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Ágrip 

Lokaverkefnið fjallar um fjölmenningarlegt skólastarf í leikskólum. Börn af erlendum 

uppruna eiga sama rétt og önnur börn til menntunar og mikilvægt er að skólastarf sé lagað 

að þörfum allra barna. Huga þarf að mörgum þáttum leikskólastarfsins má þar nefna 

foreldrasamstarf, tungumál, kennara, kennsluaðferðir og umhverfi leikskólans. 

Fjallað verður um könnun sem gerð var á meðal fimm leikskólastjóra í Borgarbyggð um 

reynslu, viðhorf, stöðu mála og framtíðarsýn varðandi börn af erlendum uppruna. Helstu 

niðurstöður voru þær að ýmsar leiðir höfðu verið farnar en jafnframt bar á óöryggi og 

nauðsyn á fræðslu um starfsaðferðir. Leikskólar Borgarbyggðar hafa því þörf fyrir áætlun 

sem hægt er að nýta við móttöku og starf með börnum af erlendum uppruna og var það 

helsta markmiðið með verkefninu. Lokaverkefnið samanstendur af greinargerð, handbók 

fyrir starfsfólk leikskólanna og upplýsingarbæklingi fyrir erlenda foreldra.  
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Inngangur 

Á undanförnum árum hefur íslenskt samfélag verið að þróast í fjölmenningarlegt 

samfélag. Hér býr nú fólk frá mörgum menningarheimum með mismunandi viðhorf, 

menningu og trú. Þetta nýja þjóðfélagsform kallar á breytta hugsun sem snýr að jafnrétti 

og fjölbreytileika. Í skólastarfi er mikilvægt að hugað sé að þörfum allra nemenda og það 

krefst víðsýni af hálfu skólafólks.  

Í leikskólanum Klettaborg í Borgarnesi, þar sem ég starfa, hafa hingað til ekki 

verið börn sem eiga báða foreldra erlenda en síðastliðið haust byrjuðu í leikskólanum 2 

pólsk börn. Satt best að segja vissum við ekki hvernig best væri að taka á móti þeim, en 

við öfluðum okkur upplýsinga frá öðrum leikskólum og gerðum okkar besta. Eftir þessa 

reynslu ákvað ég að ef við ætluðum okkur að geta tekið vel á móti öllum börnum yrðum 

við að standa okkur betur. Mér fannst nauðsynlegt að til væri áætlun í leikskólanum sem 

innihéldi nauðsynlegar upplýsingar um móttöku og starf með börnum af erlendum 

uppruna. Þetta var ástæðan fyrir vali mínu á viðfangsefni lokaverkefnis svo og áhugi 

minn á að leikskólar geti sem best tekið á móti öllum börnum og að leikskólastarfið taki 

mið af fjölbreytileika í barnahópnum. Ég hafði áhuga á að verkefnið gæti nýst fleirum og 

fékk leyfi hjá sveitarstjóra til að gera könnun meðal leikskólastjóra í Borgarbyggð með 

það í huga að fá upplýsingar um reynslu, viðhorf, stöðu mála og framtíðarsýn. 

Í þessari greinargerð mun ég fjalla um rétt allra barna til menntunar í 

fjölmenningarsamfélagi nútímans. Leikskólinn er fyrsta skólastigið og mikilvægt að 

leikskólastarfið sé miðað að þörfum allra barna, skólastarf í leikskóla þarf því að vera 

fjölmenningarlegt. Í greinargerðinni er kennari notað sem samheiti yfir starfsfólk 

leikskóla. Að lokum verður sagt frá áðurnefndri könnun um móttöku og starf með 

börnum af erlendum uppruna í leikskólum Borgarbyggðar. 

 

 

 
 
 
 



Réttur barna 

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er fjallað ítarlega um réttindi barna. 

Barnasáttmálinn var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna haustið 1989 og staðfestur fyrir 

Íslands hönd 28. október 1992. Barnasáttmálinn er samþykktur sem alþjóðalög og felur í sér full 

mannréttindi allra barna, kveðið er á um að öll börn eigi rétt á að alast upp í friði og við 

öryggi.  

Í 2. grein Barnasáttmálans er öllum börnum tryggð margvísleg réttindi, þar segir: 

Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau réttindi 

sem kveðið er á um í samningi þessum, án mismununar af nokkru tagi, án tillits til 

kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða 

annarra skoðana, uppruna með tilliti til þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, 

eigna, fötlunar, ætternis eða annarra aðstæðna þess eða foreldris þess eða 

lögráðamanns (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 2007). 

Samkvæmt 8.gr. skal virða rétt barns til að viðhalda því sem auðkennir það sem 

einstakling s.s. ríkisfangi, nafni og fjölskyldutengslum og er það mikilvægt atriði fyrir 

hvern þann einstakling sem flyst til annars lands (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 

2007). 

Í 28. og 29. grein sáttmálans er fjallað um rétt barns til menntunar og að öll börn 

eigi að njóta sömu tækifæra.  Menntun barns á m.a. að beinast að því að rækta 

persónuleika, hæfileika, andlega og líkamlega getu, virðingu fyrir foreldrum, 

menningarlegri arfleið, tungu, gildismati, þjóðernislegum gildum þess lands er það býr í 

og þess er það kann að vera upprunnið frá, og fyrir öðrum menningarháttum sem 

frábrugðnir eru menningu þess sjálfs (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 2007).  

Það er mikilvægt að skólastofnanir og allir þeir sem vinna með börnum kynni sér 

Barnasáttmálann, séu meðvitaðir um rétt barna í samfélaginu og byggi starf sitt á honum. 

Yfirvöld og skólakerfið þarf að tryggja erlendum börnum, jafnt og íslenskum þau réttindi 

sem þeim ber skv. Barnasáttmálanum. 

