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Ágrip	  	  

Ritgerðin	  fjallar	  um	  móttöku	  tvítyngdra	  barna	  í	  leikskóla.	  Meginviðfangsefni	  hennar	  er	  
aðlögun	  tvítyngdra	  barna	  og	  að	  hverju	  þarf	  að	  huga	  þegar	  kemur	  að	  samstarfi	  við	  foreldra	  
þeirra.	  Leitast	  verður	  við	  að	  svara	  eftirfarandi	  rannsóknarspurningu:	  Þarf	  að	  haga	  aðlögun	  
tvítyngdra	  barna	  á	  annan	  hátt	  heldur	  en	  þegar	  íslensk	  börn	  byrja	  í	  leikskóla?	  Til	  að	  svara	  
þeirri	  spurningu	  aflaði	  ég	  mér	  fræðilegra	  heimilda	  og	  vann	  verkefnið	  út	  frá	  þeim	  
upplýsingum	  sem	  fengust	  úr	  því	  efni.	  Nú	  á	  dögum	  hafa	  fólksflutningar	  hingað	  til	  landsins	  
aukist	  gífurlega	  og	  það	  hafa	  aldrei	  verið	  jafn	  mörg	  tvítyngd	  börn	  í	  leikskólum	  hér	  eins	  og	  
núna.	  Þess	  vegna	  skiptir	  máli	  að	  móttaka	  þeirra	  í	  leikskóla	  sé	  vel	  skipulögð	  og	  reynt	  að	  
koma	  á	  góðu	  samstarfi	  við	  foreldra	  þeirra.	  Niðurstöður	  ritgerðarinnar	  gefa	  til	  kynna	  að	  
það	  þarf	  að	  standa	  vel	  að	  aðlögun	  tvítyngdra	  barna	  og	  ef	  ekki	  er	  unnið	  nógu	  vel	  með	  
þennan	  hóp	  barna	  þá	  eru	  meiri	  líkur	  á	  því	  að	  þau	  ná	  ekki	  að	  feta	  sig	  nógu	  vel	  í	  samfélaginu	  
okkar.	  	  
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Formáli	  

Þessi	  ritgerð	  er	  10	  eininga	  lokaverkefni	  mitt	  til	  B.Ed.	  gráðu	  í	  Leikskólakennarafræði	  við	  
Háskóla	  Íslands.	  Leiðbeinandi	  minn	  er	  Sigurður	  Konráðsson	  og	  þakka	  ég	  honum	  kærlega	  
fyrir	  ómetanlega	  leiðsögn	  og	  hvatningu.	  Sigrúnu	  og	  Valborgu	  vil	  ég	  þakka	  fyrir	  að	  styðja	  
við	  bakið	  á	  mér	  og	  alltaf	  taka	  vel	  í	  það	  þegar	  ég	  bað	  um	  frí	  til	  þess	  að	  vinna	  í	  ritgerðinni.	  
Fjölskylda	  mín	  fær	  þakkir	  fyrir	  stuðning	  og	  þá	  sérstaklega	  Birna	  systir	  fyrir	  að	  gefa	  sér	  tíma	  
til	  að	  lesa	  yfir	  ritgerðina	  og	  koma	  með	  góðar	  ábendingar.	  Guðni	  fær	  sérstakar	  þakkir	  fyrir	  
að	  hafa	  endalausa	  trú	  á	  mér	  og	  hvetja	  mig	  áfram	  þegar	  ég	  þurfti	  á	  því	  að	  halda.	  	  	  

Þetta	  lokaverkefni	  er	  samið	  af	  mér	  undirrituðum.	  Ég	  hef	  kynnt	  mér	  Siðareglur	  Háskóla	  
Íslands	  (2003,	  7.	  nóvember,	  http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	  og	  fylgt	  þeim	  
samkvæmt	  bestu	  vitund.	  Ég	  vísa	  til	  alls	  efnis	  sem	  ég	  hef	  sótt	  til	  annarra	  eða	  fyrri	  eigin	  
verka,	  hvort	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  ábendingar,	  myndir,	  efni	  eða	  orðalag.	  Ég	  þakka	  öllum	  
sem	  lagt	  hafa	  mér	  lið	  með	  einum	  eða	  öðrum	  hætti	  en	  ber	  sjálf(ur)	  ábyrgð	  á	  því	  sem	  
missagt	  kann	  að	  vera.	  Þetta	  staðfesti	  ég	  með	  undirskrift	  minni.	  

	  

Reykjavík,	  ____.__________________	  20__	  

	  

_________________________________	   _________________________________	  
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1   Inngangur	  	  

Á	  síðastliðnum	  árum	  hefur	  verið	  mikil	  aukning	  í	  fólksflutningum	  til	  Íslands.	  Hingað	  eru	  að	  
koma	  erlendar	  fjölskyldur	  með	  börn	  sem	  ganga	  hér	  í	  leik-‐	  og	  grunnskóla	  og	  er	  mikilvægt	  
að	  staðið	  sé	  vel	  að	  aðlögun	  þessara	  barna	  þegar	  þau	  byrja	  í	  skóla	  hvort	  sem	  það	  er	  
leikskóli	  eða	  grunnskóli.	  Markmið	  mitt	  með	  verkefninu	  er	  að	  vekja	  athygli	  á	  málefnum	  
tvítyngdra	  barna	  og	  legg	  ég	  áherslu	  á	  börn	  sem	  eru	  að	  hefja	  leikskólagöngu	  sína.	  
Rannsóknarspurning	  mín	  er	  sú	  hvort	  það	  þurfi	  að	  haga	  aðlögun	  tvítyngdra	  barna	  á	  annan	  
hátt	  heldur	  en	  þegar	  íslensk	  börn	  byrja	  í	  leikskóla.	  Strax	  í	  byrjun	  leikskólagöngunnar	  er	  
mikilvægt	  að	  leggja	  grunninn	  að	  því	  að	  börnin	  nái	  að	  fóta	  sig	  í	  íslensku	  skólakerfi	  og	  gera	  
þarf	  ráð	  fyrir	  því	  að	  þetta	  séu	  einstaklingar	  sem	  ætli	  að	  vera	  hér	  á	  landi	  til	  frambúðar.	  Til	  
að	  þessi	  börn	  nái	  að	  blómstra	  í	  samfélaginu	  okkar	  þarf	  að	  huga	  að	  ýmsum	  þáttum	  þegar	  
þau	  stíga	  sín	  fyrstu	  skref	  í	  skólakerfinu	  okkar.	  	  

Þessi	  ritgerð	  er	  sprottin	  upp	  af	  áhuga	  mínum	  á	  málefnum	  tvítyngdra	  barna	  og	  miðast	  
hún	  við	  leikskólaaldur	  en	  að	  mínu	  mati	  er	  mikilvægt	  að	  hugsa	  um	  hvernig	  er	  tekið	  á	  móti	  
tvítyngdum	  börnum	  í	  leikskóla	  og	  þá	  sérstaklega	  börn	  sem	  koma	  af	  heimilum	  þar	  sem	  ekki	  
er	  töluð	  íslenska.	  Það	  skiptir	  miklu	  máli	  að	  eiga	  í	  góðu	  samstarfi	  við	  foreldra	  barnanna	  en	  
það	  er	  ekki	  sjálfgefið	  að	  eiga	  í	  daglegum	  samskiptum	  við	  foreldra	  sem	  tala	  ekki	  íslensku	  og	  
því	  þarf	  að	  koma	  sér	  upp	  leiðum	  sem	  stuðlar	  að	  góðri	  samvinnu	  heimilis	  og	  skóla.	  	  

Ritgerðin	  skiptist	  í	  eftirfarandi	  kafla:	  Fræðilegur	  hluti	  þar	  sem	  verður	  fjallað	  um	  
móðurmál,	  íslensku	  sem	  annað	  mál	  og	  tvítyngi.	  Því	  næst	  koma	  kaflar	  um	  
fjölmenningarlegt	  samfélag,	  fjölmenningu	  í	  leikskóla,	  samstarf	  heimilis	  og	  skóla	  og	  
aðlögun	  tvítyngdra	  barna.	  Í	  kjölfarið	  verður	  fjallað	  um	  móttökuáætlanir	  frá	  þremur	  
leikskólum	  hér	  á	  landi	  og	  svo	  verður	  farið	  í	  hugmyndir	  að	  vinnu	  með	  tvítyngdum	  börnum.	  
Að	  lokum	  koma	  umræður	  og	  lokaorð.	  	  
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2   Móðurmál	  

Þegar	  talað	  er	  um	  móðurmál	  er	  oftast	  átt	  við	  það	  tungumál	  sem	  barnið	  lærði	  fyrst	  og	  var	  
talað	  að	  mestu	  leyti	  heima	  hjá	  því	  í	  æsku.	  Orðið	  móðurmál	  vísar	  til	  þess	  að	  móðir	  barnsins	  
tali	  tungumálið	  en	  það	  er	  ekki	  alltaf	  svoleiðis.	  Móðurmál	  er	  ekki	  endilega	  það	  tungumál	  
sem	  barnið	  verður	  leiknast	  í	  þegar	  það	  eldist.	  Margir	  hafa	  fín	  tök	  á	  sínu	  móðurmáli	  langt	  
fram	  eftir	  aldri	  þó	  að	  þeir	  noti	  annað	  tungumál	  í	  sínu	  daglega	  lífi	  og	  vinnu.	  Aðrir	  missa	  
smám	  saman	  tök	  sín	  á	  móðurmálinu	  og	  tekur	  þá	  annað	  tungumál	  en	  móðurmál	  þeirra	  yfir	  
hjá	  þeim.	  Þetta	  á	  helst	  við	  það	  fólk	  sem	  flyst	  til	  annarra	  landa	  og	  hefur	  tök	  á	  því	  að	  læra	  
tungumálið	  sem	  talað	  er	  þar	  (Elín	  Þöll	  Þórðardóttir,	  2007).	  	  

Til	  þess	  að	  læra	  annað	  tungumál	  er	  mikilvægt	  að	  hafa	  gott	  vald	  á	  sínu	  móðurmáli,	  allir	  
sem	  geta	  talað	  eru	  tengdir	  tilfinningalegum	  böndum	  við	  sitt	  móðurmál	  og	  líta	  á	  það	  sem	  
hluta	  af	  þeim	  sjálfum.	  Fólk	  getur	  að	  sjálfsögðu	  borið	  tilfinningar	  til	  annars	  tungumáls	  en	  
það	  er	  oftast	  þannig	  að	  fólk	  getur	  ekki	  tjáð	  sig	  jafn	  vel	  og	  á	  sínu	  móðurmáli.	  Stundum	  
getur	  þetta	  leitt	  til	  neikvæðrar	  tilfinningar	  til	  tungumálsins	  (Sigurður	  Konráðsson,	  2007).	  	  

Nú	  á	  dögum	  flyst	  fólk	  í	  miklum	  mæli	  til	  annarra	  landa	  og	  er	  sú	  tíð	  þar	  sem	  flestir	  
töluðu	  sama	  móðurmálið	  í	  hverju	  landi	  liðin.	  Á	  Íslandi	  hefur	  tvítyngi	  hjá	  börnum	  aukist	  til	  
muna	  á	  mjög	  stuttum	  tíma.	  Hér	  á	  eftir	  verður	  fjallað	  um	  íslensku	  sem	  annað	  mál	  og	  svo	  
hugtakið	  tvítyngi	  og	  nokkrar	  af	  þeim	  skilgreiningum	  sem	  hafa	  verið	  gerðar	  á	  því	  hugtaki.	  	  

	  

2.1   Íslenska	  sem	  annað	  mál	  	  

Íslenska	  sem	  annað	  mál	  er	  yfirhugtak	  sem	  lýsir	  frekar	  aðstæðum	  heldur	  en	  tungumáli	  
vegna	  þess	  að	  sá	  sem	  er	  að	  læra	  íslensku	  sem	  annað	  mál	  býr	  yfir	  eigin	  móðurmáli	  sem	  
viðkomandi	  lærði	  á	  unga	  aldri	  (Sigurður	  Konráðsson,	  2007).	  Það	  er	  mikilvægt	  að	  gera	  sér	  
grein	  fyrir	  því	  að	  íslenska	  sem	  annað	  mál	  er	  ekki	  léleg	  íslenska.	  Sá	  sem	  er	  að	  læra	  íslensku	  
nær	  henni	  ekki	  fullkomlega	  og	  íslenskan	  hans	  breytist	  oftast	  eitthvað,	  að	  minnsta	  kosti	  til	  
að	  byrja	  með.	  Þeir	  sem	  eiga	  íslensku	  sem	  móðurmál	  taka	  eftir	  því	  að	  íslenska	  sem	  annað	  
mál	  er	  ekki	  alveg	  eins	  og	  þeirra	  móðurmál	  (Sigurður	  Konráðsson,	  2007).	  	  

Rannsóknir	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  bæði	  hér	  á	  landi	  og	  erlendis	  sýna	  fram	  á	  það	  að	  
tvítyngd	  börn	  verða	  oft	  eftir	  á	  í	  námi	  sínu	  á	  meðan	  þau	  eru	  að	  læra	  nýja	  tungumálið.	  Það	  
eiga	  öll	  börn	  sama	  rétt	  til	  að	  stunda	  nám	  hvort	  sem	  þau	  eru	  tvítyngd	  eða	  ekki.	  Ef	  
tvítyngdu	  börnin	  eru	  ekki	  nógu	  vel	  að	  sér	  í	  íslensku	  þá	  eiga	  þau	  erfiðara	  með	  að	  tileinka	  
sér	  námsefnið	  og	  hafa	  ekki	  jafn	  mikið	  aðgengi	  að	  skólastarfi	  eins	  og	  	  börn	  sem	  hafa	  
íslensku	  að	  móðurmáli	  (Birna	  Arnbjörnsdóttir,	  2000a).	  	  
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Ef	  móðurmáli	  barna	  er	  ekki	  viðhaldið	  þegar	  þau	  eru	  að	  læra	  nýtt	  tungumál	  getur	  það	  
haft	  slæm	  áhrif	  á	  þróun	  læsis	  og	  námsframvindu	  hjá	  þeim.	  Börn	  sem	  eru	  átta	  ára	  og	  yngri	  
og	  eru	  ekki	  mjög	  sterk	  í	  sínu	  móðurmáli	  þurfa	  lengri	  tíma	  til	  að	  læra	  nýja	  tungumálið	  
heldur	  en	  níu	  til	  tíu	  ára	  gömul	  börn	  sem	  eru	  með	  góða	  undirstöðu	  í	  sínu	  móðurmáli	  (Birna	  
Arnbjörnsdóttir,	  2000a).	  	  	  

