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Úrdráttur 
 

 

 

 

Gerð var rannsókn árið 2008 á aðgengi erlendra starfsmanna að upplýsingum 

sem tengdust starfi þeirra á leikskólanum, sem vinnustað. Í þeim tilgangi að styrkja 

stöðu erlendra starfsmanna vinnustaðnum. Gerð var eigindleg rannsókn þar sem tekin 

voru opin viðtöl, stuðst var við spurningalista við framkvæmd viðtalana.  

Tekin voru viðtöl við 3 erlendar konur sem unnu á leikskólum. Konurnar höfðu 

mismunandi sögur að segja. Bakgrunnur kvennana var mjög ólíkur þrátt fyrir það að 

konurnar komu allar frá löndum við Eystrasaltið. Þær glímdu við mismunandi hluti á 

vinnustöðum sínum. Þær höfðu átt erfitt með að aðlagast starfsmannahópnum, að gera 

sig skiljanlegar við börn og fullorðna auk þess sem þær stóðu frammi fyrir 

menningarlegum mismun eins og að bjóða börn góðan dag, en það virðist ekki tíðkast 

allstaðar. Konurnar voru þó samála um eitt, að til að geta tekið þátt í samfélaginu þá er 

lykilatriði að kunna íslensku. 
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Inngangur 
 

 

 Í mínu starfi sem deildastjóri á leikskóla hef ég stundum velt því fyrir mér 

hvernig það sé að vera þar erlendur starfsmaður. Leikskólarnir hafa í gegnum tíðina 

endurspeglað samfélagið sem við búum í. Því þeir eru stofnanir, skólar sem samfélagið 

nýtir í daglegu lífi. Með auknum fjölda erlendra barna í leikskólum er að myndast breytt 

samfélag. Til að halda utan um þetta breytta samfélag, sem nefnt hefur verið 

fjölmenningasamfélag, þá er ákveðinn styrkur í því að starfsmannahópurinn endurspegli 

barnahópinn. En til þess að svo megi verða, þá þurfum við að koma til móts við þá 

erlendu starfsmenn sem þar starfa.  

Til þess að kanna hvernig komið er til móts við erlenda starfsmenn á leikskólum 

ákvað ég að gera þessa rannsókn.. Gerð var eigindleg rannsókn, þar sem tekin voru 

viðtöl við þrjár erlendar konur sem vinna á leikskólum. Rannsóknin fór þannig fram að 

tekin voru opin viðtöl þar sem fyrirfram ákveðinn spurningalisti lá fyrir. Farið var af 

stað með rannsóknarspurninguna ,, hvernig gengur erlendum starfsmönnum að verða sér 

úti um upplýsingar?“ Forsendur rannsóknarinnar voru að skoða þá reynslu sem erlendir 

starfsmenn hefðu af leikskólum sem vinnustað. Í þeim tilgangi að koma betur til móts 

við erlenda starfsmenn og þar með að styrkja fjölmenningu í leikskólum. 
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1. Forsendur rannsóknarinnar 

1.1. Íslenskt samfélag 

1.1.1. Útlendingar á Íslandi 
 

Í Fréttablaðinu byrtist nýlega grein með fyrirsögninni ,, Eru of margir 

útlendingar á Íslandi? (Árni Páll Árnason og Valgerður Sverrisdóttir, 2008)“. Í greininni 

kemur fram að fjöldi útlendinga á Íslandi hefur vaxið hratt á undanförnum árum, 

jafnframt er talað um að atvinnuþáttaka erlendra starfsmanna hafi haldið þjóðfélagi 

okkar gangandi á síðustu árum. Gengið er svo langt í umfjölluninni að talað er um að 

Íslenskt samfélag myndi stöðvast án atvinnuþátttöku erlends vinnuafls (Árni Páll 

Árnason og Valgerður Sverrisdóttir, 2008). Þessi umfjöllun um erlenda starfsmenn er 

ekki einungis bundin Fréttablaðinu, því á vef Félags- og Tryggingamálaráðuneytisins er 

talað um að erlendum starfsmönnum hafi fjölgað mikið á Íslandi á síðustu árum. Þar er 

einnig greint frá því að tungumála erfiðleikar valdi því að margir þekki ekki skyldur 

sínar og réttindi (Félags- og Tryggingamálaráðuneitið, 2002). Til að gera sér betur grein 

fyrir fjölda erlendra starfsmanna þá er hægt að nálgast þær upplýsingar hjá Hagstofu 

Íslands. Tölur þaðan sýna að fjöldi aðfluttra hefur aukist mikið á síðustu árum og nú er 

svo komið að einn af hverjum tíu sem búa á landinu hafi fæðst annarsstaðar en á Íslandi 

(Hagstofa Íslands, 2008). 

Mannfjöldi eftir fæðingarlandi 2000-2006  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Alls 283.361 286.575 288.471 290.570 293.577 299.891 307.672 

Ísland 266.434 268.237 269.399 271.040 272.908 275.213 277.285 

Önnur 
lönd 

16.927 18.338 19.072 19.530 20.669 24.678 30.387 

(Hagstofa Íslands, 2008 ) 
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1.1.2. Breytt samfélag 
 

Á íslenskum vinnumarkaði er áætlað að starfi um það bil 22 þúsund erlendir 

ríkisborgarar, það er um 10 % vinnuafls í landinu. Miðað við tölur frá Hagstofu Íslands 
1 má sjá að fjöldi aðfluttra hefur næstum tvöfaldast milli áranna 2000 til 2006. Þetta er 

mikil breyting á stuttum tíma. Þessi breyting kemur samfara breyttu lagaumhverfi þar 

sem fólki er frjálst að flytja innan evrópska efnahagssvæðisins (Árni Páll Árnason og 

Valgerður Sverrisdóttir, 2008). Segja má að með þessum mikla fólksfjölda sem flutt 

hefur hingað til lands sé að myndast hérna fjölbreytilegt samfélag. Fram hafa komið 

tilgátur þess efnis að fjölbreytileiki samfélaga sé ekki tímabundið ástand, þ.e.a.s. að 

fjölbreytileikinn sé komin til að vera (Mor Barak, 2005).  

1.1.3. Fjölbreytilegt samfélag. 
 
 Fjölmenning vísar til fjölbreytileikans í samfélaginu. ,,Samfélag er skilgreint 

sem hópur af fólki sem býr saman í skipulögðum félagsskap (Garðar Gíslason,[án 

árs])“. Fjölmenningasamfélag er ekki gamalt orð, það gekk frekar erfiðlega að leita að 

nákvæmri skilgreiningu á því hvað orðið stendur fyrir, þrátt fyrir hvað þetta orð er 

mikið notað í íslensku samfélagi. Hér kemur þó ágætis skilgreining á því hvað 

fjölmenningarsamfélag er ekki. Fjölmenningarsamfélag er ekki að ráða bara útlendinga í 

vinnu og fjölmenning er ekki bara það að útlendingar flytji hingað og setjist hér að. 

Fjölmenning felst frekar í því að leyfa útlendingum að auðga menningu okkar (Garðar 

Gíslasson, [án árs]). Tilraun til skilgreining á fjölmenningarsamfélagi er sú, að það sé 

hópur fólks með mismunandi menningu sem myndar samfélag? Árið 2007 kom út bók 

um fjölmenningu á Íslandi. Þessi bók er samstarfsverkefni höfundanna Hönnu 

Ragnarsdóttur , Elsu Sigríðar Jónsdóttur og Magnúsar Þorkels Bernharðssonar. Í 

bókinni er fjallað um fjölmenningarsamfélagið auk þess sem sagt er frá nokkrum 

rannsóknum sem gerðar hafa verið á Íslandi í tengslum við fjölmenningu. 

 
 
 

                                                 
1
 Mannfjöldi eftir fæðingarlandi frá 2000- 2006 
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1.2. Fjölmenning 

1.2.1 Eigindleg rannsókn á Fjölmenningarlegum vinnustað 

 
 Í bókinni er sagt frá rannsókn framkvæmd af þeim Tanju Tzonevu og Rannveigu 

Traustadóttur, á samskiptum og samstarfi kvenna af ólíkum uppruna. Rannsóknin er 

gerð á vinnustað hjá Reykjavíkurborg. Á þessum vinnustað starfar hópur fólks af 

erlendum uppruna. Rannsóknin byggir á viðtölum við starfsfólk af erlendum uppruna í 

þeim tilgangi að afla betri þekkingar á ýmsum þáttum eins og hvernig þeim líður, 

hvernig menntun þeirra nýttist þeim í starfinu. Markmið rannsóknarinnar var meðal 

annars að nota þekkinguna sem fengist til að skapa betri vinnuaðstæður og koma í veg 

fyrir fordóma. Bakgrunnur þessara rannsóknar var, að lítið var vitað um 

fjölmenningalega vinnustaði hér á landi og reynslu erlends fólks af íslensku atvinnulífi. 

