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Ágrip	  

Í	  ritgerðinni	  er	  greint	  frá	  starfendarannsókn	  um	  þróunarverkefnið	  Töfrandi	  tungumál	  sem	  fór	  

fram	  í	  fjölmenningarlegum	  leikskóla	  á	  þremur	  starfsstöðvum	  í	  Reykjavík.	  Verkefnið	  felst	  í	  

innleiðingu	  á	  kennsluaðferð	  sem	  kallast	  LAP	  (Linguistically	  appropriate	  practice)	  í	  stefnu	  og	  

starf	  leikskólans.	  LAP	  er	  kennsluaðferð	  sem	  miðar	  að	  því	  að	  heimamál	  allra	  barna	  séu	  hluti	  af	  

skólastarfinu	  og	  er	  aðferðin	  þróuð	  í	  Kanada	  af	  Roma	  Chumak-‐Horbatsch.	  Tilgangur	  

rannsóknarinnar	  var	  að	  gera	  heimamál	  barnanna	  hluta	  af	  starfi	  leikskólans	  og	  sýnileg	  í	  

umhverfi	  hans.	  Rannsóknarspurningarnar	  voru:	  Hvaða	  leiðir	  nýti	  ég	  til	  þess	  að	  vinna	  með	  

starfsfólki	  leikskólans	  í	  að	  hlúa	  að	  heimamálum	  barnanna	  í	  leikskólastarfinu?	  

Undirspurningar	  mínar	  voru:	  Hvaða	  verkefni	  tengd	  heimamálum	  barnanna	  urðu	  til	  í	  ferlinu?	  

Hvernig	  þróaðist	  áhugi	  barna,	  foreldra	  og	  kennara	  þegar	  heimamál	  barnanna	  urðu	  hluti	  af	  

starfinu	  og	  hvernig	  áhrif	  hafði	  það	  á	  sjálfsmynd	  barnanna?	  Hvaða	  áskorunum	  stóð	  ég	  frammi	  

fyrir?	  Gögnin	  í	  rannsókninni	  voru	  vettvangsnótur,	  rannsóknardagbók	  og	  skráning	  á	  

umræðum	  og	  samtölum	  við	  samstarfsfólk,	  stjórnendur,	  teymi,	  foreldra	  og	  börn.	  Þær	  leiðir	  

sem	  ég	  nýtti	  til	  þess	  að	  hlúa	  að	  heimamálum	  barnanna	  voru	  meðal	  annars	  að	  taka	  fyrir	  eitt	  

tungumál	  í	  hverri	  viku,	  ræða	  um	  tungumálið,	  læra	  nokkur	  orð	  á	  því,	  bjóða	  foreldrum	  sem	  

töluðu	  viðkomandi	  tungumál	  að	  koma	  og	  lesa	  eða	  syngja	  fyrir	  börnin	  og	  merkja	  umhverfið	  á	  

því	  tungumáli.	  Aðaláskoranir	  verkefnisins	  voru	  tungumálavinna	  með	  yngstu	  börnunum,	  að	  

halda	  verkefninu	  gangandi	  í	  amstri	  dagsins	  og	  einnig	  að	  miðla	  hugmyndafræðinni	  til	  nýs	  

starfsfólks.	  Kennarar	  og	  foreldrar	  töluðu	  um	  jákvæð	  áhrif	  af	  verkefninu	  og	  aukið	  sjálfstraust	  

barna	  þegar	  þeirra	  tungumál	  var	  tekið	  fyrir.	  Einnig	  urðum	  við	  vör	  við	  aukinn	  áhuga	  og	  

meðvitund	  barnanna	  á	  tungumálum	  almennt.	  
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Abstract	  

Magical	  Languages:	  Action	  Research	  in	  a	  Multicultural	  Preschool	  

This	  essay	  is	  an	  action	  research	  on	  the	  pilot	  project	  Magical	  Languages	  and	  took	  place	  in	  an	  

intercultural	  preschool	  located	  in	  three	  buildings	  in	  Reykjavík.	  The	  project	  involves	  

application	  of	  the	  teaching	  method	  LAP	  (Linguistically	  Appropriate	  Practice)	  in	  the	  policy	  and	  

activities	  of	  the	  preschool.	  LAP	  is	  a	  teaching	  method	  developed	  by	  Roma	  Chumac-‐Horbatsch	  

in	  Canada	  that	  aims	  to	  include	  families’	  home	  languages	  within	  preschool	  activities.	  The	  aim	  

of	  this	  research	  is	  to	  make	  the	  children’s	  home	  languages	  a	  regular	  part	  of	  the	  school	  

environment	  and	  activities.	  My	  main	  research	  question	  was:	  What	  methods	  do	  I	  use	  to	  work	  

with	  teachers	  at	  the	  school	  in	  order	  to	  include	  the	  children’s	  home	  languages	  within	  

preschool	  activities?	  My	  sub-‐questions	  were:	  What	  projects	  related	  to	  the	  children’s	  home	  

languages	  were	  created	  in	  the	  process?	  How	  did	  the	  interest	  of	  the	  children,	  parents	  and	  

teachers	  develop	  when	  the	  children’s	  languages	  became	  a	  part	  of	  the	  preschool	  activities	  

and	  how	  did	  that	  affect	  the	  children’s	  sense	  of	  identity?	  What	  challenges	  did	  I	  come	  across?	  

The	  data	  for	  the	  research	  included	  field	  notes,	  research	  diary	  and	  documentation	  of	  

discussions	  and	  conversations	  with	  fellow	  teachers,	  leaders,	  team,	  parents	  and	  children.	  The	  

main	  method	  I	  used	  in	  order	  to	  include	  the	  children’s	  home	  languages	  was	  to	  focus	  on	  one	  

language	  each	  week,	  talk	  about	  the	  language,	  learn	  a	  few	  words,	  invite	  parents	  who	  spoke	  

that	  language	  to	  come	  and	  read	  or	  sing	  to	  the	  children	  as	  well	  as	  labelling	  the	  surroundings	  

with	  that	  language.	  The	  main	  challenges	  of	  the	  project	  were	  to	  include	  various	  languages	  

into	  our	  work	  with	  the	  youngest	  children,	  to	  keep	  the	  project	  going	  during	  busy	  everyday	  

school	  life,	  and	  to	  share	  the	  project’s	  conceptual	  framework	  with	  new	  staff	  members.	  

Teachers	  and	  parents	  talked	  about	  positive	  effects	  of	  the	  project	  and	  noticed	  children’s	  

increased	  self-‐confidence	  when	  their	  own	  language	  was	  introduced	  into	  the	  school.	  We	  also	  

recorded	  a	  general	  increase	  in	  the	  children’s	  awareness	  of	  and	  interest	  in	  other	  languages.	  	  
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1	  Inngangur	  	  

Á	  undanförnum	  árum	  hefur	  íslenskt	  samfélag	  breyst	  frá	  því	  að	  vera	  fremur	  einsleitt	  yfir	  í	  það	  

að	  verða	  að	  fjölmenningarsamfélagi.	  Þessa	  þróun	  má	  sjá	  í	  tölum	  frá	  Hagstofu	  Íslands	  (e.d.)	  

þar	  sem	  2,6	  prósent	  þjóðarinnar	  voru	  erlendir	  ríkisborgarar	  árið	  2000	  en	  8,9	  prósent	  árið	  

2017.	  Á	  vef	  Reykjavíkurborgar	  er	  greint	  frá	  því	  að	  í	  íslenskum	  leikskólum	  séu	  börn	  af	  

erlendum	  uppruna	  um	  18	  prósent	  og	  í	  nokkrum	  skólum	  er	  hlutfallið	  mun	  hærra.	  Í	  

leikskólanum	  þar	  sem	  ég	  starfa,	  sem	  hér	  verður	  kallaður	  Mosi,	  er	  hlutfall	  barna	  af	  erlendum	  

uppruna	  tæp	  50	  prósent	  og	  er	  21	  tungumál	  talað	  í	  barnahópnum.	  	  

Á	  leikskólaárunum	  öðlast	  börn	  þroska	  og	  menntun	  sem	  byggir	  grunn	  að	  því	  sem	  koma	  

skal	  í	  framtíðinni.	  Með	  fjölbreyttum	  aðferðum	  og	  viðfangsefnum	  er	  unnið	  að	  því	  að	  koma	  til	  

móts	  við	  ólíkar	  námsþarfir	  nemenda	  sem	  stuðla	  að	  alhliða	  þroska,	  velferð	  og	  menntun	  hvers	  

og	  eins	  (Mennta-‐	  og	  menningamálaráðuneyti,	  2011).	  Til	  að	  stuðla	  að	  jafngildum	  tækifærum	  

allra	  barna	  til	  náms	  þurfa	  kennsluhættir	  að	  taka	  mið	  af	  fjölbreytileika	  barnahópsins.	  Í	  

leikskólanum	  Mosa	  hefur	  verið	  leitast	  við	  að	  finna	  leiðir	  til	  þess	  að	  koma	  til	  móts	  við	  

fjölbreyttan	  bakgrunn	  barna	  þannig	  að	  öll	  börn	  eigi	  möguleika	  á	  virkri	  þátttöku.	  Síðan	  ég	  hóf	  

störf	  í	  leikskólanum	  fyrir	  tæpum	  fjórum	  árum	  hef	  ég	  reynt	  að	  koma	  með	  fjölmenningarlegar	  

áherslur	  inn	  í	  starfið	  og	  hef	  ég	  lagt	  sérstaka	  áherslu	  á	  vinnu	  með	  tungumál	  barnanna.	  	  

