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Ágrip 

Í ritgerðinni er fjallað um hlutverk leikskólakennara í leikskólum með hátt 
hlutfall barna af erlendum uppruna. Byggt er á hugmyndafræði 
gagnrýninnar fjölmenningarhyggju (e. critical multiculturalism) sem leggur 
áherslu á mikilvægi þess að jafna tækifæri allra barna til náms. Til þess að 
svo megi verða þarf að skoða leikskólastarfið í heild sinni en ekki eingöngu 
afmarkaða þætti þess. Leitast er við að greina frá núverandi þekkingu á 
sviðinu og sagt frá erlendum og innlendum rannsóknum. Ritgerðin byggir á 
eigindlegri rannsókn sem fram fór í þremur leikskólum. Þátttakendur voru 
deildarstjórar elstu deildanna en tekin voru viðtöl við þá og fylgst með starfi 
þeirra. Markmiðið var að öðlast skilning á því hvernig deildarstjórarnir sjá og 
framkvæma hlutverk sitt í vinnu með börnum af erlendum uppruna og 
skipuleggja námsumhverfi þeirra.  

Helstu niðurstöður benda til þess að væntingar og viðhorf þátttakenda 
til barna og foreldra af erlendum uppruna, sé almennt jákvætt og metnaður 
þeirra fyrir því að sinna vel þörfum barna af erlendum uppruna kom 
greinilega í ljós. Þátttakendur töldu mikilvægt að eiga í góðum samskiptum 
við börn og foreldra og voru lausnarmiðaðir þegar kom að því að efla 
samskipti við þá sem ekki töluðu íslensku. Leikskólakennararnir virtust hafa 
talsverða þekkingu á mikilvægi þess að kenna íslensku í gegnum daglegt 
starf leikskólans en aðferðir til þess að kenna málið breyttust lítið þó að 
börnunum færi fram. Misjafnt var hversu mikið var unnið með menningu 
barnanna og bakgrunn og hversu mikil áhrif það hafði á leikskólastarfið, auk 
þess sem ólíkt skipulag og umgjörð leikskólastarfsins hafði áhrif á þátttöku 
barnanna. Þá benda niðurstöður til þess að starfsfólk af erlendum uppruna 
hafi ekki síður áhrif á viðhorf, samskipti og sýn leikskólakennaranna en börn 
og foreldrar af erlendum uppruna en reynsla af samstarfi í fjölbreyttum 
starfsmannahóp hafði jákvæð áhrif á þróun fjölmenningarlegs 
leikskólastarfs.  
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Abstract 

„Everything you do not dare discuss will eventually turn into prejudice“ 

An examination of the preschool teachers role, 

working with a diverse group of children. 

The focus of this dissertation is the role of preschool teachers in preschools 
with a high proportion of children from different cultures, different mother 
tongues, religions and so forth. The examination is based in the ideology of 
critical multiculturalism which stresses the importance of equal educational 
opportunities for all children. To accomplish this, it is vital to look at all the 
threads that come together in the preschools‘ daily curriculum. The findings 
of recent research projects on the issue, both international and Icelandic, 
are presented,. The dissertation uses qualitative research based on 
interviews with three preschool teachers who are also class leaders, and 
field notes from visits to their classes. The goal was to gain a better 
understanding of how these teachers perceive and act out their roles with a 
diverse group of children.  

The main findings indicate that the participants share a positive view 
towards diverse groups of children and parents, and have high ambitions to 
attend closely to their needs. They all find it very important to establish a 
good relationship with the children and their parents, and proved solution 
oriented when it came to conversations with those not speaking Icelandic. 
The preschool teachers shared a good knowledge of working with Icelandic 
as a second language through their work with the children, but did not 
develop their strategies as the children gained a better knowledge of 
Icelandic. In some cases the participants found it important to work with 
multicultural issues regarding mother tongue and culture. Different 
emphases on classification and framing proved to have an impact on the 
children‘s ability to participate in the daily curriculum. The results also 
indicate that diversity among staff significantly influences the preschool as 
a whole.   
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1 Inngangur 

Á undanförnum árum hefur orðið stórvægileg breyting á íslensku samfélagi 
sem felst meðal annars í því að hér hefur fólki af erlendum uppruna fjölgað 
jafnt og þétt. Það sama hefur gerst í leikskólum landsins en í desember 2010 
voru 1.815 leikskólabörn með annað móðurmál en íslensku og hafði þeim 
fjölgað um 12.5% frá desember 2009 (Hagstofa Íslands, 2010). Í Reykjavík 
hefur börnum af erlendum uppruna fjölgað hratt frá árinu 2000 og eru þau 
nú um 18% af heildarfjölda barna eða um 1.050. Hópurinn er mjög 
fjölbreyttur en innan hans eru börn af 90 þjóðernum sem tala yfir 50 ólík 
tungumál (Stefna og starfsáætlun Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar, 2011). 
Fjölmennasti hópurinn, á landsvísu og í Reykjavík, eru pólskumælandi 
leikskólabörn en tæp 180 börn af 520 pólskum börnum á landinu eru í 
leikskólum borgarinnar (Hagstofa Íslands, 2010; Stefna og starfsáætlun 
Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar, 2011). Fjöldi barna af erlendum uppruna í 
einstökum leikskólum er þó mismunandi, allt frá því að vera ekkert eða fá 
börn upp í það að vera yfir helmingur barnahópsins í nokkrum þeirra.  

Það getur krafist mikillar víðsýni og sveigjanleika í samskiptum 
leikskólastarfsfólks við fjölbreyttan barna- og foreldrahóp að tryggja 
vellíðan og framfarir barna af erlendum uppruna. Fjölskyldur sem flytja í 
nýtt samfélag þurfa að takast á við gjörbreyttan veruleika og um leið 
aðlögun að nýju skólakerfi, nýrri skólamenningu, siðum og venjum. Þegar 
vel tekst til við að byggja upp tengsl á milli fjölskyldna og leikskóla, getur 
leikskólinn virkað sem gátt að samfélaginu og auðveldað fyrstu skrefin fyrir 
barnið og foreldra þess. Þá geta góð vinnubrögð leikskólakennarans og 
skipulag námsumhverfisins orðið til þess að leikskólabarnið öðlist þá færni 
sem nauðsynleg er til að verða fullgildur þjóðfélagsþegn í íslensku 
samfélagi. Til að svo megi verða þarf að huga að starfsháttum leikskólans í 
heild sem og viðhorfum og sýn þeirra sem þar eru en öll börnin í 
leikskólanum þurfa að læra að verða borgarar í íslensku samfélagi og 
samfélagi heimsins. Hlutverk leikskólakennarans í því sambandi er fjölþætt 
og í því felst margslungin áskorun sem á sama tíma getur verið spennandi 
og yfirþyrmandi.  

Ástæðan fyrir því að ég vel að vinna þetta verkefni er áralöng reynsla 
mín af fjölmenningarlegu leikskólastarfi og brennandi áhugi á að kynnast 
veruleika barna af erlendum uppruna innan leikskólans. Einnig langar mig til 
þess að stuðla að því að í leikskólum mótist samfélag þar sem allir, börn og 



 

12 

fullorðnir, upplifi sig sem raunverulega þátttakendur. Allt byrjaði þetta á 
árunum 2001-2004 með þátttöku í þróunarverkefni leikskólans Lækjaborgar 
þar sem markmiðið var að finna aðferðir til að vinna með 
fjölmenningarlegar áherslur í daglegu starfi leikskólans, auka þekkingu 
starfsfólks á fjölmenningarlegu skólastarfi og efla markvisst þátttöku barna 
og foreldra af erlendum uppruna í leikskólastarfinu (Fríða B. Jónsdóttir o.fl., 
2005). Á sama tíma hóf ég framhaldsnám í fjölmenningarfræðum við KHÍ og 
er þetta meistaraprófsverkefni lokaskrefið í því námi. Árið 2008 tók ég við 
nýju starfi sem verkefnastjóri og ráðgjafi vegna barna af erlendum uppruna 
hjá Leikskólasviði Reykjavíkurborgar. Þar sinni ég ráðgjöf og fræðslu til 
starfsfólks leikskóla í borginni vegna fjölmenningarlegs leikskólastarfs og fæ 
um leið tækifæri til að fylgjast með vinnu leikskólastarfsfólks í fjölbreyttum 
barna-, foreldra- og starfsmannahópi. Í gegnum þá vinnu hef ég öðlast 
fjölmörg tækifæri til að fylgjast með og læra af frábærum vinnubrögðum 
margra leikskólakennara en um leið orðið hugsandi yfir starfsháttum og 
viðhorfum annarra sem verulega má bæta. 

Þegar ég fór að huga að lokaverkefni komu margar spurningar upp í 
hugann. Eftir vandlega ígrundun á því hvernig ég gæti nýtt rannsóknina sem 
innlegg í umræðuna um þróun fjölmenningarlegs leikskólastarfs og sem 
tækifæri til að efla mig í starfi ákvað ég að hlutverk leikskólakennarans væri 
bæði áhugavert og gagnlegt til frekari athugunar. Rannsóknir á hlutverki 
leikskólakennara í leikskólum á Íslandi með hátt hlutfall barna af erlendum 
uppruna eru ekki margar þannig að í gegnum árin hefur verið litið mest til 
erlendra rannsókna og þeirra aðferða sem hafa sprottið upp úr þörf og 
þekkingu í öðrum samfélögum en því íslenska. Í þessari rannsókn verður 
leitað svara við því hvernig leikskólakennarar í reykvískum leikskólum líta á 
og sinna hlutverki sínu í vinnu með börnum og foreldrum af erlendum 
uppruna og jafnframt leitast við að varpa ljósi á það hvað þarf að vera til 
staðar í leikskólaumhverfinu hér til að tryggja raunverulega þátttöku allra 
barna. Til viðbótar við þá þætti sem skoðaðir eru í rannsókninni mun ég 
nýta dæmi úr starfi mínu gegnum árin, reynslu og samskipti við 
leikskólakennara, foreldra og aðra sem geta orðið verkefninu til 
framdráttar. Niðurstöðurnar mun ég síðan m.a. nota til þess að 
betrumbæta eigin starfsaðferðir í ráðgjöf og fræðslu til leikskólakennara 
vegna barna af erlendum uppruna.  

Mikið hefur verið rætt og ritað „fjölmenningu“ á liðnum árum og eru 
menn ekki á eitt sáttir um hvernig túlka beri merkingu þess orðs eða 
annarra orða af svipuðu tagi sem breytast hratt og notuð eru til að lýsa 
samfélagi fjölbreyttra einstaklinga m.t.t. uppruna, kyns, færni, trúar eða 
annars þess sem mótar sjálfsmynd þeirra og veruhætti. Í þessari rannsókn 
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er fyrst og fremst verið að skoða veruleika leikskólabarna af erlendum 
uppruna en með því er átt við börn sem eiga annað eða báða foreldra af 
erlendum uppruna. Sú hugmyndafræði sem liggur til grundvallar verkefninu 
er gagnrýnin fjölmenningarhyggja (e. critical multiculturalism) sem felur í 
sér „að nemendur úr öllum stéttum, af báðum kynjum og ólíkum uppruna 
með fjölbreytta menningu, tungumál og trúarbrögð hafi jöfn tækifæri til 
menntunar. Hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar felur í sér 
breytingu á skólanum í heild en ekki bara einstökum þáttum skólastarfsins” 
(Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 24) auk þess sem henni 
er ætlað að fóstra einstaklinga sem geta bundist ólíkri menningu á 
gagnrýninn hátt og þar með líka sinni eigin menningu (May, 1999).  

Rannsóknin er hluti af stærra verkefni, DTDL Diverse Teachers for Diverse 
Learners, sem er alþjóðlegt samstarfsverkefni um rannsóknir með þátttöku 
Íslendinga. Í rannsókninni vinna rannsakendur að sjálfstæðum 
rannsóknarverkefnum þar sem athyglinni er beint að fjölbreyttum 
kennarahópum og fjölbreyttum nemendahópum frá gagnrýnu sjónarhorni 
fjölmenningarfræða. Markmið þessa rannsóknarverkefnis er að skoða 
hvernig leikskólakennarar, sem jafnframt eru deildarstjórar, greina og sinna 
hlutverki sínu í vinnu með börnum og foreldrum af erlendum uppruna. 
Leikskólakennararnir, sem tóku þátt í rannsókninni, eru þrír og starfa á 
þremur leikskólum í ólíkum borgarhlutum þar sem hlutfall barna af 
erlendum uppruna er yfir 30% af heildarfjölda barna. Tekin voru viðtöl við 
leikskólakennarana og farið í vettvangsheimsóknir til að fylgjast með þeim í 
starfi, auk þess sem rýnt var í skrifleg gögn leikskólanna. Ákveðið var að 
velja leikskólakennara sem jafnframt væru deildarstjórar vegna ábyrgðar 
þeirra við að móta starfsaðferðir og námsumhverfi barnanna og að vera um 
leið fyrirmynd fyrir annað starfsfólk deildanna. Hlutverk deildarstjóranna 
verður hér í brennidepli og það hvernig þeirra sýn, viðhorf og gjörðir 
endurspeglast í daglegu starfi leikskólans.  

 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

• Hvernig sjá leikskólakennarar hlutverk sitt í leikskólum þar sem  
hlutfall barna af erlendum uppruna er hátt? 

• Hvernig sinna leikskólakennararnir hlutverki sínu? 

Í ritgerðinni, sem skiptist í fimm megin kafla, er byrjað á að lýsa vali á 
verkefni og þeim aðstæðum sem fyrir eru í leikskólum borgarinnar. Í 
fræðilegum kafla er greint frá þeirri hugmyndafræði og rannsóknum sem 
liggja til grundvallar og tengjast þróun fjölmenningarlegs leikskólastarfs, 
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hlutverki leikskólakennarans og námsumhverfi leikskólans. Kafli þrjú fjallar 
um rannsóknina sjálfa, aðferðafræði, gagnaöflun og greiningu og í kafla 
fjögur er skýrt frá helstu niðurstöðum. Í lokakaflanum eru niðurstöðurnar 
síðan settar fram í fræðilegu samhengi. 

 

 

 

 

 



 

15 

2 Fræðileg umfjöllun 

Í kaflanum sem hér fer á eftir er fjallað um þá hugmyndafræði sem lögð er 
til grundvallar rannsókninni. Byrjað er á að skoða stefnumótun í 
leikskólastarfi og verður sjónum fyrst og fremst beint að stefnumótun 
leikskóla í Reykjavík enda eru þátttökuleikskólarnir allir þar. Í því sambandi 
má geta þess að Reykjavíkurborg er eitt fárra sveitarfélaga á landinu sem 
hefur mótað fjölmenningarstefnu fyrir leikskóla og sinnt útgáfu á sérstöku 
efni fyrir starfsfólk leikskóla og foreldra vegna fjölmenningarlegs 
leikskólastarfs. Þegar umfjöllun um stefnumótun er lokið tekur við kafli um 
þróun fjölmenningarlegs leikskólastarfs í anda gagnrýninna 
fjölmenningarfræða og síðan kafli um menningu. Næsti kafli fjallar um 
hlutverk kennarans í fjölbreyttum barnahópi og að lokum er sjónum beint 
að leikskólabarninu sjálfu og þeim þáttum sem þurfa að vera til staðar í 
námsumhverfi þeirra út frá fjölmenningarlegri hugmyndafræði og 
kenningum fræðimanna um nám í félags- og menningarlegu samhengi.  

 

2.1 Stefnumótun í leikskólastarfi  

Leikskólar í Reykjavík starfa á grundvelli laga um leikskóla (Lög um leikskóla, 
2008) og Aðalnámskrá fyrir leikskóla (Aðalnámskrá leikskóla, 2011) en þar 
er skýrt tekið fram að leikskólinn sé fyrir öll börn óháð kynferði, bakgrunni, 
aðstæðum eða getu og skulu starfshættir mótast af umburðarlyndi, 
jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð. Auk þess ber leikskólunum að 
starfa í anda Fjölmenningarstefnu Leikskóla Reykjavíkur, þar sem fjallað er 
um vinnu með menningu, móðurmál, íslensku sem annað mál og 
foreldrasamstarf, og Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar, þar sem lögð 
er áhersla á jafnrétti í víðu samhengi og jöfn tækifæri allra borgarbúa 
(Fjölmenningarstefna fyrir leikskóla í Reykjavík, 2006; Mannréttindastefna 
Reykjavíkurborgar, 2006).  

Segja má að áherslur á fjölmenningarlegt leikskólastarf í borginni hafi 
fyrst verið lagðar árið 2001 þegar Fjölmenningarstefna Reykjavíkurborgar 
var samþykkt og í kjölfarið Fjölmenningarstefna Leikskóla Reykjavíkur. Síðan 
hefur margt breyst og fjöldi barna af erlendum uppruna aukist jafnt og þétt. 
Árið 2006 samþykkti Menntaráð, sem þá fór með yfirstjórn leikskólamála í 
borginni, að veita ákveðnu fjármagni til leikskóla ár hvert vegna 
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leikskólabarna af erlendum uppruna. Á þeim árum sem liðin eru síðan hefur 
börnum af erlendum uppruna fjölgað um tæp 50% eða úr 640 árið 2006 í 
1050 árið 2010 (Ársskýrsla Menntasviðs Reykjavíkur, 2006; Stefna og 
starfsáætlun Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar, 2011). Frá upphafi hefur 
verið lögð áhersla á að fjármagninu sé varið til þess að vinna að 
umbótastarfi í leikskólunum í anda Fjölmenningarstefnu leikskóla en ekki 
eingöngu til íslenskukennslu.  

Af framangreindu er ljóst að leikskólum borgarinnar ber að vinna að því 
að jafna tækifæri allra leikskólabarna til náms og finna leiðir til að gera það 
á sem árangursríkastan hátt með virðingu og mannúð að leiðarljósi. Í 
samræmi við það er afar áhugavert er að skoða hvernig fjölmenningarlegt 
leikskólastarf og hlutverk leikskólakennara hefur þróast og breyst.  

 

2.2 Þróun fjölmenningarlegs leikskólastarfs  

Fræðimaðurinn Banks (2010) hefur um árabil rannsakað og ritað um þróun 
fjölmenningarlegs skólastarfs í Bandaríkjunum. Hann segir frá því að í 
kringum 1960 hafi þarlendir skólar byrjað að bregðast við stigvaxandi fjölda 
nemenda úr hópi innflytjenda með því að innleiða fjölmenningarlegar 
kennsluaðferðir. Vanþekking, reynsluleysi og lítt ígrunduð vinnubrögð urðu 
þá oftar en ekki til þess að draga fram staðalmyndir og ýta undir sérkenni 
hverrar þjóðar í stað þess að lúta að heildrænni breytingu á skólastarfi sem 
að mati Banks er grundvallaratriði í þróun fjölmenningarlegs skólastarfs 
(Banks, 2010). 

 Á Íslandi má segja að þróun fjölmenningarlegs skólastarfs hafi ekki hafist 
af alvöru fyrr en á síðasta áratug 20. aldar en í kringum 1995 fóru leikskólar í 
Reykjavík að huga markvisst að vinnu með fjölbreyttan barnahóp (Björk 
Helle Lassen o.fl., 2007). Sjálfsagt voru aðferðir þeirra ólíkar en ég minnist 
sérstaklega verkefna eins og þeirra sem kölluðust „þjóðernisvikur.“ Þar var 
markmiðið að kynna menningu þeirra landa sem börnin í leikskólunum áttu 
uppruna sinn að rekja til en slík vinna tengdist á engan hátt breytingum eða 
þróun á skólastarfinu í heild (Banks, 2010; Derman-Sparks, 1989; Hanna 
Ragnarsdóttir og Börkur Hansen, 2010). Í þjóðernisvikunum var lögð sérstök 
áhersla á að kynna þær birtingarmyndir menningar sem flestir sjá sem ekki 
þekkja hana innan frá eins og mat, söngva, dansa og þjóðbúninga eða 
jafnvel þætti sem börnin sjálf sem áttu í hlut þekktu alls ekki. Börnin urðu 
þannig fulltrúar sinnar upprunamenningar, hvort sem þeim líkaði það betur 
eða verr. Athyglisvert er að velta starfsháttum af þessu tagi fyrir sér þegar 
unnið er með yngstu börnin í leikskólanum en fyrir þau skiptir nánasta 
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umhverfið, fjölskylda þeirra og sú menning sem hún mótar á heimilinu, 
mestu máli (Derman-Sparks, 1989; Siraj-Blatchford, 2003). Á þessum tíma 
var dóttir mín í leikskóla sem vann ötullega að því að kynna menningu barna 
sem voru af erlendum uppruna í leikskólanum með því að halda 
þjóðernisvikur. Er mér mjög minnisstætt þegar hún, að lokinni einni slíkri 
viku, sagði við mig í sundi um leið og hún benti á asíska fjölskyldu í 
sundlauginni: „Mamma af hverju er þessi fjölskylda í sundlauginni okkar, af 
hverju eru þau ekki í landinu þar sem allir borða hrísgrjón og eru klæddir 
í...?“ Má segja að þarna sé um að ræða lýsandi dæmi um það þegar 
fjölmenningarleg kennsla er sett í eitt hólf þannig að hægt sé að merkja í 
gátlistann „búið að sinna henni“ en ekki hugað að því að vinna með breyttar 
áherslur í leikskólastarfinu allar vikur ársins. Vinna af þessu tagi getur ýtt 
undir fordóma, kynþáttahyggju og staðlaðar hugmyndir barnanna um 
fjölbreytileika eins og Banks (2010) komst að. Þau læra með þessu að draga 
einstaklinga í dilka en þannig öðlast þeir jaðarstöðu sem stangast á við þær 
áherslur sem þurfa að einkenna fjölmenningarlegt skólastarf (Banks, 2010; 
Nieto, 1999b).  

Þá hafa fræðimenn skrifað um það viðhorf sumra kennara að vinna með 
börnum af erlendum uppruna sé tímabundið vandamál, ekkert sem þurfi að 
huga að ef ekki eru mörg erlend börn í leikskólanum og alveg örugglega 
eitthvað sem muni breytast fljótt aftur (Banks, 2010; Börkur Hansen og 
Hanna Ragnarsdóttir, 2010). Ekki hefur verið gerð rannsókn á því hvort slík 
viðhorf séu eða hafi verið ríkjandi í leikskólastarfi á Íslandi en þó tel ég víst 
að efnahagskreppan hafi orðið vatn á myllu þeirra sem telja óþarfa að huga 
sérstaklega að málefnum barna af erlendum uppruna. Fljótlega eftir hrunið 
fóru að heyrast raddir eins og þær að útlendingarnir væru allir að fara og 
það væri búið að gera svo mikið í þessum málaflokki á síðustu árum að 
þetta væri bara komið, nú gætum við bara hætt. Vissulega hefur hægt á 
fjölgun barna af erlendum uppruna í leikskólum borgarinnar en þeim hefur 
þó fjölgað um eitt hundrað á ári síðan 2008. Ef reynsla okkar er borin saman 
við önnur lönd, þar sem hraðar samfélagslegar breytingar og hátt hlutfall 
innflytjenda einkennir samfélagsþróun samtímans, er líklegt að börnum af 
erlendum uppruna haldi áfram að fjölga jafnt og þétt í leikskólum 
borgarinnar (Parekh, 2000). Má í því sambandi nefna að frá 1. janúar 2012 
munu bætast í hóp ríkisborgara frá EES og EFTA löndum, Rúmenar og 
Búlgarar sem ekki þurfa þá lengur að sækja um dvalar- og atvinnuleyfi hér 
(Útlendingastofnun, 2011). Þeir munu geta komið til Íslands í atvinnuleit líkt 
og aðrir borgarar frá ofangreindum löndum en það getur haft í för með sér 
að inn í íslenskt skólasamfélag komi börn sem ekki hafa haft reynslu af 
hefðbundinni skólagöngu og tilheyra menningarsamfélagi flakkara (e. 



 

18 

travellers). Fjölmenningarlegt leikskólastarf er því ekki hægt að afgreiða 
sem eitthvað sem „við erum búin að gera“ heldur þarf að líta á það sem 
verkefni sem stöðugt er í gangi, og tekur á sig nýja og breytta mynd frá 
einum tíma til annars (Banks, 2010). 

Frá því að fyrsta Fjölmenningarstefna fyrir leikskóla í Reykjavík leit 
dagsins ljós hefur orðið mikil breyting á vinnu með börnum af erlendum 
uppruna í borginni, auk þess sem framfarir hafa orðið í ráðgjöf og þjónustu 
við starfsfólk leikskóla. Þá hafa fjölmenningarleg þróunarverkefni haft sitt 
að segja og orðið til þess að auðga fjölmenningarlegt starf víða (Björk Helle 
Larsen o.fl., 2007). Ekki er þó ósennilegt að leikskólar sem eru að takast á 
við fjölbreytileikann í fyrsta skipti skorti undirbúning og ígrundun á 
starfsaðferðum og falli í þá gryfju að vinna með ólíka menningu án þess að 
huga að breytingum á skólastarfinu í heild. Mikilvægt er að miðla þekkingu 
og reynslu út í leikskólasamfélagið þannig að leikskólar sem eru komnir 
langt í að þróa fjölmenningarleg vinnubrögð geti orðið fyrirmyndir leikskóla 
sem skemmra eru komnir.  

 

2.3 Fjölmenningarlegt skólastarf og gagnrýnin uppeldisfræði 

Hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar er sprottin upp úr ólíkum 
námsleiðum og aðferðum sem þróaðar hafa verið til að mæta 
margbreytileikanum. Þær aðferðir sem taldar eru árangursríkastar ganga út 
á að þróa skólastarf þannig að það feli í sér þátttöku allra nemenda, virkt 
lýðræði, jafnræði til náms og valddreifingu allra þeirra sem koma að 
leikskólasamfélaginu (Banks, 2010; Hanna Ragnarsdóttir og Börkur Hansen, 
2010). Framlag gagnrýninna uppeldisfræða er einnig mikilvægt í þróun 
fjölmenningarlegra kennsluhátta. Meginmarkmið þeirra felur í sér þá kröfu 
að nemendur séu þátttakendur og áhrifavaldar í eigin námi, hlustað sé á 
raddir þeirra og þannig aðferðum beitt að þeir „verði meðvitaðir um 
mótsagnir, skekkjur og óréttlæti í hugmyndakerfum sínum og félagslegum 
athöfnum“ (Hanna Ragnarsdóttir og Börkur Hansen, 2010, bls. 24; May, 
1999; Nieto,1999a). Í gagnrýnum uppeldis- og menntunarfræðum felst líka 
viðurkenning á pólitísku eðli menntunar og þörfinni fyrir að ögra bæði 
inntaki náms og umgerð. Þessi sýn hefur alið af sér gagnrýnna mat á 
kynþáttahyggju og skipulag skólastarfs fyrir öll börn (Nieto, 1999a). 

Til þess að þróa skólastarf í anda fjölmenningarlegrar kennslu telur Nieto 
(1999a) mikilvægt að hugsa um skólann sem félagslegt kerfi þar sem allar 
stærstu breyturnar (fjölskyldan, skólinn, stofnanir samfélagsins o.s.frv.) í lífi 
barns tengjast. Nauðsynlegt er að átta sig á félagslegu og pólitísku samhengi 
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(e. sociopolitical context) menntunar og þeim viðhorfum, lagasetningu og 
stefnumótun sem ríkir í öllum lögum samfélagsins, innan skólans, meðal 
almennings og hjá yfirvöldum. Nieto heldur því fram að stjórnendur og 
starfsfólk skóla þurfi að skoða valdastöðu allra innan skólasamfélagsins og 
átta sig á að stofnanabundið óréttlæti og skortur á virðingu gagnvart 
ákveðinni menningu og tungumálum grefur undan möguleikum ákveðinna 
nemenda til að ná árangri í námi (Nieto, 1999a). Setja þarf upp 
breytingaferli eða áætlun sem tekur allt skólaumhverfið með í innleiðingu 
fjölmenningarlegra kennsluhátta þannig að skólastjórnendur og kennarar 
geri sér grein fyrir að börn koma í skólann með ólíka þekkingu og reynslu og 
hefja nám sitt á misjöfnum stað sökum þess að félags- og menningarlegur 
bakgrunnur þeirra er mismunandi. Það er á ábyrgð skólakerfisins að koma 
til móts við hvert barn þannig að það nái árangri (Banks, 2010; Brooker, 
2002; Nieto 1999a).  

Rannsakendur eru sammála um að breyting á stefnumótun, námskrá og 
efnivið nægi ekki (Banks, 2010; Brooker, 2002; Ladson-Billings, 1994; Nieto, 
1999a). Fjölmenningarlegur efniviður í höndum kennara með neikvæð 
viðhorf gagnvart fjölbreyttum hópum barna er gagnslaus og jafnvel til þess 
fallinn að ýta undir staðalmyndir og gera illt verra (Banks, 2010). Ekki nægir 
heldur gott hjartalag, meðvitund fyrir ólíkum þörfum barna eða 
vorkunnsemi í garð þeirra sem leikskólinn telur minna mega sín. Þá gagnast 
ekki yfirlýsingar um að leikskólinn sé alltaf opinn fyrir foreldrum og allir séu 
alltaf velkomnir ef ekki er unnið raunverulega að auknu samstarfi við 
foreldra með markvissum aðgerðum og að frumkvæði leikskólans. 
Fjölmenningarlegu skólastarfi þarf að fylgja uppeldisfræðileg þekking og 
færni ásamt kjarki til að ögra, fara út fyrir þægindarammann og takast á við 
þau verkefni sem fjölbreyttur barna- og foreldrahópur felur í sér (Brooker, 
2002; Gay, 2000).  

Banks (2010) hefur sett fram ákveðin viðmið sem stjórnendur og 
starfsfólk skóla geta haft í huga við innleiðingu fjölmenningarlegra 
kennsluhátta:  

• Efniviður (Hvernig nota kennarar fjölbreyttan efnivið, myndir og 
annað sem hefur skírskotun í ólíka menningu?) 

• Uppbygging þekkingar (Nota kennarar aðferðir sem ganga út á að 
ræða, rannsaka, skoða og skilja hvernig ólíkar skoðanir, sýn og viðhorf 
byggja upp nýja þekkingu einstaklinga á mismunandi viðfangsefnum?)  

• Draga úr fordómum (Í hverju felast fordómar nemenda og hvaða 
aðferðir og efnivið nota kennarar til að draga úr þeim?) 
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• Jafna tækifæri barna til náms (Stuðla kennarar að því að jafna 
tækifæri barna til náms með því að nota kennsluaðferðir sem beinast 
að því að auka árangur barna óháð uppruna, kyni og félagslegri 
stöðu?) 

• Valdeflandi skólamenning (Skoða kennarar og skólastjórnendur 
skólastarfið í heild, hópaskiptingar, stimplun á færni, þátttöku 
barnanna og samskipti kennara þvert á hópa? Er skólabragurinn til 
þess fallinn að vera valdeflandi fyrir alla nemendur?)  

Til þess að þróa skólastarf í anda fjölmenningarlegrar menntunar þarf í 
raun að breyta uppbyggingu valds innan stofnana og beina m.a. athyglinni 
að duldu námskránni, því sem enginn kennari kennir en allir nemendur læra 
(Brooker, 2002). Dæmi um slíkt getur verið þegar áhersla er lögð á ákveðin 
gildi í skólanámskrá eins og virðingu en síðan eru mjög lítil samskipti við 
foreldra og kennarar þekkja jafnvel ekki upprunaland barnanna eða 
tungumálin sem þau tala. Einnig er bagalegt þegar vinna á með ákveðna 
þætti í afmörkuðum stundum án þess að kennarar tileinki sér viðkomandi 
gildi í framkomu sinni og samskiptum við nemendur og annað starfsfólk. Ég 
varð áþreifanlega vör við slík vinnubrögð dag einn þegar ég heimsótti 
leikskóla sem var að vinna með dyggðirnar á mjög markvissan hátt og verið 
var að taka gleðina „markvisst“ fyrir í skipulagðri hálftíma samverustund. 
Lesin var saga um gleði, skoðaðar myndir af glöðum börnum og sunginn 
gleðisöngurinn. Þegar stundinni lauk þurftu allir að drífa sig út og fram í 
fataklefa þar sem viðmót og samskipti starfsfólksins við börnin voru án 
allrar gleði. Í þróun fjölmenningarlegs leikskólastarfs frá gagnrýnu 
sjónarhorni uppeldisfræða felst því að huga þarf að öllum þáttum 
skólastarfsins og þeim fjölmörgu víddum sem hafa áhrif á mótun þess.  

 

2.4 Menning, einsleit eða margbreytileg. Er eitthvað „best?“ 

Þrátt fyrir að oft sé talað um að íslenskt samfélag hafi verið einsleitt og 
einangrað fram á síðustu áratugi 20. aldar, þarf ekki annað en að skoða 
bókmenntir eða sögu þjóðarinnar til að átta sig á þeim áhrifum sem önnur 
menningarsamfélög hafa haft á það frá upphafi. Óhætt er að segja að ekkert 
samfélag sé fullkomlega einsleitt þótt ákveðnir þræðir þess séu 
sameiginlegir. Athyglisvert er að skoða skilgreiningar stjórnmálafræðingsins 
Parekh (2000) á eðli menningarsamfélaga og stöðu einstaklinganna innan 
þeirra í þessu samhengi en hann segir menningu á hverjum stað alltaf verða 
fyrir áhrifum frá öðrum menningarheimum og að hún sé aldrei stöðug eða 
óbreytanleg. Breytingar taka þó mislangan tíma, eins og auðvelt er að sjá 
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með íslenskt samfélag sem hefur breyst hraðar og meira nokkur undanfarin 
ár en mörg hundruð ár þar á undan. Það sama á við um flest 
menningarsamfélög í heiminum en með tilkomu aukinna fólksflutninga og 
áhrifaríkari aðferða við að miðla upplýsingum, ferðast og hafa samskipti, 
fjölgar þeim tækifærum sem nútímamaðurinn hefur til að fara á milli 
menningarheima á stuttum tíma. Í dag hefur tæknin ómæld áhrif þar sem 
innflytjendur í flestum löndum geta horft á sjónvarp frá heimalandi sínu og 
sjónvarpið flytur vestræn menningaráhrif til fólks í flestum ef ekki öllum 
heimshlutum.  