Meðal þess sem kom í ljós í rannsókninni var það að þó erlendir starfsmenn hafi dvalið 

hér á landi og starfað þá ættu þeir erfitt með að fylgja eftir umræðum þar sem skilningur 

á íslensku máli væri takmarkaður, m.ö.o. þó svo viðkomandi skilji smá íslensku þá er 

erfitt að taka þátt á umræðum á íslensku (Hanna Ragnarsdóttir, Elsa Sigríður Jónsdóttir 

og Magnús Þorkell Bernharðsson, 2007). Þessi rannsókn var höfð til hliðsjónar við 

vinnslu þessa verkefnis þar sem bakgrunnur rannsóknarinnar var líkur bakgrunni þessa 

verkefnis þ.e. að afla upplýsinga með viðtölum við starfsfólk af erlendum uppruna. 

Vegna þess að lítið er vitað um fjölmenningalega vinnustaði hér á landi. 

 

1.2.2. Vinnustaðurinn 
 
 Stór hluti félagslífs okkar fer fram á vinnustaðnum, þar fara fram marghliða 

samskipti milli fólks. Vinnustaðurinn endurspeglar oft einkalíf fólks og pólitískar 

skoðanir. Vinnan og vinnustaðurinn er fólkið sem þar vinnur m.ö.o. þá mótast 

vinnustaðurinn af því, sem fólkið leggur til. Einnig er vinnustaðurinn staður þar sem 

fólk viðrar skoðanir sínar og deilir hamingju sinni og sorgum (Rodríguez, 2006). 

Vinnustaðurinn spilar greinilega stórann þátt í lífi fólks og endurspeglar  samfélagið. 

Þar sem við erum að verða fjölmenningasamfélag eins og bent hefur verið á þá hljóta 

vinnustaðirnir að endurspegla þá þróun sem á sér stað. Því er þörf á því að rannsaka 

betur reynslu erlends fólks af íslensku atvinnulífi, því lítið er vitað um það efni eins og 

áður hefur komið fram. 
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1.2.3. Rannsókn fæðist 
 
 Það er þörf á því að rannsaka betur reynslu erlends fólks af íslensku atvinnulífi, 

vegna þess að erlendu fólki hefur verið að fjölga síðustu ár. Við búum í dag í 

fjölmenningarsamfélagi og það er verið að byrja á því að rannsaka samskipti á 

fjölmenningarlegum vinnustöðum og þetta er verið að gera til að fá betri upplýsingar 

um það hvernig erlendu fólki líður í vinnuni, í þeim tilgangi að skapa betri 

vinnuaðstæður og koma í veg fyrir fordóma (Hanna Ragnarsdóttir, Elsa Sigríður 

Jónsdóttir og Magnús Þorkell Bernharðsson, 2007). Vinnustaðurinn er sá staður sem 

fólk eyðir miklum tíma á, einnig eiga sér oft stað mikil samskipti fólks á milli. 

Vinnustaðurin endurspeglar samfélagið. Því gæti verið gott að laga til á vinnustaðnum 

og vona að það skili sér út í þjóðfélagið. Því ef fólki líður vel í vinnunni þá eru meiri 

líkur á að viðkomandi haldi áfram að starfa. Fyrir utan það að ef við útrýmum 

fordómum á vinnustaðnum þá gæti það hugsanlega skilað sér út í samfélagið. Fjallað 

hefur verið um það að erlent starfsfólk hafi haldið íslensku þjóðfélagi gangandi og því 

er ástæða til að skoða hvernig þessum hópi fólks gengur á íslenskum vinnumarkaði. Því 

ekki viljum við missa fólkið frá okkur. Til að koma betur til móts við þennan hóp þá 

verðum við að skoða hópinn nánar. Samkvæmt bók um fjölmenningu á Íslandi er lítið 

vitað um fjölmenningarlega vinnustaði á Íslandi og reynslu erlends fólks af íslensku 

atvinnulífi (Hanna Ragnarsdóttir, Elsa Sigríður Jónsdóttir og Magnús Þorkell 

Bernharðsson, 2007). Í þeim tilgangi var farið af stað með rannsókn til að skoða stöðu 

fólks af erlendum uppruna sem starfar á Leikskólum. Leikskólar endurspegla 

samfélagið að því leyti að börn sem tilheyra samfélaginu dvelja í leikskólanum meðan 

foreldrarnir stunnda vinnu. Með auknum fjölda útlendinga hefur fjöldi erlendra barna 

aukist á leikskólum. Til að koma til móts við fjölbreytileika barnahópsins þá er æskilegt 

að starfsmannahópurinn endurspegli barnahópinn og því þurfum við að hafa 

fjölbreytileika innan starfsmannahópsins. Leikskólarnir þurfa því að ráða erlent 

starfsfólk, en til að halda í það fólk þá er þörf á því að skoða hvernig því gengur í 

daglegu starfi á leikskólanum.  Til að skoða þetta nánar verður athugað hvernig 

leikskólinn sem stofnun varð til, auk þess  sem skoðað verður hvernig tekið sé á móti 

starfsmönnum og hvernig þeim gengur að verða sér úti um upplýsingar sem tengjast 

starfinu.   
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2. Rannsóknin 

2.1. Upphafið  

2.1.2. Leikskólinn verður til 
 

Allt á sér upphaf og segja má að upphaf leikskólans sé að þakka starfi 

Barnavinafélagsins Sumargjafar. Barnavinafélagið Sumargjöf var stofnað 1924 í þeim 

tilgangi að standa vörð um uppeldi og heilsu barna. Fyrsta dagheimilið var stofnað í júlí 

1924 í húsrými Kennaraskólans við Laufásveg og starfaði um sumartímann næstu 

sumur. Næsta dagheimili sem sett er á fót er Grænaborg opnaði árið 1931 og svo 

Vesturborg árið 1936. Upphaflega voru þessi dagheimili aðeins starfrækt á sumrin en 

haustið 1938 varð breyting á og tekið var upp vetrarheimili á Vesturborg. Fyrsti 

leikskólinn og jafnframt dagheimili var stofnaður í húsnæði á Amtmannsstíg árið 1940. 

Starfsárið varð aðeins eitt og var starfsemin flutt árið 1941 á Tjarnagötu 33 þar sem nú 

er enn í dag leikskólinn Tjarnarborg (Barnavinafélagið Sumargjöf 50 ára, 1974). Næstu 

áratugina fjölgaði Leikskólum, en í þessu verkefni verður ekki farið nánar út í þá þróun 

sem átti sér stað frá 1941 til dagsins í dag. 

2.1.3. Leikskólinn í dag 

 
 Leikskólarnir í dag búa við fjölmenningu, ólíkt því sem var fyrir nokkrum árum. 

Á síðasta ári var settur af stað svokallaður fjölmenningavefur sem sem heitir,, Allir 

með“.Þar er talað um að mikilvægt sé í nútíma samfélagi, að leikskólastarf endurspegli 

menningarlegan margbreytileika sem þar er (Fríða Bjarney Jónsdóttir og Anna Margrét 

Þorláksdóttir, 2007). Hjá leikskólum Reykjavíkur hefur mikið starf verið unnið varðandi 

fjölmenningu í leikskólum. Þann 16. janúar 2006 var samþykkt í menntaráði, 

fjölmenningastefna fyrir leikskóla í Reykjavík. Í þessari skýrslu koma ýmsar 

upplýsingar fram varðandi fjölmenningu í leikskólum Reykjavíkur eins og  t.d. 

eftirfarandi viðmið um ráðningu erlendra starfsmanna. 

,,Menntasvið Reykjavíkur setur eftirfarandi viðmið varðandi ráðningu 

starfsmanna af erlendum uppruna. 

• Ráðningarviðtal skal alltaf fara fram á íslensku. 

• Ganga skal úr skugga um að dvalar- og atvinnuleyfi sé í gildi. 

Starfsmönnum af erlendum uppruna er bent á að nám í íslensku getur verið hluti 

af símenntun þeirra. Að öðru leyti gilda sömu reglur um ráðningu starfsmanna 
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af erlendum uppruna og íslenska starfsmenn(Fjölmenningastefna fyrir leikskóla 

í Reykjavík, 2006)“. 

Þar sem stefna Reykjavíkurborgar virðist vera nokkuð skýr þá var ákveðið að skoða 

annað sveitafélag en Reykjavíkurborg, Kópavogur er næst stærsta sveitafélagið á eftir 

Reykjavíkurborg og því varð Kópavogur fyrir valinu. 

2.1.4. Leikskólar Kópavogs 

 
Saga leikskóla Kópavogs hefur ekki enn verið skrásett. Fyrsti leikskólinn í 

Kópavogi tók til starfa árið 1964 þann 8. september og stóð hann við Hábraut (Þorleifur 

Friðriksson, Sólborg Una Pálsdóttir og Haraldur Þór Egilsson, 2003). Til að skoða betur 

Leikskóla Kópavogs var leitað til Gerðar Guðmundsdóttur leikskólafulltrúa hjá 

skólaskrifstofu Kópavogsbæjar.   

