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Formáli 

Þetta verkefni er lokaverkefni nemenda til B.Ed prófs í leikskólafræðum frá 

Kennaraháskóla Íslands og var unnið á vorönn 2008. Það samanstendur af greinagerð og 

bæklingi. Við gerðum bæklinginn með erlenda foreldra leikskólabarna í huga og 

inniheldur hann ýmsar upplýsingar um leikskólastarfið, bæði með íslenskum og enskum 

texta. Er hann hugsaður sem aðstoð til erlendra foreldra við að aðlagast íslensku 

samfélagi. Til þess að fá hugmyndir um hvaða upplýsingar ættu að vera í bæklingnum 

tókum við viðtöl við tvær mæður barna á leikskólanum og unnum bæklinginn mikið út 

frá þeim. Greinagerðin er umfjöllun um fjölmenningu og hvernig íslenskt samfélag hefur 

þróast á síðustu árum með auknum fólksflutningum hingað til lands. Það er mikilvægt að 

fólk sem flyst hingað frá öðrum löndum aðlagist samfélaginu á sem bestan hátt og er 

árangursríkasta aðlögunin talin eiga sér stað þegar þeir halda í sína menningu, tungumál 

og sérkenni en tileinki sér einnig menningu okkar Íslendinga. Menning okkar felur meðal 

annars í sér íslenskt leikskólastarf og er mikilvægt að erlendir foreldrar kynnist því á sem 

aðgengilegastan hátt og því fannst okkur þörf á því að búa til þennan bækling.  

 

 

Við viljum þakka leiðsögukennaranum okkar Kolbrúnu Vigfúsdóttur fyrir mjög góða 

leiðsögn í þessu lokaverkefni okkar.  

 

Einnig viljum við þakka starfsfólki leikskólans Aspar fyrir gott samstarf. 
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Inngangur 
Þegar erlent fólk flytur hingað til Íslands af ólíkum ástæðum kann það mjög oft enga 

íslensku. Þetta fólk þarf samt sem áður að koma sér fyrir hér meðal annars með því að 

finna sér vinnu og koma börnum sínum á leikskóla. Oft getur verið erfitt fyrir erlent fólk 

að tjá sig við aðra til dæmis þegar það þarf að fá upplýsingar frá leikskólanum þar sem 

börn þeirra eru. Hugmynd okkar að þessu lokaverkefni snýst um þau vandamál sem 

erlendir foreldrar þurfa að glíma við. Til þess að reyna að auðvelda þeim að fá 

upplýsingar um leikskólann, þá ákváðum við að búa til bækling sem er sérstaklega 

hugsaður fyrir erlenda foreldra sem eru að byrja með börn sín í leikskóla.  

Við vildum komast að því hvaða upplýsingar erlendir foreldrar vilja hafa í þessum 

bæklingi um leikskólastarfið og tókum því viðtal við tvær erlendar mæður sem eru með 

börnin sín á leikskólanum Ösp. Til þess að þessi bæklingur myndi nýtast sem best 

ákváðum við að vera á þessum leikskóla þar sem um helmingur foreldranna þar eru 

erlendir. Foreldrar geta nálgast ýmsar upplýsingar á heimasíðu leikskólans en þar er allur 

texti á íslensku. Bæklingurinn sem við bjuggum til er bæði á íslensku og ensku til þess að 

sem flestir geti skilið það sem þar kemur fram. Þar sem sumir erlendir foreldrar skilja 

ekki talaða íslensku og geta heldur ekki lesið íslensku þá fannst okkur nauðsynlegt að 

þeir fengju einhverjar upplýsingar um starfsemi leikskólans frá byrjun. 

