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Formáli 
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 í skólastarfi sem þarf 

að einkennast af jafnréttishugsun og taka mið af fjölbreytileika barnahópsins. Börn af 

erlendum uppruna eiga rétt á uppeldi og menntun þar sem tekið er tillit til 

menningaruppruna þeirra og tungumáls. 

Nú í vetur (2006-2007) hef ég undirrituð, í 50% launuðu námsleyfi, stundað 15 

eininga viðbótarnám til B.Ed.- prófs í leikskólakennarafræði við Kennaraháskóla Íslands 

og valdi að hafa lokaverkefnið um móttöku og starf með börnum af erlendum uppruna. 

Helsta ástæðan fyrir vali mínu á viðfangsefni lokaverkefnis er mikill áhugi á að 

leikskólinn sem ég starfa í, geti sem best tekið á móti öllum börnum í breyttu samfélagi 

og að leikskólastarfið taki mið af fjölbreytileikanum í barnahópnum. 

Ég hafði áhuga á að verkefnið gæti nýst fleirum og fékk leyfi hjá sveitarstjóra til 

að gera könnun meðal leikskólastjóra í fimm af sex leikskólum Borgarbyggðar með það í 

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

Hraunborg var ekki með í könnuninni, en Hjallastefnan rekur þann leikskóla. Könnunin 

var höfð til hliðsjónar við gerð lokaverkefnisins sem inniheldur greinargerð, handbók 

fyrir starfsfólk og upplýsingabækling fyrir erlenda foreldra. Ég vil þakka sveitarstjóra og 

leikskólastjórunum gott samstarf. 

Í þessari handbók fyrir starfsfólk er fjallað um rétt allra barna til menntunar í 

fjölmenningarsamfélagi nútímans. Leikskólinn er fyrsta skólastigið og mikilvægt að 

leikskólastarfið sé miðað að þörfum allra barna, fjallað er um undirbúning og aðlögun 

erlendra barna og það helsta sem huga þarf að í leikskólastarfinu. Í handbókinni er  

kennari notað sem samheiti yfir starfsfólk leikskóla. Að lokum er fjallað um helstu 

trúarbrögð heims, helgisiði, hátíðir og fæðuvenjur. 

Það er von mín að leikskólum Borgarbyggðar gagnist handbókin sem ætluð er til 

aflestrar fyrir allt starfsfólk leikskólanna og aðra sem áhuga hafa. 

Með kveðju,   

Steinunn Baldursdóttir, 

leikskólastjóri í leikskólanum Klettaborg, Borgarnesi.         Apríl 2007. 



Réttur barna 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var staðfestur fyrir Íslands hönd 28. október 1992. 

Hann er samþykktur sem alþjóðalög og felur í sér full mannréttindi allra barna.  

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).  

Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla (1999) er leikskólinn 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). 

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 og uppeldisháttum. 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. 

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).  

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). 

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). 

Leikskólinn 

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

barnahópnum. Markviss stefna hvers leikskóla er mikilvæg og hugmyndafræðin þarf að 

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

jákvætt viðhorf til ólíks uppruna, menningar og trúarbragða.  

Koma þarf fram í námskrá hvers leikskóla á hvern hátt hann sinnir 

fjölmenningarþættinum í leikskólastarfinu s.s. samstarfi við foreldra af erlendum uppruna, 

kennslu og málörvun í íslensku, vinnu með heimamenningu barnanna, umhverfi og 

efnivið leikskólans (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006, bls. 7). 

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 börnum 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). 

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

huga að fjölmörgum þáttum í upphafi leikskóladvalar. 

Undirbúningur og aðlögun 

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).  

Áður en barn af erlendum uppruna byrjar í leikskóla er mikilvægt að fram fari 

ákveðinn undirbúningur fyrir kennara, foreldra og börn. Skipulagning og undirbúningur 

þurfa að vera unnin í samvinnu við kennara og samstaða þarf að vera um hvaða áherslur 

eru mikilvægastar. 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.  

Undirbúa þarf börnin á deildinni fyrir komu erlenda barnsins með fræðslu og 

umræðum m.a. um fjölbreytileika og kynningu á viðkomandi landi. Hugmyndir barnanna 

um móttöku erlenda barnsins þarf að nýta, það býður upp á samvinnu sem eykur líkur á 

að vel takist til. 

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).  

Jákvætt og hvetjandi viðmót þegar foreldrar koma með og sækja börnin skiptir 

máli og auðveldar foreldrum að sýna frumkvæði ef þá vantar upplýsingar, eitthvað kemur 

uppá eða þeir þurfa aðstoð.  