 

2.1.5. Fjöldi leikskóla í Kópavogi 
 
 Árið 2007 eru leikskólar í Kópavogi orðnir 17 talsins2(Kópavogsbær, 

Leikskólar,[án árs]). Þar að auki eru tveir leikskólar á þjónustusamningi. Þetta eru 

leikskólinn Kór og Náttúruleikskólinn Hvarfi (Kópavogsbær, 2007). Kópavogsbær er að 

taka við rekstri á Náttúruleikskólanum Hvarfi(Gerður Guðmundsdóttir, 2008). Í 

Kópavogi eru þrír einkareknir leikskólar, þetta eru leikskólarnir, Ylur, Undraland og 

Kjarrið (Kópavogsbær, 2007). Á leikskólum Kópavogs er unnið eftir Aðalnámsskrá 

leikskóla, Námsskrá fyrir fimm ára börn og Skólanámsskrá Kópavogs. Leikskólarnir 

hafa svo sína eigin skólanámskrá. Tölur úr Kópavogi ná ekki yfir einkareknu 

leikskólana, Kjarrið, Yl og Undraland (Kópavogsbær, 2007). 

2.1.6. Fjöldi starfsmanna 
 
 Á leikskólum í Kópavogi vinna 496 starfsmenn þann 1. okt. 2007, þar af eru 160 

menntaðir leikskólakennarar (Kópavogsbær, 2007). Þessir 496 starfsmenn skiptast niður 

á 19 leikskóla. Í þessum upplýsingum sem eru á netsíðu Kópavogsbæ undir tölulegum 

upplýsingum kemur fram hve margir eru með uppeldismenntun, hve margir 

leikskólakennarar eru að vinna og hve margir eru ófaglærðir (Kópavogsbær,2007). En 

                                                 
2 Þetta eru leikskólarnir ,Arnarsmári, Álfaheiði, Álfatún, Baugur, Dalur, Efstihjalli, Fagrabrekka, 
Fífusalir, Furugrund, Grænatún, Kópahvoll, Kópasteinn, Marbakki, Núpur, Rjúpnahæð, Smárahvammur 
og Urðarhóll 
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það sem kemur á óvart er að það er ekki greint frá því hve margir erlendir starfsmenn 

starfa hjá Kópavogsbæ. Þó er aðgengileg skýrsla þess efnis hve mörg erlend börn dvelja 

á leikskólum í Kópavogi árið 2006 (Kópavogsbær,2006). Þar segir ,,fjölmenning er 

vissulega mikill auður fyrir íslenskt samfélag og þar með talið leikskólastarf og skapar 

okkur krefjandi verkefni (Kópavogsbær, Könnun á fjölda barna af erlendum uppruna í 

leikskólum Kópavogs, 2006)”. Hér er vísun til þess að mikill auður liggi í 

fjölmenningunni. Er fjölmenning í þessu tilviki einskorðuð við barnahópinn í 

leikskólanum. Það hlýtur að gilda sama fyrir starfsmannahópinn. 

 

 2.1.7. Fjöldi erlendra starfsmanna 

 
 Samkvæmt upplýsingum sem fengnar voru hjá Gerði Guðmundsdóttur 

leikskólaráðgjafa hjá Skólaskrifstofu Kópavogs vinna 41 erlendur starfsmaður á 12 

leikskólum hjá Kópavogsbæ. Þetta eru starfsmenn frá 23 löndum. Þessir starfsmenn eru 

með mismikla reynslu og kunnáttu en aðeins einn þeirra hefur fengið leikskólamenntun 

sína viðurkennda (Gerður Guðmundsdóttir, 2008). Samkvæmt Gerði þá eru engar 

verklagsreglur sem gilda um ráðningu erlendra starfsmanna. Það eina sem Kópavogsbær 

hefur gefið út er: Móttökuáætlun nýrra starfsmanna3 sem gefin var út árið 2005. Í 

september á síðasta ári kom grein í Morgunblaðinu þess efnis að verið væri að skoða 

reglur varðandi erlenda starfsmenn á leikskólum. Forsenda þess var sú að á einum 

leikskóla í bænum var staðan orðin þannig að þrír af fjórum starfsmönnum á einni deild 

voru erlendir starfsmenn (Ingibjörg B. Sveinsdóttir, 2007). Þessi staða kom upp í 

nágrannasveitarfélaginu Reykjavík. 

2.2. Móttaka nýrra starfsmanna 

2.2.1. Hvar er auglýst 
 
 Kópavogsbær auglýsir eftir starfsfólki á netsíðunni Job.is auk þess sem tengill er 

frá forsíðu Kópavogsbæjar ,www.kopavogur.is, yfir á www.job.is. Einnig er 

Kópavogsbær með fasta auglýsingu í atvinnuauglýsingum hjá Fréttablaðinu og hjá 

Morgunblaðinu hverja helgi. Auglýsingarnar eru á íslensku. 

                                                 
3 Sjá fylgiskjal 1 
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2.2.2. Eftir hverjum er auglýst 

 
 Samkvæmt upplýsingum frá Gerði leikskólaráðgjafa þá er alltaf verið að auglýsa 

eftir leikskólakennurum í þær stöður sem lausar eru. Þess ber þó að gæta að ef 

leikskólakennarar sækja ekki um stöðuna þá er reynt að fylla upp í stöðuna til að 

starfsemi viðkomandi leikskóla fari ekki úr skorðum. Með því er átt við að hugsanlega 

er ráðinn inn starfsmaður sem ekki hefur lokið leikskólakennaranámi. Viðkomandi 

starfsmaður fær starfsheitið kennari eins og leikskólakennarar (Námskrá fyrir elstu 

börnin í leikskólum Kópavogs, 2008) þó svo viðkomandi hafi t.d. ekki lokið 

stúdentsprófi. Um viðkomandi starfsmann gilda sömu reglur um barngildi eins og á við 

um Leikskólakennara.,, Fyrir hvert stöðugildi leikskólakennara, sem sér um umönnun, 

uppeldi og menntun barna í leikskóla, skulu vera 8 barngildi samkvæmt reiknireglu 7. 

gr (Reglugerðasafn, 6.gr.1995)“. 

Barngildi leikskólabarna reiknast þannig:  

> 5 ára barn reiknast sem 1,0 barngildi.  

4ra ára barn reiknast sem 1,0 barngildi.  

3ja ára barn reiknast sem 1,3 barngildi.  

2ja ára barn reiknast sem 1,6 barngildi.  

Eins árs barn eða yngri reiknast sem 2,0 barngildi(Reglugerðasafn, 7.gr.1995). 

Þessi reglugerð segir það að fyrir hver tíu börn fimm ára og eldri sé eitt stöðugildi 

leikskólakennara. Reglugerðin er sú sama fyrir alla starfsmenn leikskólans hvort sem 

þeir eru lærðir eða ófaglærði, íslenskir eða erlendir. 

 

2.2.3. Ráðningaviðtal 
 
 Leikskólastjóri eða aðstoðaleikskólastjóri tekur starfsmann sem sækir um í 

ráðningaviðtal (Móttökuáætlun nýrra starfsmanna, 2005). Í móttökuáætluninni eru 

skráðir 36 punktar sem ber að fara yfir með nýjum starfsmanni. Nokkrir af þessum 

punktum eru t.d. þagnarheit, siðareglur leikskólans, réttindi og skyldur starfsmanna, 

hvaða væntingar starfsmaður hefur til starfsins o.fl. (Móttökuáætlun nýrra starfsmanna, 
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2005). Þessi móttökuáætlun er öll á íslensku og ekki til á öðrum tungumálum. Í lok 

ráðningaviðtalsins á starfsmaðurinn að fá starfsmannahandbók sem ætluð eru til 

heimalestrar að viðtalinu loknu og gögn til eignar (Móttökuáætlun nýrra starfsmanna, 

2005). Starfsmannahandbókin er mismunandi eftir leikskólum og er aðeins aðgengileg á 

íslensku (Gerður Guðmundsdóttir, 2008). 

2.2.4. Gögn sem starfsmaður fær í hendurnar 

 
 Starfsmaður á að fá í hendurnar blað um væntingar til nýrra starfsmanna skv. 

Móttökuáætluninni, blað með punktum til umhugsunar auk kynningarbæklings um 

leikskólann sem sótt er um. Svo er það í vali stjórnenda leikskólans hvort boðið sé upp á 

fleiri gögn (Móttökuáætlun nýrra starfsmanna, 2005). Þessi gögn eru ætluð til 

heimalestrar og íhugunar fyrir starfsmanninn sem er að hefja störf. Þessi gögn eru 

aðeins til á íslensku (Gerður Guðmundsdóttir, 2008). 

Næsta skref fyrir starfsmannin er að byrja að vinna. Getið er um eftirfylgni í 

móttökuáætluninni og er hún hugsuð sem stuðningur við starfsmanninn. Við þessar 

aðstæður felst eftirfylgni í því að fylgja ráðningunni eftir með þremur viðtölum sem 

tekin eru við starfsmannin eftir að hann hefur hafið störf.  