Síðastliðið	  vor	  hlaut	  leikskólinn	  styrk	  frá	  skóla-‐	  og	  frístundasviði	  Reykjavíkurborgar	  til	  

þess	  að	  fara	  af	  stað	  með	  þróunarverkefnið,	  Töfrandi	  tungumál.	  Verkefnið	  felst	  í	  innleiðingu	  á	  

kennsluaðferð	  sem	  kallast	  LAP	  (Linguistically	  appropriate	  practice)	  í	  stefnu	  og	  starf	  

leikskólans.	  LAP	  er	  kennsluaðferð	  sem	  miðar	  að	  því	  að	  heimamál	  allra	  barna	  séu	  hluti	  af	  

skólastarfinu.	  Aðferðin	  er	  þróuð	  í	  Kanada	  af	  Roma	  Chumak-‐Horbatsch.	  LAP	  aðferðin	  byggir	  á	  

niðurstöðum	  fjölmargra	  rannsókna	  sem	  gefa	  vísbendingar	  um	  að	  lykillinn,	  að	  því	  að	  efla	  

málþroska	  og	  læsi	  barna	  með	  annað	  móðurmál	  en	  ríkjandi	  er	  í	  skólastarfinu,	  felst	  í	  góðu	  

samstarfi	  við	  foreldra	  og	  markvissri	  vinnu	  með	  bæði	  nýja	  málið	  og	  móðurmálið.	  Roma	  

Chumak-‐Horbatsch	  (2012)	  hefur	  bent	  á	  að	  of	  mikil	  áhersla	  á	  að	  kenna	  nýja	  tungumálið	  í	  

skólanum	  á	  kostnað	  móðurmálsins	  feli	  í	  sér	  hættu	  á	  því	  að	  börnin	  tapi	  móðurmálinu.	  Slík	  

málskipti	  eru	  talin	  hafa	  alvarlegar	  afleiðingar	  fyrir	  þróun	  málþroskans,	  lestrarnám	  og	  tengsl	  

við	  fjölskyldur.	  Foreldrar	  tvítyngdra	  barna	  vilja	  að	  börnin	  þrói	  heimamál	  sitt	  og	  læsishæfni	  og	  

haldi	  tengslum	  við	  fjölskyldu	  sína	  og	  samfélag.	  Þeir	  vilja	  einnig	  að	  börnin	  læri	  meirihlutamálið	  
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til	  þess	  að	  þau	  njóti	  velgengni	  í	  skóla	  og	  síðar	  í	  lífinu.	  Mikilvægt	  er	  að	  skólasamfélagið	  átti	  sig	  

á	  því	  að	  þar	  sem	  börnin	  tilheyra	  tveimur	  menningarheimum,	  heima	  og	  í	  skólanum,	  séu	  

tungumála-‐	  og	  læsisþarfir	  þeirra	  tvíþættar	  (Roma	  Chumak-‐Horbatsch,	  2012).	  

Megináherslur	  í	  stefnu	  skóla-‐	  og	  frístundasviðs	  Reykjavíkur	  um	  fjölmenningarlegt	  skóla-‐	  

og	  frístundarstarf,	  Heimurinn	  er	  hér,	  eru	  fjölbreyttir	  kennslu-‐	  og	  starfshættir,	  íslenska	  sem	  

annað	  mál,	  virkt	  tvítyngi	  og	  foreldrasamstarf.	  Áherslurnar	  í	  verkefninu	  ríma	  vel	  við	  fyrrgreinda	  

þætti	  í	  fjölmenningarstefnu	  SFS.	  Í	  leikskólanum	  Mosa	  hefur	  verið	  lögð	  áhersla	  á	  myndrænt	  

umhverfi	  til	  þess	  að	  ný	  börn	  eigi	  auðveldara	  með	  að	  átta	  sig	  á	  dagskipulagi,	  leikefni	  og	  fleira.	  

Þetta	  hefur	  reynst	  börnum	  sem	  eru	  að	  byrja	  í	  leikskólanum	  vel,	  sérstaklega	  þeim	  sem	  ekki	  

tala	  íslensku.	  Kennarar	  teikna	  gjarnan	  sögur	  og	  lagatexta	  eða	  nota	  muni	  og	  brúður	  í	  samveru-‐	  

og	  lesstundum	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  öll	  börn	  fái	  tækifæri	  til	  þess	  að	  fylgjast	  með	  óháð	  því	  hvar	  

þau	  eru	  stödd	  í	  íslensku.	  Þá	  hafa	  skráningarbækur	  verið	  notaðar	  fyrir	  tví-‐	  og	  fjöltyngd	  börn	  til	  

þess	  að	  sýna	  foreldrum	  viðfangsefni	  barnanna	  í	  leikskólanum.	  Teknar	  eru	  myndir	  af	  

börnunum	  í	  leikskólastarfinu	  og	  þær	  límdar	  í	  bókina.	  Börnin	  fara	  síðan	  með	  bókina	  heim	  og	  

eru	  foreldrar	  hvattir	  til	  þess	  að	  ræða	  um	  myndirnar	  á	  móðurmálinu	  við	  börnin.	  Foreldrar	  eru	  

einnig	  hvattir	  til	  þess	  að	  setja	  myndir	  að	  heiman	  inn	  í	  bókina	  og	  þá	  geta	  kennarar	  og	  börn	  

talað	  um	  myndirnar	  í	  leikskólanum	  á	  íslensku.	  Notkun	  bókanna	  hefur	  reynst	  vel	  en	  í	  viðbót	  við	  

það	  að	  sýna	  myndir	  af	  barninu	  í	  leikskólastarfinu	  eru	  til	  dæmis	  settar	  upplýsingar	  um	  hvaða	  

verkefni	  eða	  þemu	  er	  verið	  að	  vinna	  að	  og	  hvaða	  lög	  er	  verið	  að	  syngja.	  Þegar	  foreldrar	  setja	  

inn	  myndir	  að	  heiman	  fá	  kennarar	  og	  börn	  í	  leikskólanum	  einnig	  innsýn	  í	  heimamenningu	  

barnanna.	  Byrjað	  var	  að	  nota	  bækurnar	  fyrir	  tví-‐	  og	  fjöltyngd	  börn	  en	  nú	  eru	  öll	  börn	  

leikskólans	  með	  slíka	  bók.	  	  

Í	  gegnum	  leikskólastarfið	  hefur	  mér	  orðið	  ljóst	  hve	  mikilvægt	  það	  er	  fyrir	  sjálfsmynd	  

barna	  að	  uppruna	  þeirra	  og	  tungumáli	  séu	  gefinn	  gaumur.	  Í	  starfi	  mínu	  sem	  verkefnastjóri	  

fjölmenningar	  og	  eftir	  þátttöku	  í	  ákveðnum	  verkefnum	  sem	  tengdust	  alþjóðadegi	  

móðurmálsins	  annars	  vegar	  og	  Barnamenningarhátíð	  hins	  vegar	  jókst	  áhugi	  minn	  á	  því	  að	  

vinna	  enn	  frekar	  með	  tungumál	  barnanna.	  	  
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1.1	  Tilgangur	  og	  markmið	  verkefnisins	  

Leikskólinn	  Mosi	  er	  með	  fjölbreyttan	  barna-‐	  og	  foreldrahóp	  og	  því	  er	  mikilvægt	  að	  

leikskólastarfsmenn	  þrói	  þekkingu	  sína	  og	  færni	  til	  að	  vinna	  með	  fjölmenningarlegt	  

leikskólastarf	  og	  hlúi	  að	  mismunandi	  menningarheimum	  og	  tungumálum.	  Því	  til	  viðbótar	  

hefur	  á	  nýliðnum	  árum	  aukist	  krafa	  til	  leikskóla	  um	  að	  vinna	  markvisst	  með	  málþroska	  og	  læsi	  

leikskólabarna.	  Það	  kemur	  bæði	  fram	  í	  læsisstefnu	  fyrir	  leikskóla	  og	  fjölmenningarstefnu	  

skóla-‐	  og	  frístundasviðs,	  Heimurinn	  er	  hér,	  en	  ekki	  síður	  í	  tengslum	  við	  útkomu	  Hvítbókar	  

ráðuneytisins	  og	  umræðu	  um	  að	  of	  stór	  hópur	  grunnskólabarna	  nái	  ekki	  viðunandi	  árangri	  í	  

lestri	  þegar	  lengra	  er	  komið	  í	  námi.	  	  

Eins	  og	  bent	  hefur	  verið	  á	  þá	  leggur	  Roma	  Chumak-‐Horbatsch	  (2012)	  áherslu	  á	  mikilvægi	  

þess	  að	  hlúa	  að	  heimamálum	  barna	  á	  sama	  tíma	  og	  þau	  læra	  meirihlutamálið.	  Þetta	  er	  bæði	  

mikilvægt	  fyrir	  nám	  og	  þátttöku	  barnanna	  í	  samfélaginu	  og	  hjálpar	  þeim	  að	  þróa	  með	  sér	  

jákvæða	  sjálfsmynd.	  Með	  því	  að	  skapa	  rými	  fyrir	  öll	  tungumálin	  í	  leikskólaumhverfinu	  er	  

börnunum	  gerð	  grein	  fyrir	  því	  að	  tungumálaheimar	  þeirra	  þurfi	  ekki	  að	  vera	  aðskildir.	  Litið	  er	  

á	  það	  sem	  hvatningu	  fyrir	  börnin	  til	  að	  nota	  og	  þróa	  móðurmál	  sitt	  og	  nýta	  þær	  

tungumálaauðlindir	  sem	  þar	  er	  að	  finna	  til	  að	  tengja	  við	  og	  læra	  tungumál	  skólaumhverfisins.	  