Aðlögun barna af erlendum uppruna þarf að vera lengri en venja er, sérstaklega ef 

að barnið er að koma í nýtt málumhverfi. Þegar aðlögun er skipulögð þarf að taka mið af 

stöðu fjölskyldunnar þ.e. hversu lengi barnið/foreldrarnir hafa verið á Íslandi, hver þeirra 

bakgrunnur er, hvaðan þau koma, hefur barnið verið í leikskóla áður o.fl.þ.h. Hafa þarf í 

huga að oft eru þetta fyrstu kynni fjölskyldunnar af leikskólastarfi.  

Hugmynd að aðlögun fyrir erlent barn, tekur 4-7 daga fyrir utan fyrsta viðtal: 

• Viðtal við foreldra ásamt túlki, í leikskólanum eða heima hjá viðkomandi ásamt 2 

kennurum leikskólans (annar leikur við barnið og hinn talar við foreldrana). Í 

viðtalinu þarf að koma fram kynning á starfsemi leikskólans; áherslur í starfi, 

upplýsingar um aðlögun, farið yfir dagskipulag, lögð áhersla á móðurmál, sagt frá 

íslenskukennslu í leikskólanum, rætt um þátttöku foreldra í leikskólastarfinu og 

dagleg samskipti/boðskiptaleiðir (sjá hugmyndir síðar). Foreldrar þurfa að fá að 

segja frá barninu og öðru sem þeir vilja koma á framfæri og aðalmarkmiðið er 

foreldrar finni áhuga leikskólans á þeim og barninu þeirra. 

• Barnið kemur í heimsókn með foreldri, skoðar leikskólann, hittir börn og 

starfsfólk – stoppar ca. 1 klst. 

• Barnið kemur ásamt foreldri og stoppar ca. 2 klst. 

• Barnið stoppar samtals ca. 4 klst., foreldri skreppur frá  ca. ½ klst.  

• Barnið stoppar samtals ca. 4 klst., foreldri skreppur frá í ca. 1 klst.  

• Barnið stoppar samtals ca. 4 klst., foreldri skreppur frá í ca. 2 klst.  

• Barnið stoppar samtals ca.  6-8 klst., foreldri skreppur frá í ca. 4 klst.  

• Barnið er eitt í leikskólanum ca. 6-8 klst. 

Hafa þarf í huga að aðlögun er einstaklingsbundin en gera þarf ráð fyrir lengri 

tíma en venja er og gott er að mæla með því að foreldrar stytti viðverutíma barnsins 

fyrstu vikurnar ef þörf er á. 

Samstarf heimilis og skóla 

Í fjölmenningarlegu skólastarfi þarf að gera ráð fyrir ólíkum sjónarhornum og áherslum. 

Leikskóli þarf að finna leiðir til að vinna með ólíkum foreldrum og ráða framúr málum 

sem upp koma í samvinnu við foreldra.  



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 á 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).  

Hafa þarf í huga að frumkvæði í foreldrasamstarfi verður að koma frá 

leikskólanum og hvetja þarf starfsfólk til að tala við foreldrana af fyrra bragði. 



Mikilvægi móðurmáls 

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).  

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 þeirra 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). 

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). 

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).  

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). 

Rannsóknir hafa sýnt að það virkar hvetjandi fyrir börn og foreldra af erlendum 

uppruna að það séu kennarar af erlendum uppruna í leikskólanum. Það gildir þó svo að 

viðkomandi kennari sé ekki af sama þjóðerni, hann undirstrikar að ekki er nauðsynlegt að 

allir séu af sama þjóðerni og tali sama mál (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2006, bls. 44). 

Umhverfi leikskólans 

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). 

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 og við innkaup þarf að hafa í huga að val á leikföngum, bókum, myndum, 

geisladiskum og öðru kennsluefni þarf að taka mið af fjölbreytileika í barnahópunum.  

Fjölmenningarlegt skólastarf nýtist öllum börnum s.s. varðandi einelti, ofbeldi og 

samstöðu með þeim sem einhverra hluta vegna geta orðið fyrir áreiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Hugmyndir fyrir leikskólastarfið 

Tungumál 

• Biðja foreldra um að kenna nokkur orði í sínu máli s.s. “velkominn”, “góðan 

daginn” og  “bless”. 

• Nota “Tákn með tali – möppu” til að auðvelda samskiptin, vikulega eru sett ný 

tákn/orð í möppuna og foreldrarnir skrifa svo orðin á sínu tungumáli. 