Til	  að	  börn	  nái	  sem	  fyrst	  tökum	  á	  íslensku	  sem	  öðru	  máli	  skiptir	  máli	  að	  leggja	  orð	  á	  
allar	  athafnir	  barnanna.	  Þetta	  á	  við	  í	  gegnum	  allt	  daglega	  starf	  hvort	  sem	  verið	  er	  að	  
klæða	  börnin	  í	  útifötin,	  við	  matarborðið	  eða	  í	  gegnum	  leikinn.	  Eins	  og	  kemur	  fram	  hér	  á	  
undan	  er	  að	  það	  skiptir	  máli	  fyrir	  börn	  sem	  eru	  að	  læra	  annað	  tungumál	  að	  viðhalda	  sínu	  
móðurmáli.	  Því	  er	  mikilvægt	  að	  starfsfólk	  sem	  er	  að	  vinna	  með	  börnum	  leggi	  áherslu	  á	  
það	  við	  foreldra	  að	  þeir	  tali	  við	  börnin	  sín	  á	  sínu	  tungumáli.	  	  

2.2   Tvítyngi	  	  

Á	  síðustu	  árum	  hefur	  mikið	  verið	  fjallað	  um	  hugtakið	  tvítyngi	  og	  hafa	  skilgreiningar	  á	  því	  
mikið	  breyst.	  Talað	  er	  um	  tvítyngi	  á	  tvennskonar	  vegu,	  tvítyngi	  í	  samfélögum	  og	  svo	  
tvítyngi	  einstaklinga.	  Þegar	  talað	  er	  um	  samfélagslegt	  tvítyngi	  er	  átt	  við	  að	  við	  hlið	  þess	  
tungumáls	  sem	  notað	  er	  í	  samfélaginu	  er	  annað	  tungumál	  notað.	  Þessi	  tungumál	  þjóna	  
ólíkum	  tilgangi	  og	  eru	  notuð	  við	  mismunandi	  aðstæður.	  Tvítyngi	  einstaklinga	  hefur	  verið	  
skipt	  upp	  í	  fjóra	  mismunandi	  flokka	  eftir	  aðstæðum	  hvers	  og	  eins	  (Sigurður	  Konráðsson,	  
2007).	  Fyrsti	  flokkurinn	  er	  þegar	  einstaklingur	  hefur	  alist	  upp	  með	  tvö	  mismunandi	  
tungumál	  og	  þarna	  er	  hægt	  að	  velta	  því	  fyrir	  sér	  hvort	  hann	  sé	  tvítyngdur	  eða	  það	  að	  
viðkomandi	  kunni	  tvö	  tungumál.	  Þegar	  talað	  er	  um	  flokk	  tvö	  þá	  er	  viðmiðið	  hversu	  mikið	  
einstaklingurinn	  kann	  í	  tungumálinu	  og	  er	  tvítyngi	  mælt	  á	  kvarða.	  Í	  þriðja	  flokknum	  er	  
miðað	  við	  notkun	  einstaklingsins	  á	  tungumálinu	  og	  hvaða	  tungumál	  hann	  getur	  notað	  við	  
ýmsar	  aðstæður.	  Í	  fjórða	  og	  síðasta	  flokknum	  er	  viðhorf	  einstaklingsins	  skoðað,	  talar	  hann	  
um	  sig	  sem	  tvítyngdan	  eða	  telur	  fólk	  í	  samfélaginu	  hann	  tvítyngdan.	  Það	  eru	  fleiri	  þættir	  
sem	  flokkast	  undir	  tvítyngi	  en	  það	  er	  náttúrulegt	  tvítyngi	  og	  menningartvítyngi	  (Sigurður	  
Konráðsson,	  2007).	  	  

Þegar	  talað	  er	  um	  tvítyngi	  er	  stundum	  talað	  um	  hugtökin	  eintyngi,	  fjöltyngi	  og	  
hálftyngi.	  Eintyngi	  er	  nánast	  það	  sama	  og	  móðurmál,	  barnið	  notar	  til	  dæmis	  bara	  eitt	  
tungumál	  og	  í	  samfélaginu	  sem	  það	  býr	  í	  er	  einungis	  talað	  eitt	  tungumál.	  Með	  hugtakinu	  
fjöltyngi	  er	  átt	  við	  að	  einstaklingur	  talar	  þrjú	  tungumál	  eða	  fleiri	  en	  færnin	  í	  öllum	  
tungumálunum	  er	  misjöfn.	  Hálftyngi	  er	  þegar	  einstaklingur	  hefur	  lært	  tvö	  tungumál	  en	  
hefur	  ekki	  náð	  eðlilegri	  færni	  í	  hvorugu	  tungumálinu	  (Sigurður	  Konráðsson,	  2007).	  	  

Birna	  Arnbjörnsdóttir	  (2000b)	  hefur	  	  fjallað	  mikið	  um	  tvítyngi	  hér	  á	  landi	  og	  skilgreinir	  
hún	  tvítyngi	  á	  þann	  veg	  að	  ef	  einstaklingur	  hefur	  vald	  á	  tveimur	  tungumálum	  þá	  er	  hann	  
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tvítyngdur.	  Færni	  einstaklingsins	  í	  báðum	  tungumálunum	  getur	  verið	  mismunandi.	  
Kenningar	  málfræðinnar	  segja	  að	  börn	  hafi	  einstakan	  hæfileika	  til	  máltöku	  sem	  hjálpar	  
þeim	  við	  eðlilegar	  aðstæður	  að	  læra	  móðurmál	  sitt	  og	  bæta	  við	  öðru	  tungumáli	  sem	  er	  
ekki	  þeirra	  móðurmál.	  Ef	  barn	  yngra	  en	  ellefu	  ára	  lærir	  tvö	  eða	  fleiri	  tungumál	  á	  sama	  
tíma	  verða	  öll	  tungumálin	  móðurmál	  en	  bara	  ef	  tungumálin	  eru	  notuð	  oft	  og	  gott	  innlegg	  
er	  fengið	  úr	  málumhverfinu.	  Þetta	  kallast	  virkt	  tvítyngi.	  Það	  er	  mikil	  auðlind	  fyrir	  börn	  að	  
læra	  tvö	  tungumál,	  það	  gefur	  þeim	  innsæi	  inn	  í	  tvo	  menningarheima	  og	  þau	  öðlast	  meiri	  
og	  betri	  skilning	  á	  eðli	  tungumála	  og	  hvaða	  áhrif	  tungumál	  hefur	  á	  menningu,	  viðhorf	  og	  
hegðun	  fólks.	  Í	  minnkandi	  heimi	  er	  það	  ómetanlegt	  fyrir	  börn	  að	  kunna	  tvö	  eða	  fleiri	  
tungumál,	  það	  gefur	  þeim	  meiri	  möguleika	  í	  lífinu	  (Birna	  Arnbjörnsdóttir,	  2000b).	  	  

Margir	  fræðimenn	  hafa	  skilgreint	  orðið	  tvítyngi	  en	  fyrstu	  rannsóknir	  á	  hugtakinu	  voru	  
gerðar	  á	  fyrri	  hluta	  tuttugustu	  aldar.	  Samkvæmt	  þeim	  rannsóknum	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  
er	  ekki	  hægt	  að	  segja	  að	  það	  sé	  einhver	  ein	  skilgreining	  á	  hugtakinu	  tvítyngi	  sem	  ræður	  
ríkjum.	  Sá	  sem	  var	  fyrstur	  til	  að	  skrifa	  um	  tvítyngi	  heitir	  Leonard	  Bloomfield	  en	  hann	  gaf	  út	  
rit	  árið	  1933	  sem	  fjallaði	  um	  tvítyngi.	  Skilgreining	  hans	  á	  tvítyngi	  er	  á	  þann	  veg	  að	  
einstaklingur	  sem	  kann	  tvö	  tungumál	  jafn	  vel	  og	  innfæddir	  eru	  tvítyngdir	  (Þórdís	  
Gísladóttir,	  2004).	  Það	  hafa	  margir	  gagnrýnt	  skilgreiningu	  Bloomfield	  en	  þeir	  sem	  hafa	  
gagnrýnt	  hana	  vilja	  meina	  að	  fólk	  þurfi	  ekki	  að	  kunna	  bæði	  tungumálin	  upp	  á	  tíu	  til	  að	  
vera	  tvítyngd,	  þá	  segja	  fræðimenn	  að	  ef	  það	  sé	  skilgreiningin	  þá	  eru	  mjög	  fáir	  í	  heiminum	  
tvítyngdir.	  Ein	  skilgreining	  sem	  sett	  var	  fram	  af	  Einar	  Haugen	  hefur	  líka	  verið	  gagnrýnd	  en	  
hann	  vildi	  meina	  að	  allir	  þeir	  sem	  gætu	  talað	  heilar	  merkingabærar	  setningar	  á	  öðru	  máli	  
en	  móðurmáli	  sínu	  væri	  tvítyngdir.	  Þeir	  sem	  hafa	  gagnrýnt	  þessa	  skilgreiningu	  segja	  að	  
þarna	  geti	  nánast	  allir	  talist	  vera	  tvítyngdir	  (Þórdís	  Gísladóttir,	  2004).	  	  

Uriel	  Weinreich,	  annar	  fræðimaður	  á	  sviði	  félagslegra	  málvísinda	  skilgreindi	  tvítyngi	  á	  
þann	  veg	  að	  þeir	  sem	  tala	  tvö	  tungumál	  óháð	  því	  hversu	  vel	  þeir	  kunna	  bæði	  tungumálin	  
eru	  tvítyngdir.	  Samkvæmt	  honum	  skiptir	  ekki	  máli	  hversu	  mikið	  þú	  kannt	  í	  báðum	  
tungumálunum	  en	  hann	  gerði	  ekki	  kröfur	  á	  kunnáttu	  einstaklingsins	  í	  tungumálunum.	  Það	  
nægði	  að	  hann	  notaði	  þau	  í	  daglegu	  amstri	  og	  það	  skiptir	  ekki	  máli	  hvernig	  eða	  hvenær	  
viðkomandi	  lærði	  tungumálið	  eða	  hversu	  vel	  þau	  eru	  töluð	  (Þórdís	  Gísladóttir,	  2004).	  	  
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3   Fjölmenningarlegt	  samfélag	  	  

Öldum	  saman	  var	  Ísland	  frekar	  einangruð	  þjóð	  og	  þar	  af	  leiðandi	  var	  menning	  hér	  nokkuð	  
einsleit.	  Á	  nítjándu	  öld	  má	  segja	  að	  þetta	  hafi	  breyst	  en	  þá	  tóku	  við	  aðrir	  siðir	  og	  viðhorf	  
hér	  á	  landi.	  Á	  tuttugustu	  öldinni	  urðu	  miklar	  tæknibreytingar	  sem	  gerði	  það	  að	  verkum	  að	  
Ísland	  fór	  að	  eiga	  í	  auknum	  mæli	  í	  meiri	  samskiptum	  við	  aðrar	  þjóðir.	  Fólk	  fluttist	  hingað	  
og	  var	  það	  helst	  frá	  Norður-‐Evrópu	  og	  Norður-‐Ameríku	  og	  varð	  það	  fólk	  í	  flestum	  tilvikum	  
virkir	  þjóðfélagsþegnar	  hér	  á	  landi	  enda	  er	  menning	  þeirra	  lík	  okkar	  menningu	  og	  
tungumál	  nánast	  allra	  af	  germönskum	  uppruna	  og	  flestir	  aðhylltust	  kristna	  trú	  (Elsa	  
Sigríður	  Jónsdóttir,	  2000).	  	  Á	  síðustu	  áratugum	  hefur	  þetta	  breyst	  og	  hefur	  fólk	  verið	  að	  
koma	  frá	  framandi	  svæðum	  eins	  og	  Afríku,	  Asíu	  og	  Austur-‐Evrópu.	  Fyrir	  Ísland	  eru	  þessar	  
þjóðir	  framandi,	  þar	  ríkir	  önnur	  menning	  heldur	  en	  hér	  á	  landi	  og	  tungumálin	  ólík	  íslensku.	  
Ísland	  hefur	  tekið	  á	  móti	  flóttamannahópum	  og	  sóst	  hefur	  verið	  í	  erlent	  vinnuafl	  og	  
Íslendingar	  hafa	  kynnst	  mökum	  sínum	  á	  framandi	  menningarsvæðum.	  Í	  hópi	  þeirra	  
útlendinga	  sem	  sest	  hafa	  hér	  að	  eru	  mörg	  börn	  (Elsa	  Sigríður	  Jónsdóttir,	  2000).	  	  

Það	  er	  margt	  sem	  þarf	  að	  huga	  að	  þegar	  verið	  er	  að	  koma	  upp	  fjölmenningarlegu	  
samfélagi	  til	  frambúðar.	  Hanna	  Ragnarsdóttir	  (2002)	  hefur	  meðal	  annars	  talað	  um	  hversu	  
nauðsynlegt	  það	  er	  fyrir	  íslensk	  stjórnvöld	  að	  koma	  sér	  upp	  heildrænni	  stefnu	  sem	  gerir	  
erlendum	  íbúum	  hér	  á	  landi	  auðveldara	  með	  að	  aðlagast	  og	  verða	  virkir	  þátttakendur	  í	  
samfélaginu.	  Einnig	  þarf	  að	  leggja	  mikla	  áherslu	  á	  leik-‐	  og	  grunnskóla	  þar	  sem	  erlend	  börn	  
eru	  einnig	  að	  flytja	  hingað	  til	  landsins.	  	  