Tilgangur	  þessarar	  rannsóknar	  er	  að	  skoða	  þær	  leiðir	  sem	  ég	  nýti	  með	  starfsfólki	  leikskólans	  

Mosa,	  að	  því	  að	  hlúa	  að	  heimamálum	  barnanna,	  með	  það	  að	  markmiði	  að	  þróa	  

fjölmenningarlega	  starfshætti	  innan	  leikskólans.	  Þar	  sem	  um	  starfendarannsókn	  er	  að	  ræða	  

er	  áherslan	  á	  hvernig	  ég	  leiði	  verkefnið	  áfram	  í	  því	  ferli	  að	  þróa	  fjölmenningarlega	  

kennsluhætti	  byggða	  á	  hugmyndafræði	  LAP	  í	  leikskólanum.	  

Rannsóknarspurning	  mín	  er:	  Hvaða	  leiðir	  nýti	  ég	  til	  þess	  að	  vinna	  með	  starfsfólki	  

leikskólans	  í	  að	  hlúa	  að	  heimamálum	  barnanna	  í	  leikskólastarfinu?	  	  

1.2	  Uppbygging	  verkefnisins	  

Í	  kafla	  tvö	  er	  fræðilegur	  bakgrunnur	  verkefnisins	  kynntur.	  Byrjað	  er	  á	  fjalla	  um	  hlutverk	  og	  

skipulag	  leikskóla	  í	  2.1,	  fjölmenningarlega	  menntun	  í	  2.2,	  móðurmál	  og	  tvítyngi	  í	  2.3,	  

foreldrasamstarf	  í	  2.4	  og	  LAP	  aðferðina,	  málörvun,	  þátttöku	  barna	  og	  kennsluhætti	  í	  2.5.	  Í	  

kafla	  þrjú	  verður	  farið	  yfir	  aðferðafræðafræði	  rannsóknarinnar	  sem	  er	  starfendarannsókn,	  

þróunarverkefnið	  Töfrandi	  tungumál	  í	  3.1	  og	  þátttakendur	  í	  3.2.	  Farið	  verður	  yfir	  gögn	  

rannsóknarinnar	  í	  3.3,	  þ.e.	  rannsóknardagbók	  í	  3.3.1,	  samræður	  og	  teymisfundi	  í	  3.3.2,	  
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vettvangsathuganir	  í	  3.3.3	  og	  ljósmyndir,	  myndbandsupptökur	  og	  netheimildir	  í	  3.3.4.	  Þá	  

verður	  farið	  yfir	  gagnagreiningu	  í	  3.4	  og	  loks	  siðferðileg	  atriði	  í	  3.5.	  Í	  kafla	  fjögur	  verður	  farið	  

yfir	  niðurstöður	  rannsóknarinnar,	  leikskólann	  Mosa,	  aðdraganda	  verkefnisins	  og	  breytingu	  á	  

umhverfi	  í	  4.1,	  verkefni	  sem	  sneru	  að	  því	  að	  hlúa	  að	  heimamálum	  barnanna	  í	  4.2,	  þátt	  

kennara	  í	  4.3,	  foreldrasamstarf	  í	  4.4	  og	  samantekt	  í	  4.5.	  Í	  fimmta	  kafla	  eru	  umræður,	  þar	  sem	  

helstu	  niðurstöður	  rannsóknarinnar	  verða	  ræddar	  og	  settar	  í	  fræðilegt	  samhengi.	  Farið	  verður	  

yfir	  aðferðir	  tengdum	  málþroska	  og	  bernskulæsi	  í	  5.1,	  leiðir	  til	  að	  styrkja	  og	  örva	  fjölbreytt	  

tungumál	  önnur	  en	  íslensku	  í	  5.2,	  styrking	  sjálfsmyndar	  í	  5.3,	  hvernig	  heimamál	  barnanna	  

voru	  gerð	  sýnileg	  í	  5.4	  og	  loks	  lagt	  mat	  á	  hvernig	  til	  tókst	  í	  5.5.	  Loks	  eru	  lokaorð	  í	  kafla	  sex.	  	  
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2	  Fræðileg	  umfjöllun	  	  

Í	  þessum	  kafla	  verður	  fjallað	  um	  þann	  fræðilega	  grunn	  sem	  lagður	  er	  til	  grundvallar	  

rannsókninni.	  Byrjað	  verður	  á	  að	  skoða	  hlutverk	  og	  skipulag	  leikskóla	  þar	  sem	  greint	  verður	  

frá	  forystu	  og	  lærdómssamfélagi	  í	  leikskólum.	  Þá	  verður	  sagt	  frá	  fjölmenningarlegri	  menntun,	  

sér	  í	  lagi	  hugmyndum	  Banks	  (2010)	  og	  Cummins	  (2016).	  Síðan	  verður	  talað	  um	  hugtökin	  

móðurmál	  og	  tvítyngi	  og	  mismunandi	  hugmyndir	  um	  tví-‐	  og	  fjöltyngi.	  Næst	  verður	  fjallað	  um	  

mikilvægi	  foreldrasamstarfs	  og	  sjálfsmynd	  barna.	  Þá	  verður	  greint	  frá	  kennsluaðferðinni	  LAP	  

sem	  Chumak-‐Horbatsch	  (2012)	  hefur	  þróað	  og	  loks	  frá	  málörvun,	  þátttöku	  barna	  og	  

kennsluaðferðum	  sem	  hægt	  er	  að	  nýta	  til	  að	  hlúa	  að	  heimamálum	  barna	  í	  leikskólanum.	  	  

2.1	  Hlutverk	  og	  skipulag	  leikskóla	  

Leikskólar	  starfa	  samkvæmt	  reglum	  Aðalnámskrár	  leikskóla	  frá	  árinu	  2011	  og	  á	  hún	  að	  vera	  

leiðarvísir	  fyrir	  leikskólastarf.	  Aðalnámskrá	  á	  að	  samræma	  menntun,	  uppeldi	  og	  umönnun	  

leikskólabarna	  og	  jafnframt	  að	  tryggja	  jafnrétti	  allra	  barna	  til	  náms	  og	  uppeldis	  í	  leikskólum	  

landsins	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2011).	  Undir	  jafnrétti	  falla	  margir	  þættir	  

eins	  og	  „aldur,	  búseta,	  fötlun,	  kyn,	  kynhneigð,	  litarháttur,	  lífsskoðanir,	  menning,	  stétt,	  

trúarbrögð,	  tungumál,	  ætterni,	  þjóðerni“	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2011:15).	  Í	  

leikskólanum	  hefst	  formleg	  menntun	  einstaklinga	  og	  leikskólaaldurinn	  er	  mikilvægur	  tími	  

náms	  og	  þroska	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2011).	  Barnasáttmáli	  Sameinuðu	  

þjóðanna	  hefur	  verið	  í	  gildi	  á	  Íslandi	  síðan	  árið	  1992.	  Í	  samningnum	  felst	  alþjóðleg	  

viðurkenning	  á	  að	  börn	  séu	  hópur	  sem	  eigi	  að	  hljóta	  sérstaka	  vernd	  umfram	  hina	  fullorðnu.	  

Þar	  að	  auki	  felur	  samningurinn	  í	  sér	  viðurkenningu	  á	  því	  að	  börn	  séu	  sjálfstæðir	  einstaklingar	  

með	  eigin	  réttindi	  og	  að	  þessi	  réttindi	  séu	  tryggð	  án	  mismununar	  af	  nokkru	  tagi	  (Samningur	  

Sameinuðu	  þjóðanna,	  1989).	  Heimurinn	  er	  hér	  er	  stefna	  skóla-‐	  og	  frístundasviðs	  um	  

fjölmenningarlegt	  skóla-‐	  og	  frístundastarf.	  Þar	  kemur	  fram	  að	  þróun	  fjölmenningarlegra	  

kennsluhátta	  þurfi	  að	  fela	  í	  sér	  að	  allir	  nemendur	  hafi	  áhrif	  á	  sitt	  nám	  og	  að	  hlustað	  sé	  á	  

raddir	  þeirra.	  Markmiðið	  með	  fjölbreyttum	  kennslu-‐	  og	  starfsháttum	  er	  að	  koma	  til	  móts	  við	  

mismunandi	  þarfir	  og	  þekkingu	  barna	  og	  ungmenna.	  Einnig	  er	  lögð	  áhersla	  á	  að	  skoða	  hvernig	  

nýta	  megi	  fjölbreytileika	  barna-‐	  og	  foreldrahópa	  sem	  styrkleika	  í	  starfi	  þar	  sem	  tekið	  er	  tillit	  til	  

mismunandi	  þarfa,	  menningar	  og	  reynslu	  (Reykjavíkurborg,	  2014:9).	  	  	  
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Vasquez,	  Long	  og	  Souto-‐Manning	  (2016)	  segja	  að	  þörf	  sé	  fyrir	  hugrakka	  stjórnendur,	  

sem	  þora	  að	  hugsa	  út	  fyrir	  boxið	  og	  berjast	  gegn	  ríkjandi	  hugmyndum	  í	  skólastarfi	  í	  leit	  að	  

félagslegu	  réttlæti	  fyrir	  alla.	  Of	  algengt	  er	  í	  yngri	  barna	  kennslu	  að	  umhverfi,	  námskrá,	  

kennsluaðferðir	  og	  tungumál	  byggist	  á	  meirihlutamenningunni	  (Vasquez,	  Long	  og	  Souto-‐

