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rannsóknarhugmyndina lengi í maganum áður en ég hófst handa. Gagnaöflun 

og skrif fóru fram á árunum 2012 til 2013. Ég vil nota tækifærið og þakka 
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Ágrip 

 

Markmiðið með þessari rannsókn er að varpa ljósi á reynslu og upplifun 

erlendra foreldra af því að byrja með barn í leikskóla og skoða hvernig 

leikskólinn og sveitarfélagið styðja við aðlögun barns og foreldra að 

leikskólanum. Í rannsókninni er eftirfarandi rannsóknarspurning lögð til 

grundvallar: Hver er reynsla erlendra foreldra af því að byrja með barn í 

íslenskum leikskóla?   

Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn. Við gagnaöflun voru tekin 

hálfopin viðtöl við foreldra sex barna í tveimur leikskólum í einu sveitarfélagi. 

Móttökuáætlun leikskólanna fyrir tvítyngd börn var skoðuð, sem og 

stefnumörkun sveitarfélagsins um þjónustu og móttöku á erlendum börnum 

og foreldrum þeirra í leikskóla. 

Niðurstöður benda til þess að erlendir foreldrar í þessum tveimur 

leikskólum séu almennt ánægðir með leikskólann sinn og starfið sem þar er 

unnið, þó þekking þeirra á námsstefnu leikskólanna sé takmörkuð. Einnig 

benda niðurstöður til þess að erlendir foreldrar þurfi oft að hafa frumkvæði 

að samskiptum við starfsfólk og skortur sé á upplýsingaflæði og virkri 

þátttöku foreldranna innan leikskólans. Tungumálaerfiðleikar hafi áhrif á 

samvinnu og samskipti á milli foreldra og starfsfólks leikskólans og dragi úr 

þátttöku foreldranna við opinbera viðburði, eins og foreldrafundi. Enn 

fremur benda niðurstöður til þess að bæta þurfi aðlögun barna og foreldra 

þeirra og horfa meira til menningarlegs bakgrunns þeirra. Síðast en ekki síst 

verður að nefna að erlendu börnin eiga lítil sem engin samskipti við önnur 

börn af leikskólanum utan hefðbundins leikskólatíma. Sama má segja um 

erlendu foreldrana. Þeir tengjast ekki öðrum foreldrum innan leikskólans.  
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Abstract 

 

“This is just a part of the culture here and you 

 just have to go with the flow” 

The experience of foreign parents when their 

 child starts in Icelandic preschool 

 

The goal of this research is to look at the experience of foreign parents when 

their child starts preschool and explore how the preschool and the town 

support the adaptation of the child and the parents at the preschool. In the 

research the following hypothesis is explored: What is the experience of 

foreign parents when their child starts in an Icelandic preschool? 

This is a qualitative research done by interviewing the parents. To gather 

data semi structured interviews were done with parents of six children in two 

preschools in one town. Orientation plan for the bilingual children for the 

preschools was investigated and also the town's plan as to services for 

foreign born children and their parents. 

The results show that foreign born parents in those two preschools are 

generally happy with the preschools and the programs that are offered, even 

though their knowledge of the curriculum is limited. Also the results show 

that foreign born parents frequently instigate the communication with the 

preschool and there is lack of communication from the preschool and active 

participation at the preschool by those parents. Language difficulties 

influence the cooperation and communication between the parents and 

employees of the preschools and limit the participation from the parents for 

scheduled events like parent teacher conferences. The research further 

shows the need to improve adaptation of the children and their parents and 

look more at their cultural background. Last, but not the least, it should be 

mentioned that foreign born children have almost no communication (play 

dates) with other children from the preschool outside normal school hours. 

The same can be said of the parents, they do not associate with other parents 

from the preschool. 
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1 Inngangur 

„Í leikskóla er gaman, þar leika allir saman“ er upphaf lags sem oft er sungið 

í leikskólum landsins. Þessi texti endurspeglar að hluta hugmyndafræði 

leikskólans um að hann sé uppeldis- og menntastofnun, þar sem börn komi 

saman til að læra í gegnum leik undir handleiðslu kennara. Búið er að 

viðurkenna mikilvægi leikskólastigsins með því að gera það að fyrsta 

skólastigi en á Íslandi ganga nánast öll börn í leikskóla. Samkvæmt Hagstofu 

Íslands (e.d. -d) fæddust rúmlega 14.700 börn á Íslandi á árunum 2008 til 

2010 og jafnframt má sjá að ríflega 13.000 börn 3-5 ára eru í leikskóla. Okkar 

fyrrum einsleita samfélag hefur breyst á undanförnum árum og 

barnahópurinn í leikskólanum endurspeglar þá fjölbreyttu flóru fólks sem í 

samfélaginu býr. Árið 2000 voru um 2000 innflytjendur búsettir á Íslandi en 

árið 2012 voru þeir 28.903 (Hagstofa Íslands e.d. -c). Opinber skólastefna um 

nám án aðgreiningar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) og 

aukinn fjöldi innflytjenda hefur kallað á breytta starfshætti í leikskólum. 

Mæta þarf ólíkum þörfum og ólíkum bakgrunni barna með 

einstaklingsmiðuðu námi. 

Samskipti og samvinna við foreldra er ein af grunnstoðum 

leikskólastarfsins, eins og sjá má í nýjum leikskólalögum (Lög um leikskóla, 

2008). Mikilvægi góðrar samvinnu er síst minni þegar kemur að því að 

sameinast um menntun, þroska og vellíðan barns. Frumkvæði að þessum 

samskiptum verður að koma frá starfsfólki leikskólans sem einnig þarf að 

huga að vel heppnaðri móttöku barna og foreldra. Mörg sveitarfélög hafa 

útbúið móttökuáætlun fyrir börn af erlendum uppruna, sem er skref í rétta 

átt, og flestir leikskólar eru með móttöku- og aðlögunarskipulag fyrir börn. 

Vel heppnuð aðlögun barns og góð fyrstu kynni foreldra af leikskólanum eru 

mikilvæg til að byggja upp traust og góð samskipti fyrir komandi leikskóladvöl 

barna og ekki síður mikilvæg fyrir áframhaldandi skólagöngu.  

Ég útskrifaðist úr Fósturskóla Íslands árið 1989 og hef starfað nánast 

samfellt í leikskóla síðan, ýmist sem deildarstjóri eða sérkennslustjóri. Á 

þessum tíma hef ég upplifað aukinn fjölda erlendra barna í þeim leikskólum 

sem ég hef starfað við. Kveikjan að þessari rannsókn var reynsla mín af 

samskiptum við erlenda foreldra í leikskóla síðustu sex ár. Fjöldi barna sem 
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tala fleiri en eitt tungumál hefur aukist til muna í þeim leikskóla þar sem ég 

starfa. Í flestum tilfellum er um að ræða tvítyngd börn sem eiga annað 

foreldrið íslenskt og hitt erlent, en einnig eru nokkur tilvik þar sem báðir 

foreldrar eru erlendir. Reynsla mín er sú að þrátt fyrir skipulegar 

móttökuáætlanir komi upp misskilningur og óánægja hjá foreldrunum og því 

fór ég að velta fyrir mér hver sé sýn erlendra foreldra á það móttöku- og 

aðlögunarskipulag sem unnið er eftir í leikskólum. Aðrir þættir sem ég hef 

einnig velt fyrir mér eru til dæmis hvað erlendir foreldrar sjái sem hindrun í 

samskiptum við starfsfólk leikskóla og hvaða væntingar þeir hafi til 

leikskóladvalar. Sjálfsagt má reikna með því að viðhorf erlendu foreldranna 

séu ólík og tengist reynslu þeirra, menningu og bakgrunni. Ég tel þrátt fyrir 

það nauðsynlegt að skoða reynslu þeirra af því að byrja með barn í leikskóla. 

Það gæti nýst starfsfólki leikskóla til þess að auka gæði í móttöku tvítyngdra 

barna og eflt samskipti og samvinnu við foreldra þeirra.  

 Þegar talað er um erlenda foreldra er okkur vandi á höndum, því erfitt er 

að skilgreina slíkan hóp. Í þessari rannsókn er gengið út frá því að erlendir 

foreldrar séu hópur fólks sem ekki hefur alist upp á Íslandi og hefur ekki 

íslensku sem móðurmál, en er búsettur hér. Í stað þess að alhæfa um þarfir 

þessa fjölbreytta hóps er nauðsynlegt að skoða reynslu einstaklinganna og 

ganga út frá því að aðlaga þurfi áætlanir og viðmið fyrir hverja fjölskyldu 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2007). Búast má við að þekking og skilningur á íslensku 

leikskólastarfi sé mismunandi þegar um fjölbreytilegan foreldrahóp er að 

ræða og það sama má segja um væntingar hans til leikskólans. Ég tel 

mikilvægt að draga fram reynslu erlendra foreldra af því að byrja með barn í 

leikskóla til þess að starfsfólk leikskólans öðlist betri skilning á fjölbreytilegri 

stöðu þeirra og geti með því komið frekar til móts við væntingar þeirra og 

þarfir.  

Markmiðið með þessari rannsókn er að varpa ljósi á reynslu og upplifun 

erlendra foreldra af því að byrja með barn í leikskóla og af því umhverfi sem 

þeim er búið af bæjarfélaginu og leikskólanum. Í rannsókninni er eftirfarandi 

rannsóknarspurning lögð til grundvallar: Hver er reynsla erlendra foreldra af 

því að byrja með barn í íslenskum leikskóla? Rannsóknin er eigindleg 

viðtalsrannsókn. Við gagnaöflun tók ég hálfopin viðtöl (e. semi structured 

interviews) við foreldra sex barna, þar sem foreldrar hvers barns voru báðir 

af erlendu bergi, höfðu ekki alist upp á Íslandi og byrjað með barn í 

leikskólunum á undangengnu hausti. Þessi foreldrahópur tilheyrði tveimur 
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leikskólum í einu sveitarfélagi. Ég skoðaði líka fjölmenningarstefnu 

sveitarfélagsins auk móttöku- og aðlögunaráætlana leikskólanna og athugaði 

hvernig þessi umgjörð birtist í upplifun erlendu foreldranna. 

Ritgerðin byggist upp á tveimur fræðilegum köflum; annars vegar kafla tvö 

um leikskólann og kafla þrjú um foreldrasamstarf. Í fyrri kaflanum fjalla ég 

um þær breytingar sem hafa orðið í leikskólum hér á landi. Þessar breytingar 

eru meðal annars tilkomnar vegna breyttrar skólastefnu, þar sem lögð er 

áhersla á að öll börn, óháð atgervi, geti sótt sinn heimaleikskóla. Einnig fjalla 

ég um aðra mikilvæga breytingu í leikskólaumhverfinu, en það er fjölgun 

leikskólabarna sem eiga íslensku sem annað mál. Í því samhengi er mikilvægt 

að skoða hvað felist í fjölmenningarlegri menntun sem og heimamenningu, 

skólamenningu, tvítyngi og að læra íslensku sem annað mál. Þar sem ég er að 

skoða upplifun erlendra foreldra af því að byrja með barn í leikskóla er 

nauðsynlegt að skoða foreldrasamstarf. Kafli þrjú fjallar, eins og áður segir, 

um foreldrasamstaf og þá þætti sem skipta máli þegar kemur að aðlögun 

barna í leikskóla, en þeir eru: Fyrsta viðtal, aðlögunartími, samvinna og 

lykilpersóna. Í fjórða kafla er komið að rannsókninni og þar fjalla ég um 

markmið rannsóknarinnar og aðferðafræði. Einnig kemur fram stutt kynning 

á bæjarfélaginu, leikskólunum sem tóku þátt í rannsókninni og foreldrunum 

sem ég tók viðtöl við. Í fimmta kafla eru helstu niðurstöður reifaðar. Sjötti 

kafli er umræðukafli, þar sem ég tengi niðurstöður rannsóknarinnar við 

fræðilega þekkingu. Í sjöunda kafla eru lokaorð. 
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2 Leikskólinn 

Á undanförnum áratugum hafa orðið talsverðar breytingar á 

leikskólastarfi. Flestir leikskólar hafa gert metnaðarfullar námskrár, byggðar 

á Lögum um leikskóla og Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Hin íslenska löggjöf hefur mótast undir 

áhrifum frá norrænu félags- og uppeldisnálguninni (e. social pedagogy 

approach), eins og sjá má í skýrslu Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu 

(OECD) (2006). Þar kemur fram að Norðurlöndin líta á leikskólaárin sem fyrsta 

menntunarstig barna, þar sem lögð er áhersla á vellíðan og eflingu almennra 

þroskaþátta í gegnum sjálfsprottinn áhuga og leik.  

Hluti af gæðastefnu leikskóla er endurmat á leikskólastarfi. Hægt er að 

meta gæði leikskólastarfs út frá ólíkum sjónarhornum. Katz (1999) talar um 

fimm sjónarmið til að meta gæði leikskólastarfs. Fyrst bera að nefna mat sem 

stjórnendur gera (e. top-down perspective). Önnur nálgun er að skoða 

hvernig börn upplifa leikskólann sinn (e. bottom-up perspective). Þriðja 

nálgunin er viðhorf foreldra til leikskólans (e. outside-inside perspective). 

Fjórða nálgunin er viðhorf starfsfólksins sem vinnur í leikskólanum (e. inside 

perspective) og að lokum fimmta nálgunin sem er viðhorf nánasta umhverfis 

og bæjarfélags (e. outside perspective/ultimate perspective). Katz leggur 

áherslu á að allar þessar nálganir verðskuldi íhugun þegar meta á gæði 

leikskólastarfs. 

Fram kemur hjá Jóhönnu Einarsdóttur (2010) að fremur fáar rannsóknir 

hafi verið gerðar á viðhorfum íslenskra foreldra til leikskóla, nema þá helst 

reglubundnar kannanir sveitafélaga. Í niðurstöðum á rannsókn sem hún 

framkvæmdi um viðhorf foreldra 5-6 ára barna í þremur leikskólum til 

leikskólastarfs, kemur meðal annars fram að tengsl voru á milli ánægju 

foreldra með starfsfólk og ánægju þeirra með leikskólann. Hvað varðar 

samskipti við starfsfólk virtust foreldrar helst velja óformleg dagleg samskipti. 

Foreldrarnir höfðu ekki áhuga á að taka þátt í að skipuleggja starfið og fannst 

nóg af foreldrafundum og skipulögðum viðburðum (Jóhanna Einarsdóttir, 

2010).  

Jón Torfi Jónasson (2006) telur að þrátt fyrir að hlutverk og markmið 

leikskólans séu skýr, eigi hann samt í ákveðinni tilvistarkreppu. Innan 

leikskólans vilji starfsfólk halda uppi faglegum vinnubrögðum en 

stjórnmálamenn og kjósendur hafi það að helsta markmiði að skapa pláss 

fyrir börnin. Hann segir að komið sé að því að þjóðfélagið verði að gera það 
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upp við sig hvað það vilji gera við þetta dýra kerfi. Nú sé svo komið að flestir 

foreldrar þurfi að vinna úti til að sjá fjölskyldunni farborða. Jón Torfi spyr þá 

hvort að samfélagið sætti sig við að foreldrar feli stofnunum uppeldi barna 

sinna í svo ríkum mæli, en mikil aukning er á sókn barna í leikskólann og dvelja 

þau þar lengur hvern dag en áður. 

 

2.1 Samsetning barnahópsins 

Miklar breytingar hafa orðið á samsetningu barnahópsins í leikskólum á 

Íslandi undanfarin ár með innleiðingu stefnu um skóla án aðgreiningar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011) eða skóla margbreytileikans, 

eins og ég mun framvegis nefna hana. Hér er átt við að öllum börnum sé gert 

kleift að sækja sinn heimaskóla óháð atgervi. Ferguson (2008) segir að þessi 

menntastefna sé ferli sem hafi það að markmiði að allir nemendur séu virkir 

og taki lýðræðislegan þátt. Hér sé sérkennslu og almennri kennslu fléttað 

saman. Stuðningur sé í boði fyrir alla sem þarfnist hans og litið sé á 

fjölbreyttan nemendahóp sem kost. Í skilgreiningu UNESCO-IBE (2008) er 

tekið í sama streng en þar segir að skóli margbreytileikans þurfi að taka tillit 

til ólíkra námsþarfa og námsgetu nemenda og að allir eigi að hafa kost á góðri 

menntun sem mæti væntingum nemenda og samfélagsins. Tölur frá Hagstofu 

Íslands (e.d. -a) sýna að börn sem nutu sérstaks stuðnings í leikskólum voru 

553 árið 1998 en þeim hefur fjölgað og voru þau 1.124 árið 2012. 

 Önnur mikilvæg breyting hvað varðar barnahópinn í leikskólum 

landsins er aukinn fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku. Samkvæmt 

Hagstofu Íslands voru 572 börn með annað móðurmál en íslensku í 

leikskólum árið 1998 en árið 2011 voru þau 1.908 (Hagstofa Íslands, e.d. -b). 

Af þessum tölum má sjá fjölgun barna sem hafa íslensku sem annað mál og 

þar af leiðandi fjölgun erlendra foreldra. Fram kemur hjá Hargreaves (2000) 

að samfélagslegar breytingar hafi víðtæk áhrif á stöðu og þarfir barna og 

fjölskyldna þeirra. Einnig verður að hafa í huga að líta þarf til allra þátta í 

umhverfi og lífi barns til þess að hægt sé að stuðla betur að þroska og vellíðan 

(National center on education and economy, 2007). Því er ljóst að leikskólinn 

hefur þurft að bregðast við með einhverjum hætti og hefur hann til þess 

margvíslegar leiðir. Við skulum skoða í framhaldinu fjölmenningu og 

fjölmenningarlega menntun, sem er ein þeirra leiða sem farin er í leikskólum. 
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2.2 Leikskólinn í fjölmenningarsamfélagi 

Í hinu flókna alþjóðlega nútímasamfélagi sem við búum í er varla hægt að 

komast hjá því að fá einhverja vitneskju um aðra menningarheima. Giddens 

(1999) segir að hnattvæðing (e. globalisation) sé komin til vegna útbreiðslu 

lýðræðis og hún hafi áhrif á alla þætti lífs okkar, til dæmis hvernig við búum, 

trú okkar og fjölskyldulíf. Margir fara frá heimalandi sínu til að afla sér 

menntunar eða atvinnu og flytja með fjölskyldur sínar til nýrra heimkynna. 

Þessi þróun hefur einnig átt sér stað á Íslandi. Hinn fjölbreytti barnahópur 

sem er í leikskólanum dag hvern hefur vissulega áhrif á starfsemi hans. 

Mikilvægt er fyrir starfsfólk leikskólanna að hafa einhverja þekkingu á 

menningarlegum bakgunni barnanna og foreldra þeirra til að geta mætt 

ólíkum þörfum.  

Upphaf fjölmenningarstefnu í leikskólum á Íslandi má rekja til samþykktar 

Leikskóla Reykjavíkur um fjölmenningarstefnu sem samþykkt var í 

leikskólaráði árið 2001. Nokkru áður, eða árið 1995, hafði borgarstjórinn í 

Reykjavík sett á laggirnar nefnd sem kanna átti aðstæður nýbúa á Íslandi 

(Björk Helle Larsen o.fl., 2007). Í kjölfarið mótaði Reykjavíkurborg heildstæða 

mannréttindastefnu sem samþykkt var árið 2006. Þar segir meðal annars í 8. 

kafla:  

„Óheimilt er að mismuna borgarbúum vegna uppruna þeirra, 

litarháttar, þjóðernis, menningarlegs bakgrunns eða vegna hvers kyns 

flokkunar sem byggð er á kynþáttahyggju. Framlag hvers og eins skal 

metið að verðleikum og allir eiga rétt á sanngjarnri framkomu, óháð 

uppruna eða þjóðerni“ (Reykjavíkurborg, 2006). 