Menning verður ekki til án mannlegra samskipta, segir Parekh (2000), en 
það að tilheyra menningarsamfélagi er hinsvegar ekki neitt sem 
einstaklingar innan þess hafa beina stjórn á því þeir eru aldir upp við 
ákveðin skilyrði sem móta þá sem manneskjur. Menning er og verður 
þannig alltaf partur af einstaklingnum og einstaklingurinn hluti af sinni 
menningu og hvorki hann né aðrir í kringum hann geta breytt því (Parekh, 
2000; Rogoff, 2003). Parekh telur að þær miklu breytingar sem verða á 
menningarsamfélögum og einstaklingum innan þeirra vegna aukinna 
samskipta veki upp spurningar um það hver sé munurinn á einsleitu og 
fjölmenningarlegu samfélagi og hvort hægt sé að skilgreina annað hvort 
sem „best.“ Helstu kostina við fjölmenningarlegt samfélag telur hann felast í 
því að auka möguleika fólks og frelsi þess til að velja. Á móti kemur að 
meirihlutamenningin á hverjum stað vill eingöngu hafa möguleikann á að 
virða og meta þá menningu sem litið er upp til en ekki láta þvinga sig til að 
virða það sem er mjög framandi. Þetta þekkir maður mjög vel úr íslensku 
samfélagi þar sem virðingarstaða tungumála og menningarheima er ekki sú 
sama. Margir eru líka ánægðir með sína „einsleitu“ og „þægilegu“ 
menningu, vilja engu breyta og sjá alls ekki ástæðu til að fagna 
fjölbreytileikanum. Ókosturinn við slíkt er þegar einstaklingar líta svo á að 
þeirra menningarsamfélag sé það besta og réttasta. Um leið forðast þeir 
samskipti við einstaklinga sem tilheyra öðrum menningarsamfélögum og líta 
jafnvel á þá sem beina ógnun. Sú hegðun bælir niður allan innri 
fjölbreytileika einstaklinganna í samfélaginu og úthýsir þeim sem eru 
öðruvísi (Parekh, 2000).  

Af þessum sökum telur Parekh (2000) fjölmenningarlegt samfélag hafa 
fleiri kosti heldur en einsleitt samfélag. Um leið þurfa einstaklingar í 
fjölmenningarlegu samfélagi að standa föstum fótum í eigin menningu og 
hafa frelsi til að skoða hana á gagnrýninn hátt, líkt og aðra menningu. Helstu 
kostir fjölmenningarlegs samfélags eru að innan þess getur þróast flest það 
sem tilheyrir einsleitu samfélagi. Það á ekki við um einsleitt samfélag sem 
seint getur alið af sér skapandi spennu alþjóðlegrar samræðu, víðsýni, 
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samkennd og aukinn siðferðisþroska einstaklinganna. Þrátt fyrir að 
fjölmenningarlegt samfélag sé ekki „best“ að öllu leyti má telja líklegt að 
innan þess sé hægt að skapa betra jafnvægi milli þeirra gilda sem talin eru 
æskileg í góðu nútímasamfélagi (Parekh, 2000).  

 

2.5 Menning leikskólans og heimamenning 

Afar áhugavert er að fella þessar hugmyndir Parekh að leikskólasamfélagi 
samtímans til að skoða hvernig hægt er að mæta þeim fjölbreytileika sem 
þar ríkir meðal barna og fullorðinna. Í hópi þeirra fullorðnu sem að 
leikskólastarfinu koma eru auk foreldra, starfsmenn af erlendum uppruna, 
en fræðimenn telja að sú reynsla, þekking og styrkur sem býr í fjölbreyttum 
kennarahópi sé mikill kostur fyrir skólastarfið (Hanna Ragnarsdóttir og 
Hildur Blöndal, 2010; Ladson-Billings, 1994). Niðurstöður rannsóknar á 
fjölbreyttum starfsmannahópum í íslenskum leikskólum leiða í ljós að 
leikskólastjórar sem hafa jákvætt viðhorf gagnvart fjölbreytileikanum 
staðfesta ofangreindar skoðanir fræðimanna og „telja að hin fjölbreytta 
reynsla sem býr í fjölbreyttum starfsmannahópum hafi nýst leikskólunum 
vel og verið börnunum og foreldrum þeirra mikill stuðningur“ (Hanna 
Ragnarsdóttir og Hildur Blöndal, 2010, bls. 150).  

Leikskólasamfélagið er því sett saman úr menningu fjölmargra aðila með 
ólíkan bakgrunn, reynslu og þekkingu. Banks lýsir skólasamfélaginu þannig 
að menning þess hvíli á meirihlutamenningu þjóðfélagsins (e. national 
macroculture) en sé samsett úr, verði fyrir áhrifum af og hafi áhrif á 
fjölbreytta minnihlutamenningu (e. microculture). Meginmarkmið skólans 
þurfi að vera að skapa hjá nemendum þá þekkingu, færni og viðhorf sem 
nauðsynleg eru til að þeir geti orðið öflugir þátttakendur í 
meirihlutamenningunni, eigin menningu, sem og innan og milli annarra 
menningarheima (Banks, 2010). Ef þetta tekst ekki er hætt við að börnum 
með mjög ólíka reynslu af heimamenningu og skólamenningu mæti 
fjölmargar hindranir á þroska- og námsferli sínum. Hvert leikskólasamfélag 
þarf samkvæmt þessu að skoða hversu vel það endurspeglar þá menningu 
sem börnin tilheyra og um leið að reyna að átta sig á hversu vel tekst að efla 
tækifæri allra barna til að verða fullgildir þátttakendur í 
meirihlutamenningunni. Stjórnendur og starfsfólk þarf einnig að gera sér 
grein fyrir því að leikskólinn er ekki hlutlaust rými, heldur umhverfi sem er 
ríkt af efnivið, verkefnum, hefðum, gildum og viðhorfum sem tilheyra 
meirihlutamenningunni. Það veitir þeim börnum og foreldrum sem þekkja 
hana vel,  auðsótta hlutdeild í skólamenningunni á meðan það tekur börn 
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og foreldra með litla þekkingu á menningu skólans og orðræðu lengri tíma 
að aðlagast (Brooker, 2002; Bundgaard og Gulløv, 2008; Rogoff, 2003).  

Þrátt fyrir að börn tilheyri ákveðnu menningarsamfélagi ber samt að 
varast alhæfingar. Rannsóknir sýna að oft eru meiri líkindi með félagslega 
áþekkum hópum en þjóðernislega tengdum og skólinn þarf að gefa því 
gaum þegar unnið er með fjölbreyttan barnahóp (Banks, 2010; Rogoff, 
2003). Heimamenning barnanna er aukin heldur margvísleg þrátt fyrir að 
þau tilheyri einhverjum ákveðnum menningarhóp í huga 
leikskólakennarans. Barn sem er fætt og býr á Íslandi en á erlenda foreldra, 
býr við heimamenningu sem er samsett úr fjölmörgum áttum og ekki sú 
sama og í heimalandi foreldra. Leikskólakennarar þurfa því að leggja sig 
fram um að kynnast hverju barni og fjölskyldu þess og nota þekkinguna sem 
það færir þeim til að kynnast barninu sjálfu en ekki til þess að útskýra 
hegðun þess eða fella um það dóma (Bundgaard og Gulløv, 2008). 
Rannsóknir benda til að ef leikskólar leggja ekki áherslu á að kynnast 
heimamenningu barna þá verði skólamenningin ekki hliðholl þeim. Hvorki 
börnin né foreldrar þeirra öðlast næga þekkingu á skólamenningunni og fá 
ekki tækifæri til þess að hafa áhrif á hana eða láta rödd sína heyrast 
(Brooker, 2002; Bundgaard og Gulløv, 2008; Guðrún Finnsdóttir, 2010; 
Nanna Kristín Christiansen, 2010).  

Ef vel tekst að tengja saman fjölbreytta menningarheima í starfi 
leikskólans og þróa starfshætti sem taka mið af gagnrýninni uppeldisfræði 
er góð von til þess að þar þróist fjölmenningarlegt samfélag í anda þeirra 
gilda sem Parekh (2000) telur nauðsynleg einstaklingum dagsins í dag. Slíkt 
leikskólasamfélag hlýtur að fela í sér ávinning fyrir öll börn sem eru borgarar 
í samfélagi nútímans og hafa mótun framtíðarsamfélagsins í höndum sér. Til 
þess að skoða betur hvernig hægt er að tengja saman fyrrgreinda 
hugmyndafræði og aðferðir í leikskólastarfi verður sjónum hér á eftir beint 
að hlutverki leikskólakennarans og námsumhverfi leikskólabarnanna.  

 

2.6 Hlutverk leikskólakennarans í fjölbreyttum barnahópi 

Hlutverk leikskólakennara verður stöðugt fjölþættara og yfirgripsmeira og 
er þess eðlis að þurfa að vera í stöðugri þróun og breytast í takt við 
samfélagslegar áherslur hverju sinni. Eins og áður hefur verið vikið að hefur 
leikskólasamfélagið tekið samskonar breytingum og íslenskt samfélag. Þessi 
nýi veruleiki kallar á að leikskólakennarar skoði hlutverk sitt í nýju ljósi til að 
geta betur mætt þörfum allra barna í fjölbreyttum barnahópi. 
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 Sama þróun hefur orðið annars staðar í heiminum og reynir 
skólasamfélagið á hverjum stað að mæta þessum breyttu áherslum hverju 
sinni, eins og segir í nýlegri skýrslu OECD um fjölmenningarlega kennslu og 
menntun kennara. Þar skrifar Gay (2010) um fjölmenningarlegt skólastarf 
og segir að ekki sé hægt að fullyrða að einhver ein aðferð sé best þegar 
verið er að kenna fjölbreyttum hópum. Það sem hentar á einum stað hentar 
ekkert endilega á öðrum stað. Mikilvægast er að aðilar utan skólastofunnar, 
eins og til dæmis fræðasamfélagið og skólaþjónustan á hverjum stað, leitist 
við að upplýsa og fræða kennarana sjálfa um góð vinnubrögð og viðeigandi 
hugmyndafræði hverju sinni. Þessir sömu aðilar þurfa síðan að styðja 
kennarana til að tileinka sér þessa nýju þekkingu. Með því að sníða nýja 
þekkingu að eigin reynslu og þörfum hvers barnahóps fá kennarar rými til 
að verða virkir þátttakendur í mótun fjölmenningarlegs lærdómssamfélags 
innan veggja skólastofunnar. Hver kennari þarf að fá tækifæri til að þróa og 
móta sínar einstöku aðferðir en þær þurfa alltaf að byggja á sama 
hugmyndafræðilega grunninum. Sú hugmyndafræði gengur út á að meðal 
barna ríki félagslegt jafnrétti og komið sé í veg fyrir jaðarstöðu með því að 
tryggja jafnrétti til náms og velgengni þeirra allra (Gay, 2010).  

Til grundvallar nýrri þekkingu og þróun í starfi þurfa að liggja ákveðin 
viðhorf og sýn, þekking og reynsla ásamt þeirri trú leikskólakennarans að öll 
börn geti lært. Í köflunum hér á eftir verður fjallað um þá færni sem talið er 
mikilvægt að leikskólakennarar fjölbreyttra barnahópa búi yfir.    

 

2.6.1 Trú á eigin getu  

Einn af þeim þáttum sem talinn er hafa mikil áhrif á líðan og framfarir barna 
er trú kennara þeirra á eigin getu (e. self efficacy believes) í kennslu. 
Rannsóknir á trú á eigin getu spretta úr smiðju fræðimannsins Bandura 
(1997) sem skilgreinir hana þannig að um sé að ræða mat einstaklingsins á 
eigin getu til að sigrast á áskorunum og erfiðum verkefnum. Nánar verður 
fjallað um trú á eigin getu hér á eftir í kafla um sjálfsmynd barna.  

Undanfarin ár hefur athygli þeirra sem stunda menntarannsóknir beinst í 
auknum mæli að kenningum Bandura bæði þegar verið er að rannsaka 
nemendur en ekki síður kennara því talið er að kennarar með góða trú á 
eigin getu hafi jákvæð áhrif á þá þætti sem styrkja námsáhuga og 
sjálfstraust nemenda (Gibson og Dembo, 1984). Fræðimenn hafa bent á að 
kennari með góða trú á eigin getu sé líklegur til þess að skapa 
lærdómssamfélag þar sem hann er stöðugt að endurskoða sjálfan sig. Hann 
lærir af nemendum sínum um leið og hann þróar aðferðir sínar í starfi, notar 
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fjölbreyttari kennsluaðferðir og horfir á þær og skipulag í námi barna sem 
orsakaþátt fyrir gengi nemenda (Gay, 2000; Nieto, 1999b). Einnig eru 
kennarar með góða trú á eigin getu líklegir til að flytja þá trú yfir á 
nemendur. Þeir líta svo á að hægt sé að kenna öllum nemendum og gefa 
þeim þau skilaboð að þeir geti lært, á meðan kennarar með lítið sjálfstraust 
horfa frekar til slakrar getu nemenda sem ástæðu þess að ekki sé hægt að 
kenna þeim (Bandura, 1997; Gay, 2000). Þá gefa kennarar, með góða trú á 
eigin getu, nemendum sínum meira svigrúm til að ljúka verkefnum, veita 
þeim þá aðstoð sem þarf til þess að þeir nái árangri og hrósa þeim markvisst 
fyrir þann árangur sem þeir ná. Á sama tíma virðast kennarar með litla trú á 
eigin getu eyða meiri tíma í málefni sem ekki snúa að náminu eða að annars 
konar afþreyingu. Þeir virðast líka gefast fljótar upp á nemendum ef þeir ná 
ekki árangri og gagnrýna þá fyrir mistök (Bandura, 1997).  

Í alþjóðlegu TALIS rannsókninni (Námsmatsstofnun, 2009) sem íslenskir 
grunnskólakennarar taka þátt í, er m.a. skoðuð trú þeirra á eigin getu og 
viðhorf til eigin kennslu. Í niðurstöðum kemur fram að trú íslenskra kennara 
á eigin getu er með besta móti í samanburði við önnur þátttökulönd. Þó 
virðist vera að íslenskir kennarar hafi minni trú á eigin getu þegar kemur að 
því að kenna börnum með annað móðurmál en íslensku. Það er margt sem 
getur haft áhrif á trú kennara á eigin getu en samkvæmt niðurstöðunum 
hafði reynsla og þátttaka í starfsþróun jákvæð áhrif á trú kennara á eigin 
getu.  

Ensign (2008) segir lykilinn að því að auka færni kennara og trú þeirra á 
eigin getu í kennslu barna af erlendum uppruna felast í því að tengja saman 
nám barnanna í skólanum og reynsluheim þeirra utan hans. Í sama streng 
tekur Peterson (2003) sem telur mikilvægt að kennarinn leggi sig fram um 
að kynnast börnunum og nýta þekkingu þeirra og reynslu í náminu með því 
að flytja heiminn inn í skólastofuna og skólastofuna út í heim. Ensign (2008) 
sem hefur í fjöldamörg ár kennt verðandi kennurum að vinna með 
fjölbreytta nemendahópa, segir nýútskrifaða kennara ennþá óundirbúna 
undir fjölbreyttan nemendahóp og undirbúningur þeirra felist í allt of 
miklum mæli í því að kenna í skólum þar sem nemendahóparnir eru 
einsleitir. Hann fjallar um ólíka valdastöðu einstakra nemenda og kennarans 
og hvernig breyta megi henni með því að fá nemendur sem ekki hafa verið 
ráðandi í kennslustofunni til þess að nýta reynslu sína við að takast á við 
fjölbreytt verkefni. Ensign telur líka mikilvægt að kennaranemar fái tækifæri 
til að fylgjast með kennurum sem hafa náð góðum árangri í kennslu barna 
með mismunandi menningarbakgrunn, máti eigin þekkingu og reynslu við 
það sem þeir sjá og byggi þannig smátt og smátt upp trú á eigin getu í 
kennslu þessara barna.  
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2.6.2 Væntingar og viðhorf  

Eins og áður hefur komið fram sýna rannsóknir að áhrifarík kennsla byggir 
m.a. á því hversu vel kennarar þekkja nemendur sína, bæði innan og utan 
skólasamfélagsins, og hversu vel þeim tekst að samþætta reynslu og 
þekkingu barnanna í námi þeirra (Brooker, 2002; Samúel Lefever og Inga 
Karlsdóttir, 2010; Santoro, 2007; Siraj-Blatchford, 2003). Hversu vel þetta 
gengur helst í hendur við viðhorf, væntingar og sýn kennara á barnið sjálft, 
foreldra þess, tungumál og menningu. Nieto (1999b) telur jákvætt viðhorf 
og væntingar skólasamfélagsins til barna hafa grundvallaráhrif á möguleika 
þeirra til að ná árangri. Blikið í augum barnanna, segir Nieto, gefur 
kennaranum til kynna að þau séu hæfileikarík, fær og verðug allrar athygli 
en til þess að kalla það fram þurfa kennarar að trúa einlæglega að öll börn 
geti lært (Nieto, 1999b). Jákvætt viðhorf og væntingar til allra barna fela í 
sér róttæka hugsun sem byggir á því að kennarinn trúi því að þau séu fær og 
greind og geti lært, sama hver bakgrunnur þeirra er. Jákvæð sýn kennarans 
kemur líka í veg fyrir viðhorf sem einkennist af því að „kenna barninu sjálfu 
um“ það sem miður fer eða ákveða að það tilheyri áhættuhópi eða hópi 
barna sem ekki getur lært eingöngu vegna félagslegrar stöðu sinnar og fyrri 
reynslu. Slíkt viðhorf eða sýn á barnið einkennist af því sem kalla má 
hallalíkan (e. deficit model) en þá er fyrst og fremst horft á það sem barnið 
kann ekki í stað þess að finna hvað barnið getur og byrja þar. 

Hlutverk kennarans sem horfir á barnið út frá hallalíkaninu er þá fyrst og 
fremst að „laga” eða „lækna” barnið þannig að það geti tekið þátt í 
skólasamfélaginu (Birna Arnbjörnsdóttir, 2010; Elsa Sigríður Jónsdóttir, 
2010; Gay, 2000; Nieto, 1999b). Slíkt viðhorf eykur hættuna á því að 
kennarar og nemendur byggi ómeðvitað upp samskipti sem fela í sér 
fordóma og neikvæða sýn á ákveðin börn í hópnum. Kennari sem ekki trúir 
því að barn geti lært skapar auk þess vítahring lítilla væntinga og slakrar 
frammistöðu. Smátt og smátt verður eðlilegt viðmið skólasamfélagsins fyrir 
ákveðin hóp barna mótað af litlum væntingum og lítilli trú á getu þeirra, s.s. 
eins og að erlend börn standi sig „verr“ en önnur börn (Santoro, 2007). Gay 
(2000) telur kennara almennt ekki uppfulla af kynþáttafordómum en vegna 
skorts á þekkingu á fjölbreyttum bakgrunni einstaklinganna ætlast þeir til að 
nemendur hagi sér samkvæmt mælikvarða skólans um eðlilega hegðun. Í 
stað þess að byggja á því sem nemendur kunna og geta þá vilja kennarar 
leiðrétta og bæta fyrir menningarlegan misbrest (Gay, 2000) en hann getur 
falist í því að börn vanti „rétta“ tungumálið eða „réttu“ trúarbrögðin. Þetta 
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er á stundum mjög augljóst gagnvart tungumálakunnáttu barna með annað 
móðurmál en íslensku. Barn sem kemur í leikskólann og talar ekki íslensku 
er í augum margra „mállaust“ og birtist hallalíkanið augljóslega í þeirri sýn á 
barnið. Þegar leikskólakennari segir að barn sé mállaust er hann ekki að 
horfa á hvað barnið kann, þó að í mörgum tilfellum geti verið um að ræða 
barn með góða þekkingu á móðurmáli sínu og menningu, auk þess sem 
hann mótar viðhorf annara til barnsins með orðfæri sínu.  

Litlar væntingar til ákveðins hóps barna og ofuráhersla á íslenskukennslu 
með hallalíkanið að leiðarljósi ýta undir ójöfnuð. Það getur haft neikvæð 
áhrif á vinnu með menningu og móðurmál barnanna og jafnvel orðið til þess 
að þeim sé bannað að tala móðurmál sitt í leikskólanum (Hanna 
Ragnarsdóttir, 2010; Nieto, 1999b). Banks (2010) heldur því fram að skortur 
á getu mótist í samspili við umhverfi sem ekki kemur til móts við nemendur. 
Innan allra menningarhópa eru einstaklingar með frávik í þroska, segir hann, 
en hlutfall nemenda af erlendum uppruna í þessum hópum er yfirleitt of 
hátt, æskilegt er að það sé svipað og hlutfall þeirra af heildarhópnum. Ætla 
má að sama sé uppi á teningnum í reykvískum leikskólum ef skoðaðar eru 
niðurstöður nýlegrar könnunar, sem Leikskólasvið Reykjavíkur lét gera á 
fjölda greininga eftir tegund þroskafrávika hjá börnum, í leikskólum 
borgarinnar. Þær leiða í ljós að meðal þeirra barna sem eru greind með 
málþroskaröskun eru 46% af erlendum uppruna og meðal barna sem greind 
eru með almenna þroskaröskun er hlutfall barna af erlendum uppruna í 
kringum 27% (Elísabet Helga Pálmadóttir og Hildur Björk Svavarsdóttir, 
2011). Til samanburðar er rétt að minna á að hlutfall barna af erlendum 
uppruna af heildarfjölda leikskólabarna er í kringum 18%. Athyglisvert er að 
bera þetta saman við niðurstöður nýlegrar könnunar sem Hulda Karen 
Daníelsdóttir og fleiri (2010) gerðu á upplifun fagfólks grunnskóla gagnvart 
nemendum með íslensku sem annað tungumál en samkvæmt henni töldu 
63% aðspurðra að kennsla í íslensku sem öðru máli væri afbrigði sérkennslu. 
Niðurstöður Elsu Sigríðar Jónsdóttur (2011) í úttekt á sérkennslu í 
leikskólum borgarinnar benda í sömu átt en þar kemur fram að 
deildarstjórar telja börn af erlendum uppruna oft þurfa sérkennslu til 
viðbótar við almenna málörvun innan deildarinnar. Þá kemur fram að lítill 
orðaforði, lélegur málskilningur, kjörþögli og erfiðleikar með íslenskuna 
almennt valdi því að börnin leiki sér oft ein. Niðurstöður benda einnig til 
þess að í þeim leikskólum þar sem sérkennslustjórar starfa haldi þeir skrá 
yfir börn af erlendum uppruna (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2011).  

Elín Þöll Þórðardóttir (2007) telur kennara þurfa að hafa í huga að ýmsar 
sérsniðnar aðferðir gera oft minna gagn en almennar aðferðir í kennslu 
tvítyngdra barna. Hún telur sömu þætti oftast eiga við í málörvun og 
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kennslu eintyngdra og tvítyngdra barna og ofuráhersla á sérkennslu í 
íslensku verði oft á kostnað annarra þátta sem hafa áhrif á málþroska 
barnanna. 

Í rannsókn sinni á nemendum af erlendum uppruna í Austurbæjarskóla 
komst Nína V. Magnúsdóttir (2010) að þeirri niðurstöðu að mjög margir 
þættir hefðu áhrif á líðan og gengi nemendanna í námi. Flókið samspil 
persónulegra, menningarlegra og félagslegra þátta, auk þeirra aðferða sem 
beitt var í skólanum, spilaði stórt hlutverk í upplifun nemendanna en ekki 
eingöngu hvernig unnið var með íslenskuna. Þá kom mjög skýrt fram í 
viðtölum við nemendur að góð íslenskukunnátta nægði þeim ekki til að 
eignast íslenska vini, sem var lykilatriði í þeirra huga.  

Í ljósi þessa er athyglisvert að velta fyrir sér samspili umhverfis og lítilla 
væntinga til barna og áhrifa hallalíkansins. Að mæta fjölbreytileikanum með 
jákvæðu viðhorfi og vera tilbúinn að gera sitt besta er heilmikil áskorun fyrir 
leikskólakennara. Fyrir nokkrum mánuðum hringdu í mig tveir 
leikskólakennarar með stuttu millibili og báru upp nánast sama erindið sem 
þeir nálguðust á ólíkan hátt. Sá fyrri sagði mér að í leikskólanum væri 
nýbyrjaður þriggja ára drengur, alveg „mállaus“ og foreldrar hans væru líka 
alveg „mállausir.“ Leikskólakennarinn lýsti yfir áhyggjum sínum af þessu 
vandamáli og lauk símtalinu með því að segja að það væri hreinlega ekki 
hægt að ætlast til þess að leikskólarnir tækju á móti slíkum börnum fyrr en 
þau væru farin að tala íslensku. Samtalið við hinn leikskólakennarann hófst 
á frásögn um að í leikskólanum hefði nýlega byrjað yndislegur þriggja ára 
drengur. Hann væri búinn að vera hjá þeim í tvær vikur og gengi bara 
nokkuð vel. Þau væru búin að ganga um allan leikskólann með foreldrunum 
og brosa saman, skoða myndir, afla upplýsinga um fjölskylduna og sýna 
drengnum og foreldrunum allt sem hægt væri í leikskólanum. Foreldrarnir 
væru mjög jákvæðir og áhugasamir og það gengi bara þokkalega að eiga 
samskipti þó að hvorki þau eða drengurinn töluðu íslensku, en byrjað var á 
því að fá túlk til að auðvelda samskiptin. Eftir nokkurt spjall um það hvernig 
leikskólinn tók á móti þessari nýju fjölskyldu, og hvað hægt væri að gera til 
viðbótar, sagði leikskólakennarinn; „vá hvað þetta er spennandi það er svo 
margt hægt að gera.“  

Helstu niðurstöður rannsóknar Rósu Guðbjartsdóttur (2009), þar sem 
hún skoðar viðhorf kennara til kennslu innflytjendabarna, benda til þess að 
viðhorf þeirra sé jákvætt og væntingar þeirra almennt miklar. Kennararnir í 
rannsókninni líta á starf sitt sem gefandi og skemmtilegt og hafa áhuga á að 
kynnast menningu og siðum ólíkra þjóða. Þeir töldu faglegan undirbúning 
mikilvægan og nauðsynlegt að sækja sér endurmenntun og fræðslu á sviði 
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fjölmenningar til þess að vera betur í stakk búnir til að sinna 
innflytjendabörnum. Að þeirra mati er lykilatriði að í hverjum skóla starfi 
ákveðinn aðili með sérþekkingu á sviði fjölmenningarlegrar kennslu til þess 
að halda utan um málaflokkinn. Þá kom fram að leggja mætti meiri áherslu 
á fjölmenningu innan veggja skólanna en skipulag í kringum 
innflytjendabörnin var misjafnlega á veg komið og meðan sumir voru að 
taka fyrstu skrefin voru aðrir komnir lengra (Rósa Guðbjartsdóttir, 2009).  

Óskandi er að viðhorf til fjölbreytileikans í leikskólum borgarinnar séu 
almennt í þeim anda sem birtist í niðurstöðum Rósu, en umræða, fræðsla 
og vitundarvakning í málefnum barna af erlendum uppruna er engu að síður 
brýn, ekki eingöngu meðal leikskólastarfsfólks heldur einnig líka í 
stoðkerfinu og hjá þeim aðilum sem sinna ráðgjöf og fræðslu til 
starfsfólksins (Gay, 2010).  

 

2.6.3 Fjöl/menningarleg færni  

Fræðimenn hafa bent á að til þess að ná árangri í starfi með fjölbreyttum 
barnahópum sé mikilvægt að kennarar búi yfir eiginleikum sem tengjast 
menningarlegri færni þeirra, næmi fyrir ólíkum þörfum annarra og hugrekki 
til þess að takast á við áskoranir í starfi (Gay, 2010; Ladson-Billings, 1994; 
Nieto, 1999b). Hanna Ragnarsdóttir (2010) og Vertovec (2009) fjalla um 
mikilvægi þess að sem flestir kennarar hafi þverþjóðlega hæfni (e. 
transnational competence) en í henni rúmast ákveðin reynsla og þekking 
sem hefur fengist með þátttöku einstaklingsins í samskiptum á milli ólíkra 
menningarheima. Þverþjóðlega hæfni má greina í nokkrar víddir:  

 

Greinandi vídd felur t.d. í sér skilning á grundvallar trú, 
skoðunum, gildum og siðum annarrar menningar og samfélags 
og hæfni til að tengja og yfirfæra þann skilning á eigin 
menningu og samfélag. Tilfinningaleg vídd felur m.a. í sér að 
vera opinn fyrir og sýna ólíkri menningu, reynslu, hefðum og 
gildum áhuga og virðingu. Í skapandi vídd felst m.a. hæfileiki til 
að nýta sér möguleika ólíkrar menningar til lausnaleitar og 
innblásturs. Samskiptavídd felur t.d. í sér færni í ólíkum 
tungumálum og færni í samskiptum þvert á menningu (Hanna 
Ragnarsdóttir, 2010, bls. 5).  
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Hanna telur fjölbreytta kennarahópa líklegri til að búa yfir slíkri hæfni en 
einsleita kennarahópa og segir að þann mannauð sem felist í fjölbreyttum 
kennarahópi megi nýta skólastarfi til framdráttar. Hvort sem um er að ræða 
kennara sem einstaklinga eða sem hóp, fjölbreytta eða einsleita, er víst að 
þverþjóðleg hæfni er þeim mikilvæg. Það ætti að vera keppikefli kennara í 
nútímasamfélagi að efla þá færni um leið og þeir þróa aðferðir sínar í 
kennslu.  

Niðurstöður nýlegrar rannsóknar Sólveigar Karvelsdóttur og Hafdísar 
Guðjónsdóttur (2010) benda til þess að grunnskólakennarar beri mikla 
virðingu og umhyggju fyrir nemendum af erlendum uppruna og leggi 
metnað sinn í að koma til móts við þarfir þeirra. Þeir telja að 
íslenskukennslan sé algert grundvallaratriði en minnast lítið á þá þætti sem 
lúta að fjölmenningu eða menningu nemenda og bakrunni þeirra. Þær 
Sólveig og Hafdís segja að til þess að kennarar geti komið til móts við 
fjölbreytta nemendahópa þurfi þeir þekkingu á hugmyndafræði 
fjölmenningar ásamt því að tileinka sér kennsluhætti sem bregðist við 
fjölmenningu (e. culturally responsive teaching). Slíkir kennsluhættir fela í 
sér að kennarinn nýtir menningarlega þekkingu, fyrri reynslu, ólíka hegðun 
og framkomu nemenda með fjölbreyttan bakgrunn til þess að gera námið 
merkingarbærara og lærdómsríkara fyrir þá (Gay, 2000; Ladson-Billings, 
1994). Kennarar sem beita slíkum kennsluháttum trúa á einstaklinginn og 
leggja áherslu á að þroska alla hæfileika hans í jafnvægi. Þeir horfa á barnið í 
heild sinni en ekki afmarkaða getu, eða það sem verra er, einblína á skort á 
getu, auk þess sem þeir kenna ekki börnunum sjálfum um misbresti í 
skólakerfinu. Slíkir kennarar leitast við að skapa samfélag menningarlegrar 
fjölbreytni nemenda sem fagna margbreytileikanum, styðja hver annan og 
vinna saman að eigin og sameiginlegum sigrum þar sem valdefling kemur í 
stað valdaleysis og kúgunar (Gay, 2000).  

Kennarar þurfa ekki að vera af sama þjóðerni og nemendur til að gera 
þetta vel en þeir þurfa að hafa barnið í brennidepli, vera persónulegir um 
leið og þeir eru kröfuharðir og faglegir. Í sömu átt benda rannsóknir á 
skólastarfi sem sýna að árangur nemenda sé oftar en ekki háður þáttum 
sem eru jafnvel ekki til staðar í skólasamfélaginu. Í alltof mörgum bekkjum 
skortir vitsmunalega orku og spennu, gleði, sköpun, frjóa hugsun og ríkuleg 
jákvæð samskipti. Samskipti nemenda og kennara í slíkum bekk einkennast 
af áhugaleysi, hlutleysi og tilfinningalegri flatneskju þó að ekki sé beinlínis 
hægt að tala um að kennarinn sé að gera eitthvað rangt (Gay, 2000).  