Manning,	  2016).	  Stjórnun	  og	  starf	  í	  leikskóla	  snýst	  fyrst	  og	  fremst	  um	  samskipti	  og	  er	  talað	  

um	  að	  jákvæð	  sambönd	  milli	  hinna	  fullorðnu	  annars	  vegar	  og	  fullorðinna	  og	  barna	  hins	  vegar	  

séu	  grunnurinn	  að	  góðu	  leikskólastarfi.	  Góð	  sambönd	  þróast	  út	  frá	  öryggi	  og	  trausti	  (Rodd,	  

2013).	  Að	  mati	  Rodd	  (2013)	  er	  ákvarðanataka	  kjarninn	  í	  ferli	  stjórnenda	  en	  hún	  segir	  til	  um	  

hvernig	  þeir	  skipuleggja	  og	  beina	  leikskólastarfi	  í	  átt	  að	  settu	  marki.	  Þýðingarmesta	  hlutverk	  

stjórnenda	  er	  að	  byggja	  upp	  og	  miðla	  sýn	  sem	  kennarar	  og	  fjölskyldur	  aðhyllast	  og	  styðja	  

(Rodd,	  2013).	  Undanfarna	  áratugi	  hafa	  rannsóknir	  sýnt	  (Henderson	  og	  Berla,	  1994)	  fram	  á	  að	  

samstarf	  heimilis	  og	  skóla	  sé	  lykillinn	  að	  velgengni	  barna	  hvort	  sem	  litið	  er	  til	  náms	  eða	  

velferðar	  þeirra	  alla	  ævi	  (Anna	  Þorbjörg	  Ingólfsdóttir	  og	  Elsa	  Sigríður	  Jónsdóttir,	  2006).	  Í	  

leikskólum	  þarf	  að	  stuðla	  að	  góðu	  foreldrasamstarfi	  við	  alla	  foreldra,	  ekki	  síður	  þá	  sem	  eru	  af	  

erlendum	  uppruna.	  Þá	  getur	  þurft	  að	  beita	  öðruvísi	  nálgun	  í	  samskiptum,	  til	  dæmis	  ef	  aðilar	  

deila	  ekki	  sama	  tungumáli	  (Anna	  Lilja	  Sævarsdóttir,	  Anna	  Elísa	  Hreiðarsdóttir	  og	  Hermína	  

Gunnþórsdóttir,	  2013).	  Með	  góðu	  samstarfi	  tengjast	  saman	  tvær	  mikilvægustu	  stofnanirnar	  í	  

lífi	  barna	  og	  veitir	  þeim	  nauðsynlegan	  stuðning	  (Anna	  Þorbjörg	  Ingólfsdóttir	  og	  Elsa	  Sigríður	  

Jónsdóttir,	  2006).	  	  

Jöfn	  tækifæri	  til	  náms	  og	  starfsþróunar	  innan	  skóla	  eru	  mikilvæg	  forsenda	  fyrir	  því	  að	  

byggja	  upp	  samfélag	  sem	  lærir	  (Svava	  Björg	  Mörk	  og	  Rúnar	  Sigþórsson,	  2011).	  Til	  að	  svo	  megi	  

verða	  þarf	  að	  skilgreina	  hlutverk	  leiðtoga	  innan	  skólans	  og	  dreifa	  forystunni	  þannig	  að	  allir	  

verði	  þátttakendur	  og	  eigi	  hlutdeild	  í	  tilteknu	  verkefni	  (Svava	  Björg	  Mörk	  og	  Rúnar	  

Sigþórsson,	  2011).	  Dreifð	  forysta,	  að	  mati	  Rodd	  (2013),	  er	  mikilvæg	  til	  þess	  að	  mæta	  auknum	  

kröfum	  í	  yngri	  barna	  kennslu	  og	  því	  þarf	  að	  dreifa	  ábyrgðinni	  á	  stjórnendur	  og	  á	  teymið.	  Að	  

starfa	  sem	  teymi	  að	  sameiginlegu	  markmiði	  er	  af	  mörgum	  talinn	  lykillinn	  að	  því	  að	  takast	  á	  

við	  þær	  fjölmörgu	  áskoranir	  sem	  verða	  á	  vegi	  kennara	  í	  leikskólastarfi.	  Teymi	  er	  skilgreint	  

sem	  hópur	  fólks	  sem	  vinnur	  saman	  á	  skilvirkan	  hátt	  til	  þess	  að	  ná	  settum	  markmiðum	  (Rodd,	  

2013).	  Flestir	  kennarar	  í	  leikskólum	  skilja	  að	  það	  að	  vinna	  sem	  teymi	  felur	  meira	  í	  sér	  en	  að	  

mæta	  til	  vinnu	  á	  hverjum	  degi.	  Það	  felur	  í	  sér	  skilning	  á	  sameiginlegri	  ábyrgð	  stjórnenda	  og	  
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teymismeðlima.	  Góð	  teymisvinna	  eykur	  gæði	  leikskólastarfs	  ásamt	  því	  að	  auka	  starfsánægju	  

og	  draga	  úr	  álagi	  (Rodd,	  2013).	  

2.2 	  Fjölmenningarleg	  menntun	  

Fjölmenningarlegt	  skólastarf	  veitir	  öllum	  nemendum	  –	  óháð	  kynferði,	  þjóðerni,	  litarhætti,	  

stétt	  eða	  menningareinkennum	  –	  jafnan	  rétt	  til	  náms	  (Banks,	  2010;	  Nieto,	  2010).	  Markmið	  

fjölmenningarlegrar	  menntunar	  er	  að	  hjálpa	  öllum	  nemendum	  að	  öðlast	  þekkingu,	  viðhorf	  og	  

hæfileika	  til	  þess	  að	  eiga	  í	  samskiptum	  á	  milli	  menninga	  (Nieto,	  2010).	  Banks	  (2007)	  bendir	  á	  

að	  eins	  og	  skipulagi	  skóla	  er	  háttað	  í	  dag,	  þá	  hafi	  nemendur	  sem	  tilheyra	  ríkjandi	  menningu	  

samfélags	  betri	  námstækifæri	  en	  nemendur	  sem	  tilheyra	  minnihlutahópum	  (Banks,	  2007).	  TIl	  

að	  breyta	  þessu	  þarf	  að	  taka	  tillit	  til	  fjölbreytileika	  nemendahópsins	  og	  vinna	  að	  því	  að	  skapa	  

öllum	  	  jafngild	  tækifæri	  til	  náms.	  Banks	  (2010)	  heldur	  því	  fram	  að	  til	  að	  auka	  jafnrétti	  í	  

menntun	  fyrir	  alla	  nemendur	  þurfi	  stórgerðar	  breytingar	  á	  skólakerfinu.	  Til	  að	  

fjölmenningarleg	  menntun	  verði	  að	  veruleika	  þarf	  að	  breyta	  skólakerfinu,	  kennslu-‐	  og	  

lærdómsnálgunum,	  þannig	  að	  allir	  nemendur,	  af	  báðum	  kynjum	  og	  frá	  mismunandi	  

menningar-‐	  og	  tungumálabakgrunni,	  hafi	  jafngild	  tækifæri	  til	  náms	  á	  eigin	  forsendum	  (Banks,	  

2010).	  Með	  jafngildum	  tækifærum	  er	  átt	  við	  það	  að	  veita	  börnum	  og	  fjölskyldum	  þeirra	  þann	  

stuðning	  sem	  þau	  þurfa	  og	  getur	  hann	  verið	  mismikill	  hverju	  sinni.	  Til	  að	  koma	  til	  móts	  við	  

alla	  er	  sem	  sagt	  mikilvægt	  að	  veita	  börnum	  og	  fjölskyldum	  þeirra	  þann	  stuðning	  sem	  þau	  

þurfa	  fremur	  en	  að	  allir	  fái	  sama	  stuðning.	  Samkvæmt	  Banks	  (2010)	  á	  fjölmenningarleg	  

menntun	  að	  stuðla	  að	  því	  að	  nemendur	  þrói	  þekkingu	  sína,	  hæfileika	  og	  viðhorf	  þannig	  að	  

það	  nýtist	  þeim	  í	  þeirra	  minnihlutamenningu,	  í	  ríkjandi	  menningu	  samfélagsins	  sem	  og	  í	  

alþjóðasamfélaginu.	  	  

Fjölmenningarlegar	  áherslur	  í	  skólastarfi	  eru	  mikilvægar.	  Þær	  stuðla	  að	  skilningi	  og	  

virðingu	  fyrir	  mismunandi	  menningarhefðum	  og	  trú	  að	  því	  marki	  að	  hugmyndirnar	  

samræmist	  félagslegu	  réttlæti	  og	  mannréttindum	  sem	  skilgreind	  eru	  í	  plöggum	  eins	  og	  

Barnasáttmála	  Sameinuðu	  þjóðanna	  (Cummins,	  2016).	  Í	  umræðu	  um	  mikilvægi	  

fjölmenningarlegrar	  menntunar	  tekur	  Cummins	  (2016)	  tungumál	  nemenda	  sérstaklega	  fyrir.	  