 

Segja má að Fjölmenningarstefna Reykjavíkurborgar hafi verið opinber 

viðurkenning á því að leikskólinn hafi sérstökum skyldum að gegna gagnvart 

erlendum börnum og foreldrum þeirra. Aukin umræða um málefni erlendra 

barna og foreldra þeirra innan leikskólasamfélagins, sem og kröfur til 

leikskóla um að sýna í námskrám sínum hvernig þeir standi að málefnum 

erlendra barna, hefur gert starfsfólk meðvitaðara um mikilvægi þessa 

málaflokks (Björk Helle Larsen o.fl., 2007).  

 

2.3 Fjölmenningarleg menntun 

Margt er líkt með skóla margbreytileikans og fjölmenningarlegri menntun (e. 

multicultural education), þótt uppruni þeirra sé úr ólíkum áttum. Báðar 

stefnurnar hafa það að markmiði að tryggja skuli öllum börn jöfn tækifæri til 
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náms. Hér er gert ráð fyrir því innan menntakerfisins að þangað komi 

nemendur sem hafi sérstöðu, til dæmis vegna fötlunar, trúarbragða og 

menningar, og tekið sé á móti þeim með jákvæðu hugarfari og viðeigandi 

aðgerðum (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010). 

Fram kemur hjá J. A. Banks (2010) að fjölmenningarleg menntun sé gædd 

að minnsta kosti þremur eiginleikum, sem eru hugmynd, menntunarlegar 

umbætur og ferli. Fjölmenningarleg menntun felur í sér að allir eigi að hafa 

jafnan aðgang að námi í skóla, óháð kynferði, félagslegri stöðu eða 

menningarlegum sérkennum. Til að hægt sé að fylgja eftir þessum 

markmiðum telja Hanna Ragnarsdóttir (2007) og J. A. Banks (2010) 

nauðsynlegt að fjölmenningarleg menntun nái til allra þátta skólastarfsins, 

þ.e. námsefnis, námsskráa, kennsluaðferða, auk þess sem skólamenning og 

stjórnendur þurfi líka að styðja við stefnuna. Hægt er að lýsa 

fjölmenningarlegri menntun sem margvíslegum leiðum til að jafna 

menntunaraðstæður fyrir konur, þjóðarbrot, minnihlutahópa, fátæka og fólk 

með fötlun (Banks, 2010).  

Þetta viðhorf endurspegla Lög um leikskóla en þar segir meðal annars í 2. 

gr.:  

 

„Starfshættir leikskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, 

jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu 

fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar“ (Lög um 

leikskóla, 2008).   

 

Aðalnámskrá leikskóla byggir einnig á þeirri menntunarsýn að skapa eigi 

öllum börnum námsumhverfi sem mæti þörfum þeirra, byggi á styrkleikum 

barnanna og taki tillit til fjölbreytileika mannlífs og annarra menningarheima. 

Þar er einnig lögð áhersla á jafnrétti, virðingu, lýðræði, að börn læri að bera 

umhyggju fyrir öðru fólki og þrói með sér samkennd, tillitssemi og vináttu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Guðrún Pétursdóttir (2003) 

hefur bent á að ef unnið er í skólunum einungis með þá þætti sem skilja á 

milli menningarheima, sé hætta á því að það ýti undir staðalmyndir og 

fordóma. 

Í leikskólanum Lækjarborg var starfrækt þróunarverkefnið 

Fjölmenningarskóli á árunum 2001 til 2004. Ein af niðurstöðum verkefnisins 

sýndi að aukið foreldrasamstarf lyfti upp leikskólastarfinu auk þess sem það 

leiddi til þess að tvítyngdu börnin urðu glaðari og stoltari (Anna Þ. 

Ingólfsdóttir og Elsa S. Jónsdóttir, 2004). Þetta sýnir okkur mikilvægi 
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foreldrasamstarfs. Það hefur áhrif á starfið inni í leikskólanum, öryggi 

starfsfólks , ánægju foreldranna og ekki síst vellíðan barnanna. 

 

 Ljóst er að mikilvægt er að taka tillit til fjölbreytileika og ólíkra þarfa barna 

og foreldra þeirra. Í næsta kafla skulum við skoða hvernig ólík menning 

heimafyrir og í skóla getur skapað hindranir í námi barns og samskiptum á 

milli fjölskyldu og skóla. 

 

2.4 Heimamenning og skólamenning  

Hugtakið menning er flókið fyrirbæri og skilgreint á ýmsan hátt. Í stuttu máli 

er hægt að segja að menning sé hinn félagslegi arfur sem flyst á milli kynslóða, 

eins og tungumál, siðir, venjur og reglur. Þessar reglur eru einstaklingnum í 

blóð bornar, oft án þess að hann geri sér grein fyrir því (Haraldur Ólafsson, 

1998). Liz Brooker (2002) gerði rannsókn á því hvernig menningarlegur 

bakgrunnur nemenda hefur meðal annars áhrif á námsárangur. Hún segir að 

einn þeirra þátta sem hafi áhrif á líðan og námsárangur barna sé þegar þeirra 

heimamenning (e. culture of home) sé ólík menningu skólans (e. school 

culture). Brooker segir jafnframt að þessi ólíki menningarbakgrunnur geti 

valdið óöryggi og jafnvel kvíða hjá nemendum. 

Breski félags- og málfræðingurinn Basil Bernstein (1990; 2000) hefur beitt 

sér fyrir því að greina skólaumhverfið með það að leiðarljósi að bæta það. 

Hann hefur sett fram gagnlegar kenningar sem hjálpa okkur við að skoða 

tengsl skóla og heimila. Eitt af því sem Bernstein hefur skoðað er með hvaða 

hætti nemendur lesa í hið flókna táknkerfi skólans og notast hann þar við tvö 

hugtök; annars vegar umhverfislæsi (e. recognition rules) og hins vegar 

athafnafærni (e. realization rules). Umhverfislæsi vísar til hæfni til að skilja og 

lesa í þetta táknkerfi sem stýrir samskiptum og athöfnum og gerir nemendum 

kleift að skilja til hvers er ætlast af þeim. Á hinn bóginn hjálpar athafnafærni 

nemendum að aðhafast og eiga samskipti eins og ætlast er til í viðkomandi 

umhverfi. Færnin byggist á hæfni nemandans til að koma þekkingu sinni á 

framfæri á þann hátt sem er skiljanlegur og við hæfi fyrir annað fólk í sömu 

menningu. Bernstein heldur því fram að fyrir flestar fjölskyldur verði 

félagsmótun barnanna með því móti að þau hafi fyrirmyndir. Nám þeirra 

gerist sjálfkrafa við ákveðna umgjörð og með reglum menningarinnar sem 

þau alist upp við. Þessar reglur séu oft á tíðum ósýnilegar fyrir þá aðila sem 

alist upp utan við þann vettvang. Samfélagið hafi einnig áhrif á þroska 

barnsins og ef ríkjandi gildismat og uppeldisumræða sé ólík þeirri sem er á 
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heimilinu, geti það valdið félagslegum, menningarlegum og mállegum 

erfiðleikum og togstreitu (Bernstein:2000). 

 Stýrandi orðæða (e. regulative discourse), það er miðlun siðareglna 

sem oftast eru duldar, sem er inni á heimilinu getur verið ólík þeirri stýrandi 

umræðu sem börnin upplifa í skólanum. Það getur valdið þeim erfiðleikum 

við að lesa í umhverfi sitt og koma fram með viðeigandi hætti, það er 

umhverfislæsi og athafnafærni. Bernstein heldur því fram að þær námsvenjur 

sem börn læri heima fyrir vegi þyngra í lífi barns heldur en þær námsvenjur 

sem þau læri síðar meir í skólanum (Bernstein, 1990).  

Fram kemur í niðurstöðum í rannsókn Brooker (2002) að hin stýrandi 

orðræða skólans búi til þröskulda á milli heimilis og skóla, bæði hvað varðar 

tungumál og menningu, og útiloki þar af leiðandi fulla þátttöku sumra 

foreldra og nemenda í skólasamfélaginu. Hinar duldu siðareglur tryggi það að 

mjög fáir foreldrar séu í raun tilbúnir fyrir það hlutverk að styðja barn í skóla 

vegna ólíks bakgrunns. Því sé nauðsynlegt að hinir fullorðnu í umhverfi 

barnsins, bæði foreldrar og kennarar, séu meðvitaðir um þær leiðir sem 

barnið noti til að skilja og læra á umhverfi sitt, annars er líklegt að barnið lendi 

í erfiðleikum með að skilja og þekkja skólamenninguna.   

Rannsóknir Sylva og Siraj-Blatchford (1995) styðja við áðurnefndar 

kenningar Bernstein. Athugun þeirra á menntun erlendra leikskólabarna í 

fjórum löndum leiddi í ljós að allar fjölskyldur búa yfir auðlegð og styrk sem 

nauðsynlegt er fyrir skólann að kynna sér og nýta. Hins vegar liggur mismunur 

í menningarauði (e. cultural capital) og því er stundum erfitt fyrir börn og 

fjölskyldur að ná taktinum í skólanum. Þetta má oft rekja til lítilla samskipta 

skólans við fjölskyldur þjóðernisminnihluta en rannsóknir sýna að 

nemendum vegnar mun betur þegar foreldrar eru í góðu sambandi við 

skólann (C. A. M. Banks, 2010; Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2007; Knopf og Swick, 2007; Turney og Kao, 2009). Fleiri þættir geta líka 

spilað inn í þegar erfitt reynist fyrir fjölskyldur og börn að aðlagast 

námsumhverfinu. Field (2010) bendir á að það dragi úr möguleikum barna 

sem koma frá fátækum fjölskyldum til að ná árangri í lífinu. Hann segir enn 

fremur að rjúfa þurfi þessa hringrás og að það þurfi að hjálpa fátækum 

foreldrum að finna leiðir til að auka möguleika barnanna til að ná árangri. 

Knowles (2013) segir að fátækt geti skilið börn eftir berskjölduð, bæði til 

skemmri og lengri tíma. Hún segir enn fremur að fátæk börn hafi ekki aðgang 

að menntunarlegum og félagslegum tækifærum til að þroskast, læra og dafna 

og geti það haft áhrif á alla þeirra skólagöngu.  

 



 

19 

2.5 Tvítyngi og íslenskunám 

Ekki er ýkja langt síðan farið var að ræða um börn sem tala fleiri tungumál en 

eitt sem tvítyngd. Margar skilgreining eru á tvítyngi og ein þeirra segir það 

færni til að skilja, tala og síðar lesa og skrifa á tveimur tungumálum og búa í 

tveimur menningarheimum (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2000). Francois 

Grosjean (2010) segir að erfitt sé að skilgreina þennan hóp, þar sem fólkið 

sem honum tilheyrir noti tungumálin á ólíkan hátt. Hann segir að mjög fáir 

nái þeirri færni að vera jafnvígir á tungumál. Flestir noti tungumálin í ólíkum 

tilgangi, á ólíkum stöðum með mismunandi fólki. Grosjean hefur sjálfur sett 

fram breiða skilgreiningu á tvítyngi. Hann segir að þeir séu tvítyngdir sem noti 

tvö eða fleiri tungumál í sínu daglega lífi. 

Eins og fram kom í inngangi, þá hefur íbúum á Íslandi sem eiga annað 

móðurmál en íslensku fjölgað til muna á stuttum tíma. Margvíslegar ástæður 

eru fyrir þessari fjölgun, til dæmis hafa margir erlendir ríkisborgarar komið til 

landsins í leit að atvinnu á uppgangstímum hér. Elín Þöll Þórðardóttir (2007) 

hefur sagt að mikilvægt sé að mæta með einhverjum hætti þessari fjölgun á 

tvítyngdum börnum, svo hægt sé að skapa þeim aðstæður sem stuðli að 

góðum þroska. Enn fremur segir Elín Þöll að fjölmargar þjóðir búi við tvítyngi 

og þyki hún ekkert tiltökumál, enda þekki íbúarnir ekki annað fyrirkomulag, 

en það sé háð aðstæðum hvers lands hvernig litið sé á tvítyngi. Á þeim 

svæðum þar sem flestir tali sama mál sé líklegra að fólk telji að börn sem alist 

upp við tvö tungumál þurfi sérstakar aðstæður.  

Fram kemur hjá Siraj-Blatchfored og Clarke (2000) að yfir 70% íbúa 

heimsins tali fleiri en eitt tungumál. Skilgreining þeirra á tvítyngi er geta til að 

skilja og gera sig skiljanlegan á tveimur eða fleiri tungumálum. Þær segja 

jafnframt að margir sem eru tvítyngdir séu snjallari í öðru tungumálinu og 

noti málin á viðeigandi hátt í viðeigandi aðstæðum. Siraj-Blatchfored og 

Clarke segja að hins vegar séu dæmi um að leikskólabörn noti bæði 

tungumálin í einu og kalla þær það málvíxlun (e. code switching). Þær segja 

einnig að hægt sé að flokka máltöku annars máls sem annað hvort jafnhliða 

máltöku (e. simultaneous acquisition), en það er þegar barn elst upp við og 

lærir tvö mál samtímis frá fæðingu, eða raðbundna máltöku (e. sequential 

acquisition), en það er þegar barn lærir eitt tungumál heima og síðan annað 

þegar það hefur leikskólagöngu.  

Fram kemur hjá Elínu Þöll Þórðardóttur (2007) að máltaka tvítyngdra 

barna lúti sömu lögmálum og máltaka eintyngdra barna og að margar 

rannsóknir bendi til þess að það sé ekki stórmál að læra tvö eða fleiri mál 

samtímis og ekki ástæða til að ætla að það sé börnunum íþyngjandi. Hún telur 

einnig að eðlilegt geti talist að málkunnátta barna litist af því umhverfi sem 
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þau séu í hverju sinni. Börn sem alist upp við eitt tungumál heima og annað í 

leikskólanum hafi minni skörun á orðaforða en börn sem alist upp við fleiri 

en eitt tungumál á heimili sínu. Rannsóknir Elínar Þallar á orðaforða 

tvítyngdra barna benda til þess að aukning á orðaforða sé hægari en hjá 

eintyngdum börnum. Því er mikilvægt fyrir kennara að gera sér grein fyrir því 

að mikill munur getur verið á málkunnáttu og málnotkun tvítyngdra barna. 

Ekki er hægt að horfa fram hjá mikilvægi móðurmáls hjá tvítyngdum 

börnum. Sigurður Konráðsson (2007) segir að móðurmálið læri börn hjá 

uppalendum sínum og það nám vari fram á fullorðinsaldur. Annað málið læri 

barnið oftast síðar og þá utan heimilis, t.d. í leikskóla eða grunnskóla, og hafi 

barnið þá þegar nokkurt vald á móðurmáli sínu og það sé mjög mikilvægt. 

Það sem móðurmál og annað mál eigi sameiginlegt sé að notkun þeirra 

skapist af þörf einstaklinga til þess að tjá sig við aðra. Sigurður segir enn 

fremur að tilfinningaleg tengsl barns við móðurmál sitt séu öðruvísi en við 

annað mál. Hann segir jafnframt að mikilvægt sé að ýta undir kunnáttu í 

móðurmáli og móðurmálskennsla sé bæði tungumálakennsla minnhlutamáls 

og kennsla í aðstæðum barnanna, það er þeirri menningu sem börnin alist 

upp við.  

Tungumálið er mikilvægur þáttur í mótun sjálfsmyndar og sjálfstrausts 

barna og auk þess hefur það áhrif á félagslegan, tilfinningalegan og 

vitsmunalegan þroska þeirra (Siraj-Blatchford, 1996; Elín Þöll Þórðardóttir, 

2007). Sjálfsmynd byggist á þeim hugmyndum sem hver og einn hefur um 

sjálfan sig og mótast í þeim samskiptum sem við eigum við aðra allt okkar líf 

(Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007). Knowles (2013) segir að skólar geti útilokað 

sumar fjölskyldur vegna þess að þeir skilji ekki þarfir fjölskyldunnar og hafi 

ekki skilning á aðstæðum þeirra. Líkt og áður sagði, gefur sú sjálfsmynd sem 

við höfum okkur þá tilfinningu hverjum við tilheyrum. Knowles segir 

jafnframt að ef við getum ekki samsamað okkur við aðrar, sé mögulegt að við 

útilokum þá. 

 

2.6 Samantekt 

Miklar breytingar hafa átt sér stað í leikskólastarfi á undanförunum árum. 

Með tilkomu metnaðarfullra námskráa og gæðastefnu sem tekur tillit til 

fjölbreyttra sjónarmiða, hefur leikskólinn skipað sér sess sem fyrsta 

skólastigið. Innleiðing á hugmyndafræði um skóla fjölbreytileikans og aukinn 

fjöldi erlendra barna hafa gert það að verkum að leikskólinn hefur þurft að 

aðlaga kennslu og umönnun að fjölbreyttari barnahópi. Mörg sveitarfélög 

hafa útbúið sér fjölmenningarstefnu og umræðan um málefni barna af 
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erlendum uppruna og foreldra þeirra innan leikskólasamfélagsins, hefur gert 

leikskólastarfsfólk meðvitað um fjölmenningu, mikilvægi móðurmáls og 

kennslu íslensku sem annars tungumáls. Íslensk lög og Aðalnámskrá leikskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið) byggja á þeirri sýn á menntun að 

skapa eigi öllum börnum námsumhverfi sem mæti þörfum allra barna og 

byggi á styrkleikum þeirra. Áhersla er lögð á jafnrétti, virðingu og lýðræði og 

að tillit skuli tekið til fjölbreytileika mannlífs og annarra menningarheima. 

Kenningar sem skoða tengsl heimila og skóla hjálpa okkur að bera kennsl á 

þær hindranir sem eru í skólaumhverfinu og hamla fullri þátttöku barna og 

foreldra þeirra. Þegar heimamenning barnanna er ólík menningu skólans, 

getur það valdið þeim óöryggi og kvíða. Móðurmálið er lykill að mörgum 

þáttum og er hluti af sjálfsmynd okkar og menningarlegum bakgrunni. 

Mikilvægt er að stuðla að því að börn nái góðum tökum á móðurmáli sínu en 

það hjálpar þeim við að læra nýtt tungumál. Reynsla erlendra foreldra af 

menntun og uppeldi hefur áhrif á það hvernig þeir upplifa íslenskt 

leikskólaumhverfi og því er nauðsynlegt að starfsfólk sé meðvitað um hvernig 

sú reynsla hefur áhrif á samvinnu og samskipti á milli leikskóla og foreldra. 

Mikilvægt er fyrir starfsfólk leikskóla að kynna sér og nýta þann auð og styrk 

sem erlendar fjölskyldur búa yfir, því rannsóknir sýna að börnum gengur 

betur í námi ef góð tengsl eru á milli heimilis og skóla. Að skoða viðhorf 

foreldra til þeirrar þjónustu sem þau fá er liður í því að koma til móts við þarfir 

þeirra. Í næsta kafla ætla ég að skoða foreldrasamstarf og aðra áhrifaþætti 

við upphaf leikskólagöngu. 
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3. Foreldrasamstarf 

Það er stórt skref fyrir foreldra þegar börnin þeirra byrja í leikskóla. Margir 

foreldrar eru ánægðir með að barnið skuli vera komið í „örugga höfn“ en 

margir eru kvíðnir og óöruggir.  

Fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011) að mikilvægt sé að leggja strax í upphafi 

grunn að góðu samstarfi á milli starfsfólks leikskóla og foreldra sem byggi á 

gagnkvæmu trausti, skilningi og virðingu fyrir viðhorfum og þekkingu. Þar er 

einnig lögð áhersla á gagnkvæma upplýsingagjöf á milli heimilis og leikskóla, 

sem og mikilvægi þess að framlag foreldra sé mikils metið í leikskólanum. 

