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Ágrip  

Viðfangsefnið í ritgerðinni fjallar um hvernig unnið er á fjölmenningarlegan hátt í tveimur 

leikskólum, öðrum í Noregi og hinum á Íslandi. Beitt var eigindlegri rannsóknaraðferð með 

hálf opnum viðtölum til að fá fram reynslu og viðhorf leikskólastjóranna. Báðir 

leikskólarnir áttu það sameiginlegt að vera með hátt hlutfall barna af erlendum uppruna á 

leikskólunum. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til að á báðum leikskólunum er 

mikill áhugi og vilji til að efla foreldrasamstarf sem leikskólastjórarnir töldu að væri 

mikilvægur þáttur í að vinna á fjölmenningarlegum hátt. Það var sýnt í verki með að 

byggja upp traust og gagnvirk samskipti við foreldra ásamt því að bera mikla virðingu fyrir 

ólíkri menningu og trú.  
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1 Inngangur 

Áhugi okkar á verkefninu tengdist því helst að við höfum báðar áhuga á fjölmenningarlegu 

leikskólastarfi og hvernig hægt sé að vinna með fjölmenningu á leikskólum á farsælan hátt. 

Þar sem mörg lönd þar á meðal Norðurlöndin hafa á síðustu áratugum þróast mjög í þá 

átt að vera fjölmenningarleg samfélög er mikilvægt að kennarar tileinki sér strax í 

leikskólum fjölmenningarlega kennslu.  

Sumir leikskólar eru ekki með hátt hlutfall barna af erlendum uppruna. Engu að síður 

skiptir það miklu máli að gera alla meðlimi samfélagsins fjölmenningarlega hæfa. Þ.e.a.s. 

að fólk þarf að hafa samskipti við ólíka einstaklinga. Það þarf að læra að meta kosti þess að 

fólk hefur ólíka hæfni og skilningur þarf að vera til staðar til að viðurkenna ólík viðmiðm 

siði og gildi. Allir þessir þættir eru mikilvægir í fjölmenningarlegu samfélagi (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003:19). Við erum ekki öll steypt í sama mót og allar deildir á leikskólanum 

eru í raun fjölmenningarlegar þar sem kannski „etniskt“ einsleitur nemendahópur getur 

vissulega verið fjölbreyttur þ.e.a.s. fjölmenningarlegur. Börnin koma úr ólíku 

fjölskyldumynstri, uppeldi er ólíkt, ólík hæfni og námsgeta og svo framvegis (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003:11-12). 

Við kynntum okkur áherslur hjá ríkisstjórninni í Noregi í sambandi við 

fjölmenningarmál og fjölmenningarstefnu Reykjavíkurborgar ásamt stefnu um aðlögun 

innflytjenda sem ríkisstjórn Íslands samþykkti í janúar 2007. Rannsóknarspurningin okkar 

hljómar þannig: „Er unnið á fjölmenningarlegann hátt á leikskólum í Noregi og á Íslandi?” 

Til að leita svara við þeirri spurningu beittum við eigindlegri rannsóknaraðferð með 

hálfopnum viðtölum við tvo leikskólastjóra annan í Noregi og hinn á Íslandi. Báðir eiga 

það sameiginlegt að vera með hátt hlutfall barna af erlendum uppruna á leikskólanum. Þar 

sem einungis voru tekin tvö viðtöl við tvo leikskólastjóra í sitt hvoru landinu geta 

niðurstöður rannsóknarinnar ekki sagt til um það hvernig allir leikskólar í Noregi og 

Íslandi vinna á fjölmenningarlegan hátt á leikskólum. En niðurstöður geta þó gefið 

vísbendingu um hvernig unnið er á fjölmenningarlegan hátt í Noregi og á Íslandi. 

Við munum fjalla um mikilvægi og áhersluþætti fjölmenningarstarfs í leikskólum ásamt 

móðurmáli og tvítyngi. Einnig gerum við grein fyrir hvaða aðferðum var beitt til að leita 

svara við rannsóknarspurningunni. Að endingu er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar 

og þær skoðaðar í ljósi fræðilegrar umfjöllunar.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Fjölmenningarlegt samfélag á Íslandi 

Í janúar árið 2007 samþykkti ríkisstjórn Íslands stefnu um aðlögun innflytjenda að íslensku 

samfélagi. Markmið stjórnvalda með stefnu í málefnum innflytjenda er að tryggja sem best 

að allir íbúar landsins njóti jafnra tækifæra og verði virkir þátttakendur í samfélaginu á sem 

flestum sviðum. Með hugtakinu innflytjandi er hér átt við útlending sem ákveður að setjast 

að í viðkomandi landi til langframa og eiga innflytjendur það sameiginlegt að hafa annað 

mál en íslensku að móðurmáli. 

Í stefnu stjórnvalda kemur fram að íslenskunám sé mikilvæg forsenda aðlögunar 

innflytjenda að samfélaginu. Meðal annars er það hlutverk skólans að aðstoða börn frá 

öðrum menningarsvæðum við að vera virkir þátttakendur í nýju samfélagi (Stefna um 

aðlögun innflytjenda nr. 3299/2007). 

 Nemendur á öllum skólastigum sem eru með annað móðurmál en íslensku eiga að fá 

eftir því sem kostur er tækifæri til að viðhalda móðurmáli sínu. Það er mikilvægt fyrir 

sjálfsmynd nemenda á öllum skólastigum að tekið sé tillit til þekkingar á erlendu 

móðurmáli þeirra og varast ber að einblína eingöngu á vankunáttu þeirra í íslensku (Stefna 

um aðlögun innflytjenda nr. 3299/2007). 

Á síðustu árum hefur Ísland þróast mjög í þá átt að vera fjölmenningarlegt samfélag. 

Nýlegar tölur frá Hagstofu Íslands sýna að á Íslandi eru 20.957 einstaklingar eða 6,6% 

fólks með erlendan ríkisborgararétt. Eins hafa margir af erlendum uppruna nú þegar fengið 

íslenskt ríkisfang. Í ársbyrjun 2012 bjuggu í Reykjavík 9.191 einstaklingar með erlendan 

ríkisborgararétt. Árið 1999 voru 599 börn í leikskólum á Íslandi sem voru með erlent 

móðurmál en árið 2011 hafði þeim fjölgað i 1.908 (Hagstofa Íslands, 2012). 

 Á Íslandi er það Mennta- og menningarmálaráðuneyti sem mótar uppeldisstefnu 

leikskólanna í Aðalnámsskránni. Hver leikskóli skipuleggur síðan starfsemi sína og gerir 

eigin áætlanir sem byggja á markmiðum laga um leikskóla og aðalnámskrá.  

Rekstur og bygging leikskóla er í höndum sveitarstjórna og ber þeim skylda til að hafa 

forystu um að tryggja börnum dvöl á leikskóla (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Þar sem 

Ísland er eyja og vegna legu hennar var landið mikið til einangrað í gegnum aldirnar og 

varð íslensk menning þar af leiðandi nokkuð einsleit fram á nítjándu öld, þegar ný viðhorf 

og siðir tóku að berast til landsins. Tuttugasta öldin varð síðan öld mikilla tæknibreytinga 
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og framfara þar sem fjölbreytni í mannlífinu fór mjög vaxandi samfara auknum 

samskiptum við aðrar þjóðir. 

Fólk sem fluttist hingað á tuttugustu öldinni var yfirleitt frá Norður-Evrópu og Norður-

Ameríku og varð í all flestum tilvikum virkt í íslensku samfélagi. Menning þess var líka 

náskyld íslenskri menningu, tungumálið var af germönskum uppruna hjá flestum, og 

nánast allir aðhylltust kristna trú (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2000:98).  

Á síðustu áratugum hafa orðið miklar breytingar á fólksflutningum hingað til lands þar 

sem fólk hefur í auknum mæli komið frá framandi svæðum svo sem Afríku, Asíu og 

Austur-Evrópu. Á þessum svæðum er önnur menning og trúarbrögð ríkjandi og tungumálin 

eru ólík íslenskunni (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2000:97-98). 

2.2 Fjölmenningarlegt samfélag í Noregi 

Í Noregi eru margir ólíkir minnihlutahópar sem gerir það að verkum að leikskólabörn í 

Noregi tala mörg tungumál og eru með mismunandi menningarlegan bakgrunn. Eins og 

kemur fram á heimasíðu norska menntamálaráðuneytisins þá telur ríkisstjórnin það 

mikilvægt að menningarleg fjölbreytni leikskólans sé þannig háttað að hverju barni sé 

gefin jöfn tækifæri til þátttöku. Þar kemur einnig fram að á undanförnum árum hefur fjöldi 

bana af erlendum uppruna aukist til muna í leikskólum í Noregi og árið 2008 voru 8,5% 

 barna á leikskólum lansdins innflytjendur (Regjeringen.no, 2008-2009).  

Um 11.000 innflytjenda börn á aldrinum 1-5 ára sækja ekki leikskóla en þar af eru um 

4000 á aldrinum þriggja til fimm ára. Ráðuneytið veit ekki hversu mörg þeirra taka þátt í 

annars konar dagvist svo sem opnum leikskóla. Opnir leikskólar er eins konar val foreldra 

þar sem þjónustan er yfirleitt ókeypis. Árið 2008 voru 7.223 börn sem nýttu sér þjónustu 

opinna leikskóla en þessi þjónusta er oft notuð af minnihlutahópum í samfélaginu. 

Gert er ráð fyrir að ríkisstyrkir til sveitarfélaga muni hjálpa þeim að móta aðgerðir til að 

bæta tungumálakennslu leikskólabarna af erlendum uppruna ásamt því að taka inn fleiri 

börn af erlendum uppruna á leikskólana. Árið 2009 var úthlutað meira en hundrað 

milljónum til átaksverkefnis sem fólst í því að bæta tungumálakennslu hjá börnum af 

erlendum uppruna á leikskólum. Árið 2008 var um 9.000 börnum af erlendum uppruna 

boðin sérstök málörvun á leikskólum. 

Réttur til sérkennslu felur í sér margs konar aðstoð, þar á meðal aðstoð til að örva 

almennan málþroska. Barnið þarf að fara í gegnum sérstakt mat til að eiga rétt á sérstarkri 

aðstoð sem heyrir þá undir „sérþarfir“. 
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Það er mikilvægt að leikskólinn þekki ólík tungumál barnanna og geti örvað móðurmál 

þeirra á mismunandi vegu. Rannsóknir sýna að tvítyngd börn sem fengu 

móðurmálsstuðning í leikskóla og grunnskóla eru námslega sterkari en þau börn sem ekki 

fengu þennan stuðning. 

Ráðuneytið hefur gert ráðstafanir til að bæta tungumálaaðstoð fyrir börn innflytjenda í 

leikskólum. Ráðuneytið hafði frumkvæði að verkefni sem sett var í gang til að bæta 

tungumálaörvun hjá börnum síðustu tvö árin í leikskóla og fyrstu tvö árin i grunnskóla. 