• Þýða helstu viðburði í leikskólastarfinu yfir á  viðkomandi tungumál.  

• Hafa hátíðlega tungumáladaga s.s. með því að foreldrar skrifa á upplýsingatöfluna 

“góðan daginn” á sínu tungumáli. 

• Læra og syngja einföld lög frá ýmsum löndum. 

• Læra að telja upp að 5 eða 10 á fleiri tungumálum en íslensku. 

• Hafa markvissa íslenskukennslu í starfi og í sérkennslu. 

Kynning og fræðsla 

• Hafa áhrif á börnin og kenna þeim að fólk er jafn mikils virði þótt það sé ólíkt í 

útliti og/eða háttalagi. 

• Hafa ákveðin verkefni s.s. “Stjarna vikunnar” en það er verkefni þar sem hvert 

barn kynnir fjölskyldu sína, útbúið er veggspjald með myndum af hverri 

fjölskyldu, hægt að úfæra á ýmsa vegu. 

• Hlusta á lög frá ýmsum löndum. 

• Hafa heimskort hangandi á öllum deildum. 

• Hafa fána viðkomandi landa sýnilega í leikskólanum. 

• Segja sögur með tússtöflu þar sem kennarar teikna fólk með mismunandi útlit. 

• Ræða um farfuglana og löndin sem þeir fljúga til. 

• Safna laufblöðum og ræða fjölbreytta lögun þeirra og liti. 

• Senda póstkort til útlanda og frá útlöndum. 

• Hafa vináttu-þema þar sem lögð er áhersla á virðingu, tillitssemi og vináttu. 

• Setja dagskipulag upp á myndrænan hátt. 

• Bjóða foreldrum að koma inná deildina og takk þátt í starfinu s.s. með því að sýna 

hluti að heima, syngja með börnunum og/eða lesa sögu. 



• Taka myndir af barninu í leik og starfi og hengja upp. 

• Taka myndir af barninu í leik og starfi og setja á heimasíðu leikskólans. 

• Hafa myndasýningu frá leikskólastarfinu í tölvu þegar foreldrar koma í 

leikskólann. 

• Hafa ferðabækur úr vettvangsferðum. 

• Kynna leikskólastarfið með ljósmyndum eða myndbandi á foreldrafundum. 

• Taka foreldraviðtal á heimili barnsins. 

Menning, hefðir og hátíðir 

• Fá upplýsingar um hvernig jólin og aðrar hátíðir eru haldnar í viðkomandi landi. 

• Halda hátíðlega þjóðhátíðardaga viðkomandi landa, fara í skrúðgöngu með fána 

og borða “þjóðarrétt” landsins í hádeginu. 

• Biðja foreldra að elda mat og kynna í leikskólanum. 

• Fræða börnin um ólík trúarbrögð. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Helstu trúarbrögð  

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. 

Einstaklingar fæðast inní fjölskyldur sem hafa ákveðin trúarbrögð. Þegar þeir 

stækka ákveða þeir sjálfir hvort að þeir ætli að fylgja þessum trúarbrögðum, sumir gera 

það að öllu eða einhverju leyti, aðrir ekki. Trúarbrögð hafa ólíkar áherslur og það er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir að fólk hefur rétt á að velja sér trú og það þarf að virða 

(Millam, 2002, bls.  57-59). 

Hafa þarf í huga að trúarþarfir einstaklinga eru ólíkar, það sem gildir fyrir einn 

þarf ekki að gilda fyrir annan þó að sömu trúar sé. Helstu trúarbrögð heims eru búddismi, 

gyðingdómur, hindúismi, islam og kristin trú.  

Búddismi 

Kjarni trúarbragðanna er persóna Búdda. Hann var af indverskri furstaætt en afneitaði lífi 

konunglegra lystisemda til að leita lausnar frá samsara, hinni eilífu hringrás lífs, dauða og 

endurfæðinga (Trúarbrögð heimsins, 1999, bls.164). 

Búddistar hafa tileinkað sér kenninguna um hina eilífu hringrás sem felur m.a. í 

sér trú á endurfæðingu einstaklingsins í öðrum líkama eftir dauðann. Þó svo að 

búddisminn sé skilgreindur sem trúarbrögð er hann fremur heimspeki en lífsmynstur 

(Þorbjörg Guðmundsdóttir og Vilborg Ingólfsdóttir, 2001, bls. 13). 

Helgisiðir: 

Fela m.a. í sér íhugun, bænir, fórnir til Búdda og að brenna reykelsi. 