Hann	  segir	  að	  flestir	  skólar	  í	  heiminum	  með	  fjöltyngda	  nemendahópa	  viðurkenna	  ekki,	  virða	  

né	  fagna	  tungumálum	  nemenda	  (Cummins,	  2016).	  Í	  sumum	  löndum	  hefur	  því	  jafnvel	  verið	  

þannig	  farið	  að	  kennarar	  hafi	  refsað	  eða	  ávítað	  nemendur	  fyrir	  að	  tala	  eigin	  móðurmál	  í	  
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skólanum.	  Vissulega	  hafa	  orðið	  framfarir	  í	  áttina	  að	  fjölmenningarlegum	  áherslum	  í	  kennslu	  

og	  víða	  eru	  kennarar	  orðnir	  jákvæðir	  gagnvart	  mismunandi	  tungumálum	  og	  menningu	  

nemenda	  en	  telja	  ekki	  að	  þau	  tungumál	  og	  menning	  eigi	  erindi	  við	  námskrána	  sem	  þeir	  eiga	  

að	  kenna	  samkvæmt.	  Þegar	  ekki	  er	  tekið	  tillit	  til	  fjölbreytileika	  barnahópsins,	  er	  ómeðvitað	  

verið	  að	  senda	  þau	  skilaboð	  til	  barna	  að	  móðurmál	  þeirra	  séu	  óæðri	  meirihlutamálinu	  og	  það	  

getur	  haft	  neikvæð	  áhrif	  á	  sjálfsmynd	  þeirra.	  Cummins	  (2001)	  segir	  að	  ef	  börn	  fái	  skilaboð	  um	  

það	  að	  tungumál	  þeirra	  og	  menning	  eigi	  ekki	  heima	  í	  skólastofunni	  þurfi	  þau	  þar	  með	  að	  skilja	  

eftir	  mikilvægan	  hluta	  af	  því	  hver	  þau	  eru	  fyrir	  utan	  skólastofuna.	  Þegar	  þau	  verða	  fyrir	  slíkri	  

höfnun	  eru	  þau	  ólíklegri	  til	  þess	  að	  taka	  virkan	  þátt	  í	  kennslustundum.	  	  

Í	  dag	  má	  víða	  sjá	  merki	  um	  aukna	  meðvitund	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  tungumál	  og	  menning	  

nemenda	  séu	  tengd	  áherslum	  í	  námskrám	  (Cummins,	  2016;	  2012).	  Cummins	  (2016)	  bendir	  á	  

að	  þessi	  tengsl	  feli	  einfaldlega	  í	  sér	  að	  staðfesta	  almennt	  viðurkennda	  kennslu-‐	  og	  

uppeldisfræði	  sem	  skoðar	  barnið	  í	  heild	  og	  tengir	  námskrána	  við	  bakgrunnsþekkingu	  

nemenda.	  Það	  að	  gera	  tungumál	  og	  menningu	  nemenda	  hluta	  af	  skólastarfinu	  getur	  haft	  

jákvæð	  áhrif	  á	  sjálfsmynd	  barna,	  hjálpað	  þeim	  að	  halda	  tengslum	  við	  fjölskyldu	  sína	  og	  

samfélög	  og	  að	  ná	  góðum	  tökum	  á	  meirihlutatungumálinu.	  Nánar	  verður	  fjallað	  um	  tengsl	  

tungumáls	  og	  sjálfsmyndar	  í	  kafla	  2.5.	  

2.3 	  Móðurmál	  og	  tvítyngi	  

Málþroski	  á	  leikskólaaldri	  er	  grunnurinn	  að	  félags-‐	  og	  vitsmunaþroska	  barna	  og	  undirstaða	  

lestrarnáms.	  Það	  er	  því	  brýnt	  að	  börn	  nái	  tökum	  á	  því	  máli	  eða	  málum	  sem	  töluð	  eru	  á	  heimili	  

þeirra	  og	  í	  skóla	  strax	  á	  leikskólaaldri	  (Hrafnhildur	  Ragnarsdóttir,	  2015).	  Á	  þessum	  árum	  

öðlast	  börn	  þroska	  og	  menntun	  sem	  byggir	  grunn	  að	  því	  sem	  koma	  skal	  í	  framtíðinni.	  Með	  

fjölbreyttum	  aðferðum	  og	  viðfangsefnum	  er	  unnið	  að	  því	  að	  koma	  til	  móts	  við	  ólíkar	  

námsþarfir	  nemenda	  sem	  stuðla	  að	  alhliða	  þroska,	  velferð	  og	  menntun	  hvers	  og	  eins	  

(Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2011).	  

Hugtökin	  móðurmál	  og	  tvítyngi	  hafa	  verið	  skilgreind	  á	  marga	  vegu,	  sérstaklega	  hið	  

síðarnefnda.	  Elín	  Þöll	  Þórðardóttir	  (2007)	  talar	  um	  móðurmál	  sem	  það	  mál	  sem	  börn	  læri	  

fyrst	  og	  noti	  daglega	  heima	  hjá	  sér	  í	  æsku.	  Sigurður	  Konráðsson	  (2007)	  gerir	  ráð	  fyrir	  að	  börn	  

læri	  móðurmál	  af	  foreldrum	  sínum	  eða	  þeim	  sem	  annast	  þau	  og	  að	  börnin	  haldi	  síðan	  áfram	  

máltökunni	  með	  því	  að	  læra	  líka	  hvert	  af	  öðru.	  Hann	  talar	  um	  að	  fólk	  haldi	  áfram	  að	  læra	  
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móðurmál	  sitt	  alla	  ævi	  þó	  eiginlegri	  máltöku	  ljúki	  þegar	  börn	  eru	  á	  milli	  fjögurra	  og	  sex	  ára.	  

Samkvæmt	  Elínu	  Þöll	  Þórðardóttur	  (2007)	  skilgreina	  sumir	  fræðimenn	  tvítyngi	  þröngt,	  það	  er	  

tala	  aðeins	  um	  tvítyngi	  þegar	  börn	  hafa	  alist	  upp	  við	  tvítyngi	  frá	  unga	  aldri.	  Aðrir	  nota	  mun	  

víðari	  skilgreiningu	  þegar	  kemur	  að	  tvítyngi,	  það	  er	  nota	  tvítyngi	  yfir	  alla	  þá	  sem	  nota	  tvö	  

tungumál	  að	  einhverju	  marki	  í	  daglegu	  lífi	  (Elín	  Þöll	  Þórðardóttir,	  2007).	  Hér	  verður	  notast	  við	  

skilgreiningu	  Birnu	  Arnbjörnsdóttur	  (2010)	  sem	  segir	  að	  þegar	  börn	  læri	  tvö	  eða	  fleiri	  

tungumál	  samtímis	  sé	  talað	  um	  að	  þau	  séu	  tvítyngd	  eða	  fjöltyngd	  og	  þá	  geta	  þau	  haft	  tvö	  eða	  

fleiri	  tungumál	  að	  móðurmáli	  (Birna	  Arnbjörnsdóttir,	  2010).	  	  

Mikilvægt	  er	  að	  þeir	  sem	  vinna	  með	  tvítyngdum	  börnum	  átti	  sig	  á	  að	  mikill	  

einstaklingsmunur	  er	  á	  málkunnáttu	  og	  málnotkun	  tvítyngdra	  barna	  eftir	  því	  hvaða	  reynslu	  

þau	  búa	  yfir	  (Elín	  Þöll	  Þórðardóttir,	  2007).	  Þar	  að	  auki	  dreifist	  orðaforði	  tvítyngdra	  barna	  

gjarnan	  á	  tungumálin	  þannig	  að	  þau	  þekkja	  orð	  sem	  tengjast	  fjölskyldulífi	  á	  móðurmálinu,	  

skólastarfinu	  á	  nýja	  málinu	  en	  sum	  orð	  á	  báðum	  málum	  (Sigríður	  Ólafsdóttir,	  Freyja	  

Birgisdóttir,	  Hrafnhildur	  Ragnarsdóttir	  og	  Sigurgrímur	  Skúlason,	  2016).	  Að	  þessu	  þarf	  að	  huga	  

þegar	  meta	  á	  málþroska	  og	  framfarir	  þeirra	  í	  málþroska	  og	  námi	  og	  jafnframt	  við	  val	  á	  

kennsluaðferðum	  (Elín	  Þöll	  Þórðardóttir,	  2007).	  García	  og	  Kleyn	  (2016)	  tala	  um	  mikilvægi	  þess	  

að	  tví-‐	  og	  fjöltyngd	  börn	  fái	  tækifæri	  til	  þess	  að	  koma	  með	  heimamál	  sitt	  inn	  í	  kennslustofuna.	  

Þær	  segja	  að	  þegar	  meta	  eigi	  kunnáttu	  og	  framfarir	  tvítyngdra	  barna	  þá	  sé	  ekki	  sanngjarnt	  að	  

prófa	  þau	  aðeins	  í	  öðru	  málinu	  heldur	  eigi	  þau	  að	  fá	  tækifæri	  til	  þess	  að	  nýta	  alla	  sína	  

kunnáttu	  í	  báðum	  eða	  öllum	  tungumálunum	  sem	  þau	  nota	  í	  daglegu	  lífi.	  Þá	  þurfi	  kennarar	  að	  

útbúa	  matstæki	  sem	  geri	  nemendum	  kleift	  að	  sýna	  kunnáttu	  sína	  með	  því	  að	  nýta	  alla	  sína	  

tungumálaþekkingu.	  Nánar	  verður	  fjallað	  um	  samskipti	  þvert	  á	  tungumál,	  málörvun	  og	  

kennsluaðferðir	  í	  2.4	  og	  2.5.	  	  