Þessu verkefni var framfylgt í níu sveitarfélögum á árunum 2007-2011. Mat á fyrstu 

skýrslu frá þessu verkefni sýnir að sveitarfélögin eru sammála um að sameiginlegar 

aðgerðir í örvun tungumáls hjá börnum af erlendu uppruna hafa mikið gildi fyrir 

samfélagið. Einnig er talið að skipulagt starf í upplýsingastreymi til starfsfólks leikskóla og 

foreldra sé mikilvægt í sambandi við mikilvægi tungumálaörvunar hjá ungum börnum af 

erlendum uppruna. 

Árið 2006 kynnti ríkisstjórnin áætlun þar sem hlutfall innflytjenda var hátt. Áætlunin fór 

fyrst af stað í Stovner í Osló árið 2006. Tilgangurinn var að undirbúa börnin fyrir skólann, 

stuðla að félagsmótun og bæta þekkingu í norsku tungumáli hjá minnihlutahópum. Öll 

fjögra til fimm ára börn í fjórum héruðum í Groruddalen og suður Nordstrand hverfinu í 

Osló fá leikskólapláss í allt að tuttugu klukkustundi á viku. 

Ráðuneytið hefur látið útbúa bækling sem í er að finna fróðleik um tungumála- og 

menningarlega fjölbreyttni. Í Bæklingnum er efni og verkefni um fjölmenningarleg 

sjónarmið. Það er hægt að fræðast um hvernig starfsfólk leikskóla getur unnið að því að 

verða hæfara til að vinna með börnum með mismunandi menningar og tungumála 

bakgrunn. Í bæklingnum er einnig efni um foreldra samvinnu og hvernig mat á þroska 

barna fer fram. 

National Center from Multicultural Education (NAFO) hefur síðan 2005 fengið 

fjárhagsaðstoð frá menntamálaráðuneytinu til að meta færni í fjölmenningu og málörvun 

fyrir minnihlutahópa leikskólabarna. Þátttakendur hafa fengið fræðslu í því hvernig best sé 

að skapa örvandi umhverfi í leikskólanum til að leikskólabörn sem tilheyra minnihlutahóp 

fái næga málörvun í móðurmálinu ásamt norskunni. Verkefnið hefur verið unnið í nánu 

samstarfi við sveitarstjórnir. Frá árinu 2008 hafa rúmlega þúsund starfsmenn í þrjúhundruð 

leikskólum í um áttatíu sveitarfélögum tekið þátt í mismunandi verkefnum. Markmið 

sveitarfélaganna með þátttöku er að stuðla að þekkingu og því að þátttakendur miðli 

reynslu sín á milli Börn og réttindi þeirra til menntunnar (Regjeringen.no, 2008-2009).  
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2.3 Börn og réttindi þeirra til menntunar 

Í lögum um leikskóla á Íslandi kemur fram að hann er fyrsta skólastigið og er fyrir börn 

undir skólaskyldualdri. Leikskólinn annast að ósk foreldra uppeldi, umönnun og menntun 

barna á leikskólaaldri. Hagur og velferð barna skal hafður að leiðarljósi í öllu 

leikskólastarfinu. Börnunum skal veitt umönnun og menntun, þeim skal búið hollt og 

hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms og leikskilyrði. Starfshættir í leikskólanum eiga 

að mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, 

umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleið íslenskrar menningar (Lög 

um leikskóla nr. 90/2008). 

Menntasvið Reykjavíkur leggur áherslu á að leikskólarnir endurspegli fjölbreytileika 

samfélagsins og leggur áherslu á að virða fjölbreytni í nemenda og foreldrahópnum. Það er 

mikilvægt í mismunandi menningarhópum að allir beri gagnkvæma virðingu hver fyrir 

öðrum og vinni saman að uppbyggingu fjölmenningarlegs samfélags. Þess vegna er 

mikilvægt að starfsmenn leggi sig fram við að kynnast menningarlegum bakgrunni og 

heimamenningu allra barna og foreldra. Það er áhersla á að leikskólinn bjóði upp á 

foreldrasamstarf sem byggir á fjölmenningarlegum viðhorfum og skapi umhverfi sem 

endurspeglar fjölbreytileikann. 

Margar rannsóknir sýna fram á mikilvægi þess að einstaklingar tali og skilji mál 

foreldra sinna og eigi sér sterkt móðurmál. Verkefni leikskólans er að kenna börnunum 

íslensku og einnig að styrkja foreldra til að viðhalda móðurmálinu hjá börnunum. 

Markmiðið er að börnin geti viðhaldið þeim tungumálum sem töluð eru af foreldrum og 

læri íslenskuna sem viðbótarmál. Mikilvægt er að starfsmenn hvetji foreldra til að tala 

móðurmálið við barnið (Menntasvið Reykjavíkur, 2006). 

Barnasáttmálinn var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 20. nóvember 

1989. Samningurinn var undirritaður af Íslands hálfu 26. janúar 1990. Samningurinn 

öðlaðist gildi að því er Ísland varðar 27. nóvember 1992.  

Í 2.gr. Barnasáttmálans kemur fram: 

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. 

 

Í 14. gr. Kemur fram að virða skuli rétt barns til frjálsar hugsunar, sannfæringar og trúar 

(Barnasáttmálinn, 1989). 
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Samkvæmt barnasáttmála S.Þ. á að veita hverju barni frelsi til hugsunar, sannfæringar 

og trúar. Börn eiga rétt á að viðhalda auðkennum sínum sem einstaklingar. Þessi atriði 

þurfa að liggja til grundvallar i skólastarfi. Þess vegna er mikilvægt að starfsfólk skóla séu 

meðvitað um innihald barnasáttmálans og hafi áhuga og getu til að byggja starf sitt á 

honum (Hanna Ragnardóttir, 2002:54-55). 

 Börn, foreldrar og starfsfólk eigi að vera samstarfsaðilar. Leggja á áherslu á gildi og 

starfshætti sem renna stoðum undir lýðræðislegt samfélag. Lýðræðislegt leikskólastarf á að 

byggjast á jafnrétti, fjölbreytileika, samábyrgð, samstöðu og viðurkenningu fyrir ólíkum 

sjónarmiðum. Börnin eiga að upplifa að þau eru hluti af hópi og samfélagi þar sem réttlæti 

og virðing einkenna samskiptin. Líta skal á börn sem virka borgara og þátttakendur þar 

sem öllum börnum er gefið tækifæri til að hafa áhrif á umhverfið sitt og allir leggja sitt af 

mörkum. 

Leikskólastarfið stuðlar að jafnrétti og virkri þátttöku barnanna með því að gefa þeim 

tækifæri til að upplifa lýðræðisleg vinnubrögð og samskipti í daglega starfinu. Þannig 

öðlast þau skilning á lýðræði, læra lýðræðisleg gildi og vinnubrögð og þróa með sér 

borgaravitund. Börnunum skal gefið tækifæri til að taka þátt í ákvörðunum um verkefni, 

einnig að virða færni, skoðanir og sjónarmið.  

Þegar börn eru í samstarfi við önnur börn og fullorðna skiptast þau á skoðunum, þau 

finna lausnir og miðla málum. Í daglega leikskólastarfinu er lögð áhersla á umhyggju, 

tillitsemi og samhjálp. Hvert tækifæri skal nýtt til að fjalla um samkennd og samlíðan 

gagnvart öðru fólki. Einnig skal leggja áherslu á að virða sérstöðu og sjónarmið hvers 

einstaklings (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:35-36). 

Í leiðarljósi leikskóla kemur fram að leikskólastarf eigi að byggjast á jafnrétti, virðingu 

fyrir margbreytileika mannlífsins og öðrum menningarheimum (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011:33). 

2.4 Fjölmenningarstefna Reykjarvíkurborgar 

Fjölmenningarstefna í Reykjavík var samþykkt í menntaráði 19. janúar 2006. Leikskólar 

Menntasviðs Reykjavíkurborgar framfylgja stefnu Reykjarvíkurborgar um 

fjölmenningarlegt samfélag. 

Fjölmenningarlegt samfélag í leikskóla samkvæmt þessari stefnu er það samfélag þar 

sem virk samskipti eiga sér stað milli innflytjenda og innfæddra Íslendinga í leikskólunum. 

Fjölmenningarlegt samfélag er þegar ólíkir einstaklingar leika og starfa saman ekki 

eingöngu hlið við hlið heldur standa þeir jafnfætis. Þeir bera gagnkvæma virðingu hver 
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fyrir öðrum og vinna saman að uppbyggingu hins fjölmenningarlega samfélags 

leikskólans. Þegar talað er um starfsmenn í fjölmenningarstefnunni þá er átt við alla 

starfsmenn leikskólans s.s. leikskólakennara, annað uppeldismenntað fólk og 

leiðbeinendur. 

Þegar kemur að foreldrasamstarfi, móttöku og aðlögun þá er mikilvægt að 

foreldrasamvinna byggi á skilningi og viðurkenningu á mikilvægi heimilisins í félagslegri 

mótun barna. Starfsfólk leikskóla lítur á foreldra og fjölskyldur sem samstarfsaðila í 

uppeldis og menntastarfi og þar af leiðandi leitar það bestu leiða til að mæta þörfum og 

óskum hverrar fjölskyldu með samvinnu og opnum gagnkvæmum tjáskiptum. Áhersla er 

lögð á að líta á hvern og einn sem einstakling til að forðast staðalmyndir. Í 

foreldrasamstarfi skulu leikskólarnir af fremsta megni vinna gegn hvers kyns fordómum og 

misrétti.  

Þegar fyrsta viðtal fer fram skal ávallt bjóða upp á túlkþjónustu ef þörf krefur en þó ætíð 

í samráði við foreldra. Í þessu viðtali upplýsa starfsmenn foreldra um lög og reglur sem 

gilda um réttindi barna og foreldra í íslensku samfélagi. Einnig veita þeir greinargóðar 

upplýsingar um tilgang leikskólastarfsins og kynna fyrir foreldrum þá uppeldisstefnu sem 

leikskólinn vinnur eftir. 

Í sambandi við aðlögun skal það ætíð haft í huga að það er erfið reynsla að byrja í 

leikskóla þar sem talað er annað tungumál en börnin þekkja og kannski umhverfið 

framandi. Þess vegna skal ávallt gera ráð fyrir lengri aðlögunartíma fyrir þau börn sem 

ekki skilja íslensku. 

Fjölmenningarstefna Reykjavíkur getur gagnast vel þeim leikskólum sem litla sem 

engar reynslu hafa af því að taka á móti erlendum börnum. Hún er einnig gagnleg fyrir þá 

leikskóla sem meiri reynslu hafa af þessum málum þeir geta stuðst við stefnuna þegar 

kemur að því að undirbúa starfsfólk leikskólans og útbúa stefnu leikskólans í 

fjölmenningarmálum (Menntasvið Reykjavíkur, 2006). 

