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Útdráttur 

Eftirfarandi ritgerð er lögð fram sem lokaverkefni til B.Ed.-prófs við kennaradeild 
Háskólans á Akureyri. Í henni er fjallað um hvernig staðið skuli að aðlögun barna í 
leikskóla og hvernig foreldrasamstarfi er háttað, þá er sérstaklega farið í aðlögun 
nýbúabarna sem og samstarf við foreldra þeirra. Farið er í þroskaferil barnsins og skoðað 
hvernig barn myndar tengsl við þá sem annast það mest og mikilvægi þessara tengsla. 
Sífellt færist í aukanna að börn um eins árs aldur hefji leikskólagöngu. Miklu skiptir að 
aðlögun barns sé farsæl fyrir alla aðila því hún leggur grunn að samstarfi leikskólans og 
foreldranna. Aðlögun og foreldrasamstarf eru því samtvinnaðir þættir sem erfitt er að 
skilja að. Í ritgerðinni eru færð rök fyrir því að ef vel er staðið að þessum þáttum þá styðji 
það barnið til frekari þroska.  

Varpað er ljósi á hvað veldur fjölgun nýbúa hérlendis og hvaða stefnu stjórnvöld 
hafa tekið til að mæta þörfum þessara einstaklinga. Vegna þessarar fjölgunar hefur ásýnd 
leikskólanna breyst og fjölbreytileiki innan þeirra aukist. Samstarf við foreldra er tekið 
fyrir og kastljósinu beint að foreldrasamstarfi við nýbúa og þeim auknu kröfum sem þeir 
gera til leikskólans og leikskólakennaranna. Þróunarverkefni tveggja leikskóla, 
annarsvegar á Akureyri og hins vegar í Reykjavík, eru kynnt og þær leiðir sem þeir hafa 
farið til að bæta foreldrasamstarf við nýbúa. Í umræðum höfunda í lok ritgerðarinnar 
kemur fram að nauðsynlegt er að sveitarfélög og leikskólar grípi til aðgerða hvað varðar 
fjölgun barna nýbúa og barna í kringum eins árs aldurinn í leikskólum. Mikilvægt er að 
leikskólar geri móttökuáætlun sem stuðlar að farsælli aðlögun þessara einstaklinga. 

 
Abstract 

The following essay is presented as a final project towards a B.Ed degree at the 
University of Akureyri. This essay deals with the adaptation of children in pre-school and 
the joint effort with parents, especially the adaptation of foreign children in pre-school 
and the joint effort with parents in that matter. It covers the developing child, how the 
relation between the child and its caretaker evolves and the importance of the relations. It 
is getting more common that children around one year old go to pre-school. It is highly 
important that the adaptation starts of well because for it is a milestone for further 
cooperation between pre-school and parents, and vice versa. Adaptation and joint effort 
with parents are intertwined factors that are difficult to separate. In the essay it is argued 
that if this is successful it will endorse the child for further evolvement.  

This essay should shed a light on what causes the increasing number of foreigners 
coming to Iceland and what the government is aiming for to meet their needs. Because of 
the increasing number of immigrants in Iceland the image of a pre-school has changed 
and diverseness has risen. The joint effort with parents is debated and the focus is set on 
joint effort with foreign parents and the increasing demands it has on pre-schools and 
their teachers. We reveal two evolvement studies of pre-schools, one in Akureyri and the 
other in Reykjavík, and what paths they have taken to improve their joint effort with 
foreign parents. In the fifth chapter it is presented that it is highly important that the 
government and the pre-school take action about the increasing numbers of foreign 
children and children around one year old in pre-schools. It is significant that the pre-
school will mark a “welcome-plan” that will contribute to a successful adaptation for 
these individuals.  
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1 Inngangur 

Breyttar þjóðfélagsaðstæður undanfarin ár hafa vakið okkur til umhugsunar um 

leikskólastarfið og hvaða breytingum það hefur tekið á þessum tíma. Þær breytingar eru 

helstar að ungum börnum sem og börnum nýbúa hefur fjölgað mikið á síðustu árum1 og 

þeim breytingum hefur leikskólinn þurft að mæta. Þessum breytingum hafa ekki verið 

gerð nægilega góð skil í náminu, að okkar mati og þá sérstaklega þeim hluta er snýr að 

því hvernig leikskólakennarar eiga að standa að samstarfi við foreldra sem eru nýbúar í 

landinu. Einnig teljum við að aðlögun sé einn af mikilvægustu þáttum þess að barn hefji 

leikskólagöngu og því vildum við dýpka þá þekkingu á aðlögun sem við höfðum öðlast í 

náminu. Með hækkuðu menntunarstigi og auknu jafnrétti kynjanna hefur hlutur kvenna á 

vinnumarkaðnum aukist. Með þessari þróun hefur þörfin fyrir leikskólavistun ungra barna 

aukist til muna2 og algengara er að börn hefji leikskólagöngu um eins árs aldurinn.3 Við 

veltum því fyrir okkur hvort þessi börn hafi náð þeim þroska sem telja má nauðsynlegan 

til að geta dvalið daglangt frá foreldrum sínum. Engar hömlur hafa verið settar á það 

hversu lengi svo ung börn dvelja í leikskólanum. Við vildum því skoða hvað hafa þyrfti í 

huga þegar barn byrjar í leikskóla. Við höfðum einnig reynslu af því hversu mikilvægt 

það er að góð samskipti séu á milli leikskólakennara og foreldra og því vildum við skoða 

hvernig þessum samskiptum væri háttað við nýbúa. Við vildum opna augu annarra fyrir 

því hversu vel þarf að standa að aðlögun barna í leikskólann og þá ekki síst barna nýbúa 

og barna í kringum eins árs aldurinn. Við völdum að skrifa fræðilega ritgerð um þetta efni 

því við vildum kynna okkur stefnu leikskóla hvað varðar móttöku nýbúabarna, foreldra 

þeirra og aðlögun barna, en ekki síður hvaða stefnu ríki og sveitarfélög hafa markað sér 

hvað þessi málefni varðar.  

Þegar við fórum að kynna okkur þetta efni kom í ljós að ekki hefur verið mikið 

skrifað um aðlögun barna í leikskóla. Það kom okkur á óvart því við töldum að miðað við 

mikilvægi aðlögunar þá hefðu margir fræðimenn sett fram kenningar um hana. Hvað 

varðar málefni nýbúa virðast stjórnvöld hafa markað stefnu um málefni innflytjenda en 

hversu vel henni hefur verið fylgt eftir getum við ekki sagt til um.  

                                                 
1 Börn í leikskólum eftir aldri, kyni og landsvæðum 1998—2006 [án árs]; Börn í leikskólum með erlent 

móðurmál eftir aldri og kyni 1998—2006 [án árs] 
2 Jóhanna Sigurðardóttir 2007 
3 Börn í leikskólum eftir aldri, kyni og landsvæðum 1998—2006 [án árs] 
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Í þessari ritgerð verður leitast við að svara tveimur spurningum annarsvegar: Hvað 

þurfi að hafa í huga þegar barn byrjar í leikskóla og hinsvegar hvernig foreldrasamstarfi 

við nýbúa sé háttað? 

Ritgerðin skiptist í 5 kafla. Eftir fyrsta kafla er fjallað um þroska barna og hvernig 

þau mynda tengsl við þá sem annast þau mest á fyrstu æviárum þeirra. Einnig skoðum við 

fjölgun ungra barna í leikskólum landsins sem og fjölgun barna með erlent móðurmál. Í 

þriðja kafla leitum við að ástæðum fjölgunar nýbúa á Íslandi og hvaða þjónustu íslensk 

stjórnvöld eiga veita nýbúum samkvæmt lögum og alþjóðasáttmálum. Einnig fjöllum við 

um þá stefnu sem ríkisstjórnin hefur markað í málefnum nýbúa og hvernig sveitarstjórnir 

landsins hafa fylgt því fordæmi. Í lok kaflans förum við yfir þá stöðu sem leikskólar 

standa frammi fyrir með aukinni fjölmenningu innan þeirra. Fjórði kafli fjallar um 

aðlögun barna í leikskóla eins og hún birtist í fræðunum og rannsóknum. Farið er yfir 

hvernig aðlögun í leikskóla gengur fyrir sig og hverjir eru helstu áhersluþættirnir í 

aðlögunarferlinu. Í fimmta kafla er umfjölluninni beint að foreldrasamstarfi. Þar er 

áherslan lögð á að varpa ljósi á þær leiðir sem færar eru að farsælu foreldrasamstarfi og 

sagt frá tveimur þróunarverkefnum sem snúa að hluta til að foreldrasamstarfi við nýbúa. Í 

umræðum höfunda drögum við saman þau fræði sem við höfum leitað í við skrifin og 

tengjum þau við reynslu okkar og þær skoðanir sem við höfum myndað okkur við lestur 

fræðilegra heimilda. Við segjum frá þeirri þróun sem hefur átt sér stað innan leikskólanna 

og hvernig við vildum bæta foreldrasamstarf og aðlögun í leikskólum landsins. Við 

viljum taka fram að í ritgerðinni eru eftirfarandi hugtök skilgreind á þennan hátt: 

Nýbúar: Allir þeir sem eru af erlendu bergi brotnir og eiga því annað 

móðurmál en íslensku. 

Nýbúabörn: Öll börn sem eiga annað eða báða foreldra af erlendum uppruna 

og eiga því annað móðurmál en íslensku. 

Nýbúaforeldrar: Foreldrar nýbúbarna eins og þau eru skilgreind hér fyrir ofan. 

Leikskólakennarar: Allir þeir sem starfa í leikskóla. 

Við hvetjum alla til að leiða hugann að því hversu mikilvæg aðlögun er í 

leikskólagöngu barns. Ef horft er til þeirra breytinga sem orðið hafa í þjóðfélaginu á 

síðustu árum þá finnst okkur enn mikilvægara að hugað sé að því ferli sem hvert barn 
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þarf að ganga í gegnum þegar það hefur leikskólagöngu sína. Því er nauðsynlegt að sem 

flestir kynni sér þessi mál og geri sitt besta til að veita öllum börnum bestu mögulegu 

aðlögun. 
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2 Þroski ungra barna 

Æviskeiði mannverunnar er venjulega skipt upp í þrjú megin þroskastig; barnæsku, 

unglingsár og fullorðinsár. Barnæsku er síðan skipt í frekari undirflokka þeir eru: 

fósturskeið, bernska, frumbernska og miðbernska.4  

Þó svo að augu þroskasálfræðinnar hafi lengst af beinst að seinnihluta 

mannsævinnar þá er fyrripartur hennar einna mikilvægastur hvað varðar þroska 

manneskjunnar. Á fyrriparti ævinnar er þroskinn örastur og viðkvæmastur fyrir 

skaðlegum áhrifum en það eru margir þættir sem hafa áhrif á mótun manneskjunnar.5 

Lengi hefur verið deilt um það hvort móti börn meira erfðir eða umhverfi en nú hafa 

fræðimenn sameinast um þá kenningu að þessa þætti sé engan veginn hægt að aðskilja. 

Þroski barna byggist á samspili líffræðilegra þátta annars vegar og umhverfisþátta hins 

vegar. Til að mynda eru öll börn fædd með þann hæfileika að geta lært að tala og undir 

eðlilegum kringumstæðum og með eðlilegum þroska gera þau það.6 Þroski barna fylgir 

ætíð vissu ferli og fer eftir ákveðinni röð. Þó er misjafnt eftir börnum hversu lengi þau 

dvelja á hverju þroskastigi. Þroskaferillinn einkennist af því að börnin byrja á einföldustu 

hlutunum og færa sig svo stig af stigi yfir í flóknari hluti. Umhverfið getur haft 

þýðingamikil áhrif á þróunina, annað hvort flýtt henni eða seinkað.7 Áhrif örvunar eða 

vanrækslu í bernsku geta haft veruleg áhrif á seinni hluta ævi manneskjunnar. Börn sem 

hafa verið vanrækt í bernsku hvað varðar hreyfiþroska, virðast ekki hljóta af því 

varanlega skaða ef þau hafa verið tekin ung út úr þeim aðstæðum og virðast geta náð 

jafnöldrum sínum um þriggja ára aldur. Þegar horft er til málþroska, greindar og 

tilfinningaþroska virðist vanræksla í bernsku geta haft varanleg áhrif.8  

Árið 1996 greindi ABC fréttastofan frá því að um það bil hundrað þúsund börn 

hefðu verið vistuð á munaðarleysingjahæli í Rúmeníu. Börnin bjuggu þar við mikinn 

óstöðugleika og uppvaxtarskilyrði þeirra voru með versta móti. Sum barnanna voru höfð í 

búrum, önnur í mjög þröngum barnarúmum ásamt því að fá litla sem enga örvun frá þeim 

sem áttu að annast þau. Á árunum 1960 til 1996 voru yfir þrjú þúsund börn ættleidd frá 

                                                 
4 Rice 2001:4 
5 Aldís Guðmundsdóttir 1992:38—39 
6 Atkinson 1992:62—63  
7 Atkinson 1992:63—65  
8 Atkinson 1992:67  
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munaðarleysingjahælinu í Rúmeníu til Ameríku. Mörg af þessum ættleiddu börnum hlutu 

varanlegan skaða af vist sinni á munaðarleysingjahælinu og náðu aldrei tilfinningalegum 

og vitsmunalegum þroska. Sum lærðu aldrei að tala eða lesa. Önnur náðu ekki að mynda 

náin tilifnningatengsl og sum hver voru ofbeldisfull. Fósturforeldrar þessara barna glímdu 

við mikla erfiðleika tengda þroska barnanna og fengu aðstoð frá stuðningshópi amerískra 

foreldra. Í gegnum þennan hóp komust þeir í samband við vísindamann hjá 

Barnaspítalanum í Denver, Denver Children’s Hospital. Á spítalanum voru teknar 

sneiðmyndir af heila barnanna og kom í ljós að sjáanlegur munur var á heila þeirra og 

barna sem ólust upp við nánd foreldra sinna eða annarra umönnunaraðila. Börnin sem 

voru ættleidd fengu örvandi meðferð, þar með talda leikmeðferð, og sýndu þar einhverjar 

framfarir en náðu þó ekki þroska jafnaldra sinna.9 

Muninn á heila heilbrigðu barnanna og ættleiddu barnanna má rekja til rannsókna 

sem gerðar hafa verið á þroska heila ungra barna. Á fósturskeiðinu hefur heili fóstursins 

talsvert fleiri taugafrumur og taugamót en það hefur þörf fyrir. Þó svo að taugamótum 

fjölgi ótrúlega mikið á fyrstu þremur æviárum manneskjunnar þá stendur fjöldi 

taugafrumna í stað. Ef allt er eðlilegt þá er mynd af heila eins árs gamals barns líkust 

mynd af heila fullorðinnar manneskju. Þegar barn nær tveggja ára aldri eru taugamót þess 

jafnmörg og hjá fullorðnum einstaklingi en þegar barn eldist fækkar taugamótunum og 

þau taugamót sem ekki hafa verið virkjuð hverfa, þetta ferli hefur verið nefnt á íslensku 

„sveskjun“10, pruning. Á fyrstu árum ævinnar felst heilastarfssemin í því að örva sem 

flest taugamót því ef taugamótin eru ekki notuð þá glatast þau.11 Erfðir og umhverfi hafa 

áhrif á offjölgun taugamóta og það þegar „sveskjun“ á sér stað og taugamótum fækkar á 

ný.12 Sýnt hefur verið fram á að börn sem alast upp í einangruðu umhverfi hafi slakari 

heilastarfssemi en þau börn sem alast upp í örvandi umhverfi. Eftir fæðingu stjórnast 

þroski heilans af utanaðkomandi þáttum en ekki erfðum eins og áður.13  

Stuart Brown er læknir sem rannsakað hefur tengsl misbeitingar í bernsku og 

ofbeldishneigðar á fullorðinsárum. Hann rannsakaði árið 1994 líf Charles Whitman sem 

hafði alist upp við ofbeldi og mikla misbeitingu af hálfu föður síns. Whitman framdi 

                                                 
9 Frost o.fl. 2005:61 
10 Ása Elísa Einarsdóttir 2006 
11 Frost o.fl. 2005:60—61  
12 Santrock 2006:140 
13 Santrock 2006:142—143 
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hrottalegan glæp í University of Texas í Austin árið 1966 þá aðeins 25 ára gamall. Brown 

komst að því að Whitman hafði ekki notið þess að fá að leika sér sem barn. Stuart Brown 

rannsakaði fleiri mál af svipuðum toga og komst að því að leikur í bernsku getur haft 

fyrirbyggjandi áhrif gegn ofbeldi á fullorðinsárum.14 

Með þessum rannsóknum Brown sannast enn frekar hversu mikil áhrif 

utanaðkomandi þættir geta haft á líf barns. Eins og bent hefur verið á hér að framan þá 

skiptir örvun miklu máli í þroska barns. Barn sem fær mikla örvun þroskast vel og 

tileinkar sér ýmsa færni sem þarf í daglegu lífi. Barn sem nýtur ekki örvunar missir hins 

vegar með tímanum hæfileikann til að öðlast þessa sömu færni. Börn sem eiga þess kost 

að sækja leikskóla njóta þar mikillar örvunar. Í leikskólanum öðlast börn oft aðra færni en 

hjá foreldrum sínum og er það nauðsynleg viðbót sérstaklega ef horft er til samskipta við 

aðra. Í kaflanum hér á eftir verður varpað ljósi á fjölgun ungra barna í leikskólum 

landsins.  

2.1 Yngstu börnin  

Leikskólinn er fyrsta skólastigið og hefur meðalaldur leikskólabarna farið lækkandi 

undanfarin ár. Leikskólar bjóða í auknum mæli upp á vistun fyrir börn í kringum eins árs 

aldurinn. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands má sjá fjölda barna í leikskólum landsins 

árið 1998 annars vegar og 2006 

hins vegar. Heildarfjölgun á 

þessum átta árum er 2432 börn. 

Eins og sjá má í töflu 1 þá voru 

aðeins 5 börn yngri en eins árs í 

leikskóla árið 1998 en 53 börn 

árið 2006. Árið 1998 voru eins 

árs gömul börn aðeins 494 en 

þeim fjölgaði um tæplega 35% 

á átta árum og voru árið 2006 

orðin 1430 talsins.15 Ekki eru til lög eða reglugerðir um aldur barna í leikskóla og því er 

sveitarfélögum í sjálfsvald sett hversu ungum börnum þau veita leikskólapláss. Til 

                                                 
14 Frost o.fl. 2005:68; Play Deprived Life 2006 
15 Börn í leikskólum eftir aldri, kyni og landsvæðum 1998—2006 [án árs] 
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samanburðar mætti skoða fjölda barna í leikskólum landsins með erlent tungumál árin 

1998 og 2006. Hagstofan skilgreinir barn með erlent móðurmál á þann veg: „Barn telst 

hafa erlent móðurmál ef forráðamenn þess (annar eða báðir) hafa annað tungumál að 

móðurmáli en íslensku og nota 

það mál að staðaldri í daglegum 

samskiptum sínum við barnið. 