Aðalnámskrá leikskóla frá 1999 er stefnumótandi leiðarvísir um uppeldisstörf í 

leikskólum. Þar kemur fram að foreldrar beri frumábyrgð á uppeldi barna sinna en 

leikskólastarfið sé viðbót við það uppeldi. Leikskólinn er ekki skyldunám en er 

samkvæmt lögum nr. 78/1994 fyrsta skólastigið (Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 7). 



Leikskólinn er fyrir öll börn, óháð andlegu og líkamlegu atgervi, menningu eða 

trú einnig kemur fram að rækta beri virðingu barnanna fyrir öðrum, hver sem uppruni 

þeirra, lífsviðhorf, tunga eða trúarbrögð eru (Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 29). 

Aðalnámskrá leikskóla er nú í endurskoðun. 

Það er mikilvægt fyrir þróun fjölmenningarlegrar menntunar að hún sé studd af 

aðalnámskrám sem byggja á hugmyndum um lýðræði og jafnrétti í víðum skilningi þar 

sem gert er ráð fyrir fjölbreyttum nemendahóp og lagðar skýrar línur um 

fjölmenningarlegt skólastarf (Hanna Ragnarsdóttir, 2005, bls. 6). 

Fjölmenningarlegt skólastarf 

Þegar þjóðfélag breytist úr menningarlega einsleitu samfélagi í fjölmenningarlegt 

samfélag þar sem einstaklingar og hópar fólks frá mismunandi menningarsvæðum búa 

saman kallar það á breytingar í skólastarfi. Það er nauðsynlegt að skólastarf komi bæði til 

móts við meiri- og minnihluta nemendur í fjölmenningarsamfélagi. Fram til þessa hefur 

skólastarf að mestu verið sniðið að þörfum meirihlutans en þar sem Ísland er nú orðið 

fjölmenningarlegt samfélag er þörf á breytingum. Helstu breytingar miðað við fyrri 

áherslur felast í fjölmenningarlegu skólastarfi þar sem lögð er áhersla á að koma til móts 

við öll börn. Líta þarf á fjölmenningarlegt skólastarf sem spennandi verkefni frekar en 

ógnun.   

Áherslubreytingar í skólastarfinu þurfa að miða að því að börn og kennarar læri að 

takast á við fjölbreytileikann almennt, læri að meta hann og skilja kosti hans. 

Skólamenning þarf að einkennast af jafnréttishugsun og taka mið af fjölbreytileikanum í 

barnahópnum. 

Fjölmenningarlegt skólastarf leggur áherslu á að örva réttlætiskennd almennt og 

að kenna börnum að leysa ágreiningsmál á friðsamlegan hátt. Grundvallaratriði í 

fjölmenninglegu skólastarfi er að unnið sé í anda jafnréttis og um leið að unnið sé 

markvisst gegn ójöfnuði (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 11-12). 

Í fjölmenningarlegu skólastarfi eru fimm meginlögmál sem eru nauðsynleg og 

vinna gegn kynþáttahatri og mismunun í þjóðfélaginu, þau eru: Samkennd, samstaða, 

virðing fyrir annarri menningu, kennsla gegn þjóðernishyggju og kennsla gegn 

kynþáttahatri. Fullyrða má að fjölmenningarleg kennsla nýtist til margra annarra 



viðfangsefna s.s. eineltis, ofbeldis og samstöðu með þeim sem einhverra hluta vegna 

verða fyrir áreiti (Guðrún Pétursdóttir, 1999, bls. 39-51). 

Jafnrétti og fjölbreytileiki eru nauðsynleg grundvallaratriði í skólastefnu í 

fjölmenningarsamfélagi og algeng rök eru að annað geti ekki verið án hins. Þessi sýn 

þýðir að í jafnrétti felist að komið skuli til móts við alla. Jafnrétti merkir ekki að það sé 

komið eins fram við alla því þá er litið fram hjá sérkennum einstaklinga, heldur að komið 

sé til móts við alla. Með jafnrétti og fjölbreytileika er þannig verið að benda á að 

skólastarf sé lagað að þörfum allra (Hanna Ragnarsdóttir, 2004, bls. 149).  

Það eru einkum þrjú atriði sem gefa kennurum og skólum til kynna tengslin á 

milli tungumáls, menningar og náms: 

1. Tengsl og viðhald nemenda við menningu sína og tungumál hefur jákvæð áhrif á 

nám. 

2. Hlutverk kennara sem menningarlegur leiðbeinandi er grundvallaratriði í því að 

hvetja nemendur til náms. 

3. Áhersla á menningarlegan mun sem einangrun frá almenna skólakerfinu og 

samfélaginu er ekki líklegt til að auka nám eða hæfni (Nieto, 1999, bls. 70-71). 

Fræðimenn eru nokkuð sammála um að ekki nægi að taka upp nýja kennsluhætti 

eða námsefni heldur þurfi að koma til viðhorfabreytingar og ný heildarsýn á skólastarfið. 

Breytingar þarf að gera á eftirtöldum þáttum skólastarfs: Námsskrá, kennslufræði, 

námsmati, heildarskipulagi og stjórnun skóla, umhverfi, námsefni og öðrum efnivið, 

samskiptum og tengslum innan stofnunar, skólaanda og skólamenningu, tungumáli 

skólans, tengslum við fjölskyldur og samfélag, skólaþróun og skólastefnu (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2005, bls. 5-6). 

Erlendar rannsóknir sýna að markviss stefnumörkun í skólum er mikilvæg fyrir 

velgengni barna af erlendum uppruna og skiptir þá mestu máli að fyrir hendi sé samstaða 

kennara um hugmyndafræði, markmið og leiðir í móttöku og kennslu barna af erlendum 

uppruna (Hanna Ragnarsdóttir, 2004, bls. 150). 