Barnasáttmáli	  Sameinuðu	  þjóðanna	  var	  samþykktur	  árið	  1989	  og	  staðfesti	  Ísland	  hann	  
28.	  október	  árið	  1992.	  Hann	  var	  samþykktur	  sem	  alþjóðalög	  og	  felur	  inntak	  hans	  í	  sér	  full	  
mannréttindi	  allra	  barna	  burtséð	  frá	  uppruna	  þeirra.	  Í	  honum	  er	  talað	  um	  að	  öll	  börn	  eigi	  
rétt	  á	  að	  alast	  upp	  við	  öryggi.	  Aðildarríkjum	  Barnasáttmálans	  er	  skylt	  að	  stuðla	  að	  
sérstakri	  þjónustu,	  menntun	  og	  hlúa	  að	  þeim	  börnum	  sem	  eiga	  á	  brattann	  að	  sækja	  í	  
samfélaginu	  eins	  og	  til	  dæmis	  þeim	  sem	  glíma	  við	  einhverskonar	  fötlun.	  Aðildarríkin	  eiga	  
einnig	  að	  sjá	  til	  þess	  að	  börn	  fái	  að	  halda	  sínum	  skoðnum,	  trú	  og	  veita	  þeim	  frelsi	  til	  að	  tjá	  
sig	  (Barnaheill,	  e.d.).	  	  

Í	  október	  árið	  2016	  var	  sett	  fram	  mannréttindastefna	  hér	  á	  landi.	  Í	  henni	  kemur	  fram	  
að	  allir	  einstaklingar	  á	  Íslandi	  eiga	  rétt	  á	  að	  njóta	  mannréttinda	  sama	  hvaðan	  
einstaklingurinn	  kemur,	  hverrar	  trúar	  hann	  er,	  hvernig	  litarháttur	  hans	  er	  og	  hvaða	  
tungumál	  hann	  talar	  (Mannréttindastefna	  Reykjavíkurborgar,	  2016).	  	  

Leikskólar	  hér	  á	  landi	  vinna	  samkvæmt	  nýrri	  aðalnámskrá	  leikskóla	  sem	  kom	  út	  árið	  
2011.	  Hún	  er	  ætluð	  sem	  leiðarvísir	  fyrir	  starf	  leikskóla	  og	  geta	  þeir	  samræmt	  menntun	  og	  
uppeldi	  barna	  í	  leikskólum	  og	  er	  hún	  einnig	  notuð	  til	  að	  stuðla	  að	  jafnrétti	  allra	  barna	  til	  
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náms	  í	  leikskólum	  hér	  á	  landi.	  Aðalnámskráin	  er	  svokallað	  stjórntæki	  fyrir	  leikskóla	  til	  að	  
fylgja	  eftir	  lögum.	  Hún	  er	  fyrirmæli	  frá	  fræðsluyfirvöldum	  um	  stefnu	  leikskóla	  og	  í	  henni	  
eru	  markmið	  leikskólastarfs.	  Aðalnámskráin	  setti	  fram	  stefnu	  í	  jafnréttismenntun	  og	  er	  
markmið	  hennar	  að	  skapa	  tækifæri	  fyrir	  öll	  börn	  til	  að	  þroskast	  á	  sínum	  forsendum,	  lifa	  
góðu	  lífi	  í	  samfélagi	  þar	  sem	  ríkir	  skilningur,	  friður,	  umburðarlyndi	  og	  jafnrétti.	  	  Í	  
leikskólanum	  skulu	  allir	  taka	  þátt	  í	  að	  skapa	  umhverfi	  sem	  stuðlar	  að	  jafnrétti	  og	  réttlæti	  
(Aðalnámskrá	  leikskóla,	  2011).	  	  

Hér	  á	  landi	  hafa	  einnig	  verið	  sett	  fram	  lög	  um	  leikskóla	  og	  samkvæmt	  þeim	  á	  
starfsfólk	  leikskóla	  að	  hafa	  hag	  barna	  að	  leiðarljósi	  í	  öllu	  starfi	  leikskólans.	  Það	  skal	  búa	  
börnum	  gott	  náms-‐	  og	  leikumhverfi	  og	  verða	  starfshættir	  leikskóla	  að	  mótast	  af	  kærleika,	  
jafnrétti,	  ábyrgð	  og	  umhyggju	  (Lög	  um	  leikskóla	  nr.	  90/2008).	  	  

Miklar	  framfarir	  hafa	  orðið	  í	  stefnumótun	  hér	  á	  landi	  þegar	  kemur	  að	  mannréttindum	  
barna	  og	  hvers	  er	  ætlast	  til	  af	  starfsfólki	  skólanna	  hér	  á	  landi	  og	  er	  nauðsynlegt	  að	  stuðla	  
að	  því	  að	  öll	  börn	  fái	  það	  sama	  og	  komið	  sé	  fram	  við	  hvert	  og	  eitt	  barn	  af	  virðingu	  sama	  
hvaðan	  það	  kemur.	  Í	  næstu	  köflum	  verður	  farið	  í	  fjölmenningu	  í	  leikskólum	  og	  að	  hverju	  
þarf	  að	  huga	  	  þegar	  erlend	  börn	  hefja	  sína	  leikskólagöngu	  og	  hvernig	  er	  best	  að	  hátta	  
samskiptum	  við	  foreldra	  þeirra.	  	  
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4   Fjölmenning	  í	  leikskólum	  	  

Á	  síðastliðnum	  árum	  hafa	  orðið	  miklar	  breytingar	  á	  námsumhverfinu	  í	  íslenskum	  
leikskólum	  og	  eru	  ellefu	  prósent	  barna	  í	  leikskólum	  hér	  á	  landi	  annaðhvort	  tví-‐	  eða	  
fjöltyngd.	  Nám	  barna	  fer	  ekki	  fram	  í	  einrúmi	  heldur	  í	  góðu	  og	  nánu	  samstarfi	  á	  milli	  þeirra	  
sem	  standa	  næst	  börnunum	  og	  er	  þá	  verið	  að	  tala	  um	  einstaklinga	  innan	  fjölskyldunnar	  og	  
í	  leikskólanum.	  Öll	  börn	  hafa	  mikla	  þörf	  fyrir	  það	  að	  finnast	  þau	  vera	  velkomin	  og	  að	  þau	  
séu	  talin	  vera	  fullgildir	  þátttakendur	  í	  sínu	  samfélagi.	  Fjölskyldur	  barnanna	  hafa	  einnig	  
þörf	  fyrir	  að	  vera	  talin	  partur	  af	  samfélaginu	  og	  þá	  sérstaklega	  fjölskyldur	  sem	  eiga	  annað	  
tungumál	  heldur	  en	  það	  sem	  er	  ríkjandi	  í	  leikskólanum	  (Hanna	  Ragnarsdóttir,	  Fríða	  
Bjarney	  Jónsdóttir	  og	  Hildur	  Blöndal	  Sveinsdóttir,	  2016).	  	  

Gerðar	  hafa	  verið	  gerðar	  rannsóknir	  á	  málefnum	  tvítyngdra	  barna	  í	  leikskólum	  og	  hafa	  
niðurstöður	  þeirra	  leitt	  í	  ljós	  hversu	  mikilvægt	  það	  er	  að	  menning	  skólanna	  einkennist	  af	  
jafnréttishugsun	  og	  á	  sama	  tíma	  taki	  hún	  mið	  af	  fjölbreytileikanum	  í	  barnahópnum.	  Vegna	  
þessa	  er	  mikilvægt	  að	  kennarar,	  nemendur	  og	  annað	  starfsfólk	  í	  skólunum	  taki	  mið	  af	  
þessu	  til	  að	  öllum	  börnum	  í	  skólanum	  líði	  vel	  og	  að	  þau	  ná	  árangri	  í	  námi	  sínu	  (Hanna	  
Ragnarsdóttir,	  2004).	  Síðasta	  áratug	  hafa	  margir	  leikskólar	  á	  Íslandi	  unnið	  hörðum	  
höndum	  við	  að	  vinna	  gegn	  mismunun	  barna	  og	  finna	  leið	  til	  að	  gera	  ólíka	  menningu,	  
þekkingu	  og	  trúarbrögð	  jafna	  í	  starfi	  leikskólans.	  Einhverjir	  leikskólar	  hafa	  farið	  í	  
þróunarverkefni	  til	  að	  jafna	  uppeldisskilyrði	  barna	  af	  fjölbreyttum	  uppruna	  (Hanna	  
Ragnarsdóttir,	  2002).	  	  	  

Árið	  2001	  var	  samþykkt	  í	  leikskólaráði	  svokölluð	  fjölmenningarstefna.	  Umræður	  höfðu	  
verið	  um	  fólk	  af	  erlendum	  uppruna	  og	  stöðu	  þess	  í	  samfélaginu	  frá	  árinu	  1995.	  Í	  
greinargerð	  sem	  gerð	  var	  í	  kjölfarið	  af	  fjölmenningarstefnunni	  kom	  það	  í	  ljós	  að	  það	  sem	  
olli	  starfsfólki	  leikskóla	  hvað	  helst	  erfiðleikum	  er	  samstarf	  þess	  við	  erlenda	  foreldra	  og	  
fannst	  starfsfólki	  því	  skorta	  fræðslu	  um	  málefni	  tvítyngdra	  barna.	  Með	  því	  að	  setja	  
fjölmenningarstefnuna	  fyrir	  leikskóla	  var	  verið	  að	  segja	  að	  það	  væri	  nauðsynlegt	  að	  taka	  
tillit	  til	  erlendra	  foreldra	  og	  barna	  þeirra	  og	  hafa	  í	  huga	  hverjar	  þarfir	  þeirra	  eru	  og	  þar	  
spilar	  leikskólinn	  stórt	  hlutverk	  (Björk	  Helle	  Lassen,	  Fríða	  B.	  Jónsdóttir	  og	  Hildur	  Blöndal,	  
2007).	  Í	  fjölmenningarstefnunni	  kemur	  fram	  að	  menntasvið	  Reykjavíkurborgar	  leggur	  
áherslu	  á	  að	  leikskólarnir	  virði	  fjölbreytileikann	  bæði	  þegar	  kemur	  að	  börnum	  og	  
foreldrum.	  Í	  samfélagi	  þar	  sem	  eru	  ólíkir	  menningarhópar	  skiptir	  máli	  að	  allir	  beri	  virðingu	  
fyrir	  hvor	  öðrum	  og	  stuðli	  í	  sameiningu	  að	  því	  að	  byggja	  upp	  fjölmenningarlegt	  samfélag.	  
Mikilvægt	  er	  að	  starfsfólk	  sýni	  menningarlegum	  bakgrunni	  allra	  barna	  og	  foreldra	  áhuga	  
og	  leggi	  sig	  fram	  við	  að	  kynnast	  heimamenningu	  þeirra.	  Allir	  leikskólar	  eiga	  að	  bjóða	  
starfsfólki	  sínu	  uppá	  fræðslu	  sem	  fjallar	  um	  fjölmenningarstarf	  í	  leikskóla	  og	  er	  þá	  talað	  
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um	  uppeldi	  og	  menntun	  erlendra	  barna	  og	  hvernig	  sé	  best	  að	  stuðla	  að	  góðum	  
samskiptum	  við	  foreldra	  þeirra	  (Reykjavík,	  2006).	  	  	  

Síðan	  fjölmenningarstefnan	  var	  sett	  fram	  var	  eitt	  af	  markmiðum	  Reykjavíkurborgar	  að	  
bæta	  samvinnu	  heimilis	  og	  skóla	  og	  voru	  gefnir	  út	  upplýsingabæklingar	  og	  annað	  efni	  á	  
nokkrum	  tungumálum	  sem	  leikskólinn	  getur	  nýtt	  sér	  þegar	  kemur	  að	  foreldrasamstarfi.	  
Túlkaþjónusta	  hefur	  farið	  vaxandi	  og	  aukið	  fjármagn	  hefur	  verið	  sett	  í	  hana	  og	  hefur	  
starfsfólk	  leikskóla	  til	  dæmis	  notað	  hana	  þegar	  kemur	  að	  foreldraviðtölum	  og	  til	  að	  þýða	  
upplýsingar	  um	  starf	  sumra	  leikskóla	  (Björk	  Helle	  Lassen,	  Fríða	  B.	  Jónsdóttir	  og	  Hildur	  
Blöndal,	  2007).	  	  

Börn	  sem	  flytja	  hingað	  til	  Íslands	  eru	  upprennandi	  tvítyngd	  börn,	  þau	  eiga	  sér	  annað	  
tungumálalíf	  heima	  fyrir.	  Þau	  geta	  farið	  á	  milli	  tveggja	  tungumála,	  þau	  geta	  tapað	  sínu	  
heimamáli	  og	  sum	  upplifa	  að	  þau	  séu	  ein	  á	  báti	  og	  eru	  einmana.	  Þau	  verða	  þögul	  og	  fela	  
oft	  tungumálið	  sem	  talað	  er	  heima	  fyrir	  (Chumak-‐	  Horbatsch,	  2012).	  Það	  eru	  margir	  þættir	  
sem	  þarf	  að	  skoða	  þegar	  tekið	  er	  á	  móti	  erlendum	  börnum	  í	  leikskóla	  og	  má	  þar	  nefna	  
hvernig	  er	  staðið	  að	  aðlögun	  þessara	  barna,	  samstarf	  heimilis	  og	  skóla,	  umhverfi	  
leikskólans	  og	  hvað	  er	  hægt	  að	  gera	  með	  erlendum	  börnum	  í	  daglegu	  starfi	  til	  að	  hjálpa	  
þeim	  að	  læra	  íslenskuna	  og	  feta	  sig	  áfram	  í	  íslensku	  samfélagi.	  Í	  næstu	  köflum	  verður	  
fjallað	  um	  þessa	  þætti	  betur.	  	  

	  

4.1   Samstarf	  heimilis	  og	  skóla	  	  

Alveg	  eins	  og	  í	  öðrum	  löndum	  eru	  skólar	  hér	  á	  landi	  að	  taka	  við	  enn	  fjölbreytilegri	  
barnahópum.	  Það	  er	  nóg	  að	  nefna	  börn	  með	  mismunandi	  menningar	  –	  og	  trúarbakgrunn.	  
Vegna	  þessa	  er	  nauðsynlegt	  að	  skólar	  séu	  vel	  undirbúnir	  svo	  þeir	  geti	  sem	  best	  sinnt	  
uppeldis-‐	  	  og	  menntunarhlutverki	  sínu.	  Eitt	  af	  því	  sem	  er	  mikilvægt	  í	  þessu	  er	  samstarf	  
heimilis	  og	  skóla	  og	  er	  það	  í	  samræmi	  við	  aðalnámskrár	  og	  lög	  (Elsa	  Sigríður	  Jónsdóttir,	  
2010).	  	  