Börn í leikskólanum að Kára-

hnjúkum [eru] ekki meðtalin.“16 

Heildarfjölgun barna með erlent 

móðurmál á þessum átta árum er 

459. Þar af er ekkert barn á fyrsta 

ári árið 1998 og aðeins eitt barn 

árið 2006 eins sjá má í töflu 2. 

Mesta fjölgun á milli árganga, í þeim hópum sem eru skoðaðir hér, er hjá þriggja ára 

börnum en þeim fjölgaði um 212 frá árinu 1998 til ársins 2006.  

Þegar börn hefja leikskólagöngu svo ung sem raun ber vitni þá reynir á að þau 

hafi myndað örugg geðtengsl við foreldra sína. Eins og greint verður frá hér á eftir þá 

leggja slík tengsl grunninn að farsælum félagstengslum einstaklings síðar á ævinni. 

2.2 Geðtengsl 

Breski geðlæknirinn John Bowlby (1907—1990)17 setti fram kenningu um geðtengsl en 

það eru þau tengsl sem myndast milli barns og umönnunaraðila strax í frumbernsku. Í 

geðtengslum felast bæði tilfinningasamband sem veitir öryggi og einnig atferliskerfi sem 

skapar nánd á milli barns og foreldra.18 Bowlby trúði því að á milli ungabarns og 

umönnunaraðila myndaðist eins og áður sagði sérstök tengsl. Nýfætt barn býr yfir þeim 

líffræðilega hæfileika að geta kallað fram geðtengslahegðun. Barnið notar grát, hjal, bros 

og önnur lík tjáningarform til að mynda þessi tengsl. Seinna fer barnið að skríða, ganga 

og elta umönnunaraðilann. Þessi tafarlausi árangur af þroska barnsins er í raun leið þess 

til að halda í umönnunaraðilann en þegar horft er til langs tíma er það afkoma barnsins 

                                                 
16 Börn í leikskólum með erlent móðurmál eftir aldri og kyni 1998—2006 [án árs] 
17 Milite 2001 
18 Guðný Rut Ísaksen 1998:16 
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sem skiptir þar mestu máli. Myndun geðtengsla er ferli sem gerist ekki í einu vetfangi 

heldur er það þrepaskipt og nær í raun yfir alla ævi mannsins. Barnið þróar tengsl sín frá 

því að vera í beinum tengslum við mannveruna, þar sem grunnþarfirnar eru í forgrunni, 

yfir í nánari félagstengsl við þann sem annast það. Bowlby skiptir geðtengslamynduninni 

í fjögur stig. Frá fæðingu til tveggja mánaða aldurs einblína ungabörnin á tengsl við 

mannfólk. Hvort sem um er að ræða umönnunaraðila, systkini eða ókunnuga þá eru þau 

öll jafn líkleg til að ná tengslum við barnið. Geðtengslin fara að beinast meira að einni 

persónu þegar barnið er tveggja til sjö mánaða og þá oftast þeim sem annast barnið mest. 

Barnið er á þessu tímabili farið að greina á milli fjölskyldu og vina annars vegar og 

ókunnugra hins vegar. Frá sjö mánaða til tveggja ára myndar barnið sérstök geðtengsl. 

Með auknum hreyfiþroska sækir barnið í tengsl við þann sem annast það mest, oftast 

móður eða föður. Frá tveggja ára aldri verður barnið meðvitað um tilfinningar annarra og 

fer að taka tillit til þess í eigin gjörðum.19 

Í bók Álfheiðar Steinþórsdóttur og Guðfinnu Eydal, Barnasálfræði, má finna 

tengingu við geðtengslakenningu Bowlby en þar kemur fram að fyrstu tengsl milli barns 

og foreldris eru í raun líkamleg snerting. Barnið grætur til að láta í ljós tilfinningar sínar 

og fær huggun þegar það er tekið upp. Barnið finnur við þetta hlýju og snertingu sem róar 

það, sérstaklega frá móðurinni sem gefur því brjóst. Barnið verður öruggt um sig í 

þessum nánu líkamlegu tengslum og þau gera það að verkum að öryggiskennd barnsins 

eykst til muna. Þetta eru fyrstu og mikilvægustu þættirnir í myndun geðtengsla.20  

Í kringum eins árs aldurinn gætir oft aðskilnaðarkvíða hjá börnum. Þau mótmæla 

því harðlega þegar móðir fer frá þeim en algengast er að þessi aðskilnaðarkvíði birtist 

þegar börnin eru mjög ung. Rannsóknir hafa þó sýnt að þessi hræðsla getur náð til barna 

allt upp í þriggja ára. Ennfremur hafa rannsóknir sýnt fram á að því betri sem 

geðtengslamyndunin er milli barns og foreldris, þeim mun minni sé aðskilnaðarkvíði og 

börnin séu ekki eins hrædd við ókunnuga. Þessu til stuðnings má skoða rannsókn þar sem 

börn af barnaheimili sem sáu foreldra sína afar sjaldan og geðtengsl höfðu því ekki 

myndast voru borin saman við börn sem ólust upp alfarið hjá foreldrum sínum. Þegar 

                                                 
19 Santrock 2006:211 
20 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 2003:56 
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tveggja ára aldri var náð þá reyndust börnin af barnaheimilinu mun hræddari við 

ókunnuga heldur en börn sem alist höfðu upp hjá foreldrum sínum.21 

Mary Ainsworth (1913—1999)22 setti einnig fram kenningu varðandi geðtengsl. 

Hennar kenning gekk út á próf sem hún kallaði ókunnar aðstæður, Strange situation. 

Þetta próf fólst í tilraun til að greina hvort að börn byggju yfir öruggum eða óöruggum 

geðtengslum við þá sem önnuðust þau mest. Mary Ainsworth hélt því fram að geðtengsl 

barna gætu verið misjöfn.23 Prófið framkvæmdi hún í sérstöku rannsóknarherbergi þar 

sem leikföng voru á víð og dreif. Þátttakendur í rannsókninni sjálfri voru foreldri, barn og 

manneskja ókunnug barninu. Prófið byggðist upp á því að atburðum var hrundið af stað 

sem áttu að vekja viðbrögð hjá barninu. Það var skilið eftir við ýmsar aðstæður; 

einsamalt, með foreldri eða með ókunnugri manneskju og voru viðbrögð barnsins við 

þeim aðstæðum metin hverju sinni. Eftir niðurstöður prófsins var barnið metið í einn af 

eftirfarandi fjórum flokkum eftir því hversu vel það passaði við skilgreiningu hvers 

flokks: 

Örugg geðtengsl Barnið kannar umhverfi sitt áhyggjulaust á meðan foreldri 

er viðstatt. Það á það til að mótmæla lítillega þegar foreldri 

yfirgefur herbergið en þegar foreldrið kemur til baka þá 

fagnar barnið endurkomu þess og heldur jafnvel áfram að 

leika sér. Alla jafna eru 2/3 barna í þessum flokki.  

Óörugg geðtengsl, 

barnið sýnir hliðrun eða 

forðast foreldrið 

Barnið sýnir óöryggi með því að forðast foreldrið. Þegar 

prófið er lagt fyrir barnið sýnir það engin viðbrögð í 

samskiptum við foreldrið. Þegar foreldrið yfirgefur 

herbergið þá grætur barnið mikið en þegar foreldrið snýr 

aftur þá sýnir barnið engin merki um að það vilji vera í 

návígi við foreldrið. Barnið snýr jafnvel baki við foreldrinu 

þegar það kemur aftur inn í herbergið og ef það er tekið upp 

reynir það að snúa baki við því og myndar ekki 

augnsamband. Barnið veit ekki við hverju það á að búast af 

                                                 
21 Aldís Guðmundsdóttir 1992:248—249  
22 Mary D. Salter Ainsworth, biography 2002 
23 Santrock 2006:212 
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foreldrinu sem er líklegt til þess að hafa stundum svarað 

merkjum barnsins og stundum ekki.  

Óörugg geðtengsl, 

barnið sýnir viðnám eða 

berst gegn foreldrinu 

Barnið sýnir foreldrum oft jákvæð viðbrögð en snýst svo 

hugur og bregst þá við umhyggjunni með spörkum og ýtir 

foreldrinu frá sér. Við ókunnar aðstæður sýnir barnið 

foreldrinu neikvæð viðbrögð og kannar ekki umhverfið. 

Þegar foreldrið yfirgefur herbergið grætur barnið hátt og ýtir 

foreldrinu frá sér þegar það kemur til baka.  

Óörugg geðtengsl, 

barnið sýnir merki 

óskipulags eða óreglu 

hjá foreldri 

Barnið sýnir merki þess í prófinu að vera ringlað, ráðvillt og 

óttaslegið. Til þess að geta fallið undir þessa skilgreiningu 

Mary Ainsworth þarf barnið að sýna sterk merki flótta og 

andspyrnu eða sérstaka hegðun líkt og ofsahræðslu gagnvart 

foreldrinu.24 

Þessi kenning Mary Ainsworth um örugg og óörugg geðtengsl styður við 

kenningu Bowlby á þann hátt að því betri geðtengsl sem barn myndar við foreldri því 

öruggara verður barnið í samskiptum sínum. Af þessum dæmum má sjá að það skiptir 

miklu máli hversu næmir foreldrar eru á þarfir barna sinna en það er grundvallarþáttur 

þess að geðtengsl myndist. Börn sem byggt hafa upp örugg geðtengsl strax á unga aldri 

standa nokkru framar en þau börn sem myndað hafa óörugg tengsl við sína nánustu. Börn 

sem myndað hafa örugg geðtengsl búa yfir betra sjálfstrausti, standa framar í félagsþroska 

og hafa betri aðlögunarhæfni. Þau eiga mun auðveldara með að fara eftir fyrirmælum, 

njóta sín betur í leik, eiga auðveldara með að setja sig í spor annarra og eru þrautseigari 

en börn sem myndað hafa óörugg geðtengsl. Það eru því miklar líkur á að þessi börn 

komi til með að njóta leikskóladvalar sinnar betur en þau börn sem myndað hafa óörugg 

geðtengsl. Rannsóknir á geðtengslum hafa leitt í ljós að því sterkari sem tengsl foreldra 

og barns eru á fyrstu æviárunum því auðveldara á barnið með að eignast félaga og taka 

þátt í leik á leikskólaárum sínum.25  

                                                 
24 Guðný Rut Ísaksen 1998:16—17; Santrock 2006:212—213; Sigrún Sveinbjörnsdóttir 2006  
25 Guðný Rut Ísaksen 1998:17 og Fríða B. Jónsdóttir 1999:26 
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Hér á eftir verður greint frá því hvernig börn nýta þau geðtengsl sem þau öðlast á 

fyrstu æviárum sínum til þess að mynda frekari tengsl við þá aðila sem þau kynnast á 

lífsleiðinni.  

2.3 Félagsþroski 

Allt frá fæðingu barnsins er það virk félagsvera. Hver einstaklingur fæðist með ákveðna 

þörf fyrir tengsl við aðrar manneskjur og ef þeirri þörf er ekki fullnægt getur það haft 

áhrif á félags- og tilfinningatengsl hans seinna á lífsleiðinni.26 Tengslin á milli foreldra og 

barns eru fólgin í ákveðnu samstarfi. Ef hnökrar koma á þetta samstarf þá upplifir barnið 

óörugg geðtengsl lík þeim sem nefnd eru í kafla 2.2 um geðtengslakenningu Bowlby og 

Mary Ainsworth. Barnið upplifir ótta og reiði gagnvart foreldrunum og það hefur minni 

trú á eigin getu. Barn sem upplifir óörugg geðtengsl huggast ekki strax þegar foreldrið 

tekur það upp eins og börn gera í flestum tilfellum. Það sýnir þess í stað ósjálfstæði og 

hefur gjarnan lítinn áhuga á foreldrum sínum.27  

Erik H. Erikson (1902—1994) fæddist í Þýskalandi. Hann var einn af 

frumkvöðlum sálkönnunnar og þess að kanna hvernig maðurinn þroskaðist.28 Erikson er 

einn þeirra fræðinga sem trúði því að tilfinningaþroski manneskjunnar ætti sér stað alla 

hennar ævi þar sem hver og einn upplifði hvert ævistig á misjafnan hátt, annaðhvort 

neikvætt eða jákvætt.29 Sálfélagsleg kenning Erikson nær frá fæðingu til dauðadags. Hann 

skipti ævi mannsins upp í átta stig og sagði að á hverju stigi þyrfti manneskjan að ná 

tökum á ákveðnum sálfélagsþáttum. 

0—2ja ára Trúnaðartraust eða vantraust 

2ja—4ra ára Sjálfræði/sjálfstjórn eða sjálfsefun og blygðun 

4ra—6 ára Frumkvæði eða sektarkennd 

7—12 ára Framtakssemi eða vanmetakennd 

13—18 ára Sjálfskennd/sérstæði eða sundrað sjálf 

19—35 ára Náin tengsl við aðra eða einangrun 

35—55 ára Frjór hugur eða stöðnun 

                                                 
26 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 2003:55 
27 Frost o.fl. 2005:105 
28 Erikson 1951:1 
29 Frost o.fl. 2005:103 
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55— Heilsteypt sjálf eða örvænting30 

Ætlunin er að greina aðeins frá fyrstu tveimur stigunum í kenningu Erikson þar 

sem augum er beint að fyrstu fjórum æviárum barns. Þegar barnið er á stiginu 

trúnaðartraust eða vantraust er það að finna út hvort heimurinn sé öruggur staður. Barnið 

upplifir traust ef grundvallar þarfir eru uppfylltar af samkvæmni og stöðugleika. Ef 

foreldrar barnsins skortir næmni á þarfir barnsins og ekki er hægt að treysta á að þeir 

bregðist við þegar barnið er svangt eða því líður illa þá upplifir barnið vantraust. Á stigi 

sjálfræðis/sjálfstjórnar eða sjálfsefunar og blygðunar glímir barnið við átökin á milli 

sjálfstjórnar og sjálfsefunar. Það vill ná stjórn á sjálfu sér og verða sjálfstæður 

einstaklingur. Ef barnið upplifir stuðning þegar það leitar leiða til að ná stjórn á líkama 

sínum og gjörðum þá nær það sjálfstjórn en ef það hinsvegar upplifir stjórnsemi og það 

að vera heft af foreldrum sínum getur það vakið blygðunarkennd hjá barninu og það efast 

um hæfni sína.31 

Í leik þróar barnið félagstengsl sín þegar það á samskipti við börn og fullorðna. 

Leikurinn skiptir höfuðmáli í þroska barna. Strax eftir fæðingu byrja þau að leika sér og 

nota til þess skynfæri sín en þegar þau eldast nota þau líkama sinn meira. Þegar 

hreyfigeta barnanna eykst og þau byrja að skríða, standa upp og ganga stækkar 

leikheimur þeirra.32 Eftir því sem barnið eldist eykst áhugi þess fyrir öðrum börnum og 

það notar skynfæri sín til þess að kynnast þeim. Barn í kringum tveggja ára aldurinn 

leikur sér mikið eitt en hefur gaman af því að hafa önnur börn í kringum sig og leika sér 

við hlið þeirra. Félagsþroski barns er að mótast á meðan það leikur við hlið barnanna og 

seinna meir fer barnið að horfa á hin börnin og reyna að líkja eftir því sem þau gera.33 

Leikur barna þróast frá einstaklingsleik þar sem barnið leikur sér eitt og sjálfstætt 

við hlið barnanna en ekki við þau. Þessi leikur þróast síðar yfir í samhliðaleik þar sem 

barnið leikur sér sjálfstætt en sá leikur sem það velur færir það nær börnunum í kringum 

það. Barnið leikur sér með leikföng sem tengjast leikföngum hinna barnanna en notar þau 

                                                 
30 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:22 
31 Rice 2001:26 
32 Frost o.fl. 2005:90 
33 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 2003:67 
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eins og það kýs og reynir ekki að hafa áhrif á leik hinna. Barnið leikur sér einnig á þessu 

stigi við hlið barnanna en ekki við þau.34  

Eftir því sem barnið þroskast getur það tekið þátt í fjölbreyttari leikjum en hlutir 

fara að skipta meira máli og það notar leikföng sem kveikju að leik bæði við foreldra sína 

og önnur börn. Þykjustuleikurinn er mikilvægur til þess að barnið nái tengslum við önnur 

börn í leik; þau vilja gera sömu hlutina um leið en ekki saman. Þau vilja bæði ýta vagni á 

undan sér hlið við hlið.35 Erikson hélt því fram að tengsl væru á milli þykjustuleiks og 

samfélags í sinni víðustu mynd. Þykjustuleikurinn gerir börnum kleift að þekkja sitt 

samfélag og að reyna fyrir sér í nýrri samfélagsfærni.36 Greina má tengsl á milli 

þykjustuleiks og vináttu. Börn velja gjarnan vini sem hafa áhuga fyrir svipuðum leikjum. 