Ljóst er að líðan barns í leikskóla er samtvinnuð velferð fjölskyldu þess. Horfa 

þarf til sjónarmiða foreldra, því þau eru mikilvægur liður í vellíðan og velferð 

barna. Liður í góðri samvinnu er að kynna fyrir foreldrum starfshætti í 

leikskólanum sem og hugmyndafræði og námskrá hans (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Foreldrar bera einnig ábyrgð á samstarfi við 

leikskóla, samanber 9. gr. í Lögum um leikskóla 90/2008: 

 

„Foreldrar leikskólabarna skulu gæta hagsmuna barna sinna. Þeir 

skulu hafa náið samráð við starfsfólk leikskóla og fylgjast með 

skólagöngu barna sinna og veita þær upplýsingar sem kunna að 

skipta máli fyrir skólastarfið og velferð barna. Foreldrar skulu 

jafnframt eiga rétt á upplýsingum um skólastarfið og stöðu barna 

sinna.“ 

 

En hvers vegna er það svo mikilvægt að koma sjónarmiðum foreldra á 

framfæri í samstarfi við leikskóla? Segja má að það að byrja í leikskóla sé ekki 

bara breyting fyrir börnin heldur einnig fyrir fjölskyldur þeirra. Fram kemur 

hjá Dockett og Perry (2007) að reynsla, væntingar og sá skilningur sem 

foreldrar skólabarna eru með í farteskinu, hafi áhrif á hvernig þeir nálgist 

samstarf við starfsfólkið í leikskólanum og einnig hvernig þeir sjái hlutverk sitt 

sem foreldri skólabarns. Þau segja jafnframt að þegar foreldrar eru jákvæðir 

þátttakendur í samstarfi skóla og heimilis, séu meiri líkur til þess að skóladvöl 

barnsins verði farsæl. 

Epstein (2009) segir að meginmarkmiðið með foreldrasamstarfi sé að 

hjálpa börnum í skólanum og byggja upp jákvæða reynslu fyrir framtíðina. 

Hún segir einnig að þetta samstarf á milli foreldra og skóla geti bæði aukið 

gæði skólastarfsins og skólaandans. Hún segir að samstarfið geti tengt 

fjölskyldur innan skólans og samfélagið og hjálpað kennurum við starf sitt. 
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Enn fremur segir Epstein að gott foreldrasamstarf hvetji til spurninga og 

umræðna um álitamál. Nauðsynlegt sé að leysa þann ágreining sem upp 

komi, svo hann vindi ekki upp á sig og verði óyfirstíganlegur.  

Siraj-Blatchford og Clarke (2000) taka í sama streng. Þær segja að þó 

kennarinn spili mikilvægt hlutverk í menntun og umönnun barns, þá verði 

hann að taka mið af óskum foreldra. Kennarinn þurfi að taka tillit til margra 

þátta, eins og bakgrunns fjölskyldunnar og þeirra væntinga sem foreldrar hafi 

varðandi nám barna sinna. Einnig þurfi hann að aðstoða foreldra við að skilja 

þau menningar- og tungumálagildi sem ríkjandi eru í skólaumhverfinu. 

Margar rannsóknir síðustu áratuga sýna fram á mikilvægi góðs samstarfs 

á milli skóla og heimila. Slíkt samstarf er flókið samspil margra þátta. Sheila 

Wolfendale (2000) heldur því fram að sá þáttur sem sé einna mikilvægastur 

sé hvernig skólinn taki á móti foreldrum og tengi þá skólastarfinu. Þessi 

mikilvægi þáttur leiði til þeirrar spurningar hvernig haga skuli samstarfi við 

erlendra foreldra. Skoðum það í næsta kafla. 

 

3.1 Samvinna og samskipti við erlenda foreldra  

Eins og kom fram í kaflanum hér á undan, eru samvinna og samskipti á milli 

starfsfólks leikskóla og foreldra mikilvæg. Segja má að leikskólar hafi forskot 

á önnur skólastig hvað varðar tækifæri til foreldrasamvinnu, þar sem flestir 

foreldrar koma að morgni með börn sín í leikskólann og sækja þau síðdegis. 

Ekki er þó tryggt að þessar tíðu komur stuðli að góðu samstarfi foreldra við 

starfsfólk leikskóla. Nanna Kristín Christiansen (2010) segir að samskipti og 

samstarf sé ekki eitt og það sama. Hún segir að starfsfólk geti átt góð 

samskipti við foreldra án þess að um sé að ræða eiginlegt samstarf. Þegar um 

sé að ræða samstarf, setji starfsfólk og foreldrar niður sameiginleg markmið 

sem báðir aðilar beri ábyrgð á að framfylgja. Fram kemur hjá Brooker (2002) 

að allir foreldrar vilji standa sig í hlutverki sínu og beri hag barna sinna fyrir 

brjósti en stundum sé óöryggi og vankunnátta túlkuð sem áhugaleysi. Hún 

bendir á ólíka valdastöðu kennara og foreldra og einnig á það að margir 

erlendir foreldrar þekki ekki skólaumhverfið og treysti því á það að fagfólkið 

í skólanum komi með ábendingar.  

Ljóst er að hindranir geta komið í veg fyrir það að vel gangi í upphafi 

leikskólagöngu barns og að góð tengsl myndist á milli heimilis og leikskóla. 

Þessar hindranir geta myndast af margvíslegum ástæðum. Upplýsingar sem 

teknar hafa verið saman fyrir Efnahags- og þróunarstofnun Evrópu (OECD) 

vegna verkefnis sem nefnist ECEC (Early childhood education and care, 2006) 

benda til þriggja megin þröskulda í samvinnu foreldra við leikskóla. Fyrst ber 
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að nefna ólíka sýn og menningu varðandi menntun og umönnun barna. Hér 

er átt við það að í mörgum Evrópulöndum hefur leikskólinn þróað með sér 

sjálfstæði sem hefur í för með sér ólíkar áherslur og menntunarfræðilega 

nálgun. Í öðru lagi er þar ólík heimspeki sem styrkt er með 

formgerðarskiptingu. Það þýðir að innan Evrópu er mismunandi þjónusta í 

boði fyrir börn yngri en þriggja ára en leikskóla- og forskólakerfi falla undir 

ólíka stjórnsýslu og reglugerðir. Veldur þetta foreldrum erfiðleikum þar sem 

ekki er hægt að ganga út frá ákveðnum viðmiðunum. Þriðji þátturinn snýr að 

samskiptaerfiðleikum á milli foreldra og starfsfólks leikskóla. Hér er átt við að 

foreldrar og kennarar geti haft ólíka sýn á það hvaða þekkingu börnin eigi að 

vera búin að tileinka sér þegar þau færast frá leikskóla yfir í grunnskóla og 

hver þáttur foreldra eigi að vera í þessu námsferli (Neuman, 2002). 

Hanna Ragnarsdóttir (2002) gerði á árunum 2000 til 2002 rannsókn á 

félagslegu umhverfi, móttöku og aðlögun barna af erlendum uppruna í 

íslenskum leikskólum. Í niðurstöðum hennar kom meðal annars fram í 

svörum leikskólastjóra að samvinna og samskipti á milli starfsfólks og 

erlendra foreldra væri mismunandi. Allt frá því að vera góð til erfiðra 

samskipta, þar sem óöryggi og vantraust ríkti. Í þessari rannsókn Hönnu kom 

einnig fram að ekki var fundað með erlendum foreldrum fyrir utan 

hefðbundin foreldraviðtöl einu sinni til tvisvar á ári. Vekja þessar niðurstöður 

upp spurningar um hvort að ekki þurfi að fjölga möguleikum til samskipta á 

milli erlendra foreldra og starfsfólks, með það að markmiði að styrkja þau? 

Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2007) benda á að með 

góðu samstarfi við foreldra fái kennarar betri skilning á lífi og aðstæðum 

barnanna sem eru í þeirra umsjá og foreldrar fá aukið öryggi í 

uppeldishlutverki sínu, auk þess sem þekking þeirra á þroska og námi 

barnanna aukist. Joyce L. Epstein (2009) segir að viðhorf kennara og 

skólastjórnenda til nemenda sinna endurspegli einnig viðhorf þeirra til 

fjölskyldu barnanna. Ef þeir horfi einungis á börnin sem nemendur, sé líklegt 

að þeir horfi á fjölskyldur þeirra sem utanaðkomandi þátt sem eigi einungis 

að sinna hlutverki sínu en láta menntun barnanna vera í höndum skólans.  

Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) 

segir að leikskólinn þurfi að finna fjölbreyttar leiðir til samstarfs við 

fjölskyldur og stuðla að þátttöku þeirra. Einnig kemur þar fram að leikskólinn 

skuli leita margvíslegra leiða til að koma á framfæri upplýsingum um 

starfshætti og starf leikskólans og upplýsa eigi foreldra um þroska barnsins 

og stöðu þess í leikskólanum. Þar segir enn fremur að dagleg samskipti eigi 

að einkennast af samstarfsvilja og virðingu fyrir tilfinningum og skoðunum 

barna, foreldra og starfsfólks leikskóla. Mikilvægt sé að nýta hin tíðu 
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samskipti til að skiptast á upplýsingum og hvetja foreldrar til að spyrjast fyrir 

um starfið í leikskólanum. 

Samstarf leikskóla og foreldra ætti alltaf að byggja á virðingu og hlutdeild 

beggja aðila og snúast um að tryggja börnum allan þann stuðning sem þau 

þurfa. Í skýrslu sem OECD sendi frá sér árið 2006 kemur fram mikilvægi þess 

að skóli og foreldrar skiptist reglulega á upplýsingum og veiti börnunum 

svipað námsumhverfi heima og í skólanum, því það hjálpi börnunum við að 

skilja og aðlagast sínu nánasta umhverfi. Þetta er ekki síst mikilvægt þegar 

um tvítyngd börn er að ræða. Guðrún Pétursdóttir (2003) bendir á nokkrar 

leiðir sem geti haft jákvæð áhrif á foreldrasamstarfið, til dæmis að nota túlka, 

hafa grunnupplýsingar um leikskólastarfið á nokkrum tungumálum, nýta 

ljósmyndir eða myndband til að kynna starfsemina fyrir foreldrum og ræða 

saman um uppeldismarkmið og hugmyndafræði leikskólans.  

Nanna Kristín Christiansen (2010) hefur skrifað bók um samstarf skóla og 

foreldra. Þar segir hún að í raun þurfi ekki að skrifa sérstakan kafla um 

samstarf við foreldra sem hafa annað móðurmál en íslensku, því að líkt og 

með öll börn, þá eigi að mæta hverjum og einum nemanda og foreldri á þeim 

stað sem viðkomandi sé. Að hennar mati þarf kennarinn að kynna vel fyrir 

foreldrum skólann og starfið sem þar fer fram og einnig að afla sér upplýsinga 

um menningarlegan bakgrunn nemandans og foreldranna. Sneddon (1997) 

segir aftur á móti að erlendir foreldrar hafi mismunandi aðstæður til að styðja 

við börn sín í skólasamfélaginu og því sé samstarf við þá á margan hátt 

flóknara en við aðra foreldra. Hann segir að upp komi hindranir, þar sem 

foreldrar þekki ekki tungumálið, skólakerfið eða boðskiptaleiðir. Sumir 

foreldranna hafi jafnvel sjálfir engrar skólagöngu notið og viti því ekki til hvers 

sé ætlast af þeim eða hvaða væntingar þeir eigi að gera til skólans og náms 

barna sinna. 

Til að tryggja sem víðtækast samstarf á milli skóla, fjölskyldu og 

nærsamfélags má horfa til fimm lykla Epsteins. Fyrsti lykilinn felst í að hjálpa 

fjölskyldunni að skilja þarfir barnsins og hjálpa skólanum að skilja þarfir 

fjölskyldunnar. Annar lykilinn er öflug samskipti á milli heimilis og skóla. Þriðji 

lykilinn er að efla þekkingu starfsfólks og fá foreldra til þess að koma inn í 

skólann sem sjálfboðaliða til að styðja við barnið. Fjórði lykilinn felst í aukinni 

þátttöku foreldra í ákvarðanatöku og foreldrafélögum. Fimmti og síðasti 

lykillinn felur í sér að samhæfa og samræma þá þjónustu sem fjölskyldur 

þurfa að nota (Hutchins o.fl., 2012).  

Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir (2006) gerðu 

rannsókn í einum leikskóla á árunum 2001 til 2004. Markmið 

rannsóknarinnar var að meta áhrif þróunarverkefnis, þar sem verið var að 
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innleiða fjölmenningarlega kennsluhætti í leikskóla, á börn, starfsfólk og 

foreldra. Í rannsókninni voru meðal annars tekin viðtöl við erlenda foreldra 

og leiddu niðurstöður í ljós að erlendu foreldrarnir voru ánægðir með 

starfsfólk leikskólans. Einnig leiddu niðurstöður í ljós að þó þekking erlendu 

foreldranna væri misgóð af þróunarverkefninu, þá kunnu þeir vel að meta 

það sem verið var að gera í leikskólanum, til dæmis uppsetningu myndræns 

dagskipulags og betra upplýsingaflæði. Þeir voru tilbúnir til að leggja sitt af 

mörkum til leikskólastarfsins og miðla börnum, starfsfólki og öðrum 

foreldrum af menningu sinni. Þessar niðurstöður sýna okkur að margt er 

hægt að gera til þess að auka samskipti og þátttöku erlendra foreldra í 

leikskólastarfinu. Grunninn að þessari samvinnu og samskiptum leggjum við 

strax við upphaf leikskólagöngu. Í næsta kafla skulum við skoða nánar upphaf 

leikskólagöngu, það er móttökuviðtal, aðkomu lykilpersónu og 

aðlögunartímann. 

 

3.2 Upphaf leikskólagöngu 

Við upphaf leikskólagöngu er að mörgu að hyggja fyrir starfsfólk, foreldra 

og börn. Til að skilja betur mikilvægi þess að foreldrar og leikskóli eigi gott 

samstarf og samvinnu ætla ég að skoða kenningar Bronfenbrenner (1979). 

Hugmyndir hans um hið vistfræðilega módel um þroska mannsins byggjast 

meðal annars á fimm félagslega skipulögðum undirkerfum sem styðja við og 

stýra þroska í sameiningu við umhverfið. Þessi fimm kerfi eru microkerfi (e. 

microsystems), mesokerfi (e. mesosystem), exokerfi (e. exosystems), 

macrokerfi (e. macrosystem) og chronokerfi (e. chronosystem). Skoðum 

nánar hvað þessi kerfi standa fyrir. Microkerfi er flókið munstur athafna, 

félagslegra hlutverka og tengsla sem eiga sér stað á milli fólks. Dæmi um slík 

kerfi eru fjölskylda, skóli, vinahópur eða vinnustaður. Mesokerfi er millikerfi 

sem samanstendur af tengingum og úrvinnslu sem á sér stað á milli tveggja 

eða fleiri umhverfa. Exokerfi myndar tenglana og aðgerðir sem eiga sér stað 

á milli tveggja eða fleiri umhverfa, þar sem annað umhverfið hefur ekki með 

einstaklinginn að gera. Dæmi um slíkt eru áhrif sem barn gæti orðið fyrir 

vegna sambands foreldris við vinnustað sinn. Macrokerfi er lýðkerfi sem 

myndar boga yfir einkenni micro-, meso- og exokerfa og er einhvers konar 

félagsleg frumgerð fyrir ákveðna menningu eða undirmenningu. Chronokerfi 

er tímakerfi sem felur í sér breytingu eða stöðnun yfir ákveðinn tíma. Ekki 

aðeins í manneskjunni, heldur líka í umhverfinu þar sem hún býr. 

Bronfenbrenner segir að þroskamöguleikar í hverju umhverfi aukist eftir því 

sem fleiri tenglar séu á milli þeirra umhverfa sem barnið dvelji í, til dæmis á 
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milli heimilis og skóla. Sem dæmi um slíka tengingar nefnir Bronfenbrenner 

upplýsingargjöf við nýjar aðstæður og nærveru foreldra við aðlögun barns að 

nýju umhverfi. Hann segir einnig að ekki sé nóg að búa til tengla, heldur þurfi 

að viðhalda þeim og búa til fleiri (Bronfenbrenner, 1979).  

Liz Brooker (2008) segir að auðvelt sé að yfirfæra þessar kenningar 

Bronfenbrenner yfir á þær aðstæður sem skapist þegar barn hefur 

leikskólagöngu. Í minni rannsókn er ég að skoða mesokerfið, sem sagt þær 

styðjandi tengingar sem eru á milli heimilis og skóla. Þessar tengingar eiga að 

myndast við upphaf leikskólagöngu barns og styrkjast og fjölga með 

tímanum. Þær tengingar sem ég er að skoða í þessari rannsókn eru 

móttökuviðtal, samskipti/upplýsingagjöf, aðlögun og lykilpersóna/tengiliður.  

Gera þarf ráð fyrir því að þekking foreldranna á leikskólastarfi sé misjöfn. 

Það er því nauðsynlegt að fram fari góð kynning á leikskólanum, til dæmis 

hvaða uppeldisstefnu hann aðhyllist og hvaða áherslur séu í skólanámskrá. 

Mikilvægt er að gera foreldrum ljóst að borin sé virðing fyrir þeim og 

þekkingu þeirra og ávallt skal gengið út frá því að foreldrarnir séu 

sérfræðingarnir í sínu barni en starfsfólkið í leikskólafræðunum (Bø, 1996). 

Þetta er ekki síst mikilvægt þegar um erlenda foreldra er að ræða. Þekking 

þeirra á leikskólastarfi á Íslandi getur verið mismikil, auk þess sem þeirra 

menning og áherslur í uppeldi og menntun geta verið ólíkar því sem þekkist 

hér. Vegna þessa getur verið nauðsynlegt að kynna fyrir foreldrum lög um 

réttindi og skyldur sem þeir hafa gagnvart börnum sínum og menntun þeirra. 

Þessa kynningu á leikskólanum og á réttindum og skyldum foreldra er best að 

hafa í móttökuviðtalinu strax í upphafi leikskólagöngunnar. 

3.2.1 Móttökuviðtal 

Móttökuviðtalið, sem stundum er nefnt fyrsta viðtal í leikskólum, hefur það 

að markmiði að gefa foreldrum tækifæri til að veita upplýsingar um barnið og 

einnig að gefa þeim upplýsingar um leikskólann og starfið sem þar fer fram. Í 

fyrsta viðtali á milli foreldra og leikskóla er lagður grunnur að samstarfi og því 

er mikilvægt að gefa góðan tíma til að skiptast á upplýsingum. Hér gefst 

foreldrum tækifæri til að láta leikskólann fá upplýsingar um barnið, til dæmis 

um þarfir þess, venjur, áhugamál og fjölskylduaðstæður. Fram kemur í 

handbók sem Reykjavíkurborg (e.d.) gaf út um samstarf leikskóla og 

fjölskyldna að margir leikskólar eru farnir að hafa kynningarfund fyrir nýja 

foreldra til að kynna fyrir þeim stefnu leikskólans og áherslur í starfi. 

Foreldrum er einnig boðið að skoða leikskólann og hitta starfsfólk þess. Í 

handbókinni kemur einnig fram að sumir leikskólar eru farnir að bjóða 

foreldrum upp á viðtal á heimili viðkomandi í stað þess að hafa viðtalið í 
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leikskólanum. Það jákvæða við heimaviðtal er að þar eru foreldrar á 

heimavelli og starfsmaðurinn hittir barnið í fyrsta sinn í umhverfi þar sem það 

er öruggt. Fram kemur hjá Önnu Þorbjörgu Ingólfsdóttur og Elsu Sigríði 

Jónsdóttur (2006) að þekking á heimamenningu, gildum, viðhofum og 

væntingum foreldra verði ekki til á einum degi en með heimaviðtali megi taka 

fyrsta skrefið í þeirri vegferð. Þar gefst foreldrum og starfsfólki tækifæri til að 

ræða um og skiptast á upplýsingum á jafningjagrundvelli. 

