þörf 

á skýrari stefnu og að sveitarfélagið leggði línurnar hvernig vinna eigi að fjölmenningu 

í leikskólum. Nauðsynlegt er að samræmingar sé gætt í stefnumörkun 

fjölmenningarlegs starfs, að hálfu leikskólayfirvalda, og að eftirlit sé haft með því að 

henni sé framfylgt.  
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Fylgiskjal  

Spurningarammi 

 
 

1. Getur þú lýst fyrir mér hvernig þér finnst þú vera undirbúin við að takast á við 
fjölmenningu? 

a) Hvað dugar þér best? 
b) Hefur þú lesið fjölmenningarstefnu Kópavogsbæjar? 
c) Hvernig hefur fjölmenningarstefnan nýst þér? 
d) Hversu mörg börn af erlendum uppruna eru á þinni deild? Hvernig upplifir þú 

að þau spjari sig og hvernig eru viðbrögð annarra barna? 
 

 
2. Geturðu sagt mér hvort þú undirbýrð þig sérstaklega þegar þú tekur á móti erlendum 

foreldrum í fyrsta skipti? 
a) Er farið eftir sérstakri móttökuáætlun? 
b) Hvað finnst þér mikilvægast að viðtalið snúist um? 
c) Er rætt um menningu, tungumál og trú barnsins í fyrsta viðtali? 
 
 

3. Geturðu sagt mér hvort þið hafið átt kost á túlkum þegar tungumálaörðugleikar hafa 
verið til staðar? 

a) Hvenær er mikilvægt að fá túlk? 
b) Geturðu gefið mér dæmi um hvernig þú tekst á við tungumálaörðugleika í 

foreldraviðtali? 
 
 

4. hvernig upplifir þú t.d. ólík trúarbrögð á heimilum barnanna? 
a) Sérðu mun á börnum sem eru vottar jehóva, baháíar, múslimir,kaþólikkar,               

mótmælendur, trúleysingjar eða annað? 
b) Hvernig upplifir þú matarvenjur barna af erlendum uppruna? 
c) Gera foreldrar barna, sem aðhyllast ólík trúarbrögð, einhverjar kröfur í 

sambandi við trúarbrögð? 
 

5. Hvernig myndir þú lýsa reynslu þinni af því að kynnast fólki frá mismunandi 
menningarheimum? 

a) Geturðu nefnt eitthvað sem er sameiginlegt og nefnt dæmi um atriði sem eru 
ólík milli menningarhópa? 

b) Hefur þú orðið vör við fordóma í starfsmannahópnum gegn fólki af erlendum 
uppruna? 

c) Hvað hefur reynst þér best til að vinna gegn mismun vegna þjóðernis og 
mennigar í þínu starfi? 

 
6. Hvaða hópur fólks, í þínum huga, skapar fjölmenningu? 
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