Það er mikilvægt fyrir vöxt vináttunnar. Þriggja og fjögurra ára börn tala sjaldan um það 

sem þau hræðast. En þau kanna þá hluti sem valda ótta eða spennu hjá þeim þegar þau 

eru í þykjustuleik með sínum besta vini.37 Í leiknum þróast vinátta milli barna en hún 

hefur mikil áhrif á þroska þeirra. Barn fær oftar en ekki meira út úr því að eyða tíma með 

vinum sínum en foreldrum. Börnum er umhugað um hamingju og tilfinningar vina sinna 

og þannig kviknar siðferðilegur skilningur þeirra sem þroskast svo enn meira í 

uppvextinum. Með vináttunni fer barnið í fyrsta skipti að verða umhugað um annan 

einstakling, reynir að skilja hann og bregðast við tilfinningum hans. Það hvernig barni 

tekst að vingast við önnur börn á yngri árum getur haft heilmikið að segja um myndun 

vináttutengsla síðar á lífsleiðinni.38 Verði barn af því að fá tækifæri til leiks í æsku getur 

það haft afdrifaríkar afleiðingar á frekari þroska þess. Í kafla 2 er sagt frá Charles 

Whitman og þeim hremmingum sem hann gekk í gegnum í lífi sínu. Glöggt má sjá að 

slíkt hefur haft áhrif á Whitman. Stuart Brown, sem rannsakaði ævi hans hefur eins og 

fyrr sagði rannsakað fleiri slík mál og komist að þeirri niðurstöðu að leikur getur haft 

mikil áhrif á þroska einstaklingsins.39 

                                                 
34 Frost o.fl. 2005:138 
35 Frost o.fl. 2005:105—107 
36 Frost o.fl. 2005:137 
37 Dunn 2004:28—29  
38 Dunn 2004:1—7  
39 Play Deprived Life 2006 
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2.4 Samantekt og eigin ályktanir 

Þekking á þroskaferli barna hefur aukist gríðarlega síðustu ár og áratugi. Þessi þekking er 

mjög mikilvægur þáttur í því að vel takist til við uppeldi barna. Við höfum sagt frá því að 

reynsla í bernsku geti haft mikil áhrif á tilfinningalíf fólks síðar á lífsleiðinni. Þeir sem 

eiga börn og þeir sem vinna með börnum verða að bera virðingu fyrir þeim, þörfum 

þeirra og löngunum. Við lýstum því hversu mikilvægur leikur er börnum og hvernig hann 

tengist þroska þeirra. Þau efla hreyfifærni sína sem og félagstengsl í gegnum leik. Vert er 

að leiða hugann að því hversu gríðarlega miklu máli fyrstu ár barnsins skipta fyrir framtíð 

þess. Eins og fram kemur í kaflanum hér að framan þá hafa öll þau tilfinningatengsl sem 

barnið myndar á þessum árum óneitanlega áhrif á þau tengsl sem það myndar seinna á 

lífsleiðinni. Ef barnið myndar örugg geðtengsl við foreldra sína í æsku á það auðveldara 

með að mynda varanleg tengsl við vini og ástvini í framtíðinni.40 

Í kaflanum sem hér fer á eftir verður sagt frá nýbúum og réttindum þeirra til náms 

hér á landi. Einnig verður farið í þær stefnur sem sveitarfélögin hafa sett sér varðandi 

móttöku nýbúa og hvernig leikskólar vinna með þann fjölbreytileika sem sífellt verður 

algengari í okkar samfélagi. 

                                                 
40 Guðný Rut Ísaksen 1998:17 og Fríða B. Jónsdóttir 1999:26 



 

 
16 

3 Ísland og nýbúar 

Ísland er þátttakandi í EES-samningnum ásamt 27 öðrum ríkjum. Með þessum samningi 

varð til eitt markaðssvæði þar sem frelsi í fjármagns-, vöru-, þjónustu- og 

fólksflutningum ríkir sem og að afnám tolla á landamærum er við lýði og sömu leikreglur 

gilda á milli ríkjanna allra.41 Þessi samningur gerir fólki, sem býr innan þessarar ríkja, 

kleift að flytja á milli þeirra og stunda þar atvinnu. 

 Samkvæmt tölum frá Sameinuðu þjóðunum þá voru árið 2006 6,4 milljarðar 

manna í heiminum. Þar af bjuggu um 190 milljónir manna eða um 2,9% ekki í sínu 

heimalandi. Á Íslandi bjuggu samkvæmt þessum tölum 295 þúsund manns og voru 

innflytjendur 23 þúsund eða 7,8%.42 

Ef skoðaðar 

eru tölur frá 

Hagstofu Íslands 

yfir þá sem sótt 

hafa um íslenskan 

ríkisborgararétt á 

árunum 1981, 

2001 og 2008 frá 

löndum innan 

EES má sjá að 

langflestir koma 

frá Danmörku, 

Noregi, Svíþjóð 

og Þýskalandi, ef árin öll eru skoðuð samhliða. Ef skoðuð eru árin 2001 og 2008 hefur 

orðið gríðarleg aukning á fólki frá Litháen, Póllandi og Spáni.43 Þessa aukningu má 

hugsanlega rekja til þátttöku Íslands í EES—samningnum og velmegun í landinu þar sem 

þörf hefur verið á auknu vinnuafli. Eins og sjá má í töflu 2 í kafla 2.1 hefur börnum með 

erlent móðurmál einnig fjölgað um 459 á árunum 1998 til 2008. Með fjölgun nýbúa á 

                                                 
41 EES—samningurinn 2004 
42 United Nations 2006 
43 Mannfjöldi eftir fæðingarlandi 1981, 2001 og 2008 [án árs] 
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Íslandi hafa ríki og sveitarfélög þurft að marka ákveðna stefnu í málefnum nýbúa. 

Hvernig tekið skuli á móti þeim og hvernig þjónustu eigi að veita þeim. Í næstu köflum 

hér á eftir verður fjallað um hvernig tekið er á þessum málum. 

3.1 Fjölmenningarstefna sveitarfélaganna 

Forsenda þess að innflytjendur fái að flytjast til landsins er að þeir hafi hér atvinnu. 

Ráðningasamningur þarf því að liggja fyrir áður en dvalarleyfi er veitt.44 Mikill skortur 

hefur verið á vinnuafli hér á landi síðustu ár og þess vegna hefur útlendingum fjölgað 

mjög mikið. Ísland er því orðið hluti af hinu alþjóðasamfélagi þar sem mannlífið er 

fjölbreytt og menningin margþætt.45 Í ljósi þessa gaf ríkisstjórnin út stefnumörkun um 

aðlögun innflytjenda í janúar 2007 en markmiðið með henni er að tryggja jafnan rétt allra 

íbúa landsins til virkrar þátttöku í samfélaginu. Í stefnunni kemur fram að mikilvægt er að 

samfélagið í heild sé vel undirbúið til að takast á við breyttar aðstæður á vinnumarkaði, í 

skólakerfinu, heilbrigðisþjónustu sem og annarri velferðarþjónustu á vegum ríkis og 

sveitarfélaga.46 Í stefnu ríkisstjórnarinnar er kveðið á um að sveitarfélögin í landinu gegni 

mikilvægu hlutverki í aðlögun nýbúa að íslensku samfélagi og eru þau hvött til þess að 

móta stefnu hvað þá varðar. Þar er jafnframt sagt að hvert og eitt þeirra geti sniðið sína 

stefnu eftir eigin þörfum vegna þess að nýbúar eru mismargir í hverju sveitarfélagi og frá 

ólíkum löndum.47 

Á höfuðborgarsvæðinu hafa sum sveitarfélög markað sér heildstæða stefnu um 

málefni nýbúa og var Fjölmenningarstefna Reykjavíkurborgar samþykkt árið 2001. Við 

gerð hennar var haft að leiðarljósi að gagnkvæm virðing einkenndi samskipti fólks af 

erlendum og innlendum uppruna. Í stefnunni kemur einnig fram að stofnanir verði að 

tryggja að nýbúar geti nýtt sér þjónustu þeirra og hvatt er til þess að þeir sæki 

íslenskunám. Kópavogsbær gaf einnig út stefnu um málefni nýbúa árið 2001 sem nefnist 

Samfélag fyrir alla. Í stefnunni er lögð áhersla á, eins og í stefnu Reykjavíkurborgar, að 

fjölmenningarlegt samfélag byggi á gagnkvæmri virðingu og tillitsemi. Allir eigi jafnan 

rétt innan stjórnsýslu bæjarfélagsins óháð þjóðerni eða íslenskukunnáttu.48 Á vef 

                                                 
44 Skýrsla nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi 2005:11 
45 Samfélag fyrir alla 2001:5 
46 Stefna ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda 2007:2;6 
47 Stefna ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda 2007:20 
48 Skýrsla nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi 2005:23 
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Akureyrarbæjar kemur fram að nauðsynlegt sé að auðvelda nýbúum aðlögun að íslensku 

samfélagi og að skapa þeim um leið skilyrði til þess að viðhalda þekkingu sinni á 

menningarlegum bakgrunni. Akureyrabær setti jafnframt á laggirnar Alþjóðastofu árið 

2002 sem er þjónustumiðstöð fyrir nýbúa. Stofan gegnir meðal annars því hlutverki að 

veita ráðgjöf varðandi aðlögun þeirra, veita túlkaþjónustu og íslenskukennslu.49  

Sveitarfélögin eru þó ekki þau einu sem koma að aðlögun nýbúa. Rauði kross 

Íslands hefur um langt skeið beitt sér í málefnum þessa fólks og starfrækir 

Reykjavíkurdeildin Alþjóðahús. Starfsemi þess snýr að ráðgjöf, túlkaþjónustu og 

félagsstarfi sem auðveldar nýbúum að aðlagast íslensku samfélagi.50 Alþjóðahús stefnir 

einnig að því að fá nýbúa til virkrar þátttöku í íslensku samfélagi, ásamt því að fólk frá 

mismunandi menningarheimum tengist. Það getur komið í veg fyrir fordóma og 

útlendingahatur. Áhersla er einnig lögð á að nýbúar geti haft aðstöðu í húsinu til þess að 

kynna og rækta sína upprunalegu menningu.51 Á Ísafirði er starfrækt Fjölmenningarsetur 

sem sér meðal annars um upplýsingaþjónustu í gegnum síma, fréttir á textavarpi og 

upplýsingavef. Fjölmenningasetrið er rekið með svipuðum hætti og Alþjóðahúsið í 

Reykjavík og Alþjóðastofa á Akureyri. Mikilvægt er að einingar sem þessar séu 

starfræktar á landsbyggðinni til að þjóna þeim nýbúum sem þar búa.52  

Í fjölmenningarlegu samfélagi þar sem fólk hefur mismunandi menningarlegan 

bakgrunn er ljóst að mismunandi menningarhópar þurfa að læra að búa saman og virða 

menningu hvers annars til að fyrirbyggja fordóma.53 Í stefnu Kópavogs hvað varðar 

málefni nýbúa kemur fram að fræðsla sé mikilvæg í nýrri samfélagsgerð. Ekki einungis 

fyrir nýbúa heldur líka alla innfædda því að fræðsla vinnur gegn fordómum.54 Í kaflanum 

hér á eftir verður fjallað um þann rétt sem nýbúar hafa til náms hér á landi. 

3.2 Réttur nýbúa til náms 

Eins og greint hefur verið frá þá hafa ríki og sveitarfélög unnið að því að gera komu 

nýbúa til landsins sem besta. Það er ekki auðvelt fyrir fólk að flytja í nýtt land þar sem 

talað er annað móðurmál en þeirra eigið, þeir þekkja ekki stjórnsýslukerfið og vita ekki 

                                                 
49 Fjölskyldustefna Akureyrarbæjar 2005 
50 Markmið Alþjóðahúss 2006; Skýrsla nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi 2005:24 
51 Samfélag fyrir alla 2001:16 
52 Greinargerð og tillögur starfshóps um þjónustu við innflytjendur á Íslandi 2004:7 
53 Guðrún Pétursdóttir 1999:33 
54 Samfélag fyrir alla 2001:7 
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hvert þeir eiga að leita varðandi heilbrigðisþjónustu eða annað. Reykjavíkurborg hefur 

staðið sig sérstaklega vel hvað varðar útgáfu á ýmsum bæklingum er koma að málefnum 

nýbúa. Þessa bæklinga má finna á heimasíðu borgarinnar á átta mismunandi 

tungumálum.55 Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins kemur fram að 

aðildarríki, þar með talið Ísland, eigi að tryggja að börn lifi og þroskist. Einnig eiga ríkin 

að viðurkenna þann rétt sem barn hefur til menntunar og sjá til þess að barn geti hlotið 

grunnmenntun án endurgjalds. Þar sem minnihlutahópar myndast, eins og eru hér á 

Íslandi, eigi fólk innan þeirra rétt á að njóta eigin menningar, iðka eigin trú og nota eigin 

tungumál í samskiptum við aðra hópa.56 

Samkvæmt 65. grein stjórnarskrár lýðveldisins Íslands skulu allir „njóta 

mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, 

litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.“57 Í lögum um leikskóla kemur fram 

að efla eigi víðsýni barna og umburðarlyndi og vinna að jafnri uppeldisaðstöðu þeirra 

eins og kostur er.58 Í stefnu ríkisstjórnarinnar um aðlögun nýbúa að íslensku samfélagi er 

sagt frá því að íslenskukennsla sé mikilvægur hlekkur í því að börn sem og fullorðnir geti 

tekið fullan þátt í samfélaginu. Þar kemur einnig fram að markmið slíkrar kennslu sé að 

börn nýbúa verði fær um að nota og skilja íslensku.59 Leikskóladvöl er þessum börnum 

því afar mikilvæg þar sem grunnurinn að íslenskukennslu barna fer að mestu leyti fram í 

gegnum leik þeirra og í samskiptum barna og kennara.60 Að mörgu er þó að hyggja þegar 

börn byrja í leikskóla þar sem þeirra móðurmál er ekki talað. Rannsóknir hafa leitt í ljós 

að góð færni í eigin móðurmáli sé forsenda þess að barninu takist vel upp að læra sitt 

annað tungumál. Mikilvægt er að hlúð sé vel að móðurmáli barnsins því ef það glatar 

færni sinni í móðurmálinu þá hefur barnið takmarkaða getu til að læra annað tungumál. 

Það að vera í góðu samstarfi við foreldra barnsins er mikilvægt fyrir málþroska þess því 

foreldrarnir eru þeir sem þekkja færni barnsins í móðurmálinu hvað best. Einnig er vert 

að leiða hugann að öðrum þáttum svo sem félagslegum aðstæðum barnsins og andlegri 

líðan þess því allt slíkt getur haft mikil áhrif á það hversu vel barninu gengur að tileinka 

                                                 
55 Nýir Íslendingar [án árs] 
56 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 1989 
57 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 
58 Lög um leikskóla nr. 78/1994 
59 Stefna ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda 2007:13 
60 Fjölmenningarstefna fyrir leikskóla í Reykjavík 2006:6 
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sér nýtt tungumál. Leiða þarf hugann að því hvernig móðurmál barnsins sjálfs er. Hvort 

tungumálin séu lík eða ólík hvað varðar framburð, málfræði, letur og hljóðkerfi svo dæmi 

séu tekin. Mikilvægt er að umhverfi leikskólans sé sniðið að þörfum nýbúabarna eða 

þannig að þau fái gott og hvetjandi tækifæri á að nota það mál sem þau eru að læra. Þau 

þurfa að fá gott tækifæri til að hlusta, segja frá, ræða saman og skiptast á skoðunum.61 

Þau börn sem hefja skólagöngu á Íslandi og hafa annað móðurmál en íslensku eiga rétt á 

stuðningi innan skólans sérstaklega í íslenskukennslu. Í reglugerð um starfsemi leikskóla 

kemur fram að þurfi barn á aðstoð að halda til þess að fá sem mest út úr skólagöngu sinni 

þá skuli leikskólinn veita þá aðstoð annað hvort innan veggja hans eða með ráðgjöf frá 

ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu.62  

Mikilvægt er að horfa til þeirrar þekkingar sem nýbúabörn búa yfir. Þau tala 

jafnvel reiprennandi sitt móðurmál þó íslenskukunnátta þeirra sé ekki góð. Vert er að 

reyna að hefja upp þá kunnáttu sem þau hafa fyrir í stað þess að draga úr sjálfstrausti 

barnanna með því að einblína á vankunnáttu þeirra í íslensku.63 Ríkisstjórnin leggur 

áherslu á það í stefnu sinni um aðlögun innflytjenda að skólayfirvöld stuðli að góðu 

samstarfi við nýbúaforeldra. Skólar skuli þýða bæklinga og staðlaðar upplýsingar á 

móðurmál sem flestra foreldra nýbúabarna. Einnig kemur fram í stefnu ríkisstjórnarinnar 

að foreldrar séu þátttakendur í skólastarfi barnanna því þannig styðja þeir best við nám 

þeirra. Mælst er til þess að skólar hafi til taks móttökuáætlun fyrir nýbúabörn þar sem 

áhersla er lögð á íslenskukennslu vegna þess að því fyrr sem nýbúabörn og foreldrar 

þeirra ná tökum á íslenskunni því fyrr geta þau orðið fullvirkir þátttakendur í 

samfélaginu.64 

3.3 Fjölmenningarlegir leikskólar 

Í fjölmenningarlegum samfélögum er fjölbreytileikinn mikill, þessi fjölbreytileiki birtist 

oftar en ekki innan veggja leikskólanna. Þar er lögð áhersla á að börnin læri að takast á 

við fjölbreytileika almennt en ekki einungis fjölbreytileika tengdum ólíkum uppruna. 

Markmiðið með því er að börnin skilji að fjölbreytileiki er eðlilegur hlutur samfélagsins 

og þau læri að takast á við mismunandi sjónarhorn fjölbreytileika og því sem honum 

                                                 
61 Kolbrún Vigfúsdóttir 2005:5—7  
62 Reglugerð um starfsemi leikskóla nr. 225/1995 
63 Stefna ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda 2007:14 
64 Stefna ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda 2007:13—15 
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fylgir. Stór partur af fjölmenningalegri kennslu felst í því að áhersla er lögð á samvinnu 

meðal nemenda og að þeir meti og beri virðingu fyrir menningu hvers og eins. Samskipti 

eru einnig veigamikill þáttur í kennslunni sem og að hver og einn einstaklingur hópsins sé 

virkur þátttakandi. Þar með verða allir jafn mikilvægir óháð hæfileikum á ákveðnum 

sviðum.65 Sigrún Aðalbjarnardóttir kemur inn á fjölmenningarkennslu í bók sinni Virðing 

og umhyggja en þar segir hún að markmið slíkrar kennslu sé að efla hæfni og skilning 

nemenda á fjölmenningu þannig að þeir taki gjörðum og tilfinningum fólks fordómalaust 

í samskiptum sínum.66  

Það eru ekki einungis nemendur sem þurfa að hafa skilning á fjölmenningu. 

Kennarinn er fyrirmyndin og til að þessir þættir sem hér voru nefndir gangi upp þá þarf 

hann að huga að ýmsu í kennslu sinni. Í kafla 2.2 var sagt frá því að nánd við foreldra og 

aðra umönnunaraðila í bernsku væri ein af forsendum þess að börn þroskist eðlilega. Það 

er án efa erfitt fyrir leikskólakennara að taka á móti nýbúabarni og foreldrum þess 

sérstaklega þegar fólkið skilur ekki tungumál hvers annars. Þegar þannig er í pottinn búið 

er sérstaklega mikilvægt að leikskólakennarinn hafi umhyggju fyrir einstaklingum að 

leiðarljósi í starfi sínu. Í grein eftir Elvu Önundardóttur og fleiri er fjallað um 

umhyggjuna. Þar kemur fram að skólar skuli byggja starf sitt á henni því hún sé 

mikilvægur hlekkur í lífi fólks og forsenda þess að menntun barnanna verði árangursrík. 