2.2.5. Viðtöl 
 
 Fyrsta viðtal er áætlað í annari starfs viku nýs starfsmanns. Leikskólastjóri, 

aðstoðarleikskólastjóri eða deildarstjóri sjá um viðtalið. Skv. móttökuáætlun ætti að taka  

meðferðis í viðtalið gátlista (Móttökuáætlun nýrra starfsmanna, 2005). Þessi gátlisti er 

ekki til þó svo getið sé um hann í móttökuáætluninni (Gerður Guðmundsdóttir, 2008). 

Samkvæmt móttökuáætluninni á annað viðtal að fara fram eftir mánuð í starfi og það 

þriðja á að fara fram fyrir lok næsta mánaðar, til að ræða um uppsagnarfrest ef til 

uppsagnar skildi koma. Þessi viðtöl eru ætluð til að fylgjast með því hvernig 

starfsmanninum gengur, auk þess að gefa honum tækifæri á því að spjalla um starfið og 

spyrja spurninga ef einhverjar eru. Eftirfylgnin er í raun hugsuð til að huga að 

starfsmanninum þ.e. fylgja honum eftir. 

2.2.6. Upplýsingar sem starfsmaður skal hafa aðgang að 

 
 Starfsmenn skulu hafa aðgang að upplýsingamöppu sem inniheldur t.d. 

ársáætlun, starfslýsingar, eineltisáætlun, vinnulýsingar, jafnréttisáætlun og greinar 

(Móttökuáætlun nýrra starfsmanna, 2005). Þessar upplýsingar eru til á flestum 
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leikskólum, og eru á íslensku (Gerður Guðmundsdóttir, 2008). Greinilegt er að skjöl 

eiga að vera aðgengileg fyrir starfsmenn en hvað með starfsmenn sem hafa ekki gott 

vald á íslensku máli? Hvernig ætli þeim gangi að verða sér út um upplýsingar? Til að 

skoða það nánar voru tekin viðtöl við 3 starfsmenn á leikskólum í Kópavogi. 

 

2.2.7. Söfnun upplýsinga 

  
 Leitað var til stéttarfélagsins Eflingar varðandi upplýsingar um erlenda 

starfsmenn í vinnu á leikskólum. Vegna tengsla rannsakanda við starfsvettvanginn urðu 

leikskólarnir fyrir valinu. Talað var við Sigurrósu Kristinsdóttur hjá Eflingu. 

Upplýsingarnar þaðan voru ekki mjög ítarlegar. Efling er með íslensku námskeið á 

sínum snærum fyrir erlenda starfsmenn sem eru vel sótt. Þær upplýsingar sem sókst var 

eftir fyrir verkefnið voru helst þær, hvort upp hefðu komið einhver vandamál varðandi 

erlenda starfsmenn á leikskólum og ef svo er, hvers eðlis þau væru. Sigurrós svaraði því 

að ekkert hefði komið inn á hennar borð sem varðar leikskólana. Það sem kemur til 

þeirra er þá helst, að erlendir vinnuþegar væru ekki að fá launin sín greidd.  Sigurrós 

benti á að sennilega væri betra að leita til leikskólaskrifstofu viðkomandi sveitarfélags 

til að fá nánari mynd af stöðu erlendra starfsmanna á leikskólum (Sigurrós 

Kristinsdóttir, 2008). 

 

2.2.8. Öflun viðmælenda 

 
 Sendur var út tölvupóstur til Leikskólastjóra í Kópavogi. Í þeim tölvupósti var 

gerð grein fyrir þessari rannsókn og að leitað væri eftir þátttakendum  til að koma í 

viðtal. Aðeins þrír leikskólar af 17 svöruðu þessum tölvupósti. Einn af þessum þremur 

sagðist ekki hafa erlendan starfsmann í vinnu. Reynt var að fá að koma og taka viðtal í 

hinum leikskólunum tveimur en aðeins tókst að fara á annan þeirra vegna veikinda 

annars starfsmanns. Vegna dræmrar svörunar þá var leitaður uppi viðmælandi með hjálp 

stéttarfélagsins Eflingar, en þar var bent á viðmælanda sem vinnur hjá leikskólum 

Reykjavíkur. Þriðji og síðasti viðmælandin var leitaður uppi í gegnum starfsmannaskrár 

á netinu. Haft var samband við þessar tvær konur og gáfu þær leyfi fyrir viðtölunum. Þó 

vildi önnur þeirra að haft yrði samband við leikskólastjórann til að fá leyfi fyrir því að 

viðtalið yrði tekið í húsinu. Öll viðtölin voru tekin í samstarfi við vinnuveitendur 

kvennanna þ.e. leikskólastjóra á viðkomandi leikskólum. Vegna dræmrar svörunar var 
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tekin ákvörðun um að taka viðtal við erlenda starfsmanninn sem vann í Reykjavík þrátt 

fyrir að verið sé að horfa til leikskóla í Kópavogi. Þetta var gert í þeim tilgangi að fá 

betri mynd að því hvað starfsmenn eru að glíma við almennt og hvort einhver sjáanlegur 

munur sé á milli sveitafélaganna. Starfsmaðurinn sem vinnur hjá Reykjavíkurborg 

gengur undir nafninu Þóra í verkefninu. 

2.3. Eigindleg rannsókn 

2.3.1. Megindleg eða eigindleg rannsókn? 

 
Megindleg rannsókn snýr að því að safna tölfræðilegum gögnum og greina þau, 

þar sem tekinn er hópur fólks og skoðaður nánar. Meðan eigindleg rannsókn snýst um 

það að skoða hlutina nánar í þeim tilgangi að svara rannsóknarspurningu sem lagt er af 

stað með (Lowe, 2007). Þar sem verið er að leita eftir svörum en ekki tölfræðilegum 

gögnum, þá var valin sú leið að framkvæma eigindlega rannsókn. 

2.3.2. Viðtal sem rannsóknaraðferð 

 
 Viðtal er samtal milli þess sem rannsakar og þess sem talað er við í þeim tilgangi 

að fá vissar upplýsingar frá viðmælanda. Viðtal er ekki samtal í eiginlegum skilningi, 

þar sem viðtalið er undirbúið fyrirfram af þeim sem tekur viðtalið (Lowe, 2007). Viðtali 

er hægt að líkja við það að fara í veiðiferð. Með samlíkingunni við veiðiferð er átt við 

það að sett er fram spurning af hálfu rannsakandans. Viðmælandinn svarar svo 

spurningunni ,en svarið er kannski ekki það sem rannsakandinn átti von á. Þá má 

kannski segja að það hafi ekki bitið á í það skiptið (Lowe, 2007). 

,,Í eigindlegum viðtölum er lögð áhersla á að skilja sjónarhól þátttakenda, þ.e. 

það sem er mikilvægt fyrir viðmælendur og þá merkingu sem þeir leggja í það 

sem verið er að rannsaka (Jóhanna Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir. 

2005:57)”. 

Eins og fram hefur komið er farið af stað í viðtal með fyrirfram ákveðnar spurningar í 

þeim tilgangi að verða sér úti um upplýsingar. Í þessari rannsókn er verið að leita svara 

við því hvernig erlendum starfsmönnum gengur að verða sér úti um hagnýt gögn sem 

tengjast starfinu á leikskólanum í þeim tilgangi að taka betur á móti erlendum 

starfmönnum og bæta vinnuumhverfi þeirra. Markmiðið er að auðga fjölmenningu í 

leikskólum með því að bæta aðgengi erlendra starfsmanna að upplýsingum sem tengjast 

starfinu. 
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2.3.3. Viðmælendurnir 
 
 Þessir þrír viðmælendur sem tekið var viðtal við voru allt konur frá evrópska 

efnahagssvæðinu. Þær fengu loforð um algjöra nafnleynd og fá þær því nöfnin Didda, 

Halla og Þóra, þegar vísað er til þeirra í viðtölunum. Konurnar eru allar um þrítugt. Þær 

eru allar með menntun frá sínu heimalandi, og aðeins ein þeirra hefur áður starfað utan 

heimalands síns. Tvær þeirra starfa í Kópavogi og ein þeirra í Reykjavík. 

2.3.4. Form viðtalsins 
 
 Viðtölin fóru fram á vinnustöðum kvennanna. Konurnar gáfu leyfi fyrir 

hljóðupptöku af viðtalinu. Auk þess sem þeim var lofað nafnleynd. Gefnar voru 

útskýringar á tilgangi viðtalsins þ.e. að tilgangurinn væri að skoða hvernig erlendum 

starfsmönnum gangi að verða sér úti um upplýsingar er þeir hefja störf á leikskólum. 

Með öðrum orðum þá er verið að skoða hvort erlendir starfsmenn séu upplýstir um 

starfið með viðeigandi gögnum sem þeim ber að fá í hendur. 

Viðtölin fóru fram á íslensku fyrir utan eitt sem fór fram á ensku. Konurnar töluðu og 

skildu allar íslensku enn ein kvennanna var þó öruggari að tala á ensku. Það var komið 

til móts við hennar óskir og því fór viðtal við Höllu fram á ensku. Viðtölin voru í formi 

opins viðtals þar sem stuðst var við spurningar af spurningalista4 sem var sá sami í 

öllum viðtölunum.  