Hér að framan hefur verið fjallað um þá þætti sem taldir eru mikilvægir í 
fari kennara sem kenna börnum í fjölbreyttum barnahópum. Í ljósi þess má 
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telja brýnt að í menntun leikskólakennara, endurmenntun og ráðgjöf við þá 
sé sérstaklega hugað að því hvernig megi stuðla að jákvæðu viðhorfi þeirra, 
aukinni menningarlegri færni og þekkingu á fjölmenningarlegri 
hugmyndafræði. Það eflir um leið trú þeirra á eigin getu í því margþætta og 
flókna starfi sem leikskólakennarinn þarf að sinna í dag. Næst verður fjallað 
um leikskólabarnið og námsumhverfi þess og þær aðferðir sem taldar eru 
vænlegar til árangurs í vinnu með fjölbreyttum barnahópi.  

 

2.7 Leikskólabarnið og námsumhverfi þess 

Í kaflanum er byrjað á því að fjalla um sjálfmynd barna og þá þætti sem hafa 
áhrif á mótun sjálfsmyndar og trú á eigin getu. Að því loknu verður fjallað 
um áhrif foreldra á vellíðan og framfarir barna og sagt frá kenningum um 
nám ungra barna, eðli þess og umgjörð með áherslu á nám í félags- og 
menningarlegu samhengi. 

 

2.7.1 Sjálfsmynd og trú á eigin getu 

Ein leið til að skilgreina hugtakið sjálfsmynd er að segja að hún vísi til „þeirra 
hugmynda sem einstaklingurinn hefur um sjálfan sig á hvaða aldri sem hann 
er. Sjálfsmyndin er kenning manneskjunnar um það hvernig hún er og 
geymir alla þá vitneskju, viðhorf og tilfinningar sem hún ber til sjálfrar sín“ 
(Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007, bls. 78-79). Hvort barn upplifir sig á 
jákvæðan eða neikvæðan hátt tengist því hvort aðrir sjái það sem mikilvægt 
og getumikið og hvort það upplifi sig þess virði að vera elskað eða ekki 
(Siraj-Blatchford, 2003).  

Bandura (1997) heldur því fram að sjálfstraust barna byrji að mótast 
mjög snemma á lífsleiðinni en þegar í vöggu lærir barnið að það getur haft 
áhrif á umhverfi sitt með hegðun sinni og aðgerðum. Strax á þessum aldri 
skiptir máli að umhverfið sé gefandi og ýti undir þessar tilraunir. Umhverfi 
sem gefur barninu tafarlaus viðbrögð við tilraunum þess byggir upp 
sjálftraust barnsins við að uppgötva heiminn og eflir þannig persónuleg áhrif 
þess á eigin þroska. Í þessu samspili umhverfis, hegðunar og persónuleika 
mótast einstaklingurinn. Að mati Bandura gegnir vitsmunaþátturinn 
mikilvægu hlutverki í að greina veruleikann, öðlast sjálfsstjórn, umbreyta 
upplýsingum og móta hegðun. Á þessum hugmyndum sínum um sjálfstraust 
byggir Bandura (1997) kenninguna um trú á eigin getu (e. self-efficacy 
believes).  
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Bandura (1997) segir aðferð einstaklinga til að byggja upp trú á eigin 
getu hvíla á fjórum meginstoðum sem raðast eftir mikilvægi þeirra. Fyrsta 
stoðin felst í eigin reynslu af því að sigrast á áskorunum (e. enactive 
mastery experience) þar sem síendurtekin mistök eða neikvæð upplifun við 
úrlausn verkefna getur dregið úr trú barnsins á eigin getu meðan svolítill 
árangur eflir það til dáða. Herminám (e. vicarious experience/modeling) er 
önnur stoðin en í gegnum það leitast barnið við að spegla sig í hegðun og 
hæfni annarra, bæði barna og fullorðinna. Þriðja stoðin, sannfæring annarra 
(e. verbal persuasion), felur í sér að börn, líkt og fullorðnir, spegla 
sjálfsmynd sína í gegnum viðbrögð umhverfisins við athöfnum sínum. Hrós 
skiptir þarna miklu máli en það þarf að beinast að verkum barnsins en ekki 
því hvað barnið er frábært, flott eða gott. Að lokum hefur líkamleg og 
tilfinningaleg líðan hverju sinni (e. physiological and affective states) mikil 
áhrif á trú einstaklingsins á eigin getu þar sem lítil trú á eigin getu ýtir undir 
kvíða og depurð en réttar aðferðir og stuðningur foreldra, kennara og félaga 
geta hjálpað börnum við að vinna gegn kvíða.  

Hingað til hafa rannsóknir á trú barna á eigin getu aðallega beinst að 
eldri nemendum og trú þeirra á eigin getu í námi. Kim og Lorsbach (2005) 
telja mikilvægt að slíkar rannsóknir beinist í vaxandi mæli að yngri börnum 
enda sýni mjög ung börn oft mikla trú á eigin getu og þrautseigju við lausn 
verkefna. Þeir telja eina af ástæðum þess, að trú á eigin getu hafi helst verið 
skoðuð hjá eldri börnum, vera þá að hjá þeim yngri sé málfarsleg og 
vitsmunaleg geta minni en hjá eldri börnum og breytingar í þroska heilans 
mjög hraðar. Hinsvegar hníga sterk rök að því að mikilvægt sé að skoða 
þetta hjá yngri börnum því á fyrstu árunum er sjálfsmynd þeirra í stöðugri 
mótun, sjálfsvæntingar þeirra að verða til og festa rætur en trú á eigin getu 
síðar meir byggir á því hvernig til hefur tekist frá fyrstu tíð (Kim og Lorsbach, 
2005). Áhugavert er fyrir kennara ungra barna að nýta niðurstöður 
rannsóknar Kim og Lorsbach á trú ungra barna á eigin færni í ritun. Þær 
leiddu í ljós að nokkrir samsvarandi þættir komu fram hjá börnum með 
mikið og lítið sjálfstraust þar sem börn með lítið sjálfstraust höfðu ekki 
úthald í verkefni því þau voru of erfið en börn með mikið sjálfstraust misstu 
áhugann og kláruðu ekki verkefni sem voru of auðveld. Þetta bendir til þess 
að þeir kennarar sem átta sig á því hvaða börn eru með lítið sjálfstraust og 
þekkja aðferðir til að efla það geta stuðlað að betri árangri þeirra í námi. 
Einnig þurfa kennarar að átta sig á því að börn með góða trú á eigin getu 
þurfa ögrandi og krefjandi verkefni sem efla þau til dáða. Meðal þess sem 
kennarar geta gert til að efla sjálfstraust ungra barna er að koma með fleiri 
hugmyndir að úrlausn verkefna, sýna hvernig á að leysa verkefni og 
undirbúa börnin undir það sem koma skal (Kim og Lorsbach, 2005).  
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2.7.2 Mótun sjálfsmyndar í fjölmenningarlegu samfélagi.  

Ótal félagslegir og persónulegir þættir hafa áhrif á mótun sjálfsmyndar 
ungra barna. Þegar verið er að vinna með börn af ólíkum uppruna þarf 
sérstaklega að huga að þeim félagslegu (e. social identity) og etnísku (e. 
ethnic identity) þáttum sem móta sjálfsmyndina en þeir hafa áhrif á allan 
þroska barnsins og möguleika þess til náms (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007; 
Siraj-Blatchford, 2003). Félagsleg sjálfsmynd einkennist af þeim viðhorfum, 
skoðunum og gildum sem tilheyra félagslegu umhverfi einstaklingsins. 
Hópur sem ekki er viðurkenndur í samfélaginu eða er af meirihluta 
samfélagsþegna talinn lægri eða óæðri getur orðið fyrir fordómum eða 
mismunun. Etnísk sjálfsmynd er hluti af félagslegri sjálfsmynd og því hvernig 
einstaklingurinn samsamar sig þeim menningarhópi sem hann tilheyrir.  

Þrátt fyrir að það geti verið flókið að alast upp í minnihlutahópi þá eru 
einstaklingar innan hans ýmist með góða eða slaka sjálfsmynd. Í 
leikskólanum sjáum við þetta mjög vel; sumir foreldrar og börn af erlendum 
uppruna eru með góða sjálfsmynd og sterkan persónuleika á meðan aðrir 
eru það ekki, nákvæmlega eins og í öllum barna- og foreldrahópum. 
Niðurstöður rannsóknar Þóroddar Bjarnasonar (2006) á íslenskum 
grunnskólanemum af erlendum uppruna benda hinsvegar til þess að 
sjálfsmynd þeirra sé verri en íslenskra jafnaldra og að ákveðinn hluti þeirra 
líti ekki á sig sem Íslendinga.  

Hætt er við að þeir sem flytja í nýtt samfélag upplifi breytingar á 
sjálfsmyndinni, auk þess sem þeir þurfa stöðugt að velja á milli þeirra gilda 
sem þeir koma með frá heimalandinu og þeirra sem ríkjandi eru í nýja 
samfélaginu. Það gerir aðlögun þeirra oft mjög flókna, ekki síst þegar í hlut 
eiga einstaklingar sem eiga tungumál og menningu sem er mjög frábrugðin 
tungumálinu og menningunni á nýja staðnum. Í nýlegri rannsókn á 
flóttabörnum á Íslandi lýsa börnin sjálf reynslu sinni af því að flytja til Íslands 
og þeim áskorunum sem því fylgja. Til viðbótar við það álag sem ný 
menning, nýtt tungumál og skólakerfi felur í sér tóku mörg barnanna það 
fram að veðurfarið hafi verið eitt af því erfiðasta við að takast á við lífið í 
nýju landi (Guðbjörg Ottósdóttir og Helena N. Wolimbwa, 2011). Mjög 
djúpur og erfiður ágreiningur milli menningarheima getur leitt til sálrænna 
áfalla sem hafa bein áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins og hæfni hans til að 
fóta sig í nýju samfélagi (Parekh, 2000). Elsa Sigríður Jónsdóttir (2007) segir 
tengsl einstaklinga við menningaruppruna sinn hafa mikil áhrif á það 
hvernig sjálfsmynd þeirra mótast. Algengastar eru þrjár birtingarmyndir 
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slíkra tengsla sem leiða til ólíkrar sjálfsmyndar en þær eru etnískur flótti, 
andstöðusjálfsmynd og menningarblanda. Menningarblanda er talin 
farsælasta leiðin, bæði fyrir einstaklinginn og samfélagið, þar sem 
manneskjan heldur ákveðnum þátttum af upprunamenningu sinni um leið 
og hún tileinkar sér nýja færni, viðmið og gildi.  

Í tilfelli leikskólabarnsins þarf að huga að tilfinningalegri líðan þess við 
þær breytingar sem verða á lífi þess við upphaf leikskólagöngu og reyna 
umfram allt að tryggja barninu stöðugleika, öryggi, ró og þá tilfinningu að 
það sé velkomið og þess virði að vera í félagsskap annarra barna. Það hefur 
bein áhrif á mótun sjálfsmyndar og um leið sjálfstraust barnsins sem er 
grunnur þess að öðlast trú á eigin getu. Í næsta kafla verður hugað að 
mikilvægi foreldra í námi barna sinna og tengslum á milli sjálfsmyndar barna 
og trú foreldra á eigin getu í uppeldishlutverkinu.  

 

2.7.3 Þátttaka foreldra í leikskólastarfinu  

Brooker (2002) telur afar brýnt að hugað sé að gagnvirku samstarfi við 
foreldra á þann hátt að þeir verði samstarfsaðilar kennara í menntun barna 
sinna. Allir foreldrar vilja börnunum sínum það besta, segir hún, en það er á 
ábyrgð og að frumkvæði hvers kennara að tryggja að foreldrar séu upplýstir 
um börn sín og virkir þátttakendur í skólastarfinu. Samskonar áherslur má 
sjá hjá Smidt (2009) sem telur nauðsynlegt að byggja upp gagnvirk samskipti 
við foreldra sem einkennist af virðingu og eru laus við alhæfingar og dóma 
um að eitthvað sé „best eða verst“ í uppeldi og námi. Ekki nægir þó að opna 
dyr skólans og segja að foreldrar séu „alltaf velkomnir“ heldur þurfa að 
fylgja raunverulegar aðgerðir sem beinast að því að ná sambandi við alla 
foreldra, líka þá sem hafa önnur gildi og viðmið en ríkja hjá kennaranum og í 
samfélaginu (Brooker, 2002; Smidt, 2009).  

Rannsóknir Brooker (2002) leiddu í ljós að þrátt fyrir að skólinn væri með 
einbeitta yfirlýsingu um samstarf við alla foreldra áttu margir kennarar í 
erfiðleikum með að ná góðu sambandi við foreldra og virkja þá í samstarfi. 
Sérstaklega átti það við um samstarf við foreldra sem höfðu annan 
menningarbakgrunn en kennararnir. Niðurstöður sýndu að foreldrar sem 
þekktu ekki skólaumhverfið voru oft óöruggir í samskiptum við kennarana 
og höfðu litla trú á eigin getu í uppeldi barna sinna en það hafði neikvæð 
áhrif á vellíðan, framfarir og skólasókn barnanna (Brooker, 2002). Foreldrar 
sem upplifa samviskubit og neikvæða sjálfsmynd í foreldrahlutverkinu 
forðast náin samskipti við skólana og gera litlar kröfur til starfsfólks 
(Brooker, 2002; Siraj-Blatchford, 2003). Starfsfólk leikskóla þarf að átta sig á 
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ábyrgð sinni í samstarfi við þessa foreldra og leggja sig fram um að styrkja 
þá og styðja bæði á formlegan og óformlegan hátt, en það hefur bein 
jákvæð áhrif á börnin (Siraj-Blatchford, 2003; Smidt, 2009).  

Í rannsókn Brent og Pelletier (2002) á þróunarverkefni, sem miðaði að 
því að auka þátttöku foreldra í undirbúningsnámi barna þeirra fyrir 
grunnskóla, var athyglinni beint að því hvaða samband væri á milli 
sjálfstrausts foreldra og virkrar þátttöku þeirra í skólastarfi. Þáttakendur 
voru yfir hundrað foreldrar þar sem helmingurinn hafði ensku að móðurmáli 
en hinir voru innflytjendur sem töluðu sjö mismunandi tungumál. Skoðaðir 
voru þættir eins og aðferðir kennara, uppeldisaðferðir foreldra og trú þeirra 
á eigin getu. Helstu niðurstöður bentu til þess að greinilegur munur var á 
þátttöku foreldra eftir hópum og létu foreldrar af erlendum uppruna minna 
til sín taka en hinir sem voru enskumælandi og innfæddir. Foreldrar í báðum 
hópum töldu nærveru kennarans ánægjulega og gott að fá að kynnast 
honum og læra af honum. Sérstakrar ánægju gætti hjá erlendu foreldrunum 
sem sögðu samvistir við kennara veita sér dýrmætt og ánægjulegt tækifæri 
til að læra og áherslur kennara endurspegla sömu markmið og þeir hefðu 
fyrir hönd sinna eigin barna. Foreldrarnir sögðu enn fremur að með því að 
fá að fylgjast með reyndum kennurum gætu þeir tileinkað sér aðferðir sem 
vænlegar væru árangurs með börnunum. Nær allir foreldrar sem tóku þátt í 
verkefninu sögðust telja sig öruggari með skólagöngu og menntun barna 
sinna að verkefninu loknu (Brent og Pelletier, 2002). 

Leikskólastarfsfólk ber ótvíræða ábyrgð á því að leita fjölbreyttra leiða til 
að efla samstarf við alla foreldra. Slíkt verður þó ekki gert án þess að innan 
leikskólans þróist samfélag þar sem með samræðu og markvissum 
vinnubrögðum er unnið með fjölbreytta menningu og komið til móts við 
fjölbreyttar þarfir og reynslu en með því má draga úr streitu og árekstrum í 
daglegu starfi leikskólans (Brooker, 2002).  

Eftir umfjöllun um mikilvægi þess að í leikskólastarfinu sé hugað að 
mótun sjálfsmyndar og trú á eigin getu verður nú skoðað hvaða aðferðum 
leikskólakennarinn getur beitt í leikskólastarfinu til að styðja við nám og 
þroska barnanna.  

 

2.7.4 Að læra í gegnum leik 

Í nýrri Aðalnámskrá fyrir leikskóla segir að í leikskólanum eigi börn að njóta 
fjölbreyttra uppeldiskosta og að nám eigi að fara fram í gegnum leik 
(Aðalnámskrá leikskóla, 2011). En hvað þarf að vera til staðar í 
leikskólaumhverfinu til þess að „nám fari fram“ hjá öllum börnum? Í nýlegri 
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starfendarannsókn um aukið samstarf leikskóla- og grunnskóla er skoðað 
hvernig hægt sé að nýta leikinn í læsiskennslu (Anna Magnea Hreinsdóttir 
o.fl., 2010). Leikur er ekki einfalt fyrirbæri en hægt er að flokka gerðir hans 
niður m.a. eftir því hvort um er að ræða stýrðan leik (sem stýrt er af 
kennara) eða frjálsan leik (sem er án afskipta kennara). Kennslufræðilegur 
leikur (e. educational play) er heiti yfir leik þar sem:  

 

Annars vegar er gengið út frá ákveðnu námsefni og námskrá, 
þá kynnir kennarinn viðfangsefni eða skapar sameiginlega 
reynslu sem nýtist í leik. Hins vegar er gengið út frá leiknum, en 
þá fylgist kennarinn með, tekur þátt í leiknum og veitir því sem 
börnin fást við athygli og aðstoðar þau við að þróa leikinn 
áfram. Í báðum tilfellum er hlutverk kennarans að tengja 
leikinn ákveðnum námsmarkmiðum (Anna Magnea 
Hreinsdóttir o.fl., 2010, bls. 2). 

 

Í tengslum við rannsóknina var útbúin tafla með viðmiðum fyrir 
læsishvetjandi umhverfi sem ég tel að megi nýta sem viðmið fyrir flest allt 
nám sem þarf að „fara fram“ í leikskóla, einkum það sem þar segir um 
viðmót fullorðinna og samskipti þeirra við börnin. Samkvæmt því þarf hinn 
fullorðni að vera jákvæður í garð barnsins, meðtaka merkingu þess, skilja 
skilaboðin og bjóða upp á samtal þar sem hann hlustar og svarar. 
Samskiptin við barnið þurfa að einkennast af því að kennarinn fangi athygli 
barnsins, viðhaldi athygli þess og auki reynslu þess með því að gera hana 
flóknari með því að útskýra (Anna Magnea Hreinsdóttir o.fl., 2010). Þetta 
samræmist hugmyndum Brooker (2002) um leikinn sem námsleið. 
Árangursríkasta námið, segir hún, á sér stað í leik sem felur í sér gagnvirka 
samræðu, vitsmunalega reynslu og uppbyggingu nýrrar þekkingar.  

Það getur reynst leikskólakennurum erfitt að útskýra leikinn sem 
námsleið fyrir foreldrum sem ekki átta sig á því hvernig barn lærir í gegnum 
leik og einnig fyrir foreldrum sem telja barnið ekki vera að læra nema því sé 
kennt að lesa og skrifa. Menningarbakgrunnur foreldra hefur mjög oft áhrif 
á það hvaða væntingar þeir hafa til náms barna sinna og þurfa 
leikskólakennarar að ræða við þá um þær væntingar og bjóða þeim að 
fylgjast með því hvernig hægt er að skapa þær aðstæður að börnin læri í 
gegnum leikinn (Brooker, 2002). Þá getur menningarbakgrunnur barna haft 
áhrif á hvernig þau nýta þann efnivið og aðferðir sem byggt er á í 
leikskólanum en börn sem alast upp í ólíkum menningarheimum læra á 
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ólíkan hátt og er ekki hægt að halda því fram að einhver ein aðferð sé „rétt“ 
eða „best“ (Brooker, 2002; Rogoff, 2003; Smidt, 2009). 

Bundgaard og Gulløv (2008) rannsökuðu leik og samskipti barna af 
erlendum uppruna við dönsk börn og starfsfólk í dönskum leikskólum. 
Niðurstöður þeirra sýna að mörg börn af erlendum uppruna koma í 
leikskólann með allt aðra reynslu og þekkingu á leik og efniviði en innfæddu 
börnin. Dönsku börnin sem þekkja og eiga jafnvel samskonar leikföng og eru 
í leikskólanum hafa forskot því þau kunna á efniviðinn og þau samskipti sem 
einkenna leikinn. Innflytjendabörnin, sérstaklega þau sem koma frá 
félagslega illa stöddum heimilum þar sem foreldrar eru lítið menntaðir og 
fátækir, eiga fá eða engin leikföng, eru ekki alin upp við það að leikur feli í 
sér nám og kunna ekki „leikmálið.“ Stór hópur þessara barna komst aldrei 
inn í leik innfæddu barnanna sem hafði í för með sér að þau voru ekki 
þátttakendur í leikskólasamfélaginu. Auk þess skorti starfsfólkið í mörgum 
tilfellum þekkingu og færni til þess að kenna þessum börnum, brúa bilið á 
milli þeirra og innfæddu barnanna og virkja foreldra þeirra í námi barna 
sinna. Í sömu átt benda ýmsar rannsóknir (Brooker, 2002; Rogoff, 2003) 
sem leitt hafa í ljós muninn á milli þeirra aðferða sem skólamiðaðir og 
menntaðir miðstéttarforeldrar annarsvegar og aðrir foreldrar hinsvegar 
beita í uppeldi barna sinna. Þeir fyrrnefndu undirbúa börn sín undir 
formlegt skólanám og læsi með því einu að beita orðræðu sem er lík þeirri 
sem fram fer í formlegu skólanámi á meðan hinir leggja áherslu á þætti sem 
koma síður að notum í skólanum. Skólamiðaða orðræðan felur í sér lærða 
hegðun þar sem börn læra nánast að tala eins og bók áður en þau byrja að 
lesa (Rogoff, 2003).  

Barn sem kemur frá heimamenningu sem er gjörólík skólamenningunni 
og skilur hvorki né kann það samskiptamál sem notað er í skólanum mun að 
öllum líkindum ekki nýta sér leikinn þannig að „nám fari fram“ án íhlutunar, 
samskipta og samræðu við hina fullorðnu eða önnur börn. Til þess að það 
megi verða þarf leikskólakennarinn að búa yfir ákveðinni þekkingu og færni. 
Í næsta hluta verður fjallað um nám í félags-og menningarlegu samhengi og 
þær leiðir sem leikskólakennarinn getur farið til að byggja á þeirri þekkingu 
sem börnin koma með í leikskólann.  

 

2.7.5 Nám í félags og menningarlegu samhengi 

Ofangreindar hugmyndir um nám byggja m.a. á kenningum Vygotsky um 
nám og þroska í félags- og menningarlegu samhengi. Námið er félagslegt 
vegna þeirra samskipta sem þurfa að eiga sér stað og menningarlegt vegna 
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þess að það hvílir alltaf á lífssögu einstaklingsins, þekkingu hans og reynslu 
af því menningarlega samfélagi sem hann er fæddur inn í (Smidt, 2009). Ein 
af þekktari kenningum Vygotsky fjallar um svæði mögulegs þroska (e. zone 
of proximal developement - ZPD). Með því er átt við það svæði sem er á 
milli raunverulegs þroska og hæfni barnsins og þess sem barnið getur gert 
með aðstoð fullorðinna eða annarra sem kunna og geta meira en það sjálft. 
Til þess að hvert og eitt barn geti náð árangri þarf kennarinn að byggja 
námið á fyrri reynslu og þekkingu barnsins og átta sig á þeim stuðningi sem 
veita þarf (Vygotsky, 1978). Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að um er að 
ræða samvinnu þar sem barnið er þátttakandi í gagnvirku námsferli en ekki 
óvirkur viðtakandi þekkingar eða óháður hugsuður sem kemst að eigin 
niðurstöðu (Kozulin, 1998). Menntunarferli er þannig í huga Vygotsky virkt á 
þremur stigum, þ.e. nemandinn er virkur, kennarinn er virkur og á milli 
þeirra skapast virkt umhverfi. Ekki er um að ræða einfalt samband þess sem 
veit meira við þann sem minna veit heldur hefur félagslegt og 
menningarlegt umhverfi alltaf áhrif (Moll, 2001).  

Vygotsky taldi að leikur barnsins væri mikilvægur í þroska þess þar sem 
hann ætti sér stað á svæði hins mögulega þroska og í leiknum sýndi barnið 
þroska sem væri ofar en sá þroski sem það sýndi við daglegar athafnir 
(Vygotsky, 1978). Gott dæmi um þetta er hlutverkaleikurinn þar sem barnið 
er sýnilega að æfa sig í að setja sig í spor annarra. Rannsóknir hafa sýnt fram 
á ótvírætt gildi hlutverkaleiksins og mikilvægi hans í námi því í honum er 
tungumálið í lykilhlutverki við að skapa ímyndaðar og sjálfsprottnar 
aðstæður. Með jafningjastuðningi eða stuðningi frá leikskólakennaranum á 
svæði hins mögulega þroska öðlast börnin smátt og smátt hæfileikann til að 
tala um óhlutbundnar aðgerðir og nota tungumálið til að flytja merkingu frá 
ímyndun til raunveruleika. (Andresen, 2005). Kenningar Vygotsky hafa að 
undanförnu átt verulega upp á pallborðið í kennslu fjölbreyttra barnahópa, 
ekki síst vegna þeirra félags- og menningarlegu tenginga sem þær hafa í för 
með sér ásamt áherslu á samskipti, tungumál og félagsþroska. Einnig njóta 
þær hylli vegna þeirra aðferða sem fræðimenn hafa þróað í kjölfarið og fela 
í sér stuðning við nám barna á svæði mögulegs þroska. Það er gott fyrir 
leikskólakennara að hafa þessar aðferðir í huga við kennslu annars máls þar 
sem þær fela í sér alla þá þætti sem hafa áhrif á málþroska barna (Moll, 
2001; Smidt, 2009).  

Hugmyndir um stoðir í námi (e. scaffolding) eru nokkurs konar útvíkkun 
eða hagnýting á kenningum Vygotsky (Smidt, 2009). Um er að ræða aðferðir 
sem notaðar eru til að styðja við nám einstaklingsins og fela í sér víxlverkun 
á milli barnsins og kennarans eða þess sem er hæfari. Stuðningurinn þarf að 
fela í sér merkingabær samskipti frekar en að vera óvirkt ferli sem gengur út 
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á að flytja færni og þekkingu frá kennara til barns. Stuðningurinn þarf að 
vera á forsendum þess sem er að læra því ef stuðningurinn er of mikill eða 
kemur áður en barnið er tilbúið til að taka við honum er hætt við að hann sé 
ofar hinum mögulega þroska, byggi ekki ofan á fyrri skilning barnsins og skili 
ekki tilætluðum árangri (Smidt, 2009).  

Hugmyndir Rogoff (2003) um varðaða þátttöku (e. guided participation) 
eru á sama hátt útvíkkun á kenningu Vygotsky um ZPD en tengjast ekki 
eingöngu því námi sem fram fer í skólanum heldur líka þeirri félagsmótun 
sem á sér stað innan hverrar fjölskyldu og samfélags. Rogoff heldur því fram 
að hjá Vygotsky sé fyrst og fremst lögð áhersla á samskipti sem snúast um 
að undirbúa börn fyrir skólagöngu, læra bóklega orðræðu og ná valdi á þeim 
verkfærum menningarinnar sem tengjast því. Rogoff segir það ekki 
nægjanlegt heldur þurfi að skoða allt það nám sem fari fram í félags- og 
menningarlegum samskiptum. Í varðaðri þátttöku felst ákveðin sýn á það 
hvernig barn þroskast í samskiptum við aðra og lærir smátt og smátt að 
verða fullgildur þátttakandi í samfélaginu, venjum þess, hefðum og siðum 
bæði í orðum og æði. Rogoff segir enn fremur að með varðaðri þátttöku fari 
nám ekki bara fram í beinum samskiptum við annan eða við hlið annars 
heldur vísi hugtakið til þess að nám felist í breyttri þátttöku barnsins í 
samfélaginu eftir því sem það öðlast meiri skilning og þekkingu á öllum 
innviðum þess. Rogoff (2003) talar um að það séu tvær grundvallargerðir 
varðaðrar þátttöku þó að hlutverk fullorðinna sé ekki allsstaðar það sama. 
Annars vegar er það sú gerð sem snýst um samskipti barns og samferðafólks 
þess þar sem notuð eru menningarleg verkfæri eins og orð, bendingar og 
tákn til þess að brúa bilið á milli þess sem barnið veit og veit ekki. Hinsvegar 
er sú gerð sem felur í sér þau viðfangsefni eða verkefni sem barnið fær að 
hafa aðgang að og vinna með en einnig hvaða samskipti eiga sér stað í 
gagnvirkri upplifun þess og annarra í fjölbreyttum viðfangsefnum (Rogoff, 
2003). Vörðuð þátttaka kennarans kemur hér til sögunnar því það er 
hlutverk hans í samvinnu við barnið að skipuleggja og ákveða í hvaða 
aðstæðum það fær tækifæri til þess að auka þekkingu sína og hvaða aðgang 
það hefur að fjölbreyttum og ögrandi efnivið og verkefnum sem hafa tilgang 
og byggja á fyrri reynslu. Verkefni sem eru raunveruleg, s.s. eins og 
gróðursetja, baka, smíða, leika með heimilisáhöld og leggja á borðið, bjóða 
börnum upp á samhengi, tilgang og umhverfi sem ýtir undir nám. Verkefni 
eða leikir sem bjóða ekki upp á samskipti og hafa engan tilgang eru þannig 
síður líkleg til að stuðla að því að nám fari fram (Smidt, 2009).  

Kennari með þekkingu á fyrrgreindum aðferðum getur nýtt þær 
markvisst í kennslufræðilegum leik, bæði til þess að kenna íslensku sem 
annað mál og til að stuðla að gagnvirkri miðlun á fjölþættri reynslu og 
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þekkingu allra barnanna í hópnum. Mikilvægt er þó að hafa í huga að 
innlögn á ákveðinni færni eða þekkingu er eingöngu gagnleg þegar hún er 
ofar þroska barnsins. Þegar svo er vakna úr dvala hugmyndir barnsins og ný 
þekking, á jaðri þroskans, verður til (Smidt, 2009). Til þess að hægt sé að 
nýta þessar aðferðir sem best í námi barna þarf síðan að huga að skipulagi 
námsumhverfisins, umgerð þess og formi, en eins og kom fram í inngangi 
byggir árangur fjölmenningarlegs leikskólastarfs á því að breytingar verði á 
skólastarfinu í heild en ekki eingöngu afmörkuðum þáttum þess. Nánar 
verður fjallað um skipulag og umgerð náms í lokakaflanum hér á eftir.  

 

2.7.6 Skipulag námsumhverfisins 

Skipulag leikskólastarfsins, umgerð og form segir mikið til um hvernig 
leikskólakennaranum tekst að nýta þá þekkingu sem hann hefur á því hvað 
þarf til þess að nám fari fram. Það er ekki nóg að kennarar hafi ákveðna 
þekkingu á þeim aðferðum sem hentugar eru í vinnu með fjölbreytta 
barnahópa og hafi virðingu og mannúð að leiðarljósi heldur þarf umgerð og 
form starfsins að vera þannig að aðferðirnar skili sér.  

Brooker (2002), Þuríður Jóhannesdóttir (2007) og Morais (2002) hafa 
nýtt kenningar Bernstein í rannsóknum sínum en hann hefur þróað hugtök 
sem geta hjálpað til við að skilgreina nám ungra barna í félagslegu samhengi 
(Bernstein, 1975; Bernstein, 2000). Helstu hugtökin í kenningum hans eru 
flokkun (e. classification) og umgerð (e. framing) þar sem flokkun er „notað 
til að lýsa uppbyggingu félagslegs rýmis“ en umgerð „vísar til þess hvar 
yfirráðin yfir samskiptum sem snerta uppeldi og kennslu liggja. Hvar og hver 
stýrir vali, röð, hraða og viðmiðum um þá þekkingu sem á að tileinka sér“ 
(Bernstein, 2000; Þuríður Jóhannesdóttir, 2007, bls. 772-773). Umgerðin er 
stíf þegar stjórnin er augljóslega í höndum kennara en laus þegar samskiptin 
eru persónulegri og nemendur hafa meiri yfirráð eða val um efnivið, félaga 
og verkefni. Umgerðin stýrir þannig að hvaða marki nemendur fá umboð til 
athafna sem hefur aftur mikil áhrif á þróun sjálfsmyndar og trú barna á eigin 
getu. Þegar flokkunin er skýr styður hún við umhverfislæsi og auðveldar 
aðlögun barnanna en óskýr flokkun gefur margræð skilaboð sem geta valdið 
öryggisleysi. Þannig getur skipt miklu máli fyrir barn sem ekki skilur 
tungumál leikskólans eða menningu að fá aðstoð við að skilja hvernig 
dagskipulaginu er háttað, hvað er næst á dagskrá og til hvers er ætlast af 
því.  

Sú hugmyndafræði sem stýrir kennsluháttum byggir á uppeldis- og 
kennslufræðilegri orðræðu (e. pedagogic discourse). „Hún felur í sér tvenns 
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konar orðræður sem eru nátengdar þar sem önnur, kennsluorðræðan (e. 
instructional discourse) snýst um hæfni og þekkingu en hin, stýrandi 
orðræðan (e. regulative discourse) um félagslegt taumhald“ (Bernstein, 
2000; Þuríður Jóhannesdóttir, 2007). Kennsluorðræðan, sem snýst um 
hvaða þekking er talin gild í skólasamfélaginu og hvernig hún er metin, hvílir 
alltaf á stýrandi orðræðu sem lýtur að þeim gildum og venjum, framkomu 
og hegðunarreglum sem eru í gildi í skólasamfélaginu.  