Umhyggja þarf að fela í sér skilning á þörfum annarra. Kennurum ber skylda til að horfa 

til hvers nemanda með það að leiðarljósi hvers hann þarfnast og hvaða kennsluaðferðum 

sé árangursríkast að beita.67 

Innan fjölmenningarleikskóla líkt og í samfélaginu öllu skiptir miklu að halda 

jafnrétti og virðingu hátt á loft. Mikilvægt er að virða viðhorf fólks sem kemur úr 

mismunandi hópum því gildi þeirra geta verið misjöfn. Afstaða fólks til lífsins, hvað því 

finnst um hluti eins og trú, kynþátt, kynhneigð og þjóðerni getur birst í viðhorfum þeirra 

og samskiptum. Samfélagið mótar að stórum hluta þessi viðhorf og gildi og því er 

mikilvægt að tekin sé afstaða til þeirra innan stofnanna eins og leikskóla. Gagnkvæm 

virðing og umhyggja eru mjög mikilvæg gildi sem þarf að rækta með börnum. Æskilegt 

er að leikskólinn móti þau gildi sem hann vill að unnið sé eftir við starf skólans, frekar en 
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að starfsfólk sé að flytja boðskap sinna eigin gilda sem geta verið önnur en þau sem 

leikskólinn aðhyllist.68  

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að leikskólum beri að taka tillit til hvers 

einstaklings og jafnframt að: „hjálpa börnum frá öðrum menningarsvæðum til að vera 

virkir þátttakendur í hinu nýja samfélagi án þess að þau glati tengslum við eigin 

menningu, tungu og trú“.69 Ekki er þó kveðið á um það hvernig eigi að gera þeim þetta 

kleift. Í grein eftir Hönnu Ragnarsdóttur sem nefnist Markvisst leikskólastarf í 

fjölmenningarlegu samfélagi segir hins vegar að við komu nýbúa til landsins sé 

mikilvægt að vel sé tekið á móti þeim og búið sé þannig um hnútana að nýbúar eigi 

velgengni og velferð að fagna. Einnig er nauðsynlegt að börn nýbúa finni að þau eigi sinn 

fasta stað í samfélaginu. Leikskólinn er fyrsta skólastigið og eru flestir fræðimenn 

sammála um að ef góður og traustur grunnur er lagður að skólastarfinu gefi það barninu 

tækifæri til frekari þroska og menntunar.70 

3.4 Samantekt og eigin ályktanir 

Í þessum kafla hefur verið farið í gegnum þær miklu breytingar sem orði hafa á íslensku 

samfélagi á undanförnum árum. Mikil aukning hefur verið á komu nýbúa til landsins. 

Fjölskyldur flytja hingað og vilja ala börnin sín upp á Íslandi. Ríkisstjórnin hefur brugðist 

við þessari þróun með mótun stefnu um aðlögun innflytjenda. Breyting sem þessi hefur 

áhrif á alla þætti samfélagsins og því er mikilvægt að mótuð sé stefna um hvernig eigi að 

tryggja réttindi nýbúa og aðgengi þeirra að þjónustu. Mikilvægt er að nýbúar fái þá 

íslenskukennslu sem þeir eiga rétt á. Það að tala tungumál þjóðarinnar hjálpar nýbúum að 

verða hluti af samfélaginu. Þær breytingar sem hafa átt sér stað á samfélaginu hafa haft 

mikil áhrif á íslenskt leikskólastarf og hafa leikskólarnir þurft að bregðast skjótt við til að 

svara þörfum nýbúanna. Mikilvægt er að leikskólakennarar taki börnum nýbúa eins og 

öðrum börnum. Þau þurfa í flestum tilfellum meiri aðlögun en börn með íslensku að 

móðurmáli og miklu skiptir að börn nýbúa finni umhyggju og hlýju hjá 

leikskólakennurum því þó þau skilji ekki tungumálið þá lesa þau í hvernig annast er um 

þau. Í kaflanum var talað um hversu gott væri ef leikskólar hefðu tilbúna móttökuáætlun 
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fyrir nýbúa. Í stefnu ríkisstjórnarinnar er mælst til þess að leikskólar séu viðbúnir því að 

taka við börnum nýbúa og veita þeim og foreldrum þeirra þá þjónustu sem þau eiga rétt á. 

Það getur verið erfitt fyrir nýbúa að setja barnið sitt í leikskóla þar sem það þekkir hvorki 

tungumál né menningu. Mikilvægt er að leikskólakennarar hugi vel að aðlögun barna 

nýbúa og ekki síst aðlögun foreldra þeirra svo að þeir séu tilbúnir til að taka þátt í því 

foreldrasamstarfi sem að leikskóladvöl barns krefst. Í kaflanum hér á eftir verður farið 

yfir aðlögunarferli barns í leikskóla, mikilvægi þátttöku foreldra og hversu veigamikil 

fyrstu skrefin í átt að foreldrasamstarfi eru. Einnig verður munurinn á aðlögun barna 

nýbúa og aðlögun almennt skoðaður.  
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4 Fyrstu skref barns í leikskóla 

Það er stór stund í lífi hverrar fjölskyldu þegar barn hefur leikskólagöngu. Í raun má segja 

að ákveðið aðskilnaðarferli fari í gang, bæði hjá barninu og foreldrunum.71 Aðlögun hefur 

áhrif á alla í leikskólanum bæði börn og fullorðna. Hún byggist á því að nýtt barn verður 

hluti af hópnum og því verður aðlögunin að vera hluti af öllum þáttum leikskólastarfsins. 

Það er eins með aðlögun og flest alla þætti innan leikskólastarfsins að ekki er ein rétt 

aðferð við vinnuna. Það eru margar leiðir við að aðlaga barn en einn af höfuð þáttunum er 

að undirbúa komu barnsins vel og byggja þá vinnu á þekkingu og reynslu.72 Í kafla um 

aðlögun í Aðalnámskrá leikskóla segir: 

Í upphafi leikskólagöngu barns þarf að gefa því góðan tíma til að aðlagast 
leikskólanum. Aðlögunartíma ber að skipuleggja í samráði við foreldra. Náin 
tengsl við tiltekin leikskólakennara eru mikilvæg fyrir farsæla aðlögun barnsins. 
[...] Foreldrar skulu á aðlögunartímanum fá tækifæri til þess að dvelja með 
barninu og kynnast um leið leikskólanum og starfsháttum hans.73 

Gunilla Niss skrifar um aðlögun í bók sinni Att börja í förskolan. Þar fjallar hún 

bæði um upplifanir foreldra, barna og leikskólakennara. Vinnan sem fer í gang þegar barn 

byrjar í leikskóla og tengslin við foreldrana eru óaðskiljanlegir þættir og tilheyra 

aðlögunarferlinu. Aðlögun tekur bæði á börn og fullorðna. Barnið kynnist nýju umhverfi 

og þarf tíma til að mynda tengsl við hina fullorðnu. Þessi tími er barninu mikilvægur því 

að hann er hluti af þeim þroska sem barnið tekur út sem einstaklingur. Það mikilvægasta í 

aðlöguninni er að barnið nái góðum tengslum við starfsmenn leikskólans þannig að því 

líði vel þegar foreldrarnir eru ekki lengur til staðar. Það að vinna traust barnanna og skilja 

þau frá foreldrunum er vandasamt ferli sem þarfnast vandlegrar skipulagningar, 

sérstaklega fyrir yngri börnin.74 Barninu þarf að líða sem best í leikskólanum en allt sem 

er nýtt og barnið þekkir ekki eykur álag þess. Hægt er að vinna traust barnsins á marga 

ólíka vegu. Mikilvægt er að barnið hafi mest samskipti við eina manneskju með því 

myndast traust á milli starfsmannsins og barnsins. Þegar barnið kemur í leikskólann þarf 

það að finna að það er hluti af hópnum. Barnið þarf að eiga sinn stað í fataherberginu og 
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við matarborðið svo það finni sig velkomið í leikskólanum. Á aðlögunartímanum er 

mikilvægt að barnið finni fyrir stöðugleika, dagskipulagið sé einfalt þannig að barnið viti 

hvað komi næst og að fyrstu dagarnir séu ekki of langir og fjöldi barna og foreldra sé í 

lágmarki.75 

Áhersla er lögð á tvo meginþætti í aðlögun, annars vegar að upplifun barnsins af 

leikskólanum sé jákvæð og hins vegar að koma á samstarfi milli heimilis og skóla. 

Upplifun barnsins af leikskólanum byggir á því að foreldrar og leikskólakennari vinni 

saman að aðlöguninni. Þessi samvinna er grunnurinn að áframhaldandi samstarfi heimilis 

og skóla. Þessi fyrstu samskipti þurfa að vara alla skólagöngu barnsins og verða því að 

vera byggð á traustum grunni. Grunnurinn að velgengni barns á fyrstu dögum 

leikskólagöngu byggist á því að foreldrar barnsins treysti þeirri manneskju sem annast 

það mest, þ.e. lykilpersónu leikskólans. Foreldrar þurfa að hvetja barnið til samskipta við 

lykilpersónuna sem og önnur börn í aðlöguninni. Mikilvægt er að foreldrar og 

lykilpersóna hafi rætt saman um ólíkar áherslur gagnvart barninu. Barnið þarf að öðlast 

traust á lykilpersónunni og læra að leita til hennar eftir aðstoð. Einnig er mikilvægt að 

barnið upplifi strax í upphafi jákvæða reynslu innan leikskólans.76 Í köflunum sem koma 

hér á eftir verður farið nánar í hlutverk lykilpersónu leikskólans, þátttöku foreldra og 

aðlögun. 

4.1 Lykilpersóna leikskólans 

Í kenningu John Bowlby um geðtengsl sem greint var frá í kafla 2.2 er fjallað um 

mikilvægi tengsla. Hann hélt því fram að börn byggju yfir líffræðilegum hæfileika til að 

mynda tengsl og væri það í raun á valdi umönnunaraðila að veita börnum ást, örvun og 

umhyggju til þess að svo gæti orðið. Í flestum leikskólum starfa margir leikskólakennarar 

og er börnum oft sinnt af mörgum kennurum yfir daginn.77 Í upphafi aðlögunar er þó 

mikilvægt að huga að nánum tengslum við eina ákveðna persónu eins og við komum inn 

á hér á undan. Í bókinni Everyday Goodbyes eftir Nancy Balaban er sagt frá því að tengsl 

milli fullorðins og barns séu forsenda þess að barn nái að þroskast eðlilega. Ef barn 

verður af þessum tengslum takmarkar það getu þess til að mynda náin tengsl í framtíðinni 
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s.s. við félaga, maka og börn. Þar er einnig sagt að þeir sem koma að fyrstu aðlögun barns 

í leikskóla séu að leggja grunn barnsins að öðrum aðlögunum framtíðarinnar t.d. í 

áframhaldandi menntun og úti á vinnumarkaðinum.78 Þetta kemur heim og saman við það 

sem Gunilla Niss nefnir í bók sinni og við fjölluðum um hér að framan.  

Í Aðalnámskrá leikskóla er sagt frá mikilvægi þess að náin tengsl myndist milli 

tiltekins leikskólakennara og barns svo aðlögun þess verði sem farsælust.79 Umhyggja 

eða umönnun er stór hluti af leikskólastarfinu. Í Uppeldisáætlun fyrir leikskóla sem gefin 

var út árið 1993 kemur fram að umönnun sé:  

[...] fólgin í því að annast börnin líkamlega og andlega af hlýju, áhuga og 
ábyrgðarkennd. Með slíkri umönnun skapar starfsfólkið náin tilfinningatengsl og 
trúnaðartraust milli sín og barnanna. Slík tengsl veita börnunum öryggi til að láta 
í ljós tilfinningar sínar, leika sér frjálst og skapandi, eiga frumkvæði, kanna 
umhverfi sitt og standa á eigin fótum eftir því sem þau hafa þroska til.80 

Þau tengsl sem barnið myndar við leikskólakennarann og sú umhyggja og nánd 

sem það finnur hjá honum skiptir barnið miklu máli. Það að barnið finni fyrir þessari 

nánd hefur áhrif á daglega vellíðan í leik og starfi.81 Í grein eftir Elvu Önundardóttur og 

fleiri sem nefnist Menntun á grunni umhyggju er komið inn á skilgreiningu Nel Noddings 

á umhyggju í skólastarfi. Noddings fjallar um umhyggju sem eitthvað sem felur í sér 

skyldur, tengsl, samkennd og næmi en einnig vilja, hvöt og áhuga á því að skilja 

manneskjuna og veita henni þá umhyggju sem hún þarfnast. Noddings skiptir umhyggju 

upp í tvo þætti. Annars vegar siðferðislega umhyggju þar sem einstaklingur finnur sig 

skyldugan til að veita umhyggju þó hann langi ekki til þess og hins vegar eðlislæga 

umhyggju sem öllum er í blóð borin og felst í því að taka ábyrgð á einstaklingum sem eru 

vanmáttugri svo sem ungabörnum.82 Mikilvægt er að barn finni fyrir þessari umhyggju í 

gegnum allt sitt leikskólastarf ekki síst þegar það hefur leikskólagöngu sína.  

Hver fjölskylda innan leikskólans á sína lykilpersónu sem hefur samband við 

foreldrana fyrir aðlögun og kynnir hana fyrir þeim og sér einnig um sérstakt samtal í lok 

aðlögunar. Það eykur traust foreldranna á leikskólanum ef þeir geta nálgast upplýsingar 
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um barnið og leikskólann í gegnum eina manneskju.83 Mikilvægi lykilpersónunnar fer 

ekki á milli mála. Flestir þekkja það að hafa einhvern í lífi sínu sem er honum mikilvægur 

og hann leitar til. Ef tengslin við þessa tilteknu manneskju týnast þá er margt sem hægt er 

að nota til að ná tengslum við hana á ný, s.s. bréfaskriftir, símhringingar og myndir. Börn 

mynda einnig slík tengsl en þau allra yngstu hafa ekki náð þeim málþroska að geta tjáð 

sig um líðan sína. Þess vegna er enn mikilvægara að barnið hafi sterk milliliðalaus tengsl 

við eina ákveðna lykilpersónu.84 Verðugt er að leiða hugann að því að algengara er orðið 

að börn í kringum eins árs aldurinn eru vistuð í leikskólum landsins. Eins og sjá má í 

töflu 1 þá hefur leikskólabörnum fjölgað um 2432 eða um 34,6% á átta árum, jafnframt 

hefur eins árs gömlum börnum fjölgað um 936 eða sem nemur 189,5%. Samkvæmt tölum 

frá Hagstofu Íslands fjölgaði börnum á aldrinum 0 til 2ja ára um 188,9% úr 788 í 2277 á 

árunum 1998 til 2006.85 Að þessu gefnu er enn mikilvægara að börnin myndi náin tengsl 

við þá sem annast þau mest. 

Algengt er að börn sem byrja í leikskóla fái að hafa með sér persónulegan hlut að 

heiman sem er þeim kær. Þennan hlut nota börn sem einskonar tengihlut á milli tveggja 

heima leikskólans annars vegar og heimilisins og foreldra hins vegar. Leikskólar geta í 

aðlöguninni haft verkefni fyrir foreldrana sem felst í því að búa til einhvern hlut sem þeir 

skilja eftir handa barninu sínu og myndar þessi hlutur þá tenginguna á milli foreldrisins 

sem er ekki á staðnum og nýja staðarins sem er leikskólinn.86 Jenný D. Gunnarsdóttir 

aðstoðarleikskólastjóri á Fögrubrekku í Kópavogi segir verkefnið geta falist í því að 

sauma dúkku handa barninu. Þessar dúkkur verða einskonar tengihlutur barnsins í 

leikskólanum. Hún segir þetta hafa gefið góða raun. Foreldrar verði afslappaðri í 

aðlöguninni og ekki eins uppteknir af því hvað tímanum líði. Einnig virðist barnið hanga 

meira í foreldrinu ef það er aðgerðarlaust. Með þessu eru foreldrarnir uppteknir við 

ákveðna iðju og barnið gefur sér þar með meiri tíma til að kanna nýja umhverfið og 

kynnast leikskólakennurum og börnum.87 Á leikskólanum Fögrubrekku í Kópavogi eiga 

börnin sínar persónuhirslur þar sem þau geyma ýmsa persónulega muni sem enginn má 

fara í nema þau gefi leyfi. Í hirslunni geyma þau hluti sem tengja þau við heimili sitt svo 

                                                 
83 Niss 1988:29—30 
84 Goldschmied o.fl. 1994:37 
85 Börn í leikskólum eftir aldri, kyni og landsvæðum 1998—2006 [án árs] 
86 Guðrún Alda Harðardóttir o.fl. 2006:14 
87 Jenný D. Gunnarsdóttir 2008 



 

 
28 

sem myndir, tuskudýr eða annað sem þeim þykir vænt um og veitir þeim öryggiskennd. 

Einnig eru þar hlutir eins og teygjur, varasalvi og krem sem barnið á persónulega. Í 

hirslunni eru gjarnan geymd skæri, litir, lím og verkefni sem barnið notar í daglegu starfi 

í leikskólanum.88 

Þarft er að hafa í huga að ung börn sem hefja sína leikskólagöngu hafa ekki náð 

þeim þroska að skilja hvers vegna þau eru skilin eftir á þessum stað án foreldra sinna. 

Barnið upplifir sig sem yfirgefið og því er mikilvægt að lykilpersónan hjálpi því á 

jákvæðan og umhyggjusaman hátt. Ef barnið fær ekki þá athygli sem það þarfnast í 

leikskólanum getur það upplifað aðskilnaðarkvíða sem erfitt getur verið að yfirstíga.89  

Lykilpersónan þarf að vera í góðu sambandi við foreldrana. Það samband sem 

myndast þeirra á milli er grunnurinn að foreldrasamstarfi sem þarf að endast alla 

skólagöngu barnsins.90 Eins og greint er frá í kafla 2.2 þá myndar barn fyrstu og sterkustu 

tengsl við sína nánustu. Þegar barn byrjar í leikskóla myndar það ný tengsl við þá sem 

það kynnist þar. Þetta þýðir þó ekki að tengsl barnsins við sína nánustu dofni. Barnið 

lærir á þessum árum að tengjast fólki á margan hátt.91  

4.2 Aðlögun í leikskóla 

Sagt var frá því í kaflanum hér á undan að miklu máli skiptir að samband lykilpersónu og 

foreldra sé gott því að þessir aðilar sjá til þess að aðlögun barnsins verði sem farsælust. 

Foreldrar og lykilpersóna þurfa að hafa rætt saman um barnið áður en það kemur í 

leikskólann sem og að foreldrarnir séu virkir í aðlöguninni. Í upphafi aðlögunar er 

mikilvægt að láta foreldrana vita hvernig henni skuli hagað og bjóða þeim í leikskólann í 

samtal.92 Í Aðalnámskrá leikskóla segir: „Foreldrar þekkja barnið sitt best, þeir hafa þekkt 

það frá fæðingu og fylgst með þroskaferli þess og líðan“.93 Gott er að hafa þetta í huga 

þegar lykilpersónan og annað starfsfólk ræðir við foreldrana.  