Til	  að	  stuðla	  að	  vellíðan	  barna	  í	  leikskólum	  er	  lykilatriði	  að	  samstarf	  sé	  gott	  á	  milli	  
heimila	  og	  skóla.	  Það	  er	  ekki	  bara	  í	  höndum	  starfsfólks	  leikskóla	  að	  eiga	  í	  samskiptum	  við	  
foreldra	  heldur	  er	  sjónarmið	  foreldra	  og	  þátttaka	  þeirra	  í	  leikskólastarfinu	  mikilvægur	  
þáttur	  í	  því	  að	  hafa	  sýn	  á	  velferð	  og	  vellíðan	  barna.	  Í	  byrjun	  leikskólagöngu	  barna	  er	  
mikilvægt	  að	  foreldrar	  og	  leikskóli	  byggi	  upp	  gott	  samstarf	  sín	  á	  milli	  þar	  sem	  
megináherslan	  er	  á	  barnið	  og	  velferð	  þess.	  Leikskólakennurum	  og	  öðru	  starfsfólki	  
leikskólans	  ber	  skylda	  til	  þess	  að	  sýna	  mismunandi	  gerðum	  af	  fjölskyldu	  og	  menningu	  
virðingu	  og	  skilning.	  Þegar	  barn	  byrjar	  í	  leikskóla	  er	  strax	  byrjað	  á	  því	  að	  leggja	  grunninn	  
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að	  samstarfi	  heimilis	  og	  skóla.	  Foreldrarnir	  fá	  tækifæri	  á	  því	  að	  kynnast	  starfsháttum	  
leikskólans,	  námskrá,	  hugmyndafræðinni	  sem	  leikskólinn	  vinnur	  eftir	  og	  starfsfólkið	  fær	  
frá	  foreldrunum	  upplýsingar	  um	  barnið.	  Þær	  upplýsingar	  geta	  verið	  um	  áhugasvið	  
barnsins,	  fyrri	  reynslu	  þess	  og	  aðstæður.	  Með	  því	  að	  skiptast	  á	  þessum	  upplýsingum	  er	  
verið	  að	  byggja	  fyrstu	  skref	  barnsins	  í	  leikskólanum.	  Í	  byrjun	  er	  mikilvægt	  að	  foreldrarnir	  
fái	  þau	  skilaboð	  að	  litið	  sé	  á	  þá	  sem	  samstarfsaðila	  og	  að	  þeirra	  skoðanir	  og	  framlag	  sé	  
mikils	  metið.	  Starfsfólki	  ber	  skylda	  til	  að	  reyna	  að	  ná	  til	  allra	  foreldra	  (Aðalnámskrá	  
leikskóla,	  2011).	  	  

Það	  eykst	  sífellt	  að	  fólk	  flyst	  búferlum	  milli	  landa	  og	  hefur	  það	  gert	  það	  að	  verkum	  að	  
samfélögin	  eru	  ekki	  jafn	  einsleit	  og	  þau	  voru	  heldur	  eru	  þau	  mun	  fjölbreytilegri	  og	  
margbreytileikinn	  mikill,	  bæði	  hér	  á	  landi	  sem	  og	  annarsstaðar.	  Vegna	  þessa	  þurfa	  
leikskólakennarar	  að	  huga	  að	  því	  að	  nú	  eru	  þeir	  með	  fjölbreyttari	  foreldra-‐	  og	  barnahóp	  
og	  eiga	  starfsfólk	  leikskóla	  í	  samskiptum	  við	  foreldra	  og	  börn	  sem	  tala	  jafnvel	  ekki	  
íslensku.	  Það	  má	  segja	  að	  fjölmenning	  sé	  orðin	  partur	  af	  skólastarfi	  hér	  á	  landi	  og	  það	  
krefst	  þess	  að	  margbreytileiki	  barnahópsins	  endurspeglist	  í	  menntun	  barna	  og	  unglinga	  
(Anna	  Lilja	  Sævarsdóttir,	  Anna	  Elísa	  Hreiðarsdóttir	  og	  Hermína	  Gunnþórsdóttir,	  2013).	  	  

Að	  aðlaga	  börn	  og	  foreldra	  þeirra	  í	  leikskóla	  er	  eitt	  af	  mikilvægum	  störfum	  
deildarstjóra	  í	  leikskólum.	  Þeir	  þurfa	  að	  skipuleggja	  starf	  sitt	  og	  móta	  það	  að	  aðlöguninni	  
og	  bera	  þeir	  ábyrgð	  á	  samstarfi	  við	  foreldra	  barnanna	  á	  deildinni	  þeirra.	  Þeir	  þurfa	  því	  að	  
vera	  í	  samskiptum	  við	  alla	  foreldra	  og	  stuðla	  að	  virkri	  samvinnu	  um	  þroska	  og	  nám	  þeirra	  
barna	  sem	  eru	  í	  leikskólanum.	  Foreldrasamstarf	  við	  erlenda	  foreldra	  er	  engin	  
undantekning	  en	  þegar	  kemur	  að	  þeim	  gætu	  deildarstjórar	  þurft	  að	  nálgast	  þá	  foreldra	  og	  
börn	  á	  öðruvísi	  hátt	  og	  gæti	  því	  aðlögunin	  þeirra	  líka	  orðið	  öðruvísi.	  Að	  eiga	  í	  samskiptum	  
við	  foreldra	  er	  mikilvægur	  þáttur	  í	  samstarfi	  við	  foreldrana	  (Anna	  Lilja	  Sævarsdóttir,	  Anna	  
Elísa	  Hreiðarsdóttir	  og	  Hermína	  Gunnþórsdóttir,	  2013).	  	  

Leikskólakennarar	  hafa	  stundum	  talað	  um	  að	  þeim	  finnist	  erfitt	  að	  fá	  erlenda	  foreldra	  
til	  þess	  að	  taka	  þátt	  í	  starfi	  leikskólans.	  Það	  sem	  skiptir	  mestu	  máli	  er	  að	  barninu	  líði	  vel	  í	  
leikskólanum	  og	  þess	  vegna	  er	  grundvallaratriði	  að	  það	  séu	  góð	  samskipti	  milli	  foreldra	  og	  
leikskóla	  og	  passa	  þarf	  að	  ekki	  komi	  upp	  misskilningur	  á	  milli	  foreldra	  og	  leikskóla.	  Taka	  
þarf	  tillit	  til	  þess	  að	  erlendir	  foreldrar	  geta	  verið	  óöruggir	  með	  að	  tala	  íslensku	  við	  
starfsfólk	  leikskólana,	  við	  hina	  foreldrana	  og	  að	  mæta	  á	  fundi	  á	  vegum	  leikskólans	  og	  það	  
á	  þá	  helst	  við	  ef	  foreldrarnir	  eru	  nýfluttir	  til	  landsins	  og	  íslenskukunnáttan	  lítil.	  Stundum	  
hefur	  verið	  talað	  um	  að	  erlendir	  foreldrar	  séu	  áhugalausir	  um	  starf	  leikskólans	  en	  það	  
gæti	  verið	  að	  þeir	  séu	  óöruggir	  í	  íslenskunni	  og	  því	  komi	  það	  út	  eins	  og	  þeir	  hafi	  lítinn	  
áhuga	  á	  starfinu.	  Það	  er	  ýmislegt	  hægt	  að	  gera	  til	  að	  stuðla	  að	  jákvæðum	  samskiptum	  milli	  
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foreldra	  og	  leikskólans	  og	  má	  taka	  sem	  dæmi	  að	  helstu	  upplýsingar	  um	  starf	  leikskólans	  
ættu	  að	  vera	  til	  á	  nokkrum	  tungumálum.	  Þegar	  haldin	  eru	  foreldrakvöld	  er	  hægt	  að	  kynna	  
starf	  leikskólans	  með	  ljósmyndum	  eða	  myndböndum	  og	  einnig	  að	  fá	  túlka	  á	  
foreldrakvöldin	  til	  að	  gera	  þeim	  auðveldara	  fyrir	  að	  skilja	  hvað	  fer	  fram	  á	  fundinum.	  Að	  
fara	  í	  heimsóknir	  til	  erlendu	  fjölskyldunnar	  og	  kynnast	  þeirra	  menningu	  er	  eitt	  ráð	  
(Guðrún	  Pétursdóttir,	  2003).	  	  

Leikskólar	  hafa	  fundið	  sér	  upp	  ýmis	  verkfæri	  til	  að	  bæta	  samstarf	  sitt	  við	  erlenda	  
foreldra	  og	  má	  þar	  nefna	  að	  búið	  hefur	  verið	  til	  myndefni	  sem	  útskýrir	  starfið	  í	  
leikskólanum	  og	  einnig	  eru	  leikskólar	  farnir	  að	  hafa	  tungumál	  allra	  barna	  sjáanlegt	  í	  
leikskólanum.	  Í	  flestum	  tilfellum	  er	  starfsfólk	  meðvitaðra	  og	  hefur	  meiri	  áhuga	  á	  
fjölbreytileikanum	  í	  samfélaginu	  en	  það	  er	  misjafnt	  milli	  leikskóla	  hversu	  mikið	  er	  unnið	  
með	  þann	  þátt	  (Björk	  Helle	  Lassen,	  Fríða	  B.	  Jónsdóttir	  og	  Hildur	  Blöndal,	  2007).	  	  

Þeir	  þættir	  sem	  hafa	  hvað	  mest	  áhrif	  á	  nám	  og	  líðan	  barna	  eru	  viðhorf	  og	  stuðningur	  
sem	  þau	  fá	  frá	  foreldrum	  sínum.	  Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  fram	  á	  það	  að	  70%	  þeirra	  þátta	  sem	  
stuðla	  að	  árangri	  barna	  þegar	  kemur	  að	  námi	  þeirra	  liggi	  utan	  við	  skólann.	  Það	  sem	  skiptir	  
hvað	  mestu	  máli	  hjá	  yngri	  börnum	  er	  viðhorf,	  væntingar	  og	  stuðningurinn	  sem	  þau	  fá	  frá	  
foreldrum	  sínum.	  Vegna	  þessa	  er	  mjög	  mikilvægt	  að	  skólar	  hér	  á	  landi	  hvort	  sem	  það	  er	  
leikskóli	  eða	  grunnskóli	  komi	  sér	  upp	  sínum	  leiðum	  sem	  gefa	  öllum	  foreldrum	  færi	  á	  að	  
eiga	  hlutdeild	  í	  námi	  barna	  sinna.	  Þetta	  á	  ekki	  bara	  við	  um	  íslenska	  foreldra	  heldur	  líka	  
foreldra	  sem	  eiga	  uppruna	  í	  öðru	  landi	  og	  koma	  frá	  ólíkri	  menningu	  og	  eiga	  því	  á	  hættu	  að	  
finna	  til	  vanmáttar	  gagnvart	  íslenskum	  skólum	  og	  námi	  barna	  sinna	  (Reykjavík,	  2016).	  
Gerð	  var	  rannsókn	  á	  þremur	  leikskólum	  hér	  á	  landi	  og	  leiða	  niðurstöður	  hennar	  það	  í	  ljós	  
að	  það	  skiptir	  máli	  hvernig	  námsrými	  leikskólans	  er	  fyrir	  fjölbreyttan	  hóp	  barna	  og	  hvernig	  
þau	  eru	  hvött	  til	  að	  taka	  þátt	  í	  starfi	  leikskólans.	  Þegar	  talað	  er	  um	  námsrými	  er	  átt	  við	  
umhverfi,	  samskipti	  og	  menningu	  skólans.	  Það	  er	  ekki	  verið	  að	  tala	  um	  rými	  inn	  á	  deildum	  
heldur	  viðhorfi,	  menningu	  og	  uppeldisfræðilega	  þekkingu	  sem	  stuðlar	  að	  námi	  barna	  eða	  
kemur	  jafnvel	  í	  veg	  fyrir.	  Í	  niðurstöðunum	  kemur	  einnig	  fram	  að	  góð	  samvinna	  á	  milli	  
heimilis	  og	  skóla	  hafi	  áhrif	  á	  námsrýmið	  hjá	  börnum,	  ef	  starfsfólk	  leikskóla	  hefur	  
frumkvæði	  að	  samskiptum	  við	  foreldra	  og	  hvetja	  þau	  til	  að	  taka	  þátt	  í	  skólastarfinu	  hefur	  
það	  áhrif	  á	  börnin.	  Almennt	  í	  leikskólastarfi	  er	  lögð	  áhersla	  á	  að	  byggja	  á	  styrkleikum	  
barnanna	  en	  ekki	  veikleikum	  þeirra	  og	  er	  mikilvægt	  að	  sýna	  þeim	  umhyggju	  og	  hvetja	  þau	  
áfram	  og	  er	  þá	  líka	  talað	  um	  að	  sýna	  foreldrum	  barnanna	  virðingu	  og	  skilning.	  Ef	  það	  er	  
gert	  eru	  meiri	  líkur	  á	  að	  það	  takist	  að	  koma	  á	  góðum	  samskiptum	  sem	  einkennast	  af	  
jafnræði	  og	  réttlæti.	  	  Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  benda	  einnig	  til	  þess	  að	  starfsfólk	  
leikskóla	  verður	  að	  geta	  horft	  gagnrýnum	  augum	  á	  starf	  sitt.	  Starfsaðferðir	  og	  viljinn	  
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verður	  að	  vera	  til	  hendi	  til	  endurbætinga	  sem	  leiðir	  til	  samfélags	  sem	  tekur	  mið	  af	  
réttlæti,	  jöfnuði	  og	  umhyggju	  (Hanna	  Ragnarsdóttir,	  Fríða	  Bjarney	  Jónsdóttir	  og	  Hildur	  
Blöndal,	  2016).	  	  