3.2.2 Aðlögun  

Fram kemur hjá Brooker (2008) að margar þær rannsóknir sem skoða 

aðlögun yngstu barnanna frá fæðingu til þriggja ára aldurs, hafi verið út frá 

sálfræðilegum sjónarmiðum, þar sem helst hafi verið skoðað hvaða áhrif það 

hafi á tilfinningarþroska barna að fara frá foreldrum sínum. Hún segir enn 

fremur að skilningur okkar á tengslamyndun og vandamálum tengdum 

aðskilnaði barna við foreldra hafi leitt til þess að betur sé vandað til aðlögunar 

barna hjá dagmæðrum og leikskólum. Flestir umönnunaraðilar hafi vel þróað 

skipulag sem hafi það að markmiði að gefa barninu tækifæri til að kynnast og 

aðlagast hinu nýja umhverfi hægt og rólega (Brooker, 2008). 

Mörg börn hefja sína fyrstu aðlögun úr foreldrahúsum hjá dagmömmu. 

Flest byrja þau leikskóladvöl um 18-24 mánaða. Aðlögun er fyrirfram 

skipulagður tími þar sem börnin dvelja stutta stund í fyrstu en svo lengist 

tíminn eftir því sem á líður. Oft er miðað við að aðlögun taki eina viku en það 

getur verið breytilegt eftir þörfum barna og foreldra. Þar sem foreldrar eru 

þátttakendur í aðlöguninni gefst þeim tækifæri á að kynnast starfsfólki og 

starfsemi leikskólans frá fyrstu hendi og enn fremur að leyfa starfsfólki að sjá 

hvernig það annast barnið sitt. Þessum tíma er ætlað að byggja traust og 

vellíðan á milli starfsfólks og barns annars vegar og hins vegar starfsfólks og 

foreldra. Segja má að foreldrar þurfi einnig að aðlagast leikskólaumhverfinu, 

ekki síst erlendir foreldrar. Hér gefst tækifæri fyrir starfsfólk leikskólans til að 

kynna starfið fyrir foreldrum og auka skilning þeirra á hugmyndafræðinni, 

uppbyggingu dagskipulags og áhersluþáttum í starfi. 

Einhverjir leikskólar hafa tekið upp þátttökuaðlögun en í henni felst að öll 

börn sem eiga að byrja á sömu deild og foreldrar þeirra mæta saman í 

leikskólann. Foreldrar eru með börnunum sínum í leikskólanum í þrjá daga. 

Fyrstu tvo dagana eru börnin fyrir hádegi en þriðja daginn eru þau fram að 

síðdegishressingu. Þátttökuaðlögun krefst mikils af foreldrum. Þeir þurfa að 

sinna börnum sínum, skipta á þeim og gefa þeim að borða og vera til staðar 

á aðlögunartímanum. Starfsfólkið tekur einnig þátt með því að skipuleggja 

daginn, gefa sig að börnunum og deila út verkefnum til foreldra. Kostir 
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þátttökuaðlögunar hafa meðal annars verið sagðir þeir að allt vetrarstarf 

hefjist fyrr, þar sem aðlögunartímabilið sé styttra. Álag á börn, foreldra og 

starfsfólk er minna og öruggir foreldrar smita eigin öryggiskennd yfir til barna 

sinna. Annar kostur er að foreldrar tengjast hver öðrum og þátttakan eykur 

skilning þeirra á dagskipulagi og áherslum í starfi leikskólans.  

Leikskólastarfsfólk hefur farið margvíslegar leiðir til þess að gera aðlögun 

barna eins þægilega og kostur er á. Oft er foreldrum boðið að koma með 

leikfang eða teppi sem barnið fær þegar það þarfnast þess. Um er að ræða 

leikfang sem barnið heldur mikið upp á heima og veitir því öryggi. Starfsfólk 

leikskóla hefur einnig hvatt foreldra til að koma með lítið myndaalbúm sem í 

eru myndir af öllum helstu persónum í lífi barnsins. Það að skoða albúmið 

veitir börnunum öryggistilfinningu. Til að tryggja gott upplýsingaflæði og 

auka öryggi erlendra foreldra hafa margir leikskólar farið þá leið að tilnefna 

lykilpersónu fyrir barnið. Skoðum það nánar. 

3.2.3 Lykilpersóna 

Hin síðari ár hefur aukist til muna að skipa lykilpersónu þegar barn hefur 

leikskólagöngu. Lykilpersóna hefur það hlutverk að vera tengiliður á milli 

leikskólans og foreldra. Hún er þátttakandi í fyrsta foreldraviðtali, tekur á 

móti barninu og sér um aðlögun þess, auk þess sem hún er sá aðili sem barnið 

tengist mest við í upphafi leikskólagöngu. Með tilkomu lykilpersónu er talið 

að foreldrum líði betur og þeir verði öruggari með að skilja börn sín eftir í 

höndum starfsmanns sem þeir hafa myndað tengsl við (Reykjavíkurborg, 

e.d.). Brooker (2008) segir að hin síðari ár hafi komið fram mikilvægi 

lykilpersónu í aðlögun barna og foreldra þeirra að leikskóla. Talar hún í því 

sambandi um þríhyrningsumsjón (e. triangle of care), þar sem foreldrar, barn 

og starfsmaður mynda náið og traust samband. 

Dalli (2002) gerði rannsókn á upplifun foreldra af því að byrja með börn í 

leikskóla og hún segir að í einum leikskóla hafi verið mjög frjálsleg stefna þar 

sem aðlögun hafi ekki verið stýrð og þar tíðkast að börnin veldu sér 

lykilpersónu út frá eigin hentugleika (e. go with the flow). Að hennar mati 

skapaði þetta óöryggi og kvíða bæði hjá foreldri og barni og hafi haft þau áhrif 

að aðlögun barnsins varð bæði hæg og óþjál, þar sem barnið átti erfitt með 

að átta sig á til hvers var ætlast af því. 

3.3 Samantekt 

Mikilvægt er að leggja strax í upphafi grunn að góðu samstarfi á milli 

starfsfólks leikskóla og foreldra sem byggi á gagnkvæmu trausti, skilningi og 

virðingu fyrir viðhorfum og þekkingu (Wolfendale, 2000). Gagnkvæm 
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upplýsingagjöf á milli heimilis og leikskóla er liður í að skapa góð samskipti og 

grunnur að samvinnu. Upphaf leikskólagöngu, þar sem foreldrar taka þátt í 

aðlögun barns síns, er kjörinn vettvangur til þess að byggja upp góða 

samvinnu og gefa foreldrum innsýn í það nám sem þar á sér stað. Starfsfólk 

leikskólans þarf að gera ráð fyrir því að þekking foreldranna á leikskólastarfi 

sé misjöfn og því er mikilvægt að kynning fari fram á hugmyndafræði 

leikskólans sem og réttindum og skyldum beggja aðilana. Bjóða þarf 

foreldrum upp á móttökuviðtal í öruggu og þægilegu umhverfi, þar sem einn 

starfsmaður er tengiliður við foreldra og þannig er hægt að leggja grunninn 

að góðu samstarfi. 
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4. Rannsóknin – framkvæmd 

Í þessum hluta ritgerðarinnar ætla ég að fara yfir rannsóknarþáttinn. Hér 

skrifa ég um markmið og aðferðafræði rannsóknarinnar, það er hvernig ég 

nálgast rannsóknarefnið. Einnig fjalla ég stuttlega um bæjarfélagið og 

leikskólana sem tóku þátt í rannsókninni. 

4.1. Markmið rannsóknarinnar  

Markmiðið með þessari rannsókn er að varpa ljósi á reynslu og upplifun 

erlendra foreldra af því að byrja með barn í leikskóla og á það umhverfi sem 

þeim er búið af bæjarfélaginu og leikskólanum. Í rannsókninni er eftirfarandi 

rannsóknarspurning lögð til grundvallar: Hver er reynsla erlendra foreldra af 

því að byrja með barn í íslenskum leikskóla? Tilgangurinn með rannsókninni 

er að sjá hvort að það umhverfi sem sveitarfélagið og leikskólarnir hafa 

útbúið fyrir erlenda foreldra og börn þeirra nýtist þeim eða hvort að það þurfi 

að leita annarra leiða til að koma til móts við þá.  

4.2 Aðferðafræði rannsóknarinnar 

Í upphafi rannsóknar er nauðsynlegt að skoða aðferðafræðina (e. 

methodology) en hún er kenning um hvernig framkvæma eigi rannsókn. Hún 

felur í sér greiningu á ályktunum, undirstöðum og starfsháttum við 

rannsóknir. Aðferðafræðin er sérstök félagsvísindaleg orðræða (hvernig við 

hugsum, tölum og gerum) sem kallar á umræðu um aðferðir og málefni í 

heimspeki félagsvísinda (Schwandt, 2007). 

Í þessari rannsókn var notuð eigindleg rannsóknaraðferð sem ég tel að eigi 

best við, þar sem ég var að skoða reynslu og upplifun einstaklinga. Eigindleg 

rannsóknaraðferð er breitt svið aðferða sem beinir sjónum að samhengi, 

menningu, sögu og lífssögu. Hún er tiltekið hugarfar þar sem viðkomandi 

skuldbindur sig til að skoða hinn félagslega heim með ákveðnum hætti 

(Hitchcock og Hughes, 1995).  

Fram kemur hjá Silverman (2000) að í eigindlegum rannsóknum sé 

megintilgangurinn að lýsa og skoða afmörkuð mannleg fyrirbæri ofan í kjölinn 

og öðlast þannig skilning á merkingu þeirra fyrir viðkomandi einstaklinga. 

Aðalrannsóknartækið er rannsakandinn sjálfur og gögnin sem hann safnar 

eru fyrst og fremst lýsandi. Hann notar síðan eigin reynslu við túlkun 

niðurstaðna. Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er fremur lögð áhersla 

á réttmæti (e. validity) en áreiðanleika (e. reliability). Rannsóknin er gerð í 

raunverulegum aðstæðum og verður ekki endurtekin og því er nauðsynlegt 

að hafa hugfast að ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum. Hins vegar má 
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ætla að hægt sé að nýta sér yfirfærslugildi (e. transferability) 

rannsóknarinnar. Schwandt (2007) segir að yfirfærsla sé möguleg á milli 

tilfella (e. case) en það sé á ábyrgð rannsakandans, þar sem mikilvægt sé að 

það liggi fyrir nákvæmar lýsingar á hverju tilfelli, svo hægt sé að velta því fyrir 

sér hvort niðurstöðum svipi saman við sams konar aðstæður. 

Þar sem ég var að skoða upplifun og reynslu erlendra foreldra með það að 

markmiði að bæta móttöku tvítyngdra barna þeirra í leikskólanum, má segja 

að þessi rannsókn sé í anda gagnrýnna menntarannsókna (e. critical 

education research). Hlutverk hennar er ekki aðeins að gefa mynd af 

samfélagi og hegðun, heldur líka að fjalla um samfélag sem byggir á jafnrétti 

og lýðræði fyrir alla þegna á gagnrýninn hátt. Tilgangur gagnrýnna 

menntarannsókna er ekki aðeins að skilja ákveðna stöðu eða fyrirbæri, 

heldur einnig að breyta þeim (Cohen, Manion og Morrison, 2000).  

Við val á þátttakendum fyrir rannsóknina lagði ég ákveðna þætti til 

grundvallar. Fyrst hafði ég samband við ákveðið bæjarfélag og aflaði 

samþykkis fyrir rannsókninni. Fram kemur hjá Taylor og Bogdan (1998) að 

mikilvægt sé að rannsakandi fái leyfi frá hliðvörðum (e. gatekeepers) sem í 

þessu tilfelli eru bæjarfélagið og leikskólastjórar. Með þessu leyfi opnast fyrir 

traust og góð samskipti, þar sem hliðvörðum er gerð grein fyrir tilgangi og 

markmiðum rannsóknarinnar. 

Þar sem ég var að leita eftir viðtölum við ákveðinn hóp foreldra, notaði ég 

markmiðsúrtak (e. purposive sample). Markmiðsúrtak er oft notað þar sem 

rannsakandi beitir dómgreind sinni til að velja úrtak sem hæfir rannsókninni 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Ég fékk upplýsingar frá 

bæjarfélaginu um hvaða leikskólar væru heppilegir fyrir þessa rannsókn. Því 

næst hafði ég samband við leikskólastjóra tveggja leikskóla og óskaði eftir 

samvinnu. Í framhaldi af því sendi ég þeim formlegt bréf þar sem ég útskýrði 

rannsóknina mína og bað um aðstoð frá þeim við að komast í samband við 

erlenda foreldra sem ég gæti talað við. Ég óskaði eftir því að komast í 

samband við foreldra sem væru báðir af erlendu bergi brotnir, hefðu ekki alist 

upp á Íslandi og byrjað með barn í leikskólunum á undangengnu hausti. Ég 

mætti miklum velvilja frá bæjarfélaginu og leikskólastjórunum. Þá var komið 

að því að senda átta foreldrum bréf sem voru á ensku eða  þeirra móðurmáli, 

fjórum í hvorum leikskóla. Þar útskýrði ég fyrir þeim rannsóknina, til hvers 

væri ætlast af þeim og að þau gætu hætt við þátttöku í rannsókninni á hvaða 

tímapunkti sem væri. Frá þessum átta foreldrum fékk ég sex jákvæð svör. Það 

reyndist krefjandi verkefni að finna tíma og stað fyrir viðtölin en að lokum 

hafðist það. Fjögur viðtöl fóru fram í leikskólunum og tvö á heimilum 

foreldranna. Viðtölin stóðu yfir frá vori og fram á sumar 2013.  
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4.2.1 Rannsóknarsnið 

Þegar rannsóknarsnið er valið verður að hafa í huga hvað skal rannsaka, því 

það þarf að henta rannsókninni. Rannsóknarsnið er í raun rammi sem heldur 

utan um rannsóknina og hefur áhrif á gagnasöfnun, gagnagreiningu og 

skriflega frásögn. Frásagnarrannsóknarsnið (e. narrative research design) eru 

til dæmis lífssögur og sjálfsævisögur. Í menntarannsóknum eru 

frásagnarrannsóknarsnið frekar notuð til að skoða einangruð tilvik eða 

einstakan atburð í lífi einstaklings. Einkenni frásagnarrannsóknarsniðs er 

meðal annars það að leitast við að skilja og túlka reynslu einstaklinga í 

gegnum frásögn (Creswell, 2008). Þetta er einmitt það sem ég var að leita 

eftir í minni rannsókn, það er að safna gögnum, sem eru í þessu tilviki viðtöl 

við erlenda foreldra sem segja frá reynslu sinni með eigin orðum. 

4.2.2 Viðtöl 

Fram kemur hjá Helgu Jónsdóttur (2003) að einstaklingsviðtöl séu góð leið til 

gagnasöfnunar þegar skoða á félagslegar athafnir og veita innsýn og skilning 

í upplifun einstaklings. Þau eigi einnig vel við þegar rannsaka á skynjun og 

þekkingu á afmarkaðri reynslu. Viðtöl eru félagsleg athöfn þar sem flókið 

samspil hugsana, skynjana, viðhorfa, tilfinninga og hegðunar endurspeglast í 

samskiptum rannsakanda og viðmælenda. Ég taldi viðtöl bestu leiðina til að 

afla gagna í þessari rannsókn, þar sem ég var einmitt að leita eftir því að fá 

innsýn og skilning í upplifun einstaklinga. 

Viðtölin sem ég tók við foreldrana voru hálf opin (e. semi-stuctured) en ég 

hafði útbúið viðtalsramma með spurningum sem mér fannst nauðsynlegt að 

fá svör við. Til þess að fá sveigjanleika í viðtölin notaði ég líka opnar 

spurningar til að gefa viðmælendum mínum svigrúm til að koma fram með 

þau atriði sem þeir töldu mikilvæg í því sambandi. Flest viðtölin voru rúmlega 

klukkustundar löng en þó með einnig undantekningu. Það var þegar ég tók 

viðtal við ein hjónin saman. Það viðtal var rúmlega tveir tímar og var það 

þeirra ósk að þau væru saman í viðtalinu. Hver viðmælandi kom í eitt viðtal 

en ég gaf öllum tækifæri til að hafa samband við mig ef þeir vildu koma fleiru 

á framfæri, til dæmis með öðru viðtali, í síma eða tölvupósti.  

Eins og áður hefur komið fram, fóru flest viðtölin við foreldrana fram í 

leikskólum barnanna. Að höfðu samráði við leikskólastjóra leikskólanna fékk 

ég aðstöðu í undirbúningsherbergi eða sérkennsluherbergi. Nauðsynlegt er 

að gæta þess að hafa gott næði á meðan á viðtali stendur og tókst það að 

mestu leiti vel. 

Viðtölin tók ég upp á snældu með leyfi viðmælenda minna, en einnig 

skrifaði ég athugasemdir um samskipti sem ég átti við viðmælendur, bæði 
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fyrir og eftir upptökur. Fram kemur hjá Hitchcock og Hughes (1995) að með 

upptöku á viðtölum fáist nákvæm skráning á því sem fari fram en rannsakandi 

þurfi að vera meðvitaður um áhrif upptökutækis á viðmælendur. Það getur 

haft áhrif á orðræðu og flæði samtals og valdið streitu hjá viðmælanda. 

Það sem helst ber að varast í viðtölum er hlutdrægni. Hætta er á 

hlutdrægni hjá spyrlum sem hafa sterkar skoðanir á málefninu sem um ræðir 

(Ary, Jacobs og Sorensen, 2010). Þetta var þáttur sem ég þurfti sérstaklega 

að hafa í huga, þar sem ég lenti stundum í þeirri stöðu að vera spurð til baka 

hverjar mínar skoðanir væru í ákveðnum málum. Einnig upplifði ég stundum 

þörf til að útskýra og réttlæta íslenskar starfsaðferðir. 

Fjögur viðtöl fóru fram á ensku og tvö á íslensku en í öðru þeirra þurfti ég 

að notast við túlk. Það reyndist vera snúið, því túlkurinn fór að blanda sér í 

umræðurnar um efnið og fór að útskýra fyrir viðmælanda mínum af hverju 

hlutirnir væru svona á Íslandi. Ég stoppaði túlkinn og leiðbeindi honum um 

það að túlka einungis það sem sagt væri í viðtalinu. Eftir á að hyggja þá tel ég 

að best sé að hafa milliliðalaus viðtöl, sé þess nokkur kostur. 

Í upphafi rannsóknar hafði ég sett mér það markmið að ræða bæði við 

mæður og feður barnanna. Þegar ég hafði samband við foreldrana gekk 

erfiðlega að fá feðurna í viðtölin. Svörin sem ég fékk voru flest á þá leið að 

faðirinn hefði lítið komið að aðlögun og hefði takmörkuð samskipti við 

leikskólann. Önnur svör voru á þá leið að feðurnir ættu erfitt með að komast 

í viðtalið eða að þeir gætu ekki tjáð sig á ensku. Þrátt fyrir ítrekaðar óskir kom 

einungis einn faðir í viðtal. Í rannsókn Dóru S. Bjarnason (2010) þar sem hún 

skoðaði reynslu foreldra af því að eiga fatlað barn á Íslandi reyndi hún að fá 

foreldra barna af erlendum uppruna til þess að vera þátttakendur í 

verkefninu en þeir vildu það ekki. 

4.2.3 Önnur gögn 

Við undirbúning rannsóknarinnar hafði ég lesið mér til um aðrar 

sambærilegar rannsóknir og einnig þau fræði sem tengjast þessu fræðasviði. 

Ég aflaði gagna um leikskólana með því að kynna mér þau rafrænu gögn sem 

ég fann á netinu, til dæmis ársskýrslur. Leikskólarnir voru ekki með námskrár 

á netinu en þeir sendu mér í tölvupósti eintök af fjölmenningar-, móttöku- og 

aðlögunaráætlunum sem þeir starfa eftir. Fjölmenningaráætlun 

bæjarfélagsins sótti ég af heimasíðu þess. 
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4.2.4 Greining gagna og úrvinnsla 

Að greina eigindleg gögn hefst með því ferli að skipuleggja, draga saman og 

lýsa gögnunum og áfram í gegnum ferlið að draga ályktanir eða túlka og 

réttlæta þær túlkanir (Schwandt, 2007).  