Áður en formleg aðlögun hefst getur verið gott að lykilpersóna leikskólans 

heimsæki barnið og foreldrana og kynnist þannig barninu á heimavelli.94 Í bókinni People 
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under three eftir Elinor Goldschmied og Soniu Jackson kemur einnig fram að gott sé fyrir 

lykilpersónu leikskólans að heimsækja barnið og foreldra þess og kynnast þeim þannig á 

heimavelli áður en þau koma í leikskólann. Þar kemur reyndar fram að þessi aðferð sé 

enn dálítið umdeild og áður fyrr taldi starfsfólk þetta ekki í sínum verkahring. Í dag er 

fólk opnara fyrir þessari aðferð og er hún að verða algengari.95 Nýja foreldra, þ.e. foreldra 

barna í fyrstu aðlögun, þarf að boða á fund þar sem farið er yfir skipulag leikskólans og 

ýmsa almenna þætti sem allir nýir foreldrar þurfa að hafa á hreinu. Ef fundurinn er 

haldinn með góðum fyrirvara gefst foreldrum meiri tími til að átta sig á aðstæðum áður en 

aðlögunin hefst. Mikilvægt er að skipuleggja aðlögunina með góðum fyrirvara þannig að 

báðir foreldrar barnsins sjái sér fært að vera með. Ef foreldrarnir þurfa að skipta 

aðlögunartímanum á milli sín er gott að annað foreldrið taki fyrri helming aðlögunarinnar 

og hitt foreldrið seinni helminginn. Gunilla Niss tekur fram að hennar reynsla sé sú að 

það sé betra fyrir barnið ef annað foreldrið sér um aðlögunina, stöðugleiki sé það besta 

fyrir barnið.96 Í Bestlu–handbók um skólabyrjun og aðlögun sem leikskólinn Iðavöllur 

vinnur eftir kemur fram að deildarstjóri sér um að skipa aðlögunaraðila. Leikskólastjóri 

tekur á móti foreldrum á kynningarfund og leiðir þá síðan saman við deildarstjóra. 

Deildarstjórinn er þá búinn að undirbúa komu foreldra og barns og gera öllum viðvart um 

þær breytingar sem eru að fara í hönd. Aðlögunaraðilinn undirbýr komu barnsins í 

leikskólann þannig að því finnist það velkomið. Hann myndar gott samband við foreldra 

og barn. Aðlögunaraðilinn sinnir þessu barni og foreldrum þess sérstaklega og er í raun 

staðgengill foreldranna og sá sem færir þeim upplýsingar um barnið úr leikskólanum.97 

Eins og sagt var frá fyrst í þessum kafla þá segir í Aðalnámskrá leikskóla að barnið þurfi 

góðan tíma til aðlögunar og að mikilvægt sé að foreldrar fái að hafa hönd í bagga þegar 

tímasetning aðlögunar er skipulögð. Einnig segir að foreldrar skuli fá að kynnast 

leikskólanum og starfsháttum hans á aðlögunartímanum og að þeir dvelji með barninu á 

meðan á aðlögun stendur.98 Í sjálfri aðlöguninni á barnið alla athygli lykilpersónunnar því 

að nú reynir á að góð tengsl myndist á milli þeirra tveggja. Þegar barnið er byrjað í 

aðlögun er gott að það fái að kynnast öðrum starfsmanni en lykilpersónunni vel. 
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Lykilpersónan getur forfallast eða verið fjarverandi og þá er öruggara fyrir barnið að 

þekkja til annars starfsmanns og geta leitað til hans. Í leikskólanum eru mörg börn og fáir 

fullorðnir. Það getur hjálpað barni seinna í aðlöguninni ef það hefur náð góðum tengslum 

við nokkur börn úr barnahópnum.99 Eins og fjallað hefur verið um skiptir stöðugleiki 

miklu máli fyrir barnið. Það að barnið eigi sitt sæti við matarborðið og að það sitji við 

borð lykilpersónunnar með nokkrum börnum úr sínum hópi skiptir sköpum. Það gagnast 

barninu vel að kynnast börnum sem þekkja dagskipulagið því eftir því sem á aðlögunina 

líður þá tekur barnið meiri þátt í starfinu.100 Á meðan barnið mótar tengsl við starfsmenn 

og börn deildarinnar heldur foreldrið sig til hlés en er til staðar ef barnið þarf á að 

halda.101 Leikskólinn á að veita foreldrum stuðning í uppeldi barna sinna en það skal haft 

í huga að foreldrarnir bera samt sem áður aðalábyrgð á uppeldi og velferð barna sinna.102 

Lykilpersónan þarf að spyrja foreldrana út í upplifun sína af aðlöguninni, hvort það sé 

eitthvað sem þeir vilji sjá betur fara. Gunilla Niss talar um að gott sé að enda hvern dag 

aðlögunar á smá spjalli við foreldrana um hvað gert var þann daginn, hvernig gekk og 

hvað eigi að gera næsta dag.103 Eftir því sem líður á aðlögunina þá draga foreldrarnir sig 

meira í hlé og leyfa barninu að standa á eigin fótum. Algengt er að bakslag komi í 

aðlögunina þegar frá líður. Barni sem hefur reynst létt að koma í leikskólann með 

foreldrum sínum getur sýnt mjög sterk viðbrögð þegar það er skilið eftir. Mikilvægt er þá 

að lykilpersónan bregðist rétt við og sé til staðar þegar barnið þarf á henni að halda.104  

Gunilla Niss segir í bók sinni að meðaltími aðlögunar ungra barna sé um þrjár 

vikur. Lengist aðlögunartíminn megi oft finna orsakir fyrir því eins og veikindi eða annað 

sem tafið hefur fyrir aðlögun barnsins.105 Á Íslandi er algengt að aðlögunartími með 

foreldrum sé um það bil ein vika. Þá lengist aðlögunin dag frá degi, byrjar í klukkustund 

og endar í u.þ.b. sjö klukkustundum.106 

Einstaklingsaðlögun á sér oft stað við sérstakar kringumstæður s.s. við 

búferlaflutninga fjölskyldu. Barn sem fer í gegnum einstaklingsaðlögun myndar oft 
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nánara samband við lykilpersónuna en ef um hópaðlögun væri að ræða. Barnið byggir 

jafnvel hraðar upp trúnaðartraust við lykilpersónuna og treystir henni betur. Gallinn við 

einstaklingsaðlögun er sá að foreldrar hafa ekki eins mikil samskipti við aðra foreldra og 

til að byrja með eru kynni barnsins af nýjum börnum og leikskólakennurum 

takmörkuð.107 Í kafla 4 er vitnað í Gunillu Niss þar sem hún segir að á aðlögunartímanum 

skuli passa að fjöldi barna og foreldra sé í lágmarki. Miðað við þessi skrif hennar virðist 

hún horfa frekar til einstaklingsaðlögunar fremur en hópaðlögunar. Hópaðlögun byggist á 

því að nokkur börn koma í leikskólann á sama tíma í aðlögun. Kostirnir við slíka aðlögun 

eru nokkrir. Börnin sem eru fyrir á deildinni upplifa sjaldnar það rót sem fylgir því þegar 

nýtt barn byrjar í aðlögun. Ef að um einstaklingsaðlögun er að ræða þá getur liðið langur 

tími þar til öll börnin sem eiga að vera saman í hóp eru aðlöguð að leikskólanum. Börn 

taka breytingum misjafnlega vel og því er gott að ekki sé verið að koma róti á starf 

deildarinnar með einstaklingsaðlögun því það getur reynst barni sem er nýaðlagað erfitt 

að sjá barn með foreldra með sér. Í hópaðlögun myndast einnig góð tengsl á milli 

barnanna sem byrja í leikskólanum á sama tíma. Þau finna að þau eru ekki ein í heiminum 

heldur eru fleiri nýir að byrja alveg eins og þau. Hópaðlögun styrkir einnig samband 

foreldranna. Nýir foreldrar kynnast betur og hafa einnig félagsskap hver af öðrum á 

meðan á aðlöguninni stendur.108 Jakobína Elín Áskelsdóttir skrifaði grein í Athöfn um 

hópaðlögun eins til þriggja ára barna í leikskólanum Sunnubóli á Akureyri. Þar hefst 

aðlögunarferlið á því að bréf er skrifað til foreldra þeirra barna sem hafa fengið boð um 

leikskólavist. Í bréfinu er staðfest að barnið hafi fengið leikskólapláss og einnig eru 

foreldrar boðaðir á kynningarfund og í samtal við deildarstjóra þeirrar deildar sem barnið 

mun dvelja á. Kynningarfundur foreldra er hópkynning þar sem leikskólastjóri og 

deildarstjórar kynna leikskólann og sýna foreldrum húsakynnin. Þegar almennri kynningu 

er lokið fara foreldrar inn á deild síns barns og fá þar að kynnast skipulagi deildarinnar og 

starfinu enn nánar. Samtalið sem foreldrar eru boðaðir í er einstaklingssamtal með 

deildarstjóra þar sem farið er yfir skipulag aðlögunar, dag fyrir dag, þátttöku barnsins og 

til hvers er ætlast af foreldrunum.  
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Þegar þessu kynningarferli er lokið hafa foreldrarnir komið tvisvar í leikskólann 

og þekkja aðeins betur til húsakynna og starfsfólks. Þeir eru því sjálfir búnir að fá 

einhverja aðlögun áður en þeir koma með barnið í leikskólann í fyrsta sinn.109 Jakobína 

talar um í grein sinni að börnin eigi sína föstu staði í leikhópum, fataherbergi, við 

matarborði og í hvíld.110 Þessir föstu punktar eru þeir sömu og Gunilla Niss talar um og 

greint var frá í kafla 4 hér að framan; að mikilvægt sé að barnið finni að það eigi sinn 

fasta stað í leikskólanum.  

4.3 Aðlögun nýbúabarna 

Með fjölgun barna af erlendum uppruna hér á landi síðustu ár líkt og greint var frá í kafla 

2.1 hefur aðlögun barna í leikskóla breyst. Þessi fjölgun hefur kallað á að útbúin verði 

stefna sem hentar þessum fjölbreytta barnahópi. Nokkur sveitarfélög hafa unnið í þessum 

málum og má í því sambandi nefna Fjölmenningarstefnu leikskóla Reykjavíkur.111 Þegar 

málefni af þessum toga eru skipulögð er mikilvægt að hafa í huga að viðhorf manna til 

nýbúa hafa mikil áhrif á það hvernig stefnan er mótuð. Þess vegna er mikilvægt að líta 

ekki á nýbúa sem gesti. Þó að fólk sé einungis að flytjast búferlum tímabundið þá er jafn 

nauðsynlegt að nýbúabörn fái að aðlagast og starfa í leikskólanum eins og önnur börn. 

Mikilvægt er að hlúa að þeim í nýju samfélagi svo velferð þeirra og velgengni verði sem 

mest.112 Starfsfólk skóla þarf því að vita hversu mikilvægt er að sinna vel þessum 

málefnum innan skólakerfisins. 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að leikskóli sé fyrir öll börn, óháð andlegu og 

líkamlegu atgervi, menningu og trú.113 Jafnframt er vert að benda á að í Samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins er kveðið á um þau réttindi sem eiga að tryggja 

hverju barni til að alast upp í friði og öryggi. Í 2. gr. samningsins segir: 

Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau réttindi 
sem kveðið er á um í samningi þessum, án mismununar af nokkru tagi, án tillits 
til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálskoðana eða 
annarra skoðana, uppruna með tilliti til þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar 
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stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða annarra aðstæðna þess eða foreldris þess eða 
lögráðamanns.114  

Fólk sem starfar með börnum þarf að þekkja til þessa sáttmála til að tryggt sé að 

réttur barna sé virtur í hvívetna. Undirbúningur á aðlögun nýbúabarna er mjög 

mikilvægur og skiptir þar miklu máli að tíminn sé vel skipulagður. Ef góður grunnur er 

lagður strax á fyrsta skólastigi þá gefur það börnunum meira traust og öryggi til þess að 

þroskast og menntast síðar meir. Forsenda þess að þetta verði að veruleika er að barnið 

nái góðum tökum á móðurmálinu ásamt því að fá að dafna og þroskast á sínum eigin 

forsendum þar sem tekið er tillit til sérkenna og að barnið sé viðurkennt af hópnum. Þess 

vegna er mjög mikilvægt að starfsfólk sé vel upplýst um heimaland barnsins og hafi til að 

mynda kynnt sér þá trú sem fjölskylda barnsins iðkar. Einnig þarf að athuga hvort 

foreldrarnir þurfi á túlki að halda í samtölum við leikskólakennarana og ef svo er þarf að 

útvega hann og hafa hann tiltækan ef að þörf krefur.115 

Í handbók leikskólans Iðavallar um skólabyrjun og aðlögun má finna kafla þar 

sem leikskólinn leggur áherslu á að sinna sérstaklega börnum sem tala annað tungumál en 

íslensku. Börnum sem nýlega eru flutt til landsins og þeim börnum sem eiga annað eða 

báða foreldra af erlendu bergi brotna. Í handbókinni stendur einnig að sinna þurfi þessum 

hópi barna sérstaklega og sýna þeim umhyggju. Hópstjórinn þurfi að gefa sér sérstaklega 

góðan tíma í að átta sig á bakgrunni fjölskyldunnar og haga samskiptum sínum við 

foreldrana í samræmi við hann.116 Álíka áherslur koma fram í Fjölmenningarstefnu 

Reykjavíkurborgar en þar er talið mikilvægt að átta sig á því að aðlögun nýbúabarna geti 

verið erfið fyrir barnið, foreldrana sem og kennarann. Þess vegna sé mikilvægt að 

aðlögunartími barnsins sé sveigjanlegur og ef til vill lengri en gengur og gerist undir 

venjulegum kringumstæðum.117 

Í grein eftir Hönnu Ragnarsdóttur, Markvisst leikskólastarf í fjölmenningarlegu 

samfélagi, er sagt frá rannsókn sem gerð var á árunum 2000 og 2001 í leikskólum víða 

um land. Rannsóknin var gerð til að kanna m.a. félagslegt umhverfi, móttöku og aðlögun 

nýbúabarna.118 Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom á óvart að í flestum leikskólum var 
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undirbúningur fyrir komu nýbúabarna ekki með öðrum hætti en fyrir komu annarra barna. 

Einnig höfðu leikskólarnir litlar sem engar upplýsingar um þau börn sem voru að koma í 

aðlögun. Aðlögun barnanna var nokkuð misjöfn eftir leikskólum. Í flestum þeirra var þó 

talað um að aðlögun nýbúabarna væri með svipuðum hætti og aðlögun annarra barna 

nema þó nokkuð lengri. Það kom einnig í ljós í rannsókninni að í sumum tilvikum væri 

engin aðlögun þar sem foreldrar barnanna skildu oft ekki mikilvægi hennar. Í sumum 

löndum tíðkast ekki að viðhafa aðlögun í byrjun leikskóladvalar.119 Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa því til kynna að á árunum 2000 og 2001 hafi víða verið erfiðleikar í 

tengslum við komu nýbúabarna í leikskóla landsins.120 Með betri þekkingu og reynslu í 

þessum málum hefur leikskólum vonandi tekist að vinna markvissara að þeim. 

4.4 Foreldrar og aðlögun 

Kvíðinn fyrir leikskólabyrjun barns getur verið mikill hjá foreldrum þar sem þeir hafa 

fram að leikskóladvölinni alfarið séð um allt uppeldi barnsins. Leikskólakennarar segja 

að oft sé aðlögunin erfiðari fyrir foreldrana en barnið sjálft. Foreldrarnir óttast það 

hvernig barninu reiðir af án þeirra og velta því gjarnan vöngum yfir hæfni 

leikskólakennaranna. Þeir eru foreldrunum ókunnir og mörgum foreldrum reynist erfitt að 

skilja barnið sitt eftir við slíkar aðstæður. Þessi viðbrögð foreldra eru eðlileg og skiljanleg 

en þau eru þó algengari meðal foreldra sem eru að aðlaga sitt fyrsta barn.121 Foreldrar 

fylgja barninu sínu í aðlögun og þekkja ef til vill ekki það ferli sem barnið og þeir sjálfir 

ganga í gegnum. Þeir byggja væntingar sínar til leikskólans á eigin reynslu og þeir vilja 

að leikskóladvölin verði frábær upplifun fyrir barnið.122  

Aðskilnaður foreldra og barns getur reynst foreldrunum erfiður. Að sjá barnið 

mynda tengsl við starfsfólk leikskólans getur vakið upp öfund eða vanlíðan hjá 

foreldrunum. Það getur verið erfitt að horfa upp á barnið mynda svona sterk tengsl við 

starfsfólk leikskólans en foreldrar mega ekki gleyma því að þau tengsl sem þeir mynda 

við barnið á fyrstu mánuðum ævi þess eru tengsl sem eru nær órjúfanleg.123 Sagt var frá í 

kafla 4.2 að foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í aðlögun barna sinna. Þeir eru í raun 

                                                 
119 Hanna Ragnarsdóttir 2002:60—61 
120 Hanna Ragnarsdóttir 2002:75 
121 Balaban 2006:8—9  
122 Niss 1988:14 
123 Goldschmied o.fl. 1994:39 



 

 
35 

tengingin á milli barns og lykilpersónu, án þeirra gengi aðlögunin ekki upp. Því er 

mikilvægt að láta foreldrum líða sem best því að barnið finnur það ef foreldrarnir eru 

óöruggir eða óánægðir.  

4.5 Samantekt og eigin ályktanir 

Eins og sjá má af því sem kemur fram í kaflanum hér að framan þá er mikilvægt þegar að 

aðlögun barns í leikskóla er annars vegar að góð tengsl myndist milli foreldra og barns og 

lykilpersónu leikskólans. Þessi tengsl eru í raun grunnurinn að því starfi sem framundan 

er og grundvöllur þess að barninu farnist vel í leikskólanum. Fyrstu afskipti foreldra af 

leikskóla geta mótað skoðanir þeirra á þann veg að þeir verði ekki tilbúnir til að sinna því 

foreldrasamstarfi sem til þarf svo að barnið fái sem mest út úr sinni skólagöngu. Barnið 

greinir fljótt tilfinningar foreldris í garð leikskólans og því getur það upplifað óöryggi ef 

foreldri finnur sig ekki innan leikskólans og finnst það ekki eiga þar heima. Þess vegna 

liggur mikil ábyrgð á herðum lykilpersónunnar. Hún þarf ekki eingöngu að huga að 

barninu og láta því líða vel í leikskólanum heldur einnig að huga að foreldrunum og 

hlusta eftir þeirra þörfum og óskum. Aðlögun nýbúabarna getur reynt mun meira á 

lykilpersónuna þar sem algengt er að foreldrar barnsins þekki ekki til leikskólastarfsins né 

að þeir tali íslensku. Samskipti foreldra og lykilpersónu fara því fram í gegnum túlk eða 

með ýmiskonar táknmáli og látbragði, slík skilaboð geta auðveldlega misfarist. Aðlögun 

þessara barna krefst yfirleitt lengri tíma. Lykilpersónan leggur í raun grunninn að því 

foreldrasamstarfi sem nýir foreldrar leikskólans munu taka þátt í. Við teljum að því betri 

sem fyrstu kynni af leikskólanum eru því meiri líkur séu á farsælu foreldrasamstarfi. 
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5 Foreldrasamstarf 

Eins og kom fram í kafla 4.4 þá getur aðlögun barna í leikskóla verið foreldrum erfið. 