 



Leikskóli 

Ef góður og traustur grunnur er lagður á fyrsta skólastiginu gefur það barni öryggi og 

sjálfstraust til að þroskast og menntast. Þar skiptir miklu máli að ná tökum á 

móðurmálinu og annar stór þáttur er að sérkenni barnsins og fjölskyldu þess séu virt og 

viðurkennd af umhverfinu, öðrum börnum og fullorðnum. Leikskólastarfið þarf að miða 

að því að öllum börnunum líði vel og þau fái að njóta sín sem einstaklingar. Erlendu 

börnin geta þurft sérstakan stuðning í upphafi leikskóladvalar á meðan þau laga sig að 

nýjum siðum og venjum og ná tökum á nýju tungumáli. Á sama tíma þurfa íslensku 

börnin að laga sig að þeim erlendu og læra þeirra siði og venjur (Hanna Ragnarsdóttir, 

2002a, bls. 55-56).  

Til þess að erlendum börnum gangi vel í íslensku samfélagi þarf að huga að 

fjölmörgum þáttum í upphafi leikskóladvalar. 

Það er erfið reynsla að byrja í leikskóla þar sem talað er annað tungumál og 

umhverfið er framandi. Hafa þarf í huga að aðlögun barns í leikskóla getur verið mikið 

álag fyrir foreldra, kennara og önnur börn í leikskólanum og gera þarf ráð fyrir lengri 

aðlögunartíma fyrir þau börn sem ekki skilja íslensku og tryggja þeim móttöku og 

stuðning við hæfi (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006, bls. 5). 

Það er mikilvægt að fyrstu kynni af leikskólanum séu jákvæð og að foreldrar upplifi að 

þeir séu velkomnir. Að brosa er eitt af mikilvægustu leiðunum og að gefa þeim tíma til að 

ræða saman og eyða tíma með barninu í leikskólanum. Að eyða tíma með foreldrum og 

kynnast þeim skapar nána samvinnu þar sem foreldrar geta sagt skoðanir sínar og 

kennarar geta spurt foreldra um mál sem þarf að ræða (Millam, 2002, bls. 33).  

Þegar erlend börn eru í barnahópunum getur verið erfiðara að marka stefnu og 

gera áætlanir sem henta öllum börnunum en það skiptir miklu máli að litið sé á hvert barn 

sem einstakt. Einstaklingsmiðað nám hlýtur að vera lykilatriði ef vel á að takast. Menning 

og trúarbrögð eru samofnir þættir sem erfitt er að aðgreina. Þegar fjallað er um 

mismunandi menningu í leikskólanum felur það einnig í sér umfjöllun um trúarbrögð. 

Markviss stefna hvers leikskóla er mikilvæg og þarf hugmyndafræðin að vera 

hliðholl fjölbreytileikanum, það þarf m.a. að huga að þörfum hvers barns og skapa 

jákvætt viðhorf til ólíks uppruna, menningar og trúarbragða. Leikskóli þarf að finna leiðir 



til að vinna með ólíkum foreldrum og ráða framúr málum sem upp koma í samvinnu við 

foreldra.  

Foreldrasamstarf 

Gagnkvæm tengsl skóla og heimilis eru alltaf mikilvæg en sérstaklega þegar um er að 

ræða börn og foreldra af erlendum uppruna. Það er mikilvægt að ekki sé litið á 

skólamenningu og heimamenningu sem andstæður, heldur þætti sem spila saman sem 

áhrifavaldar í lífi barnanna (Hanna Ragnarsdóttir, 2004, bls. 146). 

Í fjölmenningarlegu skólastarfi þarf að gera ráð fyrir ólíkum sjónarhornum og 

áherslum. Þegar foreldrar tala annað tungumál þarf að reikna með að það taki lengri tíma 

að byggja upp samstarfið. Kennarar þurfa að vera jákvæðir og leggja áherslu á að kynna 

starfið fyrir foreldrum og virkja þá einnig til samstarfs með því að sýna skilning og áhuga 

á þeirra menningu.  

Það er mikilvægt að kennarar séu ekki dómharðir og geri sér grein fyrir að það eru 

margar uppeldisaðferðir sem þeir kunna jafnvel ekki við. Besta leiðin er að spyrja 

foreldra á nærgætinn hátt og fræðast um ólíkar uppeldisaðferðir, kennarinn þarf að vera 

næmur á þarfir þeirra. Foreldrar geta haft sérþarfir sem tengjast kynþætti, trú, menningu 

eða tungumáli og slíkt ber að virða (Millam, 2002, bls. 37-38). 

Ef að kennarar trúa að það sé bara ein “rétt” leið til að ala upp börn þ.e. sú leið 

sem þeir sjálfir hafa verið aldir upp við, þá er líklegt að það uppeldismynstur sem er ólíkt 

virðist ófullkomið. Til að samvinna við foreldra sé góð þurfa kennarar að virða og meta 

þátttöku foreldra í umhyggju og menntun barna sinna. Fyrirfram ákveðnar hugmyndir um 

foreldra valda staðalímyndum og vanmati á hæfileikum og þekkingu foreldra (Brown, 

1998, bls. 105). 

Það er mikilvægt að koma fram við foreldra á jafnréttisgrundvelli. Að koma 

nákvæmlega eins fram við alla foreldra er ekki samvinna við foreldra þar sem þeir eru 

virtir og metnir. Kennarar eiga að koma til móts við þarfir hvers og eins og taka tillit til 

ólíkra þátta. Að vinna þannig með foreldrum krefst hæfileika og skilnings á mismunandi 

þörfum þeirra (Millam, 2002, bls. 32). 