Það	  hafa	  ekki	  verið	  gerðar	  margar	  rannsóknir	  á	  því	  hvaða	  augum	  starfsfólk	  í	  skólum	  
hér	  á	  landi	  lítur	  á	  þá	  breytingu	  í	  samfélaginu	  sem	  fylgir	  fjölmenningu.	  Það	  er	  helst	  að	  
nemar	  í	  háskólum	  hér	  á	  landi	  fjalli	  um	  málefni	  erlendra	  barna	  í	  sínum	  lokaritgerðum	  og	  
fjalla	  þær	  þá	  helst	  um	  börnin	  sjálf	  en	  ekki	  mikið	  um	  foreldra	  og	  starfsfólk	  skólanna	  (Anna	  
Lilja	  Sævarsdóttir,	  Anna	  Elísa	  Hreiðarsdóttir	  og	  Hermína	  Gunnþórsdóttir,	  2013).	  	  

Á	  árunum	  2000-‐2002	  gerði	  Hanna	  Ragnarsdóttir	  (2002)	  rannsókn	  á	  íslenskum	  
leikskólum	  sem	  fól	  í	  sér	  að	  kanna	  hvernig	  væri	  verið	  að	  vinna	  með	  börn	  af	  erlendum	  
uppruna	  og	  hvað	  þyrfti	  að	  gera	  til	  að	  vinna	  á	  markvissari	  hátt	  með	  þeim.	  Hún	  skoðaði	  
einnig	  hvernig	  leikskólastarf,	  menning	  og	  félagslegt	  umhverfi	  hefði	  áhrif	  á	  móttöku	  og	  
aðlögun	  erlendra	  barna.	  Sendir	  voru	  út	  spurningalistar	  til	  leikskóla	  um	  allt	  land,	  svör	  
bárust	  frá	  55	  leikskólum	  og	  í	  43	  leikskólum	  voru	  börn	  af	  erlendum	  uppruna	  og	  eru	  þá	  börn	  
talin	  með	  þar	  sem	  annar	  foreldri	  er	  íslenskur.	  Í	  þessari	  rannsókn	  var	  meðal	  annars	  farið	  í	  
samstarf	  heimilis	  og	  skóla	  og	  var	  spurt	  að	  því	  hvernig	  samskipti	  við	  foreldra	  hefði	  verið	  
háttað	  og	  hvort	  að	  fenginn	  hefði	  verið	  túlkur	  til	  aðstoðar	  við	  samskiptin.	  Svörin	  frá	  
leikskólastjórunum	  gáfu	  það	  til	  kynna	  að	  það	  var	  misjafnt	  milli	  leikskóla	  hvernig	  staðið	  
væri	  að	  samskiptum	  við	  foreldra	  og	  var	  í	  flestum	  tilvikum	  haldinn	  einn	  fundur	  með	  
foreldrum	  áður	  en	  barnið	  byrjaði.	  Í	  því	  viðtali	  sat	  yfirleitt	  leikskólastjóri	  og	  deildarstjóri	  og	  
var	  þar	  farið	  í	  starf	  leikskólans,	  hvernig	  aðlögunin	  færi	  fram	  og	  svo	  fengu	  foreldrarnir	  að	  
skoða	  leikskólann.	  Í	  sumum	  leikskólum	  var	  fenginn	  túlkur	  til	  að	  auðvelda	  samskipti	  en	  það	  
var	  ekki	  í	  öllum	  leikskólum	  og	  töluðu	  nokkrir	  leikskólastjórar	  um	  það	  að	  þeim	  fyndist	  
ógerlegt	  að	  fá	  túlk	  til	  sín.	  Sumir	  leikskólar	  gripu	  til	  þess	  ráðs	  að	  tala	  ensku	  við	  foreldra	  en	  
það	  gerði	  oft	  málin	  flóknari	  og	  varð	  mikið	  um	  misskiling	  milli	  foreldra	  og	  starfsfólk	  
leikskólanna.	  Í	  einum	  leikskóla	  var	  talað	  um	  að	  vantraust	  ríkti	  milli	  foreldra	  erlendu	  
barnanna	  og	  starfsfólksins	  vegna	  þess	  hversu	  lítill	  skilningur	  væri	  á	  tungumálunum.	  Í	  
flestum	  leikskólum	  voru	  haldin	  foreldraviðtöl	  einu	  sinni	  til	  tvisvar	  á	  ári	  en	  í	  sumum	  
leikskólum	  fór	  það	  eftir	  þörfum	  hvers	  og	  eins,	  ef	  starfsfólk	  taldi	  þörf	  á	  því	  að	  hafa	  viðtöl	  
oftar	  þá	  voru	  foreldrar	  boðaðir	  í	  viðtal.	  Í	  nokkrum	  leikskólum	  þurftu	  foreldrar	  sjálfir	  að	  
panta	  túlk	  fyrir	  viðtöl	  sem	  fóru	  fram	  í	  leikskólanum.	  Nokkrir	  leikskólastjórar	  töluðu	  um	  að	  
þeim	  fyndist	  erfitt	  að	  fá	  erlenda	  foreldra	  á	  fund	  til	  sín	  þar	  sem	  foreldrarnir	  óttuðust	  að	  
missa	  stöðu	  sína	  á	  vinnumarkaðnum	  og	  vildu	  ekki	  vera	  mikið	  fjarverandi	  frá	  sínum	  
vinnum.	  Heildarniðurstöður	  gefa	  til	  kynna	  að	  það	  er	  misjafnt	  hvernig	  leikskólar	  vinna	  að	  
samstarfi	  við	  erlenda	  foreldra	  ,	  sumir	  áttu	  í	  erfiðum	  samskiptum	  við	  foreldra	  og	  fundu	  
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fyrir	  óöryggi	  og	  vantrausti	  en	  aðrir	  töluðu	  um	  að	  samskiptin	  gengu	  vel.	  Nokkrir	  
leikskólastjórar	  töluðu	  um	  það	  að	  þeim	  fyndist	  oft	  að	  foreldrar	  væru	  óöryggir	  þegar	  kæmi	  
að	  samskiptum	  og	  ættu	  sjaldan	  frumkvæði	  að	  samskiptum	  við	  starfsfólk	  leikskólanna	  
(Hanna	  Ragnarsdóttir,	  2002).	  	  

Að	  viðurkenna	  það	  að	  fjölskyldan	  og	  hennar	  styrkleikar,	  menning,	  trú	  og	  vætingar	  
skiptir	  miklu	  máli	  getur	  gert	  útslagið	  þegar	  kemur	  að	  samskiptum	  deildarstjóra	  og	  
erlendra	  foreldra.	  Þær	  fjölskyldur	  sem	  eiga	  á	  brattann	  að	  sækja	  og	  hafa	  jafnvel	  orðið	  fyrir	  
fordómum	  þurfa	  þá	  sérstaklega	  á	  því	  að	  halda	  að	  borin	  sé	  virðing	  fyrir	  þeirra	  menningu	  og	  
trú	  og	  þekkingu	  á	  börnum	  þeirra.	  Það	  skiptir	  sköpum	  að	  leikskólakennarar	  tileinki	  sér	  
fjölmenningarlegt	  vinnulag	  í	  því	  samfélagi	  sem	  við	  búum	  í	  núna.	  Þessar	  vinnuaðferðir	  eiga	  
einnig	  við	  þegar	  aðstæður	  og	  viðhorf	  líta	  út	  fyrir	  að	  vera	  hamlandi.	  Leikskólakennarar	  
verða	  að	  átta	  sig	  á	  því	  að	  það	  eru	  ekki	  bara	  foreldrarnir	  sem	  eiga	  sína	  menningu	  og	  trú	  
heldur	  skiptir	  menning	  leikskólakennarans	  einnig	  máli	  og	  til	  að	  mæta	  því	  er	  sjálfsþekking	  
mikilvæg.	  Að	  vera	  með	  jákvæða	  sjálfsmynd	  skiptir	  miklu	  máli	  til	  að	  eiga	  í	  uppbyggjandi	  
samskiptum	  við	  annað	  fólk	  og	  það	  sem	  skiptir	  mestu	  máli	  í	  fjölmenningarlegri	  kennslu	  er	  
samskipti	  (Anna	  Lilja	  Sævarsdóttir,	  Anna	  Elísa	  Hreiðarsdóttir	  og	  Hermína	  Gunnþórsdóttir,	  
2013).	  	  

Ef	  traust	  og	  gagnkvæm	  virðing	  á	  að	  nást	  milli	  heimilis	  og	  skóla	  eru	  fjölbreytt	  og	  
gagnvirk	  samskipti	  lykilatriði.	  Til	  að	  stuðla	  að	  farsælu	  samstarfi	  við	  foreldra	  er	  mikilvægt	  
að	  vera	  í	  persónulegum	  samskiptum	  við	  foreldra	  á	  hverjum	  degi.	  Það	  er	  mikilvægt	  að	  gera	  
ráð	  fyrir	  þessum	  þætti	  í	  leikskólastarfinu	  þannig	  að	  starfsfólk	  leikskólans	  geti	  gefið	  sér	  
tíma	  til	  að	  spjalla	  við	  foreldra	  þegar	  þeir	  koma	  til	  dæmis	  að	  sækja	  börnin	  sín.	  Ef	  samstarf	  
heimilis	  og	  skóla	  á	  að	  ganga	  vel	  verða	  foreldrar	  að	  vita	  til	  hvers	  leikskólinn	  ætlast	  til	  af	  
þeim	  og	  þar	  reynir	  hvað	  mest	  á	  hæfni	  kennarans	  og	  félagsfærni	  til	  að	  eiga	  í	  samskiptum	  
við	  fólk	  með	  annan	  bakgrunn	  heldur	  en	  hann	  og	  er	  honum	  jafnvel	  ókunn	  eða	  framandi.	  
Það	  skiptir	  miklu	  máli	  að	  hafa	  í	  huga	  hvað	  felst	  í	  fjölmenningarlegri	  menntun	  þegar	  verið	  
er	  að	  huga	  að	  samstarfi	  heimilis	  og	  skóla.	  Mikilvægt	  er	  að	  kennarinn	  sé	  víðsýnn	  í	  starfi	  
sínu,	  sé	  lausnamiðaður	  og	  hafi	  skilning	  og	  færni	  þegar	  kemur	  að	  samskiptum	  hans	  við	  
erlenda	  foreldra	  og	  barna	  þeirra.	  Það	  skiptir	  miklu	  máli	  að	  stjórnendur	  leikskóla	  og	  
starfsfólk	  þess	  séu	  jákvæðir	  þegar	  kemur	  að	  samskiptum	  þeirra	  við	  erlenda	  foreldra	  og	  
geri	  sér	  grein	  fyrir	  því	  að	  stundum	  þarf	  starfsfólkið	  að	  eiga	  frumkvæði	  til	  að	  stuðla	  að	  
góðum	  tengslum	  (Anna	  Lilja	  Sævarsdóttir,	  Anna	  Elísa	  Hreiðarsdóttir	  og	  Hermína	  
Gunnþórsdóttir,	  2013).	  
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4.2   Aðlögun	  tvítyngdra	  barna	  	  

Þegar	  barn	  hefur	  leikskólagöngu	  sína	  skiptir	  máli	  að	  strax	  sé	  byrjað	  á	  því	  að	  leggja	  grunn	  
að	  góðri	  samvinnu	  við	  foreldra	  og	  má	  því	  segja	  að	  aðlögunarferlið	  sé	  mikilvægur	  tími	  fyrir	  
alla	  aðila	  þar	  sem	  foreldrar	  kynnast	  starfsfólkinu	  og	  starfi	  leikskólans	  og	  börnin	  kynnast	  
einnig	  starfsfólkinu	  og	  umhverfi	  leikskólans.	  Mikilvægt	  er	  að	  starfsfólk	  deildarinnar	  leggi	  
sig	  fram	  við	  að	  kynnast	  bæði	  foreldrum	  og	  börnum.	  Eftir	  því	  sem	  foreldrar	  kynnast	  
starfsfólki	  betur	  og	  menningu	  leikskólans	  eru	  meiri	  líkur	  á	  því	  að	  gott	  samstarf	  myndist	  
milli	  heimilis	  og	  skóla.	  Hagur	  barnsins	  er	  alltaf	  í	  fyrsta	  sæti,	  þarfir	  þess,	  vellíðan	  og	  
framfarir.	  Aðlögunarferlið	  er	  einnig	  ætlað	  til	  að	  veita	  foreldrum	  öryggistilfinningu	  í	  garð	  
leikskólans	  og	  þeir	  yfirfæra	  það	  svo	  til	  barnanna	  sinna	  (Reykjavík,	  e.d).	  	  

Að	  byrja	  í	  leikskóla	  er	  stórt	  skref	  fyrir	  öll	  börn.	  Þau	  börn	  sem	  ekki	  eiga	  íslensku	  að	  
móðurmáli	  verða	  að	  takast	  á	  við	  reynslu	  sem	  er	  ný	  fyrir	  þeim	  og	  er	  hún	  er	  flókin	  fyrir	  þau	  
en	  einnig	  spennandi.	  Þau	  þurfa	  að	  kynnast	  og	  tileinka	  sér	  nýtt	  tungumál	  og	  menningu	  sem	  
getur	  oft	  á	  tíðum	  verið	  frekar	  ólík	  þeirri	  menningu	  sem	  þau	  þekkja	  og	  getur	  verið	  erfitt	  
fyrir	  þau	  og	  valdið	  þeim	  álagi.	  Vegna	  þessa	  skiptir	  miklu	  máli	  að	  leikskólinn	  sé	  búinn	  að	  
undirbúa	  aðlögun	  þeirra	  vel	  og	  sjá	  til	  þess	  að	  umhverfið	  sé	  notalegt	  og	  hvetjandi.	  Ef	  það	  
tekst	  vel	  aukast	  líkurnar	  á	  því	  að	  barnið	  prófi	  sig	  áfram	  með	  íslenskuna.	  Strax	  og	  
sjálfstraust	  barna	  eykst	  fer	  það	  að	  kanna	  umhverfi	  leikskólans.	  Að	  byggja	  upp	  gott	  traust	  
milli	  foreldra	  skiptir	  lykilmáli	  og	  myndar	  það	  grunn	  að	  öryggi	  barnsins	  (Reykjavík,	  e.d.).	  	  