Fæðuvenjur: 

• Engar fæðuforskriftir, má borða hvað sem er, hvenær sem er. 

• Sumir neyta einungis jurtafæðu (Þorbjörg Guðmundsdóttir og Vilborg 

Ingólfsdóttir, 2001, bls. 14). 

Hátíðir: 

• Margar trúarhátíðir búddasiðar eru nátengdar atburðum í lífi Búdda eða sögu og 

kennisetningum trúarinnar. 



• Mesta hátíðin er “Dagur Búdda” sem er sérstakur minningardagur um líf hans og 

starf, haldin í apríl/maí (Trúarbrögð heimsins, 1999, bls.190). 

Gyðingdómur 

Hinn trúarlegi kjarni gyðingdóms er þríþættur: Guð, lögmálið og Ísrael. Gyðingdómur 

boðar trú á einn eilífan guð, skapara og drottin alls sem er. Samband einstaklingsins við 

Drottinn og þakklæti fyrir hina guðlegu gjöf lífsins eru ríkjandi í daglegu trúarlífi 

(Trúarbrögð heimsins, 1999, bls.16-44). 

Megininntak trúarinnar er að Guð er skapari veraldarinnar þar sem maðurinn er 

miðlægur. Ekki eru allir gyðingar jafn trúræknir og fastheldnir á hefðir, allt frá 

strangtrúuðum til frjálslyndra (Þorbjörg Guðmundsdóttir og Vilborg Ingólfsdóttir, 2001, 

bls. 7). 

Helgisiðir: 

• Bænahald þrisvar á dag. 

• Halda hvíldardaginn “sabbatinn” heilagan, það er frá sólarlagi á föstudegi til 

sólarlags á laugardegi. 

Hátíðir: 

• Nýárshátíð og “yom kippur” eða friðþægingarhátíðin sem haldnar eru í september 

eða október. 

• Ljósahátíðin eða “kanúkkah” er haldin í desember og er þá venja að gefa börnum 

gjafir. Hátíðin á ekkert skylt við jól kristinna manna. 

• Páskar eru ein meginhátíð gyðinga, þá er sérstaklega gætt að mataræði. 

Fæðuvenjur: 

• Neyta ekki svínakjöts. 

• Neyta ekki afurða sem innihalda dýrafitu. 

• Blanda ekki saman fæðutegundum eins og kjöti og mjólkurmat. 

• Margir borða aldrei kjöt en leggja áherslu á grænmeti, ávexti og ýmsar 

fisktegundir (Þorbjörg Guðmundsdóttir og Vilborg Ingólfsdóttir, 2001, bls. 7-8). 



Hindúismi 

Er ekki bara trúarbrögð heldur líka sambland fjölda átrúnaða, lífshátta og stefna sem eru 

mismunandi eftir landsvæðum. Flestir velja sér sinn eigin persónulega guð þó að þeir í 

reynd trúi á marga guði. Þeir viðurkenna einn aðalguðdóm, Bramha sem er skapari alls 

(Þorbjörg Guðmundsdóttir og Vilborg Ingólfsdóttir, 2001, bls. 27). 

Helgisiðir: 

• Leggja upp úr að fá ró og næði til íhugunar og bæna. 

• Börn eru ekki skírð, heldur er mikið um dýrðir þegar hár er skert á höfði drengja í 

fyrsta skipti. Ekkert slíkt á sér stað þegar stúlkubörn eiga í hlut enda er ætlast til 

að þær séu með sítt hár alla ævi. 

Hátíðir: 

• Divali er hátíð ljóssins og aðalhátíð hindúa. Hún er haldin árlega í október eða 

nóvember og færist til á milli ára. Er um margt lík jólum kristinna manna þar sem 

skipst er á gjöfum. Mikið er um ljósaskreytingar og búinn til sérstakur 

hátíðarmatur. 

• Vorhátíðin Holi, þá makar fólk litum hvert á annað. Tilefnið er að menn geri upp 

sakir, sættist og veri vinir. 

• Ýmsar smærri trúarhátíðir eru haldnar árið um kring. 

Fæðuvenjur: 

• Margir hindúar neyta einungis jurtafæðu. 

• Neysla nautakjöts er bönnuð, þar sem kýrin er heilagt dýr. 

• Indverjar matast með því að nota brauð og hendurnar (Þorbjörg Guðmundsdóttir 

og Vilborg Ingólfsdóttir, 2001, bls. 28). 