2.5 Trúarbrögð í fjölmenningarsamfélögum 

Með tilkomu upplýsingatækninnar hefur á skjótan og aðgengilegan hátt fengist aðgangur 

að miklum upplýsingum. Trúarbrögð heimsins virðast samt alltaf vera okkur mjög 

framandi og fjarlæg menningarsvæði einnig. Trúarbrögðum þarf að gefa meiri gaum þegar 

fjallað er um fjölmenningarsamfélög nútímans. Hafa ber í huga að alltaf þarf að fara 

gætilega í umræðunni um þau því tilhneiging er að grípa til alhæfinga og þá oftar en ekki 

neikvæðra þegar rætt er um trúarbrögð. Þetta á við um öll trúarbrögð ekki bara þau sem við 
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þekkjum takmarkað persónulega eins og íslam heldur á þetta líka við um kristna trú 

(Magnús Þorkell Bernharðsson, 2007:44). 

Stórt viðfangsefni sem fjölmenningarsamfélög nútímans verða að fást við er hvernig 

hægt sé að skapa opið og umburðarlynt þjóðfélag þar sem ólík trúarbrögð og trúaráherslur 

geta rúmast. Spor í þá átt er að það skapist ákveðinn skilningur og vitneskja um hlutverk 

og áhrif trúarbragða. Gagnrýnin og upplýst umræða um málið þarf að eiga sér stað sem 

byggir á staðreyndum og vísindalegum athugunum en ekki alhæfingum og goðsögnum. 

Þetta er spurning um hvort trúarbrögð séu lykillinn að farsælu umburðarlyndu samfélagi 

eða steinn í götu fjölmenningarsamfélagsins. Til að tryggja farsælt og umburðarlynt 

samfélag er nauðsynlegt að skólakerfið fjalli um trúarbrögð á ábyrgan hátt og taki mið af 

pólitískum þörfum lýðræðissamfélagsins og trúfrelsisákvæðum þess og trúarþörfum 

einstaklinga(Magnús Þorkell Bernharðsson, 2007:51). 

Mikil umræða hefur verið um kirkjuferðir leikskólabarna á undanförnum árum og hafa 

þær á allflestum stöðum verið lagðar niður þ.e.a.s. þessar hefðbundnu kirkjuferðir í 

sambandi við jólahátíðina. Þetta hefur verið gert til að koma á móts við margbreytileg 

trúarbrögð aðstandenda leikskólabarna. Nokkuð misjafnar skoðanir eru á þessum 

breytingum meðal starfsmanna íslenskra leikskóla. Að mörgu leyti er það eðlilegt í ljósi 

þess að kirkjuferðir íslenskra leikskólabarna í sambandi við jólahátíðina er orðin hefð og 

rík í íslenskri menningu. Mjög margir fara í kirkju í kringum jólin þó svo þeir séu ekki 

duglegir við það á öðrum tímum ársins.  

2.6 Fjölmenningarsamfélag og sjálfsmynd einstaklinga 

Sjálfsmynd er flókið hugtak. Öll getum við þó verið sammála um það að góð sjálfsmynd er 

mikilvæg fyrir alla einstaklinga. Hugtakið sjálfsmynd vísar til þeirra hugmynda sem hver 

einstaklingur hefur um sjálfan sig og á hvaða aldri hann er. Þarna er átt við vitneskjuna um 

kynferði, þjóðerni og kynhneigð. Einnig þær tilfinningar sem hún ber til þessarar vitneskju. 

Félagsleg sjálfsmynd er hvernig einstaklingurinn skynjar sig sem hluta af og þátttakanda 

í félagslegum samskiptum. Einnig þörfina fyrir nánd, sameiningu og samkennd með 

hópnum. 

Sjálfsmyndin er þar af leiðandi mikilvæg sem kjölfesta þegar einstaklingar standa 

frammi fyrir breytingum í lífi sínu þar sem þarf að endurskoða sjálfan sig og lífsgildi sín í 

nýju samfélagi. Einstaklingur með sterka persónulega sjálfsmynd og mikið sjálfsmat og 

ágætt sjálfstraust er vel í stakk búinn til að takast á við vanmat og andúð sem t.d. 

innflytjendur þurfa oft að takast á við í nýju samfélagi. 
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Sjálfsmat er hvernig við leggjum mat á eiginleika okkar og gefur einstaklingnum 

hugmynd um það hvers virði hann er. Sjálfsmatið skiptir einstaklinginn miklu máli og 

tengist því oft hvernig við álítum að aðrir sjái okkur. Nær alltaf getum við sagt að 

einstaklingur með hátt sjálfsmat sé nokkuð sáttur við sjálfan sig, hann gerir sér grein fyrir 

sínum veiku og sterku hliðum og einsetur sér að efla veiku hliðarnar. Einstaklingur sem er 

ekki sáttur við sjalfan sig og finnst hann vera einskis virði, hann horfir mest til gallana og 

lítur fram hjá sterku hliðunum. Þessi einstaklingur er með mjög lágt sjálfsmat (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2007:78-83). 

Etnísk sjálfsmynd er hluti félagslegrar sjálfsmyndar og er þar átt við þann huglæga 

skilnings á hvaða hópi viðkomandi einstaklingur tilheyrir og þeirra tilfinninga og viðhorfa 

sem tengjast því. Til að móta örugga etníska sjálfsmynd er besta veganestið að halda í 

móðurmálið og upprunamenningu (Elsa Sigríður jónsdóttir, 2007:88-95). 
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3 Fordómar 

Það er talað um kynþáttafordóma þegar fólk trúir því meðvitað eða ómeðvitað að fólk af 

öðrum kynþáttum sé óæðra en fólk af manns eigin kynþætti. 

Kynþáttafordómar á Íslandi hafa ekki verið mikið rannsakaðir sem er kannski eðlilegt 

þar sem ekki er langt síðan við fórum að skilgreina okkur sem fjölmenningarlegt samfélag. 

Hins vegar er ekki ólíklegt að á Íslandi séu fordómar gagnvart öðrum þjóðum. Þar sem 

viðhorf okkar á mörgum sviðum er hægt að bera saman við gildismat annara vestrænna 

landa (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2000:103). 

Kyrrstöðugreining á fordómum er hefðbundin greining á fordómum. Þá er þeim kippt út 

úr kringumstæðunum og skoðaðar í kyrrstöðu. Þegar þessari greiningu er beitt kemur í ljós 

að staðalmynd er aðaluppspretta fordóma. Þess vegna getum við losnað við fordóma með 

því að brjóta niður staðalmyndir. Þessi greining á mjög vel við þegar fjallað er um fordóma 

sem stafa af trúarlegri og menningarlegri innrætingu (Tosbiki Toma,2007:66). 

 Einstaklingar hafa tilhneigingu til að vera með fordóma gagnvart því sem það þekkir 

ekki vel og er ólíkt þeim á einhvern hátt. 

Fordómar eru þegar fólk fordæmir einhvern ákveðin hóp fólks á forsendum 

þekkingarleysis og staðalmynda. Staðalmyndir verða til þegar einstaklingar alhæfa eitthvað 

ákveðið um persónur eða hópa. Oft eru þetta upplýsingar eða skoðun sem komnar eru frá 

uppeldi, fjölmiðlun, bókum og umræðum manna á milli. Þannig að staðalmyndir eru lærðar 

því til að geta dæmt verður fólk að hafa ákveðnar myndir í huga. Myndir og hugmyndir 

sem það hefur lært úr umhverfinu. 

 Það er talið að börn hafi enga fordóma fyrr en þau hafi lært staðalmyndirnar og hana 

læra börn í félagsmótun sinni. Börn taka vel eftir öllum smáatriðum í umhverfi sínu þar 

læra þau hvað er jákvætt og hvað er neikvætt. Börn eru þannig alltaf að læra nýjar 

staðalmyndir með því að fylgjast með því hvað er að gerast í umhverfi þeirra. Þess vegna 

er mikilvægt að uppalendur og kennarar séu meðvitaðir um þessar röngu staðalmyndir í 

umhverfi okkar og séu tilbúnir að ræða og útskýra fyrir börnunum eðli þeirra. Þegar 

fordómar festast í huga fólks þá er það næsta skref á undan mismunun. Mismunun leiðir 

nær alltaf til átaka milli hópa. Sá sem verður fyrir mismunun leitar réttlætis, og sá sem 

mismunar telur að hann sé í rétti til þess vegna þess að hann tilheyrir meirihlutahópnum.  
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Þar sem fólk býr með mismunandi menningarlegan bakgrunn og er af ólíkum uppruna 

og þjóðerni og hefur mismunandi trúarbrögð þá er mikilvægt að samfélagið viðurkenni 

fjölbreytileikann og allir leggi sitt að mörkum við uppbyggingu og þróun samfélagsins. Þá 

er hægt að tala um fjölmenningarlegt samfélag (Guðrún Pétursdóttir, 2003:155-158) 

Í fjölmenningarlegum samfélögum er mikilvægt að fólk aðlagist og verði virkir 

þátttakendur í nýja samfélaginu og þurfi ekki að segja skilið við uppruna menningu sína. 

Það er talað um fjórar mismunandi leiðir í aðlögun innflytjenda. 

Þegar talað er um samlögun þá segja þjóðernisminnihlutar skilið við upprunalegu 

menningu og tungumál sitt og tileinka sér menningu og tungumál í því landi sem flutt er í. 

Þetta verður til þess að minnihlutahópar breyta um siði og gildismat og taka upp gildi og 

viðmið meirihlutans. Þar að leiðandi viðhalda þeir ekki sínu eigin móðurmáli. Aðalástæðan 

fyrir þessu er að falla betur að samfélagi meirihlutans og til að samsama sig nýja 

þjóðerninu. 

Þegar samþætting á sér stað þá leitast þjóðernisminnihlutar við að tileinka sér menningu 

meirihlutans jafnframt því að leggja áherslu á að viðhalda sinni eigin menningu og 

tungumáli. Fólk þarf að öðlast færni tveggja menningarheima svo sem tungumál 

samskiptareglur, þekkingu og gildismati. Einstaklingar þurfa að samsama sig báðum 

menningarheimum. 

Þegar aðskilnaður á sér stað þá aðlagast þjóðernisminnihlutahópar ekki meirihlutanum. 

Minnihlutahópar leggja áherslu á að viðhalda eigin menningu og siðum. Þannig að aðlögun 

verður engin og hóparnir búa aðskildir á sama landsvæði eða ríki. Þetta leiðir til þess að 

minnihlutahópranir verða undirokaðir af meirihlutanum í pólitískum, félagslegum og 

efnahagslegum skilningi.  

Einangrun á sér stað þegar þjóðernisminnihlutinn nær ekki að aðlagast meirihlutanum 

og tengslin við upprunalega menningu slitna án þess að náist að tengjast annari menningu 

(Rannveig Þórisdóttir, 1997:7-8). 
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4 Móðurmál og tvítyngi 

Skilgreining á tvítyngi er „færni í að skilja, tala og síðan lesa og skrifa á tveimur 

tungumálum og búa í tveimur menningarheimum (Rannveig Þórisdóttir og fl. 1997:15). 