2.4. Úrvinnsla 

2.4.1. Rannsóknartíminn 

 
 Viðtölin voru tekin á vikutímabili í mars 2008. Hvert viðtal tók um það bil 20 

mínútur. Eins og fram hefur komið voru viðtölin tekin upp á segulband. Haft var 

samband við konurnar nokkrum dögum fyrir viðtölin og þeim gert grein fyrir tilgangi 

viðtalanna.   

2.4.2. Úrvinnsla viðtalanna 
 
 Unnið var úr viðtölunum með því að hljóðrita þau á tölvutækt form og þau 

greind niður. Algengt er við úrvinnslu viðtala að rita þau niður orð frá orði og vinna þau 

síðan nánar en í þessu tilviki var tekin sú ákvörðun að styðjast við hljóðræna tækni og 

                                                 
4
 Spurningalistinn er lagður fram sem Fylgiskjal 2 
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hljóðrita viðtölin á tölvutækt form og búta þau þannig niður með forritinu,,Windows 

movie maker“. Hlustað var á viðtölin og ritaðar niður helstu niðurstöður. 

Konurnar voru að glíma við mismunandi hluti. Þær áttu það þó sameiginlegt að vera 

erlendir starfsmenn, þær töluðu og skyldu íslensku að nokkru leyti og þeirra daglegu 

samskipti við samstarfsmenn fóru fram á íslensku. Í næsta kafla sjást helstu upplýsingar 

sem fram komu. 

2.5. Bakgrunnur kvennanna 

2.5.1. Halla 
 
 Eins og fram hefur komið þá koma allar konurnar frá löndum innana evrópska 

efnahagssambandsins auk þess sem þær koma frá löndum sem liggja að Eystrasaltinu. 

Þannig eiga þær svipaðan bakgrunn, þ.e. þær eiga meira sameiginlegt varðandi 

menningu heldur en t.d. kona frá Asíu á með konu frá Evrópu. Halla hefur dvalið hér í 

nær tvö og hálft ár. Hún hefur áður unnið utan heimalands síns en þá bara í nokkra 

mánuði. Hún var í skóla til tvítugs og hefur sérhæfingu í námi. Hún hefur unnið á 

leikskólanum þar sem hún starfar í tvö ár. Hringt var í Höllu og hún spurð hvort hún 

væri til í að taka þátt í rannsókninni. 

2.5.2. Didda 
 

Hefur dvalið hér í þrjú og hálft ár. Hún hefur aldrei áður unnið utan heimalands 

síns. Áður en hún kom hingað lauk hún háskólagráðu í heimalandi sínu. Það eru að 

verða 18 mánuðir sem hún hefur verið að starfa á leikskólanum. Leikskólastjórinn þar 

sem hún vinnur nálgaðist hana og spurði hvort hún hefði áhuga að taka þátt í þessari 

rannsókn. 

2.5.3. Þóra 
 
 Þóra er aldurforsetinn og hefur dvalið hér í sjö ár. Þóra er með stúdentspróf frá 

heimalandi sínu auk sérhæfingar, einnig hefur hún lokið námi frá Kennaraháskóla 

Íslands sem leikskólaliði. Í upphafi réði hún sig hingað til lands sem barfóstra en að 

samningi loknum fór hún að vinna á leikskóla. Þóra hefur ekki unnið áður utan 

heimalands síns. Á þessum leikskóla hefur Þóra unnið í þrjú ár. Þóra vinnur á leikskóla í 

Reykjavík. 
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2.6 .Niðurstöður viðtalanna 

2.6.1. Leikskólinn sem starfsvettvangur 

 
Konurnar voru allar á því að þeim fyndist gaman að vinna á leikskóla eða eins 

og Þóra sagði:,,Bara fínt, stundum svolítil stéttarskipting milli kennara og 

leiðbeinanda“. Didda kom einnig inn á það að erfitt væri að komast inn í hópinn: 

,,Konurnar búnar að vinna lengi, þær vita allt, alltaf saman, gera allt sjálfar“. Þær 

töluðu um það að það væri erfitt að koma inn og skilja ekki hvað færi fram eins og í 

samskiptum í starfsmannahópnum. Þetta átti við um Diddu og Höllu en þær höfðu ekki 

jafn gott vald á málinu og Þóra. Þóra segist vinna á leikskóla vegna áhuga á börnum og 

uppeldi. Didda er að vinna á leikskóla vegna þess að hún er  menntuð á sviði 

uppeldisvísinda. Halla er meira að vinna í leikskólanum vinnunnar vegna, en henni var 

bent á vinnuna af samlanda sínum sem þá starfaði í leikskólanum þar sem hún vinnur í 

dag. 

2.6.2. Ráðningaviðtal 

 

 Konurnar höfðu allar mismunandi sögu þegar kom að ráðningarviðtalinu. Þeim 

fannst öllum viðtalið ganga vel. en hvaða upplýsingar fengu konurnar? Didda fór t.a.m. 

í viðtal hjá leikskólastjóra, þar sem henni var  tilkynnt að hún fengi hugsanlega vinnuna 

en ekki væri hægt að gefa henni svar hvenær hún gæti hugsanlega byrjað. Í 

ráðningaviðtalinu sem Þóra fór í var hún boðin velkomin, henni er sýndur leikskólinn 

og sagt hvenær hún gæti hafið störf. Þóra átti þó verri sögu að segja frá fyrsta vinnustað 

sínum þar sem hún hóf störf og í enda dags var hún ein eftir með deildina:,,Ég þurfti 

mállaus að kynna mig fyrir foreldrum, segjast vera að byrja að vinna og tali ekki 

íslensku. Svo vissi ég ekki einu sinni hvaða börn foreldrarnir áttu“. Halla er sú eina af 

konunum sem fór í atvinnuviðtalið sem fór fram á ensku. Hún var spurð um reynslu og 

henni sagt að hún gæti hafið störf. Við athugun á móttöku þá var Halla sú eina sem fylgt 

var eftir í starfi þar sem hún var boðuð í viðtal eftir viku og hún spurð hvernig gengi og 

hvernig henni liði. 

2.6.3. Afhending gagna 

  Konurnar fengu ekki allar þau gögn sem hefð er fyrir að fá í hendur þegar hafin 

eru störf á leikskóla.  Þær höfðu  mismunandi sögur að segja. Halla fékk engin gögn í 

hendurnar fyrir utan það að henni var sagt að hún ætti að:„ watch the kids“. Didda 
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segist hafa fengið einhver blöð:,,Ekki bók en einhver blöð“. Hún segist hafa átt erfitt 

með að glöggva sig á þessum blöðum þar sem þau voru á íslensku. Innt var eftir því 

hvort hún hafi fengið einhverja aðstoð með að skilja það sem stæði á blöðunum og 

svaraði hún því að hún hefði enga aðstoð fengið. Þóra hafði aðra sögu að segja og 

sagðist hún hafa fengið handbók leikskólans ásamt ýmsum öðrum gögnum. Þau gögn 

sem henni voru afhent voru á íslensku. Spurð að því hvernig hefði gengið að fara yfir 

gögnin þá svarði hún því:,,Að vísu gekk erfiðlega að fara yfir vegna tímaskorts. Erfitt að 

fara almennilega yfir textann vegna tungumálsins. Þetta var líka svo mikið“, Þóra sótti 

ekki eftir aðstoð til að fara yfir gögnin. 

2.6.4. Vinnan á leikskólanum 

Eins og fram hefur komið finnst konunum gaman að vinna á leikskólunum. 

Didda minntist þó á það að erfitt væri að komast inn í hópinn:,,Börnin eru móttækileg en 

starfsmannahópurinn ekki“. Stundum langaði hana til að gera meira en fékk þá þau svör 

að aðrir gætu gert hlutina:,,Þá geri ég það ekki , ekki málið“. Einu sinni til tvisvar í viku 

hittir Didda annað erlent starfsfólk sem er að vinna hjá leikskólum Kópavogs á íslensku 

námskeiði, þar tala þær saman um starfið í leikskólanum. Halla kom einnig inn á það að 

erfitt væri að samlagast starfsmannahópnum:,,Ef þú skilur ekki þá er erfitt“. Fram kom í 

viðtalinu við Höllu að hún skyldi þó afstöðu samstarfskvenna sinni:,,Það er erfitt að 

tala tvö tungumál allan daginn“. Þá á hún við að fyrst er talað á íslensku og ef það ekki 

skilst þá er skipt yfir í ensku. Þóra var að glíma við allt aðra hluti varðandi sinn 

vinnustað. Hennar vandamál snerust meira að stéttarskiptingu faglærðra og ófaglærðra 

auk þess sem hún átti erfitt með að tileinka sér það viðhorf að fara  út  hvernig sem 

veðrið er:,,Ef það er vont veður í (heimalandinu) þá er ekki farið út. Á Íslandi þarf að 

aðlagast því að fara út í öllum veðrum“. 