Bæklingnum fylgir þessi greinargerð þar sem fjallað er um fjölmenningarlegt samfélag, 

aðlögun innflytjenda, hugtakið tvítyngi og foreldrasamvinnu. Einnig er greint frá 

viðtölum við tvo erlenda foreldra, notkun bæklingsins og innihaldi hans.  
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Fræðileg umfjöllun 

 

Fjölmenningarlegt samfélag 

Mikill fjöldi af erlendu fólki hefur flust til Ísland á síðustu árum en samkvæmt tölum 

Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar voru alls 706 börn af erlendum uppruna í leikskólum í 

Reykjavík um haustið 2007 og hjá 375 þessara barna var annað foreldrið íslenskt 

(Leikskólasvið Reykjavíkurborgar 2008). Um er að ræða fjölbreyttan barnahóp sem er 

misvel undirbúinn til að takast á við þær breytingar sem eiga sér stað og þau viðbrigði 

sem fylgja flutningum til ókunns lands. 

Stöðugur flutningur er af erlendu fólk til Íslands og eykst ört frá ári til árs. Á síðustu 

fimm árum hefur erlendum ríkisborgurum fjölgað um rúmlega helming hér á landi. Árið 

2003 voru þeir 10.221 eða um 3,5 prósent af íbúum landsins en árið 2008 eru þeir 21.434 

eða um 6,8 prósent ( Hagstofa Íslands 2008). 

Ástæður þess að fólk flyst til annarra landa geta verið mismunandi; sumir koma í leit að 

atvinnu og ætla sér ekki að setjast að til frambúðar en aðrir eru að flytjast til landsins til 

að setjast að. Viðhorf þjóðfélagsins til innflytjenda hefur áhrif á hvernig stefna mótast í 

hverju landi og með vaxandi fjölda innflytjenda til Íslands hafa skólar staðið frammi fyrir 

krefjandi verkefnum til að koma til móts við þarfir barnanna og foreldra þeirra og 

víðsvegar hafa verið stofnaðir fjölmenningarlegir leikskólar (Hanna Ragnarsdóttir 

2002:51-52). 

 

Aðlögun 

Þegar innflytjendur aðlaga sig að nýju samfélagi og þeirri menningu sem er í því landi er 

oft talað um þrjár leiðir til þess.  

Samlögun er ein þessara leiða og á sér stað þegar minnihlutahópar laga sig að 

meirihlutamenningunni á félagslegan og menningarlegan hátt. Minnihlutahópurinn tekur 

þá upp tungumál og siði þeirra íbúa sem búa í landinu og segja skilið við eigin  menningu 

og tungumál. Á þennan hátt missa þeir smám saman sérkenni sín vegna þess að þeir 
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reyna að líkjast íbúunum sem mest. Samlögun tekur mikinn tíma og getur haft ýmsa 

erfiðleika í för með sér ef henni er þröngvað upp á fólk en þó er alltaf einhver vilji til 

samlögunar til staðar (Elsa Sigríður Jónsdóttir 2000:96).   

Önnur leiðin kallast Samþætting og er þegar minnihlutahópurinn heldur í sína eigin 

menningu, tungu og sérkenni en tileinkar sér þó einnig menningu meirihlutans. Hann 

hefur vald á tveim ólíkum tungumálum og aðlagar sig að siðum, gildismati og 

samskiptaháttum þess þjóðfélags en heldur jafnframt sterkt í sinn uppruna. Meirihlutinn 

verður þó að samþykkja þennan minnihlutahóp og hans sérkenni og sérþarfir til þess að 

geta tekið virkan þátt í því þjóðfélagi sem það býr nú í (Elsa Sigríður Jónsdóttir 2000:96-

97).   

Þriðja leiðin er Aðskilnaður og er það þegar minnihlutahópurinn skilur sig algerlega frá 

meirihlutanum hvort sem það er sjálfviljugur eða ekki. Ef þetta er sjálfviljugur 

Aðskilnaður þá er það vegna þess að minnihlutinn vill búa út af fyrir sig með sínum 

siðum og vill helst ekki verða fyrir áhrifum af þeirri menningu sem meirihlutahópurinn 

hefur. Stundum á Aðskilnaður sér stað án þess að minnihlutahópurinn vilji það og er það 

þá vegna þess að meirihlutahópurinn þvingar hann (Elsa Sigríður Jónsdóttir 2000:97).   