Kennarar þurfa að taka tillit til ólíks uppruna og reyna að skilja menningarleg 

gildi og markmið foreldranna varðandi barnið. Sjálfsmynd og sjálfsvirðing barna byggist 



m.a. á því að leikskólinn komi til móts við og virði menningu, trúarbrögð og uppruna 

barna og foreldra (Millam, 2002, bls. 37-38). 

Foreldrasamstarf er mikilvægur þáttur og virkja þarf foreldra af erlendum uppruna 

til samstarfs, gera þá meðvitaða um skólastarfið, hafa samráð og virða óskir þeirra. 

Samskiptin að þurfa að einkennast af gagnkvæmri virðingu og trausti. 

Fjöldi rannsókna á undanförnum árum sýnir að samstarf heimilis og skóla er 

lykilatriði fyrir velgengni barna og að það skiptir ekki aðeins máli fyrir nám barnanna 

heldur einnig fyrir velferð þeirra alla ævi. Náið samstarf heimilis og skóla tengir saman 

þessar mikilvægustu stofnanir í lífi barnsins og veitir barninu nauðsynlegan stuðning og 

undirstrikar gildi menntunar (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

2006, bls. 32).  

Foreldrar þurfa að fá upplýsingar um menningu leikskólans og nám barnsins. Að 

deila slíkum upplýsingum veitir sameiginlegan skilning á því hvað barnið er að læra og 

skiptir miklu máli fyrir foreldrana. Foreldrar þurfa að finna að leikskólinn sýni þeim 

vináttu, gefi þeim ráð, tali um framfarir barnsins, veiti þeim stuðning og gefi tækifæri á 

almennu spjalli við aðra foreldra og kennara (Siraj-Blatchford og Clarke, 2000,             

bls. 98-99).  

Ýmsar leiðir hafa verið farnar í foreldrasamstarfi eins og fram kemur í 

þróunarverkefni sem unnið var í leikskóla í Reykjavík, má þar nefna að: Biðja foreldra 

um að kenna nokkur orði í sínu máli s.s. “velkominn”, “góðan daginn” og  “bless”, taka 

foreldraviðtal á heimili barnsins, taka myndir af börnunum í leik og starfi - hengja upp og 

setja á heimasíðu leikskólans, hafa myndasýningar frá leikskólastarfinu í tölvu, setja 

dagskipulag leikskólastarfsins upp á myndrænan hátt, hafa “ferðabækur” úr 

vettvangsferðum, reyna að kynnast fjölskyldum barnanna með ýmsum verkefnum s.s. 

“stjarna vikunnar” þar sem hvert barn kynnir fjölskyldu sína og útbúið er veggspjald með 

myndum af fjölskyldunni, bjóða foreldrum inn á deildirnar til að taka þátt í starfinu s.s. 

með því að sýna hluti að heiman, syngja með börnunum eða lesa sögu. Foreldrarnir voru 

einnig beðnir um að elda mat og koma með á foreldrafundi og það verkefni hefur 

heppnast vel bæði hjá íslenskum og erlendum foreldrum. Í þróunarverkefninu kom 

jafnframt í ljós að frumkvæði í foreldrasamstarfi verður að koma frá skólanum og oft þarf 

ekki mikið til að brjóta ísinn. Það hjálpar mikið til að fyrsta viðtal sé tekið á heimavelli 



foreldra og það er mikilvægur liður í að kynnast foreldrum og aðstæðum þeirra.                

Í heimaviðtali er hægt að kynnast væntingum foreldra, aðstæðum þeirra, móðurmáli, 

heimamenningu, gildum og viðhorfum í barnauppeldi  (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og 

Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2006, bls. 38-44). 

Mikilvægt er að hafa í huga að foreldrar og börn af erlendum uppruna á Íslandi er 

ekki einsleitur hópur heldur hafa einstaklingarnir hver sína menningu, aðstæður og þarfir, 

það er því nauðsynlegt að taka tillit til þarfa einstakra barna og foreldra þeirra.  

Tungumál 

Það er enginn vafi um mikilvægi tungumáls í lífi barna. Það er ekki bara spurning um að 

læra orð og málfræði heldur líka að læra að nota tungumálið í félagslegum tilgangi. 

Að læra tungumálið er ekki auðvelt ferli og er háð vitrænum þroska. Mikill hluti 

málþroskans fyrir börn á aldrinum 3-6 ára er  að þróa hæfileikann til samræðna. Yfir 70% 

jarðarbúa talar meira en eitt tungumál, þar af leiðandi er jafn eðlilegt  að tala tvö 

tungumál og það er að tala aðeins eitt tungumál. Tvítyngi er hæfileikinn til að skilja og 

geta gert sig skiljanlegan á tveimur (eða fleiri) tungumálum. Tvítyngd börn geta notað 

tungumálin á mismunandi hátt t.d. talað eitt tungumál í leikskólanum og annað heima. 

Þeim getur fundist erfitt að nota móðurmálið í leikskólanum þar sem það þekkist ekki. 

Stundum nota börn bæði tungumálin saman og skipta um tungumál í miðjum samræðum 

(Siraj-Blatchford og Clarke, 2000, bls. 20-29). Tungumálið er mikilvægasti einstaki 

þátturinn sem mótar sjálfsmynd og sjálfstraust, menningu og félagslegan, tilfinningalegan 

og vitrænan þroska barnsins (Siraj-Blatchford, 2002, bls. 33).  

Rannsóknir hafa sýnt að fyrstu sex ár ævinnar eru sérstaklega mikilvæg fyrir 

málþroskann og að á þessum aldri eigi börn auðvelt með að læra fleiri en eitt tungumál. 