2.6.5. Að byrja að vinna á Leikskóla 

 
 Þó svo að konunum finnist öllum gaman að vinna á leikskóla þá fannst þeim 

erfitt að byrja að vinna á leikskólum. Þær þurftu að mörgu leyti að taka sér tak og gefa 

starfinu tíma. Eða eins og Didda sagði:,,Það er erfitt að byrja að vinna á leikskóla, 

kannski af því ég er útlendingur“ svo sagði hún:,,Ég þurfti að takast á við hlutina sjálf, 

setja mig í stellingar og mæta starfinu“. Halla hefur svipaða sögu að segja:,,Auðvitað 

viljið þið að það séu bara Íslendingar að vinna“ hún sagðist hafa þurft að kljást við 

vandamál er hún hóf störf en hafi áttað sig á því að til að forðast þessi vandamál þyrfti 
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hún að læra íslensku. Þóra átti líka í þessum vandræðum er hún hóf fyrst störf á 

leikskóla þar sem hún var skilin eftir ein í enda dags.  

2.6.6. Móttakan 

Konurnar upplifðu góðar móttökur, það sem þær áttu sameiginlegt var að þeim 

fannst erfitt að komast inn í starfsmannahópinn á vinnustaðnum. Þær voru utan 

aðkomandi á sínum vinnustöðum, þær stóðu fyrir utan starfsmannahópinn séstaklega í 

fyrstu. Í tilviki Diddu voru t.d. konur sem höfðu unnið saman síðustu fimmtán árin. Þóra 

var þó í raun komin í aðrar aðstæður þar sem hún var farin að taka á móti erlendu 

starfsfólki á sínum vinnustað. Vildi hún meina að þær stúlkur sem hún tæki á móti væru 

heppnar þar sem hún hefði upplifað hvað það væri að vera í þeirra sporum. 

2.6.7. Hindranir í starfi 

Eins og fram hefur komið fannst öllum konunum erfitt að byrja að vinna á 

leikskóla er þær hófu störf. Þeirra fyrsta hindrun í starfi var íslenskan:,,Ef þú skilur ekki 

þá er erfitt“. Komið hafa fram ýmis atriði sem konurnar hafa bent á eins og t.d. íslenska 

veðrið. Einnig var greint frá því að erfitt væri að komast inn í starfsmannahópinn:,, 

Kvennahóp á kvennavinnustað“.  Didda kom inn á það að henni þætti erfitt að fá ekki að 

gera meira. Það var ekki hægt að sjá mun á því hvað konurnar voru að glíma við í 

tengslum við hvort sveitarfélagið þær unnu í. Þó sveitarfélögin hefðu mismunandi 

áherslur. 

2.6.8. Menningarlegur mismunur 
 
 Það er margt skrýtið sem mætir konunum á Íslandi. Uppruni Höllu hefur þó litað 

viðhorf hennar þar sem henni finnst að þar sem hún er á Íslandi, þá eigi hún að haga sér 

eins og Íslendingur. Í heimalandi hennar er mikið um erlenda starfsmenn þannig að hún 

hefur staðið hinum megin við borðið og upplifað  hvernig það er að hafa erlendan 

starfsmann á vinnustaðnum. Didda er mjög hrifin af íslenskum leikskólum og sér 

mikinn mun á starfinu hér og í heimalandi sínu þar sem einn starfsmaður gætir 25-30 

barna. Mesti menningarlegi munurinn kom þó fram í viðtalinu við Þóru sem virtist hafa 

staðið frammi fyrir stóru vandamáli þegar hún byrjaði að vinna. Þóra sagði frá því að 

þegar hún hóf störf á íslenskum leikskóla hafi hún átt erfitt með að bjóða börnin góðan 

daginn:,,Þetta er óvirðing fyrir mig sem eldri einstakling, því yngri eiga að bjóða eldri 

góðan daginn í mínu heimalandi“. Einnig fannst Þóru erfitt að horfa upp á hvað íslensk 

börn eru agalaus og foreldrarnir hræddir við að grípa inn í. Þóra segist hafa verið alin 
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upp við mikinn aga sem barn og eigi því erfitt með að horfa upp á agaleysi íslenskra 

barna og foreldra þeirra.   

2.6.9. Hugmyndir kvennanna um úrbætur 

 
 Þær höfðu mismunandi skoðanir á því hvað mætti betur fara.  Halla var alveg 

hörð á því að þar sem fólk sest að í nýju landi þá ber því að læra málið og tileinka sér þá 

siði sem fyrir eru. Í hennar heimalandi er ekki hægt að fá vinnu þar sem vinnan snýst 

um samskipti nema að þú kunnir málið. Didda lagði það til að:,,Allir verða að hafa tíma 

til að jafna sig og skoða hvernig gengur, Íslendingar eru svolítið lokaðir og segja 

hlutina ekki beint“. Þannig fannst t.d. Diddu að erlendir starfsmenn yrðu að fá tíma til 

að aðlagast því að starfa í nýju landi. Þóra var á svipuðum nótum og Didda, henni fannst 

að erlendum starfsmönnum þyrfti að sýna þolinmæði og skilning. Einnig fannst henni 

að starfmaðurinn þyrfti að spyrja sjálfan sig ákveðinna spurninga eins og t.d.:,, Hvað er 

starfsmaðurinn til í að leggja á sig fyrir nýtt líf fjarri heimalandi sínu“. Að lokum sagði 

hún:,,Þegar starfsmaður kemur hingað til að búa og vinna og gerir hlutina öðruvísi, þá 

þýðir það ekki endilega að hlutirnir séu gerðir rangt heldur öðruvísi, Íslendingar þurfa 

að viðurkenna menningu annarra þjóða og sömuleiðis þurfa erlendir starfsmenn að 

sýna íslenskri menningu skilning“. 

2.6.10. Mikilvægt að læra Íslensku 

 
 Í viðtölunum kom skýrt fram að konurnar töldu mikilvægt að læra íslensku, í 

þeim tilgangi að verða sér úti um upplýsingar og eiga farsælli samskipti við 

samstarfsfólk. Að þeirra mati er erfitt að skilja ekki hvað er sagt og geta ekki útskýrt 

hvað þú vilt gera. 

3. Umræða 

3.1. Móttaka erlendra starfsmanna 

3.1.1 Ráðningaviðtal 
 
 Miðað við þau svör sem fengin voru frá Höllu og Diddu varðandi ráningaviðtöl 

sem þær sóttu þá eru þau ekki að samræmast þeim vinnureglum sem getið er á um í 

móttökuáætlun nýrra starfsmanna5 sem unnið er eftir í Kópavogi.Halla hafði það að 

                                                 
5  Sjá fylgiskjal 1 
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segja að, hún var spurð um reynslu og fékk ekki aðrar útskýringar á starfi sínu en að hún 

ætti að gæta barna, ekkert var farið í hluti eins og siðareglur eða réttindi og skyldur. 

Didda sem líka starfar í Kópavogi fékk ekki skýr svör um það hvenær hún gæti hafið 

störf. Jú hún gæti fengið vinnu en það var ekki á hreinu hvenær. Þessar upplýsingar 

samræmast því sem haldið er fram að erlendir starfsmenn þekki oft ekki skyldur sínar 

og réttindi (Félags- og Tryggingamálaráðuneytið, 2002).  

  

3.1.2.Viðeigandi gögn afhend  

 
Í tveimur tilvikum af þremur fóru ráðningarviðtöl kvennanna fram á íslensku. Af 

því má draga þá ályktun, að ekki þyki nauðsynlegt að erlendur starfsmaður geti tjáð sig 

á íslensku, þegar hann sækir um vinnu. Konurnar fengu alls ekki öll þau gögn afhent 

sem mælt er með samkvæmt móttökuáætlun Kópavogs. Í tilvikum kvennanna sem starfa 

í Kópavogi fékk t.d. aðeins önnur þeirra einhver gögn í hendurnar og voru þessi gögn í 

formi nokkurra blaða. Þessi blöð voru öll á íslensku og átti hún í mestu erfiðleikum með 

að skilja hvað á þeim stóð. Hún sótti sér ekki aðstoð við að skilja hvað stóð á blöðunum 

né var henni boðin aðstoð að fyrra bragði. Í tilfellum kvennanna úr Kópavogi var 

klárlega ekki farið eftir móttökuáætluninni. Konunum var ekki fylgt eftir í starfi með 

viðtölum eins og kveðið er á um í móttökuáætluninni. Konurnar voru í vinnu án þess að 

þekkja réttindi sín og skyldur. Eins og minnst var á í upphafi er hluti af erlendu 

starfsfólki sem þekkir ekki réttindi sín og skyldur samkv. Vefsíðu Félags og 

tryggingamálaráðuneytisins og ástæða þess er að þeirra mati tungumála erfiðleikar 

(Félags- og Tryggingamálaráðuneytið, 2002). Mjög líklega er það einnig ástæðan í 

þessu tilviki. Þó svo að hægt hefði verið að kalla til túlk hefðu konurnar óskað eftir því. 

En er það merguinn málsins? Ef konurnar vissu það að þær ættu rétt á túlk myndu þær 

þá ekki nýta sér þann rétt betur? Það er erfitt að fóta sig á atvinnumarkaðnum ef maður 

veit ekki réttindi sín. 