Við greiningu gagna hlustaði ég aftur á viðtölin við erlendu foreldrana og 

ritað þau svo orðrétt upp. Ég las viðtölin margsinnis og rýndi í þau, greindi (e. 

analys) þau, lyklaði (e. coding) og fann þemu (e. themes) og út frá þeim fékk 

ég niðurstöður. Greining gagna felur í sér að uppgötva og rekja munstur, leita 

að almennum stefnum og finna síðan út um hvað gögnin eru og af hverju 

(Hitchcook og Hughes, 1995). Fram kemur hjá Schwandt (2007) að lyklaviðtal 

er verklag sem að sundurliðar gögnin, bútar þau niður í viðráðanlega hluta og 

gefur þeim heiti. Þetta verklag krefst stöðugs samanburðar og mats á margs 

konar gögnum áður en maður flokkar þau.  

Ég skoðaði og greindi rafrænu gögnin sem ég fékk frá leikskólunum og 

einnig frá bæjarfélaginu og mátaði við reynslu foreldranna.  

Við úrvinnslu gagnanna horfði ég til hugmynda Bronfenbrenner (1979) um 

mesokerfið, sem í þessu tilviki eru þær tengingar sem eru á milli heimilis og 

leikskóla.  

Við túlkun niðurstaðna reyndi ég að vera meðvituð um mínar eigin 

skoðanir, reynslu og að gæta þess að láta þær ekki hafa áhrif á skrif mín.  

4.2.5 Trúverðugleiki, áreiðanleiki og réttmæti 

Rannsóknin er gerð í raunverulegum aðstæðum og verður ekki endurtekin 

fyrir aðra hópa og því er nauðsynlegt að hafa hugfast að ekki er hægt að 

alhæfa út frá niðurstöðum. Hins vegar má ætla að hægt sé að nýta sér 

yfirfærslugildi (e. transferability). Schwandt (2007) segir að yfirfærsla sé 

möguleg á milli tilfella (e. case) en það sé á ábyrgð rannsakandans þar sem 

mikilvægt sé að það liggi fyrir nákvæmar lýsingar á hverju tilfelli, svo hægt sé 

að velta því fyrir sér hvort niðurstöður geti átti við önnur tilfelli. Þó ekki sé 

hægt að alhæfa út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar, þá er það er von 

mín að hún verði hluti af uppbyggilegri umræðu innan leikskólastéttarinnar 

um samvinnu og samskipti á milli starfsfólks leikskóla og erlendra foreldra. 

Áður en rannsóknin hófst fékk ég skriflegt og upplýst samþykki allra 

þátttakenda. Sigurður Kristinsson (2003) segir að það sé mikilvægt að 

þátttakendur séu upplýstir um tilgang og eðli rannsóknarinnar, þeim sé sagt 

frá aðferðum við öflun gagna og fullum trúnaði sé heitið. Það er einnig hluti 

af upplýstu samþykki að láta þátttakendur vita að þeir geti hætt við þátttöku 
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hvenær sem er í ferlinu. Til að halda trúnað við þátttakendur hef ég breytt 

bæði nöfnum á foreldrunum, leikskólunum og bæjarfélaginu.  

 

4.3 Kynning á bæjarfélaginu 

Bæjarfélagið sem varð fyrir valinu er í nálægð við höfuðborgina. Það mótaði 

sér fjölmenningarstefnu fyrir nokkrum árum. Í stefnunni segir að allir í 

bæjarfélaginu skuli njóta jafnréttis í samskiptum sínum við stofnanir þess. 

Einnig er lögð áhersla á að upplýsa innflytjendur um starfsemi bæjarins, 

íslenskt þjóðfélag og réttindi og skyldur einstaklinga. Sérstök áhersla er lögð 

á móttöku erlendra barna í leik- og grunnskóla bæjarins. Bærinn hefur útbúið 

móttökuramma, þar sem farið er yfir alla þá þætti sem taldir eru mikilvægir 

fyrir vel heppnaða móttöku og aðlögun tvítyngdra barna í skóla. Uppeldis- og 

menntastofnanir bæjarins styðjast við þennan ramma. Fyrir leikskóla byggist 

ramminn upp á þremur þáttum. Þeir eru í fyrsta lagi upphaf leikskólagöngu, í 

öðru lagi samskipti, upplýsingamiðlun og hlutverk lykilpersónu og í þriðja lagi 

móttökuviðtal. Foreldrar eiga að hafa fjölbreytt og frjálst val þegar kemur að 

leik- og grunnskólum í bænum. 

4.4 Kynning á leikskólum 

Rannsóknin fór fram í tveimur leikskólum; Urðarhæð og Steinahæð. 

Urðarhæð er rótgróinn leikskólin í eldri hluta bæjarins, með um 70 börn og 

þar af eru 11 tvítyngd. Í Urðarhæð er fjölmenningarleg áætlun til staðar. Þar 

koma fram allar helstu áherslur í móttöku og starfi með tvítyngdum börnum. 

Til dæmi að gerð skuli einstaklingsnámskrá fyrir þau og sett upp myndrænt 

dagskipulag. Einnig kemur fram að kynna eigi land, þjóð og menningu 

tvítyngdra barna í leikskólanum og hafa sýnileg sýnishorn af ritmáli þeirra.  

Steinahæð er nokkuð yngri einkarekinn leikskóli í nýlegum hluta bæjarins. 

Hann er heldur stærri eða með yfir 100 börn og þar af eru 21 tvítyngd. Í 

Steinahæð er fjölmenningaráætlun í mótun en móttökuáætlun vegna 

tvítyngdra barna var tilbúin þegar þessi rannsókn var gerð. Í móttökuáætlun 

kemur fram að á vori hverju skuli vera haldin alþjóðavika þar sem börnin læri 

meðal annars um upprunalönd, tungu og menningu vina sinna. 

Þessir leikskólar eru með ólíkar áherslur í starfi, en báðir vinna þeir eftir 

fjölmenningarstefnu bæjarins og styðjast við rammann sem bærinn hefur 

útbúið í móttöku- og aðlögunarskipulagi sínu fyrir erlend börn og foreldra 

þeirra. Ég tók viðtöl við þrjár mæður í leikskólanum Urðarhæð og þrjú viðtöl 

í leikskólanum Steinahæð, við tvær mæður og eina foreldra sem vildu vera 

saman í viðtalinu. 
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4.5 Kynning á foreldrum í rannsókninni 

Þrjár mæður barna í leikskólanum Urðarhæð komu í viðtal við mig. Tvær 

þeirra óskuðu eftir því að viðtalið færi fram í leikskólanum en ein þeirra 

óskaði eftir því að viðtalið færi fram á heimili hennar. Af trúnaði við 

foreldrana koma þeir allir fram undir dulnefni. Fyrst ber að nefna Hui. Hún er 

tæplega fertug tveggja barna móðir frá Asíu sem búsett hefur verið hér á 

landi með eiginmanni sínum frá sumri 2013. Næst er það Anna. Hún er fertug 

þriggja barna móðir frá Suður-Asíu og hefur verið búsett hér með eiginmanni 

sínum í um 20 ár. Að lokum er það Ligita frá Austur-Evrópu. Hún er ríflega 

þrítug tveggja barna móðir sem búsett hefur verið hér með eiginmanni sínum 

í tæp fimm ár. Í leikskólanum Steinahæð komu í viðtal tvær mæður og ein 

hjón. Fyrst er það Diana sem er fertug tveggja barna móðir frá Norður-

Ameríku. Hún hefur verið búsett hér ásamt eiginmanni sínum í tæp tvö ár. 

Svo er það Magdalena frá Austur-Evrópu. Hún er tæplega þrítug og á eitt barn 

með eiginmanni sínum og hafa þau dvalið á Íslandi af og til í fjögur ár. Að 

lokum eru það hjónin Simon og Milena þau eru bæði rúmlega þrítug og eiga 

tvö börn. Simon kemur upphaflega frá Mið-Austurlöndum en Milena er frá 

Austur-Evrópu og hafa þau verið búsett hér á landi í sjö ár. 
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Tafla 1 sýnir erlenda foreldrahópinn sem tók þátt í rannsókninni.  

Nafn Aldur Menntun Heimshluti Lengd 

búsetu  

á Íslandi 

Leikskóli Atvinna 

Hui 38 Stúdentspróf Asía 9 

mánuðir 

Urðarhæð Heima- 

vinnandi 

Anna 40 Grunnskólapróf Suður- 

Asía 

20 ár Urðarhæð 

 

Úti- 

vinnandi 

Ligita 30 Háskólagráða Austur- 

Evrópa 

5 ár Urðarhæð Heima- 

vinnandi 

Diana 40 Háskólagráða Norður- 

Ameríka 

2 ár Steinahæð 

 

Heima- 

vinnandi 

Magdalena 28 Háskólagráða Austur- 

Evrópa 

Af og til 

 4 ár 

Steinahæð Úti- 

vinnandi 

Simon 33 Stúdentspróf Mið-  

Austurlönd 

7 ár Steinahæð Úti- 

vinnandi 

Milena 32 Háskólagráða Austur- 

 Evrópa 

7 ár Steinahæð Úti- 

vinnandi 
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5. Niðurstöður 

Í þessum kafla mun ég greina frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Ég 

byrja á því að fjalla um upplifun erlendu foreldranna á að byrja með barn í 

leikskóla, til dæmis um val á leikskóla og þær upplýsingar sem þeir fengu um 

þær stefnur sem leikskólarnir starfa eftir. Því næst skoða ég fyrstu kynningu 

og móttökuviðtal og svo í framhaldi af því aðlögun, samskipti og 

upplýsingaflæði. Að lokum fer ég yfir aðra þætti sem komu fram í samtölum 

við viðmælendur mína. Samhliða þessum niðurstöðum mun ég flétta inn 

hvernig svör viðmælenda minna falla að upplýsingum af heimasíðu bæjarins 

og þeim upplýsingum sem ég fékk frá leikskólunum um móttöku að aðlögun 

tvítyngdra barna í þessum tveimur leikskólum.  

5.1 Kynning, móttaka og umgjörð  

Eins og áður hefur komið fram, þá hafa erlendu foreldrarnir í rannsókninni 

ólíkan bakgrunn. Þeir koma frá ólíkum menningarsvæðum, hafa mismunandi 

menntun og hafa dvalið mismunandi lengi á Íslandi. Það var þó sammerkt 

með flestum þessum foreldrum að þekkja nánast ekkert til íslensks 

leikskólaumhverfis þegar þeir byrjuðu með börn sín í leikskóla, fyrir utan 

Önnu sem hafði áður haft barn í íslenskum leikskóla og Milenu sem starfað 

hafði stutta stund á leikskóla þegar barn hennar hóf leikskóladvöl. Flestir 

foreldrarnir höfðu einhverja þekkingu á leikskólastarfi frá sínu heimalandi og 

höfðu sumir orð á því að talsverður munur væri þar á áhersluþáttum í námi 

og umönnun barna. Hægt væri að sjá mun á milli landa og sem dæmi töluðu 

foreldrar um meiri aga í leikskólum í upprunalandi og einnig að börn byrjuðu 

ekki svona snemma í leikskólum eins og á Íslandi. Ligita sagði til dæmis að 

hún væri mjög óhress með umhirðu starfsfólks gagnvart börnunum. Til 

dæmis klæddi það börnin ekki nógu vel, hvorki úti né inni. Hún talaði um að 

það þætti eðlilegt á Íslandi að börn væru með hor í nös og að íslenskir 

foreldrar kæmu með börnin sín veik í leikskólann. Þetta stuðlaði að því að 

flest börnin væru veik meira eða minna alla leikskóladvölina. Hún sagði að 

slíkt myndi ekki líðast í hennar heimalandi. Skoðum nánar svör annarra 

foreldra. 

 

Magdalena: Nei, ekki neitt, ég vissi ekki neitt um hvernig þetta virkar 

og hvað var gert hér. Ég hélt að þetta væri eins og í mínu landi en það 

er mjög ólíkt. Til dæmis heima höfum við ekki átta klukkustunda vistun. 

Börnin byrja ekki fyrr en þau eru fjögurra ára í leikskóla, þá eru þau svo 

stór og þau eru bara fjórar klukkustundir á dag. 
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Hui: Já, þú veist en sko þetta er öðruvísi en já… öðruvísi en í X og 

öðruvísi. Já sko í X er leikskóli, börn á hennar aldri þurfa að spyrja sko, 

eins og í grunnskóla, þú sest niður og lærir eitthvað, ekki mikill leiktími 

eins og hér, þetta er öðruvísi. Já, þú veist, þetta er öðruvísi, þeir eru 

með bekki og það eru þrefalt fleiri börn í bekk. En hér eru þau færri. Já, 

þú veist börnin fá ekki að fara út og sleppa sér. 

 

Ljóst er að foreldrar bera saman þá þekkingu sem þeir hafa á leikskóla frá 

sínu heimalandi og svo þá reynslu sem þeir hafa héðan. Glögglega má sjá 

menningarlegan mun, líkt og hjá Hui þar sem henni þótti fjöldi barna í 

leikskólanum hér á landi ekki mikill miðað við það sem hún á að venjast frá 

sínu heimalandi. Þennan menningarmun má einnig sjá hjá Ligitu þar sem 

henni finnst vanta upp á umönnun og heilbrigði í sínum leikskóla og beindist 

sú gagnrýni bæði að starfsfólki leikskóla sem og að íslenskum foreldrum. 

Hægt var að sjá að þeir foreldrar sem komu frá Austur-Evrópu og Asíu voru 

vanir meiri aga í leikskólaumhverfinu og námi sem byggist upp á 

hefðbundnum kennsluaðferðum, líkum þeim sem við þekkjum í okkar 

grunnskóla, það er að sitja við borð og læra undir handleiðslu kennara. 

Foreldrarnir frá Austur-Evrópu sögðust sakna þess að ekki væri byrjað að 

kenna börnum á hljóðfæri í leikskóla, því hljóðfæranám væri góður 

undirbúningur fyrir annað nám og einnig aga. Margir viðmælenda minna 

höfðu á orði að þeir hefðu verið búnir að heyra frá vinum sínum að talsvert 

agaleysi væri í íslenskum leikskólum. Þegar ég spurði nánar út í hvað þeir 

ættu við með agaleysi, þá voru svörin á þá leið að íslensk börn væru hortug 

og færu ekki eftir fyrirmælum fullorðinna. Þau töluðu um að það þyrfti að 

beita meiri aga inni á leikskólunum og láta börnin gegna.  

Þegar foreldrar velja leikskóla fyrir börn sín er nauðsynlegt að þeir hafi 

gott aðgengi að upplýsingum um það sem er í boði. Viðkomandi bæjarfélag 

hefur kappkostað að bjóða foreldrum frjálsræði þegar kemur að vali um leik- 

og grunnskóla. Á heimasíðu bæjarins má meðal annars finna upplýsingar um 

þá leikskóla sem foreldrum standa til boða en aðeins á íslensku og getur það 

gert erlendum foreldrum erfitt fyrir. Aðspurðir um hvers vegna þessir 

leikskólar hefðu orðið fyrir valinu, þá svöruðu foreldrar því oftast til að 

viðkomandi leikskóli hefði verið sá eini sem hefði getað veitt þeim pláss og 

því hafi verið ákveðið að þiggja það, þar sem þeim hefði legið á að koma 

börnunum í leikskóla. Ein móðir sagði að hún væri bara ánægð, þrátt fyrir að 

hún hefði ekki fengið pláss í þeim tveimur leikskólum sem hún hefði helst 

viljað. 
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Anna: Ég vildi sækja um á X en hún (leikskólafulltrúinn) sagði mér líka 

sækja um á Y en sko frænka mín, systurdóttir mín, var á V. Þeir 

(leikskólafulltrúinn) voru bara að segja við okkur, þetta eru bara eins 

leikskólar, en ég fékk svo bara Urðarhæð. En ég bara segi, það skiptir 

engu máli, það er bara sko því börnin mín fara í leikskóla, alveg sama, 

ég get alveg, … sko sátt með þetta, sátt sko með fólkið ég var svo 

ánægð með að fólkið var svo yndislegt. Þær voru svo yndislegar á 

Urðarhæð en þetta er bara sama, ekki manneskjan en þú veist. 

 

Milena og Simon völdu leikskóla fyrir sinn dreng, því þeim hafði verið bent 

á að þar væri verið að vinna gott starf með börnum með einhverfu.  

 

Milena: Við höfðum þegar fengið að vita að hann væri með einhverfu 

en vissum ekki 100% hvort að það væri dæmigerð einhverfa. Við 

vorum mjög óánægð með meðferðina, hvernig þau meðhöndluðu 

hann á X og við vildum ... við vildum...  

Simon: Við vildum skóla sem að ... skóla sem að kenndi með öðrum 

hætti. 

Milena: Þau (fyrri leikskólinn) voru hluti af vandamálinu og þar sem 

þau vissu hvað við vildum, bentu þau okkur á annan leikskóla. 

 

Milena og Simon töluðu um að í leikskólanum (í öðru bæjarfélagi) sem 

drengurinn þeirra hafði verið í áður, hafi ríkt mikið skilningsleysi gagnvart 

fötlun hans og einnig þeim sem erlendum foreldrum. Þau töluðu um að hafa 

verið einu erlendu foreldrarnir þar og það hafi ekki verið tekið tillit til þeirra 

eða drengsins og enginn sýnt þeim eða þeirra menningu áhuga. Þau töluðu 

um að það væri þeirra reynsla að foreldrar og starfsfólk leikskólans hefði 

verið kalt í viðmóti og ekki tilbúið til samstarfs eða breytinga. 

Í fjölmenningarstefnu bæjarins er talað um að hægt sé að nota tvítyngt 

starfsfólk til að túlka í viðtölum við foreldra, en ekki talað um að beina 

erlendum foreldrum í ákveðna leikskóla vegna þess að þar sé starfsmaður 

sem talar þeirra móðurmál. Hins vegar virðist þetta eiga við í einu tilviki. 

 

Hui: Sko í reynd völdum við ekki þennan leikskóla, en leikskóladeildin 

í bænum valdi þennan leikskóla, sko því að hún var að hugsa um að 

þessi leikskóli hefði tvo asíska kennara, svo að … já og svo einn sem 
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talar ensku. Svo að það er kannski betra fyrir dóttur mína að fara í 

þennan skóla ... þennan leikskóla, þannig að það er auðveldara fyrir 

hana að aðlagast.  

 

Hér má sjá viðleitni leikskólafulltrúa til að auðvelda barni og foreldrum 

aðlögun og samskipti með því að nýta starfsmannaauðinn í Urðarhæð. Hui 

sagði að það hefði reynst þeim mæðgum vel og að hún væri enn í mestum 

samskiptum við þann starfsmann sem talar hennar móðurmál.  

Mikilvægi fyrstu kynna foreldra við leikskólann kom einnig vel í ljós í 

svörum foreldra. Diana sagði mér í viðtalinu að fyrstu móttökur í 

leikskólanum hefðu haft mikil áhrif á það hvaða leikskóla hún hefði valið.  

 

Diana: Ég hafði heyrt að það væri mjög erfitt að komast að í 

leikskólum í Reykjavík en það væri auðveldara í X. Við spurðum fólk 

og ég fór að skoða einn í bænum ... og ég hafði fengið pláss jafnvel 

áður en við fengum kennitölu, því ég hafði heyrt hversu erfitt það 

væri að fá pláss. Svo að við fórum og við hringdum og sögðum að 

við vildum koma í heimsókn og þau sögðu: Já, já, komið við. En 

þegar við komum þangað þá var enginn sem tók á móti okkur. Við 

sáum fullt af börnum og ég var ekki hrifin og svo var þarna kona 

sem kunni ekki neina ensku, svo hún gat ekki svarað spurningum 

mínum. Allir hér tala ensku og ef hún getur ekki talað við mig, 

hvernig á hún þá að geta aðstoðað son minn? Svo ég varð 

áhyggjufull. En svo gekk ég hérna framhjá (Steinahæð) og hugsaði, 

hver er þessi fallegi staður og mér var sagt að það væri verið að gera 

öðruvísi hluti hér, svo að bla, bla ... já, svo að alla vega … ég gekk 

framhjá og hringdi svo í vin og bað hann um að aðstoða mig við að 

finna út úr því hver þessi skóli væri og hvað ég ætti að gera til að fá 

pláss. Og svo var kona, sem ég hafði þekkt í fimm mínútur, hringdi 

hingað og hún býr ekki einu sinni í bænum og við komum í viðtal og 

við hittum leikskólastjórann og aðstoðarleikskólastjórann sem 

töluðu báðar fullkomna ensku og fóru með okkur í gegn og ég var 

sko, Ó getum við fengið pláss? Og hún sagði að það væri pláss svo 

… já, svo það var frábært. 