Móðurmál, annað mál og erlent mál svipar nokkuð saman en er jafnframt frábrugðið 

hvert öðru. Móðurmál og erlent mál séu ólíkust en annað mál er þarna mitt á milli 

móðurmáls og erlenda málsins. 

Börn læra móðurmál af foreldrum eða öðrum sem annast það mest. Hinni eiginlegri 

máltöku lýkur um fjögra til sex ára aldur en barnið heldur áfram að læra móðurmálið allt 

sitt líf. Í sumum tilfellum getur barn lært fleiri en eitt móðurmál, mjög sjaldan þó fleiri en 

tvö. 

Annað mál læra einstaklingar nokkuð síðar en móðurmál og þá utan heimilis. Fyrst í 

leikskóla og síðar í grunnskóla. Samskipti skipta miklu máli því annað mál þróast með því 

að einstaklingurinn lærir að beita því á sem fjölbreytilegastan hátt. Það sem er sameiginlegt 

með öðru máli og móðurmáli er að til að einstaklingur geti notað málið þá þarf hann að 

taka þátt í boðskiptum við aðra málnotendur. Þegar fólk lærir annað mál hefur það gott 

vald á einu tungumáli, því er mikilvægt að einstaklingar hafi gott vald á móðurmáli sínu. 

Einstaklingar verða tilfinningalega tengdir móðurmáli á allt annan hátt en öðru máli. Fólk 

tengir sig allt lífið við móðurmálið‘ og lítur á það sem hluta af sér sjálfum. 

Erlent mál lærir fólk fyrst og fremst í skóla með það að markmiði að læra málið. Fólk 

notar erlenda málið sjaldan utan kennslustofunnar því markmiðið með því að læra erlenda 

málið er að búa fólk undir frekara nám eða atvinnu (Sigurður Konráðsson, 2007:135-136). 

Móðurmálið er hverjum einstaklingi mikilvægt því með því getur einstaklingur tjáð svo 

vel hugsanir sínar væntingar og þrár. Flestir gera sér grein fyrir hvaða móðurmál það hefur, 

en hins vegar getur skilgreining á hugtakinu móðurmál vafist fyrir fólki. 

Ein skilgreining á hugtakinu er að móðurmál sé málið sem móðir barnsins talar. Þá 

verður að ganga út frá því að móðir barnsins sé sú persóna sem talar mest og best við 

barnið í frumbernsku. Einnig má skilgreina hugtakið að það sé það mál sem viðkomandi 

einstaklingur hefur náð sem bestum tökum á eða það sé það mál sem einstaklingurinn notar 

mest. Það má líka skilgreina móðurmál það mál sem einstaklingur auðkennir sig með og 

sem skilgreinir hann sem hluta af einhverjum ákveðnum hóp. 
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Það skal ætíð haft að leiðarljósi að bera virðingu fyrir móðurmáli barna. Það eru 

mannréttindi allra barna að þau fái tækifæri til að ná fullum tökum á því máli sem þau 

lærðu fyrst. Þau þurfa að vera stolt af tungu sinni og menningu og virðing annarra er þeim 

mikils virði (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2000:100). 

Það er mjög misjafnt hvað börn eru fljót að tileinka sér nýtt mál. Sum eru mjög fljót til 

og ná nýja málinu tiltölulega fljótt á meðan öðrum gengur erfiðar. Margar orsakir liggja 

þarna að baki, flestar utanaðkomandi t.d. hversu gott vald barnið hefur á móðurmálinu. 

Hve tengt móðurmál og menning barnsins er íslensku máli og menningu (Birna 

Aðalbjörnsdóttir, 1997:29-30). 

Það sem á djúpar rætur í persónuleika barnsins er móðurmál þess. Ætíð skal haft í huga 

við kennslu í nýju tungumáli að móðurmál barnsins fái að þróast, annars getur svo farið að 

móðurmálinu hraki. Það getur haft þær afleiðingar að barnið hefur aðeins takmörkuð tök á 

tveimur tungumálum og hvorugt tungumálið verður rótfast hjá barninu. Besta hjálpin sem 

við veitum tvítyngdu barni til að ná góðum tökum á seinna máli er að styðja og styrkja 

móðurmál þess. Einnig að leggja áherslu á að foreldrar og aðrir heima fyrir tali fjölbreytt 

mál við barnið (Ingibjörg Hafstað, 1997:34-34). 

4.1 Fjölmenning og kennsla 

Fjölmenning er hluti af samfélagi okkar í dag og i æ stærri hluta skólastarfsins þarf að taka 

sérstaklega mið af henni til að farsælt verði.  

Fleiri en ein skilgreining eru til á „fjölmenningu“ en eftirfarandi skilgreining Guðrúnar 

Pétursdóttur á fjölmenningarlegu samfélagi þykir nokkuð góð: „ Fjölmenningarlegt 

samfélag er hugtak sem notað er um það samfélagsform þar sem fólk frá mismunandi 

menningarsvæðum og af mismunandi etnískum uppruna býr saman í einu 

samfélagi“(Guðrún Pétursdóttir, 1999:8). Guðrún leggur áherslu á að í fjölmenningarlegri 

kennslu sé ekki síður lögð áhersla á svokallaða „innfædda“ og aðlögun þeirra að nýju 

þjóðfélagsformi en einhliða aðlögun nýbúa að samfélaginu sem fyrir er (Guðrún 

Pétursdóttir,1999:36). Með öðrum orðum leggur Guðrún og fleiri höfundar upp úr því að 

fjölmenningarlegt samfélag sé samfélag okkar allra og að öll þurfum við að tileinka okkur 

fjölmenningarlega lífshætti (Hernandez.2001, Bruce,2006). 

Hugtakið fjölmenningarleg kennsla hefur verið skilgreint á mjög margvíslegan hátt og 

kannski ekki hægt að segja að ein skilgreining sér réttari en önnur. Hilda Hernandez rekur 

ýmsar þessar skilgreiningar í upphafi bókar sinnar og telur að þær eigi flestar rétt á sér. 

Hún kemst að því að fjölmenningarleg kennsla sé sýn eða skilningur á því hvað menntun 
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getur verið, ætti að vera og verður að vera fyrir alla nemendur. Hún segir jafnframt að 

fjölmenningarleg kennsla sé nemendamiðuð (Hernandez, 2001:3-22). Við klórum hér 

aðeins í yfirborðið hvað varðar fræðilegar skilgreiningar á þessu mikilvæga hugtaki. 

Þegar við skoðum hvað höfundar hafa fram að færa sem hér er vitnað til, virðist sem 

meginmunurinn á milli þess sem kalla mætti hefðbundna kennsluhætti og 

fjölmenningarlega kennnsluhætti sé þessi mikla gagnvirkni sem fjölmenningarlegu 

kennsluhættirnir krefjast. Hefðbundnir kennsluhættir líta alla nemendurna sömu augum og 

meðhöndla þá eins, færa þeim sama efnið á sama hátt og ætlast til að allir nemendurnir 

nálgist og meðtaki á sama hátt. 

Fjölmenningarleg kennsla krefst gagnvirkra samskipta milli skólans og kennaranna 

annars vegar og samfélagsins, nemendanna og fjölskyldanna hins vegar (Hernadez, 

2001:37-38). Skólinn er hluti af samfélaginu sem hann þjónar og þarf að skapa sér 

fjölmenningarlegt andrúmsloft (ethos) sem passar öllum nemendunum. Andrúmsloft skóla 

á við um meira en aga og iðni. Það á við um að skólinn sé samfélag innan samfélagsins, 

spegli skólasamfélagið og nánasta félagslegt umhverfi og snúist um gæði og jöfnuð í 

samskiptum (Wrigley, 2000:VllX). 

Þegar við tölum um fjölmenningarlega kennslu þá leggjum við ekki aðaláhersluna á 

innflytjendurna og horfum eingöngu á aðlögun þeirra að samfélaginu. Heldur leggjum við 

áherslu á gagnkvæman lærdóm þar sem einstaklingar hvers menningarhóps geta dregið 

lærdóm af menningu hjá hver öðrum. Við látum uppeldið kennsluna og aðstoðina ekki 

eingöngu til minnihlutahópsins heldur miðlum við líka til barna hins ráðandi meirihluta. 

Eitt mikilvægasta markmið fjölmenningarlegrar kennslu er að koma því „ókunna“ inn í 

kennsluna. Það gerum við til að auka skilning á eigin menningu og víkka út 

sjóndeildarhringinn. Þá eru meiri líkur á að hið „ókunna“ verði ekki lengur framandi, 

heldur hluti af heimsmyndinni þar sem öll menningarsvæði eru metin til jafns. Þegar þessi 

kennsluháttur er viðhafður öðlast börnin menningarlegan skilning og þeir mynda frekar 

með sér gagnrýna hugsun og réttlætiskennd þeirra örvast (Guðrún Pétursdóttir, 2003:36-

37). 

Menntastefnan sem birtist í Aðalnámskrá leikskóla 2011 er byggð á sex grunnþáttum 

þar á meðal er lýðræði og mannréttindi og jafnrétti. Við gerð grunnþáttanna er tekið tillit til 

stefnu alþjóðlegra stofnana og alþjóðlegra samninga sem Ísland á aðild að. Má þar nefna 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Stefnumörkun UNESCO um almenna menntun og 

stefnumörkun Evrópuráðs um lýðræði og mannréttindi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:14). 
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Í lýðræðisríki eiga borgararnir að búa við mannréttindi og ráða öllum meiriháttar málum 

sínum sameiginlega. Forsenda lýðræðis er meðvitund, samábyrgð, og virkni borgaranna og 

að þeir verði færir um að taka þátt í að móta samfélag sitt. Í lýðræðismenntun eru viðhorf, 

gildismat og siðfræði ríkir þættir. Menntastofnunum ber að rækta það viðhorf að 

samfélagið eigi að vera lýðræðislegt og einstaklingar séu með gagnrýna hugsun og 

framtíðarsýn. Vegna þess að lýðræðis- og mannréttindamenntun byggist á gagnrýnni 

hugsun og ígrundun um gildi samfélagsins (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:19). 

Jafnréttismenntun á að ná til inntaks í kennslu námsaðferða og námsumhverfis. Jafnrétti 

nær til margra þátta s.s. aldurs, búsetu, fötlunar, kyns, kynhneigðar, litarháttar, menningar, 

stéttar, trúarbragða, ætternis og þjóðernis.  

Mikilvægt er að á öllum skólastigum fari fram menntun til jafnréttis. Þar skal tekið á 

öllum þessum þáttum um hvernig þeir geti skapað mismunun eða forréttindi í lífi fólks. 

Markmið jafnréttismenntunar er að búa til tækifæri fyrir alla að þroskast á eigin forsendum. 

Allir fái tækifæri til að rækta hæfileika sína og lifa í frjálsu samfélagi þar sem friður, 

skilningur,umburðarlyndi, víðsýni og jafnrétti eru í hávegum höfð (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011:20). 