Sú leið sem talið er æskilegt að minnihlutahópar tileinki sér hér á Norðurlöndunum er 

Samþætting. Þannig nær hver hópur að halda sínum sérkennum en hann verður þó einnig 

hluti af samfélaginu og einstaklingarnir verða virkir samfélagsþegnar (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir 2000:97).   

 

Tvítyngi 

Börn sem flokkast undir tvítyngd börn nota tvö tungumál á heimili sínu, í skólanum eða á 

dagvistarstofnunum. Samskipti þeirra fara því fram á tveim tungumálum. Bæði er hægt 

að nota tvítyngi um börn sem gengur vel að tileinka sér tvö mál og geta tjáð sig á þeim 

báðum en einnig um þau sem gengur illa að tjá sig og skilja hvort sem það er á öðru eða 

báðum tungumálunum (Ingibjörg Hafstað 1994:9).  
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Foreldrasamvinna 

Sagt er frá því í Aðalnámskrá leikskóla að markmiðið með foreldrasamstarfi sé meðal 

annars að upplýsa foreldra um starfið sem fer fram á leikskólanum og veita þeim 

upplýsingar um þroska barnsins og stöðu þess. Sömuleiðis að ýta undir þátttöku foreldra í 

starfi leikskólans og bæta samvinnu og samskipti milli leikskólans og heimilanna 

(Aðalnámskrá Leikskóla 1999).  

Mikilvægt er að gera foreldrunum grein fyrir því að leikskólinn þurfi á þeim að halda og 

að hann vilji taka tillit til þeirra sjónarmiða. Það eru foreldrarnir sem bera frumábyrð á 

uppeldi barnanna sinna og starfsfólk leikskólans er ekki að taka fram fyrir hendurnar á 

þeim. Erlendir foreldra eru oft óöryggir í nýju landi, þar sem siðir, venjur og tungumál 

geta verið þeim torskilin og einnig geta foreldrarnir verið tortryggnir gagnvart 

leikskólanum, þar sem uppeldisaðferðir eru ekki eins og þeir eiga að venjast (Ingibjörg 

Hafstað 1994:26-27).  

Fram kemur í bók Ingibjargar Hafstað Milli menningarheima að velgengi barnsins í skóla 

ræðst meðal annars að því að gott og traust samstarf sé á milli skóla og heimilis. Samstarf 

við erlenda foreldra er frekar nýtt fyrir íslenskum leikskólakennurum og ekki mikil 

reynsla á því sviði. Þó hafa orðið töluverðar framfarir á síðustu árum vegna aukinnar 

þekkingar, meðal annars í kjölfar þróunarverkefna tengdum fjölmenningarlegum 

leikskólum og eins nýtist reynsla nágrannaþjóða okkar mjög vel. Með því að byggja upp 

foreldrasamstarf er hægt að nýta sér eiginleika allra aðila og kynnast mismunandi 

heimamenningu til að koma í veg fyrir fordóma (Ingibjörg Hafstað 1994:29).  

Fram kemur í rannsókn sem Hanna Ragnarsdóttir gerði um stöðu barna af erlendum 

uppruna á Íslandi á árunum 2000 og 2001 að samskipti og samstarf við foreldra af 

erlendum uppruna er misjafnt; alveg frá því að vera erfið samskipti,  vantraust, og 

óöryggi og svo gott samstarf og samskipti, þar sem engir menningarlegir árekstrar verða. 

Einnig kemur fram í rannsókninni að gagnkvæm þekking og skilningur á mismunandi 

menningu ætti að auðvelda samskiptin á milli starfsfólks leikskólans, barnsins og foreldra 

þess (Hanna Ragnarsdóttir 2002:62, 74). Þar sem 7 ár eru liðin frá því að þessi könnun 

var gerð og engar rannsóknir hafa verið gerðar af þessum málum síðan er ekki hægt að 
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fullyrða að staðan sé eins í dag en hún gefur okkur engu að síður innsýn í hvernig 

samskipti og samstarf við erlenda foreldra gengur fyrir sig.     