Í samtali mínu við Diönu kom í ljós að fyrri leikskólinn sem hún hafði 

skoðað var Urðarhæð. Það var hennar upplifun í þessari fyrstu heimsókn að 

það væri enginn áhugi á að fá hennar barn í leikskólann og einnig hafði hún 

áhyggjur af því að enginn starfsmaður gæti talað við barnið hennar. Þegar 



 

45 

hún hins vegar kom í fyrstu heimsókn í Steinahæð upplifði hún jákvætt 

viðmót fólks sem gat talað hennar tungumál. 

Í leiðbeiningarbæklingi frá bæjarfélaginu kemur skýrt fram hversu 

mikilvægur þáttur móttökuviðtal er fyrir fyrstu kynni á milli leikskóla og 

foreldra. Þar segir að viðtölin þurfi að vera vel undirbúin og skipulögð, án þess 

þó að bera keim af yfirheyrslu. Áhersla er lögð á að foreldrar fái góða 

kynningu á leikskólanum og því starfi sem þar fer fram, en það auki líkur á að 

foreldrar öðlist skilning á leikskólastarfinu. Móttökuviðtali er einnig ætlað að 

vera vettvangur til að skiptast á upplýsinum. Þar gefst foreldrum tækifæri til 

að láta leikskólann fá nauðsynlegar upplýsingar um barnið sitt. Einnig kemur 

fram í leiðbeiningarbæklingi að leikskólinn eigi að hafa frumkvæði að því að 

bjóða foreldrum að hafa túlk og bent á að það sé góður kostur að leyfa þeim 

að velja hvort að viðtalið fari fram í leikskólanum eða á heimili þeirra. Í 

móttökuáætlunum leikskólanna var ekki boðið upp á slíkan valkost. Báðir 

leikskólarnir voru með skipulag á móttökuviðtölum í sínum 

móttökuáætlunum. Í Urðarhæð er vinnulýsing í fjölmenningaráætlun fyrir 

fyrsta foreldraviðtal. Þar koma fram ítarlegar upplýsingar um leikskólann og 

foreldrar spurðir fjölmargra spurninga sem tengjast högum þeirra og 

barnsins og þeir beðnir um að fylla út sérstakt eyðublað. Í Steinahæð er hins 

vegar móttökuáætlunin meira almenn lýsing og talað um nauðsyn þess að 

foreldrar fái góðar upplýsingar um starf skólans. Þar er einnig upplýsingablað 

sem foreldrar fylla út með margvíslegum upplýsingum, en ekki eins ítarlegum 

og á Urðarhæð.  

Þegar kom að svörum um móttökuviðtal höfðu erlendu foreldrarnir ólíka 

reynslu. Flestir þeirra höfðu farið í viðtal til leikskólastjóra eða 

aðstoðarleikskólastjóra, stundum með deildarstjóra eða stuðningsaðila en 

engum þeirra hafði verið boðið upp á að viðtalið færi fram á þeirra heimili. Á 

svörum þeirra mátti sjá ólíka upplifun af þessu fyrsta viðtali.   

 

Ligita: Þegar að ég kom til þess að skrifa undir umsóknina, þá bara 

fékk ég upplýsingar, það var áður en stelpan byrjaði. Ég fékk 

upplýsingar og það kom túlkur og það var búið að þýða alla 

stundaskrána. 

Hui: Nei eiginlega ekki neitt viðtal, en það hafa átt sér óformleg 

samskipti, sko ég sagði þeim að hún hefur ekki neitt ofnæmi eða slíkt.  

Anna: Jú, jú, þeir eru með allar upplýsingar um hann sko. Já, já, 

auðvitað bara það er svo mikilvægt sko að láta þau vita um okkur af 

því stundum er fólkið með ábyrgð af því þau eru í leikskóla. Þau eru 
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með soldið ábyrgð með krakka. Þetta er annað heimili þeirra, þá 

þurfa þeir að vita þetta sko.... upplýsingar. 

Diana: Ég settist niður með skólastjóranum og við skiptumst á 

upplýsingum en það virkaði ekki mjög formlegt en ég já myndi segja 

það. Ég hefi viljað fá betri eða víðtækari upplýsingar. Það er bara 

hægt að fá nokkrar blaðsíður á ensku, upplýsingar um þessa stefnu 

og ég uhm les ekki íslensku, svo að … 

 

Móttökuviðtal hefur greinilega ekki verið í föstum skorðum á Urðarhæð 

og Steinahæð. Foreldrar virtust heldur ekki gera sér grein fyrir því af hverju 

leikskólarnir væru að sækjast eftir upplýsingum og hafði Anna það á orði að 

hún hefði ekki þurft að gefa svona miklar upplýsingar áður vegna skólagöngu 

barnanna sinna. 

Það kemur fram í flestum viðtölunum að upplýsingar um leikskólann og 

starfsemi hans hafi ekki skilað sér til foreldranna. Flestir þeirra sögðust hafa 

öðlast betri skilning á starfseminni þegar þeir tóku þátt í aðlögun með 

barninu. 

 

Simon: Nei, við fengum enga dagskrá.  

Milena: Sko, við fengum enga dagskrá í hendur ... nei, ég held ekki en 

sko fyrstu vikuna var ég með syni okkar allan daginn í leikskólanum 

og ég sá dagskipulagið, hvað þau voru að gera og já, það svona 

hvernig allt gengur fyrir sig. 

Diana: Þegar ég kom fyrst með honum, þá var ég með deildinni í 

nokkra daga en var alltaf styttri og styttri tíma. Svo ég skynjaði 

fyrirkomulagið vel. Ég hef sæmilega þekkingu á skipulaginu, en ég er 

dugleg að spyrja spurninga og veit um valið sem þau hafa en ég hef 

ekki hugmynd um hvað þetta myndi vera kallað á ensku. 

Anna: Ég fékk pappíra í hendur sem voru á íslensku, en ég veit ekki 

hvar þeir eru og man ekki hvað stendur þar. Ég treysti bara alveg 

fólkinu þarna. En ég veit aðeins um hvað er verið að gera eftir 

aðlögunina. Já, mér finnst það bara svona gott, af því þá kynntist ég 

skólanum og hvernig þar er unnið með börnin. 

 

Erlendu foreldrarnir upplifðu lítið val þegar kom að því að velja leikskóla. 

Hjá flestum þeirra var þetta spurning um að þiggja það sem í boði var. Þetta 

átti þó ekki við um þau öll. Simon og Milena völdu leikskóla út frá þörfum 

barnsins síns og Diana út frá þeim móttökum sem hún fékk þegar hún fór í 
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fyrstu heimsóknina. Upplifun foreldranna af móttökuviðtali var allt frá því að 

vera ekkert móttökuviðtal í að það hafi verið viðtal en óformlegt. Ég spurði 

foreldrana út í það hvort að þeim hefði fundist óþægilegt eða erfitt að veita 

leikskólanum þær upplýsingar sem óskað var eftir. Það var ekki, þeir höfðu 

flestir skilning á því að leikskólinn þyrfti að hafa góðar upplýsingar um barnið 

og fjölskylduhagi en umræður sköpuðust um hvort að allar þessar 

upplýsingar væru nauðsynlegar og til hvers leikskólinn þyrfti þær. 

Flestir foreldrarnir voru líka sammála því að þær upplýsingar sem þeir 

fengu í viðtalinu um leikskólann, uppeldisstefnuna og starfið hafi ekki skilað 

sér í viðtalinu. Þetta voru of miklar upplýsingar á of stuttum tíma um efni sem 

þeir höfðu takmarkaðan skilning á. Hér má velta því fyrir sér hversu mikil áhrif 

erfiðleikar í tungumálasamskiptum hafa. Skilningur foreldranna á starfinu í 

leikskólanum varð betri þegar þeir hófu aðlögun með barnið sitt og upplifðu 

starfið í leikskólanum af eigin raun. Skoðum næst fleiri þætti sem hafa áhrif 

á aðlögunarferlið.  

 

5.2 Lykilpersóna/tengiliður, aðlögun og upplýsingaflæði 

Í móttökuáætlunum beggja leikskólanna er lögð áhersla á hlutverk 

lykilpersónu/tengiliðs. Hjá Steinahæð er talað um að lykilpersóna hitti 

foreldra í fyrsta viðtali og að hún sé sú persóna sem er með barnið í gegnum 

aðlögunina. Þar segir einnig að hlutverk lykilpersónu sé að kynna fyrir 

foreldrum húsnæði skólans og fræða þau um hefðir og venjur í starfi. Hjá 

Urðarhæð er talað um að ákveðinn starfsmaður sé tengiliður á milli heimilis 

og skóla og hefur hann það hlutverk að miðla upplýsingum og tryggja að 

erlendu foreldrarnir fái sömu upplýsingar og aðrir foreldrar.  

Þegar kemur að hlutverki lykilpersónu/tengiliðs á milli foreldra og 

leikskólans, þá hafa foreldrarnir einnig ólíkar upplifanir. Skýrasta dæmið um 

virkan tengilið má sjá hjá Simoni og Milenu en þar er tengiliðurinn 

stuðningsaðilinn sem er með barnið þeirra í þjálfun. Þau segjast í raun hafa 

lítil samskipti við annað starfsfólk leikskólans. 

 

Milena: Já við eigum í raun ekki samskipti við starfsfólkið, hann er 

meira með þjálfurunum, alveg sex klukkustundir daglega og það eru 

þeir sem skrifa okkur eða taka á móti okkur á morgnana.  

Simon: Það er samskiptabók sem fer á milli á íslensku en það er ekki 

vandamál. 
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Sjá má í svörum foreldranna að sá aðili sem oftast er nefndur sem helsti 

tengiliður við heimilið er deildarstjóri á viðkomandi deild. Ekki var það 

upplifun allra foreldrana að það værir ákveðinn starfsmaður sem væri 

sérstakur tengiliður við þá. 

Ligita: Það var sagt við mig að ef mig vantaði aðstoð eða upplýsingar 

gæti ég talað við allt starfsfólkið. Það voru fleiri börn í aðlögun á sama 

tíma svo það var erfitt að tala við starfsfólkið, það var mjög upptekið. 

 

Bæði Urðarhæð og Steinahæð hafa sams konar aðlögunarskipulag. Barnið 

mætir með foreldri/foreldrum sínum í stutta stund sem lengist svo á hverjum 

degi. Oftast tekur aðlögunin um fimm virka daga en gert er ráð fyrir 

sveigjanleika og hægt er að lengja aðlögunartímann ef talin er þörf á. Ferlið 

byggir á því að foreldrar eru með barninu fyrstu þrjá dagana en síðustu tvo 

daga koma þeir með barnið og stoppa stutta stund og fara svo og koma aftur 

stuttu áður en barnið á að fara heim. Glögglega má sjá í svörum foreldranna 

þegar þeir voru spurðir út í aðlögunartímann að þetta ferli var í föstum 

skorðum í báðum leikskólunum. Upplifun þeirra var oftast jákvæð, þó þeir 

hafi ekki alltaf verið öruggir um hlutverk sitt í þessu ferli.  

Ligita: Þetta var bara stuttur tími, ein klukkustund, og á hverjum degi 

bættist við tímann og það var mjög gott og ég var ánægð. Allt 

starfsfólkið reyndi að gera betur fyrir stelpuna í aðlöguninni. Hún vildi 

þó vera mest með mér, það var rólegt og gott. Það var strákur líka að 

byrja og því talaði ég ekki við aðra, bara að reyna að fá stelpuna til að 

komast inn í hópinn. Svo seinna þá lagaðist allt ...  eftir fimm daga. 

Anna: Hann var bara svolítið hræddur fyrst. Það er alltaf svona í fyrsta 

skiptið svolítið hræddir krakkar. Hann var bara allan tímann hjá mér, 

alveg næstu daga og svo fór ég og hann var að leita að mér og bara 

svona. Það er bara svona þessi aðferð.  

 

Flestir foreldranna voru jákvæðir þegar kom að aðlöguninni. Nokkrir 

töluðu um að hafa ekki alveg verið vissir um til hvers var ætlast af þeim og 

hversu virkir þeir ættu að vera. Þeir upplifðu miklar annir hjá starfsfólki og 

vildu því ekki vera að spyrja það út starfið. Þeir vildu frekar fylgjast með og 

gera eins og hinir foreldrarnir sem voru einnig með börn í aðlögun. 

Eitt af markmiðunum með að hafa lykilpersónu/tengilið í samskiptum við 

foreldra er að tryggja gott upplýsingaflæði á milli leikskóla og foreldra. Fyrir 

utan lykilpersónu/tengilið nota báðir leikskólarnir margvíslegar leiðir til þess 

að tryggja að foreldrar fái upplýsingar, til dæmis með upplýsingatöflum við 
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deildir, heimasíðum leikskólanna, fréttabréfi og tölvupósti. Aðspurðir um 

dagleg samskipti og upplýsingaflæði var reynsla þeirra mismunandi og 

væntingar ólíkar.  

Magdalena: Það er eiginlega þannig að ég þarf að spyrja, en stundum 

ef eitthvað skemmtilegt kemur upp á koma þær til mín og segja mér 

frá en ekki alltaf, því stundum og ég skil það vel, því ég veit hvernig 

það er, en stundum er svo mikið að gera að maður hefur ekki tíma til 

að tala við foreldrana. Svo ég veit hvernig þetta er svo ég spyr ekki, 

en ég skil, en ef eitthvað mikilvægt kemur upp á þá tala þær við mig.  

Ligita: Nei mér finnst starfsfólkið, ekki allt starfsfólkið, gefa 

upplýsingar en alltaf þegar ég spyr þá svarar það.  

Diana: Kennarinn hans er mjög duglegur að senda mér tölvupóst og 

svo tölum við líka saman og hann (kennarinn) er svo opinn og 

þægilegur. Já ég get líka „Google translate“ þegar ég fæ íslenskan 

tölvupóst en hann er líka stundum að senda mér póst á ensku, fyrir 

mig, sem er sætt af honum. Ég missi örugglega af 75% af því sem er 

að gerast hvað varðar samskipti leikskóla við foreldra en ég ... 

kennarinn gætir þess að ég fái nauðsynlegustu upplýsingar.  

Hui: Ef það er ekkert sérstakt að gerast yfir daginn, þá talar 

starfsfólkið ekki við mig, þú veist ekki að segja mér hvernig hún 

borðaði í dag sko ... það ... kínverski starfsmaðurinn hefur verið í fríi 

og þegar hún kom til baka, þá sko sagði hún mér að dóttir mín væri 

ekki búin að borða vel, hitt starfsfólkið hafði ekki minnst á það. 

Anna: Starfsfólkið segir ekki en ég spyr stundum og þá bara næsta 

dag ef eitthvað hefur gerst. Nei, nei, ég spyr ekki, það geri ég ekki 

sko, mér finnst bara frekt ef allir spyrja: Hvernig gekk hjá mínum 

barni í dag? Ég þarf ekki að vita sko ... nema ef það gerist eitthvað 

ljótt þá þarf ég að vita.  

Upplifun foreldrana virðist vera að þeir þurfi oftast að hafa frumkvæði að 

samskiptum við starfsfólk leikskólans. Greinilegt er að óöryggis gætir í 

samskiptum á milli foreldra og starfsfólks og lykilpersóna/tengiliður virðist 

ekki vera að virka eins og gert er ráð fyrir í móttökuáætlunum leikskólanna. 

Foreldrum er ekki alltaf ljóst við hvern á að tala til að fá upplýsingar en í 

flestum tilvikum leita þeir til deildarstjóra eða starfsmanns sem talar þeirra 

móðurmál. Oftast virðast samtölin eiga sér stað í daglegum samskiptum á 

milli starfsfólks og foreldra og aðallega ef eitthvað hefur komið upp á eða ef 

eitthvað stendur til. Einnig fá foreldrarnir upplýsingar í tölvupósti eða þær 

eru skrifaðar upp á töflu við deild barnsins. Flestir viðmælendur mínir töluðu 

um að þeir nýttu sér lítið tölvupóstinn og horfðu mjög sjaldan á það sem 
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skrifað væri upp á töflu, enda allt á íslensku. Hins vegar virtustu erlendu 

foreldrarnir treysta því að starfsfólkið kæmi mikilvægustu upplýsingunum og 

skilaboðunum til þeirra. Af þeim foreldrum sem ég tók viðtal við var ljóst að 

þeir voru misduglegir að sækja sér upplýsingar til starfsfólks. Þarna virðist 

koma inn menningarmunur, þar sem til dæmis foreldrunum sem komu frá 

Asíu þótti frekt að spyrja og ganga eftir upplýsingum frá starfsfólki. Hér má 

velta fyrir sér hversu stóran þátt tungumálið spilar þarna inn í. Foreldrarnir 

tala ýmist íslensku eða ensku við starfsfólkið en ekki móðurmálið sitt og ef til 

vil er þekking þeirra takmörkuð og þeir þora ekki að spyrja og fá útskýringar. 

Það sama má segja um starfsfólkið. Það er að tjá sig á öðru tungumáli en það 

er vant og erfitt getur verið að finna rétt hugtök eða orð fyrir það sem segja 

þarf foreldrum. Sjá má í svörum sumra foreldranna að þeir bjarga sér með 

þýðingar á netinu ef skilaboðin eru á íslensku eða leita til vina eða ættingja 

sem geta aðstoðað þá við þýðingar.  

Það virðist ekki vera neitt ákveðið fyrirkomulag með það hvort að 

foreldrar fái þýðingar á dagskipulagi eða öðrum pappírum frá leikskólunum 

yfir á sitt móðurmál. Hjá Urðarhæð er þess getið í móttökuáætlun að nota 

megi túlkaþjónustu til þess að þýða bréf eða önnur gögn sem koma frá 

leikskólanum. Einnig kemur þar fram að hægt sé að nýta mannauðinn innan 

leikskólans ef þar er einhver sem talar sama móðurmál og foreldrarnir og 

virðist það vera gert að einhverju marki. Í móttökuáætlun Steinahæðar 

kemur ekki fram hvort að þýða eigi skilaboð eða skjöl fyrir erlenda foreldra. 

Ef til vill metur starfsfólk leikskólanna það út frá hverju foreldri.  

Foreldrarnir bentu þó á vandamál sem oft er rætt um innan leikskólans og 

það er að í lok dags eru börnin stundum í umsjá starfsfólks sem kemur 

síðdegis til vinnu eða af öðrum deildum og hefur haft lítil sem engin samskipti 

við börnin. Þetta skapast vegna þess að flest leikskólastarfsfólk vinnur átta 

klukkustunda vinnudag eða skemur, en mörg barnanna eru með átta til níu 

klukkustunda viðveru.  

Bæjarfélagið hefur þá stefnu að bjóða alltaf upp á túlk fyrir erlenda 

foreldra og einnig fyrir starfsfólk leikskólanna og á leikskólinn að hafa 

frumkvæði að því en í samvinnu við foreldra. Í leiðbeiningarbæklingi, sem 

bærinn hefur unnið fyrir leik- og grunnskóla, kemur fram að hægt sé að bjóða 

foreldrum þann kost að koma með vin eða einhvern úr fjölskyldunni til að 

túlka. Þar segir enn fremur að nauðsynlegt sé að velja túlk í samráði við 

foreldra til að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra. Í móttökuáætlunum beggja 

leikskólanna er talað um að bjóða foreldrum upp á að hafa túlk.  