Eitt af þeim viðfangsefnum sem falla undir jafnréttismenntun er nám um kyn og 

kynhneigð. Leggja skal áherslu á að nám um menningu, þjóðerni, tungumál, trúarbrögð, og 

lífsskoðanir fari fram á öllum skólastigum ásamt þróun Íslands sem 

fjölmenningarsamfélags (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:20). 

Að takast á við margbreytilegan fjölbreytileikann verður sífellt mikilvægara í 

fjölmenningarlegum samfélögum. Það verður að hafa í huga að börnin koma úr 

fjölbreytilegu fjölskyldumynstri þar sem þau hafa mismunandi reynslu, hafa ekki hlotið 

sama uppeldi, eru af báðum kynjum og hafa allskonar hæfileika. Þessi atriði eru ekki háð 

uppruna, hann er svo eitt atriði sem mun auka enn á fjölbreytileikann.  Fjölmenningarleg 

kennsla á að taka mið af því að gera alla nemendur hæfari til að takast á við þennan 

fjölbreytileika, og gera þau hæf í því að nýta hann á jákvæðan hátt (Guðrún Pétursdóttir, 

2003:134).  

Leikskólabörnum reynist best að fjölmenningarleg kennsla leggi áherslu á 

fjölbreytileikann svona almennt en fari ekki að gera ólíkan uppruna að aðal viðfangsefninu. 

Þegar börn læra að skilja og takast á við fjölbreytileikann þá læra þau að menningarlegur 

fjölbreytileiki er eðlilegt í samfélaginu. Þau munu læra og geta átt jákvæð og uppbyggjandi 

samskipti við aðra þegna samfélagsins þegar fram líða stundir. 
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Leikskólinn er fyrsta skólastigið og á leikskólanum eru börn við leik og störf upp í 8-9 

stundir á dag. Í sínu daglega lífi eru þau í miklum samskiptum við önnur börn. Þar gengur 

ýmislegt á svo sem að rífast um hluti, mótmæla reglum, skilja útundan, uppnefna aðra og 

svo framvegis. Allt hefur þetta með að gera mismunun, mannréttindi, leysa ágreining og 

fordóma. Í gegnum samskipti sín og nærveru og stuðning hinna fullorðnu læra börnin að 

semja til að finna málamiðlun. Allur þessi lærdómur er hluti af þroskaferli þess og felur í 

sér mikinn lærdóm ekki síður en hefðbundnar námsgreinar þegar í grunnskólann er komið. 

Í gengnum samskipti er gott að vera með fjölmenningarlega kennslu. Börnin eru saman 

í litlum hópum og vinna verkefni sem hvetja þau til umræðna. Þau læra að sjá hlutina frá 

öðru sjónarhorni. Þau verða að komast að samkomulagi og taka ákvarðanir. Þannig læra 

þau að skoða sinn eigin huga og reyna að skilja hugmyndir annarra (Guðrún Pétursdóttir, 

2003:134-135). 

4.2 Áherslur í fjölmenningarlegu leikskólastarfi 

Það er stundum sagt að landamæri séu að hverfa, það er rétt að vissu marki. Hins vegar 

munu menningarheimar halda áfram að vera til og ólík gildi, siðir og venjur lifa góðu lífi. 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2002:16). Fólksflutningar milli landa og heimsálfa eru miklir þar að 

leiðandi blandast fólk af alls konar menningarlegum uppruna saman í samfélaginu.  

Það er mikilvægt að við aukum skilning okkar á fjölbreytileika mannlífsins. Aukin 

þekking getur bætt samskipti og aukið skilning og þolinmæði okkar gagnvart því sem er 

ólíkt. Fræðsla um ólíka menningu getur vakið áhuga hjá mörgum og þar af leiðandi verður 

fjölbreytileikinn jákvæður. Það er ekki sama hvernig fræðslan fer fram það þarf að vanda 

til hennar og sá sem tekur það að sér að fjalla um ólíka menningarhópa þarf að vera vel 

undirbúinn og mjög meðvitaður um eigin skoðanir og viðhorf. Það er mjög mikilvægt að 

ung börn fái fræðslu um ólíka menningarheima og fái þjálfun i samskiptum og þá ekki síst 

í samskiptum við ólíka menningarheima. Það er einmitt þar sem ýmis gildi geta stangast á 

og þá blossa fordómarnir upp hjá ungum börnum ef ekki er unnið markvisst gegn þeim ( 

Hanna Ragnarsdóttir, 2002:16). 

Þegar við tölum um fjölmenningarlegt leikskólastarf þá er mikilvægt að við gerum 

okkur grein fyrir margbreytileikanum í hópnum. Það er mikilvægt að skólasamfélögin þrói 

með sér jákvæð viðhorf til barna af erlendum uppruna. Einnig þarf skólamenningin að 

einkennast af viðurkenningu og virðingu fyrir ólíkri mennningu, trúarbrögðum og 

tungumáli. Það þarf að finna leiðir til að auka frumkvæði kennara til samskipta við 

foreldra. Foreldrar þurfa að vita til hvers er ætlast af þeim, þeir þurfa að vita hvaða ábyrgð 
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þeir bera og um leið að þekkja réttindi sín og barna sinna. Þess vegna er mikilvægt að 

skilaboð til foreldra séu mjög skýr. Kennarar eru þar að leiðandi mjög mikilvægur 

tengiliður foreldra við samfélagið (Hanna Ragnarsdóttir, 2007:265-266). 

Fjölmenningarlegt leikskólastarf krefst þess af kennaranum að hann geri sér grein fyrir 

hvers fjölmenningarleg kennsla krefst af honum. Hann verður að ganga út frá fleiri en einni 

menningu í samfélaginu. Hann má ekki bara horfa til sinnar eigin menningar heldur gera 

ráð fyrir fleiri menningarstraumum og fjölbreytileika almennt. Þetta á við þó að samsetning 

barnanna á leikskólanum sé einsleit. Hann verður að vera vakandi fyrir staðalmyndum í 

myndabókum og öðru sem er notað í daglega starfinu. Hann þarf að vera tilbúinn til að 

nota kennsluaðferðir sem hvetja til fjölmenningarlegrar hæfni barnanna og byggja á 

samvinnu þeirra. Hann verður að geta bent á jákvæðar hliðar allra menninga. Mikilvægt er 

að leggja áherslu á virðingu, samkennd og samstöðu í öllum mannlegum samskiptum. 

Hann þarf að gera sér grein fyrir hæfni barnanna á mismunandi sviðum, og gera börnunum 

ljóst að öll erum við góð í einhverju en við getum ekki verið góð í öllu (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003:152-153). 

Foreldrasamstarf er mikilvægur þáttur í leikskólastarfinu ekki síst þegar um foreldra 

með börn af erlendum uppruna er að ræða. Á aðlögunartíma barnsins á leikskólanum er 

mikilvægt að foreldrum sé boðið upp á viðtal. Þetta foreldraviðtal er mjög mikilvægt því 

þarna myndast fyrstu kynnin milli kennara leikskólans og foreldra barnsins. 

Þegar um er að ræða barn af erlendum uppruna, þarf leikskólinn að vera undir það búinn 

að takast á við samskipti á öðru tungumáli. Í foreldraviðtalinu og fyrstu dagana í aðlögun 

ætti leikskólinn að afla sér upplýsinga um barnið og fjölskyldu þess, menningarlega þætti 

svo sem tungumál, siði og venjur. Leikskólinn þarf að vita hvaða tungumál er talað á 

heimilinu, vita um siði og klæðaburð, mataræði, fjölskyldumynstur, hvaða trú er iðkuð og 

áhrif hennar á daglegt líf. Sérstaklega er mikilvægt að starfsfólk leikskólans beri fram og 

riti nafn barnsins rétt. 

Börn af ólíkum uppruna hafa tileinkað sér mismunandi menningarlegt hegðunarmynstur 

og það er mögulegt að það sem er samþykkt hegðun á heimili sé það ekki á leikskóla og 

öfugt (Dean, 2005:54-55). Dæmi um þetta getur verið að borða með fingrunum eða horfa 

ekki í augun á kennaranum meðan kennari talar við barn. Barnið lifir þá í raun í tveimur 

menningarheimum, öðrum í skólanum og hinum heima. 

Börn af ólíkum menningarlegum uppruna þjálfast í að skipta um hlutverk. Leikni þeirra 

er oft ótrúlega mikil í að skipta um menningarheim, líkt og leikni þeirra við að skipta um 

tungumál þegar þau fara heim úr leikskólanum. Mikilvægt er að borin sé virðing fyrir 
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báðum þessum heimum barnsins. Menningarleg færni á hvorum stað fyrir sig er krafa sem 

er á börnum af erlendum uppruna. Það getur hindrað nám og þroska ef umönnun og 

stuðningur sem barnið fær er ekki í samræmi við það sem gerist heima (Bruce, 2006:32). 

Bæði Hernandez og Dean leggja áherslu á heimsóknir kennara inn á heimili barnanna. 

Heimsóknir til nemenda eru hluti af fjölmenningarlegri kennslu . Heimsóknir eru ein besta 

leiðin sem kennarar hafa til að læra hvað er venjulegt og mikilvægt fyrir nemendur þeirra 

(Hernandez, 2001:74). Heimsóknir stuðla að nálægð í samskiptum milli foreldra og 

kennara, foreldrar eru á heimavelli og kennarar geta lært mikið á því að sjá heimili 

barnsins. Það er sérlega mikilvægt að heimsækja fjölskyldu barns sem er um það bil að 

hefja skóagöngu því slíkt getur skapað traust og dregið úr streitu sem fylgir því að hefja 

skólagönguna (Dean, 2005:81). 

Samkvæmt Bruce (2006:196-197) hafa skólar það hlutverk að efla fjölmenningarlega 

vitund að því marki að hvert barn finni að virðing sé borin fyrir menningarlegum, etnískum 

og trúarlegum bakgrunni þeirra. Hægt er að sýna virðingu fyrir fjölbreyttum 

menningarlegum, etnískum og trúarlegum bakgrunni með t.d. þemavinnu þar sem fólki er 

boðið að kynna sína menningu og sýningum á hlutum og verkum sem tengjast mismunandi 

menningu. 

Foreldrum og meðlimum samfélagsins má einnig bjóða til að styðja við skólastarfið og 

koma þannig með fjölbreytileikann inn í skólann. Það er jafn mikilvægt að slíkt sé gert þótt 

að skólinn sé á einhverjum tímapunkti með einsleitan nemenda og foreldrahóp. 