Svo lengi sem börn hafa næg tækifæri til að heyra bæði tungumálin notuð í venjulegum 

samræðum geta þau þróað hæfileikann til að nota fleiri en eitt tungumál. Það er 

sérstaklega mikilvægt að börn fái tækifæri til að þróa móðurmálið og sterkur grunnur í 

móðurmálinu er mikilvægur til þess að geta lært annað tungumál. Rannsóknir sýna að 

þegar börn eru hvött til að tala tvö tungumál hefur það líka áhrif á vitsmunaþroskann. Það 

þýðir að börn sem eru tvítyngd læra að það er ekki bara ein leið til að uppgötva og sjá 

heiminn. Það er augljóst að það að kunna fleiri en eitt tungumál eykur sveigjanleika í 

hugsun barnsins (Siraj-Blatchford og Clarke,  2000, bls. 29-30). 



Margar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að tala og skilja mál foreldra 

sinna og eiga sér sterkt móðurmál. Börn af erlendum uppruna sem hefja leikskólagöngu 

eiga mismunandi bakgrunn sem hefur áhrif á máltöku þeirra bæði í móðurmáli og 

íslensku. Verkefni leikskólans er að kenna þeim íslensku en auk þess að styrkja foreldra 

til að viðhalda móðurmálinu. Leikskólaganga barns af erlendum uppruna leggur 

mikilvægan grunn að kunnáttu þess í íslensku og um leið skilningi á íslensku samfélagi. Í 

leikskóla kynnast börnin íslensku tungumáli, íslensku samfélagi, siðum og venjum. Sá 

grunnur er grundvöllur þess að þau geti notið áframhaldandi skólagöngu og þess sem 

íslenskt samfélag hefur upp á að bjóða. Tvítyngd börn eiga oft í erfiðleikum með að 

standa jafnfætis íslenskum jafnöldrum sínum í námi og því þarf að tryggja að 

íslenskukennsla sé strax í upphafi miðuð við þarfir þeirra (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 

2006, bls. 6-7). 

Það er mikilvægt að hvetja foreldra til að tala móðurmálið við barnið því að 

rannsóknir hafa sýnt að góður grunnur í eigin móðurmáli er lykilatriði við tileinkun 

annars máls og námi í því tungumáli. 

Börn sem hafa jákvæða tilfinningu fyrir eigin móðurmáli en fá ekki stuðning frá 

kennurum varðandi það, missa hæfileikann til að tala móðurmálið. Foreldrar hafa oft 

áhyggjur af þessu og það er því mikilvægt að kennarar og foreldrar séu meðvitaðir um 

mikilvægi þess að viðhalda móðurmálinu. Ef kennarar styðja tvítyngd börn til að nota 

móðurmálið verða þau örugg í að nota bæði tungumálin (Siraj-Blatchford og Clarke, 

2000, bls. 29). 

Kennarar  

Foreldrar hafa langmestu áhrifin á afstöðu barna og skoðanir en rannsóknir sýna að 

kennarar hafa líka mikil áhrif á líf barnanna. Kennarar þurfa að skoða sína eigin 

framkomu og skoðanir og mega ekki halda neikvæðum eða stöðluðum fyrirmyndum að 

börnum (Millam, 2002, bls.10). 

Áður en aðferðir fjölmenningarlegrar kennslu eru teknar upp er mikilvægt að fram 

fari ákveðinn undirbúningur, bæði fyrir kennara, foreldra og nemendur. Skipulagning og 

undirbúningur þarf að vera unninn í samvinnu við kennarana og samstaða þarf að vera 

um hvaða áherslur eru mikilvægastar. Mikilvægt er að fram fari ákveðið mat á viðhorfum 

kennara til fjölmenningarsamfélagsins, fjölbreytileikans í samfélaginu og skoða þarf 



gaumgæfilega þær kennsluaðferðir sem aðallega eru notaðar í skólanum (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003, bls. 12). 

Kynþáttahatur er mjög viðkvæmt viðfangsefni og fæstir vilja viðurkenna að þeir 

hafi fordóma. Besta leiðin er að ræða um mismunandi menningu og höfða til samvisku og 

réttlætiskenndar. Það þarf að aðstoða fólk og börn við að komast að og skynja óréttlæti 

kynþáttahatursins út frá eigin réttlætiskennd (Guðrún Pétursdóttir, 1999, bls. 48). 

Rannsóknir sýna að börn fá mjög sterk skilaboð frá umhverfinu um hlutverk fólks 

innan samfélagsins s.s. vegna litarháttar eða kynferðis. Þetta á líka við um fatlaða, 

samkynhneigða, gamalt fólk eða aðra sem tilheyra minnihlutahópum. Þessi skilaboð geta 

þróað fordóma eða neikvæða afstöðu. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um þetta, taka 

mið af því og vinna á móti mismunun (Millam, 2002, bls. 15). 

Það á ekki að kenna börnum að gera lítið úr eða að horfa fram hjá mismun heldur 

að kenna þeim jákvæð viðbrögð við mismuninum. Ef kennarar tala ekki um mismun þá er 

verið að gefa í skyn að það sé athugavert að vera öðruvísi (Derman-Sparks,1989, bls. 5-7). 

Það skiptir miklu máli fyrir börn hvernig viðhorf fullorðinna er í kringum þau. 

Fordómar fullorðinna skila sér fljótt til ungra barna og geta fest rætur sem haldast fram á 

fullorðinsár. Það er því mikilvægt fyrir fólk sem starfar með börnum að vera meðvitað 

um eigin viðhorf og skoðanir. Menntun án fordóma er ekki markmið í sjálfu sér heldur 

nýtt sjónarhorn á lífið og tilveruna. Menntun án fordóma snýst um að vera meðvitaður, 

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

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

Fræðsla um fjölmenningu er lykilatriði og umræða meðal kennara um reynslu, 

leiðir sem farnar hafa verið og árangur þeirra er nauðsynleg til að bæta starfið og ná betri 

árangri. 