Hér	  á	  landi	  er	  það	  mismunandi	  milli	  leikskóla	  hvernig	  staðið	  er	  að	  aðlögun	  erlendra	  
barna	  í	  leikskóla.	  Árið	  2002	  gerði	  Hanna	  Ragnarsdóttir	  rannsókn	  á	  því	  hvernig	  aðlögun	  
erlendra	  barna	  er	  háttað	  í	  íslenskum	  skólum	  og	  stóð	  hún	  til	  árið	  2005.	  Í	  þessari	  rannsókn	  
tók	  hún	  viðtöl	  við	  foreldra	  erlendra	  barna,	  kennara	  og	  skólastjóra.	  Niðurstöður	  
rannsóknarinnar	  voru	  þær	  að	  skólar	  nota	  móttökudeildir	  og	  sérkennslu	  sem	  leið	  til	  að	  
börnin	  nái	  sem	  fyrst	  góðri	  töku	  á	  íslenskunni	  til	  að	  stuðla	  að	  því	  að	  þau	  geti	  tekið	  virkan	  
þátt	  í	  samfélaginu.	  Það	  hefur	  gengið	  upp	  og	  niður	  að	  aðlaga	  erlend	  börn	  að	  skólakerfinu	  
hér	  á	  landi.	  Í	  þeim	  skólum	  bæði	  leik-‐	  og	  grunnskólum	  þar	  sem	  aðlögunin	  hefur	  gengið	  vel	  
hefur	  verið	  unnið	  markvisst	  með	  börnin	  og	  þekking	  starfsfólksins	  er	  mikil	  þegar	  kemur	  að	  
fjölmenningu	  og	  traust	  ríkir	  á	  milli	  heimilis	  og	  skóla.	  Aftur	  á	  móti	  þegar	  ekki	  hefur	  gengið	  
jafn	  vel	  hefur	  vantað	  markvissa	  áætlun	  og	  ekki	  hefur	  ríkt	  traust	  á	  milli	  heimilis	  og	  skóla	  
(Guðbjörg	  Stefanía	  Hafþórsdóttir,	  2014).	  	  

Fyrstu	  dagar	  erlendra	  barna	  geta	  oft	  verið	  erfiðir	  fyrir	  þau	  og	  einnig	  fyrir	  starfsfólkið	  
sem	  veit	  ekki	  alveg	  hvernig	  á	  að	  stuðla	  að	  góðum	  samskiptum	  við	  börnin	  sem	  ekki	  skilja	  
hvað	  verið	  er	  að	  segja	  við	  þau.	  Til	  að	  eiga	  í	  góðum	  og	  jákvæðum	  samskiptum	  við	  börn	  og	  
foreldra	  er	  hægt	  að	  búa	  til	  litla	  bók	  með	  myndum	  í	  af	  leikskólanum,	  deildinni	  sem	  barnið	  
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er	  að	  byrja	  á	  og	  setja	  myndir	  af	  starfsfólki	  deildarinnar	  þar	  inn	  í	  og	  afhenda	  foreldrunum	  í	  
fyrsta	  viðtalinu	  og	  svo	  er	  einnig	  hægt	  að	  útbúa	  samskiptabók	  sem	  er	  búin	  til	  í	  samvinnu	  
við	  foreldra	  í	  aðlöguninni.	  Það	  getur	  einnig	  verið	  gott	  að	  taka	  myndir	  á	  heimili	  barnsins	  ef	  
fyrsta	  viðtalið	  er	  tekið	  þar.	  Hægt	  er	  að	  vera	  með	  þær	  í	  leikskólanum	  og	  skoða	  með	  
börnunum	  í	  aðlöguninni	  og	  getur	  það	  skapað	  góðar	  samræður.	  Það	  eru	  nokkrir	  þættir	  
sem	  þarf	  að	  huga	  að	  þegar	  tvítyngt	  barn	  byrjar	  í	  leikskóla.	  Þar	  má	  nefna	  hvað	  barnið	  hefur	  
búið	  lengi	  á	  Íslandi,	  hverjar	  eru	  heimilisaðstæður	  fjölskyldunnar	  og	  er	  tungumál	  barnsins	  
viðurkennt	  af	  starfsfólkinu	  (Reykjavík,	  e.d.).	  	  

Nánast	  allir	  fræðimenn	  sem	  fjalla	  um	  menntun	  eru	  sammála	  því	  að	  með	  því	  að	  leggja	  
góðan	  og	  traustan	  grunn	  á	  fyrsta	  skólastiginu	  muni	  það	  veita	  barninu	  öryggi	  og	  það	  
sjálfstraust	  sem	  það	  þarf	  til	  að	  þroskast	  og	  menntast.	  Til	  að	  börnin	  öðlist	  þessa	  eiginleika	  
skiptir	  máli	  að	  þau	  nái	  tökum	  á	  móðurmáli	  sínu	  og	  að	  börnin	  og	  fjölskyldur	  þeirra	  séu	  
viðurkennd	  af	  samfélaginu,	  fullorðnum	  og	  öðrum	  börnum.	  Það	  hefur	  verið	  sannað	  að	  
fordómar	  barna	  geta	  myndast	  þegar	  þau	  eru	  ung	  og	  þegar	  börnin	  eru	  á	  aldrinum	  þriggja	  
til	  sex	  ára	  hafa	  þau	  nánast	  öll	  þróað	  með	  sér	  mikinn	  skilning	  á	  sjálfu	  sér	  og	  umhverfi	  sínu.	  
Þegar	  kemur	  að	  þessu	  skiptir	  máli	  hvernig	  viðhorf	  fullorðinna	  sem	  eru	  í	  kringum	  þau	  eru.	  
Ef	  fullorðnir	  sýna	  fordóma	  þá	  skilar	  það	  sér	  fljótt	  til	  barnanna	  og	  getur	  fest	  þar	  rætur	  sem	  
þau	  eiga	  erfitt	  með	  að	  rjúfa	  þegar	  þau	  verða	  eldri.	  Vegna	  þessa	  er	  nauðsynlegt	  fyrir	  þá	  
fullorðnu	  sem	  vinna	  með	  börnum	  að	  vera	  meðvituð	  um	  sínar	  skoðanir	  og	  viðhorf.	  Með	  því	  
að	  stuðla	  að	  menntun	  án	  fordóma	  er	  verið	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  myndun	  og	  þróun	  fordóma	  
og	  kynþáttahyggju	  (Hanna	  Ragnarsdóttir,	  2002).	  	  

Þau	  börn	  sem	  ná	  ekki	  að	  öðlast	  öryggi	  og	  sjálfstraust	  í	  leikskóla	  flytja	  með	  sér	  óöryggi	  
yfir	  í	  grunnskólann	  og	  að	  lokum	  í	  framhaldsskóla.	  Hér	  á	  landi	  hefur	  það	  verið	  áberandi	  
hversu	  mörg	  erlend	  börn	  flytja	  óöryggið	  með	  sér	  í	  framhaldsskóla	  og	  eiga	  erfitt	  uppdráttar	  
þar.	  Niðurstöður	  rannsóknar	  sem	  gerð	  var	  hér	  á	  landi	  hefur	  leitt	  það	  í	  ljós	  að	  börn	  með	  
erlent	  móðurmál	  en	  hafa	  alist	  hér	  upp	  á	  landi	  eru	  líklegri	  en	  íslenskir	  unglingar	  til	  að	  líða	  
illa	  andlega	  og	  hafa	  notað	  áfengi	  og	  vímuefni	  (Hanna	  Ragnarsdóttir,	  2002).	  	  Ástæður	  fyrir	  
vanlíðan	  erlendra	  barna	  getur	  verið	  að	  þeim	  vanti	  viðurkenningu	  og	  þau	  verða	  fyrir	  
fordómum.	  Ef	  talað	  er	  um	  íslenskt	  þjóðerni	  sem	  eðlilegt	  og	  annað	  þjóðerni	  sem	  
óvenjulegt	  er	  verið	  að	  segja	  að	  menningarlegur	  margbreytileiki	  sé	  frávik,	  önnur	  menning	  
heldur	  en	  íslensk	  sé	  óvenjuleg	  (Hanna	  Ragnarsdóttir,	  2002).	  	  

Með	  því	  að	  leggja	  traustan	  grunn	  barns	  í	  leikskóla	  er	  verið	  að	  styrkja	  þroska	  og	  
sjálfstraust	  barnsins	  og	  koma	  í	  veg	  fyrir	  að	  það	  lendi	  á	  villigötum	  síðar	  á	  lífsleiðinni.	  Að	  
sjálfsögðu	  er	  bakgrunnur	  barnanna	  mismunandi	  og	  verður	  að	  taka	  tillit	  til	  þarfa	  einstakra	  
barna.	  Í	  byrjun	  gætu	  erlendu	  börnin	  þurft	  á	  stuðningi	  að	  halda	  þegar	  þau	  byrja	  í	  leikskóla	  
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og	  eru	  að	  aðlaga	  sig	  að	  nýrri	  menningu	  og	  siðum	  en	  á	  sama	  tíma	  skiptir	  máli	  að	  íslensku	  
börnin	  aðlagi	  sig	  að	  erlendu	  börnunum	  og	  fræðist	  um	  þeirra	  venjur	  og	  siði.	  Allt	  starf	  sem	  
fram	  fer	  í	  leikskóla	  verður	  að	  taka	  mið	  að	  því	  að	  öllum	  börnum	  líði	  vel	  og	  að	  þau	  fái	  að	  
njóta	  sín	  sem	  einstaklingar	  (Hanna	  Ragnarsdóttir,	  2002).	  	  

Samkvæmt	  þessum	  niðurstöðum	  skiptir	  miklu	  máli	  hvernig	  staðið	  er	  að	  aðlögun	  
erlendra	  barna	  í	  leikskóla,	  ef	  það	  er	  ekki	  gert	  markvisst	  getur	  það	  leitt	  til	  þess	  að	  börnin	  
eigi	  erfitt	  uppdráttar	  síðar	  á	  ævinni.	  En	  hvað	  er	  það	  sem	  leikskólar	  geta	  gert	  til	  að	  stuðla	  
að	  góðri	  móttöku	  þegar	  erlend	  börn	  byrja	  í	  leikskóla	  hjá	  þeim.	  Sumir	  leikskólar	  hafa	  tekið	  
upp	  á	  því	  að	  búa	  til	  sérstakar	  móttökuáætlanir	  fyrir	  þessi	  börn	  þar	  sem	  kemur	  fram	  
hvernig	  aðlögunin	  fer	  fram	  og	  hvað	  er	  mikilvægt	  að	  hafa	  í	  huga	  þegar	  börn	  byrja	  í	  
leikskóla.	  Þessar	  móttökuáætlanir	  eru	  mismunandi	  eftir	  leikskóla	  og	  ekki	  allir	  leikskólar	  
hafa	  tekið	  upp	  á	  því	  að	  vera	  með	  móttökuáætlanir	  en	  í	  næsta	  kafla	  verður	  farið	  í	  þrjár	  
móttökuáætlanir	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  og	  farið	  í	  inntak	  þeirra.	  	  
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5   Móttökuáætlanir	  leikskóla	  	  

Eins	  og	  fram	  kom	  hér	  að	  ofan	  hefur	  verið	  sýnt	  fram	  á	  það	  að	  vera	  með	  móttökuáætlanir	  
fyrir	  tvítyngd	  börn	  þegar	  þau	  byrja	  í	  leikskóla	  skiptir	  miklu	  máli.	  Vegna	  fjölbreytileikans	  í	  
barnahópnum	  nú	  á	  dögum	  er	  erfitt	  að	  koma	  upp	  einhverri	  ákveðni	  stefnu	  eða	  gera	  
áætlanir	  sem	  hentar	  fyrir	  öll	  börnin.	  Engu	  að	  síður	  hafa	  nokkur	  sveitarfélög	  búið	  sér	  til	  
stefnu	  þegar	  kemur	  að	  því	  að	  taka	  á	  móti	  og	  aðlaga	  erlend	  börn	  í	  leikskóla	  (Hanna	  
Ragnarsdóttir,	  2002).	  	  

Þegar	  flett	  er	  upp	  móttökuáætlun	  vegna	  aðlögunar	  tvítyngdra	  barna	  á	  internetinu	  
koma	  ekki	  margar	  móttökuáætlanir	  upp	  á	  leitarsvæðinu.	  Það	  sem	  veldur	  áhyggjum	  er	  það	  
hversu	  fáir	  leikskólar	  hafa	  komið	  sér	  upp	  móttökuáætlunum	  fyrir	  aðlögun	  tvítyngdra	  
barna.	  Ef	  flett	  er	  upp	  aðlögun	  barna	  í	  leikskóla	  þá	  koma	  upp	  mun	  fleiri	  niðurstöður	  heldur	  
en	  þegar	  skrifað	  er	  aðlögun	  tvítyngdra	  barna	  í	  leikskóla.	  	  

5.1   Leikskóli	  sveitarfélags	  Hornafjarðar	  

Leikskóli	  sveitarfélags	  Hornafjarðar	  er	  með	  móttökuáætlun	  þegar	  börn	  byrja	  í	  aðlögun	  hjá	  
þeim	  og	  tekur	  hún	  gildi	  þegar	  bæði	  íslensk	  og	  erlend	  börn	  byrja	  hjá	  þeim.	  Þar	  kemur	  fram	  
að	  þegar	  tvítyngd	  börn	  byrja	  hjá	  þeim	  þá	  er	  byrjað	  á	  fyrsta	  viðtalinu	  sem	  deildarstjóri	  og	  
foreldri	  situr	  og	  ef	  foreldri	  er	  erlent	  þá	  er	  fengið	  túlk	  til	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  misskilning	  hjá	  
foreldrinu	  og	  svo	  það	  nái	  öllu	  sem	  sagt	  er	  við	  það	  í	  viðtalinu.	  Þegar	  foreldri	  sækir	  um	  pláss	  
fyrir	  barn	  sitt	  er	  beðið	  um	  helstu	  grunnupplýsingar	  eins	  og	  nafn,	  símanúmer,	  upprunaland	  
og	  hversu	  gamalt	  barnið	  er.	  Svo	  fá	  foreldrar	  upplýsingar	  um	  starf	  leikskólans	  og	  þeir	  
boðaðir	  í	  fyrsta	  viðtal	  og	  þeim	  bent	  á	  hvað	  er	  mikilvægt	  að	  hafa	  þegar	  þeir	  mæta	  í	  viðtalið	  
og	  er	  þá	  nefnt	  heilbrigðis	  og	  bólusetningarvottorð	  ef	  það	  á	  við.	  Komið	  er	  inn	  á	  það	  í	  
viðtalinu	  hversu	  mikilvægt	  það	  er	  að	  barnið	  viðhaldi	  móðurmáli	  sínu	  og	  er	  foreldrunum	  
bent	  á	  bókasöfnin	  sem	  stuðning.	  Ef	  þörf	  er	  á	  túlk	  þá	  sér	  leikskólinn	  um	  það	  og	  reiknað	  er	  
með	  einni	  og	  hálfri	  klukkustund	  í	  viðtalið.	  Talað	  er	  um	  tíu	  góð	  ráð	  sem	  gott	  er	  að	  hafa	  í	  
huga	  þegar	  viðtöl	  eru	  tekin	  með	  túlk.	  Taka	  má	  sem	  dæmi	  að	  mikilvægt	  er	  að	  snúa	  sér	  að	  
foreldrunum	  þegar	  talað	  er	  en	  ekki	  að	  túlkinum.	  Gott	  er	  að	  gera	  hlé	  á	  máli	  sínu	  svo	  
túlkurinn	  nái	  að	  meðtaka	  það	  sem	  verið	  er	  að	  segja	  við	  hann	  og	  fara	  svo	  yfir	  það	  í	  lokin	  
það	  sem	  fram	  hefur	  komið	  á	  fundinum	  til	  að	  sjá	  til	  þess	  að	  allir	  hafi	  skilið	  það	  sem	  talað	  
var	  um	  (Móttökuáætlun	  leikskóla	  sveitarfélagsins	  Hornafjarðar,	  e.d.).	  	  