Elín	  Þöll	  Þórðardóttir	  (2007)	  segir	  að	  margt	  sé	  sameiginlegt	  með	  máltöku	  eintyngdra	  og	  

tvítyngdra	  barna,	  það	  er	  börn	  hafa	  tilhneigingu	  til	  þess	  að	  læra	  atriði	  móðurmáls	  síns	  í	  

ákveðinni	  röð	  og	  tvítyngd	  börn	  gera	  yfirleitt	  slíkt	  hið	  sama	  nema	  í	  hvoru	  máli	  fyrir	  sig.	  Elín	  

talar	  um	  að	  tvítyngd	  börn	  haldi	  málunum	  nokkurn	  veginn	  aðskildum	  þó	  að	  stundum	  blandi	  

þau	  málunum	  saman.	  Áður	  var	  það,	  að	  blanda	  eða	  rugla	  málum	  saman,	  talið	  benda	  til	  lélegs	  

málþroska	  en	  nú	  er	  það	  viðurkennt	  sem	  eðlilegur	  hluti	  af	  málnotkun	  tvítyngdra	  (Elín	  Þöll	  

Þórðardóttir,	  2007).	  Sú	  hugmyndafræðilega	  nálgun	  sem	  García	  og	  Kleyn	  (2016)	  byggja	  á	  horfa	  

á	  málkerfi	  tvítyngdra	  á	  annan	  hátt	  en	  tíðkast	  hefur	  hingað	  til	  og	  halda	  því	  fram	  að	  tungumál	  
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tvítyngdra	  séu	  ekki	  aðskilin.	  Þær	  segja	  að	  ef	  tungumálum	  tvítyngdra	  einstaklinga	  sé	  haldið	  

aðskildum	  þýði	  það	  einfaldlega	  að	  þeir	  bæti	  öðru	  tungumáli	  við	  móðurmál	  sitt	  en	  að	  það	  sé	  

flóknara	  en	  svo.	  Kennsla	  þvert	  á	  tungumál	  snýst	  um	  að	  tvítyngdir	  nemendur	  fái	  tækifæri	  til	  

þess	  að	  notast	  við	  tungumálaþekkingu	  sína	  á	  báðum	  málunum.	  Það	  hefur	  ýmislegt	  jákvætt	  í	  

för	  með	  sér	  að	  veita	  nemendum	  tækifæri	  til	  þess	  að	  nota	  tungumálaþekkingu	  beggja	  

tungumála,	  til	  dæmis	  getur	  það	  bæði	  haft	  jákvæð	  áhrif	  á	  sköpun	  og	  rökhugsun	  þeirra	  (García	  

og	  Kleyn,	  2016).	  Það	  sem	  er	  ólíkt	  með	  máltöku	  ein-‐	  og	  tvítyngdra	  barna	  er	  hve	  fljót	  börnin	  eru	  

að	  ná	  tökum	  á	  tungumálunum	  en	  hraðinn	  fer	  eftir	  ýmsum	  þáttum	  og	  er	  ekki	  endilega	  

sambærilegur	  hjá	  þessum	  hópum	  á	  hvoru	  máli	  fyrir	  sig	  (Elín	  Þöll	  Þórðardóttir,	  2007).	  	  

Börnum	  af	  erlendum	  uppruna	  hefur	  fjölgað	  ört	  í	  íslenskum	  leikskólum	  og	  þar	  með	  hefur	  

fjöldi	  barna	  með	  tvítyngi	  aukist.	  Elín	  Þöll	  Þórðardóttir	  (2007)	  bendir	  á	  að	  þessar	  hröðu	  

samfélagsbreytingar	  kalli	  á	  skjót	  viðbrögð	  við	  að	  skapa	  tvítyngdum	  börnum	  þær	  aðstæður	  

sem	  stuðla	  best	  að	  góðum	  málþroska.	  Hún	  bendir	  jafnframt	  á	  að	  þær	  aðstæður	  sem	  tvítyngd	  

börn	  þurfi	  séu	  ekki	  frábrugðnar	  þeim	  sem	  eintyngd	  börn	  þurfi,	  það	  er	  báðir	  hópar	  þurfa	  örvun	  

og	  hvatningu	  í	  eðlilegu	  og	  afslöppuðu	  umhverfi.	  Elín	  bætir	  við	  að	  tilhneiging	  sé	  til	  þess	  að	  

einblína	  um	  of	  á	  tvítyngi	  barna	  í	  skólastarfi	  en	  að	  rannsóknir	  sýni	  að	  þær	  aðferðir	  sem	  ganga	  

lengst	  í	  að	  sérsníða	  að	  þörfum	  tvítyngdra	  barna	  séu	  sístar	  til	  árangurs.	  Þar	  nefnir	  hún	  sem	  

dæmi	  þær	  aðferðir	  sem	  hvetji	  til	  þess	  að	  börn	  læri	  eitt	  tungumál	  í	  senn	  en	  að	  með	  því	  sé	  verið	  

að	  skapa	  óeðlilegar	  aðstæður	  fyrir	  börn	  sem	  búi	  við	  tvö	  tungumál.	  Eðlilegt	  umhverfi	  fyrir	  

tvítyngd	  börn	  er	  tvítyngt	  umhverfi.	  Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  börn	  sem	  búa	  við	  tvítyngi	  ná	  

færni	  í	  báðum	  málunum	  með	  tímanum	  þó	  hún	  sé	  mismikil	  og	  misjafnt	  er	  hvort	  málið	  verði	  

sterkara	  (Elín	  Þöll	  Þórðardóttir,	  2007).	  	  

Fræðimenn	  eru	  sammála	  um	  að	  sterk	  kunnátta	  í	  meirihlutamálinu	  sé	  undirstaða	  þess	  að	  

einstaklingar	  nái	  að	  verða	  virkir	  þátttakendur	  í	  samfélaginu	  (Chumak-‐Horbatsch,	  2012).	  Hins	  

vegar	  er	  greint	  á	  um	  hvaða	  leiðir	  séu	  vænlegastar	  til	  árangurs.	  Á	  meðan	  sumir	  leggja	  áherslu	  á	  

að	  einstaklingar	  læri	  meirihlutamálið	  hratt	  telja	  aðrir	  að	  hlúa	  þurfi	  að	  móðurmáli	  barna	  

samhliða	  því	  að	  þau	  nái	  tökum	  á	  ríkjandi	  máli	  samfélagsins.	  Ýmsir	  hafa	  bent	  á	  að	  ef	  einblínt	  er	  

á	  að	  læra	  meirilhutamálið	  er	  hætta	  á	  að	  börn	  missi	  tengsl	  við	  fjölskyldur	  	  (Chumak-‐Horbatsch,	  

2012;	  Cummins,	  2016).	  Í	  Heimurinn	  er	  hér	  (2014)	  kemur	  fram	  að	  leggja	  skuli	  áherslu	  á	  að	  efla	  

íslenskukunnáttu	  barna	  með	  annað	  móðurmál	  en	  íslensku	  í	  öllu	  skóla-‐	  og	  frístundastarfi.	  Til	  

þess	  að	  börn	  fái	  tækifæri	  til	  þess	  að	  verða	  virkir	  þátttakendur	  í	  lýðræðis-‐	  og	  
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jafnréttissamfélagi	  er	  hæfni	  í	  íslensku	  mikilvæg.	  Móðurmálskunnátta	  barna	  gegnir	  líka	  

veigamiklu	  hlutverki	  í	  að	  ná	  tökum	  á	  góðri	  íslensku	  en	  góður	  grunnur	  í	  móðurmáli	  getur	  haft	  

grundvallaráhrif	  á	  máltöku	  annars	  máls	  (Reykjavíkurborg,	  2014).	  Chumak-‐Horbatsch	  (2012)	  

og	  Cummins	  (2016)	  segja	  að	  í	  flestum	  tilvikum	  sé	  ekki	  stuðlað	  að	  virku	  tvítyngi	  í	  skólum	  

heldur	  einbeiti	  kennarar	  sér	  að	  því	  að	  börn	  læri	  meirihlutatungumálið	  hratt.	  Það	  getur	  gefið	  

þau	  skilaboð	  að	  meirihlutamálið	  sé	  eina	  tungumálið	  sem	  sé	  þess	  virði	  að	  læra	  og	  tala	  og	  gerir	  

lítið	  úr	  heimamálum	  barnanna,	  hæfni	  þeirra	  og	  styrkleikum.	  Mikilvægt	  er	  því	  fyrir	  sjálfsmynd	  

barnanna	  að	  taka	  tillit	  til	  fjölbreytileika	  þeirra	  (Chumak-‐Horbatsch,	  2012;	  Cummins,	  2016).	  

Chumak-‐Horbatsch	  (2012)	  segir	  jafnframt	  að	  ef	  börnum	  er	  hjálpað	  í	  áttina	  að	  virku	  tvítyngi	  

hafi	  það	  margvíslegan	  ávinning	  í	  för	  með	  sér,	  svo	  sem	  að	  þau	  verði	  stolt	  af	  bakgrunni	  sínum,	  

þrói	  með	  sér	  skilning	  og	  viðurkenningu	  fyrir	  fjölbreytileika,	  haldi	  tengslum	  við	  fjölskyldu	  sína	  

og	  samfélög,	  nái	  góðum	  tökum	  á	  meirihlutatungumálinu,	  standi	  sig	  vel	  í	  skóla	  og	  munu	  veita	  

mikilvægt	  framlag	  til	  samfélagsins.	  