Foreldrasamstarf við foreldra sem hafa annað móðurmál en íslensku og koma frá annarri 

menningu tekur lengri tíma og þarfnast meiri fyrirhafnar, bæði vegna 

tungumálaörðugleika og mismunandi menningar. Hins vegar getur ávinningur með 

samstarfinu komið fram í því að foreldrar barna af erlendum uppruna miðla til kennarans 

og barnanna skilningi sínum og reynslu af mismunandi heimamenningu og um leið getur 

kennarinn miðlað til foreldranna nýju menningunni sem börnin þeirra og þau tilheyra nú. 

Dæmi um leið sem hægt er að fara til að kynna börnin fyrir annari menningu væri að fá 

foreldra barna af erlendum uppruna til að koma taka þátt í leikskólastarfinu. Til dæmis 

mætti hafa dag þar sem foreldrar barna frá Asíu elda hádegismat og börnin prófi að borða 

með prjónum. Þetta gæti orðið til þess að börnin fengju áhuga á að nota prjóna og þeir 

yrðu valmöguleiki í stað hnífapara áfram. Jákvæð kynning sem þessi hjálpar til við að 

sameina heimamenningar og ýtir undir samkennd barnanna, en séu heimamenningar 

kynntar sem skrýtnar og framandi, getur það orðið til þess að ýta frekar undir tilfinningu 

barnanna að þau séu ólík. Því þarf að vanda vel allar slíkar kynningar og hvernig þær eru 

settar fram (Tabors 2002:131-134). 

 

Viðtöl 

Áður en við fórum í það að vinna bæklinginn ákváðum við að taka viðtöl við tvo erlendra 

foreldra sem eiga börn á leikskólanum Ösp. Með þessum viðtölum vildum við aðallega 

reyna að komast að því hvaða upplýsingar erlendir foreldrar vilja fá í upplýsingabækling 

sem þennan.  

Við fengum aðstoð tveggja erlendra mæðra fyrir þetta verkefni.  Önnur móðirin á tvö 

börn á leikskólanum og eru þau tveggja og þriggja ára en hin móðirin á einn fimm ára 

strák á leikskólanum og eina níu ára dóttur sem var áður á þessum leikskóla.  

Við spurðum þær meðal annars útí það hvort þeim fyndist þær fá nægar upplýsingar um 

starfsemi leikskólans. Önnur móðirin sagðist alveg fá nægar upplýsingar um alla 
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starfssemina sem færi fram á leikskólanum og ef hún væri í vafa um eitthvað þá væri hún 

alveg óhrædd við að spyrja starfsmennina út í það. Hin móðirin sagðist alveg fá 

upplýsingar frá starfsfólkinu en að hún vildi endilega fá að vita ýmislegt meira.  

Þegar við spurðum þær um það hvaða upplýsingar þær myndu vilja að við settum í 

þennan bækling þá svaraði önnur þeirra að hún vildi endilega fá að vita hvað væri að 

gerast í leikskólanum og á hvaða dögum eins og til dæmis jólaballið, öskudagurinn og 

sveitaferðin. Hún talaði einnig um að hún héldi að bæklingur sem þessi myndi vera mjög 

hjálplegur fyrir foreldra sem eru nýfluttir til landsins og hafa enga hugmynd um það 

hvernig leikskólar á Íslandi starfa og að hún hefði viljað fá svona bækling þegar hún 

byrjaði með sitt barn á þessum leikskóla. Einnig talaði hún um að hún myndi vilja að það 

væru margar myndir í þessum bækling til að fá betri útskýringar á því sem börnin væru 

að gera. Hin móðirin talaði einnig um að hún vildi að það væru margar myndir í 

bæklingnum fyrir erlendu foreldrana og ýmsar grunnupplýsingar sem erlendir foreldrar 

hafa gagn á að vita eins og hvað sé gert í leikskólanum. En það sem hún vildi aðallega að 

væri í bæklingnum er hvernig unnið er með dótið eins og til dæmis einingakubbana og 

hvernig valið gengur fyrir sig.  