5.2   Leikskóli	  Ísafjarðabæjar	  

Í	  móttökuáætlun	  leikskóla	  Ísafjarðar	  er	  lögð	  áhersla	  á	  að	  mynda	  strax	  góð	  tengsl	  á	  milli	  
heimilis	  og	  skóla.	  Til	  að	  það	  sé	  hægt	  að	  stuðla	  að	  því	  verður	  leikskólinn	  að	  fá	  góðar	  
upplýsingar	  um	  barnið	  og	  leikskólinn	  sömuleiðis	  að	  veita	  foreldrum	  mikilvægar	  
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upplýsingar	  um	  leikskólastarfið.	  Tekið	  er	  fram	  að	  það	  séu	  stór	  skref	  fyrir	  börn	  að	  byrja	  í	  
leikskóla	  og	  að	  sú	  reynsla	  geti	  reynst	  börnum	  erfið	  sem	  hafa	  ekki	  íslensku	  sem	  móðurmál.	  
Til	  að	  auðvelda	  aðlögunarferlið	  fyrir	  foreldra	  og	  börnin	  býr	  leikskólinn	  til	  litla	  bók	  eða	  
möppu.	  Í	  bókina	  lætur	  starfsfólk	  leikskólans	  myndir	  af	  leikskólanum,	  deildinni	  sem	  barnið	  
er	  að	  byrja	  á	  og	  starfsfólkinu	  sem	  vinnur	  á	  deildinni.	  Þessa	  bók	  afhendir	  deildarstjórinn	  
foreldrum	  í	  fyrsta	  viðtalinu.	  Eftir	  fyrsta	  viðtalið	  og	  fram	  að	  aðlögun	  getur	  barnið	  skoðað	  
myndirnar	  af	  leikskólanum	  og	  kennurnum	  svo	  barnið	  þekki	  þau	  aðeins	  þegar	  það	  byrjar	  í	  
leikskólanum.	  Á	  meðan	  aðlögun	  á	  sér	  stað	  er	  mikilvægt	  að	  starfsfólk	  leikskólans	  hvetji	  
foreldrana	  til	  að	  tala	  við	  börnin	  sín	  á	  móðurmálinu	  og	  leggi	  áherslu	  á	  hversu	  mikilvægt	  
það	  er	  að	  viðhalda	  því.	  Ef	  foreldrar	  óska	  eftir	  túlk	  eða	  starfsfólk	  leikskólans	  metur	  svo	  að	  
þörf	  sé	  á	  túlk	  þá	  sér	  leikskólinn	  um	  að	  panta	  hann	  og	  ef	  það	  vill	  til	  að	  starfsmaður	  í	  
leikskólanum	  talar	  sama	  tungumál	  þá	  er	  gott	  að	  fá	  hann	  með	  sér	  í	  lið	  og	  sitja	  viðtalið	  og	  
aðstoða	  inn	  á	  deild	  ef	  þess	  þarf.	  Það	  skiptir	  miklu	  máli	  að	  ákveða	  í	  samráði	  við	  foreldra	  
hverjir	  túlka	  viðtalið	  því	  það	  er	  ekki	  víst	  að	  foreldrar	  séu	  tilbúnir	  til	  að	  ræða	  mál	  barna	  
sinna	  við	  hvern	  sem	  er.	  Í	  lokin	  var	  svo	  farið	  yfir	  spurningar	  sem	  gott	  er	  að	  hafa	  í	  huga	  áður	  
en	  farið	  er	  í	  fyrsta	  viðtalið	  með	  erlendum	  foreldrum	  og	  má	  þar	  nefna	  hvort	  barnið	  megi	  
fara	  í	  kirkju,	  frá	  hvaða	  landi	  foreldrarnir	  eru,	  hvar	  barnið	  sé	  fætt,	  hvaða	  tungumál	  er	  talað	  
á	  heimilinu	  og	  hvaða	  tungumál	  talar	  barnið	  svo	  dæmi	  séu	  nefnd	  (Móttökuáætlun	  leikskóla	  
Ísafjarðabæjar,	  e.d.).	  	  

5.3   Leikskólinn	  Örk	  	  

Leikskólinn	  Örk	  er	  einnig	  með	  móttökuáætlun	  á	  sinni	  heimasíðu	  og	  er	  innihald	  hennar	  
svipað	  og	  það	  sem	  hefur	  komið	  fram	  hér	  að	  ofan	  þegar	  kemur	  að	  mótttöku	  barna	  í	  
leikskólann.	  Talað	  er	  um	  að	  mikilvægasta	  verkefnið	  fyrir	  leikskólann	  er	  að	  finna	  leiðir	  fyrir	  
barnið	  til	  að	  gera	  sig	  skiljanlegt	  og	  hvernig	  það	  eigi	  að	  skilja	  það	  sem	  aðrir	  eru	  að	  segja	  við	  
það.	  Börn	  læra	  tungumálið	  helst	  í	  gegnum	  daglega	  starfið	  og	  þess	  vegna	  skiptir	  allt	  
starfsfólk	  máli	  þegar	  kemur	  að	  barninu	  og	  mikilvægt	  að	  allir	  leggi	  sig	  fram	  við	  að	  tala	  við	  
barnið	  og	  sýna	  því	  áhuga.	  Öll	  börn	  sem	  hafa	  enga	  kunnáttu	  í	  tungumálinu	  eiga	  rétt	  á	  
einstaklingsþjálfun	  fyrstu	  dagana	  ef	  aðstæður	  leyfa	  og	  þá	  er	  gerð	  einstaklingsnámskrá	  
fyrir	  barnið.	  Í	  leikskólanum	  er	  notað	  tákn	  með	  tali	  og	  er	  í	  byrjun	  lagt	  áherslu	  á	  að	  kenna	  
barninu	  helstu	  táknin	  eins	  og	  að	  pissa,	  borða,	  drekka,	  út	  að	  leika	  og	  er	  einnig	  mikilvægt	  að	  
foreldrar	  fái	  lista	  yfir	  táknin	  heim	  til	  sín	  þannig	  að	  börnin	  geti	  yfirfært	  þau	  á	  sitt	  tungumál.	  
Í	  þessari	  móttökuáætlun	  er	  farið	  í	  það	  hvernig	  málörvun	  fyrir	  börn	  sem	  eru	  með	  íslensku	  
sem	  sitt	  annað	  mál	  ætti	  að	  fara	  fram	  inn	  á	  deild	  barnsins.	  Einnig	  er	  farið	  í	  það	  hvernig	  
hægt	  er	  að	  stuðla	  að	  góðu	  foreldrasamstarfi	  við	  foreldra	  tvítyngdra	  barna	  og	  er	  til	  dæmis	  
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nefnt	  að	  gott	  sé	  að	  biðja	  foreldra	  um	  að	  koma	  með	  myndir	  af	  heimili	  barnsins	  og	  er	  lögð	  
áhersla	  á	  að	  reyna	  að	  koma	  sem	  fyrst	  á	  góðu	  foreldrasamstarfi	  (Leikskólinn	  Örk,	  e.d.).	  	  

Það	  sem	  kemur	  fram	  í	  öllum	  móttökuáætlunum	  er	  að	  lögð	  er	  gríðarleg	  áhersla	  á	  að	  fá	  
allar	  helstu	  bakgrunnsupplýsingar	  um	  barnið	  og	  fjölskyldu	  þess.	  Það	  er	  gert	  til	  að	  kynnast	  
fjölskyldunni	  og	  menningunni	  betur.	  Í	  þessum	  þremur	  leikskólum	  er	  boðið	  upp	  á	  
túlkaþjónustu	  ef	  talin	  er	  þörf	  á	  því.	  Reynt	  er	  eftir	  bestu	  getu	  að	  koma	  upp	  leiðum	  til	  að	  
gera	  barninu	  auðveldara	  með	  að	  tjá	  sig	  og	  skilja	  það	  sem	  er	  sagt	  við	  það.	  Til	  að	  mynda	  eru	  
notuð	  tákn	  með	  tali	  á	  einum	  leikskólanum.	  Með	  því	  að	  skoða	  þessar	  áætlanir	  kemur	  í	  ljós	  
að	  þessir	  leikskólar	  reyna	  eftir	  bestu	  getu	  að	  undirbúa	  aðlögun	  barnanna	  á	  sem	  bestan	  
hátt	  og	  reyna	  að	  stuðla	  að	  góðu	  samstarfi	  við	  foreldra	  barnanna.	  Það	  sem	  vakti	  athygli	  var	  
að	  einn	  leikskólinn	  kom	  með	  hugmyndir	  um	  hvernig	  málörvun	  tvítyngdra	  barna	  ætti	  að	  
fara	  fram	  og	  er	  gott	  að	  hafa	  það	  í	  áætlun	  sem	  þessari	  af	  því	  að	  það	  er	  ekki	  allt	  starfsfólk	  
leikskóla	  sem	  gerir	  sér	  grein	  fyrir	  því	  hvernig	  á	  að	  vinna	  með	  tvítyngdum	  börnum.	  Í	  næsta	  
kafla	  verður	  farið	  nánar	  út	  í	  hugmyndir	  að	  vinnu	  með	  tvítyngdum	  börnum.	  	  
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6   Hugmyndir	  að	  vinnu	  með	  tvítyngdum	  börnum	  	  

Í	  samfélögum	  þar	  sem	  fjölmenning	  ríkir	  verður	  hæfnin	  til	  að	  takast	  á	  við	  fjölbreytnina	  enn	  
mikilvægari.	  Þegar	  fjölbreytileiki	  í	  leikskólum	  er	  skoðaður	  er	  ekki	  bara	  hægt	  að	  skoða	  
hvaðan	  börnin	  koma	  heldur	  þarf	  líka	  að	  skoða	  fjölskyldumynstur.	  Börnin	  eru	  með	  
mismunandi	  reynslu,	  þau	  fá	  ekki	  sama	  uppeldið,	  þau	  eru	  með	  ólíka	  hæfileika	  og	  ekki	  af	  
sama	  kyni	  til	  dæmis.	  Fjölbreytileikinn	  tengist	  ekki	  einungis	  frá	  hvaða	  landi	  börnin	  koma.	  
Þegar	  talað	  er	  um	  fjölmenningarlega	  kennslu	  er	  verið	  að	  undirbúa	  börnin	  til	  að	  takast	  á	  
við	  fjölbreytileikann	  og	  að	  þau	  læri	  að	  nýta	  hann	  á	  jákvæðan	  hátt.	  Ef	  við	  tölum	  um	  
leikskólastigið	  þá	  hefur	  verið	  reynt	  að	  einblína	  bara	  á	  fjölbreytileikann	  en	  ekki	  uppruna	  
barnanna.	  Ef	  börnin	  ná	  að	  skilja	  það	  að	  fjölbreytieikinn	  í	  samfélaginu	  er	  mikill	  skilja	  þau	  að	  
menningarlegur	  fjölbreytileiki	  er	  venjulegur	  hluti	  samfélagsins	  og	  að	  hann	  kemur	  ekki	  í	  
veg	  fyrir	  jákvæð	  samskipti	  (Guðrún	  Pétursdóttir,	  2003).	  	  

Samkvæmt	  Aðalnámskrá	  leikskóla	  (2011)	  skiptir	  miklu	  máli	  að	  mat	  byggist	  á	  samvinnu	  
starfsfólks	  leikskóla,	  foreldra	  og	  barna.	  Það	  er	  ekki	  bara	  starfsfólkið	  sem	  á	  að	  meta	  börnin	  
heldur	  eiga	  þau	  að	  fá	  tækifæri	  til	  að	  meta	  nám	  sitt,	  þau	  koma	  með	  markmið	  fyrir	  sig	  og	  
koma	  með	  hugmyndir	  að	  leiðum	  sem	  þau	  telja	  vera	  best.	  Mat	  sem	  unnið	  er	  í	  góðri	  
samvinnu	  allra	  aðila	  sem	  talin	  voru	  upp	  hér	  fyrir	  ofan	  stuðlar	  að	  betri	  skilningi	  og	  inn	  í	  
nám	  barna,	  áhugamál	  þeirra	  og	  styrkleika.	  	  