Kennsluaðferðir 

Ef litið er á fjölbreytileikann í barnahópnum sem kost og eiginleikar hvers og eins metnir 

að verðleikum verður skólastarfið fjölbreyttara og skemmtilegra. Nýjar hugmyndir og 

fleiri sjónarhorn gefa starfinu meira gildi og auka víðsýni hjá kennurum og um leið hjá 

börnum og foreldrum. Í leikskólastarfinu þarf að fara fram opin umræða og hvert barn 

þarf að fá að njóta sín. 



Börn þurfa að fá að spyrja um öll viðfangsefni, fá að nota eigin hugmyndir til að 

leysa deilur, til að velja og hafna og hafa sitt að segja í skólastarfinu. Þau þurfa að fá að 

hafa gagnrýna hugsun og möguleika á að vera sjálfstæð og reyna sig til að hafa áhrif á líf 

sitt (Derman-Sparks, 1989, bls. 8). 

Hentugar kennsluaðferðir í fjölmenningarlegu skólastarfi eru samvinnunám, 

umræður, leikir og æfingar. Í bókinni “Allir geta eitthvað, enginn getur allt” (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003) eru hugmyndir að æfingum og leikjum, þar er lögð áhersla á að styrkja 

sjálfsmynd, samskiptahæfni og samvinnuhæfni, auka virðingu fyrir öðrum og vekja til 

umhugsunar um hvað sé líkt/ólíkt með okkur.  

Hugmyndafræðin og markmið kennslunnar á leikskólastigi eru að börnin verði 

hæf til að takast á við, virða og meta fjölbreytileikann í samfélaginu (Guðrún Pétursdóttir, 

2003,  bls. 134). 

Persónubrúður eru kennslutæki sem kennarar nota til að vinna gegn fordómum og 

mismunun í barnahópnum. Hægt er að brydda upp á erfiðum umræðuefnum svo sem 

stríðni, einelti og skilnaði þegar slík mál koma upp í leikskólanum og nýta brúðurnar til 

þess (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2006, bls. 36).  

Persónubrúður eru brúður sem eru gefnar persónur, eigin fjölskylda, 

menningarlegur uppruni, einstaklingseinkenni, lífssögur og eiginleikar. Kennarar og 

foreldrar þróa persónueinkenni brúðanna, skapa þeim sögur og ræða hvernig á að kynna 

þær. Brúðurnar eru ekki leikföng barnanna heldur heimsækja þær börnin í samverstundir 

og segja þeim frá góðri eða slæmri reynslu sinni. Sögur sem eru spunnar upp í kringum 

persónubrúðurnar hvetja börn til að þróa með sér hluttekningu og virðingu fyrir fólki sem 

er ólíkt þeim (Hanna Ragnarsdóttir, 2002b, bls. 17). 

Persónubrúður eru frábært tæki í vinnu gegn fordómum barna, þær bæta samskipti 

og vinna gegn óréttlæti af ýmsum gerðum. Markviss notkun þeirra veldur því að menning 

barnahópsins snýst um umhyggju, virðingu og stuðning en ekki stríðni, uppnefningar og 

útilokun. Undirbúningur kennara skiptir öllu máli þegar vinna á með samvinnunám 

og/eða persónubrúðurnar. 

Það er nauðsynlegt að vera fær um að kenna börnum að sjá aðra sem sérstaka, til 

að njóta þess að læra hvert um annars líf og meta hvað er líkt og ólíkt með okkur. 



Nauðsynlegt er að hjálpa börnum að skilja að þau eiga ekki að meiða og stríða hvert öðru 

vegna mismunar heldur læra að meta og viðurkenna mismun (Brown, 1998, bls. 49). 

Umhverfi 

Rannsóknir sýna að umhverfið sem börn alast uppí hefur áhrif á þau og á þátt í hvernig 

einstaklingurinn þróast (Millam, 2002, bls. 11). 

Kennarar þurfa að skoða umhverfið gagnrýnum augum og þann efnivið sem 

börnin nota. Athuga þarf hvort myndir og efniviður endurspegli fjölbreytileika s.s. af 

fólki sem er dökkt á hörund og/eða fatlað eða einungis einfaldar myndir og staðalímyndir. 

Skapa þarf börnum umhverfi sem er hliðhollt fjölbreytileikanum, umhverfi sem gerir 

fjölbreytileikann sýnilegan og eðlilegan hluta skólaumhverfisins. Skólaumhverfið 

endurspeglar bæði það sem skiptir máli og það sem skiptir ekki máli og það hefur bein 

áhrif á börnin (Derman-Sparks, 1989, bls. 11).  

Umhverfið á að hafa mörg tækifæri fyrir börn til að sjá og heyra mismunandi 

tungumál. Myndir, bækur, búningar, tungumál, tónlist og brúður ættu m.a. að sýna 

mismunandi kynferði, kynþætti, bakgrunn, aldur, lífsstíl, sérþarfir og sýna fólk úr öllum 

þjóðfélagshópum leysa lík vandamál (Derman-Sparks, 1989, bls. 12-13). 

Umhverfi leikskólans þarf að endurspegla veruleika þar sem öll börn fá að      

njóta sín. 

Leikskólar í Borgarbyggð 

Borgarbyggð er stækkandi sveitarfélag sem hefur verið nokkuð einsleitt fram til þessa. 

Vegna aukinna atvinnutækifæra hefur fólki af erlendum uppruna farið fjölgandi og er því 

mikilvægt að sveitarfélagið geti tekið sem best á móti börnum af erlendum uppruna jafnt 

og öðrum börnum sem hér búa.  