4.3 Foreldrasamvinna og leikskólinn 

Heimili og skóli þurfa að vinna saman hönd í hönd til að mæta þörfum nemenda. Það er 

mikilvægt að mæta þörfum og áhuga barna við skipulagningu skólastarfs. Þar sem 

foreldrar þekkja börn sín best og þeir gefa upplýsingar frá fyrstu hendi um börn sín er mjög 

mikilvægt að það sé gott samstarf á milli foreldranna og skólans. Foreldrar og leikskólinn 

þurfa að skiptast á upplýsingum um barnið, aðstæðum þess og dagleg störf. Mikilvægt er 

að heimilin láti leikskólann vita ef breytingar verða í fjölskyldunni. Möguleiki þarf að vera 

fyrir hendi á að foreldrar hafi aðgang að kennaranum eins og þau telja þörf á. Skólinn þarf 

að halda foreldrum upplýstum um hvað fer fram í leikskólanum. Kennarar þurfa að sjá um 

að öllum börnunum finnist þau tilheyra, finni til öryggis og að þau séu metin að 

verðleikum (Bruce, 2006:108). Jákvætt samstarf við foreldra er nauðsynlegt til að starfið 

skili sem bestum árangri. Börn eru með mikla samskiptafærni en samskiptafærni þeirra er 

mjög viðkvæm. Ef það er þægilegt andrúmsloft í samstarfinu á milli skólans og foreldranna 
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munu börnin skynja það og slíkt veitir þeim öryggistilfinningu. Þegar börnin finna til 

öryggiskenndar líður þeim betur og þau verða áræðnari í sínu leitar- og uppgötvunarnámi. 

Við upphaf leikskólagöngu barna þurfa foreldrar og leikskóli að leggja grunn að 

samstarfi þar sem velferð og umhyggja barna er höfð að leiðarljósi. Því þar er 

hornsteinninn lagður að samstarfi foreldra og leikskóla. Leikskólakennurunum og öðru 

starfsfólki leikskólans ber að sýna fjölbreyttum fjölskyldugerðum og menningu skilning og 

virðingu.  

Samstarf leikskóla og foreldra þurfa að byggjast á trausti gagnkvæmum skilningi og 

virðingu fyrir viðhorfum og þekkingu hverra annarra. Þessir aðilar verða að geta deilt 

sjónarmiðum sínum og tekið sameiginlegar ákvarðanir sem varða einstök börn. Hvetja skal 

til þátttöku fjölskyldunnar í leikskólastarfinu sem byggð er á þeirri hugmynd að leikskólinn 

og fjölskyldan séu samstarfsaðilar. Leikskólakennarar bera með fagmennsku sinni ábyrgð á 

að skipulag starfsins taki mið af heildarhagsmunum allra sem að því koma (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011:49). 

Foreldrasamstarf er alltaf mikilvægt ekki síst þegar kemur að samstarfi við foreldra 

barna af erlendum uppruna. Það er undir kennurum komið hvernig til tekst í 

foreldrasamstarfi. Leikskólakennarar verða að taka fyrstu skrefin í átt að góðum og 

traustum samskiptum við foreldrana. Það er mjög mikilvægt að allar helstu 

grunnupplýsingar um leikskólastarfið sé aðgengilegt fyrir foreldra á því tungumáli sem 

þarf hverju sinni. Yfirleitt bjóða sveitarfélögin upp á ókeypis túlkaþjónustu og nauðsynlegt 

er að nýta sér það þegar það á við.  

Þegar ný börn og foreldrar þeirra eru væntanleg á leikskólann er góð leið að 

leikskólakennari sem mun annast aðlögun barnsins fari í heimsókn á heimili barnsins 

þannig eru miklir möguleikar á að myndist gott og varanlegt traust á báða bóga. Mikilvægt 

er að þessar heimaheimsóknir séu í boði fyrir alla foreldra og börn leikskólans ekki bara 

fyrir þau sem eru af erlendum uppruna. Það er einnig mikilvægt að heimsóknin sé val 

foreldra en ekki skylda að þiggja hana. Foreldrar eru sérfræðingar í sinni menningu og það 

er tilvalið að virkja það í leikskólastarfinu með því t.d. að foreldrar kynni bækur frá 

heimalandinu jafnvel söngva og leiki sem hægt er að fara í saman með bæði starfsfólki og 

börnum. 

Þegar fólk flyst til nýs lands er það oft upptekið af því að læra nýja málið. Þar sem 

móðurmálið er grundvallaratriði fyrir þroska allra barna þá ættu leikskólakennarar að 

hvetja foreldra til að tala móðurmálið við börnin, lesa fyrir þau á móðurmálinu og hlusta á 

tónlist á móðurmálinu. Einnig að hvetja foreldra til að leyfa börnunum að koma með tónlist 
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frá heimalandinu í leikskólann til að barnið geti leyft hinum börnunum á leikskólanum að 

hlusta með sér. Með því að gefa sig að foreldrum og vinna traust þeirra og hafa samskipti 

þá erum við að efla foreldrasamstarf (Guðrún Pétursdóttir, 2003:151). 
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5 Aðferð 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni hvort unnið sé á fjölmenningarlegann hátt á 

leikskólum í Noregi og á Íslandi var stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Tekin voru 

tvö hálfopin viðtöl við leikskólastjóra á fjölmenningarlegum leikskólum annað í Noregi og 

hitt á Íslandi. 

 Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er gengið út frá því að þekkingin sé sameiginlegur 

skilningur sem hefur þróast í samskiptum fólks. Skynjun á raunveruleikanum er byggð á 

túlkun sem er síbreytileg. Þekkingarinnar er aflað með því að ræða við fólk og skoða 

aðstæður og endursegja það sem fyrir augu og eyru ber. Þannig eru rannsóknargögnin í 

eigindlegu viðtali hið talaða orð sem yfirleitt er umbreytt í vélritaðan texta við 

gagnaúrvinnslu (Helga Jónsdóttir, 2003:67-68). 

Í einstaklingsviðtölum sem eru hálfopin þá er leitast eftir því að skilja reynslu 

þátttakenda út frá þeirra sjónarhóli. Viðtalsramminn í viðtölunum er ekki í föstum skorðum 

en viss rammi er þó settur um umræðuefnið. Þar sem við þekktum ekki viðmælendur okkar 

fyrir viðtalið þá byrjuðum við aðeins að spjalla saman áður en upptaka hófst til að kynnast 

aðeins og mynda traust okkar á milli (Helga Jónsdóttir, 2003:73-76). 

Gagnasöfnun fór fram dagana 27.sept. og 15.okt. 2012 með hálfopnum 

einstaklingsviðtölum við þátttakendur. Viðtölin voru hljóðrituð og fóru fram í leikskóla 

viðkomandi leikskólastjóra. Lengd á viðtölunum voru c. 60 mínútur og afrituðum við 

viðtölin orðrétt.  

Þegar við vorum búnar að afrita viðtölin var hafist handa við að flokka þau og finna 

þemu sem koma upp í viðtölunum. Það er gert þannig að afrituðu viðtalsgögnin eru 

marglesin yfir og leitað er eftir orðum og setningum sem koma oft fyrir. Því næst er leitað 

eftir ákveðnum þemum sem koma fyrir í gögnunum og valdir ákveðnir þættir sem 

niðurstöður byggja á (Bogdan og Biklen, 1998:181). 

5.1 Niðurstöður 

Við tókum viðtöl við tvo leikskólastjóra annan í Noregi og hinn á Íslandi. 

Leikskólastjórinn á Íslandi hefur unnið sem leiðbeinandi á leikskóla í 7 ár hún útskrifaðist 

sem leikskólakennari árið 2007 og er í febrúar nk. að útskrifast úr meistaranámi í 

leikskólakennarafræðum. Hún hefur 12 ára starfsreynslu á leikskóla þar af 4 ár sem 

aðstoðarleikskólastjóri og núna sem leikskólastjóri en hún hefur sinnt því starfi í eitt og 
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hálft ár. Leikskólastjórinn i Noregi hefur unnið i leikskóla í 25 ár sem leikskólastjóri, 

leikskólakennari, sérkennslustjóri og deildarstjóri. Leikskólarnir áttu það sameiginlegt að 

báðir voru þeir með hátt hlutfall barna af erlendum uppruna. Íslenski leikskólinn með 

81.8% barnanna af erlendum uppruna og Norski leikskólinn með 70% barnanna af 

erlendum uppruna. Leikskólarnir eru því fjölmenningarlegir og áhugi leikskólastjórana á 

fjölmenningu og foreldrasamstarfi er mikill. 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta ekki sagt til um með hvaða hætti allir leikskólar í 

Noregi og Íslandi vinna á fjölmenningarlegann hátt. Þær geta þó gefið vísbendingar um 

hvaða leiðir eru farnar í að vinna á fjölmenningarlegann hátt í Noregi og á Íslandi. 

5.2 Móttaka og aðlögun barna af erlendum uppruna 

Íslenski Leikskólinn vinnur eftir aðalnámskrá leikskóla og lögum um leikskóla. 

Leikskólinn vinnur eftir sex gildis hugtökum sem eru leikur, vellíðan, málrækt, jafnrétti og 

sköpun. Námsskrá leikskólans er í vinnslu. Leikskólinn tekur einnig mið af 

fjölmenningarstefnu Reykjavíkurborgar og er í nánum tengslum við Fríðu Bjarney 

Jónsdóttur sem er með ráðgjöf fyrir leikskólann í sambandi við fjölmenningarlegt starf. 

Við tökum auðvitað mið af fjölmenningarstefnu Reykjavíkurborgar en það er 

mjög erfitt fyrir okkur að fara algjörlega eftir henni þegar við erum svo mikið að 

móta okkur sjálf á þessum leikskóla hér….eins og hér hjá okkur eru börn af 

erlendum uppruna vaxandi hlutfall á leikskólanum…það koma nýjir einstaklingar 

og þá þurfum við að finna út hvernig er best að takast á við verkefnið. 

 

Á íslensla leikskólanum hefur móttöku og aðlögun allra barnanna verið breytt nokkuð. 

Það er núna unnið með þátttökuaðlögun.  

Þátttökuaðlögun fer þannig fram að foreldrar dvelja á leikskólanum í nokkra daga ásamt 

barninu sínu meðan það er í aðlögun.  

Markmiðið með þátttökuaðlögun er ekki að við erum að aðlaga barn að fara frá 

foreldrum heldur að við á leikskólanum og foreldrarnir við erum að aðlagast 

hvort öðru. Við erum að kynnast foreldrunum og læra á þá og foreldrarnir eru að 

læra á okkur og kynnast okkur. 

 

Það kom fram hjá íslenska leikskólastjóranum að í fyrsta viðtali þegar barn af erlendum 

uppruna er að byrja í leikskólanum er alltaf boðið upp á túlkaþjónustu fyrir foreldrana. Í 

fyrsta viðtali er farið yfir grunnupplýsingar um barnið. Leikskólinn notar tímann vel í 

þátttökuaðlögunni til að kynna leikskólann, stefnu hans og daglega skipulagið. Foreldrar fá 

þarna meiri tíma til að koma upplýsingum til leikskólans um barnið t.d. uppeldisaðferðir 

þeirra og samskipti við barnið sitt.  
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Á meðan á þátttökuaðlöguninni stendur býður leikskólinn upp á hádegisfræðslufundi 

með foreldrum. Á þessum fundum fer fram fræðsla um leikskólastarfið. Fríða Bjarney 

Jónsdóttir er alltaf boðuð á þessa fundi til að sjá um fræðslu um móðurmál og mikilvægi 

þess í máltöku nýs máls. 