Niðurstaðan var helst sú að þörf væri á slíkum bæklingi og ætti hann þá aðallega að 

innihalda grunn upplýsingar um starfsemi leikskólans og í honum væru myndir til að 

útskýra textann. Þó svo að mjög gott væri að skrifa um ýmislegt sem verið er að vinna 

með í leikskólanum eins og til dæmis einingakubbana,  þá ákváðum við að það væri 

hugmynd að öðru verkefni sem hægt væri að gera síðar þar sem þessi bæklingur þarf að 

vera stuttur og hnitmiðaður. En við tókum mið af því sem foreldrarnir vildu sjá í 

bæklingnum og fléttum þær hugmyndir í bland við okkar eigin.  

 

Bæklingur 

Hugmyndin að þessum bæklingi var sú að veita erlendum foreldrum ýmsar upplýsingar 

um starfsemi leikskólans. Þessir foreldrar fá enga pappíra í hendurnar þegar börn þeirra 

hefja sína leikskólagöngu. Þeir geta farið á heimasíðu leikskólans til þess að fá 

upplýsingar en þar er allur texti á íslensku. Þessi bæklingur er bæði á íslensku og ensku 
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svo að erlendu foreldrarnir eigi auðveldara með að skilja hann. Þegar börn erlendra 

foreldra hefja leikskólagöngu sína þá er hugmyndin sú að foreldrarnir fái afhentan þennan 

bækling til að upplýsingar leikskólans berist á auðveldan hátt til þeirra. 

Vinnan við gerð þessa bæklings var bæði skemmtileg og lærdómsrík, en ferlið sem átti 

sér stað við gerð hans stóð yfir í um þrjá mánuði. Við byrjuðum á því að  leita heimilda 

og taka viðtöl við erlenda foreldra til að kynna okkur hvernig upplýsingar erlendir 

foreldrar þurfa og vilja helst fá, þegar börn þeirra byrja í leikskóla.  Skólanámskrá 

leikskólans Aspar var notuð til að fá efni í bæklinginn og svo tókum við myndir af 

börnum í leik og starfi á leikskólanum Ösp.  

Í þessum bæklingi er að finna upplýsingar um stefnu leikskólans sem er 

fjölmenningarstefna og þar kemur einnig fram að íslenskir leikskólar eru fyrir öll börn. 

Þetta finnst okkur mikilvægt að komi fram í þessum bæklingi vegna þess að leikskólar 

eru misjafnir eftir löndum. Til dæmis í sumum löndum eru almennir leikskólar ekki í boði 

fyrir fötluð börn þannig að okkur fannst mikilvægt að foreldrarnir geri sér grein fyrir 

þessu. Því næst er greint frá námssviðunum sex sem eru áhersluþættir í leikskólauppeldi á 

Íslandi og er greint lítillega frá hverju þeirra fyrir sig. Námssviðin ýta undir þroska 

barnsins og fléttast þau inn í daglegt starf leikskólans (Aðalnámskrá Leikskóla 1999). Við 

töldum mikilvægt að fræða foreldrana um þessi námssvið vegna þess að ekki eru allir 

sem gera sér grein fyrir því að það sem börnin eru að aðhafast í leikskólanum felur í sér 

mikið nám. Næst er að finna upplýsingar um hvað aðlögun barna við upphaf 

leikskólagöngu felur í sér og mikilvægi hennar. Foreldrar þurfa að vera upplýstir um að 

börn þarfnast aðlögunar við upphaf leikskólagöngu til þess að barninu líði vel í 

leikskólanum. Einnig koma fram upplýsingar um foreldrasamstarf og foreldraviðtöl. 

Ástæðan fyrir foreldrasamstarfi er sú að tryggja ber að gott samstarf sé á milli heimilis og 

leikskóla þar sem aðaluppalendurnir eru foreldrarnir og leikskólinn er einungis viðbót við 

það uppeldi. Foreldraviðtöl eru nauðsynleg til að upplýsa foreldra um stöðu, líðan og 

þroska barnsins í leikskólanum. Einnig kemur kafli um dagskipulagið í leikskólanum svo 

að foreldrar fái hugmynd um það hvað börnin gera á daginn og á hvaða tíma það er gert. 