Leikskólar Borgarbyggðar eru sex, fimm reknir af Borgarbyggð og einn af 

Hjallastefnunni. Leikskólarnir fimm hafa mismunandi áhersluatriði en enginn þeirra 

starfar í anda fjölmenningar, þó ber að geta þess að einn leikskólinn leggur áherslu á nám 

án aðgreiningar þ.e. að tekið er sérstakt tillit til sérþarfa og sérkenna allra barna en þar er 

ekki um að ræða fjölmenningarlega kennslu.  



Könnun  

Í janúar voru tekin viðtöl við leikskólastjóra fimm leikskóla í Borgarbyggð, tilgangurinn 

var að kanna hvernig samsetning barnahópsins hafi verið undanfarin ár, hvernig móttaka 

barna og foreldra og foreldrasamstarf hafi verið, hvort unnið hafi verið sérstaklega með 

börnunum og hvernig mætti hafa móttöku barna og foreldra af erlendum uppruna í 

framtíðinni.  

Notaðar voru eigindlegar rannsóknaraðferðir og tekin viðtöl við leikskólastjórana 

sem fram fóru í einum leikskólanum utan eitt viðtal sem var tekið í viðkomandi leikskóla. 

Viðtölin voru hálfopin, um það bil 20-30 mínútna löng, tekin uppá segulband og afrituð 

nákvæmlega.  

Helstu niðurstöður voru að á undanförnum árum hefur barnahópurinn verið frekar 

einsleitur en það hefur verið að breytast og í dag eru samtals 6 börn með báða foreldra 

erlenda og fimm börn þar sem annað foreldri er erlent. Leikskólarnir höfðu ekki mótað 

sér stefnu varðandi móttöku og starf með börnum af erlendum uppruna og 

leikskólastarfið hafði að mestu verið miðað við menningu meirihlutans. Sumir 

leikskólanna höfðu að einhverju leyti unnið sérstaklega með menningu og/eða móðurmál. 

Fram kom visst óöryggi og nauðsyn á fræðslu um starfsaðferðir sem nýst gætu við 

móttöku og í starfi með börnum og foreldrum af erlendum uppruna. Allir 

leikskólastjórarnir töldu að þetta þyrfti að bæta.  

Móttaka og aðlögun 

Í öllum leikskólunum hafði aðlögun verið eins og venja er og það hafði að mestu gengið 

vel. Í einum leikskóla var fenginn túlkur í fyrsta viðtal, þar sagði leikskólastjórinn:  

....en við rákum okkur á það að hún (aðlögunin) hefði þurft að vera lengri vegna 

þess að börnin voru að koma í gjörólíkt umhverfi höfðu aldrei verið í leikskóla 

áður og skildu ekki eitt einasta orð, þannig að þetta var erfitt. 

....mér finnst að aðlögunin þurfi að vera lengri hjá börnum sem eru að koma inní 

nýtt málumhverfi og það er svo erfitt að tala við foreldrana og láta þá skilja. 

Í öðrum leikskóla hafði barnið verið hjá dagmömmu áður og leikskólinn fékk 

ýmsar upplýsingar frá henni, samskiptin við foreldrana höfðu verið lítil til að byrja með 

en auðveldara væri að hafa samskipti við þau núna. Í þriðja leikskólanum hafði einn 

starfsmaðurinn talað sama tungumál og viðkomandi foreldrar þannig að það hafði 



auðveldað samskiptin. Allir leikskólastjórarnir töldu nauðsynlegt að hafa aðgang að túlki 

a.m.k. fyrir fyrsta viðtal og ef eitthvað sérstakt væri. 

Einn leikskólastjórinn sem hafði ekki reynslu af móttöku erlendra barna sagði að 

sér finndist að foreldrar og börn af erlendum uppruna þyrftu lengri aðlögun og örugglega 

öðruvísi aðlögun. Henni fannst að starfsmaður þyrfti að fylgja barninu í einhvern tíma 

þannig að það finndi sig öruggt. Jafnframt taldi hún mikilvægt að hafa aðgang að túlki og 

að upplýsingar væru sem aðgengilegastar fyrir foreldra. 

Foreldrasamstarf 

Foreldrasamstarf hafði verið mismunandi, yfirleitt frekar lítið vegna tungumálaerfiðleika 

en aðeins meira ef foreldrarnir töluðu ensku. Fram kom að áhyggjur voru af því að 

foreldrarnir misskildu starfsfólkið og að samskipti við foreldra voru oft með bendingum, 

táknum eða myndum. Í einum leikskóla var dagskipulagið sett upp á myndrænan hátt. 

Einn leikskólinn notar “Tákn með tali – möppu” til að auðvelda samskiptin, 

vikulega eru sett ný tákn/orð í möppuna og foreldrarnir skrifa svo orðin á sínu tungumáli, 

þetta hefur gefist vel og foreldrarnir verið mjög ánægðir. Í öðrum leikskóla hefur annað 

foreldrið komið og sagt frá landinu sínu og kennt börnunum lög.  

Einn leikskólastjórinn sagði eftirfarandi varðandi samskipti við foreldrana: 

.... Það hefur verið lítið samstarf við foreldrana sem ekki tala ensku en annar faðir 

pólsku barnanna talar ensku þannig að það hefur verið auðveldara þar. Það hefur 

verið erfitt að koma skilaboðum á milli. Starfsfólkinu á deildinni hefur þótt erfitt 

að geta ekki gert sig skiljanlega við foreldrana og geta ekki sagt hvernig dagurinn 

hefur gengið fyrir sig.... 