Norski leikskólastjórinn segir foreldrum barna af erlendum uppruna sé ávalt boðið upp á 

túlkþjónustu í fyrsta foreldraviðtali. Í fyrsta viðtali er komið upplýsingum til foreldra um 

stefnu leikskólans og daglegt skipulag hans. Þarna fá foreldrar líka tækifæri til að ræða um 

leikskólann og þær væntingar sem þeir gera til hans. Það kemur fram að þegar barn af 

erlendum uppruna byrjar í aðlögun á leikskólanum megi alveg búast við því að hún taki 

lengri tíma en hjá norsku börnunum.  

5.3 Foreldrasamstarf, menning og trú 

Leikskólastjórinn á Íslandi er með ensku sem móðurmál og er þar af leiðandi oft gripið til 

enskunnar í samskiptum við þá foreldra sem það vilja. Henni finnst samskipti og samstarf 

við foreldra fyrst og fremst snúast um traust. Að vinna traust foreldranna og að þeir séu 

tilbúnir til að setja börnin í umsjá leikskólans. Leikskólastjórinn nefnir að mikilvægasti og 

kannski sterkasti þátturinn í samskiptum við foreldra séu þessi óbeinu og gagnvirku 

samskipti. 

Foreldrar geta alltaf gengið að mér..ég vil fá gagnrýni ef eitthvað sem ég er ekki 

að gera nógu vel…svo ég geti breytt og bætt…stundum kemur fólk hingað með 

annan menningarbakgrunn og annan tungumálabakgrunn og þá skilja þeir ekki 

tilganginn með sumu sem við erum að gera í leikskólastarfinu hér. T.d. þegar við 

opnum rými hér á leikskólanum og til verður flæði þar sem börnin geta valið um 

ýmislegt. Þá hafði ein móðir orð á því af hverju við værum að leyfa börnunum 

allt. Þá þurfum við oft að skýra út tilganginn með því að opna rými. 

 

Leikskólastjórinn vill ekki vera með neitt sýndarsamstarf, hún vill taka mið af óskum 

foreldrana og reyna að koma á móts við þá. Hún vill að foreldrar geti hringt í sig þegar 

þeim liggur eitthvað á hjarta. 

Foreldrar búa nefnilega hér í kring og sjá auðveldlega inn í garðinn…þetta er ekki 

sýndarmennska….Foreldrar hringja í mig og segja viltu fara út og reima húfuna á 

barnið mitt. Foreldrar eru með annan fótinn hér inni og ég vil að þeir upplifi það 

þannig. 

 

Það er ekki starfandi foreldrafélag á leikskólanum en foreldrafélagið eru allir. Það koma 

hugmyndir frá foreldrum. Þegar eitthvað er gert á leikskólanum er nánast 100% mæting þá 

borga foreldrar sinn hlut og leikskólinn sinn hlut. 

Leikskólastjórinn í Noregi telur að áhugi og jákvæðni efli foreldrasamstarf. Hún telur að 

fyrst og fremst þurfi að vera jákvæður gagnvart foreldrum til að ná samskiptum við þá. 
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Einnig að hafa brennandi áhuga fyrir því að hafa gott foreldrasamstarf og nálgast 

foreldrana á þeirra forsendum. Það þarf að vera áhugi fyrir því sem er að gerast og að 

markmiðið sé að koma öllum upplýsingum til foreldra og að foreldrar finni að kennararnir 

eru á leikskólanum fyrir börnin og foreldrana. 

Mér finnst það mikilvægt og það hjálpar til að vita hvernig börnunum líður og 

hvernig þau upplifa leikskólann og að foreldrum líði vel að hafa börnin hjá 

okkur…. Það þarf náttúrulega samskipti milli skólans og foreldra, upplýsingar til 

foreldra og frá foreldrum til okkar. 

 

Leikskólastjórinn notar alls konar leiðir til að ná til foreldra af erlendum uppruna m.a. 

túlk, látbragð, myndir og ensku eða jafnvel leikur hún hlutina til að það skiljist sem hún 

vill koma til skila. Það er hennar reynsla að það tekur lengri tíma og meiri fyrirhöfn að ná 

til foreldra af erlendum uppruna alla vega svona til að byrja með. Það er hennar skoðun að 

það þurfi að byggja upp samband þannig að foreldrar finni að kennarinn sé að leggja sig 

fram við að byggja upp traust. Þetta er nauðsynlegt til að gagnkvæmur skilningur myndist 

milli foreldra og leikskólans. Traust er byggt upp með því að sýna hlýlegt viðmót og 

áhuga, hafa opin samskipti, sýna sjálfsöryggi, sveigjanleika og virðingu fyrir öllum. „Það 

skiptir máli að foreldrar geti treyst mér….að þau skilji mig og geti leitað til mín ef eitthvað 

kemur upp á“.  

Leikskólastjórinn hefur verið framarlega í foreldrasamvinnu og það skiptir hana miklu 

máli hvort sem um innfædda eða foreldra af erlendum uppruna er að ræða. Það er henni 

mjög mikilvægt að samstarf við alla foreldra sé í lagi. Hún hvetur sitt samstarfsfólk til að 

gefa sig að öllum foreldrum ekki bara norskum heldur líka foreldrum af erlendum uppruna. 

Hún segir að tungumálið og hræðslan við að fólkið skilji ekki, sé yfirleitt það sem hindrar 

starfsfólkið í að ná til foreldranna. Markviss vinna með fjölmenningu víkkar 

sjóndeildarhring starfsfólksins og skilning á sjónarhorni foreldra og hún eflir samskipti. 

Mismunandi menning þýðir að það þarf að nota mismunandi aðferðir í samskiptum. Það er 

mikilvægt að kennari nálgist fjölskyldu barnsins eins og mögulegt er. Hvernig getur 

kennari tengst barninu ef hann þekkir ekki til fjölskyldunnar. 

Ef ég þekki ekki þeirra menningarlega bakgrunn, þá veit ég ekki hvaða 

tungumál þau tala…veit ekki matarmenningu þeirra…þekki ekki leiki þeirra 

o.s.frv. það finnst mér skipta miklu máli…viðhorf þeirra til lífsins…ef ég veit 

það, þá gengur það betur að koma til móts við og skilja betur. 90% af foreldrum 

barnanna er upp alin í Asíu en þar er ætlast til að börn sem verið er að skamma 

horfi niður en ekki beint í augu þess fullorðna. Þau mega svara fyrir sig en 

aðeins lágum rómi. Hér í Noregi er barninu sagt að horfa í augu þess fullorðna. 

Ef kennari gerir sér ekki grein fyrir þessum menningarmun má búast við því að 

barnið verði ruglað í ríminu. Það á erfitt með að gera sér grein fyrir hvað er rétt 

hegðun. Kennarar þurfa að skilja þessar aðstæður. Þeir meiga alls ekki dæma 

fyrirfram í þessum aðstæðum t.d. eftir staðalmyndum.  
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Leikskólastjórinn virðist byggja vinnu sína á þeirri sannfæringu sem hún hefur sem er 

að skapa afslappandi andrúmsloft sem byggist á jákvæðu viðhorfi þar sem fjölbreytileiki 

starfsfólks og foreldra er virtur. Þegar unnið er með einstaklinga og fjölbreytilegan 

bakgrunn krefst það sveigjanleika og að unnið sé með opnum huga. Hún virðist gera sér 

grein fyrir að það tekur tíma og kostar fyrirhöfn að byggja upp hlýleg samskipti og það 

kallar jafnframt á skilning og reynslu. Hún bendir á að hvað eina sem haft er fyrir 

börnunum heima, reynsla þeirra og menning sem þau eru alin upp við kemur með þeim í 

leikskólann og hefur áhrif á viðhorf þeirra. 

Leikskólastjórinn á Íslandi segir að starfsfólk leikskólans beri mikla virðingu fyrir öllum 

trúarbrögðum. Við sinnum því sem foreldrar biðja um. ”T.d. ef það er ekki leyfilegt 

samkvæmt trúnni að borða svínakjöt þá sinnum við því hér á leikskólanum”. 

Leikskólastjórinn hefur þá skoðun að trúin eigi að vera fyrir utan leikskólastarfið, henni 

finnst trúin fyrst og fremst vera foreldrahlutverk. Það hefur komið fram í foreldraviðtölum 

við foreldra af erlendum uppruna að þeir vilja fyrst og fremst að börnin þeirra fái að 

upplifa sig sem börn á leikskólanum og hugsi um trúna seinna. 

Við förum ekkert í kirkju….við fórum einu sinni og presturinn lét öll börnin 

krjúpa og signa sig….og einn starfsmaðurinn af múslimskum uppruna.. hún var 

nærri farin að gráta….þetta er mikil andstæða við hennar trú og börnin vita ekki 

betur…og hvað hefðu foreldra sagt ef börnin hefðu farið að signa sig og krjúpa 

þegar þau komu heim. 

 

Leikskólastjórinn segist myndi hafa samband við alla foreldra og fá samþykki þeirra ef 

eitthvert foreldri myndi vilja vera með kynningu á sinni trú á leikskólanum. En starfsfólk 

leikskólans tekur ekki að sér að kynna trú. Samt sem áður er það skylda leikskólans að 

virða og sýna tillitsemi í sambandi við trúna. 

Leikskólastjórinn í Noregi telur að það sé mikil virðing borin fyrir trúnni. Á 

leikskólanum er t.d. þrennskonar kæfa í boði, venjuleg kæfa úr svínalifur, halal kæfa (úr 

blessuðu kjöti) og kjúklingakæfa fyrir þá sem ekki borða svínakjöt. Starfsfólk og börn hafa 

ekkert út á þetta fyrirkomulag að setja, heldur sýna því mikla virðingu. 

Íslenski leikskólastjórinn segir að þjóðfánar séu hafðir sýnilegir á leikskólanum og það 

eru settar upp tilkynningar til foreldra á nokkrum tungumálum. Foreldrar hafa sýnt því 

áhuga að elda mat frá sínu heimalandi og koma með á hlaðborð í leikskólann og vilja þá 

gjarnan segja sögu í kringum matargerðina. Það koma stundir þar sem foreldrar taka það 

upp að eigin frumkvæði að koma með sína menningu inn á leikskólann sem leikskólinn 

metur mikils. „ Það var skemmtileg uppákoma hér þegar leikskólinn átti afmæli….þá voru 

nokkrar fjölskyldur frá Kosovo sem klæddu börnin sín í þjóðbúninga” 
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Þörfin hjá foreldrum af erlendum uppruna fyrir að gera menningu sína sýnilega á 

leikskólanum virðist ekki vera neitt geysilega mikil. „Það sem fólki langar virkilega til er 

vettvangur þar sem við erum öll jöfn“. Þegar þetta er skoðað nánar þá virðist sem fólk hafi 

ekki þörf fyrir að skera sig úr á nokkurn hátt. En samt vill það hafa frelsi til þess ef það 

finnur hjá sér þörf til þess. Fólk af erlendum uppruna vill láta mæta sér sem einstaklingi 

sem hefur frelsi til að rækta sína menningu þegar það vill. Ekki endilega að það séu búnir 

til dagar þar sem t.d. allir eigi að vera „rússneskir“. 