Mikilvægt er að starfsmenn geri allt sem í þeirra valdi stendur til að gera foreldrum 

aðskilnaðinn léttari. Samkvæmt 14. gr. laga um leikskóla þá á leikskólastjóri að standa 

vörð um það að samstarf sé á milli starfsfólks leikskólans og foreldra barnanna.124 Í 

reglugerð um starfsemi leikskóla kemur fram að framfylgja eigi lagagreininni og að 

tengsl milli foreldra og leikskóla styrki bæði uppeldisstarfið sem og ytri umgjörð starfs 

leikskólans.125 Í Aðalnámskrá leikskóla er farið enn dýpra í hvernig samstarf heimilis og 

leikskóla á að fara fram. Í kafla 4.2 kemur fram að foreldrar þekkja barnið sitt best og 

mikilvægt er að starfsfólk leikskólans hafi það í huga þegar þeir eiga samskipti við 

foreldra leikskólabarnanna. Leikskólinn er fyrsta skólastigið en nám í leikskóla er ekki 

skyldunám.126 Foreldrar bera fyrst og fremst ábyrgð á uppeldi og velgengni barnsins en 

leikskólinn á að aðstoða foreldrana við uppeldishlutverkið og fylgjast með hvort allt 

gangi sem skyldi. Eftir því sem barn dvelur lengur í leikskólanum því betur fer 

starfsfólkið að þekkja barnið. Sú reynsla getur verið frábrugðin reynslu foreldranna af 

barninu því starfsfólkið fær að kynnast barninu í hópi með öðrum börnum.127  

Farsælt samstarf heimilis og skóla er grunnurinn að velferð og vellíðan barns í 

leikskóla. Urie Bronfenbrenner (1917—2005)128 setti fram kenningu sem fjallar um gerð 

samfélagsins og hvaða þættir eru þar áhrifamiklir. Þessi kenning hefur verið kölluð 

vistfræðikenning, Ecological theory og lýsir fimm umhverfiskerfum. 

 

Microkerfið Samanstendur af nánasta umhverfi barnsins; fjölskyldu, vinum, 

leikskóla, skóla, tómstundum og kirkju svo dæmi séu nefnd. 

Fjölskyldan er eitt microkerfi og leikskólinn annað. 

Mesokerfið Í þessu kerfi fara fram tengsl á milli microkerfanna. Tengsl milli 

t.d. heimilis og skóla, skóla og kirkju eða fjölskyldu og vina. 

                                                 
124 Lög um leikskóla nr. 78/1994 
125 Reglugerð um starfsemi leikskóla nr. 225/1995 
126 Aðalnámskrá leikskóla 1999:5—7 
127 Aðalnámskrá leikskóla 1999:30 
128 Lang 2005 
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Exokerfið Þessu kerfi tilheyra nágrannarnir, félagsþjónusta, fjölmiðlar og 

lagaramminn svo eitthvað sé nefnt. Í þessu kerfi upplifa 

einstaklingar aðstæður sem hafa óbein áhrif á þá. Vinnustaður 

foreldra er sem dæmi eitt exokerfi. Exokerfi eru í beinum 

tengslum við foreldra en ekki við barnið.  

Macrokerfið Samfélagið í heild sinni, menning þess, pólitík og fleira sem 

hefur áhrif á uppeldi barnsins myndar macrokerfi og í raun allar 

þær aðstæður sem geta myndast í samfélaginu. Macrokerfi 

Austur- og Vestur Evrópu eru ólík sem og macrokerfi 

Reykjavíkur og Seyðisfjarðar.  

Chronokerfið Einkenni tíðarandans og þær félagssögulegu aðstæður sem 

einstaklingurinn lifir í mynda chronokerfið. Bæði aðstæður innan 

fjölskyldu einstaklingsins og samfélagsins í heild. Chronokerfið 

er það sem einstaklingurinn hefur upplifað svo sem stríð, hungur, 

hjónaskilnað eða lát ástvina.129 

Barn tilheyrir mörgum microkerfum. Það verður fyrir áhrifum frá fjölskyldu 

annars vegar og starfsfólki skóla og nemendum hins vegar. Barnið getur haft áhrif á þessi 

microkerfi. Tengslin milli þessara kerfa eru mjög mikilvæg fyrir barnið og ekki síst 

samskiptin milli heimilis og skóla. Stundum er ekki mikill munur á milli þessara kerfa og 

barninu finnst lítið mál að fara á milli þeirra. Á hinn bóginn getur oft verið mikill munur 

þarna á sem gerir það að verkum að barnið þekkir alls ekki það umhverfi sem skólinn 

skapar og því getur barninu reynst erfitt að aðlagast honum. Ef foreldrar þekkja ekki 

menningarheim skólans, samskipti við starfsfólkið ganga brösuglega og þeim líður ekki 

vel þegar þeir koma í skólann aukast líkurnar á erfiðleikum í samstarfi foreldra og 

leikskólakennara.130 Þessar aðstæður geta myndast hjá nýbúabörnum og foreldrum þeirra 

sem koma frá öðrum menningarheimi en þeim sem leikskólinn tilheyrir.  

Bronfenbrenner talar um nauðsyn þess að samskipti heimilis og skóla gangi 

snurðulaust fyrir sig. Upplýsingaflæðið þurfi að vera gott þar á milli. Rannsóknir hafa 

                                                 
129 Santrock 2006:51—52 
130 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir o.fl. 2006:32 
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sýnt að því betra sem samstarf heimilis og skóla er því betri árangri nái börnin, væntingar 

kennara til nemenda aukast, foreldrar verða öruggari í samskiptum við skólann og 

foreldrasamstarfið hvetur nemendurna áfram.131 Margar leiðir eru færar að farsælu 

foreldrasamstarfi og verður þeim gerð skil í kaflanum hér á eftir.  

5.1 Leiðir að foreldrasamstarfi 

Aðalnámskrá leikskóla setur leikskólakennurum ákveðin ramma um hvernig skuli staðið 

að foreldrasamstarfi. Foreldrasamtöl eiga að fara fram með reglulegu millibili. Í upphafi 

leikskólagöngu fer fram samtal þar sem foreldrarnir eru beðnir að veita allar þær 

upplýsingar um barnið sem að komið gætu leikskólanum vel og eru nauðsynlegar fyrir 

leikskólakennarann. Leikskólakennarinn þarf að geta fylgst með framförum og þroska 

barnsins á þeim tíma sem það dvelur í leikskólanum. Foreldrar og sá leikskólakennari 

sem hefur umsjón með samtalinu þurfa að vera vel undirbúin undir samtölin. Í samtalinu 

fer leikskólakennarinn yfir færni barnsins og þroska. Foreldrum er heimilt að óska eftir 

samtali við leikskólakennara um hagi barnsins hvenær sem þeim finnst þörf á því.132 

Leikskólanum er skylt að veita foreldrum upplýsingar um það starf sem fram fer í 

leikskólanum. Þetta getur leikskólinn gert með því að setja upplýsingar á töflu þar sem 

allir geta fylgst með, sent út fréttabréf, sett tilkynningar á heimasíðu leikskólans og veitt 

upplýsingar á foreldrafundum. Þannig tryggir leikskólinn að allir foreldrar fái sömu 

upplýsingarnar.133 Með breyttu íbúamunstri og fjölgun nýbúa á Íslandi undanfarin ár 

þurfa leikskólar að leggja sig enn harðar fram um að veita foreldrum upplýsingar. Eins og 

komið hefur verið inn á þá geta leikskólar fengið túlka til að aðstoða í samtölum við 

nýbúa. Þá hefur Reykjavík sýnt gott fordæmi og þýtt upplýsingabæklinga um 

leikskólastarf á átta mismunandi tungumál eins og greint var frá í kafla 3.2. Mikilvægt er 

að leikskólar séu tilbúnir að taka við nýbúabörnum og foreldrum þeirra. Það er alltof 

algengt, líkt og kemur fram í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttir frá 2000 til 2001 og vitnað 

er til í kafla 4.3, að leikskólar séu ekki sérstaklega undir það búnir að taka á móti 

nýbúabörnum og foreldrum þeirra. Móttaka þeirra reyndist vera með svipuðum hætti og 

annarra barna nema að því leyti að lengri tíma var varið í aðlögunina.  

                                                 
131 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir o.fl. 2006:32 
132Aðalnámskrá leikskóla 1999:31—32 
133Aðalnámskrá leikskóla 1999:32 
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Leikskólar ættu að útbúa bæklinga fyrir foreldra þar sem helstu upplýsingar um 

leikskólann koma fram. Þetta mætti jafnvel vera þýðing á foreldrahandbók leikskólans. 

Þær upplýsingar sem nýbúar fá í hendurnar þurfa að vera skriflegar. Ef svo er ekki þarf að 

tryggja að túlkur fari í gegnum upplýsingarnar með foreldrunum svo að tryggt sé að allt 

komist til skila. Foreldrar eiga rétt á þjónustu túlks í samtölum við leikskólann. Ef 

foreldri vill þiggja þjónustu túlks þá skal leikskólinn sjá um að útvega hann.134 

Foreldrasamstarf við nýbúaforeldra er að mörgu leyti öðruvísi en foreldrasamstarf 

almennt. Grunnurinn er sá sami og allar upplýsingar eru þær sömu en það hvernig koma 

eigi upplýsingunum til skila getur orðið vandamál í samskiptum við nýbúa. Leikskólinn 

þarf að koma til móts við þá og kynna sér þeirra menningu og siði.135 Í kafla 3.2 er sagt 

frá því hversu mikilvægt er að börn haldi móðurmáli sínu og tali það vel því þannig 

gengur þeim betur að læra nýtt tungumál. Leikskólakennarar eiga samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla að bera virðingu fyrir menningu annarra og trú og þess vegna 

getur það gefið góða raun að biðja foreldrana að koma í leikskólann og kynna sitt 

heimaland.  

Nokkrir leikskólar í landinu hafa unnið að þróunarverkefnum til þess að skoða 

hvernig unnið er að foreldrasamstarfi við nýbúa og hvernig bæta má samstarfið. 

Leikskólinn Lækjaborg er einn þeirra og fram kemur, í skýrslu sem unnin var í lok 

verkefnisins, að foreldrasamstarfið hafið tekið breytingum til hins betra. Nú sé 

dagsskipulag deildanna myndrænt þannig að auðveldara sé fyrir alla foreldra að skilja 

það. Foreldrarnir hafa verið fengnir til að koma í leikskólann og segja frá heimalandi sínu 

og menningu, eða bara hverju sem er. Hátíðisdagar þeirra þjóða sem tilheyra 

leikskólanum hafa verið haldnir hátíðlegir. Við slík tilefni hafa foreldrarnir komið í 

leikskólann og sagt sögur frá landinu og svo hefur verið sungið og dansað að þjóðlegum 

sið. Á foreldrafundum hafa foreldrar sagt frá sér og hvernig það sé að ala barn frá öðru 

landi upp á Íslandi. Margir nýbúar hafa lýst yfir ánægju sinni með það að á 

foreldrafundum sé margskonar fólk frá mörgum löndum saman komið á sömu 

forsendum.136 Foreldrasamstarf við nýbúa þarf ekki að vera flóknara en foreldrasamstarf 

almennt. Leikskólakennarar og aðrir foreldrar þurfa einungis að taka af skarið og sýna 

                                                 
134 Móttaka barna af erlendum uppruna í leik- og grunnskólum [án árs]:4;7 
135 Móttaka barna af erlendum uppruna í leik- og grunnskólum [án árs]:6 
136 Fríða B. Jónsdóttir o.fl. 2005:16—19 
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áhuga á því að kynnast nýbúunum. Í rannsókn sem Hanna Ragnarsdóttir gerði á árunum 

2000 og 2001 og birtist í grein sem heitir Markvisst leikskólastarf í fjölmenningarlegu 

samfélagi var spurt út í samstarf við nýbúa sem eiga börn á leikskólum; hvernig því hafi 

verið háttað og hvort samskiptin hafi farið fram með aðstoð túlks. Rannsóknin leiddi í 

ljós að sumstaðar voru túlkar fengnir til að þýða það sem fram fór á milli foreldra og 

leikskólakennara í fyrsta samtalinu, en algengt var að foreldrar fengju aðeins eitt samtal 

áður en barnið hóf leikskólagöngu sína. Vandkvæði komu upp á nokkrum stöðum í 

sambandi við túlkun. Erfiðlega gekk að fá einhvern í starfið og var þá gripið til ensku sem 

ekki er eins algengt mál hjá öllu því fólki sem hingað kemur frá mismunandi þjóðum og 

hún er hérlendis. Samtöl við nýbúa voru einu sinni til tvisvar á ári líkt og tíðkast meðal 

annarra foreldra. Fram kom að óöryggi gætti meðal nýbúanna þeir væru hræddir við að 

tengjast leikskólanum og sýndu sjaldan frumkvæði að samskiptum.137 Leikskólastjórar 

taka fram að sú vinna sem farið hefur fram á undanförnum árum í gerð móttökuáætlana 

og stefnumótunnar hafi stutt við móttöku á nýbúum og aðlögun nýbúabarna í leikskóla.138 

Gerð slíkra móttökuáætlana ætti að vera lokið áður en leikskóli þarf að takast á við það að 

aðlaga nýbúabörn. 

5.2 Nýbúastarf á leikskólanum Iðavelli 

Á árunum 2002 til 2004 vann leikskólinn Iðavöllur þróunarverkefni sem kallast 

Menningarlegur margbreytileiki. Þróunarverkefni um bætt samstarf við erlenda foreldra. 

Á Iðavelli voru mörg nýbúabörn. Leikskólakennurunum fannst þau ekki standa jafnfætis 

börnum sem höfðu íslensku að móðurmáli og því væru þeir tilneyddir að gera eitthvað í 

málunum. Megináhersla þróunarverkefnisins var því lögð á foreldrasamstarf við nýbúa. 

Leikskólakennurunum fannst foreldrum ekki vera veitt jöfn tækifæri til að hafa áhrif á 

nám barna sinna í leikskólanum. Á foreldrafundum og í almennum samskiptum voru 

nýbúar sem áttu börn í leikskólanum jafnvel ekki spurðir álits. Þetta var eitthvað sem 

samstaða var um að breyta. Aðalmarkmið verkefnisins voru að líta á foreldrið sem 

sérfræðing um sitt barn og virða hann sem slíkan. Einnig að jafna stöðu nýbúabarna og 

foreldra þeirra innan leikskólans þannig að þeir fái notið alls hins sama og aðrir. 

Leikskólakennarar vildu bæta stöðu nýbúa með því að þýða skilaboð á móðurmál þeirra 

                                                 
137 Hanna Ragnarsdóttir 2002:61—62 
138 Hanna Ragnarsdóttir 2002:67 
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en einnig vildu leikskólakennararnir veita því eftirtekt hvaða viðhorf þeir hefðu til 

nýbúabarna með tilliti til menningar, siða og tungumála þeirra. Einnig var haft að 

markmiði að það efni sem safnaðist á meðan þróunarverkefnið stóð yfir yrði gert 

aðgengilegt á vefnum139 og hefur það verið sett á heimasíðu Iðavalla undir 

Menningarlegur margbreytileiki.140 Leikskólakennararnir byrjuðu á því að skoða sjálfa 

sig og hvaða viðhorf þeir höfðu til fjölbreytileikans. Veigamesti hluti verkefnisins var 

hinsvegar gerð móttökuáætlunar fyrir nýbúabörn. Útbúin voru eyðublöð þar sem foreldrar 

voru beðnir um að skrifa niður helstu orð í máli barnsins og hvernig þau eru borin fram. 

Einnig eyðublað með upplýsingum um trú, tungumál og fleira sem viðkemur barninu. 

Leitast var við að eiga upplýsingar um lönd barnanna svo sem þjóðfána, myndir og fleira. 

Þar að auki voru einstaklingsáætlanir gerðar fyrir hvert barn með áherslu á félagslega 

aðlögun og málörvun en mikil áhersla var lögð á að bæta hana. Málörvunin er með 

misjöfnun hætti eftir því hversu langt börnin eru komin í íslenskunáminu og á hvaða aldri 

þau eru.141 Á heimasíðu Iðavallar má finna upplýsingar um hvernig hægt er að standa að 

málörvun fyrir nýbúabörn.142 Sú vinnan sem unnin var á meðan á verkefninu stóð og sú 

nýbreytni sem af því hlaust hefur unnið sér fastan sess innan leikskólans. Leikskólinn er 

nú hæfari til að taka á móti nýbúabörnum enda eru til ýmis gögn sem þarf til að aðlögun 

nýbúabarna geti farið fram á sem farsælastan hátt. Leikskólakennararnir gera sér nú betur 

grein fyrir mikilvægi góðs foreldrasamstarfs við alla foreldra.143 Á árunum 2004 til 2005 

var unnið þróunarverkefni á leikskólanum sem nefnist Bifröst—brú milli heima. Þar var 

áhersla lögð á að gera hið hversdagslega leikskólalíf sýnilegra fyrir foreldrum barnanna 

og til þess voru búnar til heimasíður fyrir hvert og eitt barnanna á tveimur elstu 

deildunum. Þetta vakti mikla ánægju meðal foreldra og brúaði það bil sem myndast getur 

ef foreldrar eru fjarri leikskólanum. Þegar leikskólagöngu barnsins líkur fær það 

heimsíðuna sína vistaða á disk og er henni þá eytt úr tölvukerfi skólans. Mikið er lagt upp 

úr því að síðurnar séu myndrænar með skemmtilegum gullkornum og frásögnum af 

barninu.144 

                                                 
139 Anna Elísa Hreiðarsdóttir 2004:3—5 
140 Menningarlegur margbreytileiki [án árs] 
141 Anna Elísa Hreiðarsdóttir 2004:7—8 
142 Menningarlegur margbreytileiki [án árs] 
143 Anna Elísa Hreiðarsdóttir 2004:14 
144 Anna Elísa Hreiðarsdóttir 2005:2—5 
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Anna Lilja Sævarsdóttir er deildarstjóri á Glaðheimi á Iðavelli. Í samtali við hana 

kom fram að þróunarverkefnið Menningarlegur margbreytileiki hafi nýst vel og sú 

móttökuáætlun og þau eyðublöð sem útbúin voru í tengslum við það séu enn í notkun. 