Í sama leikskóla höfðu pólsku börnin komið með möppu í leikskólann með orðum 

á íslensku og pólsku og varð starfsfólkið mjög áhugasamt, einhverjir fóru á 

pólskunámskeið og það varð pólskuáhugi í leikskólanum almennt. Það hafði líka verið 

þýtt atburðadagatal þannig að foreldrarnir gátu fylgst með helstu viðburðum í 

leikskólastarfinu. 

Menning og móðurmál  

Fram kom að í leikskólunum hafði ekki verið unnið markvisst með menningu, trú eða 

önnur tungumál. Þetta var það helsta sem hafði verið gert: helstu viðburðir í 



leikskólastarfinu þýddir yfir á  viðkomandi tungumál og afhentir foreldrum, fengnar 

upplýsingar um hvernig jólin eru haldin í viðkomandi landi, hlustað á lög frá ýmsum 

löndum, Evrópskur tungumáladagur – foreldrar skrifuðu á upplýsingatöfluna “góðan 

daginn” á sínu tungumáli, haldinn hátíðlegur þjóðhátíðardagur viðkomandi landa, farið í 

skrúðgöngu með fána og borðaður “þjóðarréttur” landsins í hádeginu, foreldrar höfðu 

eldað og komið með “þjóðarrétt” síns lands, fánar viðkomandi landa hafðir sýnilegir í 

leikskólanum, lærð og sungin einföld lög frá ýmsum löndum, lært að telja upp að 5 á 

fleiri tungumálum. 

Í einum leikskólanum þar sem foreldrar höfðu verið beðnir að elda og koma með 

þjóðarrétt síns lands sagði leikskólastjórinn að foreldrarnir hefðu verið mjög ánægðir með 

að leikskólinn sýndi þeirra menningu svona áhuga. Þeir hefðu verið mjög jákvæðir, 

leikskólinn hafði fengið góð viðbrögð og þetta hefði ekki verið neitt mál, þetta væri 

eitthvað sem leikskólinn vildi þróa áfram. 

Í öðrum leikskóla var lögð áhersla á að kenna erlendu börnunum íslensku og var 

það gert með því að nota skýr og einföld skilaboð, nota og kenna “Tákn með tali”, horfa í 

augun á börnunum þegar talað var við þau og þau fengu sérkennslu í íslensku ca. 15 

mínútur á dag. 

Einn leikskólastjórinn sagði eftirfarandi varðandi daglegt starf með börnum af 

erlendum uppruna: 

....Ég held að það sé dáldið jákvætt líka að við séum líka að læra þeirra tungumál. 

Ég sé að íslenskukennsla færi bæði fram í gegnum leikinn og líka í 

sérkennslutímum og það þarf að gera ráð fyrir því að börnin þurfi það.... ég var 

líka að hugsa um fjölskylduna alla að vera með myndir af systkinum þannig að 

það væri mikil tenging sko fyrir barnið að það væri þannig að systkinin hefðu 

komið inní skólann – að litið sé á barnið sjálft sem mikilvægt. 

Móttökuáætlun 

Allir leikskólastjórarnir töldu að gott og nauðsynlegt væri að hafa áætlun um móttöku 

barna af erlendum uppruna. Það kom fram að þar sem samfélagið væri mikið að breytast 

þyrftu leikskólar að vera undirbúnir og geta tekið jafnvel á móti erlendum börnum eins og 

öðrum börnum. Einn leikskólastjórinn sagði varðandi handbók fyrir starfsfólk að þegar 

fólk væri að koma frá ólíkum menningarsvæðum með ólík trúarbrögð væri nauðsynlegt 



að kynna sér mataræði og fleira sem væri ólíkt okkar menningu. Það væri ekki sjálfgefið 

að starfsfólk leikskólanna vissi allt um það. 

Margar góðar ábendingar komu fram í viðtölunum sem allar voru hafðar til 

hliðsjónar við gerð upplýsingabæklings fyrir foreldra og handbók fyrir starfsfólk 

leikskólanna sem fylgja þessari greinargerð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Lokaorð 

Réttur barna af erlendum uppruna er ótvíræður. Þau eiga rétt á uppeldi og menntun þar 

sem tekið er tillit til menningaruppruna þeirra og tungumáls. Það er því ljóst að í 

fjölmenningarsamfélagi þarf skólastarf að einkennast af jafnréttishugsun og taka mið af 

fjölbreytileika barnahópsins.  

Leikskólinn er fyrsta skólastigið og þar er lagður grunnur að áframhaldandi 

skólagöngu. Stjórnendur og kennarar leikskólanna þurfa að vinna markvisst að því að öll 

börn fái notið leikskólagöngunnar og skiptir þar miklu máli hvort skólamenningin er 

hliðholl fjölbreytileikanum í barnahópnum.  

Eins og fram kom í könnun í leikskólum Borgarbyggðar hefur barnahópurinn 

verið nokkuð einsleitur fram til þessa og þurfa leikskólarnir að aðlaga sig að 

fjölmenningarlegu samfélagi. Allir leikskólastjórarnir töldu þörf á áætlun um móttöku og 

starf með börnum af erlendum uppruna. Áhugi þeirra á því að taka á móti öllum börnum á 

sem bestan hátt bar merki um metnað sem skiptir miklu máli fyrir leikskólastarfið, börnin, 

foreldrana, kennarana og rekstaraðila leikskólanna. 

Lokaverkefnið mun tvímælalaust verða til þess að betur verður staðið að mótttöku 

og starfi með börnum af erlendum uppruna í leikskólanum Klettaborg þar sem ég starfa. 

Það er jafnframt von mín að lokaverkefnið geti nýst öðrum leikskólum Borgarbyggðar. 

Aðalmarkmiðið er að vel sé tekið á móti öllum börnum og foreldum, að í 

leikskólastarfinu verði markvisst unnið að jafnrétti, fjölbreytileikinn virtur og  

skólastarfið lagað að þörfum allra.  
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