Brooker (2002) segir að stýrandi orðræða feli í sér undirliggjandi reglur 
um hegðun og framkomu sem móti aðferðir kennarans í starfi og það nám 
sem börnin upplifa frá degi til dags. Hægt er að vísa til þessa sem hinnar 
ósýnilegu námsskrár, allt það sem enginn kennir en öll börn læra. 
Rannsóknir sýna að flókin blanda veikrar og sterkrar flokkunar og umgerðar 
er nauðsynleg til þess að móta leikskólaumhverfi sem stuðlar að því að nám 
fari fram og öll börn öðlist umhverfislæsi og í framhaldi athafnafærni, verði 
m.ö.o. virkir þátttakendur í leikskólasamfélaginu. Hluti af því felst í skýrum 
ramma utan um leikskólastarfið þar sem samskipti eru persónuleg og byggð 
á lýðræði og umboði einstaklinganna til athafna (Brooker, 2002; Morais 
2002).  

 

2.8 Samantekt 

Hér að framan hefur verið greint frá því hvaða hugmyndafræði þarf að liggja 
til grundvallar í starfi leikskólakennarans, aðferðum í kennslu og skipulagi 
námsumhverfis í fjölbreyttum barnahópi. Þá hefur og verið sýnt fram á 
mikilvægi þess að leikskólakennarinn hafi þekkingu á undirliggjandi þáttum 
sem tengjast m.a. sjálfsmynd og trú á eigin getu hans sjálfs, foreldranna og 
barnanna í hópnum. Í næsta kafla verður sagt frá rannsókninni sjálfri.  
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3 Rannsóknin  

Í kaflanum sem hér fer á eftir er greint frá rannsókninni. Byrjað er á því að 
segja frá markmiðum og tilgangi rannsóknarinnar en síðan er greint frá 
aðferðafræði rannsóknarinnar, vali á þátttakendum, gagnaöflun og 
úrvinnslu, trúverðugleika, siðferðilegum atriðum og gildi rannsóknarinnar.  

 

3.1 Markmið og tilgangur rannsóknar  

Markmiðið með þessari rannsókn er að leita svara við því hvernig 
leikskólakennarar, sem jafnframt eru deildarstjórar á elstu deildum, líta á og 
sinna hlutverki sínu í leikskólum þar sem hlutfall barna af erlendum uppruna 
er yfir 30% af heildarfjölda barna. Tilgangurinn er fyrst og fremst að öðlast 
skilning á því hvernig deildarstjórarnir, skipuleggja umhverfi og starf 
deildanna og hvað þeir segja um viðhorf, sýn, reynslu og þekkingu sína í 
starfi með fjölbreyttan barnahóp. Ætlunin er ekki að meta störf 
leikskólakennaranna út frá því að einhver ein aðferð eða leið sé „best“ 
heldur að dýpka skilning á því starfi sem fram fer í leikskólunum. 
Rannsóknarspurningarnar eru tvær:  

• Hvernig sjá leikskólakennarar hlutverk sitt í leikskólum þar sem 
hlutfall barna af erlendum uppruna er hátt? 

• Hvernig sinna leikskólakennararnir hlutverki sínu? 

 

3.2 Aðferðafræði rannsóknarinnar 

Með því að nota eigindlega aðferðafræði í rannsóknum er leitast við að 
skoða veruleika þeirra sem taka þátt í rannsókninni og öðlast um leið 
djúpstæðan skilning á upplifun þeirra sjálfra (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í 
eigindlegri rannsókn getur rannsakandinn nýtt þekkingu sína og innsæi til 
þess að skoða ákveðinn veruleika með það fyrir augum að öðlast betri 
skilning á því sem fyrir augu og eyru ber. Algengar aðferðir við gagnaöflun í 
eigindlegum aðferðum eru opin viðtöl og vettvangsathuganir þar sem 
gögnin eru lýsandi. Einkennandi fyrir eigindlegar aðferðir er að þátttakendur 
eru fáir og sjaldnast valdir sem fulltrúar ákveðins hóps (Sigurlína 
Davíðsdóttir, 2003).  

Í þessari rannsókn er stuðst við eigindlega aðferðarfræði með 
rannsóknarsniði tilviksrannsókna (e. case study). Tilviksrannsókn felur í sér 
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athugun á tilteknu atviki eða starfsemi og er hún notuð til að þróa eins 
ítarlegan skilning og mögulegt er á tilvikinu. Tilviksrannsóknum er hægt að 
beita bæði til að skoða einstaklinga og hópa en oft er notast við þær í 
menntarannsóknum til að skoða það sem fram fer í kennslustofu (Flick, 
2006).  

Við val á þátttakendum fyrir rannsóknina, bæði á leikskólum og 
leikskólakennurum, var ákveðið að leggja ákveðna þætti til grundvallar. 
Byrjað var á því að fara yfir upplýsingar um leikskólana í borginni til að finna 
út í hvaða leikskólum væri hátt hlutfall barna af erlendum uppruna. Að því 
loknu voru heimasíður leikskólanna skoðaðar með tilliti til samsetningar 
barnahópa á deildum og menntun starfsfólks. Valdir voru þrír leikskólar í 
ólíkum hverfum borgarinnar með markmiðsúrtaki (e. purposive sample). 
Markmiðsúrtak er oft notað þar sem rannsakandi beitir dómgreind sinni til 
að velja úrtak sem hæfir rannsókninni (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 
Karlsson, 2003). Við val á þátttökuleikskólum og leikskólakennurum var 
leitað eftir því að til staðar væri ákveðin en þó ólík reynsla af því að vinna 
með börnum af erlendum uppruna. Leikskólakennararnir þrír sem valdir 
voru til þátttöku eru allir deildarstjórar á elstu deildum leikskólanna og var 
horft til þess að þeir væru af báðum kynjum, á ólíkum aldri og með misjafna 
reynslu og þekkingu á því að vinna með börnum og foreldrum af erlendum 
uppruna. Leikskólakennararnir eru allir af íslenskum uppruna og menntaðir 
á Íslandi, tvær konur útskrifaðar sem leikskólakennarar fyrir um 20 árum og 
einn karl útskrifaður fyrir fáeinum árum.  

Gagnaöflun fólst í því að tekin voru viðtöl, farið í vettvangsathuganir og 
skoðuð skrifleg gögn leikskólanna, heimasíður, starfsáætlanir og námskrár. 
Gagnaöflun fór að mestu fram á vettvangi í janúar og febrúar 2011 og var 
rannsakandi í um vikutíma á hverjum stað. Á mánudegi var tekið viðtal við 
leikskólakennarana og farið í vettvangsathuganir dagana á eftir en úttekt á 
skriflegum gögnum leikskólanna fór fram jöfnum höndum.  

 

3.2.1 Viðtöl 

Samkvæmt Kvale (1996) eru viðtöl, sem rannsóknaraðferð, góð leið til að 
rannsaka á dýptina og læra af viðhorfum, skoðunum, reynslu, þekkingu og 
sýn viðmælenda. Til eru nokkrar gerðir viðtala en hálf skipulögð (e. semi 
structured) einstaklingsviðtöl eru talin árangursrík. Þau gefa bæði 
rannsakanda og viðmælanda tækifæri til þess að fara út fyrir rammann og 
leita svara við áleitnum spurningum.  
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Til þess að viðtöl beri árangur þarf rannsakandinn að setja upp þannig 
aðstæður að á stuttum tíma myndist tengsl og gagnvirk samskipti sem fela í 
sér meira en yfirborðskenndar samræður eða skoðanaskipti. Rannsakandinn 
þarf að skapa afslappað andrúmsloft sem byggist á trausti og ýta undir að sá 
sem tekið er viðtal við tali opinskátt um reynslu sína og tilfinningar. Í 
viðtölunum þarf rannsakandinn jafnframt að beita virkri og fordómalausri 
hlustun þar sem hann gefur viðmælendum tækifæri til að lýsa reynslu sinni 
án inngripa frá sér eða fyrirframgefnum hugmyndum sínum um veruleika 
viðmælanda (Kvale, 1996).  

Viðtölin fóru öll fram í leikskólunum þar sem leikskólakennararnir sjálfir 
voru á heimavelli og rannsakandi var gestur. Lögð var áhersla á 
framangreind atriði og notast við ákveðinn viðtalsramma sem lagður var til 
grundvallar (sjá viðauka 1). Viðtölin, öll um klukkustundar löng, voru afrituð 
af rannsakanda strax að þeim loknum en Helga Jónsdóttir (2003) leggur 
áherslu á ágæti þess að strax eftir viðtalið sé sest niður og farið yfir það, 
byrjað að ígrunda og greina. Þá er um leið hægt að velta því fyrir sér hvað 
kom á óvart og hvaða tilfinningar viðtalið vakti, enda rannsakanda þá í 
fersku minni öll umgjörð þess.  

 

3.2.2 Vettvangsathuganir 

Einn af grundvallar þáttum eigindlegra rannsóknaraðferða er sú aðferð að 
gera vettvangsathuganir. Hlutverk rannsakandans er þá að safna gögnum 
um umhverfi, hegðun og samskipti í raunverulegum aðstæðum og er 
athugunin oft byggð á einhverskonar gátlista eða fyrirframákveðnum 
atriðum sem rannsakandinn ætlar að skoða (Ary o.fl., 2006). Rannsakandi, 
sem notar þá aðferð að vera á vettvangi til að fylgjast með störfum þeirra 
einstaklinga sem hann er að rannsaka, þarf að átta sig á því að hann getur 
hvorki né ætti að reyna að vera fluga á vegg og að hann getur aldrei orðið 
algerlega hlutlaus áhorfandi óháður öllu því sem verið er að rannsaka 
(Emerson o.fl., 1995). 

Farið var í þrjár vettvangsathuganir í tvo leikskóla og tvær í þann þriðja 
þar sem leitast var við að ná heildarmynd af sem stærstum hluta eins dags í 
hverjum leikskóla. Áður en vettvangsathuganir fóru fram hafði rannsakandi 
útbúið gátlista með atriðum sem sérstaklega skyldi veita athygli á vettvangi 
(sjá viðauka 2 og 3). Gátlistarnir voru unnir með hliðsjón af atriðum sem 
talin eru skipta máli þegar kemur að því að efla sjálfstraust barna (Fall og 
Mc.Leod, 2001, bls. 339-340) og atriða sem mikilvægt er að hafa í huga 
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þegar unnið er með fjölbreyttan barnahóp (Hernandez, 2001; Seefeldt, 
2001; Smidt, 2009).  

Starfshlutfall leikskólakennaranna og vinnutími hafði áhrif á viðveru 
rannsakandans sem var eingöngu til staðar þann tíma sem þeir voru á 
deildinni og var þeim fylgt í öllum þeirra störfum að því marki sem það var 
hægt. Í vettvangsathugunum lagði rannsakandi áherslu á að hafa eins lítil 
truflandi áhrif á vettvanginn og mögulegt reyndist, hafði ekki frumkvæði að 
samskiptum en brást við þegar leitað var eftir þátttöku hans eða áliti, bæði 
af börnum og starfsfólki. Taylor og Bogdan (1998) leggja áherslu á að í 
vettvangsathugunum hafi allt umhverfið áhrif á upplifun rannsakandans. Í 
vettvangsathugunum var því eftir fremsta megni reynt að skilja það sem 
fram fór, m.a. með því að fara í kaffistofu með deildarstjóra, skoða 
samskipti við annað starfsfólk og foreldra, vera á útileiksvæði barnanna og 
fara um leikskólann til að skoða umhverfi hans.  

 

3.2.3 Greining gagna og úrvinnsla  

Greining gagna hélst í hendur við öflun þeirra en það telja fræðimenn 
mikilvægt (Taylor og Bogdan, 1998). Viðtölin voru öll hljóðrituð og afrituð af 
rannsakanda. Vettvangsathuganirnar voru skráðar niður strax að þeim 
loknum og var reynt að skýra á sem nákvæmastan hátt frá því sem gerðist 
en textahólf á spássíu var nýtt til að túlka og greina gögnin meðfram 
skráningu.  

Gagnagreining er í sjálfu sér skapandi ferli en í gegnum túlkun og 
greiningu á þeim upplýsingum sem safnað hefur verið reynir rannsakandinn 
að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu og leitast við að fága túlkun sína á 
því sem rannsakað er. Aðalatriðið er að á meðan rannsakandinn uppgötvar 
nýjar hliðar á þeim gögnum sem hann hefur viðað að sér haldi hann áfram 
að skilgreina þemu og hugtök þar til mettun hefur náðst (Taylor og Bogdan, 
1998). Gagnagreining viðtala hefst síðan af fullum krafti þegar þau hafa 
verið afrituð en „þá eru rannsóknargögnin orðin að rituðum texta 
(transcripts) og þá hefst formleg greining textans sem byggist m.a. á 
túlkunarfræði (hermeneutics)“ (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 255). Öll 
textagögnin frá hverjum leikskóla voru flokkuð saman, þ.e. afrituð viðtöl, 
skráningar úr vettvangsathugunum og skrifleg gögn úr námskrám, 
starfsáætlunum og af heimasíðum til þess að ná sem bestri yfirsýn yfir 
áherslur leikskólanna. Gögnin voru þemagreind en til hliðsjónar var notaður 
spurningarammi fyrir viðtöl og gátlistar fyrir vettvangsathuganir. Skrifuð 
voru niður atriði sem vöktu athygli, bæði í vettvangsathugunum og eftir að 
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þeim lauk. Textagögnin voru marglesin og við lesturinn voru skrifaðar niður 
vangaveltur og hugmyndir sem kviknuðu, oftast á spássíur ritaða textans.  

Taylor og Bogdan (1998) leggja áherslu á að rannsakandi hafi glósubók 
eða möppu til að skrá niður hugmyndir þegar þær vakna. Slíkt verkfæri 
reyndist mér afar vel við lestur fræðilegra heimilda en lestrardagbók var 
færð allt lestrartímabilið þegar fræðilegi kaflinn var undirbúinn og þegar 
greining gagna hófst var lestrardagbókin notuð til hliðar við glósubók með 
hugmyndum og vangaveltum. Þetta var ekki síst gagnlegt þegar farið var að 
setja niðurstöður í samhengi við fræðilegar heimildir.  

 

3.3 Trúverðugleiki, áreiðanleiki og réttmæti rannsóknarinnar  

Trúverðugleika er ætlað að tryggja að í rannsókninni sé farið eftir þeim 
reglum sem lúta að almennum siðareglum í vísindarannsóknum. Sigurlína 
Davíðsdóttir ( 2003, bls. 232-233) fjallar um réttmæti og trúverðugleika 
rannsókna og segir að í eigindlegum rannsóknum sé „oft reynt að afla gagna 
frá fleiri en einum aðila (margprófun), nota fleiri en eina aðferð“ eða skoða 
gögnin út frá fleiri en einni kenningu. Hún segir jafnframt að í eigindlegum 
rannsóknum sé ekki gert ráð fyrir að hægt sé að endurtaka þá atburði sem 
áttu sér stað þegar rannsakandi framkvæmdi rannsóknina eða tók viðtalið. 

Margprófun eykur trúverðugleika rannsókna en með því að taka viðtöl, 
fara í vettvangsathuganir og bera saman skrifleg gögn hefur verið leitast við 
að skoða viðfangsefnið út frá sem flestum sjónarhornum með margprófun. 
Reynt var að tryggja innra réttmæti rannsóknarinnar með því að ganga úr 
skugga um að svörin sem fengust væru svör við sömu spurningum og spurt 
var um (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Takmarkanir rannsóknarinnar felast í smæð úrtaksins, auk þess sem 
hefði verið hægt að dýpka skilning á viðfangsefninu með því að fara í fleiri 
vettvangsathuganir á hvern stað og yfir lengra tímabil. Einnig felast 
ákveðnar takmarkanir í þeim áhrifum sem rannsakandi hafði bæði í 
viðtölum og á vettvangi sem verkefnastjóri í málefnum barna af erlendum 
uppruna hjá Reykjavíkurborg. Sú staða olli því að stundum varð rannsakandi 
nokkurs konar ráðgjafi sem leitað var til á vettvangi, auk þess sem hann 
getur hafa haft áhrif á svör viðmælenda. Reynt var að taka eins mikið tillit til 
þessa og hægt var við greiningu niðurstaðna og litið á það sem jákvæð áhrif 
á vettvang fremur en neikvæð. Eins og fræðimenn hafa bent á þá ætti ekki 
að líta á áhrif rannsakanda á vettvang sem „mengunarvald“, einhvern sem 
spillir því sem verið er að skoða, heldur sem uppsprettu þeirra athugana og 
þekkingar sem skapast við rannsóknina (Emerson o.fl., 1995). 
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3.4 Siðferðileg atriði og gildi rannsóknar  

Við öflun upplýsinga fyrir rannsóknina voru fjórar höfuðreglur siðfræðinnar 
lagðar til grundvallar en þær eru: sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, 
velgjörðareglan og réttlætisreglan (Sigurður Kristinson, 2003). Áður en 
rannsóknin hófst var leitað eftir skriflegu og upplýstu samþykki allra 
þátttakenda. Í upplýstu samþykki felst að þátttakendur eru upplýstir um 
tilgang og eðli rannsóknarinnar, sagt er frá aðferðum við öflun gagna, 
fullum trúnaði er heitið og þátttakendum gefið til kynna að þeim sé heimilt 
að afturkalla samþykkið hvenær sem er í vinnslu rannsóknar (Kvale, 1996; 
Sigurður Kristinsson, 2003).  

Taylor og Bogdan (1998) benda á mikilvægi þess að rannsakandi fái leyfi 
til gagnaöflunar frá þeim sem bera ábyrgð á starfsemi stofnunar og vísa til 
þeirra sem hliðvarða (e. gatekeepers) en með samstarfi við þá er 
rannsakandinn að mynda traust og auka möguleika á betra aðgengi að 
rannsóknarvettvanginum. Á sama hátt þarf rannsakandinn að gefa skýrt til 
kynna að vera hans á rannsóknarvettvanginum sé ekki ógnandi og ekki til 
þess ætluð að rýra eða skaða leikskólastarfið á nokkurn hátt. Auk leyfis frá 
leikskólastjórum leikskólanna þriggja var sótt um leyfi fyrir rannsókninni hjá 
Leikskólasviði Reykjavíkur. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar sem 
sendi staðfestingu á móttöku hennar. Til að halda trúnað við þátttakendur 
var bæði nöfnum leikskólakennara og leikskóla breytt.  

Ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður þessarar rannsóknar á aðra 
leikskóla en þær segja fyrst og fremst til um það hvernig var unnið með 
börnum af erlendum uppruna í þessum þremur leikskólum á þeim tíma sem 
rannsóknin var unnin og hvernig þessir þrír leikskólakennarar sáu hlutverk 
sitt í vinnu með börnum af erlendum uppruna þegar viðtölin voru tekin. 
Rannsóknin hefur því ekkert alhæfingargildi en óskandi er að hún hafi gildi 
sem slík og hægt verði að nýta niðurstöður hennar til þess að efla umræður 
um fjölmenningarlegt leikskólastarf og hlutverk leikskólakennara í vinnu 
með börnum af erlendum uppruna. Einnig getur hún nýst til að efla vitund 
leikskólasamfélagsins í heild á ábyrgð sinni og skyldu við að tryggja jafnræði 
allra barna til náms en líka þeim sem sinna kennslu og endurmenntun 
leikskólakennara.  

Í næstu köflum verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og þær 
greindar út frá þeim þemum sem lögð voru til grundvallar en þau eru 
umhverfi leikskólans, skipulag og efniviður, menntun, reynsla og starf 
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leikskólakennara, viðhorf og væntingar þeirra, samskipti við foreldra og 
börn og vinna með menningu og tungumál.  
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4 Niðurstöður rannsóknarinnar 

Í kaflanum sem hér fer á eftir er greint frá helstu niðurstöðum 
rannsóknarinnar. Byrjað er á að segja frá leikskólunum þremur sem tóku 
þátt og lögð áhersla á það sem vakti athygli í skriflegum gögnum, á 
heimasíðum og í vettvangsathugunum. Að því loknu er fléttað saman 
niðurstöðum úr viðtölum og vettvangsathugunum. Ekki er lögð áhersla á að 
halda sérkennum hvers leikskóla eða deildarstjóra á lofti enda ekki um 
samanburðarrannsókn að ræða. Fyrst og fremst er leitast við að skilja 
hvernig deildarstjórarnir sinna hlutverki sínu og hvað það er sem hefur áhrif 
á gjörðir þeirra og viðhorf með því að leyfa röddum þeirra og sýn að njóta 
sín í sem mestum mæli. Nöfnum leikskóla og leikskólakennara hefur verið 
breytt og hafa leikskólarnir þrír fengið nöfnin Teigur, Flöt og Laut. Hanna er 
deildarstjóri á Teigi, Leifur á Flöt og Ella á Laut.  

 

4.1 Leikskólarnir þrír  

Í leikskólanum Teigi eru rúmlega 70 börn á þremur deildum. Á elstu 
deildinni eru 26 börn fædd 2005 og 2006, af þeim eru 13 börn af erlendum 
uppruna en alltaf hefur verið talsvert um börn af erlendum uppruna í 
leikskólanum. Í námskrá leikskólans segir að hann sé fjölmenningarlegur og 
að lögð sé áhersla á að börnin kynnist fjölbreyttum menningarheimum og 
ólíkum fjölskyldugerðum, hefðum þeirra og siðum. Öll börnin læra söngva á 
fleiri tungumálum en íslensku og haldnir eru alþjóðadagar árlega. Þar segir 
einnig að í fjölmenningarlegum leikskóla þurfi börnin að læra 
umburðarlyndi og fordómaleysi og að bera virðingu fyrir eigin menningu og 
menningu annarra. Í námskrá kemur fram að Fjölmenningarstefna Leikskóla 
Reykjavíkur sé höfð að leiðarljósi í starfi leikskólans.  

Á heimasíðu eru tilkynningar til foreldra á nokkrum tungumálum, auk 
útdráttar úr starfsáætlun leikskólans á tveimur tungumálum til viðbótar við 
íslensku. Í starfsáætlun segir að sú fjölbreytni sem sé ríkjandi í starfsmanna- 
og barnahópnum geri leikskólann ríkari og þá sem eru innan hans víðsýnni, 
auk þess sem mikil áhersla sé lögð á að öllum líði vel og finnist þeir 
velkomnir. Þar kemur fram að fjölmenningarlegt starf hafi verið metið 
sérstaklega á síðasta ári og í ljósi þess hafi verið ákveðið að bæta 
sérstaklega móttökuáætlun vegna barna af erlendum uppruna og leggja 
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áherslu á að símenntun starfsmanna tengdist fjölmenningu. Í framhaldi hafi 
verið boðið upp á heilsdags námskeið um fjölmenningu fyrir allt starfsfólk 
og farið á ráðstefnu um fjölmenningarlegt skólastarf. Þá kemur fram að 
leikskólinn hafi verið mjög virkur í alþjóðlegu Comeniusar-samstarfi um 
lýðræði og fjölbreytt samfélag.  

Í leikskólanum Flöt eru rúmlega 50 börn á þremur deildum. Á elstu 
deildinni eru 25 börn á aldrinum 3-6 ára, þar af eru 12 börn af erlendum 
uppruna. Hátt hlutfall barna af erlendum uppruna er ekki nýr veruleiki í 
leikskólanum Flöt. Í námskrá leikskólans kemur fram að í leikskólanum sé 
unnið samkvæmt Fjölmenningarstefnu Leikskóla Reykjavíkur og að einu 
sinni á ári sé haldin alþjóðavika þar sem börnin, í samvinnu við foreldra sína, 
hafi kynningar á upprunalandi sínu. Leikskólinn hefur á undanförnum árum 
tekið þátt í tveimur fjölmenningarlegum þróunarverkefnum, einu í samstarfi 
við íslenska leikskóla og öðru alþjóðlegu Comeníusar- verkefni og eru 
upplýsingar um það á heimasíðu.  

Upplýsingar á heimasíðu Flatar eru á nokkrum tungumálum, enda eru 
nokkrir erlendir starfsmenn í leikskólanum sem taka þátt í vinnu með 
fjölbreytt tungumál og menningu. Í starfsáætlun kemur fram að í 
leikskólanum sé fjölmenning allsráðandi og að kappkostað sé að gera hana 
sýnilega í öllu starfi leikskólans. Þar kemur fram að mikilvægt sé að hafa 
börnin í eins litlum hópum og hægt er til að starfsfólk geti orðið meiri 
þátttakendur í leik og starfi barnanna, sérstaklega með tilliti til málörvunar 
og þess að virkja samskipti við öll börnin þannig að enginn sé útundan. Eftir 
endurmat síðasta árs var sett markmið um aukna samvinnu við alla foreldra 
og í tengslum við það fór starfsfólk á námskeið um foreldrasamstarf í 
fjölbreyttum barnahópi. 

Í leikskólanum Laut eru rúmlega 50 börn á þremur deildum. Á elstu 
deildinni eru 14 börn fædd 2005 og 2006, þar af eru 5 börn af erlendum 
uppruna. Börnum af erlendum uppruna hefur fjölgað frekar hratt 
undanfarið á Laut og þrátt fyrir að alltaf hafi verið einhver börn af erlendum 
uppruna í leikskólanum þá er svo komið að á yngri deildunum fer hlutfall 
þeirra yfir 50% og á biðlista fyrir næsta ár eru 22 af 30 börnum af erlendum 
uppruna. Heimasíða leikskólans er í vinnslu en í námskrá segir að starfsfólki 
sé boðið upp á námskeið um fjölmenningu og að túlkaþjónusta sé í boði. 
Einnig kemur þar fram að stefna leikskólans sé að starfsfólk leggi sig fram í 
samstarfi og samskiptum við börn og foreldra af erlendum uppruna, sýni 
þeim virðingu og taki tillit til ólíkra trúarbragða.  
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Í starfsáætlun leikskólans kemur fram að leikskólinn ætli að vinna að 
nýjum verkefnum sem efla fjölmenningarlegt starf og ýti undir málþroska 
tvítyngdra barna. Nokkrir starfsmenn af erlendum uppruna eru í 
leikskólanum og kom fram í viðtalinu við Ellu að það væri gott að nýta 
aðstoð þeirra við túlkun og þýðingar þegar við ætti.  

Í leikskólunum Flöt og Teigi eru starfandi sérstakir aðilar sem sjá um 
málefni barna af erlendum uppruna, halda utan um íslenskukennslu þeirra 
og veita starfsfólki ráðgjöf en í viðtölum við Leif og Hönnu kom fram mikil 
ánægja með samstarfið við þessa aðila.  

 

4.1.1 Efniviður, umhverfi og skipulag 

Í leikskólunum Laut og Teigi voru fánar og „velkomin í leikskólann“ á 
tungumálum barnanna á vegg við innganginn. Á Laut var myndrænt 
dagskipulag og veggspjald þar sem umhverfismennt barnanna var útskýrð á 
myndrænan hátt. Myndræn námskrá hékk uppi á vegg í leikskólanum Flöt, 
auk þess sem síða dagsins úr dagbókinni, á íslensku og ensku, hékk upp á 
vegg við innganginn.  

Á Teigi voru fjölbreyttar litaðar brúður, púsluspil og kassi með litlum 
fígúrum sem sýndu margbreytileikann í útliti og getu. Nokkur púsluspil á 
Laut voru með myndum sem sýndu fjölbreytileikann. Fáeinar bækur á Teigi 
voru fjölmenningarlegar, auk þess var þar Atlas-púsl og orðabækur en ekki 
sáust slíkar bækur á Laut eða Flöt. Orðsendingar til foreldra á ólíkum 
tungumálum og fjölbreytt ritmál var vel sýnilegt á Teigi. Heimskort hékk 
uppi í öllum leikskólunum. 

 Í viðtölunum við leikskólakennarana kom fram að þeir legðu enga 
sérstaka áherslu á leikefni með fjölmenningarlega tengingu (tónlist, bækur, 
myndir, spil, efnivið í hlutverkaleik eða annað) en Hanna nefndi að stundum 
kæmu börnin með bækur eða annað að heiman. Á Laut hékk uppi verkefnið 
um stjörnu vikunnar sem var þó ekki í gangi þegar vettvangsathuganir áttu 
sér stað en nánar verður sagt frá síðar. Í leikskólunum Laut og Teigi er 
bangsi sem fer heim með börnunum í hverri viku. Honum fylgir bók sem 
fjölskyldur skrifa í eða setja myndir af því sem bangsinn gerir í heimsóknum. 
Ferðabangsinn og bókin sem fylgdi honum voru á aðgengilegum stað í 
báðum leikskólum fyrir börnin til að skoða.  

Rými og umhverfi deildanna er mjög ólíkt en Teigur er eini leikskólinn 
sem upphaflega er byggður sem slíkur, ágætlega rúmgóður og auðvelt að 
skipta börnunum niður í smærri hópa. Húsnæðið á Laut er ágætt og 
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aðstaðan góð fyrir ekki stærri barnahóp en þar er. Á Flöt er rýmið mjög 
flókið, mörg lítil herbergi og erfitt að hafa yfirsýn yfir deildirnar.  

Skipulag starfsins var einnig mjög ólíkt. Daglegt starf var í mjög föstum 
skorðum á Laut, starfsfólkið stýrði þar styrkri hendi og var alveg ljóst á 
hvaða svæðum börnin áttu að vera og hver átti að gera hvað á hverri 
stundu. Börnin höfðu ekki fullan aðgang að öllu leikefni og ekki var alltaf 
það sama í boði á sama svæðinu tvo daga í röð. Í hlutverkaleik einn daginn 
voru börnin að leika með heimilisdót og annað leikefni sem tengdist heimili 
og var á svæðinu sem þau léku á. Þar voru líka dýnur sem höfðu greinilega 
mikið aðdráttarafl en börnin þurftu að fá leyfi til að nota þær. Einn daginn 
gaf leikskólakennarinn leyfi til þess að nota dýnurnar en ekki næsta dag og 
fylgdu því banni engar sérstakar skýringar sem leiddi til óánægju hjá 
börnunum. Eftir söngstund einn morguninn var frjáls leikur og hópastarf en 
þá var skipt í hópa og ákvað Ella hvaða börn færu fram og hvaða börn yrðu 
kyrr inni á deildinni. Börnin í frjálsa leiknum gátu teiknað, púslað og kubbað 
með lego en einn hópurinn fór í skólahóp. Þar var unnið að borðverkefni 
sem gekk út á að vinna með verkefnablöð, fylgja línum og klára að teikna 
ferhyrning, þríhyrning og hring.  

Á Teigi var ákveðinn rammi en innan hans ríkti sveigjanleiki þar sem 
börnin virtust fá að hafa talsverð áhrif á það sem gert var hverju sinni og 
taka þátt í því að velja hvað var í boði á valsvæðum. Þau virtust líka hafa 
nokkuð frjálsan aðgang að leikefninu sem var til staðar á hverju svæði.  

Á Flöt var skipulagið mjög óljóst fyrir utanaðkomandi og hvorki skriflegt 
né myndrænt dagskipulag. Börnin virtust skipta á milli verkefna og svæða, 
án þess að því fylgdi mikill óróleiki eða stýring sem þó var oft erfitt að átta 
sig á vegna þess hvernig húsnæðið var. Á Flöt var valstund eftir morgunmat 
og samveru þar sem öll börnin settust í hring og völdu sér viðfangsefni eftir 
ljósmyndum. Starfsfólkið ákvað hvað var í boði en setti upp eitt 
„óvissusvæði“ sem börnin réðu. Þó að þau mættu leika með nánast hvað 
sem var og blanda saman leikefni þá var aðgengi þeirra að efnivið misgott. 
Talsvert var um að starfsfólk væri að sækja fyrir þau efnivið sem var 
geymdur í skápum eða uppi á hillum en börnin áttu sínar skúffur sem þau 
höfðu frjálsan aðgang að og gátu geymt hlutina sína í.  

Sjálfshjálp barnanna í fataklefa og við matarborðið var almennt með 
ágætum í öllum leikskólunum. Oft sáu leikskólakennararnir um að skammta 
það sem var heitt en börnin fengu síðan að skammta annað. Þó gætti 
ákveðins misræmis þegar sömu leikskólakennarar gerðu kannski allt fyrir 
börnin í einum matmálstíma en ýttu undir sjálfshjálp í þeim næsta. Á Laut 
og Teigi var börnunum skipt í hópa eftir aldri í samverustundum en á Flöt 
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voru börnin oftast öll saman í samverustund. Leifur sagði þeim reyndar 
einstaka sinnum skipt upp en „ekki markvisst eða í fasta hópa.“ 
Leikskólakennararnir skiptu börnunum ekki í hópa út frá kunnáttu í íslensku 
eða öðru slíku.  

Á Laut og Teigi tóku borðþjónar þátt í undirbúningi og frágangi í kringum 
matmálstíma en ekki var um nein slík föst hlutverk að ræða á Flöt, þó að 
það kæmi fyrir að Leifur bæði börnin að aðstoða sig. Á Flöt og Teigi var 
fyrirkomulagið þannig að morgunverður var borinn fram á einu borði og 
börnin borðuðu en fóru svo að leika. Á Teigi sat Hanna við 
morgunverðarborðið og spjallaði í rólegheitum við börnin eftir því sem þau 
tíndust til hennar en hluti þeirra hélt áfram að leika sér: 

 

Afslappað morgunverðarborð þar sem börnin komu þegar þau 
voru tilbúin og fóru þegar þau voru búin að borða, lítil stýring 
og þau höfðu nokkuð frjálsan aðgang að öllu leikefninu á 
deildinni sem þau gátu náð í sjálf, tekið og skilað eftir hendinni. 
Notalegt spjall við matarborðið. Börnin gengu sjálf frá 
diskunum sínum þegar þau voru búin að borða. 