2.4 Foreldrasamstarf	  

Í	  Aðalnámskrá	  leikskóla	  er	  lögð	  áhersla	  á	  að	  í	  leikskólastarfi	  skipi	  foreldrasamstarf,	  jafnrétti	  og	  

lýðræði	  mikilvægan	  sess.	  Í	  upphafi	  leikskólagöngu	  er	  lagður	  grunnur	  að	  góðu	  samstarfi	  og	  

eiga	  foreldrar	  að	  fá	  tækifæri	  til	  þess	  að	  kynnast	  skóla	  barnsins	  og	  kennarar	  að	  fá	  upplýsingar	  

um	  reynslu	  og	  áhugasvið	  barnsins	  (Mennta-‐	  og	  menningamálaráðuneyti,	  2011).	  Líklega	  hafa	  

viðhorf	  og	  stuðningur	  foreldra	  barna	  einna	  mest	  að	  segja	  um	  áhrif	  á	  nám	  þeirra	  og	  líðan	  

(Reykjavíkurborg,	  2014;	  Anna	  Lilja	  Sævarsdóttir	  o.fl.,	  2013).	  Þess	  vegna	  er	  brýnt	  að	  skólinn	  

leiti	  leiða	  til	  þess	  að	  veita	  öllum	  foreldrum	  tækifæri	  til	  að	  eiga	  þátt	  í	  námi	  barna	  sinna.	  Þar	  

þarf	  sérstaklega	  að	  huga	  að	  foreldrum	  af	  erlendum	  uppruna	  sem	  geta	  fundið	  til	  vanmáttar	  

gagnvart	  íslenska	  skólakerfinu	  þegar	  þeir	  kunna	  hvorki	  tungumálið	  né	  þekkja	  til	  óskráðra	  

reglna	  og	  væntinga	  sem	  gerðar	  eru	  til	  foreldrasamstarfs	  (Reykjavíkurborg,	  2014;	  Anna	  Lilja	  

Sævarsdóttir	  o.fl.,	  2013).	  	  

Jóhanna	  Einarsdóttir	  (2010)	  skoðar	  viðhorf	  foreldra	  íslenskra	  barna	  til	  hlutverks	  

leikskólans	  í	  rannsókn	  sinni	  ásamt	  reynslu	  foreldranna	  af	  samstarfi	  við	  leikskóla	  barna	  þeirra.	  

Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  sýna	  að	  frá	  foreldrum	  séð	  þá	  eigi	  leikskólarnir	  að	  vinna	  með	  

félagslega	  þætti,	  vellíðan	  barna,	  að	  þau	  fái	  að	  njóta	  sín	  sem	  einstaklingar,	  læri	  að	  bjarga	  sér	  

og	  umgangast	  og	  bera	  virðingu	  fyrir	  öðru	  fólki.	  Umhyggja	  starfsfólksins	  var	  sett	  ofar	  en	  
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kennsla	  á	  ákveðnum	  þáttum.	  Erlendar	  rannsóknir	  benda	  einnig	  til	  þess	  að	  foreldrar	  vilji	  að	  

áhersla	  sé	  lögð	  á	  félagslega	  hæfni	  í	  leikskólum	  (OECD,	  2016).	  Foreldrar	  í	  enskumælandi	  

löndum	  leggja	  áherslu	  á	  félagslega	  hæfni	  en	  gera	  þó	  gjarnan	  meiri	  kröfur	  til	  náms	  og	  

undirbúnings	  fyrir	  grunnskóla	  en	  foreldrar	  á	  Norðurlöndunum	  (Jóhanna	  Einarsdóttir,	  2010).	  Í	  

grein	  Ferguson	  (2005)	  er	  fjallað	  um	  foreldrasamstarf	  og	  það	  hvað	  skólar	  geti	  gert	  til	  þess	  að	  

hlúa	  að	  samskiptum	  heimilis	  og	  skóla.	  Hann	  segir	  að	  gagnstætt	  því	  sem	  margir	  halda	  fram	  þá	  

hafi	  allir	  foreldrar	  áhuga	  á	  námsárangri	  barna	  sinna	  óháð	  þjóðerni,	  menningu	  og	  

efnahagslegri	  stöðu.	  Hins	  vegar	  vita	  þeir	  ekki	  alltaf	  hvernig	  þeir	  geti	  hjálpað	  börnum	  sínum	  

eða	  telja	  sig	  ekki	  geta	  aðstoðað	  þau.	  Einnig	  bendir	  höfundur	  á	  að	  fjölskyldur	  hafa	  eigin	  sýn	  á	  

það	  hvernig	  stuðningur	  og	  áhugi	  sé	  skilgreindur	  (Ferguson,	  2005).	  Sjónarmið	  og	  skilgreiningar	  

foreldra	  og	  skóla,	  á	  þátttöku	  fjölskyldunnar	  í	  skólastarfi,	  fara	  ekki	  endilega	  saman.	  Viðhorf	  

foreldra	  til	  kennslu	  og	  náms	  barna	  geta	  verið	  ólík	  viðhorfum	  kennara	  og	  á	  það	  sérstaklega	  við	  

um	  nám	  barna	  í	  gegnum	  leik.	  Þessi	  ólíku	  viðhorf	  geta	  hindrað	  þýðingarmikla	  þátttöku	  foreldra	  

í	  skólastarfi	  (Ferguson,	  2005;	  Anna	  Lilja	  Sævarsdóttir	  o.fl.,	  2013).	  Brooker	  (2002)	  bendir	  á	  að	  

foreldrar	  eigi	  ef	  til	  vill	  sjálfir	  slæma	  reynslu	  af	  skóla	  og	  verði	  einfaldlega	  kvíðnir	  við	  að	  stíga	  inn	  

í	  skóla	  og	  þá	  sérstaklega	  þegar	  þeir	  kunna	  ekki	  tungumálið	  og	  vita	  ekki	  hvernig	  kerfið	  virkar.	  

Hún	  kannaði	  stöðu	  fjögurra	  ára	  barna	  í	  undirbúningsbekk	  í	  enskum	  grunnskóla,	  barna	  frá	  

Bangladesh	  annars	  vegar	  og	  enskra	  barna	  í	  lágstétt	  hins	  vegar.	  Hún	  skoðaði	  heima-‐	  og	  

skólamenningu	  barna	  í	  ljósi	  kenninga	  Bernstein	  og	  Bourdieu	  og	  sýndi	  að	  ekki	  var	  tekið	  tillit	  til	  

hæfileika	  og	  kunnáttu	  sumra	  barna	  þegar	  þau	  hófu	  skólagöngu	  sína	  þó	  að	  þau	  hefðu	  sýnt	  

bæði	  hæfni	  og	  þekkingu	  heima	  fyrir.	  Þau	  börn,	  sem	  ólust	  upp	  á	  heimilum	  þar	  sem	  

heimamenning	  var	  ólík	  skólamenningunni,	  voru	  þá	  þegar	  á	  eftir	  þeim	  börnum,	  þar	  sem	  

heimamenningin	  svipaði	  til	  skólamenningarinnar,	  í	  upphafi	  skólagöngu.	  Í	  byrjun	  skólaárs	  

komu	  börnin	  með	  sinn	  einstaka	  veruhátt	  sem	  var	  mótaður	  af	  menningu	  og	  reynslu	  hverrar	  

fjölskyldu.	  Brooker	  (2002)	  komst	  að	  því	  að	  þau	  börn	  sem	  voru	  með	  veruhátt	  ólíkan	  þeim	  sem	  

var	  ráðandi	  í	  skólastofunni	  þyrftu	  á	  auknum	  stuðningi	  frá	  skólanum	  að	  halda	  en	  kennurum	  

virtist	  hins	  vegar	  oft	  yfirsjást	  það.	  Meðal	  þess	  sem	  niðurstöður	  rannsóknarinnar	  leiddu	  í	  ljós	  

var	  að	  starfsfólk	  skólans	  útilokaði	  suma	  foreldra	  með	  því	  að	  veita	  hinum,	  sem	  höfðu	  rödd	  

innan	  skólans,	  meiri	  athygli.	  Þannig	  áttu	  börn	  frá	  Bangladesh	  það	  til	  að	  verða	  útundan	  vegna	  

þess	  að	  foreldrar	  þeirra	  létu	  ekki	  í	  sér	  heyra	  í	  skólanum.	  Skólinn	  mismunaði	  því	  börnum	  eftir	  

mismunandi	  bakgrunni	  þeirra	  án	  þess	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  því	  þar	  sem	  kennarar	  áttuðu	  sig	  

ekki	  á	  þeim	  mikla	  mun	  á	  heima-‐	  og	  skólamenningu	  barnanna	  (Brooker,	  2002).	  Rodd	  (2013)	  
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talar	  um	  mikilvægi	  foreldrasamstarfs	  og	  að	  í	  mörgum	  samfélögum	  nú	  til	  dags	  sé	  ætlast	  til	  að	  

foreldrar	  fái	  að	  vera	  þátttakendur	  í	  mótun	  leikskólastarfs.	  Þar	  af	  leiðandi	  þurfa	  stjórnendur	  að	  

finna	  leiðir	  til	  þess	  að	  virkja	  allar	  fjölskyldur	  til	  þátttöku	  (Rodd,	  2013).	  Foreldrar	  eru	  misvirkir	  

þegar	  kemur	  að	  samstarfi	  við	  skóla	  og	  foreldrar	  sem	  eru	  betur	  staddir	  félagslega	  og	  

fjárhagslega	  eru	  taldir	  líklegri	  til	  þess	  að	  taka	  virkan	  þátt	  og	  ræða	  við	  kennara	  sem	  jafningja	  

heldur	  en	  þeir	  sem	  ekki	  tilheyra	  þeim	  hópi	  (Anna	  Lilja	  Sævarsdóttir	  o.fl.,	  2013).	  Mikilvægt	  er	  

að	  kennarar	  eigi	  frumkvæði	  að	  samskiptum	  við	  erlenda	  foreldra,	  sýni	  þeim	  áhuga	  og	  veiti	  