Leikskólakennararnir hafa þó komist að því að ekki er hægt að staðla móttökuáætlun fyrir 

nýbúabörn vegna þess hve ólíkur bakgrunnur þeirra er. Leikskólakennararnir hafa þurft 

að finna leiðir til að leysa samskiptaörðugleika og önnur vandamál sem komið geta upp í 

samstarfi við nýbúa. Hún segir jafnframt að ekki sé gott að leita til Skóladeildar 

Akureyrarbæjar með mál hvað varðar túlkaþjónustu eða annað sem við kemur nýbúum í 

bænum vegna þess að Akureyrarbær hafi ekki mótað sér stefnu hvað málefni nýbúa 

varðar. Anna Lilja nefnir barn sem hóf leikskólagöngu sína á Iðavelli og átti foreldra sem 

töluðu ekki íslensku. Þegar leikskólakennarinn komst að því þurfti hann í raun að leysa þá 

tungumálaörðugleika á eigin spýtur. Anna Lilja talaði um að ekki væri hægt að hringja á 

Skóladeildina og biðja um túlk sem unnið gæti með þeim eins lengi og þörf væri á. Flestir 

þeir túlkar sem Iðavöllur hefur nýtt sér starfa á vegum Alþjóðastofu sem Akureyrarbær 

rekur. Þeir vinna margir hverjir aðra vinnu og geta því ekki stokkið til og verið í leikskóla 

heila í viku. Því þarf að panta túlka með góðum fyrirvara. Þetta hefur hamlað þeim 

daglegu samskiptum sem leikskólakennari þarf að hafa við foreldra leikskólabarna. Anna 

Lilja segir að fyrst um sinn hafi hún þurft að leita í orðabókum og skrifa hjá sér þau 

skilaboð sem hún vildi koma til foreldranna. Oft nýtti hún tækifærið þegar aðrir nýbúar 

sem töluðu sama tungumál voru staddir í leikskólanum og bað þá um að túlka. Þetta sagði 

hún að tengdi foreldrana einnig saman og hjálpaði við foreldrasamstarfið. Erfiðast væri 

þegar koma þyrfti viðkvæmum upplýsingum um barnið til foreldra sem töluðu ekki 

íslensku. Þá þyrfti að notast við túlk svo að allar upplýsingarnar kæmust rétt til skila. Við 

slíkar aðstæður skapist ekki eins mikil nánd vegna þess að hún væri í raun að tala við 

túlkinn sem síðan þýddi fyrir foreldrana. Hún sagði jafnframt að foreldrarnir hefðu samt 

sem áður tekið þessu vel. Þegar hún var spurð út í verkefnið Bifröst—brú milli heima 

sagði hún að það sem hefði komið sér mest á óvart var það hversu vel afar og ömmur 

nýbúabarnanna nýttu sér það að fylgjast með barninu í gegnum heimasíðuna. Foreldrarnir 

töluðu um það að þegar að börnin fengju að tala við ömmu og afa þá spyrðu þau mikið út 

í myndirnar á heimasíðunni og vinina í leikskólanum.145 

                                                 
145 Anna Lilja Sævarsdóttir 2008 
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5.3 Fjölmenningarleikskólinn Lækjaborg 

Árið 2001 var farið af stað með þróunarverkefni í leikskólanum Lækjaborg í Reykjavík 

sem stóð til ársins 2004. Þróunarverkefnið fékk nafnið Lækjaborg fjölmenningarlegur 

leikskóli og var ætlunin að bregðast við þeim margbreytileika sem birst hefur í íslensku 

samfélagi og margoft hefur verið komið inn á hér að framan. Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 

og Elsa Sigríður Jónsdóttir stýrðu verkefninu en þær eru lektorar við KHÍ. Helsta 

markmið þróunarverkefnisins var að leita leiða til að mæta þörfum nýbúabarna svo þau 

njóti sömu tækifæra og önnur börn í íslensku samfélagi. Kennarar þurftu einnig að 

styrkjast í vinnu með nýbúabörnum og foreldrum þeirra. Einnig var markmið verkefnisins 

að sýna íslenskum börnum og foreldrum þeirra fjölbreytileikann sem birtist innan 

leikskólans og kenna þeim að meta hann. Mikil áhersla var lögð á að allir nytu góðs af 

verkefninu jafnt börn sem fullorðnir. Þau markmið sem sett voru í upphafi og unnið var 

með voru að leikskólabörnin lærðu að allir séu jafn mikilvægir þó þeir séu ekki allir eins, 

að færni kennara og þekking ykist svo þeir væru hæfari til að sinna þeim fjölbreytileika 

sem birst getur innan leikskólans. Að halda móðurmáli og upprunalandi barnsins í heiðri 

og veita því athygli í leikskólastarfinu og að síðustu að sú fjölmenning sem birtist í 

leikskólanum endurspeglaði starf hans. Einnig hefur íslenskukennsla verið höfð að 

leiðarljósi og hún kennd sem annað mál. Sú þekking sem tvítyngd börn hafa öðlast í 

málinu hefur verið metin að verðleikum.146 Verkefnaáætlunin var á þá leið að á árunum 

2000 til 2001 lásu kennararnir bækur og greinar sem tengdust verkefninu og sátu fundi 

þar sem þróunarverkefnið var rætt. Á árunum 2002 til 2003 var verkefninu hrint í 

framkvæmd og lögð áhersla á verkefnavinnu og samstarf við foreldra.147 Kennarar 

leikskólans sóttu námskeið og fræðslufyrirlestra og fóru einnig út fyrir landsteinana og 

kynntu sér leikskóla í London. Jafnframt var kennurunum skipt í vinnuhópa sem unnu 

ýmis verkefni sem tengdust fjölmenningu. Til dæmis útbjuggu þeir afmæliskveðjur á 

öllum tungumálum leikskólans og fána allra þjóðlandanna í leikskólanum.148 Eins og 

fjallað var um hér að framan þá var eitt af markmiðum verkefnisins að allir nytu góðs af 

því jafnt börn sem fullorðnir og því var áhersla lögð á foreldrasamstarf. Fyrsta samtal 

leikskólans við forelda var endurbætt mikið því að mikilvægt er að leikskólinn hafi sem 

                                                 
146 Fríða B. Jónsdóttir o.fl. 2005:1—7 
147 Fríða B. Jónsdóttir o.fl. 2005:8 
148 Fríða B. Jónsdóttir o.fl. 2005:10—12 
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dýpsta þekkingu á bakgrunni barnsins. Viðtalseyðublaðið, sem notað er í samtalinu, var 

þýtt á ensku og kom í ljós þegar meiri reynsla komst á notkun þess að ónærgætin 

spurning var þar og kom þar í ljós að miklu máli skiptir að ígrunda vel að hverju er spurt. 

Í þeim samtölum sem fram fara á vegum leikskólans er öllum nýbúum boðið upp á 

túlkaþjónustu. Leikskólinn gefur öllum foreldrum kost á samtali á eigin heimili. Með því 

geta leikskólakennarar strax myndað góð og varanleg tengsl við foreldrana. Í fyrstu nýttu 

fáir sér þennan valkost en þegar verkefninu lauk voru flest allir foreldrarnir farnir að nýta 

sér þetta. Í þróunarverkefninu var lögð aukin áhersla á samskipti við foreldra og ekki síst 

nýbúaforeldra. Verkefni sem unnin voru með börnunum voru mörg hver byggð á 

samvinnu við foreldra. Þá voru foreldrar fengnir til að skipuleggja hátíðisdaga eða koma 

með hluti að heiman til að sýna börnunum. Einnig komu foreldrar í leikskólann og kynntu 

menningu sína og móðurmál. Ýmislegt fleira hefur verið fært til betri vegar í 

foreldrasamstarfi á Lækjaborg og má þar nefna að tilkynningar hafa verið þýddar á 

móðurmál þeirra sem það vilja. Þá hefur dagskipulag skólans verið útfært á myndrænan 

hátt svo að það sé skiljanlegra fyrir alla.149 Verkefnið leiddi í ljós að starfsfólki fannst 

samskipti við foreldra hafa breyst til hins betra. Foreldrar voru opnari og tilbúnari til að 

taka þátt í starfi leikskólans. Nýbúarnir voru sérstaklega áhugasamir einkum vegna þess 

að leikskólakennararnir báðu þá um að kenna sér og börnunum ýmis orð og orðasambönd 

á sínu móðurmáli. Þetta varð til þess að foreldrar sem erfitt var að nálgast urðu opnari og 

áttu auðveldara með samskipti við leikskólann. Starfsfólkið sá einnig þá breytingu að 

foreldrarnir fóru að gefa sér meiri tíma til að koma inn á deild barnsins og fylgjast með 

starfinu. Breyting hefur einnig orðið á samskiptum á milli foreldra. Þeir virðast nú hafa 

meiri samskipti sín á milli og finnst mikilvægt að þekkja foreldra barnanna á 

leikskólanum. Viðhorf íslenskra foreldra til foreldra nýbúabarna hefur einnig breyst og 

má það rekja til þess tækifæris sem leikskólinn hefur veitt til foreldrum og börnum til að 

kynnast menningu hvers annars.150 Eins og kom fram í kafla 3.1 þá er mikilvægt að fólk 

kynnist menningu annarra þjóða því að með aukinni þekkingu er hægt að koma í veg fyrir 

fordóma. Starfsfólk leikskólans hefur öðlast meira umburðarlyndi gagnvart foreldrunum. 

Þeir foreldrar sem enn eiga í tungumálaerfiðleikum halda sig gjarnan til hlés og eru ekki 

                                                 
149 Fríða B. Jónsdóttir o.fl. 2005:15—18 
150 Fríða B. Jónsdóttir o.fl. 2005:60—61  
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tilbúnir til að koma inn á deild barnsins. Starfsfólkið er meðvitað um þessa 

tungumálaerfiðleika og gerir sér grein fyrir að það sé mál sem vinna þarf í með myndum, 

látbragði og túlkun.151 

5.4 Samantekt og eigin ályktanir 

Að okkar mati er foreldrasamstarf veigamikill þáttur í leikskóladvöl barnsins. Allt frá 

byrjun þurfa foreldrar og leikskólakennarar að byggja upp gagnkvæmt traust. Eins og 

nefnt var í kaflanum hér á undan þá hafa rannsóknir sýnt að því betra sem 

foreldrasamstarfið er því betri árangri ná börnin í sínu starfi innan leikskólans. 

Aðalnámskrá leikskóla setur leikskólum ákveðinn ramma um hvernig koma eigi að 

foreldrasamstarfi en hins vegar ráða leikskólar hvernig þeir útfæra það. Þeir geta í raun 

notað hvaða leiðir sem þeim dettur í hug til að auka foreldrasamstarfið enn frekar. 

Leikskólar eru upp að ákveðnu marki þjónustustofnanir sem þurfa að veita góða þjónustu 

sem öllum líkar því að foreldrar geta í flestum tilfellum ekki skipt um leikskóla 

fyrirvaralaust. Foreldrar eru jafnvel að kynnast leikskólum í fyrsta skipti og þar af 

leiðandi að skilja það dýrmætasta sem þeir eiga eftir í höndum þeirra sem þeir þekkja 

lítið. Þess vegna er enn mikilvægara að gott samstarf komist á og að allir finni sig 

velkomna. Þegar foreldrasamstarf við nýbúa er annars vegar þarf að beita öðrum leiðum 

en beitt er í almennu foreldrasamstarfi. Þær almennu upplýsingar sem fara á milli heimilis 

og skóla eru yfirleitt af svipuðu tagi hvort sem um nýbúa eða aðra foreldra er að ræða. 

Hvað nýbúa varðar þá þarf að beita öðrum leiðum við að koma þessum upplýsingum til 

skila. Eins og við komum inn á hér að framan þegar við vitnum til Önnu Lilju, 

deildarstjóra Glaðheims, þá getur verið vandasamt að koma upplýsingum um barnið til 

skila sérstaklega þegar um viðkvæm skilaboð er að ræða. Þarna er, eins og áður sagði, 

mikilvægt að upplýsingarnar komist rétt til skila og þess vegna er nauðsynlegt að flytja 

þær í gegnum túlk þó að það verði aldrei eins persónulegt. Miðað við hvað nýbúum hefur 

fjölgað mikið í landinu þá hafa þróunarverkefni líkt og Iðavellir og Lækjaborg hafa unnið 

verið mjög þörf og hafa leitt gott starf af sér. Tengingin við aðra menningarheima hefur 

aukist á undanförnum árum og því er brýnt að leikskólar reyni að mæta þeim þörfum með 

því að virkja foreldrana til að kynna sína menningu og trú. Einnig er mikilvægt að 

                                                 
151 Fríða B. Jónsdóttir o.fl. 2005:61 



 

 
46 

leikskólar kynni þróunarverkefni sín og geri þau sýnileg til að aðrir leikskólar geti nýtt 

sér þá reynslu og þekkingu sem hefur orðið til. Allir leikskólar eiga einhverntíma eftir að 

taka á móti nýbúabörnum og foreldrum þeirra. Þess vegna er mikilvægt fyrir leikskólann 

að vera vel undirbúinn. 
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6 Samantekt og umræður höfunda 

Þegar barn byrjar í leikskóla er að mörgu að hyggja. Þróunin undanfarin ár hefur verið á 

þann veg að börn byrja yngri í leikskólum en áður. Þessi þróun leiddi huga okkar að því 

hvernig aðlögun svona ungra barna er háttað í leikskólum og hvort þau hafi í raun burði 

til að byrja svona ung og vera jafnvel allt upp í níu klukkustundir á dag frá foreldrum 

sínum. Lengi má deila um vistunartíma barna í leikskólum og hvort hollt sé fyrir börn að 

dvelja þar allt að níu klukkustundir samfellt fimm daga vikunnar. En þær rannsóknir og 

þær kenningar sem við höfum kynnt okkur varðandi þetta sýna einfaldlega að því nánara 

sem barnið er foreldrum sínum því betur gengur því að tengjast leikskólakennurum og 

öðrum börnum við fyrstu kynni sínum af leikskólanum. Hvort sem horft er til kenningar 

Mary Ainsworth (1913—1999) um örugg og óörugg geðtengsl152 eða kenningar Bowlby 

(1907—1990) um það hvernig tengsl myndast milli ungbarns og foreldra strax í 

frumbernsku153 þá sýna þær fram á, það sem áður sagði, að því betri sem þessi tengsl eru 

því hæfara er barnið til að tengjast öðrum í framtíðinni. Á þessi tengsl reynir þegar barn 

hefur leikskólagöngu sína. Í kafla 2 er fjallað um þroska ungra barna og tengslin sem þau 

mynda á fyrstu æviárum sínum. Það umhverfi sem barnið elst upp í getur haft mikil áhrif 

á þroska þess. Þroskaferli barnsins fylgir ákveðinni röð og getur umhverfið annaðhvort 

hamlað þroskanum eða ýtt undir hann. Áhrif örvunar eða vanrækslu í bernsku getur haft 

veruleg áhrif á seinnihluta ævi manneskjunnar. Í kaflanum greinum við einnig frá börnum 

á munaðarleysingjahæli í Rúmeníu sem bjuggu við slæm uppvaxtarskilyrði. Mörg 

barnanna voru ættleidd til Ameríku en þrátt fyrir það hlutu þau varanlega skaða af vist 

sinni á munaðarleysingjahælinu og náðu aldrei tilfinninga- eða vitsmunalegum þroska.154 

Þó ekki sé hægt að heimfæra þetta upp á íslenskan veruleika þá segir þessi rannsókn 

margt um mikilvægi fyrstu æviára barnsins og hvað það getur haft afdrifarík áhrif ef börn 

fá ekki þörfum sínum fullnægt í bernsku. 

Í kafla 2.2 er sagt frá kenningu Bowlby (1907—1990) sem fjallar um það að börn 

búi yfir líffræðilegum hæfileika til að tengjast þeim sem annast þau mest. Barnið notar 

grát, hjal, bros og önnur lík tjáningarform til að mynda þessi tengsl. Með þessum 
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tengslum eykst öryggiskennd barnsins til muna.155 Mary Ainsworth (1913—1999) setti 

fram kenningu líka kenningu Bowlby (1907—1990). Hennar kenning fjallar um örugg og 

óörugg geðtengsl foreldar og barns. Hún framkvæmdi próf á foreldri og barni og gat með 

því sýnt fram á hvaða barn hafði myndað örugg tengsl við foreldri sitt og hvaða barn 

hafði mynda óörugg tengsl.156 Fram kemur í kafla 2.2 að þau börn sem myndað hafa 

örugg geðtengsl strax á unga aldri standa nokkru framar en þau börn sem myndað hafa 

óörugg tengsl við sýna nánustu. Þau hafa betra sjálfstraust, standa framar í félagsþroska 

og hafa betri aðlögunarhæfni. 

Með þetta til hliðsjónar er mikilvægt að í upphafi leikskólagöngu eigi hvert barn 

ákveðna lykilpersónu sem leiðir það í gegnum aðlögunarferlið og það getur leitað til ef 

upp koma vandamál. Lykilpersónan er sú persóna sem barnið myndar hvað mest tengsl 

við fyrst um sinn í leikskólanum. Eins og við nefndum í kafla 4 og kemur fram í skrifum 

Gunillu Niss um aðlögun, þá er lögð áhersla á tvo meginþætti þegar kemur að aðlögun 

barns í leikskóla, annars vegar að upplifun barnsins af leikskólanum sé jákvæð og hins 

vegar að koma á góðu foreldrasamstarfi.157 Þetta tvennt helst í hendur vegna þess að 

upplifun barns af leikskóla tengist mjög upplifun foreldra af leikskóla. Ef foreldrar hafa 

slæma upplifun af leikskóla þá getur það haft áhrif á líðan barnsins. Bronfenbrenner talar 

um að nauðsynlegt sé að samskipti heimilis og skóla gangi snurðulaust fyrir sig. 

Rannsóknir hafa sýnt, eins og við komum inn á í fimmta kafla, að því betra sem 

foreldrasamstarfið er því betri árangri ná börnin.158 Eins og fyrr var nefnt þurfa 

lykilpersónan og barnið að mynda sem best tengsl sín á milli og spilar þá umhyggja 

lykilpersónunnar sterkt inn í. Greint er frá skilgreiningu Nel Noddings á umhyggju í kafla 

4.1. Þar segir að umhyggjan feli í sér skyldur, tengsl, samkennd og næmi en einnig vilja, 

hvöt og áhuga á því að skilja manneskjuna og veita henni þá umhyggju sem hún þarfnast. 