Foreldrar sögðust í viðtölunum ekki láta tungumálaerfiðleika hefta 

samskipti sín við starfsfólk. Fram kom að flest starfsfólkið talaði einhverja 
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ensku og að hægt væri að fara langt á því, sem og að fá aðstoð frá erlendu 

starfsfólk. Einnig voru margir af viðmælendum mínum komnir með einhverja 

undirstöðu í íslensku og flestir vildu þeir fá að hafa eitthvað um það að segja 

hvort kallaður væri til túlkur.  

 

Ligita: Það hefur alltaf verið boðið upp á að hafa túlk en ég skil 

íslenskuna nokkuð vel, svo ég hef ekki viljað hann.  

 

Hér vakna margar spurningar. Til dæmis hvort að þær upplýsingar sem 

foreldrar fá í móttökuviðtali komist ekki til skila vegna þess að samtalsaðilar 

hafa ekki nógu góða undirstöðu í þriðja tungumálinu til að ræða um þessi 

málefni ef viðtalið fer fram til dæmis á ensku. Í móttökuviðtali eru gefnar 

upplýsingar um dagskipulag, áhersluþætti í starfinu, um hefðir og hátíðir, auk 

upplýsinga sem snúa að aðbúnaði barnanna. Það getur verið flókið fyrir 

starfsfólk að koma þessu öllu til skila til foreldra á öðru tungumáli. Auk þess 

er verið að fjalla um hugtök og aðstæður á íslensku eða ensku sem sumir 

foreldrar þekkja ekki. Önnur spurning er af hverju erlendir foreldrar eru svona 

tregir til þess að fá túlk. Erlendir foreldrar sem ég hef áður talað við segja að 

samfélög erlendra íbúa séu lítil hér á landi og því sé túlkurinn oft tengdur í 

vinahóp eða þekkir til fólksins. Þetta getur skapað óþægilega stöðu fyrir 

foreldrana og þeim fundist þeir síður getað talað frjálslega. 

Hins vegar má sjá á svörum erlendu foreldranna í þessari rannsókn að þó 

að þeir teldu tungumálið ekki hindrun, þá kom fram að tungumálið hindraði 

þá í að sækja almenna upplýsinga- og fræðslufundi og aðra viðburði sem 

leikskólinn stóð fyrir.  

Diana:. Mér líður ekki vel ef það er hópur af 50 foreldrum og það þarf 

að stoppa til að útskýra og þýða fyrir mig á ensku. Ég vil ekki að það 

þurfi að taka svona tillit til okkar.  

 

Það er athyglisvert að þrátt fyrir að foreldrarnir telji að 

tungumálaerfiðleikar stöðvi þá ekki í samskiptum við leikskólastarfsfólk, þá 

er ljóst að það hefur talsverð áhrif á marga þætti í samskiptum foreldra og 

leikskóla. Viðmælendur mínir fóru lítið inn á heimasíður leikskólanna til að 

fylgjast með fréttum eða skoða ljósmyndir vegna þess að síðurnar voru á 

íslensku. Einnig sóttu þeir sjaldan kynningarfundi eða aðra viðburði sem 

auglýstir voru á vegum leikskólanna af sömu sökum. Þetta gefur tilefni til að 

ætla að foreldrar viti ekki um ýmsar uppákomur sem verða í leikskólanum og 

geti þar af leiðandi ekki rætt við börn sín um það sem er að gerast þar 
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daglega. Þar sem foreldrarnir sækja síður viðburði í leikskólanum gefst þeim 

ekki tækifæri til að kynnast öðrum foreldrum og mynda tengsl. Næsti kafli 

fjallar einmitt um einangrun viðmælenda minna og barna þeirra og þær 

væntingar sem þau hafa til leikskólans og þess náms sem þar fer fram. 

5.3 Væntingar og einangrun 

Ein þeirra spurninga sem ég lagði fyrir foreldrana var um væntingar þeirra til 

þess náms sem börnin þeirra fá í leikskólanum. Fram kemur í rannsókn Hönnu 

Ragnarsdóttur (2004) að foreldrar erlendra leikskólabarna sem tóku þátt í 

rannsókn hennar líta ekki á leikskólann sem formlegan menntunarvettvang, 

heldur frekar að hann sé staður þar sem börnin fái félagsskap og læri íslensku 

og samskipti. Hjá mér vaknaði áhugi á því að kanna hvort að þetta væri einnig 

viðhorf erlendu foreldranna sem ég tók viðtal við. 

Anna: Ég bara veit ekki sko, bara að hann læri eitthvað svona eins og 

… eins og hinir krakkarnir. Það er gott að hann kunni að lesa og reikna 

og svona já, undirbúning fyrir grunnskólann. 

Magdalena: Ég held og ég er ánægð því ég held að hann læri að vera 

skipulagður og hann lærir aga því það er þannig í þessum skóla og 

líka að hlusta. 

Diana: Ég vil að hann læri félagsfærni og almennan undirbúning fyrir 

lestur og skrift. Já og færni til að vinna í hóp. 

Milena: Ég er bara nokkuð sátt með námið í leikskólanum. Það sem 

helst vantar er meiri tónlistarkennsla. Hún er mikilvæg í mínu 

heimalandi. 

Ligita: Ég er ofsalega ánægð með þennan leikskóla og mér finnst gott 

allt sem verið er að gera í skólanum. Mér finnst ekki gott að 

starfsfólkið passar ekki að klæða börnin vel.  

 

Væntingar foreldranna eru ólíkar en flestir þeirra hafa væntingar um 

einhvers konar nám sem undirbúi barnið fyrir grunnskólagöngu. Líkt og í 

rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2004) lögðu foreldrarnir í þessari rannsókn 

áherslu á samvinnu og félagsfærni, en jafnframt höfðu þeir væntingar til þess 

að verið væri að vinna með margvíslega þætti sem stuðluðu að undirbúningi 

fyrir grunnskóla. Það vakti athygli mína að enginn talaði um mikilvægi þess 

að barnið þeirra lærði íslensku. Ef til vill er það svo sjálfsagður hlutur í þeirra 

huga að þeir hafa ekki talið þörf á að minnast sérstaklega á það. Svörin gefa 

til kynna að foreldrarnir geri sér grein fyrir því að nám eigi sér stað í 
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leikskólunum. Þó þeir séu ekki alveg með það á hreinu hvaða nám það sé, þá 

hafa þeir vonir um að verið sé að undirbúa jarðveginn fyrir grunnskólagöngu  

Einn þátturinn í því að komast inn í ríkjandi menningu er að vera 

þátttakandi í gegnum nám og leik. Samskipti tvítyngdra barna utan 

leikskólans auka skilning þeirra á því umhverfi sem þau alast upp í. Tungumál, 

menning og nám eru tengd órjúfanlegum böndum. Fyrstu skref barna í 

samþættingu þessara þátta eru á heimilinu. 

Þegar ég spurði erlendu foreldrana út í samskipti þeirra við aðra foreldra 

í leikskólanum eða tengsl barns þeirra við önnur börn í leikskólanum utan 

hefðbundins leikskólatíma, þá voru svör þeirra öll á einn veg. 

Hui: Nei í raun ekki. Við höfum ekki hitt eða talað við neina foreldra. 

En við förum með dóttur okkar og sækjum hana í afmæli. En við 

höfum ekki fengið tækifæri á að koma inn og hitta foreldrana. 

Diana: Erfiðast fyrir mig eru samskipti við aðra foreldra. Þeir eru 

svona frekar lokaðir held ég og því held ég að börnin leiki meira 

saman utan skóla, því foreldrarnir tala meira saman, en mér hefur 

ekki tekist að komast inn í þennan hóp. Þannig að brjótast inn í 

menningu foreldranna hefur verið miklu erfiðara fyrir mig en fyrir 

börnin mín. Þetta er bara partur af menningunni hér og maður 

verður bara að synda með. 

Anna: Nei ég held mig útaf fyrir mig. Ég sko bara þekki ekki marga 

foreldra. Ég get alveg verið með fólki en ég er bara ekki mikið fyrir 

fólk. Einu sinni sagði hann (sonur) að það væri strákur að bjóða 

honum að koma og leika eftir skóla. En ég sagði nei, það er ekki sko í 

lagi, því ég þekki ekki foreldrana. 

Simon: Nei, við höfum ekki samband við aðra foreldra í leikskólanum. 

Við eigum evrópska vini sem við heimsækjum og börnin okkar leika 

saman. 

Milena: Nei ég hef ekki haft tíma. 

 

Glögglega má sjá á svörum foreldranna hversu lítil samskipti eru á milli 

þeirra og annarra foreldra í leikskólum barnanna. Það sama er hægt að segja 

um samskipti barna þeirra við önnur börn í leikskólanum fyrir utan 

hefðbundinn leikskólatíma. Þetta vekur mann til umhugsunar um hvort að 

þessi einangrun foreldranna hafi áhrif á líðan þeirra og hæfni til að komast 

inn í skólasamfélagið. Þegar ég spurði foreldrana hvort að þeir upplifðu 

jákvætt viðmót frá leikskólastarfsfólkinu, þá voru svörin ólík eftir leikskólum. 

Foreldrar á Steinahæð voru jákvæðari og sögðu að starfsfólkið væri jákvætt í 
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sinn garð og auk þess fannst þeim nokkur viðurkenning að haldinn væri 

alþjóðadagur einu sinni á ári, þar sem menningu og tungumáli þeirra væri 

gert hátt undir höfði. Foreldrar á Urðarhæð sögðu að þau upplifðu hvorki 

jákvætt eða neikvætt viðhorf til sín frá starfsfólki leikskólans, en þau hefðu 

ekki upplifað að menning eða móðurmáli þeirra væri kynnt fyrir öðrum á 

leikskólanum. 

Í samtölum mínum við foreldrana lögðu þeir flestir áherslu á að viðhalda 

heimamenningu og móðurmáli og til að stuðla að því horfðu börnin nánast 

bara á barnaefni á sínu móðurmáli. Þá vaknar sú spurning hvort að þessi 

einangrun barnanna hafi ekki áhrif á þátttöku þeirra í leik og á skilning þeirra 

á íslenskri barnamenningu. 

 

5.4 Samantekt 

Foreldrar þessara sex barna sem ég tók viðtal við höfðu ólíkan 

menningarlegan bakgrunn og búseta þeirra hér á landi spannaði allt frá níu 

mánuðum upp í 20 ár. Flestir áttu erlendu foreldrarnir það sameiginlegt hafa 

litla þekkingu á leikskólastarfsemi. Þeir sögðust hafa vitað að erfitt væri að fá 

leikskólapláss og að það vantaði upp á aga og almenna umhirðu á börnunum 

í íslenskum leikskólum. Ekki virtist auðvelt að fá að velja á milli leikskóla og 

þáðu foreldrarnir oftast það sem þeim var boðið. Upplýsingar fyrir foreldrana 

um leikskólana og starfsemi þeirra voru ekki fáanlegar á þeirra móðurmáli 

nema í einu tilviki, þar sem búið var að þýða fyrir foreldra helstu upplýsingar 

um leikskólann. Áherslur fjölmenningarstefnu bæjarins og leikskólanna sáust 

ekki með skýrum hætti í svörum foreldranna. Þeir tenglar sem eiga að mynda 

grunninn í samvinnu og samskiptum á milli foreldra og leikskóla voru 

veikburða. Foreldrarnir sem fengu móttökuviðtal og lykilpersónu/tengilið við 

upphaf leikskólagöngu upplifðu það á ólíkan hátt og ekki með þeim hætti sem 

móttökuáætlun leikskólanna gerir ráð fyrir. Upplýsingagjöf til foreldra var 

með misjöfnum hætti og var það reynsla foreldranna að þeir þyrftu að hafa 

frumkvæði að samskiptum við starfsfólkið. Báðir leikskólarnir buðu upp á 

túlkaþjónustu sem foreldrarnir vildu ekki þiggja, þar sem þeir töldu sig ekki 

þurfa á henni að halda. Samt sem áður ollu tungumálaerfiðleikar meðal 

annars því að foreldrar skildu ekki þá upplýsingagjöf sem þeim var veitt um 

starfsemi leikskólans og áherslur í starfi. Þeir töldu að starfsfólkið kæmi til 

þeirra öllum þeim upplýsingum sem þeir þyrftu nauðsynlega að fá. Aðlögun 

barnanna var eini liðurinn sem virtist vera í föstum skorðum og foreldrarnir 

upplifðu með svipuðu móti. Á aðlögunartímanum fengu þeir lítilsháttar 

innsýn í starfsemi leikskólans. Tungumálaerfiðleikar ollu því að foreldrar 
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sóttu ekki almenna foreldrafundi og aðrar uppákomur sem haldnar voru í 

leikskólunum. Þrátt fyrir þetta var þó almennt viðhorf erlendu foreldranna 

gott til leikskólans og byggðist það viðhorf fyrst og fremst á upplifun þeirra á 

starfsfólki leikskólans og þeirri trú að það væri verið að annast börnin af 

kostgæfni og undirbúa þau fyrir áframhaldandi skólagöngu.  
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6. Umræða 

Margvíslegar hindranir geta verið í vegi fyrir samstarfi foreldra og leikskóla. 

Upplýsingar sem OECD (2006) safnaði benda til þess að ástæður þessara 

hindrana geti verið ólík menningarsýn á menntun og uppeldi, mismunandi 

rekstur leikskóla og ólíkar væntingar til náms og þess hlutverks sem foreldrar 

spila í námi barnsins. Ég tel að niðurstöður þessarar rannsóknar styðji að 

hluta við þessar upplýsingar frá OECD. Fram komu ólík sjónarmið erlendu 

foreldranna á menntun og uppeldi. Nokkrir viðmælenda minna hefðu viljað 

meiri aga inni á leikskólanum sem og meiri tónlistarkennslu, en þetta eru 

þættir sem þeir komu með sér frá sínu heimlandi. Aðrir voru ósáttir við hve 

umönnunarþættinum í leikskólanum var illa sinnt, eins og að þurrka nef, 

strjúka munn eftir matartíma eða klæða börnin vel fyrir útiveru. Þetta sýnir 

okkur bæði ólíkan menningarlegan bakgrunn erlendu foreldranna, sem og 

ólíkar væntingar til náms. Þetta styður einnig við mína áralöngu reynslu sem 

starfsmanns í leikskóla. Til að nefna eitt dæmi, þá átti ég samtal við erlenda 

foreldra um erfiða hegðun sonar þeirra. Ég óskaði eftir upplýsingum um 

hvernig tekið væri á þessari hegðun heima, svo hægt væri að samræma 

aðgerðir. Faðirinn sagði að við ættum að sjálfsögðu að gera eins og hann, sem 

var að flengja soninn þegar hann hagaði sér illa. Ég sagði honum að íslensk 

lög leyfðu ekki ofbeldi gagnvart börnum eða fullorðnum og við þyrftum að 

finna aðrar leiðir til að ná fram æskilegri hegðun. Þetta er glöggt dæmi um 

ólíka menningarsýn á agastjórnun og mismunandi lög og hefðir ólíkra 

menningarheima. Þessi reynsla sýndi mér líka mikilvægi þess að upplýsa 

erlenda foreldra um ríkjandi lög, reglur, réttindi og skyldur. 

Rannsóknir sýna að foreldrar eru einna áhugasamastir fyrir leikskólagöngu 

barna sinna við byrjun hennar. Því er mikilvægt að leggja strax í upphafi grunn 

að góðu samstarfi við foreldra og láta þá finna hversu mikilvægt framlag 

þeirra sé (Whalley, 2007). Einn af lykilþáttunum í samstarfi á milli skóla og 

foreldra eru góð samskipti sem og þátttaka og skilningur foreldra á 

skólastarfinu (Epstein, 2009). Erlendu foreldrarnir í þessari rannsókn upplifðu 

lítið frumkvæði hjá starfsfólki í samskiptum við þá en virtust treysta á að fá 

mikilvægustu upplýsingarnar, ýmist í gegnum tölvupósta eða munnlega frá 

starfsfólkinu. Sömu niðurstöðu fékk Brooker (2002) í rannsókn sinni á 16 

börnum og fjölskyldum þeirra í All Saint´s skólanum. Foreldrarnir treystu á 

það að kennararnir kæmu nauðsynlegustu skilaboðunum til þeirra.  

Ef horft er til hugmynda Bronfenbrenner (1979) um micro- og mesokerfið, 

þá sé ég fjölskylduna annars vegar og leikskólann hins vegar sem tvö 

microkerfi. Mesokerfið eru hinar styðjandi tengingar sem eru á milli 
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microkerfanna. Í þessari rannsókn eru hinar styðjandi tengingar sem 

skoðaðar voru móttökuviðtal, samskipti/upplýsingagjöf, aðlögun barns og 

lykilpersóna/tengiliður. Bronfenbrenner segir að eftir því sem fleiri styðjandi 

tengingar eru á milli microkerfa, þeim mun meiri líkur séu á því að 

einstaklingurinn eða barnið í þessu tilviki þroskist betur. Hann talar um 

nauðsyn þess að búa til fleiri tengingar og styrkja þær sem fyrir eru. Ég hugsa 

að þetta eigi einnig við um þátttöku og líðan foreldra þegar þeir eru með barn 

í leikskóla. Þeim mun fleiri og betri sem tengingarnar eru á milli heimilis og 

skóla, því betri líðan og meira öryggi er fyrir foreldrana. Ef horft er til þeirra 

niðurstaðna sem koma fram hér í kaflanum á undan, þá er ljóst að styrkja þarf 

þessar tengingar á milli foreldra og leikskóla.  

Upplifun erlendu foreldranna af því að byrja með barn í leikskóla var mjög 

ólík, ekki bara á milli skóla heldur einnig á milli foreldra. Áhrifaþættir eins og 

fyrsta móttaka, þekking á starfi leikskóla, væntingar og samskipti við 

starfsfólk mótar upplifun foreldranna og viðhorf þeirra. Sá starfsrammi um 

móttöku tvítyngdra barna og foreldra þeirra sem leikskólarnir starfar eftir er 

mismikið nýttur. Virðist það fara eftir mati leikskólastjóra eða þess 

starfsmanns sem sér um aðlögun hverju sinni hversu ítarlega er farið eftir 

honum. Bæði Urðarhæð og Steinahæð höfðu ekki nýtt sér að taka fyrsta 

viðtal við foreldrana á þeirra heimavelli, þrátt fyrir að móttökurammi 

sveitarfélagsins hefði mælt með slíku. Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa 

Sigríður Jónsdóttir (2006) segja að heimaviðtal gefi starfsfólki tækifæri til að 

kynnast aðstæðum barns og fjölskyldu þess og sjá gildi, viðhorf og 

heimamenningu. 

Talsverður samhljómur er með niðurstöðum úr rannsókn sem Hanna 

Ragnarsdóttur (2002) gerði þegar hún skoðaði leikskólastarf í 

fjölmenningarlegu samfélagi. Í svörum við spurningalista sem sendir voru í 

leikskóla kom í ljós að hjá flestum var undirbúningur fyrir komu tvítyngdra 

barna sá sami og annarra barna og það átti einnig við um aðlögunartímann. 

Þeir þættir sem allir erlendu foreldrarnir virðast hafa upplifað með 

svipuðum hætti í þessari rannsókn, eru tímarammi aðlögunar sem og óöryggi 

og lítið frumkvæði starfsfólks í samskiptum við foreldrana. Aðlögun virðist í 

föstum skorðum, enda ganga öll börn í gegnum hana þegar þau hefja 

leikskólagöng og eins og áður kom fram, þá virðist aðlögunartíminn oftast 

vera sá sami hjá öllum börnum. Þrátt fyrir mikilvægi lykilpersónu/tengiliðar í 

aðlögunarferlinu höfðu flestir foreldrarnir ekki upplifað að slíkt væri í boði í 

þeirra leikskóla. Ég tel að með virkri notkun lykilpersónu megi styrkja marga 

þeirra tengla sem vantar upp á í aðlögunarferlinu og þá bæði fyrir börn og 

foreldra. Ég tel að það sem þurfi að gera sé að búa til nákvæma starfslýsingu 
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fyrir lykilpersónu svo hún geri sér grein fyrir þeirri ábyrgð og þeim verkefnum 

sem hún hefur. 