 Jafnrétti hefur verið að koma sterkt inn sem skilgreining. Heimamenning hefur komið 

sterkari inn í leikskólana og er það helst að finna á að foreldrum að þeim finnist mjög 

mikilvægt að starfsfólk beri nafn barnsins rétt fram. Það er kannski tilkomið vegna þess að 

foreldrar finna að leikskólinn er tilbúinn að mæta þörfum og kröfum þeirra. 

Leikskólastjórinn í Noregi nefnir að starfsfólk sé mjög duglegt að vinna með þjóðfánana 

þar sem börnin teikna og mála sinn þjóðfána. Á vegg í fataklefa leikskólans er stórt 

veggspjald sem sýnir allan heiminn. Þar eru líka myndir af þjóðfánum mismunandi landa 

og við hvern þjóðfána stendur ”velkomin/nn” á því tungumáli sem við á. Kennarar 

leikskólans hafa einnig sett upp myndir af margskonar fatnaði t.d. peysum, buxum, sokkum 

o.þ.h. fyrir neðan hverja mynd er búið að skifa heitið á fötunum á ýmsum tungumálum. 

Þetta veitir börnunum þekkingu um tilvist ólíkra tungumála. Það eru oft haldin 

foreldrakvöld á leikskólanum þar sem foreldrar koma með litla smárétti og kynna land og 

þjóð fyrir hinum foreldrunum og börnum þeirra. Einnig kemur fram að leikskólinn býður 

ömmu og afa eða einhverjum nákomnum úr fjölskyldunni sem talar móðurmál barnsins að 

koma og segja sögur tengdar heimalandi barnsins. Þetta er gert með það að markmiði að 

barnið geti fundið til stolts vegna uppruna síns og menningar. Á leikskólanum er á hverri 

deild „faddebarn“ þ.e.a.s. styrktarbarn erlendis sem þau styrktu í sameiningu. Á litlu borði 

var mynd af barninu og peningabaukur sem þau fylltu á um hver mánaðarmót. Börnin 

komu þá með „klink“ í leikskólann og settu í baukinn  með yfirskriftinni margt smátt gerir 

eitt stórt. Leikskólinn fær bréf reglulega frá styrktarbarninu sem leikskólakennarinn og 

börnin lesa saman. 
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6 Umræða 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að á leikskólunum tveimur var mikill áhugi á 

fjölmenningarstarfi og mikið lagt upp úr því að ná að byggja upp traust foreldra og efla 

foreldrasamstarf, sem er stór þáttur í góðu fjölmenningarstarfi. Foreldrasamstarf er alltaf 

mikilvægt ekki síst þegar kemur að samstarfi við foreldra barna af erlendum uppruna. Það 

er mikið undir kennurum komið hvernig tekst til í foreldrasamstarfi. Þeir verða að taka 

fyrstu skrefin í átt að góðum og traustum samskiptum við foreldra (Guðrún Pétursdóttir, 

2003:151). 

Á íslenska leikskólanum er unnið með þátttökuaðlögun þar sem foreldrar og leikskólinn 

fá nægan tíma til að kynnast og foreldrar fá nægan tíma til að koma mikilvægum 

upplýsingum um barnið til leikskólans s.s. uppeldisaðferðum og samskiptum þeirra við 

barnið sitt. Það er mikilvægt fyrir leikskólann að hann afli sér upplýsinga um barnið og 

fjölskyldu þess, menningarlega þætti svo sem tungumál, siði og venjur (Dean, 2005). 

Leikskólinn býður ávallt upp á túlkaþjónustu í fyrsta viðtali og með því tekur hann mið 

af fjölmenningarstefnu Reykjarvíkurborgar. Einnig er á aðlögunartímabilinu fræðsla fyrir 

foreldra um móðurmál og mikilvægi þess í máltöku nýs máls. 

 Það skal ætíð haft í huga við kennslu nýs tungumáls að móðurmál barnsins fái að 

þróast, annars getur svo farið að móðurmálinu hraki. Besta hjálpin sem við veitum 

tvítyngdu barni til að ná góðum tökum á seinna máli er að styðja og styrkja móðurmál þess 

(Ingibjörg Hafstað, 1997:34-35). 

Það kom fram hjá báðum leikskólastjórunum að í foreldrasamstarfi skiptir miklu máli 

að vinna traust foreldranna til að gagnkvæmur skilningur myndist milli foreldra og 

leikskólans. Í Aðalnámskrá kemur fram að samstarf leikskóla og foreldra þurfi að byggjast 

á trausti og gagnkvæmum skilningi. 

Það kemur fram að á báðum leikskólunum er borin mikil virðing fyrir trúnni. 

Leikskólastjórinn í Noregi talar um þrennskonar kæfu sem er boðið upp á og bæði 

starfsfólk og börn hafi ekkert út á það að setja. Leikskólastjórinn á Íslandi talar um að því 

sé sinnt ef eitthvert barn samkvæmt trúnni má ekki borða svínakjöt. Henni finnst trúin vera 

foreldrahlutverk og hefur þá skoðun að það eigi ekki að vera kirkjuferðir fyrir börnin á 

leikskólanum í desember. Til að tryggja farsælt og umburðarlynt samfélag er nauðsynlegt 

að skólakerfið fjalli um trúarbrögð á ábyrgan hátt og taki mið af pólitískum þörfum 
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lýðræðissamfélagsins og trúfrelsisákvæðum þess og trúarþörfum einstaklinga (Magnús 

Þorkell Bernharðson, 2007:51). 

Báðir leikskólarnir eru með sýnilega þjóðfána á veggjum. Það er vinsælt hjá foreldrum í 

báðum löndunum að koma á leikskólann með mat frá sínu heimalandi þar sem allir borða 

saman og kynna land sitt og þjóð fyrir foreldrum og börnum. Skólar hafa það hlutverk að 

efla fjölmenningarlega vitund að því marki að hvert barn finni að virðing sé borin fyrir 

menningu og bakgrunni þeirra. Þetta er hægt að gera með því að bjóða fólki að kynna eigin 

menningu og sýningum á hlutum og verkum sem tengjast mismunandi menningu (Bruce, 

2006:196-197). 

Á leikskólanum á Íslandi kemur fram að þörfin hjá foreldrum af erlendum uppruna fyrir 

að gera menningu sína sýnilega á leikskólanum sé ekki neitt mikil. Leikskólastjórinn telur 

að það sem fólki langar virkilega til er vettvangur þar sem allir eru jafnir. Þarna kemur 

krafa um að skólakerfinu beri skilda til að hlú að jafnréttismenntun strax á fyrsta 

skólastiginu. Það er mikilvægt að á öllum skólastigum fari fram menntun til jafnréttis. 

Markmið jafnréttismenntunar er að búa til tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin 

forsendum. Allir fái tækifæri til að rækta hæfileika sína þar sem skilningur, umburðarlyndi, 

víðsýni og jafnrétti eru í hávegum höfð (Aðalnámkrá leikskóla, 2011:20). 

Leikskólastjórinn í Noregi gerir sér grein fyrir mikilvægi foreldrasamstarfs og hún telur 

að markviss vinna með fjölmenningu víkki sjóndeildarhring starfsfólks og að skilningur 

þess á sjónarhorni foreldra efli samskipti. Hún telur að mismunandi menning kalli á ólíkar 

aðferðir í samskiptum. Nauðsynlegt sé fyrir kennarann að þekkja menningarlegan 

bakgrunn fjölskyldu barnsins til að geta tengst barninnu og kunna skil á þeim 

menningarmun sem getur verið til staðar. Kennari verður að ganga út frá fleiri en einni 

menningu í samfélaginu. Hann má ekki bara horfa til sinnar eigin menningar heldur gera 

ráð fyrir fleiri menningarstraumum og fjölbreytileika almennt (Guðrún Pétursdóttir, 

2003:152-153). 

Leikskólastjórinn í Noregi hefur talsvert meiri starfsreynslu heldur en íslenski 

leikskólastjórinn og hefur það örugglega eitthvað að gera með að foreldrasamstarf í 

leikskólanum í Noregi virðist vera mun öflugra og faglegra. Hins vegar er íslenski 

leikskólastjórinn allur af vilja gerður til að efla foreldrasamstarfið með því að beita 

óbeinum og gagnvirkum samskiptum við foreldra og vera alltaf til staðar fyrir þá. 

Í hvorugum leikskólunum er lögð áhersla á heimaheimsóknir til barnanna sem eru að 

byrja á leikskólanum en samkvæmt Hernandez og Dean leggja þær áherslu á heimskóknir 

kennara inn á heimili barnanna. Þær telja heimsóknirnar hluta af fjölmeningarlegri kennslu 
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og eina bestu leiðina sem kennari hefur til að læra hvað er venjulegt og mikilvægt fyrir 

nemendur þeirra. 
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7 Lokaorð 

 Markmið með rannsókninni var að skoða hvort unnið er á fjölmenningarlegan hátt á 

tveimur leikskólum í Noregi og á Íslandi. Við leituðum svara við rannsóknarspruningunni 

með því að rýna í viðtölin og draga fram þá þætti sem lögð er áhersla á í leikskólunum 

tveimur. Áhugi og vilji til góðra verka í því að vinna á fjölmenningarlegann hátt var mikil 

hjá báðum leikskólastjórunum. Þeir sýndu það í verki með því að byggja upp samband 

þannig að foreldrar fundu að kennarinn var að leggja sig fram við að byggja upp traust. 

Einnig lögðu þeir sig fram við að vera með hlýlegt viðmót, sveigjanleika og virðingu fyrir 

öllum. 

Það er ekki hægt að líta fram hjá því að Noregur hefur lengri aðlögunartíma í því að 

vinna á fjölmenningarlegan hátt þar sem fjölmenningarlegt samfélag er ekki eins nýtt af 

nálinni eins og á Íslandi. Leikskólastjórinn í Noregi hefur meiri reynlu í leikskólastarfinu 

og hún virtist vera mjög örugg þegar kemur að foreldrasamvinnu. Það kemur fram í 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) hve foreldrasamstarfið er mikilvægt og að samskiptin 

byggist á trausti og gagnkvæmum skilningi og virðingu fyrir viðhorfum.  

Faglegt og traust foreldrasamstarf er góð leið til að vinna á fjölmenningarlegan hátt í 

leikskólastafinu. Það er mikilvægt að öll börn óháð uppruna hafi jöfn tækifæri á öllum 

skólastigum og njóti virðingar samfélagsins. Flest samfélög vilja að þegnum þeirra vegni 

vel. Ein leið að því markmiði er að við sem búum saman í samfélaginu berum virðingu 

fyrir viðhorfum, menningu og trú hjá hvort öðru. 
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