 

Á Laut gekk morguninn þannig fyrir sig að börnin tíndust inn í 
rólegheitum og fóru að leika sér. Þegar klukkan varð hálfníu áttu börnin að 
taka allt saman til að borða morgunverð:  

 

Morgunverðurinn var lagður á tvö borð þar sem börnin áttu sín 
föstu sæti. Börnin áttu að setjast um leið og morgunmaturinn 
var tilbúin, en starfsfólkið lagði á borðin. Þó að börnin væru 
ekki tilbúin að hætta að leika kom ekki annað til greina en að 
taka saman og setjast strax. Þegar þau voru búin að borða 
máttu þau ganga frá disknum sínum en þurftu að koma aftur 
að borðinu og sitja þar til níu þegar morgunmatnum lauk. 
Talsverður órói var þá kominn í börnin sem voru orðin þreytt 
að sitja og vildu greinilega fara að leika sér.  

 

4.2 Leikskólakennararnir og hlutverk þeirra 

Hér á eftir verður fjallað um helstu niðurstöður úr viðtölum og 
vettvangsathugunum. Köflunum er skipt niður samkvæmt þeim þemum 
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sem komu fram við greiningu gagna og byggja á viðtalsrammanum og 
gátlista fyrir vettvangsathuganir.  

 

4.2.1 Menntun og reynsla 

Eins og áður hefur komið fram útskrifuðust Ella og Hanna sem 
leikskólakennarar fyrir u.þ.b. tuttugu árum en ekki var farið að fjalla um 
fjölbreytilega barnahópa í leikskólakennaranáminu á þeim tíma. Ella sagði 
að reynslan hefði líklega kennt sér mest en einnig þátttaka í námskeiðum, 
t.d. um ólíkar leiðir í íslenskukennslu. Stutt er síðan Leifur útskrifaðist en 
hann segir námið hafa gagnast sér vel, hann hafi öðlast ákveðna 
grunnþekkingu og byggt upp metnað fyrir því að hafa starfið markvisst sem 
væri „svolítið sársaukafullt því að það er lítill tími til að sinna akkúrat þessu 
því að maður er á gólfinu; alltaf.“ Í náminu hjá honum var fjallað um 
fjölmenningarlegt skólastarf og þrátt fyrir of mikla áherslu á umhverfi og 
efnivið, að hans mati, kom fram að virðing fyrir fjölbreytileikanum væri 
aðalmálið „en hvort það kenndi einhverjum það sem hafði það ekki fyrir veit 
ég ekki“, sagði Leifur:  

 

Það var kannski svolítið mikið talað um einhverjar brúður, 
bækur, fána uppi á veggjum eitthvað svona og ég hafði 
takmarkaða trú á því, annaðhvort ber maður virðingu fyrir 
fjölbreytileikanum eða ekki [...] en það var farið inn á bæði 
þessi hugarfarslegu sjónarhorn og úrvinnslu en ég veit ekki, 
kannski á ég eftir að hengja upp fána seinna.  

 

Hanna hefur lengi sótt sér endurmenntun og farið á fyrirlestra og 
ráðstefnur sem tengjast málefnum barna af erlendum uppruna. Hún segir 
það og reynsluna af samstarfi við foreldra, börn og starfsfólk af erlendum 
uppruna hafa kennt sér gríðarlega mikið en auk þess finnst henni mikilvægt 
að vaxa og þróast stöðugt í starfi og fylgjast með því sem er að gerast:  

 

Mér finnst bara gaman að halda mér við í starfi. Í rauninni er 
það, held ég bara nauðsynlegt fyrir leikskólakennara, það 
breytist allt svo hratt og ef maður hefði útskrifast fyrir 20 árum 
og sæti bara ennþá við sama borð og væri ekkert að gera neitt í 
neinu þá held ég að maður væri bara orðinn úreltur.  
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Þá segist Hanna hafa lært mikið af því að taka þátt í alþjóðlegum 
samstarfsverkefnum. Þannig hafi hún fengið tækifæri til að ferðast til 
annarra landa, kynnst starfi leikskóla sem væri fjölbreytt og oft frábrugðið 
því sem hér tíðkast og fengið að taka þátt í samræðum um ólíka menningu 
og uppeldi. Hanna sagði frá sjö landa samstarfsverkefni um lýðræði þar sem 
eitt af markmiðunum var að búa til sameiginlega stefnu allra 
þátttökulandanna. Í einu landinu var leyfilegt að slá börnin og vildu 
kennararnir þar setja ákvæði um líkamlegar refsingar inn í skriflega 
yfirlýsingu samstarfshópsins. Hin löndin settu sig algerlega upp á móti því 
en þurftu að komast að niðurstöðu. Aðspurð um hvernig það hefði verið 
leyst sagði hún:  

 

Þetta var bara leyst á ráðstefnum og fundum og þetta var 
aldrei sett inn en við vitum að við breyttum ekkert 
uppeldisaðferðum í þessu landi. Það sem komst til skila var að 
þarna voru sex önnur lönd sem öll sögðu Nei, þetta gerum við 
ekki og það fékk kannski sjöunda landið til að hugsa málið og 
ég man að ég ræddi það mikið við kollega minn hér, út á hvað 
gengur Comenius, er það endilega að við séum að vinna saman 
í öllum löndunum að einhverju einu settu markmiði eða er það 
til að opna viðhorf fólks, fá nýja sýn á barnauppeldi? Ég er ekki 
frá því. 

 

4.2.2 Starf leikskólakennaranna 

Öll telja Hanna, Leifur og Ella sig vera nokkuð vel í stakk búin til að vinna 
með fjölbreyttan barnahóp en misjafnt var hvaða augum þau líta hlutverk 
sitt. Ella sagðist ekki hafa breytt neinu sérstöku í starfi deildarinnar í 
gegnum tíðina þó að börnum af erlendum uppruna hafi fjölgað, „maður vill 
auðvitað að þau taki bara þátt í því sem maður er að gera hér, svona því 
starfi sem við erum að móta og viljum gera vel.“ Hún hefur þó ákveðnar 
áhyggjur af því að starfið sé ekki nógu markvisst þegar börnunum fjölgar 
svona hratt og vill „auðvitað alltaf gera betur“:  

 

Eftir því sem hópurinn verður stærri þá er þetta eitthvað sem 
þarf að styðja við, þetta er ekki að koma alveg, þó að þessi 
börn fari inn í þetta dagsskipulag en sum eru kannski ekki að ná 
íslenskunni nógu vel þannig að það þarf meira [...] þetta eru 
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náttúrlega svo mörg börn og við vildum helst fá starfsmann, 
peninga fyrir starfsmanni sem gæti sinnt því.  

 

Leifur segist ekki upplifa óöryggi í vinnu með börnum af erlendum 
uppruna en „mikla ábyrgðartilfinningu gagnvart þessu, aðlögun og 
menningu.“ Hann sagðist stundum vera hugsandi yfir því hvernig gengi með 
tungumálið, hversu mikið hann væri að kenna börnunum í íslenskunni og 
hvernig það gengi. Aðalatriðið hjá honum er að menning barnanna í 
hópnum „slípist vel saman og haldi góðri stemningu, þau séu öll með“ en 
það gengur vel, að mati Leifs, sem telur nauðsynlegt að „sprella í 
krökkunum og hafa húmor, bara að ná að halda þessari lifandi góðu 
barnamenningu, að það sé góð stemning og að þeim líði öllum vel .“  

Leifur lagði mikið upp úr þátttöku barnanna í samveru- og söngstundum 
sem voru lifandi og einstaklega skemmtilegar og báru með sér þá góðu 
stemningu sem Leifur nefnir hér að framan:  

 

Börnin komu úr útiveru og fóru í söngstund. Þau settust niður 
og biðu spennt eftir starfsmanni með gítar sem kom fljótt og 
byrjaði að syngja. Börnin tíndust inn eitt og eitt úr útiverunni 
en það truflaði engan. Þau voru einstaklega áhugasöm, glöð og 
virk í söngstundinni. Gítarleikarinn færði sig til eftir því sem 
börnunum fjölgaði til að öll sæju hann vel. Hann söng fjörug lög 
og róleg lög, hátt og lágt með og án hreyfingar, sitjandi og 
standandi og börnin fylgdust mjög vel með. Ef börn voru með 
óróa og að trufla bað hann þau í einhverjum tilfellum að færa 
sig aðeins til en gerði það á mjög afslappaðan hátt. 
Starfsmaður sem sinnti málefnum barna af erlendum uppruna 
og annar starfsmaður á deildinni bættust í hópinn þegar öll 
börnin voru komin inn og allir tóku þátt af lífi og sál.  

 

Hanna sagðist líta á það sem hlutverk sitt og ábyrgð að tryggja að börn af 
erlendum uppruna væru virkir þátttakendur í leikskólastarfinu og næðu 
góðum árangri en til þess þyrfti hún að leggja sig fram um að efla skilning 
barnanna þannig að þau geti lesið í umhverfið og skilið það sem er í gangi 
hverju sinni:  

 

H: Sko, ég myndi segja að hlutverk mitt sem deildarstjóra sé að 
koma sem mestu til skila og að koma sem mestu inn, 
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sérstaklega kannski íslenskunni þannig að börnin geti bjargað 
sér sem mest þegar þau fara frá mér.  

R: Í grunnskólann? 

H: Já, eða bara í samfélagið, í rauninni út í samfélagið, koma 
sem mestu inn hjá þeim áður en þau hætta hjá mér þannig að 
þau geti gert sig skiljanleg og skilji umhverfið sitt betur og vel, 
[...] mér finnst þetta í raun bara ögrandi starf fyrir mig, já að 
hafa þau hjá mér og koma sem mestu til skila.  

 

Hanna lagði áherslu á að til þess að geta kennt börnunum íslensku og að 
læra á umhverfi sitt þyrfti að standa eins vel og hægt væri að undirbúningi 
vegna komu nýrra barna á deildina til að byggja upp traust, örugg tengsl og 
góð samskipti frá upphafi. Hanna var vön að vera eini leikskólakennarinn á 
deildinni og vandist því þá að taka nýju börnin sem voru að byrja og töluðu 
ekki íslensku í sinn hóp, „því að ég veit að ég legg mig fram við þetta, ég 
treysti hinu starfsfólkinu alveg en einhvern veginn hef ég alltaf gert þetta, 
ég tek þau til mín.“  

Þegar rannsóknin fór fram var nýbyrjuð stúlka, hér nefnd María, á 
deildinni hjá Hönnu. Hún var nýflutt til landsins ásamt móður sinni, talaði 
enga íslensku en var altalandi á móðurmáli. Áður en hún byrjaði hélt Hanna 
fund með starfsfólki til að upplýsa það, auk þess sem hún sagði börnunum á 
deildinni frá því að María væri að byrja og „þau þyrftu öll að taka þátt í að 
kenna henni íslensku og útskýra fyrir henni og passa upp á það að hún væri 
með.“ Börnin á Teigi voru augljósir þátttakendur í því að taka vel á móti 
Maríu og með hjálp Hönnu og þeirra var hún oftast þátttakandi í leik og 
starfi, þó að stundum vildi hún greinilega leika sér í ró og næði og fékk það 
alveg:  

 

Eftir að hafa gengið frá eftir morgunverðinn settist María hjá 
tveimur stelpum sem hún hafði veitt talsverða athygli á meðan 
hún sat við morgunverðarborðið. Stelpurnar voru að leika sér 
með einhverja hólka og þvottaklemmur í mörgum litum. Önnur 
þeirra er af erlendum uppruna. Þær tóku Maríu strax vel og 
fóru að sýna henni og útskýrðu leikinn fyrir henni með 
einföldum orðum. Hún lék við þær um stund en fór síðan að 
dunda sér við að skoða dúkkuhús sem var rétt hjá.  
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Hanna sagði frá því að hún hefði beðið túlkinn, sem kom í fyrsta viðtal 
með móðurinni, um að fara yfir helstu atriði á deildinni með mæðgunum 
„þannig að hún skildi það betur.“ Hanna lagði mikið upp úr því að styðja 
Maríu við að taka þátt í starfi leikskólans og leiða hana í gegnum 
dagskipulagið með því að nota myndir, bendingar, látbragð og annað sem 
þurfti. Þegar börnin áttu að taka saman og fara í val byrjaði Hanna á að ná í 
Maríu og sýna henni á myndrænu dagskipulagi hvað væri næst á dagskrá og 
hvar hún átti að setjast. Þegar börnin fóru að ganga frá eftir leikinn hætti 
Hanna ekki að útskýra fyrr en María hafði skilið:  

 

Hanna spurði Maríu hvort hún vildi setja myndina í hólfið sitt 
eða skúffuna og ýkti það sem hún var að segja með því að 
benda á skúffuna hennar og fram í fataklefa. María skildi hana 
greinilega ekki þannig að Hanna fór með hana að skúffunni og 
síðan fram í fataklefa til að sýna henni hólfið. Eftir smástund 
kom María hlaupandi og náði í myndina sína þannig að Hönnu 
hafði tekist að koma henni í skilning um það hvað væri hólf og 
hvað væri skúffa.  

 

Ella og Hanna sögðust sem deildarstjórar bera ábyrgð á að öllum 
börnunum liði vel og að þeim mætti jákvætt viðhorf allra starfsmanna. Ella 
nefndi að sér þætti sérstaklega mikilvægt að taka vel á móti og upplýsa nýtt 
starfsfólk um börnin á deildinni enda væri það hennar ábyrgð að leiðbeina 
því um það „hvernig best væri að vinna með erlendum börnum.“ Hennar 
væri að gefa þau skilaboð að þetta væru „frábærir krakkar“ og að ekki 
mætti dæma þau eða hegðun þeirra á röngum forsendum. Hún taldi að 
þetta kæmi síðan „með reynslunni og smám saman“ en hún væri 
fyrirmyndin fyrir starfsfólkið sem þyrfti að vera kurteist og koma eins fram 
við öll börn og foreldra. Hanna sagði hluta af sínu starfi felast í að vinna 
stöðugt að jákvæðari sýn og virðingu starfsfólksins gagnvart fjölbreyttum 
hópum foreldra og barna. Málin þyrfti að ræða og starfsfólk þyrfti að vera 
vakandi fyrir því að dæma ekki fólk út frá þeim hópum sem það tilheyrði 
eða út frá hegðun sem samræmdist ekki íslenskum hefðum og siðum. Hún 
nefndi dæmi um móður Maríu en starfsfólk hafði þurft að taka á alvarlegu 
atviki sem kom upp hjá henni sem tengdist menningarbundnum áherslum í 
uppeldi og umgengni við börn. Hanna lagði áherslu á að í slíkum tilfellum 
væri nauðsynlegt að hún sjálf og samstarfsfólkið reyndi að reyna að skilja 
hlið móðurinnar á málinu, hennar reynsluheim og byrja þar, en ekki stilla 
henni upp við vegg og dæma út frá gildandi viðmiðum:  
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Þetta eru bara mismunandi hefðir og mismunandi skoðanir, ég 
held að ég sé frekar opin fyrir öðruvísi viðhorfum og þótt að við 
séum með gildandi reglur hér í leikskólanum þá þarf að koma 
þeim til skila […] þú veist við þurfum ekki að ræða þetta svo 
mikið hér á kaffistofunni, og ekki baktala og ekki fara að dæma 
fólk fyrir eitthvað sem hefur kannski hingað til verið allt í lagi af 
þeirra hálfu.  

 

Leifur, sem tók við deildarstjórastarfinu aðeins fimm mánuðum áður en 
viðtalið var tekið, sagði það fela í sér mikla ábyrgð sem honum þætti gaman 
að takast á við, enda fengi hann um leið tækifæri til að vera stefnumótandi. 
Honum varð tíðrætt um tímaleysi, að of lítill tími væri til undirbúnings og 
skipulags og sagði „erfitt að virkja þessar fáu stundir sem gæfust til að 
byggja upp metnað í starfi“, auk þess sem hann hefði samviskubit gagnvart 
sínu dugmikla samstarfsfólki sem vildi undirbúa starfið meira og betur en 
hægt væri. Miklar kröfur væru gerðar til þess um markviss vinnubrögð en 
hann gæti aldrei veitt því undirbúningstíma eða stuðning:  

 

Þessi tilfinning að geta ekki sinnt starfinu af þeim metnaði sem 
á að gera, það er aldrei afleysing og maður er bara á gólfinu 
allan tímann og það er aldrei hægt að leggja hlutina fyrir sig, 
svona langtímaplön og allt, þetta dettur rosa mikið uppfyrir 
þannig að við erum rosa mikið bara að prjóna eftir eyranu.  

 

Einn morguninn í miðjum leiktíma barnanna stóð Leifur fyrirvaralaust 
upp frá borðinu þar sem hann sat og sagði við samstarfskonu sína:  

 

...að hann væri að hugsa um að bjóða einhverjum krökkum að 
fara út. Hún var greinilega undrandi á því og spurði: „Hvenær?“ 
Hann sagði: „Bara núna“ og byrjaði að bjóða börnunum út. 
Nokkur börn voru til í það. Leifur fór með þeim í fataklefann og 
þau byrjuðu að klæða sig út.  

 

Ella minntist líka á tímaleysi og fannst oft erfitt að finna tíma til að 
undirbúa starfið og fylgja því eftir. Hún upplifði að það væri svo margt sem 
þau ætluðu alltaf að gera „rosalega vel“ með erlendu börnunum en „svo 
rennur ýmislegt út í sandinn þó við höldum alltaf einhverju og leggjum 



 

60 

áherslu á að þau séu að taka þátt í sem mestu og hafa gaman.“ Leifur sagði 
fjölbreytileikann í barnahópnum, bæði það að vera með mikið af erlendum 
börnum sem væru misvel stödd í íslensku og börn á ólíkum aldri, koma í veg 
fyrir að hægt væri að vinna ákveðin verkefni. Hann sagði að:  

 

Fjölbreytt tungumál og samskipti sem taka meiri toll en önnur 
þýða að við höfum ekki tækifæri til að vera með risastór 
verkefni sem væri meira gaman að vinna með krökkum sem 
eru orðin 5 eða 6 ára og geta farið dýpra í verkefnin og unnið 
lengur; það er einn af þessum hlutum sem ég sakna úr starfinu 
okkar.  

 

Öll minntust þau á hlutverk sitt gagnvart félagslega þættinum, mikilvægi 
þess að börnin væru með í leiknum, ættu vini og væru ekki útundan. Þau 
töluðu um að gott væri að skipta börnunum í smærri hópa þannig að 
auðveldara væri að vinna með þeim. Leifur sagði starfsfólk fylgjast vel með 
því hvernig börnunum líður og hvort þau leiki við aðra:  

 

Við horfum rosalega mikið á það að krakkarnir séu ekki að 
einangra sig, það er náttúrlega munur á því hvort krakki er einn 
að leika sér einn daginn af því að hann vill fá að vera í friði eða 
ekki [...]. Úti í garði þá eru svona súmm augu, er einhver einn? 
Þetta er bara svona að vera vakandi, sérstaklega þegar einhver 
er að draga sig út úr eða eitthvað, demba sér þá inn í leikinn 
með þeim og svona draga þau aðeins af stað. 

 

Þátttaka barnanna í því sem var verið að gera hverju sinni var almenn og 
ekki áberandi að börn væru útundan þó að árekstrar kæmu upp í öllum 
leikskólunum. Þá virtust börnin leika sér saman þvert á kyn og uppruna. 
Börnin voru þó misjafnlega virk og áhugasöm í starfi og leik sem virtist 
tengjast því hversu áhugaverð og krefjandi verkefni og efniviður voru í boði. 
Ella og Hanna voru duglegar að leiðbeina börnunum og tryggja það að þau 
gætu tekið þátt í því sem væri verið að gera og leiddu þau áfram með því að 
tala sig í gegnum athafnir og sýna börnunum um leið:  

 

Ella hvatti börnin áfram með athugasemdum eins og: „Settu 
gaffalinn í kjötbolluna og hnífinn hér og skerðu svo, sjáðu þú 
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getur þetta sjálf, flott hjá þér“ og „Getið þið hjálpast að, þið 
eruð svo dugleg að gera þetta saman?“  

 

Leifur og Ella eru sammála um að það erfiðasta eða flóknasta við starfið 
sé þegar það koma börn sem tala ekki íslensku. Einnig þegar upp kemur 
misskilningur milli leikskóla og foreldra, annað hvort vegna lítillar 
íslenskukunnáttu eða vegna frábrugðinnar menningar. Þeim þykir hinsvegar 
spennandi að vera með fjölbreyttan hóp og það sem veitir þeim mesta 
ánægju er þegar vel gengur. Ella segir það líka mjög gefandi þegar gott 
samstarf næst við foreldrana. Leifur telur mestu umbunina felast í því þegar 
börnin ná tökum á nýju tungumáli:  

 

Og svo eru bara rosalega jákvæðu hlutirnir og það er mest 
spennandi að sjá þegar þau kveikja á nýja tungumáli, þegar þau 
fara að æfa sig með það, sjá hvað þau eru stolt; „Ég sagði 
þetta.“ Þau geisla alveg. Já, þá fær maður svona ég hjálpaði 
smá til og klappar sér aðeins hérna (leggur hönd að brjósti).  

 

Hann telur þó aðalmálið að börnunum líði vel og þau fái að halda í sín 
sérkenni: „Hitt verður líka að fá að vera, þeirra menning, þeirra öryggi, en 
alls ekki vera að rífa það af þeim, til þess að vera að kenna þeim fyrr 
íslensku.“  

Leifur segist ekki vera með neina sérstaka framtíðarsýn í starfi með 
fjölbreyttum barnahópi, mikilvægast telji hann það að vera í góðu skapi en 
„ef ég get það ekki lengur þá þarf ég að finna mér eitthvað annað að gera.“ 
Hann telur tímaskort og of fátt starfsfólk hindra framþróun í 
fjölmenningarlegu leikskólastarfi:  

 

Það er búið að búa til fínar formúlur fyrir fullt af starfi, það er 
búið að kenna, þú veist, ákveðin vinnubrögð og setja ákveðna 
„standarda“ í þessu dæmi sem er ekkert grín að fylgja eftir eða 
halda þessum „standördum“, það er í raun og veru bara fleira 
starfsfólk og meiri tími en ég hef mjög mikinn metnað fyrir 
þessu starfi.  

 

Framtíðarsýn Hönnu er skýr en hún lagði áherslu á að börn fengju 
reynslu af því frá upphafi að vera í fjölbreyttum hópi:  
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Ég vil hafa þau blönduð, ég vil ekki að það sé nein nýbúadeild 
eða nýbúaleikskóli, ég vil að þau séu öll saman til að læra á 
mismunandi hefðir og menningargildi og upplifi þannig börnin 
öll í heiminum hvar sem er, þau vaxi upp við það að það eru 
bara ólík gildi og viðmið hjá hverri og einni þjóð og þau eiga að 
læra að meta það, ég held að það sé best að byrja að læra það í 
leikskóla, best í byrjun. Ég veit að það er verið að prufa 
nýbúadeildir í skólum, ég veit ekkert hvernig þær virka, bara 
þetta „nýbúadeild“ finnst mér ekki gott, það getur vel verið að 
þau séu að gera stórkostlega hluti án þess að ég viti um það en 
bara þetta „nýbúadeild“ er þá öllum erlendum börnum hrúgað 
saman í einn bekk og þau látin vinna saman, og hvað gerir það? 
Þú ert að búa til lítinn ramma innan stóra rammans, ég veit 
ekkert um þetta, en ég vil hafa blöndun því þar læra börnin 
mest, ég er að tala um öll börnin, íslensku erlendu, alveg sama 
hvaðan er, það eru ríkjandi viðmið hér og það eru ríkjandi 
viðmið þar og þú lærir það, þetta er svona hér. 

 

4.2.3 Viðhorf og væntingar  

Í viðtölum við Ellu, Hönnu og Leif kom almennt fram jákvætt viðhorf þeirra 
til barna og foreldra af erlendum uppruna. Hanna segist alla tíð hafa haft 
jákvæð viðhorf gagnvart fjölbreytileikanum, það hefði líklega ekki breyst 
mikið frá upphafi en hún hefði kannski opnast og væri orðin öruggari í starfi 
en í byrjun. Hún telur að það hafi orðið mikil breyting á viðhorfum fólks í 
þjóðfélaginu og leikskólasamfélaginu almennt. Beðin um að skýra það 
nánar, segir Hanna: 

 

Ummm, fólk er opnara fyrir erlendum börnum eða bara 
erlendu fólki í dag. Hér áður fyrr var bara „Þessi kemur þaðan“ 
og ekkert meira um það rætt og ekkert lagt upp úr því að kenna 
þeim meira. Í dag eru allir vakandi fyrir því að reyna að koma 
öllu til skila með handapati, eða táknum eða með myndrænum 
skilaboðum, það var ekkert gert hérna áður fyrr. 

 

Leifur sagði viðhorf sitt fyrst og fremst einkennast af mikilli virðingu 
gagnvart barnamenningu almennt, víðsýni og lífsgleði. Sýn hans hefði ekki 
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síst mótast í gegnum það að vera elstur í fjögurra systkina hópi og að áður 
en hann varð ráðsettur maður og eignaðist eigin börn hafi hann ferðast og 
velt fyrir sér hlutunum:  

 

Ég ferðaðist mikið um Evrópu, svona þvældist og hugsaði 
málin, ég held að það hafi gert mér mjög gott, svona 
hugarfarslega og með sýn á hlutina, vera ekki að festa sig strax í 
einhverju munstri heldur líta í kringum sig.  

 

Viðmælendur sögðu að ekki væri hægt að tala um börn og foreldra af 
erlendum uppruna sem einsleitan hóp og alls ekki hægt að alhæfa um börn 
eða foreldra út frá bakgrunni og upprunalandi. Leifur taldi þó mögulega 
hægt að alhæfa um einstaka hluti en sagði „sérstaklega gaman þegar maður 
fer að átta sig á öllum fjölbreytileikanum innan hópa.“ Þau voru sammála 
um að mikilvægast væri að reyna að kynnast börnum og foreldrum á 
einstaklingsforsendum. Misjafnt væri þó hvað foreldrar hefðu sig mikið í 
frammi en það færi alls ekki eftir því hvaðan fólk kæmi, eða eins og Hanna 
segir:  

 

Það er bara misjafnt eftir persónuleika, ekki eftir löndum, við 
erum með erlenda foreldra hér sem vilja vera með í öllu og svo 
erum við með aðra frá sama landi sem draga sig í hlé og eru 
bara feimnir og hræddir og vilja helst ekki að við yrðum á þau, 
þannig að það er bara persónuleikinn, alveg óháð þjóðum, 
alveg eins og með íslenska fólkið.  

 

Ella og Hanna eru sammála um að viðhorf fólks geti breyst og þróast í 
jákvæðar áttir með reynslu og aukinni þekkingu en Leifur hafði vissan 
fyrirvara gagnvart því og taldi vera til fólk sem gæti tekið nýjum 
hugmyndum en svo væru líka aðrir sem væru fastir á sínu og ekki tilbúnir til 
að skipta um skoðun „en ég held að maður reyni alltaf að vera góð 
fyrirmynd.“ Hann sagði að í tilfelli foreldranna þá hlytu viðhorf þeirra að 
breytast þegar hópur barna af erlendum uppruna væri eins stór og á Flöt. Ef 
foreldrar hefðu neikvætt viðhorf þá yrði það varla lengi:  

 

Það er nú örugglega erfitt ef einhver er með íslenska barnið sitt 
hér og er ekki fyrir fjölbreytta menningu, þá held ég að það 
verði ekki mikið lengur. Annaðhvort fer hann bara eða það 
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opnast augun, að sjá bara barnið sitt leika í öllum 
fjölbreytileikanum og líða vel og sjá að menningar eða þessi 
munur gerir ekki neitt.  

 

Hanna sagði algerlega hægt að breyta viðhorfum með reynslu og 
þekkingu og með því að vinna stanslaust í því og ræða málin: 

 

Það er alveg hægt að breyta þeim, við vitum það, ha!, og ég 
efast ekki um það bara með góðum útskýringum, ekki dæma. 
Einn pólskur brýst inn og þá eru allir pólskir ömurlegir, hvað 
hefur þú heyrt þetta oft á Íslandi, ha? Fólk er svo fljótt að 
dæma og það er kannski það sem við erum að koma í veg fyrir 
hér. […] Því allt sem þú þorir ekki að tala um verða fordómar 
seinna meir.  

 

Hún taldi mjög mikilvægt að vinna líka með viðhorf barnanna, m.a. til að 
koma í veg fyrir fordóma þeirra á milli, þó hún teldi börn almennt ekki vera 
með fordóma:  

 

Sko, flestir krakkar eru ekki með fordóma [...] þetta er bara 
utanaðkomandi lærdómur, það er engin spurning, þetta er það 
sem þau heyra í umhverfinu. Þú sérð börn fara héðan alsæl og 
kát og fjórum fimm árum seinna verða þau fyrir einelti í 
skólanum bara af því að þau eru einhversstaðar frá. Það er ekki 
á leikskólanum, þetta er eitthvað sem þau læra annars staðar 
frá, tileinka sér sjónarmið annarra, hvort sem það eru 
fjölmiðlar eða skólinn eða fjölskyldan eða vinirnir eða 
þjóðfélagið allt.  

 

Hanna sagðist oft nota tækifærið til að ræða um fjölbreytileikann í 
barnahópnum og börnunum þætti það ekkert tiltökumál, viðhorf þeirra 
gagnvart ólíku útliti og menningu væri yfirleitt gott. Hún sagði þó að sér 
hefði brugðið talsvert, nokkrum dögum áður, þegar veikindi í 
starfsmannahópnum urðu til þess að skipta þurfti börnunum á milli tveggja 
starfsmanna í stað þriggja. Eitt barnið á hennar borði tók þá eftir því að 
bæði brúnu börnin á deildinni sátu við sama borðið og sagði:  
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„Hey, nú eru bæði brúnu börnin á okkar borði.“ Ég viðurkenni 
að ég var fyrst alveg: „Hvað er eitthvað að gerast?“ En tónninn 
var alveg je, bæði þetta var bara gaman, þau fóru bara að pæla 
hvað skyldu vera mörg brún börn á deildinni, hvað mörg með 
svart hár og hvað mörg með svona augu og þetta urðu 
skemmtilegustu umræðurnar í þessum drekkutíma. En þú veist, 
maður er kannski bara of viðkvæmur, það kom fyrst á mig, er 
eitthvað svona í gangi sem ég veit ekki um eða eitthvað, en 
bara gleðin í röddinni, það var númer eitt, tvö og þrjú og við 
höfum auðvitað oft rætt það, af hverju eru sumir brúnir og 
aðrir hvítir, af hverju er þessi með svona augu, það er af því að 
þessi kemur þaðan og þar er fólk svona.  

 

Einn daginn þegar Hanna sat við borð með nokkrum stúlkum sem voru 
að lita var umræðan á þessum nótum: 

 

Þegar stúlkan fór að velja liti kom Hanna með umræðu um liti 
og þegar hún byrjaði að lita augun horfði Hanna í augun á 
henni og sagði: „Þú ert með brún augu“ og náði í brúnan lit, 
náði svo í grænan lit og sagði: „Er einhver með græn augu?“ 
„Ég er með blá augu, en þið“, sagði hún og skoðaði augun í 
öllum stelpunum við borðið sem voru allskonar á litinn en það 
varð til þess að þær byrjuðu að ræða sín á milli um sinn 
augnalit og tengja við litina.  

 

Þegar rætt var um væntingar til getu barnanna var greinilegt að 
viðmælendur höfðu góða trú á getu barna af erlendum uppruna en sögðu 
þau misjöfn eins og önnur börn. Ekki var algengt að þau lýstu börnum sem 
töluðu litla íslensku sem mállausum en það kom fyrir og þá bættu þau 
yfirleitt við „á íslensku.“ Viðmælendur lögðu sig fram um að horfa á sterkar 
hliðar barnanna og lýstu með stolti og ánægju dæmum af börnum sem 
gengur vel. Leifur lagði áherslu á að það væri mjög ólíkt og persónubundið 
hvernig börnin í hópnum læra en var mjög upprifinn þegar hann lýsti 
tveimur börnum í barnahópnum: 

 

Einn er með rosa rímheila, hann var rosa fljótur að læra 
tungumálið og núna þegar hann heyrir eitthvað orð þá bara 
hestur, bestur. Ég var að dást að honum um daginn, hvað hann 
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var fljótur að grafa upp í nýja tungumálinu sínu rímorð, honum 
finnst svo gaman að leika sér með það. Og svo stelpa frá … sem 
lærði íslensku hjá okkur á nokkrum mánuðum [...] og líka bara 
undravert að fylgjast með þeim hvað þau eru hæfileikarík til að 
gera þetta og einmitt þessi munur, ég sé svo sterkt þennan 
mun. 