Islam  

Eru fjölmennustu trúarbrögð heims á eftir kristinni trú. Trúa á einn Guð sem er 

„Allah“ (er gríska og þýðir Guð). Líta á Kóraninn sem heilaga ritningu og fylgja 

kenningum hans nokkuð bókstaflega. Í honum má finna leiðbeiningar fyrir múslima í 

mörgum aðstæðum sem upp kunna að koma frá vöggu til grafar (Þorbjörg 

Guðmundsdóttir og Vilborg Ingólfsdóttir, 2001, bls. 20). 



Helgisiðir: 

• Ætlast er til að þeir fari með ákveðin bænavers fimm sinnum á dag á ákveðnum 

tímum dagsins sem miðast við sólarupprás og sólarlag. 

• Neyta ekki morgunmatar fyrr en að loknum þvotti og bænargjörð. 

• Föstudagar eru heilagir í augum múslima. 

Hátíðir: 

• Í lok ramadan mánaðarins er haldin ”hátíð föstuslitanna” (breytilegt hvenær, 345 

dagar í árinu). Minnir að nokkru leyti á jól kristinna manna, þar sem skipst er á 

gjöfum og kortum. 

Fæðuvenjur: 

• Kórarinn bannar neyslu svínakjöts, svínakjötsafurða og blóðríks matar. 

• Kjósa jurtafæði, neyta almennt einnig fisks og mjólkurmats (Þorbjörg 

Guðmundsdóttir og Vilborg Ingólfsdóttir, 2001, bls. 20-21). 

Kristindómur 

Í grundvallaratriðum byggist kristin trú á trú á einn Guð, einn eilífan skapara sem er æðri 

sköpunarverkinu en þó þátttakandi í amstri heimsins, og á Jesú Krist sem endurlausnara 

mannkyns. Kjarninn er trúin á hina heilögu þrenningu, helgan leyndardóm einingar 

föðurins, sonarins og hins heilaga anda (Trúarbrögð heimsins, 1999, bls. 54). 

Helgirit kristinna manna er Biblían, sem er safn bóka sem til varð á löngum tíma. 

Í öllum ritum Biblíunnar telja kristnir menn að þeir mæti orði guðs. Tímatal kristinna 

manna er miðað við fæðingu Jesú. Um 90% landsmanna tilheyra lútherskri kirkju og 

tengist því langstærsti hluti íslensku þjóðarinnar söfnuðum er játa trú á Jesú Krist 

(Þórhallur Heimisson, 2005, bls. 173) 

Hátíðir: 

• Tvær aðalhátíðir allra kristinna manna eru: Jólin þegar haldið er upp á fæðingu 

Jesú Krists og páskar þegar upprisa Jesú Kists er haldin hátíðleg. 

• Fyrir báðar hátíðirnar fer í hönd tímabil sem nýtur sérstakrar helgi: Aðventan 

boðar fæðingu Jesú og væntanlega endurkomu hans sem stendur fyrir dyrum og 



fastan er fjörutíu daga undirbúningstímabil iðrunar, föstu og sjálfsafneitunar og 

hefst á öskudegi. 

• Á Hvítasunnunni minnast menn þess þegar heilagur andi kom yfir lærisveinana 

(Trúarbrögð heimsins, 1999, bls. 80). 

Kaþólska kirkjan 

Uppruna má rekja til þess er Heilagur andi kom yfir lærisveina Jesú á hvítasunnunni og 

þeir stofnuðu hina kristnu kirkju (Þorbjörg Guðmundsdóttir og Vilborg Ingólfsdóttir, 

2001, bls. 34). 

Helgisiðir: 

• Barnaskírn og þar með talin skemmriskírn er afar mikilvæg samkvæmt 

kenningum kirkjunnar. 

• Sakramenti eru í rómversk-kaþólskum sið m.a. skírn, altarissakramenti, skriftir og 

sakramenti hinna sjúku. 

• Trúartákn eru kaþólskum mjög mikilvæg (Þorbjörg Guðmundsdóttir og Vilborg 

Ingólfsdóttir, 2001, bls. 34). 

Rétttrúnaðarkirkjan 

Helgisiðir: 

• Altarisganga er mikilvæg í trúarlífinu og flestir ganga til altaris ekki sjaldnar en 

einu sinni í mánuði. 

• Fastað er fyrir altarisgöngur, allt frá 6 klukkustundum upp í tvo daga. 

• Börn eru venjulega skírð innan 40 daga frá fæðingu. 

• Fasta er mikilvægur þáttur í trúarlífinu. 

• Börn og sjúklingar eru undanþegnir föstu (Þorbjörg Guðmundsdóttir og Vilborg 

Ingólfsdóttir, 2001, bls. 39). 
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