Í	  köflunum	  á	  undan	  hefur	  verið	  gerð	  grein	  fyrir	  aðlögun	  barna,	  samstarfi	  heimilis	  og	  
skóla	  og	  hvernig	  sé	  best	  að	  hátta	  þeim	  þannig	  að	  traust	  ríki	  á	  milli	  starfsfólks	  og	  foreldra.	  
Þegar	  börn	  eru	  byrjuð	  í	  leikskóla	  og	  aðlöguninni	  er	  lokið	  og	  komið	  gott	  skrið	  á	  starf	  
deildarinnar	  þá	  skiptir	  líka	  máli	  að	  halda	  áfram	  að	  vinna	  eins	  vel	  með	  tvítyngda	  barnið	  og	  
hægt	  er.	  Mikilvægt	  er	  að	  hafa	  í	  huga	  hvernig	  talað	  er	  við	  barnið,	  er	  mikið	  talað	  við	  það	  og	  
hvernig	  gerir	  starfsfólk	  sig	  skiljanlegt	  gagnvart	  því.	  Hér	  fyrir	  neðan	  ætla	  ég	  að	  koma	  með	  
nokkrar	  hugmyndir	  um	  hvernig	  hægt	  er	  að	  vinna	  með	  tvítyngdum	  börnum.	  Þetta	  eru	  bæði	  
mínar	  hugmyndir	  og	  þær	  sem	  ég	  hef	  lesið	  mér	  til	  um.	  Ég	  er	  ekki	  að	  finna	  upp	  hjólið,	  þetta	  
er	  einungis	  mín	  reynsla	  og	  það	  sem	  ég	  hef	  gert	  í	  mínu	  starfi	  í	  leikskóla	  sem	  viðkemur	  
tvítyngdum	  börnum.	  	  

Þegar	  tvítyngd	  börn	  byrja	  í	  leikskóla	  skiptir	  fyrst	  og	  fremst	  máli	  að	  þeim	  finnist	  þau	  
tilheyra	  hópnum,	  að	  þau	  séu	  boðin	  velkomin	  og	  tekin	  með	  opnum	  örmum.	  Það	  þarf	  að	  
gera	  það	  sýnilegt	  fyrir	  börnunum	  að	  þau	  tilheyri	  hópnum,	  það	  er	  hægt	  að	  taka	  myndir	  af	  
börnunum	  í	  leik	  og	  starfi,	  prenta	  þær	  út	  og	  hengja	  upp	  á	  vegg	  í	  þeirra	  hæð.	  Foreldrar	  allra	  
barna	  finnst	  skipta	  máli	  að	  börnin	  þeirra	  tilheyri	  hópnum	  og	  að	  borin	  sé	  virðing	  fyrir	  þeim.	  
Því	  væri	  gott	  að	  hengja	  myndirnar	  til	  dæmis	  á	  vegg	  í	  fataklefanum	  og	  þegar	  foreldrar	  
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koma	  að	  sækja	  að	  benda	  þeim	  á	  myndirnar	  og	  láta	  börnin	  sýna	  foreldrum	  sínum	  hvar	  
myndin	  af	  sér	  er.	  	  

Að	  skipta	  börnum	  niður	  í	  litla	  hópa	  skiptir	  miklu	  máli	  í	  leikskólastarfinu.	  Það	  gefur	  
auga	  leið	  að	  þá	  er	  meira	  hægt	  að	  vinna	  með	  börnum	  á	  markvissari	  hátt.	  Þegar	  ætlunin	  er	  
að	  vinna	  með	  tvítyngd	  börn	  í	  litlum	  hópum	  er	  spurningin	  sú	  hvort	  ætti	  að	  vinna	  bara	  með	  
tvítyngdum	  börnum	  í	  hóp	  eða	  að	  hafa	  íslensku	  börnin	  með	  líka.	  Það	  gæti	  verið	  gott	  að	  
blanda	  saman	  börnum	  sem	  þurfa	  á	  aðstoð	  að	  halda	  með	  tungumálið	  og	  börn	  sem	  eru	  
sterk	  í	  íslensku	  en	  passa	  þá	  að	  þau	  gnæfi	  ekki	  yfir	  hin	  börnin.	  	  

Samkvæmt	  Aðalnámskrá	  leikskóla	  (2011)	  læra	  börn	  að	  mestu	  í	  gegnum	  frjálsan	  leik.	  
Hann	  gefur	  börnunum	  tækifæri	  til	  að	  læra	  og	  skilja	  sitt	  nánasta	  umhverfi,	  þau	  mynda	  
félagsleg	  tengsl	  við	  önnur	  börn	  og	  skapa	  sína	  eigin	  menningu.	  Í	  gegnum	  frjálsa	  leikinn	  
mynda	  þau	  félagslegu	  tengslin	  og	  þegar	  ætlunin	  er	  að	  vinna	  markvisst	  með	  tvítyngdu	  
börnin	  í	  leikskólanum	  er	  gott	  að	  skipta	  þeim	  í	  litla	  hópa	  sem	  er	  blandaður	  af	  tvítyngdum	  
börnum	  og	  íslenskum	  á	  sama	  aldri.	  Þó	  ætlunin	  sé	  að	  frjálsi	  leikurinn	  sé	  í	  fyrirrúmi	  er	  
mikilvægt	  að	  vera	  búin	  að	  undirbúa	  hann	  markvisst	  eins	  og	  til	  dæmis	  hvaða	  orð	  á	  að	  
leggja	  inn	  hjá	  börnunum	  og	  er	  þá	  hægt	  að	  taka	  eina	  viku	  fyrir	  í	  einu.	  Í	  samveru	  er	  svo	  
hægt	  að	  halda	  markvissa	  starfinu	  áfram	  og	  halda	  áfram	  að	  leggja	  inn	  þessi	  sömu	  orð	  og	  
ætlunin	  var	  að	  vinna	  með	  þá	  viku.	  Hægt	  er	  að	  vera	  með	  myndir	  af	  hlutunum	  og	  biðja	  
börnin	  um	  að	  segja	  hvað	  er	  á	  myndunum	  en	  þarna	  skiptir	  aftur	  miklu	  máli	  að	  vera	  með	  
börnin	  í	  litlum	  hópum	  og	  fá	  öll	  börnin	  til	  að	  segja	  hvað	  er	  á	  myndunum	  og	  endurtaka	  
orðið.	  

Hér	  er	  búið	  að	  fjalla	  um	  nokkrar	  aðferðir	  til	  að	  vinna	  með	  tvítyngdum	  börnum	  og	  það	  
sem	  skín	  bersýnilega	  í	  gegn	  er	  það	  að	  eiga	  í	  góðum	  samskiptum	  við	  börnin	  skiptir	  öllu	  
máli,	  að	  leggja	  orð	  á	  allar	  athafnir,	  sýna	  þeim	  áhuga	  og	  að	  þeim	  finnist	  þau	  vera	  metin	  að	  
eigin	  verðleikum	  er	  lykilatriði	  að	  vellíðan	  og	  árangri	  barna	  í	  leikskóla	  og	  gefur	  þeim	  meiri	  
möguleika	  á	  því	  að	  ná	  tökum	  á	  nýju	  tungumáli.	  	  
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7   Umræður	  

Samkvæmt	  því	  sem	  hefur	  komið	  hér	  fram	  skiptir	  gríðarlega	  miklu	  máli	  hvernig	  staðið	  er	  að	  
móttöku	  tvítyngdra	  barna	  þegar	  þau	  hefja	  leikskólagöngu	  sína.	  Góð	  samskipti	  heimilis	  og	  
skóla	  er	  lykilatriði	  að	  farsælli	  leikskólagöngu	  barna	  hvort	  sem	  þau	  eru	  íslensk	  eða	  erlend	  
en	  það	  er	  sértaklega	  mikilvægt	  að	  leggja	  sig	  fram	  við	  samskipti	  við	  erlenda	  foreldra.	  Það	  er	  
oft	  auðvelt	  að	  segja	  að	  það	  sé	  ekki	  hægt	  að	  tala	  við	  þessa	  foreldra	  af	  því	  að	  þau	  skilja	  ekki	  
það	  sem	  verið	  er	  að	  segja	  við	  þau	  en	  þá	  þarf	  að	  koma	  sér	  upp	  leiðum	  til	  að	  eiga	  í	  
samskiptum	  við	  þá.	  Þessir	  foreldrar	  geta	  verið	  mikið	  til	  baka	  af	  því	  þau	  finna	  til	  óöryggis	  
vegna	  þess	  hversu	  lítið	  þeir	  kunna	  í	  tungumálinu	  og	  hefur	  verið	  talað	  um	  að	  þessir	  
foreldrar	  sýni	  leikskólanum	  lítinn	  áhuga	  en	  það	  þarf	  ekki	  að	  vera	  svo	  heldur	  getur	  óöryggi	  
þeirra	  spilað	  inní.	  

	  Það	  er	  margt	  sem	  hægt	  er	  að	  gera	  til	  að	  stuðla	  að	  góðum	  samskiptum	  bæði	  við	  börn	  
og	  foreldra	  og	  er	  ótrúlega	  auðvelt	  fyrir	  mig	  að	  skrifa	  niður	  á	  blað	  hvað	  er	  hægt	  að	  gera	  
fyrir	  þessi	  börn	  og	  foreldra.	  Staðreynd	  málsins	  er	  samt	  sú	  að	  í	  daglegu	  starfi	  leikskólans	  
gefst	  lítill	  tími	  til	  undirbúnings	  og	  er	  ýmislegt	  annað	  sem	  leikskólakennarar	  þurfa	  að	  huga	  
að.	  Tvítyngd	  börn	  og	  samskipti	  heimilis	  og	  skóla	  ættu	  engu	  að	  síður	  að	  vera	  eitt	  af	  
forgangsmálum	  leikskóla	  vegna	  þess	  hversu	  mörg	  tvítyngd	  börn	  eru	  hér	  á	  landi.	  
Rannsóknarspurningin	  var	  sú	  hvort	  það	  þyrfti	  að	  haga	  aðlögun	  tvítyngdra	  barna	  á	  öðruvísi	  
hátt	  heldur	  en	  íslenskra	  barna.	  Niðurstöður	  þessarar	  ritgerðar	  leiða	  það	  í	  ljós	  að	  það	  er	  
mikilvægt	  að	  vel	  sé	  staðið	  að	  aðlögun	  tvítyngdra	  barna	  og	  skiptir	  máli	  að	  allir	  leikskólar	  
séu	  með	  móttökuáætlun	  fyrir	  öll	  börn	  sem	  hefja	  leikskólagöngu	  sína	  hvort	  sem	  þau	  eru	  
íslensk	  eða	  erlend.	  En	  engu	  að	  síður	  þá	  er	  þetta	  líka	  mjög	  einstaklingsbundið,	  sum	  börn	  
eiga	  mjög	  auðvelt	  með	  að	  aðlagast	  og	  önnur	  ekki.	  Ef	  leikskólakennarar	  sjá	  að	  barn	  er	  ekki	  
að	  ná	  að	  aðlagast	  leikskólanum	  þá	  þarf	  að	  grípa	  til	  aðgerða,	  ekki	  bara	  bíða	  og	  sjá	  hvernig	  
eigi	  eftir	  að	  rætast	  úr	  barninu.	  Það	  sem	  þarf	  líka	  að	  hafa	  í	  huga	  er	  að	  mörg	  tvítyngd	  börn	  
eiga	  íslenska	  foreldra.	  En	  þrátt	  fyrir	  það	  þarf	  alltaf	  að	  koma	  sér	  upp	  leiðum	  til	  að	  eiga	  í	  
góðum	  samskiptum	  við	  foreldrið	  sem	  talar	  ekki	  íslensku.	  	  

Til	  að	  gera	  leikskólum	  auðveldara	  fyrir	  að	  undirbúa	  komu	  tvítyngdra	  barna	  er	  gott	  að	  
setja	  allt	  upp	  í	  móttökuáætlun,	  hvernig	  er	  staðið	  að	  aðlögun,	  samstarfi	  heimilis	  og	  skóla,	  
hvernig	  á	  að	  vinna	  með	  börnin	  eftir	  aðlögun.	  Ef	  það	  á	  að	  vinna	  með	  samskiptabækur	  er	  
gott	  að	  þær	  séu	  tilbúnar	  í	  leikskólanum	  þannig	  það	  er	  hægt	  að	  byrja	  strax	  að	  vinna	  með	  
þær.	  Leikskólar	  þurfa	  ekki	  alltaf	  að	  finna	  upp	  hjólið,	  það	  er	  til	  mikið	  magn	  af	  upplýsingum	  
um	  aðlögun	  erlendra	  barna	  í	  leikskóla,	  hvernig	  sé	  best	  að	  hátta	  samstarfi	  við	  foreldra	  og	  
hvernig	  málörvun	  ætti	  að	  fara	  fram	  inn	  á	  deildum.	  	  
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8   Lokaorð	  	  

Fólksflutningar	  hingað	  til	  lands	  hafa	  stóraukist	  á	  síðustu	  árum	  og	  er	  fjölmenning	  mikil	  hér	  
á	  landi.	  Aldrei	  hafa	  verið	  jafn	  mörg	  erlend	  börn	  í	  leikskólum	  hér	  á	  landi	  eins	  og	  núna.	  Þetta	  
eru	  börn	  sem	  eru	  flest	  öll	  komin	  hingað	  til	  að	  setjast	  hér	  að	  til	  frambúðar	  og	  vegna	  þess	  
skiptir	  miklu	  máli	  að	  staðið	  sé	  vel	  að	  mótttöku	  þeirra	  þegar	  þau	  hefja	  sína	  leikskólagöngu.	  	  

Börnin	  eru	  þau	  sem	  skipta	  máli	  burtséð	  frá	  því	  hvaðan	  þau	  koma.	  Þau	  eru	  auðlindin	  
okkar	  og	  það	  eru	  þau	  sem	  taka	  við	  samfélaginu.	  Öll	  börn	  eiga	  að	  vera	  metin	  að	  sínum	  
eigin	  verðleikum	  og	  bera	  á	  virðingu	  fyrir	  hverju	  og	  einu	  barni.	  	  

Í	  samfélaginu	  okkar	  er	  verið	  að	  gera	  margt	  gott	  sem	  viðkemur	  þessu	  málefni	  og	  
vonast	  ég	  til	  þess	  að	  sú	  vinna	  haldi	  áfram.	  Það	  skiptir	  gríðarlega	  miklu	  máli	  að	  byrjað	  sé	  
strax	  í	  leikskóla	  að	  vinna	  með	  börnin	  þannig	  þau	  eigi	  möguleika	  á	  því	  að	  ná	  íslenskunni	  og	  
geti	  þannig	  fetað	  sig	  áfram	  í	  íslensku	  samfélagi	  án	  þess	  að	  hafa	  áhyggjur	  á	  því	  að	  verða	  
utanvelta	  af	  því	  ekki	  var	  staðið	  nógu	  vel	  að	  móttöku	  þeirra	  í	  leikskóla.	  	  
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