 

Í matmálstímum ræddi Leifur heilmikið við börnin á notalegan og 
afslappaðan hátt en við borðið hans sátu bæði börnin sem hann hafði talað 
um í viðtalinu. Þau voru mjög virk í samræðum um það sem var í gangi auk 
þess sem þau léku sér með tungumálið, rímuðu og sögðu brandara. Stelpan 
sem Leifur hafði talað um í viðtalinu og hafði verið eldsnögg að læra 
íslensku og strákurinn sem var svo duglegur að ríma voru á kafi í 
samræðum, hlógu og spjölluðu og smituðu hin börnin við borðið af gleði 
sem Leifur tók þátt í. Yngsta stúlkan við borðið fór að leita að stöfum sem 
hún þekkti á smjörboxinu og mjólkurfernunni og um leið fóru börnin að 
ríma orð sem byrjuðu á þeim stöfum. Leifur tók þátt í þeirri könnunarleit að 
orðum og stöfum og rétti henni smurostinn, kexpakkann og fleira sem hún 
og hin börnin gátu nýtt til að skoða stafi og um leið og þau voru búin að 
borða var náð í blöð og liti til að skrifa og teikna, m.a. stafina sem þau voru 
að pæla í.  

Ella taldi að stundum vantaði upp á sjálfstraustið hjá börnunum en slakt 
gengi í íslensku gæti verið ástæðan fyrir því. Ella sagði þó mjög misjafnt 
hvernig börnum af erlendum uppruna gengi í leikskólanum, eins og öðrum 
börnum:  

 

Það er ofsalega misjafnt, fer eftir þeim en þau finna sér líka leið 
[...], þetta eru mismunandi styrkleikar, svona sterk í sumu en 
ekki öðru og við kannski leiðum þau svona áfram og hjálpum 
þeim inn í leikinn og svona ef það er það sem þarf en mér 
finnst þetta ofsalega misjafnt.  

 

Í samverustundinni fór Ella með þeim í nafnaleik þar sem þau áttu að 
kynna sig og nota tákn með tali. Börnin voru misjafnlega áhugasöm, ein 
stelpan vildi ekki taka þátt og gerði Ella lítið úr því. Mikið var lagt upp úr að 
þau sætu stillt og prúð með beina fætur og væru ekki að trufla. Ég tók 
sérstaklega eftir einum dreng af erlendum uppruna, sem truflaði mikið en 
stöðugt var verið að sussa á hann og færa hann til. Eftir hádegismatinn 
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máttu börnin fara að púsla, perla, kubba og leika sér í heimiliskrók. 
Fyrrnefndur strákur valdi sér púsl sem greinilega var erfiðara en hann var 
vanur að velja því að Ella fór til hans, settist hjá honum og leiddi hann í 
gegnum púslið:  

 

„Vá duglegur ertu með svona erfitt púsl?“ Síðan settist hún hjá 
honum og fór að hjálpa til við púslið. Hún ræddi við hann um 
það hvernig bitarnir ættu að snúa, hvað væri á myndunum, 
hvað passaði fyrir ofan, við hliðina á, hvað væri slétt og hvað 
ekki.  

 

Hanna sagði að væntingar til barna af erlendum uppruna væru ekkert 
aðrar eða minni en til annarra barna, helst væri að hún gerði meiri kröfur til 
sjálfrar sín enda vill hún vera viss um að koma öllu til skila til barnanna 
þannig að þau geti tekið þátt í leikskólastarfinu.  

Í viðtölunum var spurt hvort og hvernig væri unnið með móðurmál 
barnanna í starfi leikskólans. Allir viðmælendur nefndu dæmi um það þegar 
börnin hefðu kennt þeim orð og orð í sínum móðurmálum og að þeim þætti 
spennandi að læra af börnunum á þann hátt auk þess sem öllum börnunum 
þætti það skemmtilegt, líka íslensku börnunum. Á Teigi varð ég vör við að 
foreldrar og starfsfólk sem töluðu sama tungumál og börnin áttu jákvæð 
samskipti við þau að eigin frumkvæði og á móðurmáli barnanna og börnin 
svöruðu til baka. Bæði á Laut og Teigi gátu foreldrar skrifað í bókina með 
ferðabangsanum á ensku eða eigin móðurmáli, auk íslenskunnar og sagði 
Ella:  

 

Við hvetjum fólk til að skrifa eitthvað og þau kannski treysta sér 
ekki til að skrifa á íslensku, þá reynum við að finna einhverja 
aðra leið og kannski geta þau aðeins sagt frá en bara aðeins til 
að fá þessi samskipti og samvinnu á milli.  

 

Bæði hún og Hanna sögðu börnin sýna ólíkum tungumálum sem skrifuð 
væru í bangsabókina áhuga og börnin sem kæmu með bangsann og bókina í 
leikskólann væru alltaf jafn stolt af sínu. Í einni heimsókn minni á Laut var 
lesið upp úr bókinni eftir heimsókn til drengs af erlendum uppruna, sem 
mjög stoltur og ánægður sýndi krökkunum bangsann, bókina og hluti sem 
mamma hans hafði búið til fyrir bangsann. Á eftir settist ég niður með 
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bókina til að skoða hana og þá komu nokkur börn strax til mín til að sýna 
mér:  

 

Ein stúlkan frá ...landi benti á blaðsíðu í bókinni og sagði mér 
að þarna væri hennar síða. Ég reyndi að lesa það en sagðist 
ekki skilja og þá útskýrði hún fyrir mér hvað stóð og börnin sem 
voru hjá tóku því eins og sjálfsögðum hlut að textinn væri á 
öðru máli en íslensku og hjálpuðust að við að útskýra það fyrir 
mér.  

 

Þrátt fyrir að í þessum leikskólum væri viðhorf til fjölbreyttra tungumála 
jákvætt og litið á kunnáttu barnanna í móðurmáli sem mikilvæga vakti 
Leifur athygli mína á því að hann vissi til þess að sumstaðar væri börnum 
bannað að tala móðurmálið og það væri ekki gott:  

 

En mér finnst alveg upplagt að þau noti tungumálið sitt, ég hef 
einmitt heyrt það á sumum leikskólum að þeir banni t.d. í 
svipuðum aðstæðum pólsku inni og börnin skuli bara nota sitt 
mál úti í garði, mér finnst það eiginlega bannað. 

 

4.2.4 Samskipti við erlenda foreldra og starfsfólk  

Í umræðum um samskipti kom fram að leikskólakennararnir þrír notuðu 
fjölbreyttar leiðir til að eiga í samskiptum við erlenda foreldra. Þó sögðu Ella 
og Leifur að mikill fjöldi foreldra sem ekki talar íslensku eða ensku kalli fram 
ákveðna erfiðleika í samskiptum en þau voru öll af vilja gerð til að vinna 
með það á lausnamiðaðan hátt. Hanna sagðist oftast eiga auðvelt með 
samskipti við erlenda foreldra og að hún legði sig alltaf fram um að vera í 
góðu sambandi. Þó kæmi fyrir að samskiptin gengju illa þrátt fyrir góðan 
vilja og var hún með ákveðna foreldra í huga sem erfitt er að nálgast. „Það 
er sérstaklega slæmt í þeirra tilfelli,” sagði Hanna því það væru miklar 
áhyggjur af málþroska barnsins í íslensku. Ekkert hafði miðað í samræðum 
við foreldrana um það, þau tala enga íslensku og forðast samskipti við 
leikskólann:  

 

Þannig að við lendum alltaf í þessu líka. Svo erum við með aðra 
sem maður grípur og þau ræða við mann, en ég er búin að vera 
með það í bígerð í örugglega mánuð að kalla þessa foreldra í 
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viðtal með túlk, en við erum reyndar með ...mælandi 
starfsmann í húsinu þannig að ég hef alltaf getað komið öllum 
daglegum skilaboðum til skila en við þurfum auðvitað að fá 
leyfi hjá foreldrum til að ræða erfiðleika við ...mælandi 
starfsmann sem er ekki á deildinni, ég fer ekkert að gera það án 
leyfis frá foreldrum [...] en þetta er kannski dæmi um það að 
foreldrar sleppi fram hjá manni án þess að maður vilji það.  

 

Hún bætti því við að þetta samspil leikskóla og foreldra og líðan þeirra 
hefði örugglega áhrif á það hvernig barninu gengi að tileinka sér íslensku, 
„Hvernig á barnið að geta séð tilganginn í því að læra íslensku ef foreldrarnir 
vilja það ekki og hvaðan kemur þá hvatinn fyrir barnið?“ Hanna lagði sig þó 
alla fram um að fylgjast með að foreldrar fengju upplýsingar og hafði sjálf 
frumkvæði að samskiptum við þá, eins og þegar ég varð vitni að samræðum 
við erlenda mömmu sem ekki talar mikla íslensku:  

 

Hanna leiddi mömmuna að upplýsingatöflu í fataklefanum, 
sýndi henni þar tilkynningu sem búið var að þýða og sagði að 
hún væri velkomin í leikskólann á morgun í hreyfistund með 
börnunum en þá væri öllum foreldrunum boðið í heimsókn.  

 

Í öllum leikskólunum voru kallaðir til túlkar fyrir foreldraviðtöl. Leifur 
sagði tímann í túlkaviðtölum oft stuttan og þó að samskiptin væru ágæt þá 
„ristu þau kannski ekkert mjög djúpt.“ Í máli Ellu kom fram að þrátt fyrir að 
leikskólinn legði áherslu á að taka vel á móti foreldrum og byði upp á túlka 
kæmi fyrir að foreldrar vildu ekki þiggja slíka þjónustu. Hún sagði að þá væri 
reynt að ræða við foreldra og koma því á framfæri að starfsfólk leikskólanna 
þyrfti líka á henni að halda til að gera sig skiljanlegt. Áhersla væri einnig lögð 
á að það væri velferð barnanna sem réði för og oftast tækju foreldrar þá vel 
í að fá túlk. 

Ella lýsti því að foreldrar hefðu kannski ekki alltaf haft sig svo mikið í 
frammi en leikskólanum langaði að breyta því og virkja sem flesta foreldra í 
samstarfi. Ákveðið var að prófa nýjar leiðir á síðasta foreldrafundi til að fá 
sem flesta foreldra þangað og tókst það með ágætum:  

 

Þá buðum við upp á túlka á fundinn og það kom túlkur sem sat 
með hópnum og fólki fannst það gott. Við buðum líka upp á að 
fólk gæti komið með börnin, við vildum nefnilega, það hafði 
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verið léleg mæting á fundi og það var góð mæting núna [...], 
þetta er það sem maður vill náttúrlega fá, spurningar og að 
hafa foreldra sem eru krefjandi og vilja eitthvað almennilegt og 
fá svona „feedback.“  

 

Öll notuðu þau margvíslegar leiðir til að koma upplýsingum á framfæri. 
Ella og Hanna sögðust nota ljósmyndir, myndræn skilaboð og stuttar 
þýðingar sem erlent starfsfólk leikskólanna hjálpaði oft til við að útbúa og 
stundum væri notað Google Translate þó það væri ekki áreiðanlegt. Ella 
taldi best þegar hægt væri að „tala maður á mann, oft svona erfiðara ef 
maður þarf að hringja.“ Leifur sagðist skrifa mikið á ensku, stytta öll bréf og 
setja fram upplýsingar á ensku. Auk þess væri mikil ánægja með myndræna 
dagbók sem útbúin væri nánast daglega:  

 

Svo hérna erum við nú með svona dagbók, sem við skrifum í, 
hérna er hún einmitt (sýnir), hún er mjög myndræn, þá setjum 
við hvern einasta dag svona, ég held að það gefi þeim mjög 
mikið, og svo sendum við í tölvupósti, reynum að gera það 
vikulega, svona þessi bréf, og þá geta þau skoðað þau með 
krökkunum [...] þetta er mjög skemmtilegt og við fáum alveg 
rosalega mikið þakklæti frá öllum fyrir þetta, þeir geta fylgst 
svo vel með. 

 

Dagbókin var í formi möppu þar sem var safnað ýmsum upplýsingum til 
foreldra, auk dagbókarbréfanna. Þar var sagt frá því sem gert var þann 
daginn á íslensku og ensku og settar myndir af börnunum með. Hvert bréf 
hékk uppi við innganginn áður en það var sett í möppuna og blasti við 
foreldrum þegar þeir komu í leikskólann.  

Hönnu þykir ekkert tiltökumál að fara óhefðbundnar leiðir í samskiptum 
við foreldra, nota handapat, leikræna tjáningu, bendingar og sýnikennslu: 
„Já, allavega ég, maður notar allar leiðir, ég myndi segja það, já en 
samstarfsfólkið er kannski aðeins feimnara við það.“ Hún sagði margra ára 
reynslu af því að eiga í slíkum samskiptum hafa gert það að verkum að hún 
væri ekkert feimin lengur og „óhræddari við að koma skilaboðum til skila, 
maður stendur fyrir framan foreldra og segir: Hann er kvefaður (tekur um 
nefið), honum er illt í eyrunum (tekur um eyrun), og maður er farinn að 
nota allt, sko.“  
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Þegar Hanna sat við morgunverðarborðið, einn daginn með börnunum, 
mætti María í leikskólann með mömmu sinni. Mamman kann örfá orð á 
íslensku en talar annars bara móðurmálið. Mamman fylgdi Maríu inn á deild 
og að morgunverðarborðinu þar sem hún bauð Hönnu og börnunum góðan 
dag á íslensku:  

 

Síðan sagði hún eitthvað á sínu móðurmáli sem enginn skildi. 
Hún endurtók það og notaði látbragð til að gera sig skiljanlega. 
Hanna horfði á hana og gerði sitt besta til að skilja hvað hún 
væri að segja og fattaði allt í einu að hún væri að segja verði 
ykkur að góðu, sýndi mömmunni og börnunum það með 
látbragði með því að benda á matinn og börnin, endurtók það 
síðan brosandi, horfði á mömmuna og sagði við börnin: „Hún 
er að segja: Verði ykkur að góðu. Takk, eigum við ekki að segja 
takk?“ Börnin sögðu takk og brostu, mamman brosti og sendi 
svo dóttur sinni fingurkoss sem hún endurgalt.  

 

Hanna og Ella lýstu mikilvægi þess að hafa erlent starfsfólk sem hjálpaði 
til við þýðingar og túlkun á daglegum skilaboðum, hringdi í foreldra ef 
eitthvað væri og hjálpaði til ef það væru börn í leikskólanum sem töluðu 
sama móðurmál. Aðalmálið væri að koma upplýsingum á framfæri án þess 
að það yrði misskilningur. Þó þyrfti að hafa trúnað í huga og ekki leggja það 
á erlent starfsfólk að túlka í viðtölum um viðkvæm málefni. Auk þess benti 
Ella á mikilvægi þess að passa upp á að foreldrar gætu ekki notfært sér 
erlent starfsfólk á neikvæðan hátt en það hafði hún upplifað í starfi sínu og 
vildi koma í veg fyrri að endurtæki sig. Hanna sagði að mörg og fjölbreytt 
tungumál væru töluð af starfsfólki leikskólans, bæði því íslenska og erlenda. 
„Við höfum verið mjög heppin undanfarin ár og verið með svo alþjóðlegt 
starfsfólk að við höfum getað bjargað okkur alveg svakalega mikið, svo erum 
við allar færar á ensku, dönsku og sænsku, þannig að við erum rosalega 
vanar.“  

Einn erlendur starfsmaður var á deildinni hjá Hönnu hluta úr degi og var í 
góðum og jákvæðum samskiptum við hana, eins og Hanna lýsti í viðtalinu. 
Einn daginn var mér boðið í kaffistofuna með Hönnu en þar var glatt á hjalla 
og greinilegt að erlendu starfsmennirnir tóku fullan þátt í samræðunum og 
voru inni í húmornum og menningunni sem var í gangi meðal starfsmanna. 
Þegar ég hitti leikskólastjórann og þann sem sá um málefni barna af 
erlendum uppruna töluðu þær báðar um mikilvægi þess að hafa 
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fjölbreyttan starfsmannahóp og lýstu ánægju sinni með að geta nýtt reynslu 
þeirra og þekkingu í starfinu.  

 

4.2.5 Samskipti í leik og starfi barnanna 

Í öllum leikskólunum var greinilega lagt upp úr fjölbreyttum samræðum við 
börnin sérstaklega í matmálstímum, samverustundum, í fataklefanum og í 
borðverkefnum. Talsvert af samskiptum Ellu og Hönnu við börnin 
einkenndust af málörvun og íslenskukennslu en þær voru duglegar að spyrja 
börnin, leiða þau áfram í samræðum og útskýra með því að sýna og segja. 
Dæmi um það var þegar Hanna sýndi barni hvað væri gaffall, til hvers hann 
væri og hvernig ætti að nota hann með því að segja um leið frá því hvernig 
það ætti að „sópa matnum upp á gaffalinn.“ Í matmálstímum kenndu þær 
börnunum nöfn áhalda og fóru yfir það hvað maturinn hét. Hanna lagði 
áherslu á að börnin svöruðu til baka og voru þau virk í að endurtaka orðin 
sem hún sagði og horfðu mikið á hana, ekki síst María sem var í stöðugum 
samskiptum við Hönnu þó að þær deildu ekki sama tungumáli. Hanna 
notaði brosandi og opið andlit, talaði yfirvegað og beint til barnanna auk 
þess sem hún sýndi flestu því sem börnin voru að gera áhuga. Sérstaklega 
var það áberandi gagnvart börnum sem skildu minni íslensku en í 
samskiptum við þau notaði hún snertingu, bros og lyfti upp þumalfingri í 
viðurkenningarskyni til að hrósa eða umbuna og hvetja þau áfram í 
samskiptum. Hanna taldi mikilvægt að hún og starfsfólkið gerðu sér far um 
að skilja börnin „hvernig sem við förum að því,“ sagði hún og bætti við að 
mikilvægt væri að veita börnunum öryggi og þá upplifun að hlustað væri á 
þau:  

 

Það að þau upplifi að við hlustum, þó að við skiljum ekki stakt 
orð, þá hlustum við á þau og bara, „Getur þú sýnt mér?“ bara 
hendin leiðir og sýnir mér, fara á klósettið, ná í töskuna eða 
hvað sem er, sko.  

 

Hanna og Ella ræddu við börnin um fjölskyldur þeirra og ýmislegt sem 
tengdist þeim en Leifur ræddi frekar við börnin um málefni sem tengdust 
þeirra reynsluheimi og leik, s.s. eins og ævintýrapersónur og var vel inni í 
þeim málum:  
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Í kaffitíma hjá honum einn daginn voru börnin að skipuleggja 
bíó-sýningu sem þau ætluðu að setja upp daginn eftir í stóru 
kubbunum en eitt barnið var byrjað að búa til bíómiða sem 
Leifur sagði að þau gætu notað við innganginn í bíóið. Í 
kaffitímanum hjá honum var rætt um afmælisdaga, ritmál, rím, 
stafi, ofurhetjur og matinn sem var á borðinu. Þegar börnin 
sögðu eitthvað rangt þá endurtók Leifur það rétt án þess að 
beina athyglinni markvisst að viðkomandi barni og stuttu 
seinna heyrði maður barnið endurtaka aftur rétt.  

 

Skemmtileg og mjög fjölbreytt samræða fór fram við matarborðin hjá 
Ellu og samstarfskonu hennar einn daginn enda gerðu þær sér far um að 
leiða samræðuna áfram, spyrja spurninga og koma með athugasemdir til að 
virkja öll börnin:  

 

Ein stelpan sagði frá því að hún væri að fara að gista hjá ömmu 
sinni og brást starfsmaðurinn við með því að segja: „Frábært!, 
er ekki gott að kúra hjá henni?“ Stelpan við hliðina fór líka að 
tala um gistingu hjá ömmu o.s.frv. Síðan var farið að ræða um 
uppáhaldsmat, pizzugerð, hvað börnin vildu á pizzuna sína, 
hvernig deigið væri eða sósan, rætt um hesthús, rúmföt, litinn 
á herbergjum barnanna, útlönd, lönd barnanna, gullpeningana 
í landinu sem eitt barnið kom frá, nöfn á tungumálum 
barnanna og tungumálum almennt, lönd sem börn og fullorðnir 
höfðu ferðast til og margt fleira.  

 

Ekki sáust dæmi um mikil samskipti við börnin í hlutverkaleiknum eða í 
frjálsa leiknum nema þegar þurfti að grípa inní vegna ósættis barnanna eða 
þau kölluðu eftir aðstoð. Í samverustundum á Flöt og Teigi var lesið fyrir 
börnin. Þeim voru sýndar myndir í bókinni sem var lesin en ekki var 
sérstaklega unnið með orð eða annað sem tengdist sögunum. Eins og áður 
hefur komið fram störfuðu sérstakir aðilar á Teigi og Flöt sem héldu utan 
um málefni barna af erlendum uppruna. Á Flöt var þessi aðili oft inni á deild 
og tók þátt í leik og starfi barnanna með það að markmiði að styðja við þau í 
náminu. Hann var ekki sýnilegur á deildinni hjá Hönnu þá daga sem 
vettvangsheimsóknirnar stóðu yfir en Hanna tók það fram að hún starfaði 
mjög mikið og náið með viðkomandi aðila sem þekkti öll börnin vel og væri 
almennt mikill þátttakandi í deildarstarfinu.  
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Leikskólakennararnir höfðu oftar frumkvæðið að spjalli og málörvun 
þegar börnin sátu við borð og voru að púsla, perla, lita eða spila og að 
sjálfsögðu líka í skipulögðum stundum. Í valstund hjá Hönnu var María að 
vinna að verkefni ásamt öðrum stúlkum sem gekk út á að klippa og líma 
saman andlitsparta:  

 

Þegar María var búin að klippa út andlitið, líma og lita, fór 
Hanna yfir það allt með henni, benti á alla hluta andlitsins, 
nefndi þá og sagði síðan: „Frábært hjá þér, þú ert búin að 
klippa, líma og lita“ og sýndi henni um leið, skæri, lit, lím og 
endurtók stúlkan allt eftir henni og Hanna brosti til hennar, 
rétti upp þumalinn og sagði: „Frábært hjá þér“. María faðmaði 
Hönnu að sér. Hinar stelpurnar við borðið báðu um að fá að sjá 
myndina hennar, hún horfði á þær smá stund, skildi ekki alveg 
hvað þær voru að segja en áttaði sig svo á því og rétti upp 
myndina sína. Þær sögðu: „Vá hvað hún er flott“ og þá brosti 
stúlkan út að eyrum.  

 

Ella og Hanna sögðust nota sjónrænar stoðir til þess að auðvelda 
börnunum sem ekki skildu íslensku að lesa úr umhverfi deildanna auk þess 
sem börnin skiptust á að inna af hendi ákveðin hlutverk sem hjálpuðu þeim 
að læra á leikskólann og umhverfi hans. Ella sagðist líka nota tákn með tali, 
sönglög, endurtekningar og loðtöflusögur til að efla skilning barnanna á því 
sem fram færi í daglegu starfi og samverustundum. Í einni 
samverustundinni á Laut fylgdist ég með því þegar umsjónarmaðurinn var 
valinn en í margþættu hlutverki hans fólst m.a. starf veðurfræðings og 
borðþjóns:  

 

Umsjónarmaðurinn átti að segja hvaða dagur væri og mánuður, 
hvernig veðrið væri og tákna þetta allt saman. Sett var upp 
nafn og númer dags og mánaðar og farið út í glugga til að skoða 
veðrið. Síðan fann umsjónarmaðurinn myndir af réttum fatnaði 
og börnin hjálpuðust að við að segja og tákna orðin á 
myndunum. Myndirnar voru hengdar á spjald sem farið var 
með í fataklefann. Þegar þessu var lokið þurfti 
umsjónarmaðurinn að telja börnin sem voru mætt og finna út 
nöfnin á þeim sem vantaði. Hann fór síðan með þessa talningu 
fram í eldhús og lét matráðinn vita hvað yrðu margir í 
hádegismat.  
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Á Teigi hafði borðþjónninn m.a. það hlutverk að leggja á borðið og sækja 
það sem vantaði í eldhúsið. Börnin þurftu svo sjálf að ganga frá sínum 
diskum eftir matinn.  

Í viðtölunum nefndu Leifur og Hanna nokkur dæmi um það hvernig þau 
nýta móðurmál barnanna til að virkja tjáningu þeirra og þátttöku í daglegu 
starfi. Þau sögðust líka nota það til að æfa framsögn og tjáningu en þá 
syngju börnin stundum eitthvað á móðurmáli, telji eða kenni einhver orð. 
Það færi hinsvegar alveg eftir persónuleikanum sagði Hanna, „sumir geta 
það bara alls ekki og aðrir bara njóta sín, það er alveg óháð landi, það er 
bara persónuleikinn, sumir segja alltaf nei og aðrir segja alltaf já.“ Leifur 
leggur líka mikið upp úr því að börnin fái tækifæri til að koma fram og láta 
ljós sitt skína og segir öll börnin, nema þau nýjustu, taka þátt, „þeim finnst 
bara ekkert eðlilegra en að standa uppi á trépöllum og spila eða syngja fyrir 
hópinn eða segja brandara.“ Hanna sagði frá því hvernig hún fylgist með, 
metur stöðu barnanna í íslensku og bregst við því sem þarf að gera. Hún 
nefndi dæmi um dreng sem hafði komið yfir á hennar deild fyrr í vetur af 
annarri deild en hún áttaði sig fljótt á því að hann talaði minni íslensku en 
talið var:  

 

Hann var ekki kyrr í samverustundum, virtist alltaf vera mjög 
órólegur, sem gefur til kynna að kannski er skilningur ekki alveg 
í lagi. Hann söng ekki með í söngstundum sem gerir það að 
hann er ekki að ná orðunum í ljóðunum og svo er ég að spyrja 
hann, ég er að lesa bók kannski í sex barna hópi en hann getur 
ekki svarað. Svo segi ég líka: „Hvernig segir þú þetta á [þínu 
máli]?“ og hann getur það ekki. Þá segi ég við næsta barn sem 
er tvítyngt: „Hvernig segir þú þetta á [þínu máli?]“ og: „Hvernig 
segir þú þetta á [þínu máli]?“ við þriðja barnið sem er tvítyngt 
þannig að hann sé ekkert að upplifa það að hann sé bara svona 
einn. 

 

Hanna segist nota þessa aðferð bæði til að kenna drengnum ný orð, 
reyna að átta sig á því hvort hann man orðin sem hún kenndi honum daginn 
áður en líka til að reyna að átta sig á stöðu hans í móðurmáli. Þessi drengur 
á foreldra sem fullyrða að hann sé mjög góður í móðurmálinu, „en ef hann 
getur ekki þýtt þetta yfir þá er hann ekki með íslenska orðið eða þá að hann 
á í erfiðleikum með að umbreyta, það er náttúrlega bæði málfræðin og 
talið.“ Hanna sagðist hafa tekið hann á sitt borð og vera stanslaust að spyrja 
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hann og örva, auk þess sem hún reynir að fá hann til að virkja móðurmálið 
og tengja á milli íslensku og móðurmáls. Hún segist vera með fleiri börn á 
sínu borði sem tali nokkur tungumál og gerir þetta líka með þeim, „þannig 
að ég er alltaf að tékka.“ Hún segist um leið læra orð og orð af börnunum 
sem sé mjög gaman en „þegar maður er kominn með börn frá svona 
mörgum löndum þá er svo auðvelt að búa til leik án þess að einhver einn 
upplifi sig tekinn fyrir eða já, það sé eitthvað sérstakt öðruvísi.“  

Ella segist ekki markvisst nota móðurmál barnanna en það sé gaman að 
læra af þeim og segist ekki stoppa það ef þau eru sjálf að nota móðumálið 
sitt sem þau geri þó ekki mikið af: 

 

Mér finnst þetta vera mest svona úti, þegar þau eru svona í 
þessu frjálsa þá að nýta það og svo þegar þau koma inn þá 
svona íslenskuna [...] eitthvað gripið í það en kannski ekki nógu 
markvisst gripið í það, en starfsmennina höfum við notað 
eitthvað.  

 

Leifur er með sex börn á deildinni sem tala sama móðurmál og af þeim 
byrjuðu tveir drengir fáum mánuðum áður. Eldri og reyndari börnin, sem 
eru farin að tala góða íslensku, hafa tekið þeim nýju og yngri opnum örmum 
og eru mjög hjálpleg í samskiptunum og miklir félagar, segir Leifur. Hann 
segist þó virða það að ekki megi nota þau sem túlka, „en mér finnst alveg 
upplagt að þeir noti tungumálið sitt sín á milli.“ Hlutverk sitt segir hann 
frekar vera að hlusta og reyna að endurtaka íslenskuna þegar hann er búinn 
að skilja hvað er verið að ræða og stökkva þá á „öll tækifæri, öll orðræn spil, 
setja orð á allar gjörðir, allt sem er verið að gera“ til að kenna íslenskuna, en 
aldrei megi gleyma félagslega þættinum. Sem dæmi um það sagði Leifur að 
hann fylgdist sérstaklega vel með þremur þessara drengja því einn af þeim 
eldri, sem hefur leitt þá yngri í gegnum fyrstu mánuðina í leikskólanum, er 
núna að hætta „þannig að nú ríður á að tryggja félagslegt net í kringum þá 
yngri því ekki er komið neitt fast munstur á samskipti þeirra og leik við aðra 
krakka.“  

Líkt og kom fram í viðtalinu við Leif þá voru eldri börnin mjög oft að 
hjálpa og leiðbeina þeim yngri enda virtust þau eldri svissa á milli 
móðurmáls og íslensku án vandkvæða. Yngstu drengirnir voru í mestum 
samskiptum við önnur börn og gerðu litlar kröfur til starfsfólksins en 
stundum kom fram ákveðið óöryggi hjá þeim þegar eldri börnin voru hvergi 
nærri. Í samverustund hjá Leifi settust þessir þrír drengir hlið við hlið. Sá 
elsti lagði höndina yfir öxl annars þeirra og færði hann aðeins til svo hann 



 

77 

sæi betur myndirnar í bókinni sem Leifur var að lesa, auk þess sem hann 
virtist útskýra fyrir þeim á móðurmálinu hvað væri að gerast í bókinni.  

Í viðtalinu við Hönnu kom fram að í tengslum við Comeníusar verkefnið 
um lýðræði hafi bæði hún og annað starfsfólk leikskólans endurskoðað mjög 
margt í samskiptum við börnin. Sérstaklega hafi sjónum verið beint að því 
sem tengdist ákvarðanatöku barnanna og hvernig hægt væri að fjölga 
tækifærunum til að leyfa röddum þeirra að heyrast. Þessa sáust mörg dæmi 
í samskiptum Hönnu við börnin á deildinni, eins og eftirfarandi frásögn 
sýnir:  

 

Tveir hópar fóru í hópastarf en þrettán börn urðu eftir hjá 
Hönnu. Hún spurði börnin sem öll voru í leik hvort þau vildu 
halda áfram að leika sér eða hvort þau vildu fá valstund. Öll 
börnin nema eitt vildu valstund og þá sagði Hanna við það barn 
að það yrði valstund því langflest hefðu viljað það. Hún spurði 
drenginn sem vildi ekki valstund hvað hann langaði til að leika 
og hann sagðist vilja vera áfram í plastkubbunum. Hún sagði að 
það væri ekkert mál, hún skyldi bara setja plastkubbana í valið 
þannig að hann gæti valið þá. Börnunum var síðan bent á að 
setjast í valsætið sitt. Hjá börnunum upphófust miklar 
samræður um atvik sem hafði komið upp í leikskólanum. 
Hanna hlustaði gaumgæfilega á börnin og truflaði þau ekki í 
samtalinu heldur beið eftir að þau kláruðu og tók þá undir orð 
þess sem síðast hafði talað, endurtók orð hans og útskýrði 
aðeins betur. Þegar þau voru tilbúin hófst valið sem var einfalt, 
myndrænt og nokkuð fjölbreytt. Hanna setti upp ákveðin 
verkefni í valinu en leyfði síðan börnunum að ráða öðru.  

 

Mjög misjafnt var hvernig leikskólakennararnir þrír brugðust við truflandi 
hegðun barnanna. Á Laut var óæskilegri hegðun veitt mikil athygli og 
áberandi var hvaða börn sýndu hegðun sem starfsfólki var ekki þóknanleg. Á 
Flöt virtist lítið gert úr truflandi og óæskilegri hegðun barnanna og brugðist 
við henni án þess að gera mál úr hlutunum eins og í þessum kaffitíma:  

 

Einn strákurinn fyllti glasið sitt upp í topp þannig að flæddi út 
úr. Leifur sagði við hann: „Úps, gleymdir þú að hætta að hella?“ 
Strákurinn endaði á því að þurrka sjálfur af borðinu en ekkert 
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strax og ekki vegna þess að Leifur segði honum að gera það eða 
gerði mál útaf sullinu.  

 

Yfirleitt var brugðist við óæskilegri hegðun barna á leiðbeinandi hátt á 
Teigi með því að fara til barnanna og segja þeim hvað þau ættu að gera í 
stað þess að kalla yfir til þeirra eða nota valdboð. Við kaffiborðið einn 
daginn hjá Hönnu voru aðstæður á þessa leið: 

 

Einn drengurinn var að tromma í borðið og framkalla hávaða. 
Hanna tók blíðlega í höndina á honum, strauk hana og sagði að 
hann skyldi ekki vera að tromma á borðið heldur nota 
hendurnar til að halda á brauðinu og borða. Annað barn var 
hvað eftir annað að setja gúrkur á augun á sér. Hanna gerði 
ekki veður út af því í fyrsta skipti en síðan sagði hún að sér 
líkaði þetta ekki, þetta væri bara skemmtilegt í fyrsta skipti en 
ekki endurtekið.  