Það getur komið sér vel fyrir foreldra að hafa upplýsingar um þetta til dæmis til þess að 

þeir viti nákvæmlega hvenær matartímar hefjast. Þar næst er greint frá ýmsum hagnýtum 
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upplýsingum sem geta nýst erlendum foreldrum eins og til dæmis hvað beri að gera þegar 

barnið er veikt og hvaða fatnað barn á að hafa með sér í leikskólann. Að lokum eru svo 

taldir upp aðal hátíðisdagar ársins og ýmsar hefðir sem við Íslendingar höfum. Þar kemur 

þá fram hvort leikskólinn sé lokaður, hvort barnið eigi að koma með eitthvað sérstakt 

með sér í leikskólann eða annað slíkt.  

Það er mikilvægt fyrir alla foreldra að vera vel upplýstir um leikskóla barna sinna. Þar 

sem erlendir foreldrar skilja oft ekki íslensku þegar þeir koma hingað til lands í fyrsta 

skipti þá er mikilvægt fyrir þá að hafa þessar upplýsingar á eigin tungumáli svo þeir eigi 

auðveldara með að skilja. Með því að gefa þeim þennan bækling eigum við einnig von á 

því að erlendir foreldrar eigi auðveldara með að aðlagast þessu samfélagi. Bæklingurinn 

er á íslensku og ensku en hann er hægt að þýða yfir á fleiri tungumál. 
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Lokaorð 

Þegar við fórum af stað með þetta verkefni komumst við að því hversu mikil þörf er á 

upplýsingum um starfsemi leikskóla til erlendra foreldra og var það okkur enn meiri 

hvatning við vinnslu verkefnisins. Við reyndum að setja okkur í spor erlendra foreldra þar 

sem við þurftum að kanna þarfir þeirra og væntingar til leikskólastarfs og gaf það okkur 

dýrmæta reynslu sem á vafalítið eftir að nýtast í starfi seinna meir.      

Þegar börn erlendra foreldra byrja í leikskóla vilja foreldrarnir fá grunnupplýsingar um 

starfsemi leikskólans. Leiðir það af sér auðveldari samskipti og þeir verða upplýstari um  

hvað er að gerast í leikskólanum og öruggari með vist barna sinna þar. Þessir foreldrar 

geta komið frá ýmsum löndum og talað mismunandi tungumál, þess vegna þarf 

leikskólinn að vera vel undirbúinn til að taka á móti þeim, með til dæmis bæklingi sem 

inniheldur grunnupplýsingar um leikskólann. Ætti slíkur bæklingur að vera til á 

algengustu tungumálunum. Þó svo að við höfum aðeins gert bæklinginn á íslensku og 

þýtt yfir á ensku, þá hafa stjórnendur leikskóla eða viðkomandi yfirvöld tækifæri á að láta 

þýða hann yfir á önnur tungumál. Við góðar móttökur frá leikskólanum finna foreldrarnir 

og börn þeirra að þau eru velkomin og verða öruggari í samskiptum og eigi þá auðveldara 

með að treysta starfsfólki leikskólans. Það leiðir svo til betra samstarfs á milli heimilis og 

leikskóla og foreldrarnir geta kynnt fyrir leikskólanum menningu sína og kynnst 

menningu annarra í leiðinni. Börnin og starfsmenn leikskólans njóta góðs af samstarfinu 

þar sem þau fá að kynnast mismunandi menningarheimum, sem leiðir til þess að þau bera 

virðingu fyrir ólíkri menningu sem er þá ekki eins framandi fyrir þeim eins og áður.  

Í framhaldi af þessu verkefni og við vinnslu þess kom í ljós að skortur er á frekari 

upplýsingum til erlendra foreldra um leikskólastarfið og væri það þá jafnvel efni í 

bækling af öðru tagi síðar meir. 
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