Þekking leikskólans á aðstæðum barnanna og foreldrum þeirra getur verið 

mismunandi sem og vilji til að koma til móts við þarfir þeirra. Í rannsókn Önnu 

Þ. Ingólfsdóttur og Elsu S. Jónsdóttur (2006) skoðuðu þær áhrif 

þróunarverkefnis í einum leikskóla, þar sem verið var að innleiða 

kennsluhætti sem endurspegla fjölmenningarlegt samfélag leikskólans. Ein af 

niðurstöðum rannsóknarinnar var að með því að gera heimamenningu og 

móðurmál barnanna sýnilegra og hluta af starfinu, hefði starfsfólk brotið 

ísinn í samskiptum við erlendu foreldrana og það varð ekki eins óframfærið í 

samskiptum sínum. Hér má sjá starfsfólkið taka fyrsta skrefið og sýna vilja til 

tjáskipta og áhuga á mismunandi tungumálum og menningu og þar af 

leiðandi foreldrum og börnum.  

Sjá má samsömun við niðurstöður þeirra Önnu Þ. Ingólfsdóttur og Elsu S. 

Jónsdóttur (2006) við svör erlendu foreldrana í þessari rannsókn, þegar þeir 

voru spurðir að því hversu mikinn áhuga leikskólarnir sýndu þeim og 

menningu þeirra. Í leikskólanum Steinahæð var haldinn árlega alþjóðadagur 

þar sem þjóðlöndum barnanna sem í leikskólanum voru var gert hátt undir 

höfði og voru erlendu foreldrarnir mjög ánægði með þann áhuga sem 

leikskólinn sýndi menningu þeirra og tungu. Ég velti því fyrir mér hvort að 

ekki megi horfa á þennan þátt sem hluta af þeim tenglum sem þurfi að vera 

til staðar svo traust og virðing ríki á milli foreldra og starfsfólks leikskólans. 

Ekki eru allir leikskólar tilbúnir til að eiga samvinnu við foreldra sem hafa 

aðrar þarfir og áherslur, eins og sjá má í rannsókn Bergthoru Kristjánsdóttur 

og Lenu Timm (2011). Í viðtali þeirra við pakistanska móður segir hún frá 

reynslu sinni þegar sonur hennar byrjaði í dönskum leikskóla. Hún segir 

samskipti sín við starfsfólk og stjórnendur hafa einkennst af togstreitu. Ekki 

var vilji innan leikskólans til að mæta þörfum þeirra, eins og því að sleppa 

svínakjöti úr fæðu sonar hennar. Henni var bent á að í þessum leikskóla væri 

borðað svínakjöt og ef henni líkaði það ekki, þá mætti hún koma með nesti 

fyrir son sinn. Þar sem hún talaði góða dönsku lenti hún oft í orðasenum við 

starfsfólkið. Það var upplifun hennar að starfsfólkið ásamt öðrum foreldrum 

hafi litið á hana sem erfiða múslimska kerlingu. Í viðtalinu sagði hún jafnframt 

að aðrir múslimskir foreldrar í leikskólanum hafi ekki haft mikla 

dönskukunnáttu og hafi því látið ýmislegt yfir sig ganga, eins og að mæta með 

nesti á þeim dögum þegar svínakjöt var í matinn, þrátt fyrir að borga fullt verð 

fyrir mat í leikskólanum. Móðirin sagði það upplifun sína að hún hefði ekki 

verið velkomin í leikskólann og að ekki væri borin virðing fyrir múslimskum 

börnum og fjölskyldum þeirra.  
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Upplifun múslimsku móðurinnar sýnir okkur ólíka valdastöðu foreldra og 

starfsfólks. Hún sýnir okkur jafnframt hve tungumálið og samskiptin skipta 

miklu máli. Þar sem þessi móðir hafði góða færni í ríkjandi máli, gat hún ljáð 

máls á þeim þáttum sem hún var ekki sátt við í leikskólanum. Aðrir foreldrar 

sem ekki töluðu ríkjandi tungumál stóðu enn hallari fæti. Viðmælendur mínir 

höfðu ekki viðlíka reynslu en vissulega mátti sjá í svörum þeirra að ekki var 

alltaf hlustað á skoðanir þeirra og áhyggjur. Ef til vill má sjá hér samsömun 

við það sem Knowles (2013) segir um það að ef við getum ekki samsamað 

okkur við aðra, þá útilokum við þá. Hver kannast ekki við íslenska máltækið 

„Líkur sækir líkan heim“ sem er hin hliðin á teningnum? Á ég hér við bæði 

starfsfólk og foreldra. Ef leikskólar taka upp fjölmenningarlega kennsluhætti 

er hægt að leiða líkur að því að sú gjá sem er á milli ríkjandi menningar og 

annarra menningarminnihluta minnki. Ætla má að því að sú kynning sem á 

sér stað á mismunandi menningu foreldra og barna innan leikskólans auki 

víðsýni, skilning, auki forvitni og dragi úr fordómum hjá öðrum foreldrum og 

starfsfólki leikskólans. 

Bastiani (2003) segir að flestir foreldrar vilji það sem er best fyrir börn sín 

og það á einnig við um menntun. Hann segir jafnframt að rannsóknir sýni að 

foreldrar vilji reglulegar, áreiðanlegar og aðgengilegar upplýsingar um það 

sem fram fari í skólanum og hafi áhrif á börn þeirra. Hann segir jafnframt að 

góð tengsl á milli heimila og skóla sé lykilþáttur í því að gera skólann að betri 

menntastofnun og aukin þátttaka foreldra stuðli að betri námsárangri, 

hegðun og jákvæðari viðhorfum barnanna. Ég tel að þetta eigi ekki síst við 

um erlenda foreldra og álít því mikilvægt að koma strax í leikskóla upp 

viðhorfum og vinnubrögðum sem stuðla að góðu samstarfi. Það er mín 

reynsla að erlendir foreldrar sem eru öruggir og meðvitaðir um hlutverk sitt, 

vilji koma reglulega í foreldraviðtöl og fá upplýsingar um námslega stöðu 

barnsins síns. Ég hef þó stundum upplifað að foreldrar komist ekki á fundi í 

leikskólanum vegna atvinnu sinnar. Á þetta sérstaklega við um þá foreldra 

sem stunda láglaunastörf.  

Ein af niðurstöðum þessa rannsóknar er að foreldrar nái ekki að meðtaka 

allar þær upplýsingar sem gefnar eru í móttökuviðtali. Ástæður þess tel ég 

vera margvíslegar. Þar er meðal annars um að ræða tungumálaerfiðleika og 

litla þekkingu á íslensku leikskólaumhverfi. Þá eru bæklingar og 

spurningablöð á íslensku og stýrð orðræða í leikskólanum. Við sem störfum í 

leikskóla göngum oft að því sem vísu að foreldrarnir þekki allar þær óskrifuðu 

reglur sem gilda í samfélagi okkar og innan leikskólans. Ég hef velt fyrir mér 

leiðum til að laga þetta, til dæmis með því að þýða bæklinga og 

upplýsingablöð. Einnig tel ég að ein þeirra leiða sem vert væri að fara sé að 

fjölga foreldraviðtölum, að minnsta kosti fyrsta árið. Fram kom í svörum 
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foreldra að starfsfólk væri upptekið og hefði ekki tíma til þess að spjalla. Þetta 

á einkum við á aðlögunartímanum. Erfitt er að eiga samskipti við starfsfólk að 

morgni dags eða síðdegis í fataklefanum, þar sem oft er mikill erill og knappur 

tími. Ef starfsfólk leikskólans hefði frumkvæði að fjölgun foreldraviðtala, yrði 

það síður reynsla foreldranna að þeir þyrftu að sækja upplýsingar til 

starfsfólksins. Samhliða fjölgun foreldraviðtala held ég að þátttökuaðlögun 

sé góður kostur fyrir erlenda foreldra. Þar gefst þeim tækifæri til að vera með 

barninu sínu og taka virkan þátt í starfinu bæði úti og inni og um leið að sýna 

starfsfólki í verki hvernig þeir annast um og koma fram við barnið sitt. Síðast 

en ekki síst gefur þessi samvera foreldrum tíma til að kynnast innbyrðis og 

mynda tengsl. Ljóst er að því betur sem foreldrarnir þekkja 

leikskólaumhverfið og þær aðstæður sem barnið þeirra dvelur í daglega, 

þeim mun líklegra að þeir geti stutt við nám þess og haft áhrif á framvindu og 

þroska. Einnig er vert að skoða hvort að það dragi ekki úr einangrun 

foreldranna ef þeir eru virkari þátttakendur frá upphafi í leikskólastarfinu.  

Tvítyngd börn þurfa að tileinka sér annað tungumál, aðra menningu og 

stundum jafnvel aðrar áherslur í námi. Nauðsynlegt er fyrir skólann að taka 

tillit til fyrra námsumhverfis og mæta börnum með fjölbreyttum leiðum 

(Nieto, 2010). Í nokkrum grunnskólum hefur farið af stað Vinafjölskyldu-

verkefni á vegum foreldrafélagana. Tilgangur verkefnisins er að auðga 

samskipti barnanna og auðvelda erlendum börnum að aðlagast 

skólasamfélaginu og sínu nánasta umhverfi. Einnig á verkefnið að hjálpa og 

styðja erlenda foreldra í því að komast inn í og fá aukinn skilning á ríkjandi 

hefðum, siðum og menningu (Vesturbæjarskóli, 2010). Ef til vill er þetta ein 

þeirra leiða sem hægt er að fara í leikskólum til að styrkja erlenda foreldra í 

hlutverki sínu og ekki síður að tengja börn þeirra við önnur leikskólabörn.  

Löggjöfin okkar er skýr. Við eigum að mæta þörfum barna og foreldra 

þeirra með öllum þeim úrræðum sem við höfum. Leikskólarnir í þessari 

rannsókn höfðu í hendi áætlanir, skipulag og hugmyndir til að nýta við 

móttöku tvítyngdra barna og foreldra þeirra, en það virðist því miður ekki 

duga til. Fram kemur hjá Önnu Þ. Ingólfsdóttur og Elsu S. Jónsdóttur (2006) 

að markmið og stefna leikskólans þurfi að vera skýr þegar kemur að 

foreldrasamvinnu. Þær segja jafnframt að leikskólastjóri gegni mikilvægu 

hlutverki við innleiðingu slíkrar stefnu. Í niðurstöðum í rannsókn Hönnu 

Ragnarsdóttur (2002) á stöðu barna af erlendum uppruna, er samhljómur 

með áðurnefndum hugmyndum Önnu og Elsu. Þar kemur fram að þeir 

leikskólar sem starfa markvisst og eru með gott skipulag á móttökuáætlunum 

og margvísleg úrræði fyrir erlend börn, eru með áhugasaman leikskólastjóra 

sem starfar í anda fjölmenningarlegrar hugmyndafræði.  
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Fjölmenningarstefna bæjarfélagsins er yfirgripsmikil, þar sem áhersla er 

lögð á að upplýsa erlenda foreldra um starfsemi bæjarins sem og réttindi og 

skyldur íbúa. Í svörum viðmælenda minna mátti greina að upplýsingar væru 

ekki aðgengilegar og allar á íslensku. Erfitt er fyrir erlenda foreldra að taka 

upplýstar ákvarðanir varðandi nám og tómstundir barna sinna, þegar ekki er 

hægt að fá upplýsingar nema á íslensku. Í þessu sambandi má einnig benda á 

að starfsfólk leikskólanna nýtir sér ekki að fullu þær leiðir sem 

fjölmenningarstefna bæjarins býður upp á. Hægt er að styrkja þær stoðir með 

námskeiðum fyrir starfsfólk og endurmati á starfsreglum leikskólans. 

Í samtölum mínum við erlendu foreldrana upplifði ég að þeir vildu ekki 

gera mikið veður út af einhverju, þó þeir væru óánægðir. Svör þeirra gáfu til 

kynna að þeir minntust einungis á það við starfsfólkið ef eitthvað væri 

athugavert við umhirðu eða klæðaburð barnanna. Það kom fram að þeir álitu 

starfsfólkið vera sérfræðingana í leikskólanum og þeir ættu ekki að skipta sér 

af starfinu. Hér kemur aftur að þessari ólíku valdastöðu á milli starfsfólks og 

foreldra. Ég get gert mér í hugalund að þegar um er að ræða erlenda foreldra 

með takmarkaða þekkingu á ríkjandi máli, þá halli enn meira á foreldra. Gera 

þarf foreldrum grein fyrir því að þeir eru sérfræðingar í barninu sínu og hafi 

fullan rétt á að hafa skoðanir á leikskólastarfinu og því námi sem þar fer fram. 

Ég lagði af stað með rannsóknarspurninguna: „Hver er reynsla erlendra 

foreldra af því að byrja með barn í leikskóla?“ Mín reynsla af samstarfi við 

erlenda foreldra kallaði eftir viðbótarupplýsingum. Ég spurði mig sífellt hvað 

er ég að gera rangt? Hvernig fæ ég foreldrana til frekari þátttöku í 

málefnunum sem snúa að barni þess? Af hverju eru skilaboð og upplýsingar 

ekki að skila sér foreldranna? Þessum spurningum og mörgum fleiri velti ég 

fyrir mér og sá að til þess að geta glöggvað mig betur á þessu þyrfti ég að fá 

upplýsingar frá foreldrunum sjálfum. Það sem ég sá í svörum þeirra varðandi 

reynslu þeirra af aðlögun og samskiptum við starfsfólkið gat ég heimfært yfir 

á mig. Líkt og fram hefur komið, þá höfum við margvísleg tæki til þess að eiga 

góð samskipti og samvinnu við foreldra. Nú sé ég það æ betur að það er 

samspil margra þátta sem þarf að vera til staðar til að móttaka og aðlögun 

barna og foreldrar þeirra megi verða sem best. Það er ekki nóg að eiga gott 

móttökuskipulag og ítarlegan spurningalista. Ég var ekki að spyrja foreldrana 

réttu spurninganna og ég gleymdi alveg að gefa þeim tíma til þess að átta sig 

á því við hvaða spurningum þeir þyrftu að fá svör og hvaða upplýsingar þeir 

teldu mikilvægt að ég vissi.  

Þessi móttöku- og aðlögunartími er mikilvægt ferli, þar sem vanda þarf til 

verka. Hér byggjum við grunninn að frekara samstarfi og samvinnu. Foreldrar 

þurfa að finna strax frá upphafi að við höfum áhuga á barni þess, menningu 
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og tungu. Þeir þurfa að upplifa frá byrjun að skoðanir þeirra og viðhorf séu 

mikils metin. Vinna þarf traust foreldra með því að gefa þeim tíma og hlusta 

á það sem þeir hafa fram að færa. Þann ramma sem við höfum utan um 

móttökuáætlanir þarf að nýta betur og líkt og fram kom í rannsókninni, þarf 

skólanámskráin að endurspegla þann fjölbreytta barna- og foreldrahóp sem 

er í leikskólunum. Frumkvæði að samskiptum þarf að koma frá starfsfólki og 

til að auka öryggi þess má bjóða upp á námskeið til að efla og styrkja það í 

sínu hlutverki. Það er hlutverk starfsfólksins að mynda og styrkja þær 

tengingar sem eiga að vera á milli foreldra og leikskólans og þar gegnir 

leikskólastjóri stóru hlutverki. Virkja þarf hlutverk lykilpersónu/tengils, því 

hún gegnir mikilvægu hlutverki í því að halda utan um barn og foreldra í 

upphafi leikskólagöngu. Samkvæmt svörum viðmælenda minna, fengu þeir 

bestu innsýnina í leikskólastarfið með því að vera þátttakendur í 

aðlögunarferlinu. Ef til vill mætti nýta þessa leið betur og fá foreldra oftar inn 

sem þátttakendur, hafi þeir tækifæri til, þannig að þeir fái betri skilning á 

námsleiðum leikskólanna. Ég tel einnig vert að skoða vinafjölskylduleiðina 

sem sumir grunnskólar hafa farið til að styrkja erlenda foreldra og börn þeirra 

og gera þau virkari í skólasamfélaginu. 
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7. Lokaorð  

Eitt af því mest krefjandi sem ég hef þurft að gera um ævina var að hefja 

aðlögun í leikskóla með dætur mínar sem þá voru rúmlega árs gamlar. Þetta 

var erfið reynsla, þrátt fyrir að ég þekkti leikskólaumhverfið til hlítar og talaði 

sama móðurmál og starfsfólkið. Ég var sannfærð um að enginn gæti annast 

dætur mínar jafn vel og ég og að aðrir myndu ekki skilja þær og átta sig á 

þörfum þeirra. Þær voru og eru mín mestu auðævi. Að hugsa til baka til 

minnar eigin reynslu, fékk mig að velta vöngum yfir því hver líðan erlendra 

foreldra sé þegar barn þeirra hefur leikskólagöngu. 

Ljóst er að hægt er að mæta erlendum foreldrum betur í þessum tveimur 

leikskólum en gert er í dag. Gera þarf leikskólastarfsfólk betur undir það búið 

að taka á móti erlendum foreldra- og barnahópi og auka skilning á 

fjölbreytilegum aðstæðum þeirra. Hér þarf að sníða stakk eftir vexti í 

samvinnu við þá sem þurfa á þjónustunni að halda. Þekking erlendra foreldra 

á íslensku leikskólastarfi er takmörkuð og mikilvægt er að þeir fái góðar 

upplýsingar um þær leiðir sem notaðar eru í námi barna. 

 Eftir þessi viðtöl við erlendu foreldrana hef ég fengið innsýn í heim þeirra 

og ég er þeim þakklát fyrir það. Þessi rannsókn hefur gefið mér tækifæri til 

að víkka sjóndeildarhring minn og er ég ríkari fyrir bragðið. 
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Viðauki  

 

Spurningar fyrir viðtal við foreldra 

• Grunnupplýsingar: aldur, móðurmál, föðurland, menntun, 

hjúskaparstaða, búsetulengd á Íslandi, trú og fjölskylda (netverk). 

• Þekking viðmælenda á íslenskum leikskólum áður en barnið byrjaði í 

leikskóla/þekking frá föðurlandi 

• Val á leikskóla 

• Upplýsingar frá bæjarfélagi  

• Hvaða upplýsingar höfðu viðmælendur um leikskólann sem var 

valinn (staðsetningu, menntastefnu, starfsfólk ...) 

• Frásögn af fyrstu heimsókn í leikskólann 

• Móttökuviðtal (túlkur, hver tók viðtalið, hvaða upplýsingar voru 

fengnar/blað/bók/, hvaða upplýsingar þurfti að veita leikskóla, 

lykilpersóna) 

• Aðlög (upplifun foreldra og hvað mætti bæta) 

• Vitneskja um dagskipulag 

• Upplýsingar um líðan barns og daglegar athafnir (dagleg/fundir/ 

netpóstur/tafla á vegg) og hvenær á þetta sér stað  

• Samskipti við starfsfólk (hver hefur frumkvæði, tungumál) 

• Samskipti við aðra foreldra 

• Hugmyndir foreldra að úrbótum í samskiptum 

• Umræður um hlutverk leikskóla gagnvart tvítyngdum nemendum 

(hvernig sjá foreldrar það hlutverk) 

• Einstaklingsnámskrá fyrir barnið / aðkoma foreldra að henni 

• Vonir og væntingar til náms í leikskóla 

• Fræðsla um hefðir og hátíðir í leikskólanum 

• Áhugi leikskóla á menningu og tungumáli foreldra 

• Hvað skiptir mestu máli í fari starfsfólks 

• Hvað annað er mikilvægt í þessu sambandi (við upphaf 

leikskólagöngu)
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