 

4.2.6 Menning og heimamenning  

Í viðtölum við Ellu, Hönnu og Leif var rætt um ólíka menningu og hvernig 
þau vinna með hana. Öll sögðust nota tækifærin sem gefast til að ræða um 
fjölskyldur barnanna, ömmur, afa og skyldmenni og ferðalög þeirra til 
heimalandsins. Leifur bætti við að stundum í hópastarfi væri náð í 
heimskort til að skoða löndin sem börnin kæmu frá og sagði hann þau mjög 
dugleg að tala um fjölskyldur sínar, „þau eru mjög mikið að segja frá: „Ég fór 
í flugvélina, amma mín er þarna og ég á systir þarna“ og svona samræður 
sem maður heyrir.“ Ella sagði umræður um fjölskyldu og menningu 
barnanna almennt gera þau stolt og ánægð:  

 

Já, mér finnst þetta gefa þeim stolt, þau eru kannski að sýna 
myndir frá því að þau fóru út og svona, þau eru stolt og ánægð 
að sýna ömmu og afa þannig að mér finnst þetta mjög jákvætt 
að miðla svona aðeins frá sér ef þau treysta sér til og geta 
þannig. Auðvitað leiðum við þau áfram og spyrjum aðeins svo 
að þau fái svona að sýna og þetta er kannski eitthvað sem þau 
kannski velja að heiman, þessar myndir eða þennan hlut eða 
kannski eitthvað.  
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Eins og kom fram í kafla 4.2.5. um samskipti við börnin, heyrðust oft 
samræður um fjölskyldur og heimamenningu barnanna, sérstaklega á Teigi 
og Laut. Þar voru börnin líka dugleg að segja mér frá því hvar afi og amma 
ættu heima eða hvað tungumál þau töluðu þó að ég væri ekki að spyrja þau 
slíkra spurninga. Ekki sást unnið með menningu barnanna eða menningu 
almennt fyrir utan stundina með ferðabangsann á Laut. Allir nefndu 
leikskólakennararnir menningu og siði tengda mataræði og sögðu ekkert 
mál að taka tillit til þess að börnin mættu ekki borða svínakjöt eða annað af 
því tagi. Foreldrar eru þó misstrangir í trúnni og í tengslum við siði og 
menningu, sagði Leifur, og bætti við:  

 

Það eru tvö börn hérna sem borða ekki svínakjöt, ekkert mál, 
bara biðja okkur um það. Annað foreldri segir: „Þið verðið að 
passa þetta rosalega vel“, hitt foreldrið alveg bara: „Ef hann 
borðar bara skinkumyrju þá bara gerir hann það“, þannig að 
það eru svona misjafnar áherslur.  

 

Hanna taldi umræðu um svínakjöt vera dæmi um eitthvað sem hefði 
breyst mikið frá því hún hóf störf fyrir 20 árum en þá hefði ekki verið 
samþykkt að barn fengi eitthvað annað að borða „það hefði bara verið 
svínakjöt í matinn og barnið hefði bara þurft að borða það, en það er tekið 
tillit til alls svona í dag.“  

Ella sagði að í fyrsta viðtali væri spurt um hátíðisdaga, mataræði og 
menningu barnanna en svo sem ekki mikið unnið með það annars. Í 
leikskólanum Teigi er komin löng hefð fyrir því að halda alþjóðaviku einu 
sinni á ári sem er skipulögð í samvinnu barna, foreldra og starfsfólks. 
Alþjóðavikan byrjaði sem einn dagur en er nú orðin vika, „og við erum 
auðvitað alltaf að leggja meiri og meiri vinnu í hana.“ Hanna sagði það í raun 
eina tímann sem börnin kæmu markvisst með eitthvað að heiman sem 
tengdist þeirra menningu en bætti svo við hugsi:  

 

Maður ætti kannski að hafa það í rauninni oftar, mér datt það 
nú bara í hug núna. [...] Þá eru börnin að koma með dót að 
heiman frá sínu heimalandi, maður þyrfti kannski að leyfa 
íslensku börnunum að gera það líka, allt í einu datt mér það í 
hug núna. 
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Hanna sagði að í síðustu alþjóðaviku hefðu þau fyllt þrjú eða fjögur 
plaköt af myndum frá heimalandi móður eins barnsins af „bæði fólki, 
dýrum, húsum“ en mamman kom:  

 

og las sögu fyrir þau og þá er verið að sýna að tungumálið er 
allt öðruvísi og hún þýddi jafnóðum og hún las þannig að 
krakkarnir vissu um hvað sagan var. Og strákurinn var 
náttúrlega alsæll með þetta, sonurinn.  

 

Þrátt fyrir að ekki væri markvisst unnið með menningu barnanna eða 
ólíka menningu á öðrum tíma yfir árið nefndi Hanna nokkur dæmi um 
verkefni sem hún hefði unnið með börnunum í hópastarfi. Hún sagði það 
afar mikilvægt að starfsfólk af erlendum uppruna starfi við leikskólann og 
„verði hluti af menningu skólans.“ Hanna sagði líka frá skemmtilegu 
menningartengdu verkefni sem kokkurinn hefði gert: 

 

Kokkurinn okkar, hún tekur oft ávöxt vikunnar og hún var með 
avokadó og svo var hún heillengi að dúllast við það að finna 
myndir í tölvunni, hvaðan er avokadó, fann myndir af landinu, 
fólki í landinu, þetta var allt sett upp á stórt blað og sett inn á 
deild og þetta var skoðað þar, þetta fólk á heima í þessu landi, 
þetta er algengt hér og svona, þetta er ekki búið til á Íslandi, af 
hverju ekki, af því að hér er ekki nógu heitt og það er þetta og 
hitt, það eru svo mörg tækifæri til að útskýra að heimurinn er 
svo margbreytilegur [...]. Svo var þetta hengt upp og hún kom 
með þetta niðurskorið og allir fengu að smakka. 

 

Ella sagði einnig frá verkefni sem er unnið reglulega á deildinni hennar 
með öllum börnunum, líkt og ferðabangsinn, og heitir stjarna vikunnar. Þá 
er eitt barn í einu stjarna vikunnar og kemur í leikskólann með bók, myndir 
eða annað og í þeirri viku eru foreldrar barnsins boðnir í morgunmat:  

 

Já, þau eru bara mjög duglega að koma, fá sér graut og sitja 
með okkur, það er voða gaman. Svo má koma með einhvern 
hlut eða leikfang sem má segja frá og sem við skoðum öll og 
svona, svo eru myndir af fjölskyldunni og hérna einhverju 
spennandi. Núna er voða spennandi að koma með eitthvað frá 
því að maður var pínulítill og það er hægt að fá miklar 
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umræður og svona ef þau treysta sér til að segja frá, þetta 
hefur verið skemmtilegt og voða vinsælt að vera stjarna 
vikunnar og svo ekki síst að fá mömmu og pabba í 
morgunmatinn og það er mjög spennandi og það hefur bara 
gengið nokkuð vel, náttúrlega ekki með neina kvöð um að sitja 
lengi, bara aðeins að setjast með. Ég veit að foreldrar hafa 
viljað koma og vera en þetta hefur gengið vel. 

 

4.3 Samantekt  

Í öllum leikskólunum er lögð áhersla á að taka vel á móti börnum og 
foreldrum af erlendum uppruna. Fjölmenningarlegum málefnum eru gerð 
einhver skil í námskrá leikskólanna þriggja og tveir þeirra hafa 
Fjölmenningarstefnu Leikskóla Reykjavíkur að leiðarljósi. Í endurmati á starfi 
leikskólanna síðasta ár var fjölmenningarlegt starf þeirra metið. 
Niðurstaðan leiddi í ljós mikilvægi þess að þróa starf með börnum af 
erlendum uppruna á umbótamiðaðan hátt þó að áherslurnar væru ólíkar. Á 
Laut var markmiðið að efla fjölmenningarlegt starf og standa betur að 
málörvun barnanna, efla foreldrasamstarf á Flöt og að bæta móttökuáætlun 
vegna barna af erlendum uppruna á Teigi. Í tveimur leikskólanna starfar 
sérstakur aðili sem heldur utan um málefni barna af erlendum uppruna og 
töldu leikskólakennararnir það mjög mikilvægt. Enginn slíkur aðili starfar á 
Laut og kom fram að það væri mikill ókostur. Skipulag leikskólanna er mjög 
ólíkt, bæði hvað varðar húsnæði, umgjörð og daglegt starf en það hefur 
greinileg áhrif á þátttöku barnanna í leikskólastarfinu. Ekki var mikið um 
fjölmenningarlegt leikefni en í umhverfi leikskólanna mátti þó finna ýmislegt 
sem bar fjölmenningunni vitni. Í öllum leikskólunum starfaði starfsfólk af 
erlendum uppruna sem hafði mótandi áhrif á menningu leikskólans, tók 
þátt í að miðla upplýsingum og aðstoða í samskiptum við foreldra og börn 
með sama móðurmál.  

Greinilegt er að viðmælendur telja sig ágætlega í stakk búna til að vinna 
með börnum og foreldrum af erlendum uppruna og eru jákvæð gagnvart 
fjölbreytileikanum. Það sýndi sig vel í störfum þeirra allra þótt þekking 
þeirra, reynsla og áherslur í deildarstjórn væri mismunandi og hefðu í för 
með sér ólík vinnubrögð. Öll töldu þau mikilvægt að vinna vel með íslensku 
sem annað mál en þó þannig að tekið væri tillit til styrkleika barnanna, 
móðurmáls og menningar, þeim liði vel og ættu vini. Helstu hindranir í starfi 
töldu Ella og Leifur vera þegar foreldrar og börn tala ekki íslensku og þegar 
misskilningur verður eða ólík menning rekst á. Hanna sá hins vegar ekki að 
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lítil íslenskukunnátta foreldra væri bein hindrun, hún væri vön samskiptum 
þvert á tungumál og hefði mikla reynslu af því í leikskólanum. Frekar væri 
það hindrun og áskorun þegar ekki tækist að efna til samstarfs við foreldra 
og það tengdist ekki kunnáttu þeirra í íslensku. Í viðtölum kom fram að þau 
legðu sig samt sem áður fram um að fara fjölbreyttar leiðir í samskiptum við 
foreldra og voru þau mjög lausnamiðuð í þeim efnum. Tíðust voru samskipti 
við erlenda foreldra á Teigi og þar sýndi sig að mikil reynsla Hönnu í slíkum 
samskiptum kom að góðum notum.  

Almennt léku börnin í leikskólunum sér saman þvert á kyn og uppruna 
og ekki var mikið um að eitthvert þeirra væru útundan en 
leikskólakennararnir sögðust fylgjast vel með samskiptum þeirra við önnur 
börn og grípa inní þegar þeim þætti ástæða til. Á Laut og Teigi voru verkefni 
sem fjölluðu um fjölskyldur barnanna og heimamenningu, en þó ekki í 
miklum mæli, en engin slík verkefni voru í gangi á Flöt. 
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5 Umræður og ályktanir 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður skoðaðar og settar í fræðilegt 
samhengi með það að markmiði að öðlast betri skilning á því hvernig 
leikskólakennararnir þrír sjá og sinna hlutverki sínu í fjölbreyttum 
barnahópi. Kaflinn skiptist í fjóra undirkafla þar sem fjallað er um umgjörð 
leikskólastarfsins, hlutverk leikskólakennara, samskipti í leikskólastarfinu og 
menningarleg áhrif.  

Ótal margir þættir hafa áhrif á líðan, þátttöku og framfarir barna af 
erlendum uppruna í námi og er mikil einföldun að halda því fram að ein 
aðferð eða tegund af leikskólastarfi sé fullkomlega rétt. Hér er því ekki 
ætlunin að benda á eina leið sem „besta“ heldur frekar að draga fram 
viðhorf og starfshætti sem taldir eru vænlegir til árangurs í námi fjölbreyttra 
barnahópa. Eins og áður hefur komið fram þarf þróun fjölmenningarlegs 
leikskólastarfs að fela í sér breytingar á skólastarfi í heild en ekki einstökum 
þáttum og af þeim sökum er leitast við að skoða eins marga þætti og hægt 
er í niðurstöðum og umræðum, þó að þetta sé langt frá því að vera 
tæmandi athugun. Niðurstöður endurspegla eingöngu svör þessara þriggja 
leikskólakennara og störf þeirra þá daga sem vettvangsathuganir stóðu yfir. 
Ekki er hægt að yfirfæra þær yfir á starf leikskólanna að öðru leyti eða sýn 
og störf annarra leikskólakennara, þó að hægt sé að draga af þeim ákveðnar 
ályktanir.  

 

5.1 Umhverfi og skipulag leikskólastarfsins 

Í athugun minni á skriflegum gögnum leikskólanna kom í ljós að allir sinna 
þeir fjölmenningarlegu leikskólastarfi á einhvern hátt. Má ætla að þróun 
verði á námskrá og starfsáætlunum eftir því sem börnum af erlendum 
uppruna fjölgar í leikskólunum en þar er reynslan á Laut kannski styst á veg 
komin. Inn í þessa þróun spilar vafalítið sú staðreynd að Laut er eini 
leikskólinn sem ekki hefur aðgang að sérstökum aðila sem heldur utan um 
málefni barna af erlendum uppruna en niðurstöður mínar leiða berlega í 
ljós ávinninginn af því. Það samræmist niðurstöðum Rósu Guðbjartsdóttur 
(2009) sem sýndu fram á mikilvægi þess að hafa ákveðinn aðila til staðar í 
hverjum skóla til að sinna fjölmenningarlegum málefnum.  

Þegar gögnin eru skoðuð í samhengi við reynslu leikskólanna af vinnu 
með fjölbreyttan barnahóp má sjá að á Teigi hefur verið vandað mjög til 
verka við að mæta þeim breytingum sem hafa orðið í leikskólasamfélaginu. 
Rík áhersla er lögð á þann auð sem býr í fjölbreyttum barna- og 
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starfsmannahópi og metnaður til að mæta þessum hópi kemur vel fram Allir 
leikskólarnir leggja þó áherslu á að vinna með menningu og bakgrunn 
barnanna og gott foreldrasamstarf en ekki eingöngu íslenskukennslu eða 
málörvun, sem samræmist vel markmiðum Fjölmenningarstefnu fyrir 
Leikskóla í Reykjavík (2006). Það helst einnig í hendur við áherslur 
fræðimanna sem telja mikilvægt að huga að heildarþroska barna og þeim 
áhrifum sem menningarbakgrunnur, félagsleg staða og samstarf við 
fjölskyldur hefur á nám þeirra (Banks, 2010; Gay, 2000; Ladson-Billings, 
1994; Nieto, 1999a).  

Eitt af því sem Banks (2010) telur brýnt að hugað sé að í námsumhverfi 
skóla er efniviður. Um leið leggur hann áherslu á að efniviður með 
fjölmenningarlega vísun (sjá viðauka 3) í höndum kennara með röng viðhorf 
geti gert meira ógagn en gagn. Hvergi var mikið um fjölmenningarlegan 
efnivið og greinilegt að enginn leikskólakennaranna lagði sérstaka áherslu á 
þann þátt í starfi. Það er áhugavert að skoða þetta í ljósi þess sem Leifur 
segir um leikskólakennaranámið og þá upplifun hans að mikil áhersla væri 
lögð á efnislega þætti þótt líka hafi verið komið inn á viðhorfið. Hver sem 
ástæðan er fyrir lítilli áherslu á fjölmenningarlegan efnivið í þessum 
leikskólum tel ég mjög mikilvægt að hafa í huga það sem fræðikonurnar 
Bundgaard og Gullöv (2008) segja um leikefni í dönskum leikskólum og 
aðgengi barna úr minnihlutahópum að því en rannsóknir þeirra leiddu í ljós 
að ólík reynsla danskra barna og innflytjendabarna á leikefni og efnivið sem 
boðið var upp á í leikskólanum ýtti undir ójafna stöðu þegar kom að 
þátttöku þeirra í leikskólastarfinu. Í ljósi þess tel ég að leikskólakennarar 
þurfi að huga að leikefninu og þeim efnivið sem boðið er upp á í umhverfi 
leikskólans, bæði út frá fjölmenningarlegri hugmyndafræði en ekki síður út 
frá því hvernig börn af erlendum uppruna nýta þann efnivið sem er til 
staðar. Þá tel ég brýnt að ef farið er af stað til að kaupa eða útbúa leikefni 
og námsgögn setji leikskólakennarar upp gleraugu margbreytileikans og 
hugi að menningarlegri skírskotun, útliti, færni, og getu (sjá viðauka 3). 
Kannski eru þó litlu hlutirnir mikilvægastir, eins og að leikskólakennarar 
muni eftir því að þegar fjallað er um fjölskyldur sé ekki alltaf sýnd ein „rétt“ 
fjölskylda, þegar börnin mála sjálfsmyndir geti þau valið á milli fjölbreyttra 
húðlita og ef börnin leika með brúður sé ekki bara ein þeirra brún og 
„öðruvísi“ (Derman-Sparks, 1989).  

Eins og kom fram í niðurstöðunum er umhverfi leikskólanna mjög 
mismunandi, bæði hvað varðar húsnæði og skipulag, en það hafði áhrif á 
sjálfræði barnanna og þátttöku. Upplifun mín var sú að í megindráttum 
færu deildarstjórarnir þrjár ólíkar leiðir í skipulagi sínu og umgerð utan um 
starfið. Áhugavert er að skoða leikskólastarfið út frá kenningum Bernstein 
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(1975; 2000) um flokkun og umgjörð. Eins og fræðimenn hafa bent á þarf 
mjög flókna blöndu veikrar og sterkar flokkunar og umgerðar til þess að 
móta gott námsumhverfi, flokkunin þarf að vera hæfilega skýr til að 
nemendur öðlist umhverfislæsi en umgerðin hæfilega laus til að nemendur 
fái umboð til athafna og upplifi sig sem raunverulega þátttakendur í 
skólastarfinu (Bernstein, 2000; Brooker, 2002; Morais, 2002; Þuríður 
Jóhannsdóttir, 2007). Hér verður ekki leitast við að skilgreina umgerð og 
flokkun hvers leikskóla heldur fyrst og fremst notast við hugtökin til að 
reyna að skilja betur hvað er um að vera í hverjum leikskóla.  

Á Flöt tel ég umgerðina vera lausa og flokkunina óskýra. Óskýr flokkun 
getur gefið margræð skilaboð og valdið öryggisleysi, sem birtist kannski 
helst í því að erfitt var fyrir nýjustu og yngstu börnin að lesa í umhverfið og 
átta sig á því hvað var næst á dagskrá, enda leituðu þau mest í önnur börn 
með sama móðurmál. Laus umgerð hefur í för með sér að börnin hafa meira 
val og stjórnin er meira í þeirra höndum, sem var tilfellið á Flöt. Persónuleg 
samskipti og barnamenningin, sem Leifur lagði svo mikla áherslu á, sýndu 
sig í að hann var ekki hræddur við að missa tökin, hann hlustaði á börnin og 
leyfði þeim að taka ákvarðanir, eins og umræðan um bíósýninguna bar með 
sér. Mér virtist sem þetta umhverfi gæfi börnunum tækifæri til þess að hafa 
áhrif, vera skapandi og öðlast þá tilfinningu að þau ættu hlutdeild í 
leikskólastarfinu, sem samræmist hugmyndum þeirra sem leggja áherslu á 
að börn upplifi sig sem áhrifavalda í eigin námi (May, 1999; Nieto, 1999b). 
Um leið skorti á ígrundaðar starfsaðferðir og verkefni, sem voru krefjandi 
bæði fyrir starfsfólk og börn. Leifur var meðvitaður um það og í viðtalinu við 
hann kom fram að hann saknar þess að geta ekki farið „dýpra í verkefnin.“ 
Hann bar við tímaleysi og erfiðleikum, sem fælust í að skipuleggja starfið 
með svona fjölbreyttum hópi, en mögulega hefur stutt reynsla hans sem 
deildarstjóra líka áhrif.  

Á Laut tel ég að umgerðin hafi verið stíf og flokkunin skýr. Stjórnin var í 
höndum starfsfólksins og börnin höfðu lítil áhrif á umhverfi sitt, félaga- og 
verkefnaval. Samskiptin voru þó oft mjög persónuleg sem bendir til að 
umgerðin hafi ekki alltaf verið stíf og þyrfti vafalítið að skoða það enn betur 
til að átta sig á því hvenær svo var. Þessi skýra flokkun hafði í för með sér að 
börnin voru mjög læs á umhverfið, örugg og báru traust til starfsfólksins 
sem leiðbeindi þeim mjög vel. Stíf umgerð veldur því hinsvegar að börnin 
taka lítinn þátt í ákvarðanatöku og hafa lítið umboð til athafna sem getur 
haft neikvæð áhrif á sjálfstraust og trú þeirra á eigin getu og um leið 
framfarir í námi (Bandura, 1997; Brooker, 2002).  
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Á Teigi var um að ræða miklu flóknari blöndu af veikri og sterkri flokkun 
og umgerð. Flokkunin var skýr, sem kom sérstaklega vel fram í því hvernig 
Hanna notaði verkefnin, myndrænt dagskipulag og umhverfi leikskólans til 
að efla umhverfislæsi og auka öryggi nýju stúlkunnar. Umgerðin var laus því 
að þó að ramminn væri skýr og dagskipulagið í föstum skorðum höfðu 
börnin mjög mikil áhrif á það sem fram fór og stjórnin var að hluta til í 
þeirra höndum. Þá voru hugmyndir Hönnu um barnalýðræði áberandi og 
færni hennar til að gefa börnunum rödd og taka þátt í ákvarðanatöku var 
mikil en það er einn af þeim þáttum sem fræðimenn telja undirstöðuatriði í 
kennslu fjölbreyttra barnahópa (Hanna Ragnarsdóttir og Börkur Hansen, 
2010; May, 1999; Nieto, 1999a).  

Það er áhugavert að velta fyrir sér þessum gerólíku aðferðum 
leikskólakennaranna þriggja í skipulagi starfsins, ekki síst þegar maður áttar 
sig á því að þetta er langt frá því að vera einfalt, það er engin ein leið best 
og það þarf að horfa á skólastarfið í heild sinni. Samkvæmt kenningum 
fræðimanna er líklegra að þessi flókna blanda sem ég upplifði á Teigi, sem 
felst í skýrum ramma utan um leikskólastarfið og innihald þess á sama tíma 
og samskipti eru persónuleg, byggja á lýðræði og umboði einstaklinganna til 
athafna, hafi jákvæðari áhrif á möguleika barna til þess að ná árangri í námi 
(Brooker, 2002; Morais 2002).  

 

5.2 Leikskólakennarinn í fjölbreyttum barnahópi 

Væntingar og viðhorf viðmælenda minna til barna og foreldra af erlendum 
uppruna og vilji til að taka á málum þeirra af metnaði og ábyrgð fór ekki á 
milli mála, sem er í takt við það sem fræðimenn telja mikilvægan eiginleika 
hjá kennurum fjölbreyttra barnahópa (Banks, 2010; Ladson-Billings, 1994; 
Nieto, 1999b). Tvær nýlegar íslenskar rannsóknir benda til sömu niðurstöðu 
en í þeim var skoðað viðhorf grunnskólakennara til fjölbreyttra barnahópa 
(Rósa Guðbjartsdóttir, 2009; Sólveig Karvelsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 
2010). Mér fannst eftirtektarvert að leikskólakennararnir varast alhæfingar í 
umræðu sinni um börn og foreldra og leggja áherslu á að hver og einn sé 
einstakur. Þá kemur sterklega fram í viðtalinu við Hönnu að ekki sé rétt að 
dæma foreldra út frá þeirra viðmiðum og gildum og það þurfi að leggja sig 
fram um að skilja foreldra og setja sig í þeirra spor. Í sama streng taka 
fræðimenn sem segja nauðsynlegt að kennarar nýti þekkingu og reynslu 
barna og foreldra á jákvæðan hátt og varist alhæfingar um fólk á grundvelli 
þess hóps sem það tilheyrir, enda séu oft meiri líkindi með félagslega 
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áþekkum hópum en þjóðernislega tengdum (Banks, 2010; Parekh, 2000; 
Rogoff, 2003).  

Fræðimenn hafa bent á að þrátt fyrir nauðsyn þess að vinna með 
móðurmál og menningu barnanna og draga úr ójöfnuði er ekki síður 
mikilvægt að börn læri vel meirihlutamálið (Hanna Ragnarsdóttir, 2010; 
Ladson-Billings, 1994; Nieto 1999b). Þó að allir leikskólakennararnir legðu 
mikla áherslu á að börnin lærðu íslensku skynjaði ég minni spennu í kringum 
það málefni hjá Leifi og Hönnu heldur en Ellu. Ég tel eina ástæðu þess geta 
verið þá að enginn starfsmaður í leikskólanum Laut er sérfræðingur í 
málefnum barna af erlendum uppruna og reynslan af því að vinna með 
erlendum börnum er ekki komin svo langt á veg. Banks (2010) telur 
nauðsynlegt að kennarar hafi þekkingu á því að vinna með fjölbreytileikann 
og segir að skortur á getu hjá börnum mótist í samspili við umhverfið. Öll 
sögðust viðmælendur mínir hafa góða trú á börnunum og getu þeirra til að 
læra en Ella nefndi samt að stundum teldi hún slaka kunnáttu í íslensku hafa 
áhrif á sjálfstraust barnanna. En ég velti þá fyrir mér hvernig umhverfið 
bregst við lítilli íslenskukunnáttu og vinnur með hana þegar það er farið að 
hafa áhrif á sjálfstraust barnanna? Bæði Leifur og Hanna hafa mjög skýra 
sýn á það að börnin fái að halda í menningu sína og móðurmál og að það 
hafi áhrif á færni þeirra í íslensku. Leifur tók sérstaklega fram að það mætti 
ekki „rífa af þeim móðurmálið“ til þess að kenna þeim fyrr íslensku. Nieto 
(1999b) talar um blikið í augum barna og mikilvægi þess að kennarar sjái 
það en þannig geti þeir orðið sannfærðir um það í hjarta sínu að öll börn 
geti lært. Leifur lýsir þessu bliki þegar hann segir hvernig börnin geisla þegar 
þau læra nýja færni sem er um leið umbun fyrir hann í starfi. Þessi sterka 
sýn á heildarþroska barnanna og mikilvægi þess að byggja á þekkingu og 
reynslu barnanna er mjög mikilvæg og í anda þess sem fræðimenn hafa 
haldið fram (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007; Hanna Ragnarsdóttir, 2010; 
Ladson- Billings, 1994; Nieto, 1999b; Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 
2010).  

Þrátt fyrir að reynsla leikskólakennaranna og menntun sé ólík þá telja 
þau sig öll nokkuð vel í stakk búin til að vinna með fjölbreyttan barnahóp. 
Gay (2000) og Ladson-Billings (1994) telja kennara í fjölbreyttum barnahóp 
þurfa að beita kennsluháttum sem bregðast við menningarlegum 
margbreytileika. Ég tel viðmælendur mína, bæði í viðtölum og í starfi sínu á 
vettvangi, alla hafa sýnt fram á næmi sitt og skilning á því að þurfa að 
bregðast við fjölbreyttum barna- og foreldrahópi. Það er þó misjafnt hversu 
mikið þau hafa velt þessum hlutum fyrir sér, hversu markvisst þau 
endurskoða sig í starfi og hversu hratt þau bregðast við þeim breytingum 
sem hafa orðið á barnahópnum, eins og kom fram í máli Ellu sem sagðist 
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litlu hafa breytt þrátt fyrir að erlendum börnum hefði fjölgað. Eins og Banks 
(2010) og Gay (2010) leggja áherslu á þurfa kennarar sem kenna í 
fjölbreyttum barnahópum að halda stöðugt áfram að bæta við þekkingu 
sína og eiga í gagnvirkum samræðum við aðra sem glíma við samskonar 
áskoranir í starfi.  

Viðmælendur mínir hafa mikinn metnað fyrir því að gera vel, telja sig 
þurfa að vera fyrirmyndir annarra starfsmanna á deildinni og hafa mikla 
ábyrgðartilfinningu gagnvart börnunum. Leifur og Ella tala um að tímaleysi 
komi oft í veg fyrir að þau geti gert það sem þau langar til en Hanna minnist 
hvorki á tímaleysi né úrræðaleysi. Mér finnst athyglisvert að velta því fyrir 
mér hver ástæðan fyrir því er og þykir það meðal annars benda til þess að 
Hanna hafi góða trú á eigin getu og telji sína ábyrgð og hlutdeild í starfi 
barnanna óumdeilda. Það samræmist rannsóknum sem sýna fram á að 
kennarar með trú á eigin getu eru líklegri til að skapa lærdómssamfélag þar 
sem þeir eru stöðugt að endurskoða sjálfa sig, þróa aðferðir sínar í starfi og 
horfa á eigin aðferðir sem orsakaþátt fyrir gengi nemenda (Bandura, 1997; 
Gay, 2000; Nieto, 1999b). Þá heldur Bandura (1997) því fram að kennarar 
sem hafa minni trú á eigin getu eyði tíma í málefni sem ekki snúa að námi 
barnanna eða annarskonar afþreyingu og gefist fyrr upp á nemendum. 
Reynsla Hönnu og endurmenntun, auk áherslu á stöðuga starfsþróun, hefur 
alið af sér gagnrýna og metnaðarfulla sýn á starf með fjölbreyttum 
barnahópi. Þá tel ég augljóst að samstarf hennar við erlenda starfsmenn og 
foreldra ekki síður en samstarf við erlend starfssystkini, hafi auðgað mjög 
menningarlega færni hennar og faglega kunnáttu. Allir þessir þættir hafa 
vafalítið aukið trú hennar á eigin getu í starfi með erlendum börnum enda 
kom fram í viðtalinu við hana að þó að hún treysti samstarfsfólki sínu vel til 
að sinna börnum af erlendum uppruna þá veit hún að hennar eigin aðferðir 
virka vel. Þetta samræmist líka niðurstöðum TALIS (Námsmatsstofnun, 
2009) sem sýna að þátttaka kennara í starfsþróun eykur trú þeirra á eigin 
getu í starfi.  

 

5.3 Samskipti 

Viðmælendur mínir deila ekki sömu skoðunum á því hvort samskipti við 
erlenda foreldra séu auðveld eða erfið. Þrátt fyrir það fannst mér koma vel í 
ljós hversu viljug og lausnarmiðuð þau eru þegar kemur að samskiptum við 
foreldra sem ekki tala íslensku. Þau nota margar leiðir til að efla samskipti 
og upplýsingagjöf og kalla til túlka í viðtöl. Sérstaklega fannst mér áhugavert 
að heyra um foreldrafundinn á Laut þar sem boðið var upp á túlka og 
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barnapössun, enda lýsti Ella mikilvægi þess að foreldrar eigi „rödd, taki þátt 
og geri kröfur.“ Samhljómur er með þessu og niðurstöðum þeirra 
fræðimanna sem leggja áherslu á hlutdeild foreldra í námi barna sinna og að 
leikskólinn hafi frumkvæði að samstarfi við þá (Brooker, 2002; Guðrún 
Finnsdóttir, 2010; Nanna Kristín Christiansen, 2010; Siraj-Blatchford, 2003; 
Smidt, 2009).  

Ég er þó hugsi yfir því sem Hanna sagði mér um foreldrana sem erfitt 
hafi verið að ná sambandi við þrátt fyrir tilraunir og þau neikvæðu áhrif sem 
hún telur það hafa á framfarir barnsins. Í því sambandi velti ég því fyrir mér 
hvernig best sé að vinna með og efla foreldra sem ekki ná tengslum við 
leikskólann. Brooker (2002) telur foreldra, sem upplifa samviskubit og 
neikvæða sjálfsmynd í foreldrahlutverkinu, forðast náin samskipti við 
skólana og gera litlar kröfur til starfsfólks. Með hliðsjón af því er 
lærdómsríkt að skoða rannsóknir hennar á samstarfi við foreldra í All Saints’ 
skólanum og reynslu kennaranna þar. Þá eru athyglisverðar þær aðferðir 
sem Brent og Pelletier (2002) segja frá í rannsókn sinni á þátttöku foreldra í 
undirbúningsnámi barna fyrir grunnskólann og hversu mikið bæði kennarinn 
og foreldrarnir lærðu af slíku þátttökuverkefni. Ég held að móttaka og 
aðlögun barna og foreldra geti gegnt lykilhlutverki hér. Frá fyrstu stundu 
ætti leikskólinn að geta lagt grunninn að góðum samskiptum við foreldra 
með því að gefa þeim tækifæri til þess að taka virkan og markvissan þátt í 
aðlögun barnsins og læra um leið á umhverfi leikskólans og af 
vinnubrögðum leikskólakennarans. Þannig getur leikskólakennarinn nýtt 
tímann í aðlögun til að skapa samræður við foreldra um aðferðir og 
vinnubrögð í leikskólanum, útskýra og veita upplýsingar en ekki síst mynda 
traust tengsl við foreldra. Um leið getur leikskólakennarinn aflað upplýsinga 
frá foreldrum og lært af þeim hvernig best er að annast barnið, ná til þess 
og átta sig á sterkum hliðum þess en það er ekki síður mikilvægt (Brooker, 
2002; Siraj-Blatchford, 2003).  