3.2. Sýn erlendra starfsmanna á fjölmenningu á Íslandi 

 

3.2.1. Leikskólar 

 
 Samkvæmt því sem Didda sagði þá voru leikskólar alls ekkert líkir því sem hún 

þekkti frá heimalandi sínu. Þóra átti erfitt með að farið væri út í öllum veðrum og líkaði 
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ekki agaleysi íslenskra barna og foreldra. Eins og fram hefur komið gilda vissar reglur 

um barngildi í leikskólum. Ætli konurnar hafi gert sér grein fyrir barngildunum? 

Samkvæmt upplýsingum frá Diddu er venjan að einn leikskólakennari sjái um 25-30 

börn í hennar heimalandi. Þetta eru allt aðrar tölur en við erum vön að sjá hér á Íslandi 

þar sem talað er um tíu börn fimm ára og eldri á hvern leikskólakennara. En það sem er 

svo einkennilegt er, að það er líka verið að tala um tíu fimm ára börn á starfsmann eins 

og Höllu sem talar takmarkaða íslensku og hefur ekki uppeldismenntun. Hvernig er 

hægt að setja sömu regluna fyrir starfsmann sem þekkir lítið til íslenskrar menningar, 

því hún hefur aðeins dvalið hér í tvö og hálft ár, og svo aftur á móti starfsmann sem 

hefur alist upp í íslensku samfélagi og lokið háskólagráðu á uppeldissviði? Í framhaldi 

af þeirri umræðu er verið að skoða það hvort ekki þurfi að setja einhverjar 

viðmiðunarreglur varðandi hlutfall erlendra starfmanna á hverri deild, þar sem upp hefur 

komið sú staða að þrír af fjórum starfsmönnum eru erlendir starfsmenn (Ingibjörg B. 

Sveinsdóttir, 2007). Við þurfum að máta okkur í aðstæðunum í þeim tilgangi að móta 

farsælt fjölmenningarsamfélag. Samfélagið okkar er að breytast og með breytingunum 

er þörf á því að endurskoða ýmsa þætti starfsins, því breytingar kalla oft á meiri 

breytingar. 

3.2.2. Starfsmannahópurinn 

Konurnar töluðu allar um það að þær hafi átt í erfiðleikum með að aðlagast 

starfsmannahópnum. Helstu ástæður þess að þeirra mati voru að konurnar á 

vinnustöðunum voru búnar að vera að vinna lengi saman og því væri erfitt að koma nýr 

inn með einhverjar hugmyndir. Það sem hamlaði konunum í samskiptum var 

tungumálið. Eins og ein orðaði það, er erfitt ef maður skilur ekki hvað er sagt og getur 

ekki gert sig skiljanlegan. Þessi niðurstaða er í samræmi við rannsókn Tanju Tzonevu 

og Rannveigu Traustadóttur á samskiptum og samstarfi kvenna af ólíkum uppruna. 

Talað er um að erfitt sé að taka þátt í umræðum þó svo viðkomandi hafi dvalið hér á 

landi og starfað (Hanna Ragnarsdótttir, Elsa Sigríður Jónsdóttir og Magnús Þorkell 

Bernharðsson, 2007). Það er að mörgu leiti flóknara að taka þátt í hópsamræðum en 

samræðum maður á mann og því þarf erlendur starfsmaður að kynnast starfsfólkinu 

hverju og einu í stað þess að geta kynnst hópnum. Erlendur starfsmaður sem er 

staðsettur í kaffistofunni í kaffitímanum á erfitt með að fylgja eftir umræðunum nema 

að skilja íslensku vel. Ef viðkomandi skilur ekki það sem er í gangi þá má áætla að 

tiltekinn starfsmaður sé töluvert einangraður í kaffitíma sínum þar sem helstu samræðu 
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á vinnustaðnum fara fram. Það að starfsmaður sé félagslega einangraður í vinnunni er 

frekar slæmt því eins og komið var inn á framar í verkefninu þá fer stór hluti félagslífs 

okkar fram í vinnunni og því er mikilvægt að einstaklingur sé ekki einangraður á 

vinnustað (Rodríguez, 2006). Komið var inn á svokallaða stéttarskiptingu á vinnustað 

milli faglærðra og ófaglærðra.  Það er nokkuð sem kemur stundum upp en yfirleytt er 

reynt að vinna með það á hverjum vinnustað fyrir sig. Gæta verður þess að 

stéttaskiptingin taki ekki á sig aðra birtingarmynd þannig að hún verði ekki milli 

erlendra og innfæddra en það er nokkuð sem gæti gerst. 

3.3. Fjölbreytileg menning 

3.3.1. Á ég að segja,, góðan dag“ við barnið 

 
 Það sem kom mest á óvart í viðtölunum var þessi menningarlegi mismunur sem 

endurspeglaðist í mismunandi viðhorfum til barna. Þá er verið að vísa til þess sem Þóra 

upplifði þegar henni var sagt að hún ætti að bjóða börnin velkomin í leikskólann. Þetta 

atvik er dæmigert fyrir menningarlegan mismun. Með auknum fjölda erlendra 

starfsmanna er von á því að svona tilvik eigi sér stað og því nauðsynlegt að vera 

vakandi fyrir því að erlendir starfsmenn koma frá mismunandi menningarheimum og 

eiga mis auðvelt með að skilja suma hluti sem okkur finnst sjálfsagðir eins og að bjóða 

börnum góða dag. 

3.3.2. Öðruvísi þýðir ekki að það sé rangt 
 
 Sinn er siður í hverju ,,heimalandi“. Með auknum fjölda erlendra starfsmanna 

má búast við því að fram komi mismunandi sjónarmið um það hvernig á að framkvæma 

hlutina. Þó svo að mismunandi sjónarmið komi fram þá þarf ekkert eitt að vera réttara 

en annað. Í raun eru allir að græða því fram koma mismunandi hugmyndir hvernig hægt 

er að framkvæma hluti. Fram kom í viðtali við Diddu að henni fyndist að Íslendingar 

þyrftu að viðurkenna menningu annarra þjóða en jafnframt sagði hún að erlendir 

starfsmenn þyrftu að sýna íslenskri menningu skilning. Það þurfa allir að mætast á miðri 

leið til að stuðla að farsælu samstarfi. Það er í raun það sem fjölmenningarsamfélag 

gengur út á skv. þeim skilgreiningum um fjölmenningarsamfélag sem stuðst var við í 

þessu verkefni. 
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3.3.3. Íslenskan, lykill að samfélaginu 
 
 Konurnar voru allar mjög meðvitaðar að lykillinn að íslensku samfélagi væri að 

læra íslensku. Séstaklega þarft þar sem öll gögn sem leikskólarnir í Kópavogi höfðu á 

sýnum snærum voru á íslensku. Samskipti starfsfólks á vinnustöðum kvennanna fóru 

fram á íslensku. Auk þess sem samskipti við börn fóru fram á íslensku. Það má því 

draga þá ályktun að ef erlendur starfsmaður ætlar að fara að vinna á leikskóla þarf hann 

að búa yfir töluverðri þekkingu á íslensku máli til þess að geta staðið á eigin fótum í 

starfi og geta sótt sér þær upplýsingar sem þörf er á. Konurnar sem rætt var við eiga 

allar við það vandamál að stríða að eiga erfitt með að lesa þau íslensku gögn sem þær 

hafa aðgang að. 

 

Lokaorð 
 

Samkvæmt þessari rannsókn virðist vera mikilvægt, að þeir erlendu starfsmenn 

sem hefja störf á leikskólum hafi haldgóða íslenskukunnáttu þar sem þau gögn sem 

ætluð eru starfsmönnum eru einungis til á íslensku og ekki sérlega aðgengileg fyrir 

erlendt starfsfólk. En einnig er mikilvægt fyrir farsælt samstarf, að það starfsfólk sem 

fyrir er bjóði erlenda starfsfólkið velkomið og fræðist nánar um siði þess og menningu 

og beri saman við okkar menningu og jafnframt fræði erlenda starfsfólkið um okkar 

menningu og siði. Því það er mikilvægt að mætast á miðri leið, á leið til þekkingar. Út á 

það gengur fjölmenningasamfélag. Að fólk frá mismunandi menningarheimum 

sameinist á einum stað og móti þar samfélag. Því eins og áður hefur komið fram þá er 

samfélag fólkið sem ákveður að búa saman og mynda samfélag. 
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Fylgiskjal 1 

 Handbók 3.2.5 

 
Móttökuáætlun nýrra starfsmanna. 

 
Inngangur: 
Mikilvægt er að taka vel á móti nýjum starfsmönnum svo þeim finnist þeir velkomnir til 
starfa. Það stuðlar að vellíðan þeirra og öryggi sem er forsenda þess að þeir njóti sín í 
starfi. Fyrstu kynni af nýjum vinnustað skipta verulegu máli bæði fyrir nýjan starfmann 
og leikskólann. Mikilvægt er að reyndur starfsmaður veiti hinum óreynda leiðsögn í 
ákveðinn tíma og komi honum vel inní starfsemina.  
Nýr starfsmaður ber ábyrgð á að afla sér upplýsinga, spyrja og leita sér aðstoðar. 
 