Umhyggjan skiptist í tvo þætti annars vegar það að einstaklingur finni sig skyldugan til 

að veita umhyggju og hins vegar að einstaklingur finni fyrir þörfinni að veita umhyggju, 

líkt og fullorðnir og börn.159 
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Við teljum að leikskólakennarar eigi að veita barni óskipta umhyggju og vinna að 

tryggri tengslamyndun við barnið. Í ljósi ofannefndra rannsókna þá er mikilvægt að staðið 

sé vel að þessum þáttum í aðlögun ungra barna. Við sem leikskólakennarar þurfum að 

hafa í huga að við erum fyrirmyndir og erum stanslaust undir smásjá barnanna sem og 

foreldranna. Það hvernig leikskólakennari tekur á móti barninu þegar það kemur í 

leikskólann, hvernig hann talar við það og hvernig hann umgengst það veitir ákveðið 

fordæmi. Hann verður að sýna barninu að honum finnist vænt um það og að hann geti 

sýnt því þá umhyggju sem það þarfnast. Þetta er ekki einungis mikilvægt barninu heldur 

þurfa foreldrar einnig að fá ákveðna tryggingu fyrir því að leikskólakennarinn muni sýna 

barninu þeirra þá umhyggju sem honum er ætlað.  

Eins og áður sagði þá er upplifun barns af leikskóla og upplifun foreldra af 

leikskóla samofnir þættir. Ef foreldrar hafa slæma upplifun af leikskóla þá getur það 

endurspeglast í líðan barnsins. Að okkar mati er fyrstu kynni foreldranna það 

mikilvægasta í aðlöguninni og eru foreldrasamstarf og aðlögun tveir órjúfanlegir þættir. 

Þó svo að við fyrstu sýn virðist aðlögunin aðallega snúast um barnið og að það venjist 

leikskólanum þá er ekki allt sem sýnist. Það er ekki síður mikilvægt að foreldrarnir 

kynnist leikskólakennurum, leikskólanum og því starfi sem þar fer fram. Þau tengsl sem 

foreldrar mynda við leikskólakennara og lykilpersónu leikskólans á fyrstu dögum 

barnsins eru mjög mikilvæg. Fyrstu kynni verða að vera góð svo að áframhaldandi 

samstarf heimilis og skóla verði sem farsælast. Við teljum hugsanlegt að foreldrar fríi sig 

þeirri ábyrgð sem fylgir því að eiga barn í leikskóla. Ábyrgðin felst að okkar mati að 

stórum hluta í því að taka þátt í starfi leikskólans, vera virkur og veita því sem barnið 

lærir nána eftirtekt. Aðalnámskrá leikskóla setur leikskólum ákveðin ramma varðandi það 

hvernig staðið skal að foreldrasamstarfi og þau lög og þær reglugerðir sem segja til um að 

leikskólar séu skyldugir til að stuðla að foreldrasamstarfi, eins og kemur fram í fimmta 

kafla. Svo virðist vera sem ábyrgðin liggi hjá leikskólunum. Leikskólar þurfa að fylgja 

lagarammanum sem þeim er settur og koma á farsælu foreldrasamstarfi innan skólans. 

Okkur finnst oft talsvert vanta upp á að frumkvæðið komi frá foreldrunum og einnig að 

þeir, þegar þeir skrifa undir dvalarsamning barns í leikskóla, séu bundnir að því að sinna 

foreldrasamstarfi leikskólans. Foreldrasamstarf ætti að okkar mati í raun að vera skylda 

fremur en val. Leikskólakennarar þurfa að opna augu foreldra fyrir því hversu mikilvægt 
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það er að þeir sæki fundi og kynningar á vegum leikskólans. Alltof algengt er að 

foreldrum finnist þeir vita um hvað leikskólinn snúist og þess vegna þurfi þeir ekki að 

hlusta eitt haustið enn á kynningu um starf leikskólans. En við teljum kynninguna á starfi 

leikskólans ekki vera aðalatriðið. Það að mæta á foreldrafundi felur í sér ákveðna 

virðingu í garð barnsins sem og að það eflir foreldrasamstarfið, þann hluta 

foreldrasamstarfsins sem snýr að öðrum foreldrum. Eins og Bronfenbrenner sagði þá 

skilar farsælt foreldrasamstarf betri árangri barns í leikskóla. Því styrkara sem 

foreldrasamstarfið er og því betur sem foreldrar treysta leikskólakennurum þeim mun 

öruggari verða þeir í samskiptum við leikskólann.160 Grunnurinn að farsælli aðlögun er að 

okkar mati farsælt foreldrasamstarf. Foreldrasamstarf byggist í öllu á gagnvirkum 

samskiptum allra aðila þó er vert að hafa í huga að leikskólakennarar eru á heimavelli í 

flestum tilfellum, því nær öll samskipti á milli foreldra og leikskólakennara eiga sér stað í 

leikskólanum. Leikskólakennarar þurfa og þeim ber skylda til, eins og við greinum frá hér 

að framan, að eiga frumkvæði að því foreldrasamstarfi sem fram fer á milli foreldra og 

leikskóla.  

Foreldrasamstarfi við nýbúa svipar mjög til þess foreldrasamstarfs sem rætt hefur 

verið um hér að framan. Það sem þarf þó helst að huga að eru þeir tungumálaerfiðleikar 

sem oft koma upp. Fjölbreytileikinn verður sífellt meiri, nýbúum hefur fjölgað mikið 

undanfarin ár og eru þeir nú tæp 10% þjóðarinnar.161 Leikskólinn fer ekki varhluta af 

þessum breytingum og kalla þær á breytt viðhorf innan hans. Þeir þurfa að okkar mati nú 

sem aldrei fyrr að horfa til þess mikla fjölbreytileika sem birtist innan þeirra. Taka verður 

mið af þörfum allra og virða menningu, trú og viðhorf hvers og eins einstaklings. Ýmsar 

leiðir eru færar fyrir leikskóla til að leysa þá tungumálaerfiðleika sem komið var inn á hér 

að framan. Sveitarfélögin reyna að mæta kröfum samfélagsins um aðlögun nýbúa með 

því að starfrækja þjónustumiðstöðvar sem sjá meðal annars um túlkaþjónustu eins og 

fram kemur í kafla 3.1 og 3.2 þar sem rætt er um fjölmenningarstefnur sveitarfélaganna. 

Þar kemur fram að misjafnlega hefur verið staðið að málefnum nýbúa en 

Reykjavíkurborg hafi staðið sig hvað best ef litið er til almennrar stefnumótunnar og 

þýðingu á ýmsum bæklingum. Ríkisstjórnin hefur sett fram plagg sem nefnist Stefna 

                                                 
160 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir o.fl. 2006:32 
161 United Nations 2006 
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ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda, þar sem greint er frá þeim leiðum sem 

sveitarfélögum er ætlað að fara í stefnumótun fyrir málefni nýbúa. Þó að ljóst sé að 

nýbúar séu staðsettir um land allt og sveitarfélögin ættu því að vera undir það búin að 

mæta þörfum þeirra, þá virðist þar vera pottur brotinn. Að okkar mati mætti huga betur að 

móttöku nýbúa og aðlögun þeirra að samfélaginu. Við teljum of oft vera farinn sú leið að 

leysa vandamálin þegar þau koma upp í stað þess að vera undirbúin. Í kafla 4.3 kemur 

fram að í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur frá 2000 til 2001 virðist aðlögun nýbúabarna 

ekki vera með öðrum hætti en aðlögun annarra barna, einnig höfðu leikskólar litlar sem 

engar upplýsingar um þau börn sem voru að koma í aðlögun.162 

Líkt og við höfum greint frá í umræðu okkar um foreldrasamstarf þá er það 

grunnurinn að velferð barnsins í leikskólanum. Hvað varðar foreldrasamstarf við nýbúa 

þá er munurinn ekki svo mikill en viðbótin er talsverð. Það er að öðru og meira að huga 

þegar foreldrasamstarf við nýbúa er annars vegar. Helsta hindrunin í foreldrasamstarfi við 

nýbúa eru eins og áður sagði tungumálaerfiðleikarnir. Eins og kemur fram í kafla 5.2 í 

samtali okkar við Önnu Lilju þá virðast samskipti við nýbúaforeldra snúast meira um 

hvernig koma eigi skilaboðunum til skila heldur en hver skilaboðin eru, sérstaklega þegar 

enginn túlkur er tiltækur. Leikskólakennarar verða þrátt fyrir tungumálaörðugleika að 

leita allra leiða til að gera sig skiljanlega. Öll líkamstjáning okkar gefur ákveðin skilaboð. 

Það að sýna hlýju og umhyggju í garð barna sem og foreldra gerir það að verkum 

samskipti verða öruggari. Eins og við höfum sagt frá þá eru leikskólakennarar sífellt 

undir smásjá bæði foreldra og barna, því er ekki á annan veg farið með nýbúa. Með því 

að sýna barni umhyggju og hlýju gerum við nýbúaforeldrum ljóst að öruggt sé að skilja 

barnið eftir í okkar umsjá þó svo að tungumálaörðugleikar hamli samskiptum. Við teljum 

að leita verði allra leiða til að koma á farsælum samskiptum við nýbúaforeldra, skortur í 

túlkun má ekki standa í vegi fyrir því. Leikskólakennarar verða að nýta öll þau 

tjáningarform sem þeir búa yfir til að gera sig skiljanlega og um leið að veita foreldrum 

það öryggi sem þeir þurfa. 

Þróunarverkefnið Bifröst–brú milli heima sem við sögðum frá í kafla 5.2 er að 

okkar mati frábær viðbót við hið hefðbundna foreldrasamstarf. Það að hvert og eitt barn 

innan leikskólans hafi sína heimasíðu þar sem settar eru inn myndir og sögur af barninu 

                                                 
162 Hanna Ragnarsdóttir 2002:75 
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opnar leikskólastarfið enn frekar fyrir allri fjölskyldunni, ekki bara foreldrum heldur 

einnig stórfjölskyldunni sem dreifist vítt og breytt um landið og jafnvel heiminn. Þetta 

eykur þann möguleika að fjölskylda og vinir barnsins geti fylgst með lífi þess og starfi en 

einnig getur barnið nýtt heimasíðurnar til að sýna og segja frá vinum sínum í 

leikskólanum. Aðrir leikskólar ættu að taka sér þetta til fyrirmyndar og leyfa börnunum 

að hafa sína heimasíðu og leyfa jafnvel eldri börnunum að vera þátttakendur í gerð 

síðunnar.  

Í okkar huga merkir foreldrasamstarf samstarf milli leikskóla og foreldra. 

Auðvitað er samstarf milli leikskóla og foreldra grunnurinn að foreldrasamstarfi eins og 

við höfum áður sagt en með auknum fjölbreytileika samfélagsins þá þurfum við að víkka 

hugtakið. Foreldrasamstarf verður alltaf tenging á milli leikskóla, foreldra og barns en 

með aukningu nýbúa í leikskólum þarf leikskólinn að okkar mati taka þátt í að halda 

tengslum barnsins við fjölskyldu sína víðsvegar um heiminn. Það sem við teljum hamla 

foreldrasamstarfi hvað helst er í raun sú staðreynd að sveitarfélögin hafa ekki staðið sig 

sem skyldi hvað varðar gerð móttökuáætlana fyrir nýbúa. Leikskólakennarar verða að 

hafa í einhvern brunn að leita þegar kemur að foreldrasamstarfi við nýbúa. Það er ófært 

að leggja slíka ábyrgð á leikskólana sem móttaka nýbúa er, sérstaklega þegar grunnurinn 

er ekki til staðar. Leiða verður hugann að því hversu mikilvægt það er fyrir velferð barna 

að vel sé staðið að foreldrasamstarfi. Því ætti það að vera sómi hvers sveitarfélags að hafa 

móttökuáætlun fyrir nýbúa á reiðum höndum svo hægt sé að sinna málefnum þeirra á sem 

bestan hátt. Einnig ættu þessi málefni að vera hluti af námi leikskólakennara og vegna 

þess hve ört þau breytast þurfa þau að vera í sífelldri endurskoðun. Leikskólakennurum 

ber einnig að leita sér þekkingar um hvernig best sé staðið að móttöku nýrra barna í 

leikskóla.  

Eins og sjá má af þessari umræðu hefur starf leikskólakennarans breyst á 

undanförnum árum. Aukinn fjölbreytileiki kallar á nýjar áherslu í starfi og því þarf 

leikskólakennarinn að bregðast við. Vegna þess hve hröðum breytingum fjölmenningin 

tekur þarf leikskólakennarinn sífellt að endurskoða starf sitt og þær áherslur sem hann 

leggur. Við teljum okkur hafa svarað þeim rannsóknarspurningum sem við lögðum upp 

með. Augu okkar hafa opnast fyrir því hvernig staðið er að aðlögun hérlendis og einnig 

höfum við fundið að víða er þörf á úrbótum. Eins og við greindum frá í inngangi 
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ritgerðarinnar þá kom okkur verulega á óvart hversu lítið hefur verið skrifað um aðlögun. 

Aðlögun gegnir mikilvægu hlutverki í leikskólagöngu barns og því finnst okkur merkilegt 

að fræðimenn hafi ekki skoðað þetta ferli betur og kannað hvaða leiðir henti best. Einnig 

virðist þörf á úrbótum hvað varðar foreldrasamstarf við nýbúa. Tungumálaerfiðleikar 

virðist vera stærsti þátturinn í því að hamla slíku samstarfi. Foreldrasamstarf við nýbúa 

og foreldrasamstarf almennt er að mörgu leyti eins en leikskólar sem og sveitarfélög 

þurfa að standa betur að túlkaþjónustu við foreldra sem þurfa á henni að halda. Það er 

mikilvægt að leikskólakennarar hafi þá framtíðarsýn að nýbúar séu komir til að vera og sá 

fjölbreytileiki sem við þekkjum verði alltaf til staðar. Fólk muni halda áfram að flytjast til 

Íslands og þurfa að læra tungumálið. Þess vegna munu leikskólakennarar alltaf standa 

frammi fyrir því að eiga foreldrasamstarf við nýbúa þar sem grípa þarf til annarra 

tjáningarforma en tungunnar. Fordómar geta byggst á fávisku og því er nauðsynlegt að 

fræðsla um nýbúabörn og foreldra þeirra verði hluti af námi verðandi leikskólakennara.  

Að okkar mati eiga móttökuáætlanir að vera til staðar í leikskólum landsins. 

Áætlun sem skýrir frá því hvernig staðið skuli að móttöku barns sem er að hefja 

skólagöngu sína. Í áætluninni þarf að koma fram hvernig staðið skuli að aðlögun, hvernig 

foreldrasamstarfi skuli komið á og hvernig taka eigi á móti nýbúabörnum og foreldrum 

þeirra. Í henni mætti þá greina þau gildi sem leikskólinn vildi hafa að leiðarljósi til þess 

að jafna stöðu þeirra sem tengjast leikskólanum, bæði börnum og fullorðnum. Áætlunin 

þyrfti að innihalda allar þær upplýsingar sem leikskólinn á að veita foreldrum og einnig 

eyðublöð svo leikskólinn geti aflað þeirra upplýsinga sem að hann þarf um barnið áður en 

það byrjar í leikskólanum. Því væri í framhaldi af þessu lokaverkefni gaman að setja 

saman móttökuáætlun fyrir leikskóla. Sú móttökuáætlun þyrfti að taka á þeim þáttum sem 

við tilgreinum hér að ofan og greina ítarlega frá hverjum og einum. Auðvitað eiga 

leikskólar og skólar almennt að vera undir það búnir að taka á móti nýjum nemendum. 

Það sem vantar þó upp á er að fleiri sveitarfélög marki sér stefnu í málefnum nýbúa og 

móti grunnstefnu fyrir skólana. Sveitarfélögin þurfa að hafa á reiðum höndum 

upplýsingar um allt það sem nýbúar þurfa að vita í nýju samfélagi og þá þjónustu sem 

þeir þurfa og eiga rétt á. Ríkisstjórnin hefur eins og við höfum margoft greint frá mótað 

stefnu um aðlögun nýbúa. Sú stefna er ákveðinn grunnur að þeirri stefnu sem 

sveitarfélögin eiga að móta. Leikskólarnir heyra undir sveitarfélögin og það eru ekki rétt 
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vinnubrögð að okkar mati að hver og einn leikskóli finni upp hjólið við gerð 

móttökuáætlana. Sveitarfélögin þurfa að gefa tóninn. 
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7 Lokaorð 

Þegar við lögðum af stað með þetta verkefni ákváðum við að hafa að leiðarljósi 

rannsóknarspurningarnar: Hvað þarf að hafa í huga þegar barn byrjar í leikskóla? og 

hvernig er foreldrasamstarfi við nýbúa háttað? Við ákváðum að skoða þessa tvo þætti 

leikskólastarfsins því bæði finnst okkur þessir þættir mikilvægir og einnig að þeim væri 

ekki gefin nógu mikill gaumur. Jafnframt höfðum við orðið varar við þá breytingu sem 

leikskólar og samfélagið allt hafa tekið undanfarin ár og okkur fannst við ekki hafa fengið 

nógu mikla fræðslu hvað málefni nýbúa varðar. Okkur fannst því tilvalið að velja okkur 

þessi viðfangsefni. Til þess að leita svara við þessum spurningum lögðum við málið upp 

frá mörgum hliðum. Við skoðuðum þroska barna út frá kenningum ýmissa fræðimanna 

svo sem Bowlby (1907—1990), Erikson (1902—1994) og Mary Ainsworth (1913—

1999). Við vörpuðum ljósi á réttindi nýbúa á Íslandi út frá stefnu ríkisstjórnarinnar um 

aðlögun innflytjenda ásamt stefnum nokkurra sveitarfélaga. Við vísuðum í lög og 

reglugerðir sem og Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Við fórum yfir 

tölulegar upplýsingar frá Hagstofu Íslands hvað varðar fjölgun barna í leikskólum sem og 

fjölgun nýbúabarna í leikskólum og fjölgun nýbúa á Íslandi í tengslum við EES—

samninginn. Til að styðja mál okkar enn frekar vísuðum við í þróunarverkefni tveggja 

leikskóla, Iðavallar á Akureyri og Lækjaborgar í Reykjavík en þessi þróunarverkefni 

fjölluðum um fjölmenningu í leikskóla og móttöku nýbúabarna og foreldra þeirra. Einnig 

höfðum við samband við starfsmenn tveggja leikskóla, Iðavallar á Akureyri og 

Fögrubrekku í Kópavogi og fengum upplýsingar um hvernig aðlögun er háttað hjá þeim.  

Með þessari ritgerð vildum við opna augu fólks fyrir því hversu mikilvæg aðlögun 

barna í leikskóla er. Þroski barna byggist á að þau búi við umhyggju og öryggi. Allir þeir 

sem annast barnið þurfa að hafa þessa þætti í huga. Vel heppnuð aðlögun barns í 

leikskóla leggur línurnar að farsælu foreldrasamstarfi og þannig stuðla leikskólakennarar 

og foreldrar að vellíðan og þroska barns í leikskóla. Þannig mun gerð móttökuáætlana 

fyrir börn í leikskóla leggja grunninn að velferð barnsins og því gildir að: „Það skal 

vanda sem lengi á að standa“. 
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