Á Teigi var lögð áhersla á að bæta móttöku barna af erlendum uppruna. 
Ég held að árangurinn hafi sýnt sig vel í því hvernig Hanna vann að móttöku 
Maríu. Í vettvangsathugunum fékkst einstakt tækifæri til að fylgjast með 
samskiptum þeirra Hönnu en þar sýndi sig að þrátt fyrir skort á 
sameiginlegu tungumáli var færni Hönnu í leikrænum, myndrænum og 
táknrænum samskiptum mjög góð auk þess sem hún var bæði börnum og 
samstarfsfólki jákvæð fyrirmynd með hegðun sinni. Ennfremur höfðaði hún 
til ábyrgðar hinna barnanna á deildinni í móttöku og samskiptum við nýju 
stúlkuna, án þess að draga úr sinni ábyrgð. Þessar aðferðir Hönnu leiddu til 
þess að stúlkan var nánast fullgildur þátttakandi í leikskólastarfinu þrátt fyrir 
að vera nýbyrjuð sem hefur vafalítið haft mikil og jákvæð áhrif á sjálfstraust 
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hennar og trú á eigin getu. Mér finnst Hanna með samskiptum sínum við 
börn og fullorðna og afstöðu sinni og viðhorfum, sýna mörg dæmi um 
þverþjóðlega færni og menningarlegt næmi en það er meðal þeirra 
eiginleika sem fræðimenn telja nauðsynlegt að kennarar í 
fjölmenningarlegum barnahópum búi yfir (Gay, 2000; Hanna Ragnarsdóttir, 
2010; Ladson-Billings, 1994; Vertovec, 2009).  

Eitt af því sem vakti sérstaka athygli mína, og væri áhugavert að skoða 
nánar, voru samskipti og samræður leikskólakennaranna við börnin í leik og 
starfi. Fræðimenn leggja áherslu á að ótal margir þættir spili inn í máltöku 
annars máls hjá tvítyngdum börnum og ofuráhersla á sérsniðin úrræði í 
íslenskukennslu verði oft á kostnað annarra þátta sem hafa áhrif á 
málþroskann (Birna Arnbjörnsdóttir, 2010; Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). Það 
dregur samt ekki úr mikilvægi þess að vinna markvisst með samskipti við 
börnin, málörvun og íslensku en aukin færni í henni felur um leið í sér fleiri 
tækifæri fyrir þau til að taka þátt í og skilja hvað fram fer í leikskólastarfinu 
(Nieto, 1999b). Mér fundust leikskólakennararnir allir meðvitaðir um þetta. 
Þeir lögðu áherslu á félagsþroskann og þátttöku barnanna í leik og starfi og 
ekki var verið að taka þau úr leiknum til þess að kenna þeim íslensku í 
sérsniðnum aðstæðum. Þá voru leikskólakennararnir duglegir að sýna og 
segja börnunum, spyrja þau spurninga og leiða áfram í fjölbreyttum 
samræðum, eins og niðurstöður sýna og sagt var frá í kafla 4.2.5. um 
samskipti í leik og starfi barnanna. Það sem var einna athyglisverðast var að 
ekki virtist verða mikil þróun í því hvernig unnið var með börnunum. Þá á ég 
við að samskonar aðferðir voru notaðar í samskiptum við börn sem voru 
byrjendur og börn sem voru lengra komin í íslenskunni. Oftast var unnið 
með málið þegar börnin sátu við borð, voru í matmálstímum eða í 
verkefnum þar sem auðvelt var að tengja tungumálið á hlutbundinn og 
staðreyndamiðaðan hátt við reynslu þeirra. Með því á ég við að börnin voru 
spurð um beinar staðreyndir eða hluti eins og: Hvernig er þetta á litinn? 
Hver er stærstur? Hvað heitir þetta? Hvað er strákurinn að gera á myndinni? 
o.s.frv. Börn sem ekki eru byrjendur í íslensku sem öðru máli þurfa ríkara 
málumhverfi og meiri áskoranir í tungumálinu. Með því að vera í 
samræðum við börnin í hlutverkaleiknum, ímyndunarleikjum, 
raunverulegum verkefnum eins og að gróðursetja og elda mat (Smidt, 
2009), eða með því að ræða við þau um innihald bóka sem lesnar eru án 
þess að spyrja eingöngu staðreyndaspurninga, býðst dýrmætt tækifæri til 
þess að efla ályktunarhæfni barnanna, ímyndunarafl, gagnrýna hugsun og 
sköpun í notkun málsins, um leið og orðaforði þeirra vex. Með slíkum 
samræðum getur kennarinn þróað færni barnanna í tungumálinu á svæði 



 

91 

mögulegs þroska og skapað grundvöll fyrir áframhaldandi þróun 
málþroskans. 

Í þessu sambandi er áhugavert að velta kenningum Vygotsky (1978) fyrir 
sér en hann taldi að leikur barnsins væri mjög mikilvægur í þroska þess því 
þar sýndi barnið þroska sem væri ofar þeim sem það sýnir við daglegar 
athafnir. Hann taldi hlutverkaleikinn einna mikilvægastan því þar væri 
tungumálið í lykilhlutverki við að skapa ímyndaðar og sjálfsprottnar 
aðstæður. Þar öðlast börnin smátt og smátt hæfileikann til að tala um 
óhlutbundnar aðgerðir og nota tungumálið til að flytja merkingu frá 
ímyndun til raunveruleika (Andresen, 2005). Brooker (2002) og Moll (2001) 
telja árangursríkasta leikinn eiga sér stað þegar samræða skapast við annan 
sem kann meira en barnið og notað er stuðningsgrindanám (Smidt, 2009) til 
þess að byggja nýja reynslu ofan á fyrri þekkingu barnsins. Ég tel að í öllum 
tilvikum hefðu leikskólakennararnir getað verið betur meðvitaðir um þau 
tækifæri sem gefast í hlutverkaleiknum og frjálsa leiknum til þess að byggja 
upp óhlutbundið tungumál og þekkingu barnanna. Þar hefði oftar verið 
hægt að nota kennslufræðilegan leik líkt og Anna Magnea Hreinsdóttir o.fl. 
(2010) hafa bent á. Auk þess hefði verið hægt að auðga leikinn með því að 
koma inn með hugmyndir, efnivið og viðfangsefni sem þróa leikinn áfram en 
oft þóttu mér verkefni of einhæf og tilbreytingarlítil. Í því sambandi er rétt 
að huga að ábyrgð leikskólakennaranna í mótun námsumhverfis barnanna 
þannig að það ýti undir nám og þroska allra barnanna í hópnum líkt og 
Rogoff (2003) og Bundgaard og Gullöv (2008) hafa bent á. Einnig því sem 
Bandura (1997) telur mikilvægt til að efla trú barna á eigin getu en það er að 
verkefni séu hvorki of létt né of erfið. Þetta samræmist líka hugmyndum um 
stuðningsgrindanámið þar sem börnin eru studd áfram í náminu með 
ögrandi spurningum og verkefnum því uppbygging nýrrar þekkingar er 
eingöngu gagnleg þegar hún er ofar þroska barnsins (Smidt, 2009) verkefni 
eru spennandi og í þeim felst áskorun. Í leik og starfi sem fer fram á svæði 
mögulegs þroska barnsins gefast þannig dýrmæt tækifæri til að vinna með 
reynslu barnanna og þekkingu sem og undirliggjandi þætti tungumálsins, 
orðaforða, skilning og tjáningu sem er börnunum nauðsynlegt í 
áframhaldandi námi (Birna Arnbjörnsdóttir, 2010; Tabors, 1997; Vygotsky, 
1978).  

 

5.4 Bakgrunnur, menning og móðurmál  

Líkt og niðurstöður sýna voru ekki mörg verkefni í gangi þar sem unnið var 
með menningu barnanna, fyrir utan ferðabangsann sem heimsótti börnin á 
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Laut. Samræður við börnin um fjölskyldur þeirra, heimalönd foreldra, afa og 
ömmu og ferðalög þangað voru þrátt fyrir það mjög algengar og má segja 
að á þann hátt hafi menning þeirra orðið hluti af eðlilegum samræðum 
barnanna í hópnum dags daglega. Það varð til þess að börnin voru 
áhugasöm hvert um annað, auk þess sem þau voru dugleg að segja mér 
hvaða tungumál þau töluðu og hvar amma og afi ættu heima. Ég dreg í efa 
að þau hefðu haft frumkvæði að slíkum samræðum væru þau ekki stolt og 
ánægð af sínum uppruna. Í viðtölunum við Hönnu og Ellu kom þó fram að 
fleiri verkefni sem tengjast menningu barnanna eru í gangi yfir árið, stjarna 
vikunnar á Laut, alþjóðadagar á Teigi og ýmis önnur verkefni sem fjalla um 
ólíka menningu. Elsa Sigríður Jónsdóttir (2007), Parekh (2000) og fleiri 
fræðimenn hafa bent á nauðsyn þess að kennarar geri sér grein fyrir því að 
tengsl einstaklinga við menningaruppruna sinn hafa mikil áhrif á það 
hvernig sjálfsmynd þeirra mótast. Einnig að djúpur og erfiður ágreiningur 
milli menningarheima getur leitt til sálrænna áfalla. Ég tel mjög mikilvægt 
að leikskólasamfélagið geri sér grein fyrir þessu og leitist við að gefa öllum 
börnunum tækifæri til að spegla sína menningu í leikskólastarfinu á 
einhvern hátt. Ferðabangsinn og stjarna vikunnar eru góð dæmi um slík 
verkefni því þar er lögð áhersla á að birta mynd af heimamenningu 
barnanna, einhverju sem þau þekkja og geta tengt sig við. Vinna með 
heimamenningu barnanna er talin mjög góð leið þegar verið er að vinna 
með ung börn sem eiga erfiðara með að skilja hvað menning fjarlægra landa 
hefur að gera með þau sjálf eða vini þeirra (Derman-Sparks, 1989). Slík 
verkefni gefa auk þess öllum börnunum í leikskólanum tækifæri til þess að 
taka þátt en það er ekki síður mikilvægt þar sem eitt af markmiðum 
fjölmenningarlegs leikskólastarfs er að fóstra einstaklinga sem geta bundist 
mismunandi menningu á gagnrýninn hátt, líka sinni eigin (Banks, 2010; May, 
1999). 

Þá hafa ótal margir þættir aðrir áhrif á líðan barna og foreldra og það 
hversu velkomin þau upplifa sig í leikskólanum. Eitt af því er staða 
móðurmálsins en allir sýndu leikskólakennararnir að þeir báru mikla 
virðingu fyrir fjölbreyttum tungumálum og nefndu dæmi um það hvernig 
unnið var með þau. Þá fannst mér áberandi hvað börnin voru tilbúin að tala 
móðurmálið sitt við önnur börn og fullorðna en slíkt verður varla nema 
börnin upplifi jákvæð viðhorf frá umhverfinu. Fjölmargir fræðimenn hafa 
bent á þau áhrif sem viðhorf og staða til tungumála hefur á máltöku annars 
máls auk þess sem ójöfnuður geti falist í því að banna börnum að tala 
móðurmálið og með því gefa til kynna að það sé ekki raunverulegt og 
nýtilegt samskiptamál (Hanna Ragnarsdóttir, 2010; Nieto, 1999b.;Samúel 
Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010). Leifur minntist á að hann teldi það rangt 
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að banna börnum að tala móðurmál sitt í leikskólanum og benti á að hann 
hefði heyrt að slíkt væri gert í einhverjum leikskólum. Ég tel brýnt að 
leikskólasamfélagið átti sig á þeim ójöfnuði sem það felur í sér og velti upp 
þeirri spurningu hvernig hægt er að fullyrða í námskrá og starfsáætlunum 
að borin sé virðing fyrir öllum foreldrum og allir séu jafnvelkomnir í 
leikskólann ef í raun er verið að mismuna börnum á þennan hátt. 

Það leiðir hugann að áherslum gagnrýninnar fjölmenningarhyggju sem 
felur í sér að skoðað sé hvaða þættir það eru í formgerð skólasamfélagsins 
sem valda og viðhalda ólíkri félagslegri stöðu. Gagnrýnin 
fjölmenningarhyggja (e. critical multiculturalism) gengur þannig skrefi 
lengra en frjálslynd fjölmenningarhyggja (e. liberal multiculturalism) en 
samkvæmt þeirri fyrrnefndu er lögð áhersla á að breyta námskrám og vinna 
með virðingu gagnvart fjölbreyttri menningu en litið fram hjá ójöfnuði í 
„formgerð samfélaga, svo sem rasisma, fátækt og mismunun“ (Hanna 
Ragnarsdóttir, 2010, bls. 3). Í því sambandi er athyglisvert að skoða það sem 
Brooker (2002) og Nieto (1999a) segja um að góður vilji, eða yfirlýsingar 
skóla um áhuga á foreldrasamstarfi, „open door policy“ eins og Brooker 
kallar það, nægi ekki. Góðum viðhorfum og háleitum markmiðum verða að 
fylgja raunverulegar aðgerðir, uppeldisfræðileg þekking og kjarkur til að 
takast á við fjölbreyttan barna- og foreldrahóp. Í viðtalinu við Ellu kom fram 
að ekkert sérstakt sé gert við upplýsingar um menningu og bakgrunn 
barnanna sem aflað er í fyrsta viðtali og í viðtali við Hönnu sagði hún frá 
samskiptum við foreldra sem illa hefur tekist að tengjast. Þær samræður 
vekja upp spurningar um það hvernig hægt sé gera þetta en einnig um það 
hvort jákvæð markmið í námskrám og starfsáætlunum leikskóla, sem ekki er 
raunverulega fylgt eftir, séu dæmi um frjálslynda fjölmenningarhyggju og 
skorti um leið gagnrýna nálgun og raunverulegan kjark til að koma í veg fyrir 
ójöfnuð Nieto (1999a). 

Leikskólakennararnir nefndu allir að þeim þætti lítið mál að ræða við 
foreldra um mataræði barna, s.s. eins og hvort þau megi borða svínakjöt 
eða ekki. Þarna hefur orðið þróun frá því sem var en ég tel að  samskonar 
umræða þurfi að fara fram um fleiri þætti sem tengjast ólíkri menningu. Það 
kom berlega í ljós í viðtalinu við Hönnu sem sagði mikilvægt að eiga í 
gagnvirkum samræðum við foreldra, því það sem ekki væri hægt að ræða 
yrði að fordómum. Fordómar leiða til mismununar og ýta undir jaðarstöðu 
barna sem tilheyra minnihlutahópum ef ekkert er að gert (Brooker, 2002; 
Nieto, 1999b). Litlir hlutir sem okkur finnast kannski ekki vera mikið mál 
geta orðið að stóru vandamáli og alið á óöryggi og vanlíðan ef ekki er hægt 
að finna málamiðlanir. Dæmi um það eru kirkjuferðir, borðsiðir og 
þrifaþjálfun auk þess sem útivera í hvaða veðrum sem er getur oft reynst 
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börnum og foreldrum þungur ljár í þúfu. Til þess benda niðurstöður 
Guðbjargar Ottósdóttur og Helenu N. Wolimbwa (2011) þar sem flóttabörn 
á Íslandi lýstu því að til viðbótar við álagið við að læra á nýja menningu og 
tungumál hafi veðurfarið verið eitt það erfiðasta sem þau þurftu að glíma 
við. Þá þurfa börnin að fá þá tilfinningu að foreldrar þeirra séu 
samstarfsaðilar leikskólans og að ekki eingöngu í háleitum markmiðum, 
heldur líka með raunverulegum aðgerðum sé virðing borin fyrir þeim og 
þeirra menningu en það hefur bein áhrif á mótun sjálfsmyndar barnanna 
(Brooker, 2002; Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007; Siraj-Blatchford, 2003). 

Að lokum langar mig til að velta menningu leikskólanna fyrir mér og 
spegla hana í því sem Parekh (2000) segir um menningu og samfélög. Ég tel 
að í öllum leikskólunum hafi orðið þróun sem hefur leitt af sér aukið samspil 
milli menningarheima. Í því speglast ótvíræður áhugi leikskólakennaranna 
og vilji til að vinna vel með fjölbreytta menningu barnanna í barnahópnum 
þó að þeir séu komnir misjafnlega langt. Enginn leikskólakennaranna lítur á 
fjölbreytileikann sem ógnun eða leggur áherslu á að einsleita menningin sé 
best og þeir vilji engu breyta. Þeim finnast spennandi tækifæri felast í því að 
kynnast öðrum menningarheimum og eins og kom fram í framtíðarsýn 
Hönnu þá telur hún fjölbreytt leikskólasamfélag hafa mikinn ávinning 
umfram einsleitt. Þá kemur það fram í starfsáætlun Teigs að fjölbreyttur 
barna og starfsmannahópur geri alla ríkari og víðsýnni. Mér fannst það sýna 
sig einstaklega vel í samskiptum Hönnu við erlenda starfsmenn, í þátttöku 
starfsmanna í umræðum á kaffistofunni og vilja hennar til að menning 
erlendu starfsmannanna blandaðist vel inn í menningu leikskólans. Þetta tel 
ég vera í anda þess sem Parekh (2000) segir um að fjölmenningarlegt 
samfélag sé líklegra til að þróa með sér betra jafnvægi á milli þeirra gilda 
sem talin eru æskileg í góðu nútímasamfélagi en einsleitt samfélag. Sem 
dæmi um það finnst mér samfélagið á Teigi bera merki þess að hafa nýtt vel 
þá reynslu sem býr í fjölbreyttum starfsmannahóp og það sé mikill 
stuðningur við annað starfsfólk, börn og foreldra. Þetta samræmist 
niðurstöðum rannsóknar Hönnu Ragnarsdóttur og Hildar Blöndal (2010) á 
fjölbreyttum starfsmannahópum í íslenskum leikskólum þar sem fram 
kemur að í reynslu og þekkingu erlendra starfsmanna felist mikill 
mannauður.  

Ég er þess fullviss að leikskólum sem tekst að þróa aðferðir sem 
raunverulega sýna gildi ólíkrar menningar og draga úr ójöfnuði meðal hinna 
fullorðnu, geti orðið bestu fyrirmyndirnar fyrir öll börn óháð uppruna þeirra 
og menningarlegum bakgrunni, en þau þurfa að læra slík samskipti fyrir lífið.
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6  Lokaorð 

Í þessu verkefni hef ég fjallað um það hvernig leikskólakennarar sjá og sinna 
hlutverki sínu í leikskólum með hátt hlutfall barna af erlendum uppruna. 
Rannsóknin hefur hjálpað mér að skilja betur hvaða þættir það eru sem 
hafa áhrif á hlutverk leikskólakennara sem og þátttöku barna og foreldra af 
erlendum uppruna. Um leið hef ég gert mér betri grein en áður fyrir því 
hversu fjölþætt og flókið það er að skilgreina „bestu“ leiðirnar í 
fjölmenningarlegu leikskólastarfi en einnig að það þurfi að fela í sér 
breytingar á ótal mörgum sviðum.  

Þegar unnið er að rannsókn sem þessari vakna ótal spurningar. 
Áhugavert væri að skoða enn betur fleiri hliðar leikskólastarfsins í ljósi 
gagnrýninnar fjölmenningarhyggju. Atriði eins og hvernig leikskólakennarar 
nota efnivið og leik til þess að byggja upp þekkingu barna, upplifun foreldra 
af þátttöku í leikskólastarfinu eða leiðtogahæfileika leikskólastjóra í þróun 
fjölmenningarlegs leikskólastarfs væru öll þess virði að gefa frekari gaum. Þá 
var ómetanlegt að fá að fylgjast með viku í lífi leikskólakennara sem tekur á 
móti nýju barni sem talar ekki íslensku. Rannsókn á reynslu barnsins og 
foreldranna af þeirri upplifun gæti orðið til mikils gagns, ekki síst ef notuð 
væri aðferðarfræði sem byggði um leið upp þekkingu þeirra sem tækju þátt.  

Ég tel rannsóknina hafa veitt mér góða innsýn í störf leikskólakennara og 
sýnt mér, sem ráðgjafa í málefnum barna af erlendum uppruna, fram á 
mikilvægi þess að þekkja vel til þeirra sem hafa mikla þekkingu og reynslu. 
Slík þekking kemur leikskólasamfélaginu öllu ásamt þeim aðilum sem sinna 
menntun kennara að góðu gagni og veitir aðgang að góðum fyrirmyndum í 
starfi. Ég óska þess að þetta verkefni megi verða öðrum leikskólum og 
leikskólakennurum hvatning til þess að skoða fjölmenningarlegt 
leikskólastarf á gagnrýninn hátt og huga enn betur að fleiri þáttum en 
hingað til hefur verið gert.  

Að lokum vil ég gera orð fræðikonunnar Gay (2010) að mínum en hún 
segir enga eina rétta leið vera til í fjölmenningarlegu skólastarfi. 
Mikilvægast er að aðilar utan skólastofunnar leitist við að upplýsa og fræða 
kennara um góð vinnubrögð og viðeigandi hugmyndafræði því leikskólastarf 
á hverjum stað þarf að vera aðferðarfræðilega einstakt (e. behaviorally 
unique) en byggja á þeirri hugmyndafræði sem talin er viðeigandi hverju 
sinni til að tryggja jafnan rétt allra barna til náms. 
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Viðaukar 

Viðauki 1. Spurningarammi fyrir viðtöl 

 

• Viðhorf til fjölbreyttra barnahópa með áherslu á börn af erlendum 
uppruna  

• Væntingar til barna af erlendum uppruna 

• Þekking á fjölmenningarlegu leikskólastarfi 

• Þekking á ólíkum aðferðum í uppeldi og námi barna af erlendum 
uppruna 

• Áherslur í uppeldi og námi leikskólabarna af erlendum uppruna 

• Samskipti við börn sem tala litla eða enga íslensku 

• Þekking á leiðum til að kenna íslensku sem annað mál og meta 
málþroska í móðurmáli og íslensku 

• Trú þeirra á eigin getu í vinnu með börn og foreldra af erlendum 
uppruna 

• Menningarlegt næmi þeirra í uppeldi og námi leikskólabarna af 
erlendum uppruna (e. culturally relevant peagogy) 

• Leiðir í samskiptum við foreldra af erlendum uppruna  

• Reynsla og sýn á þátttöku foreldra af erlendum uppruna í 
leikskólastarfinu 

• Hvernig telja þeir sig efla trú barnanna á eigin getu og um leið 
sjálfræði þeirra í daglegu starfi leikskólans? 

• Sýn þeirra á félagsþroska og samskipti allra barna í barnahópnum, 
hvernig stuðla þeir að virkri þátttöku og samskiptum á milli allra 
barnanna í hópnum? 

• Hver er reynsla þeirra og menntun. Hversu langt er síðan þeir 
útskrifuðust, hver var áherslan á fjölbreytta barnahópa í grunnnámi 
þeirra og hver er reynsla þeirra síðan þeir útskrifuðust 

• Á hvaða hátt hefur persónuleg reynsla deildarstjóranna og viðhorf 
mótast í gegnum tíðina? 

• Hefur það áhrif á færni þeirra til að vinna með fjölbreyttan barnahóp 

• Hver er trú þeirra á eigin getu í vinnu með fjölbreyttan barna og 
foreldrahóp? 
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• Telja þeir viðhorf óbreytanleg eða að hægt sé að breyta viðhorfum og 
vinnubrögðum með ákveðinni reynslu og þekkingu? 

• Hafa þeir þá leitað eftir endurmenntun á sviði fjölmenningarlegrar 
kennslu og hefur hún skilað sér í nýjum vinnubrögðum eða telja þeir 
sig þurfa á slíkri endurmenntun að halda ? 

• Hver er þeirra lausnarleit í starfi með börnum og foreldrum af 
erlendum uppruna? 

• Hver er þeirra framtíðarsýn og hverju vildu þeir breyta eða hafa til 
staðar í leikskólunum sem ekki er nú til staðar? 

• Annað sem þeir vilja koma á framfæri. 
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Viðauki 2. Gátlisti fyrir vettvangsathuganir 

Í tengslum við vettvangsathuganir og við greiningu gagna úr þeim var 
sérstaklega litið til neðangreindra þátta. Atriði eitt til fjögur eru talin 
mikilvæg þegar kemur að því að efla sjálfstraust barna (Fall og Mc.Leod, 
2001) en atriði fimm til ellefu tengjast þeim aðferðum sem taldar eru 
mikilvægar í vinnu með fjölbreyttum barnahópi (Hernandez, 2001; Seefeldt, 
2001; Smidt, 2009).  

1. Hvernig bregðast leikskólakennararnir við truflandi hegðun barna? 
Lítið sjálfstraust getur ýtt undir neikvæða truflandi hegðun. Ef barn 
trúir ekki á að það geti leyst verkefni þá sækist það oft eftir athygli 
frá kennara eða jafnöldrum með truflandi hegðun. Það á einnig við 
um barn sem gefst upp vegna skorts á úthaldi um leið og það 
bregður fyrir sig lærðu hjálparleysi með því að ákveða að geta ekki.  

2. Hvernig stuðla leikskólakennararnir að því að börnin nái árangri í 
verkefnum dagsins? Eftirfarandi leið er talin virka mjög vel til að 
kenna börnum að takast á við verkefni með aukinni færni, sjást 
dæmi um slík samskipti á milli barna og leikskólakennara:  
• Barnið horfir á leikskólakennarann leysa verkefnið á meðan hann 

orðar hvert skref fyrir sig 
• Leikskólakennarinn gerir verkefnið með barninu um leið og hann 

orðar það sem verið er að gera 
• Barnið framkvæmir verkið og leikskólakennarinn aðstoðar í 

hverju þrepi sem barnið ræður ekki við 
• Leikskólakennarinn fylgist með barninu takast að framkvæma 

verkefnið á árangursríkan hátt og viðurkennir um leið framgöngu 
þess. 

3. Sjáum við dæmi um það að önnur börn í barnahópnum ýti undir 
nýja færni og leiðbeini börnum á sama hátt og í dæmi 2? Talið er að 
um leið og þjálfaðir kennarar geti hjálpað börnum við að ná árangri 
séu jafnaldrar eða eldri börn sem kunna sömu aðferðir enn 
áhrifameiri.  

4. Hvernig nota leikskólakennararnir hrós? Er það innihaldsríkt eða 
innihaldslaust og beinist það að verkum barnanna og frammistöðu 
eða að öðrum þáttum? Hvernig viðurkenna leikskólakennararnir 
aukna færni barna sem ekki skilja mikla íslensku? Virkja 
leikskólakennararnir hin börnin í hópnum til að koma með jákvæðar 
athugasemdir um frammistöðu hvers annars? Nýta þeir eitthvað af 
eftirfarandi athugasemdum við að hrósa börnunum: 

• Þú gast það 
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• Þegar eitt virkaði ekki reyndir þú annað og það gekk 
• Þú reyndir og reyndir og loksins tókst þér það 
• Það stoppar þig ekkert, þú ert svo ákveðin/n 
• Þú reynir áfram jafnvel þó að þetta sé mjög erfitt 
• Það virkaði að þú beindir athygli þinni svona vel að 

verkefninu, núna náðir þú þessu. 
5. Hvaða hlutverk hafa börnin á deildinni? Hafa þau tækifæri til að 

leggja á sig vinnu sem skiptir máli fyrir allan barnahópinn? Dæmi 
um hlutverk gætu verið: 

• Veðurfræðingur sem athugar hvernig veðrið er 
• Ganga frá skónum í fataklefa 
• Sækja matinn í hádeginu 
• Hjálpa yngri börnunum að klæða sig 
• Ganga frá og þvo pensla og annað eftir myndsköpun 
• Ganga frá rusli, sópa eða annað í þeim dúr 

6. Ýtir umhverfi barnanna undir sjálfshjálp. Dæmi um slíkt er: 

• Börnin geta sjálf hengt upp og gengið frá fötunum 
sínum, skammtað sér á diska, hellt í glasið, þvegið sér 
um hendur o.s.frv. 

• Börnin geta náð sjálf í þann efnivið sem þau þurfa 
• Börnin læra að kveikja á tölvunni, geislaspilaranum eða 

öðrum þeim tækjum sem notuð eru á deildinni  
6. Er lögð áhersla á samvinnu í barnahópnum? 
7. Hvaða val hafa börnin um viðfangsefni og hvenær fá þau að velja?  
8. Hafa leikskólakennararnir frumkvæði að samskiptum við foreldra 

þegar börnin koma í leikskólann og fara heim? 
9. Hvaða samskiptaleiðir nota leikskólakennararnir við foreldra sem 

ekki tala eða skilja íslensku? 
10. Taka foreldrar þátt í daglegu starfi leikskólans með markvissum 

verkefnum? 
11. Er á markvissan hátt sýnt fram á að öll börnin og allar fjölskyldurnar 

í barnahópnum séu jafn mikilvægar?  
12. Er markvisst verið að kenna íslensku sem annað mál í gegnum leik 

og daglegt starf leikskólans? 
13. Hvernig nota leikskólakennarar hlutverkaleikinn til að byggja upp 

færni og þekkingu barnanna og hvaða efniviður er í boði? 
14. Hvernig eru samskipti leikskólakennaranna í rannsókninni við aðra 

starfsmenn leikskólans, sérstaklega erlenda starfsmenn og er verið 
að nýta þekkingu þeirra í starfi með börnunum? 
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Viðauki 3. Mat á umhverfi leikskólans 

Gátlisti fyrir mat á umhverfi leikskólans og athugun á fjölmenningarlegum 
efnivið í leikskólanum (Sótt 23. maí 2011 á 
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skjol/svid/menntasvid/pdf_skj
ol/nyirislendingar/Mat___umhverfi_skolans.pdf). 

 

Myndir í umhverfi barnanna 

• Lögð er áhersla á að sýna myndir af öllum fjölskyldum barnanna, 
börnunum sjálfum og starfsfólki. 

• Myndir af fólki úr ýmsum þjóðfélagshópum samfélagsins. 
• Myndir sem sýna nútíma lifnaðarhætti fólks á Íslandi. Að 

jafnvægi sé á milli ólíkra hópa fólks á myndum, þannig að myndir 
af lituðu fólki séu t.d. ekki bara ein eða tvær. 

• Myndir af fólki sem eru að vinna hin ýmsu störf séu fjölbreyttar 
og sýni eðlilegt jafnvægi á milli starfa og þeirra sem vinna störfin, 
t.d. fólk sem vinnur utan og innan heimilis, bæði karla og konur, 
karla og konur í verkamannastörfum o.s.frv. 

• Myndir af eldra fólki að fást við ólík störf. 
• Myndir af eldra fólki, fötluðum, ungum og miðaldra. 
• Myndir af fólki sem hefur misjafna getu til þess að framkvæma 

hlutina bæði í vinnu og innan fjölskyldna. 
• Myndir af fjölbreytni í fjölskyldugerðum. 
• Listaverk, skúlptúrar, myndlist og textílverk ólíkra listamanna. 

 

Hlutirnir sem boðið er upp á í hlutverkahorni ættu að hvetja til:  

• Fjölbreyttrar hlutverkaskiptingar kynjanna, verkfæri til að nota í 
vinnu innan heimilis og utan og önnur en bara eldhúsáhöld 

• Menningarlegs margbreytileika í eldhúsáhöldum, hvernig borðað 
er, ólík tæki og tól til ýmissa hluta, t.d. til að skreyta sig með, 
klæðast o.s.frv. Best er að byrja á því að nota bakgrunn 
barnanna í hópnum og bæta síðan við öðrum hópum. 

• Auka aðgang að og leyfa börnunum að skoða og rannsaka tæki 
sem fólk með sérþarfir þarf að nota t.d. gleraugu, hjólastóla, 
heyrnartæki o.s.frv. 

• Spegla í stærð/hæð barnanna. 

http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skjol/svid/menntasvid/pdf_skjol/nyirislendingar/Mat___umhverfi_skolans.pdf�
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skjol/svid/menntasvid/pdf_skjol/nyirislendingar/Mat___umhverfi_skolans.pdf�
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Tungumál: 

Umhverfi barnanna ætti að bjóða upp á ýmis tækifæri til þess að heyra og 
sjá ólík tungumál og ritmál, þar með talið táknmál. 

Tónlist: 

Fjölbreytt tónlist sem endurspeglar bakgrunn barnanna, fjölskyldna þeirra 
og starfsmanna, ætti að vera til í leikskólanum. 

Efni til listsköpunar: 

• Efni til listsköpunar ætti að bjóða uppá marga möguleika í 
útfærslu. 

• Það ættu að vera til ýmiskonar ljósir, brúnir og svartir litir, 
pappír í öllum litum, 

• Efni og lím, leir og fjölbreyttir húðlitir (t.d. trélitir og andlitslitir). 

• Speglar fyrir börn þar sem þau geta skoðað sig sjálf. 

• Listaverk eftir ýmsa listamenn sem sýna fjölbreytileika mannlífs. 

Brúður: 

• Keyptar og heimatilbúnar brúður ættu að sýna fjölbreytileikann 
og vera af ólíkum litarhætti, dökkum, ljósum, brúnum. 

•  Jafn margar brúður af karl - og kvenkyni sem eiga fjölbreytt 
úrval af fötum. 

• Persónubrúður. 

 

Annað leikefni: 

Annað leikefni, s.s. Lego, Playmo, litlar brúður, kubbakarlar, fjölskyldur, 
fatnaður í hlutverkakrók, bækur, púsl, samstæðuspil og spil af ýmsu tagi 
ætti að velja á fjölmenningarlegum nótum, sýna fjölbreytileika og varast 
staðalmyndir. 

Myndavélar: 

Gott er að eiga góða myndavél til þess að geta útbúið efni sjálfur til þess að 
vinna gegn fordómum og mismunun. 
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