Markmið: 
Að taka vel á móti nýjum starfsmanni. Að nýr starfsmaður verði öruggur í umhverfinu 
og óragur við að leita sér upplýsinga. Að aðrir starfsmenn börn og foreldarar séu 
upplýstir um að nýr starfsmaður sé að hefja störf.  
  
Leiðir:  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Leikskólastjóri eða aðstoðarleikskólastjóri tekur starfsmann í viðtal (fylgiskjal 1). 

3. Starfsmaður fær gögn til eignar í lok viðtals við leikskólastjóra. 
  Væntingar til nýrra starfsmanna (fylgiskjal 2) 

Punktar til umhugsunar (fylgiskjal 3) 
Kynningarbækling leikskólans 
Annað lesefni (valið). 

 

2. Starfsmaður fær möppu/starfsmannahandbók  til heimalestrar í lok viðtals við 
leikskólastjóra sem inniheldur: 
 Aðalnámsskrá leikskóla  Skólanámsskrá leikskólans 
 Ársáætlun    Starfslýsingar 
 Jafnréttisáætlun   Eineltisáætlun 
 Öryggisatriði    Vinnulýsingar (valdar) 

4. Leikskólastjóri eða aðstoðarleikskólastjóri / deildarstjóri tekur starfsmann í viðtöl og fer               
    yfir gátlista (fylgiskjal 4) 

Fyrsta viðtal fer fram í annari starfsviku nýs starfsmanns. 
Annað viðtal fer fram í lok fyrsta mánaðar í starfi. 
Þriðja viðtal fer fram fyrir lok annars mánaðar í starfi (vegna uppsagnarfrests,  
ef til kemur). 

5. Starfsmaður skal hafa aðgang að upplýsingamöppu á deild sem inniheldur td: 
 Ársáætlun    Vinnulýsingar 
 Starfslýsingar    Jafnréttisáætlun 
 Eineltisáætlun    Greinar. 
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Leikskólastjóri/aðstoðarleikskólastjóri viðtal við nýjan starfsmann 
 

• Ráðningasamningur - uppsagnarfrestur 
• Þagnarheit 
• Leyfi vegna sakaskrár 
• Allar stöður eru leikskólakennarastöður 
• Starfsmaður er ráðin á leikskólann  
• Fæði - frítt 
• Lögbundnir frídagur 
• Nefnir td: öryggisráð, áfallaráð 
• Notkun gsm síma 
• Kaffi og matartímar 
• Undirbúningstímar 
• Veikindi og fjarvera – tilkynning 
• Siðareglur leikskólans 
• Fundir – starfsmanna – deilda - foreldra 
• Skipulagsdagar 
• Aðalnámskrá 
• Skólanámskrá 
• Ársáætlun 
• Reglur vegna barna starfsmanna 
• Réttindi og skyldur starfsmanna 
• Starfslýsingar 
• Starfsmannahandbók 
• Stefna og markmið/áherslur skólans 
• Símenntunaráætlun 
• Hvernig er svarað í símann 
• Samstarf við grunnskóla og heilsugæslu 

• Hvaða væntingar hefur starfsmaður til starfsins?? 
• Sýni leikskólann og garðinn 
• Kynni fyrir starfsfólki 
• Kynnir fyrir deildarstjóra/starfsfólki viðkomandi deildar 
• Afhendir nafnspjald 
• Afhendi skáp til afnota fyrir persónulega muni 
• Sýni hvar hlutirnir eru 

i. Stimpilklukka 
ii. Sjúkrakassar 
iii. Þvottahús og geymsla og hvað er þar 
iv. Tilkynningatöflur og til hvers þær eru 

• Kynnir trúnaðarmenn 
• Segir frá starfsmannasjóð 
• Setur nafn starfsmanns á töflu í kaffistofu og á töflu f. foreldra 
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Ágæti starfsmaður. 

 
Velkominn til starfa í leikskólanum ____________ 

Væntingar og kröfur til þín sem starfsmanns í leikskólanum eru 
eftirfarandi.  
 

• Að vera stundvís og reglusamur 
• Virða þagnarheit 
• Sýna ábyrgð í starfi 
• Kynna þér skólanámskrá leikskólans 
• Kynna þér skipulag deildarinnar og fara eftir því 
• Vera duglegur að spyrja og sýna eftirtekt 
• Sýna frumkvæði í að leita þér verkefna 
• Sinna daglegu starfi – vera vikur 
• Vanda málfar þitt 
• Sýna börnunum áhuga 
• Taka leiðbeiningum vel 
• Kynna þig fyrir:  

� Börnum deildarinnar 
� Foreldrum deildarinnar 
� Öðru starfsfólki 

• Kynna þér: 
� Námskrá leikskólans 
� Dagskipulag deildarinnar 
� Vinnufyrirkomulag deildarinnar 
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Punktar til umhugsunar fyrir þá sem starfa í leikskóla. 
 

Mikilvægt er að þú skoðir hug þinn til ýmissa hluta er varða starfið og vinnustaðinn. Þú 
þarft reglulega að velta vöngum almennt yfir starfi þínu. Hér að neðan eru punktar sem 
gott er að velta fyrir sér varðandi starf í leikskóla. 
 
Sýni ég: 

• eðlilegan og lifandi áhuga á 
börnum, leik þeirra og starfi? 

• tillitssemi og opinn hug í 
samskiptum mínum við börn og 
fullorðna? 

• sveigjanleika og lipurð í starfi? 
• börnunum hlýlegt viðmót ? 
• frumkvæði í starfi? 
• hugkvæmni og hugmyndaflug í 

starfi? 
 

Á ég gott með að: 
• vera jákvæð/ur í garð barna 
• hlusta af áhuga á börnin? 
• tala frjálslega við börnin? 
• örva börnin og hvetja til starfs og 

leikja? 
• lesa fyrir börnin? 
• syngja með börnum? 
• vinna að hinum ýmsu listaverkum 

með börnum? 
 

Er ég ábyrg/ur og vakandi í starfi? 
• inni á leiksvæðum? 
• úti á leikvellinum? 

 
Læt ég mig varða:  

• líkamlega umhirðu og vellíðan 
barna? 

 
Sýni ég skilning á:  

• þörfum barna og reyni ég að koma 
til móts við þær? 

• atferli barna og reyni ég að koma 
til móts við það? 

 
Hef ég kynnt mér námskrá leikskólans? 
 
 
 
 
 
Að setja takmörk:  
 

• Hvernig gengur mér að veita 
börnum stuðning, t.d. með því að 
segja þeim hvað þau megi gera í 
stað þess að segja þeim hvað þau 
megi ekki? 

 

Hvernig tekst mér að skipuleggja starf mitt 
og leiða starf barna 

a) fyrir einstakling 
b) fyrir fámennan hóp 
c) fyrir allan hópinn?  

 
Hvernig tekst mér að miðla upplýsingum og 
þekkingu: 

• Hvernig tekst mér að fræða börnin, 
þannig að þau bæði skilji og geti 
notfært sér það sem kennt er? 

 
Hef ég yfirsýn yfir starfið og það sem gerist á 
leikskólanum? 
 
Er ég stundvís og reglusamur/söm í starfi? 

 
Er ég hirðusamur/söm í umgengni? 

• varðandi leikföng? 
• varðandi húsbúnað? 
• varðandi fatnað barna 
• varðandi fatnað leikskólans 

 
Sýni ég einhverja þá hæfileika sem verka 
sérstaklega hvetjandi á umhverfi og starfsemi 
leikskólans? 

 
Er ég fús til að ræða eðlilega um starf mitt, 
meta það og taka leiðbeiningum? 

 
Hvernig leysir ég af hendi þau verkefni sem 
ég fæ?
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Fylgiskjal 2 

Viðtal í tengslum við lokaverkefni 

 

Hvað hefurðu dvalið lengi á Íslandi? 

Hvaða menntun ertu með? 

Hvert er fæðingarland þitt? 

Hefur áður starfað í öðru landi en fæðingarlandi þínu? 

Hvers vegna sóttirðu um starf á leikskóla? 

Hvað hefur þú starfað lengi á þessum leikskóla? 

Hvernig gekk atvinnuviðtalið þegar þú sóttir um vinnu? 

Var viðtalinu fylgt eftir  þ.e. með viðtali eftir eina viku ? 

Eftir einn mánuð ? 

Fyrir lok annars mánaðar í starfi? 

Í fyrsta viðtalinu fékkstu viðeigandi gögn eins og (sjá mótökuáætlun)? 

Hvernig gekk þér að fara yfir þessi gögn? 

Ef illa gekk          fékkstu aðstoð ? 

Hvernig finnst þér að vinna á leikskólanum ? 

Upplifðir  þú í einhverjar hindranir þegar þú hófst störf á leikskólanum? 

Hvernig finnst þér tekið á móti aðfluttum starfsmönnum á leikskólunum? 

Er eitthvað sem þér finnst að mætti betur fara? 
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