þeim	  réttar	  upplýsingar	  rétt	  eins	  og	  þeir	  myndu	  gera	  ef	  um	  íslenska	  foreldra	  væri	  að	  ræða	  

(Anna	  Lilja	  Sævarsdóttir	  o.fl.,	  2013).	  Deildarstjóri	  í	  leikskóla	  þarf	  að	  stuðla	  að	  góðu	  

foreldrasamstarfi	  og	  eiga	  í	  góðum	  samskiptum	  við	  alla	  foreldra,	  ekki	  síður	  þá	  sem	  eru	  af	  

erlendum	  uppruna,	  en	  það	  getur	  þurft	  að	  beita	  öðruvísi	  nálgun	  í	  samskiptum	  við	  þann	  hóp	  

foreldra.	  Það	  getur	  til	  að	  mynda	  reynst	  flókið	  fyrir	  deildarstjóra	  að	  eiga	  í	  samskiptum	  við	  

foreldra	  þar	  sem	  ekki	  er	  neitt	  sameiginlegt	  tungumál,	  til	  dæmis	  hvorki	  íslenska	  né	  enska.	  Þá	  

hafa	  deildarstjórar	  átt	  erfitt	  með	  að	  koma	  skilaboðum	  eða	  tilmælum	  til	  skila	  auk	  þess	  sem	  

þeir	  hafa	  upplifað	  áhugaleysi	  gagnvart	  samstarfi	  frá	  erlendum	  foreldrum.	  Oftar	  en	  ekki	  má	  þó	  

í	  raun	  rekja	  meint	  áhugaleysi	  til	  óöryggis	  vegna	  tungumálaörðugleika	  frekar	  en	  áhugaleysis	  

(Anna	  Lilja	  Sævarsdóttir	  o.fl.,	  2013).	  Gott	  foreldrasamstarf	  gerir	  starfsfólki	  leikskóla	  kleift	  að	  

kynnast	  börnunum	  betur,	  tungumáli	  þeirra	  og	  heimamenningu.	  Leikskólaforeldrar	  eru	  

fjölbreyttur	  hópur	  og	  í	  þeim	  tilvikum	  þar	  sem	  til	  dæmis	  er	  ekkert	  sameiginlegt	  tungumál	  og	  

enginn	  innan	  skólans	  talar	  tungumál	  viðkomandi,	  þarf	  að	  leita	  leiða	  til	  þess	  að	  eiga	  í	  

daglegum	  samskiptum	  við	  foreldra	  og	  gefa	  öllum	  færi	  á	  að	  tjá	  sig,	  til	  dæmis	  með	  

þýðingarforritum,	  myndum,	  skráningum	  og	  fleira.	  	  

Ljóst	  er	  að	  gott	  foreldrasamstarf	  er	  undirstaða	  þess	  að	  börnum	  líði	  vel	  og	  taki	  virkan	  þátt	  

í	  leikskólastarfi.	  Samskiptin	  hafa	  áhrif	  á	  mótun	  sjálfsmyndar	  barnsins,	  það	  er	  jákvæð	  samskipti	  

milli	  kennara	  og	  foreldra	  hafa	  mikið	  að	  segja	  fyrir	  barnið.	  Elsa	  Sigríður	  Jónsdóttir	  (2007)	  byggir	  

á	  hugmyndum	  Erikson	  og	  Illeris	  og	  notar	  hugtakið	  sjálfsmynd	  „til	  að	  vísa	  til	  þeirra	  hugmynda	  

sem	  einstaklingurinn	  hefur	  um	  sjálfan	  sig	  á	  hvaða	  aldri	  sem	  hann	  er“	  (Elsa	  Sigríður	  Jónsdóttir,	  

2007:78).	  Hún	  talar	  um	  persónulega	  og	  félagslega	  sjálfsmynd	  og	  bendir	  á	  að	  margir	  þættir	  

hafi	  áhrif	  á	  myndun	  sjálfsmyndar	  einstaklinga.	  Sjálfsmyndin	  er	  sífellt	  í	  mótun	  og	  getur	  verið	  

mismunandi	  eftir	  aðstæðum.	  Þeir	  einstaklingar	  sem	  móta	  sterka	  sjálfsmynd	  eru	  með	  betri	  

aðlögunarhæfni,	  eru	  líkregri	  til	  þess	  að	  takast	  á	  við	  krefjandi	  verkefni	  og	  eiga	  jafnframt	  
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auðveldara	  með	  að	  ýta	  frá	  sér	  andúð	  eða	  vanmati	  sem	  innflytjendur	  þurfa	  oft	  að	  takast	  á	  við.	  

Því	  er	  góður	  grunnur	  sjálfsmyndar	  mikilvægur	  og	  byrja	  þarf	  strax	  að	  hlúa	  að	  sjálfsmynd	  barna	  

og	  hjálpa	  þeim	  að	  þróa	  með	  sér	  jákvæða	  sjálfsmynd.	  Sjálfsmynd	  foreldra	  hefur	  einnig	  áhrif	  á	  

hvernig	  sjálfsmynd	  barna	  mótast.	  Kennarar	  og	  foreldrar	  barnsins	  eru	  í	  lykilstöðu	  til	  að	  stuðla	  

að	  jákvæðri	  sjálfsmynd	  barna.	  Kennsluaðferðir,	  viðhorf	  í	  skólum	  og	  skólamenning	  hafa	  mikil	  

áhrif	  á	  sjálfsmynd	  barna	  ásamt	  því	  að	  þau	  hafi	  trú	  á	  eigin	  getu	  og	  gott	  sjálfsmat.	  Elsa	  Sigríður	  

segir	  að	  farsælast	  sé	  fyrir	  börn	  að	  móta	  örugga	  etníska	  sjálfsmynd	  með	  því	  að	  fara	  millileið,	  

reyna	  að	  byggja	  brú	  á	  milli	  upprunamenningar	  og	  ríkjandi	  menningar,	  halda	  þannig	  í	  

móðurmál	  og	  upprunamenningu	  samhliða	  því	  að	  viðurkenna	  ríkjandi	  menningu	  og	  tungumál	  

samfélagsins.	  Etnísk	  sjálfsmynd	  er	  hluti	  af	  félagslegri	  sjálfsmynd	  og	  því	  hvernig	  einstaklingar	  

tengja	  við	  upprunamenningu	  sína	  (Elsa	  Sigríður	  Jónsdóttir,	  2007).	  Hanna	  Ragnarsdóttir	  (2002)	  

bendir	  á	  að	  þau	  börn	  sem	  ekki	  öðlist	  öryggi	  og	  sjálfstraust	  á	  fyrsta	  skólastiginu	  eigi	  það	  á	  

hættu	  að	  flytja	  óöryggi	  með	  sér	  yfir	  á	  næsta	  skólastig.	  Mikilvægt	  er	  að	  viðurkenna	  fjölbreytta	  

og	  fjölmenningarlega	  hæfni	  sem	  hæfileika	  til	  þess	  að	  jaðarstaða	  barna	  í	  samfélaginu	  hafi	  ekki	  

varanleg	  áhrif	  á	  skólagöngu	  þeirra	  (Hanna	  Ragnarsdóttir,	  2002).	  	  

Nám	  og	  þroski	  barna	  á	  sér	  stað	  í	  nánu	  samstarfi	  og	  samvinnu	  þeirra	  sem	  standa	  

börnunum	  næst,	  innan	  fjölskyldunnar	  og	  leikskólans	  (Brooker,	  2002).	  Í	  skólagöngu	  barna	  af	  

erlendum	  uppruna	  þarf	  að	  huga	  að	  ýmsum	  áhrifaþáttum	  til	  þess	  að	  byggja	  upp	  góð	  samskipti	  

foreldra	  og	  skóla.	  Margt	  bendir	  til	  að	  í	  þeim	  tilvikum	  sem	  samstarfið	  gangi	  ekki	  eins	  og	  best	  

verði	  á	  kosið,	  skorti	  kennara	  þekkingu	  eða	  skilning	  á	  aðstæðum	  foreldra	  af	  erlendum	  uppruna	  

annars	  vegar	  og	  hins	  vegar	  skorti	  foreldra	  skilning	  á	  kröfum	  og	  viðmiðum	  leikskóla.	  Með	  

auknu	  samtali	  milli	  heimilis	  og	  skóla	  væri	  líklega	  hægt	  að	  bæta	  samstarfið	  og	  auka	  skilning	  á	  

milli	  aðila	  (Anna	  Lilja	  Sævarsdóttir	  o.fl.,	  2013;	  Hanna	  Ragnarsdóttir,	  2002).	  Það	  dugar	  þó	  ekki	  

aðeins	  að	  segja	  slíkt	  og	  skrifa	  ef	  því	  er	  ekki	  fylgt	  í	  framkvæmd.	  Eins	  og	  Cummins	  (2016)	  hefur	  

bent	  á	  hefur	  vantað	  upp	  á	  að	  fjölbreytt	  og	  fjölmenningarleg	  hæfni	  einstaklinga	  sé	  viðurkennd	  

sem	  hæfileiki	  í	  skólum	  þrátt	  fyrir	  að	  það	  feli	  aðeins	  í	  sér	  að	  staðfesta	  almennt	  viðurkennda	  

kennslu-‐	  og	  uppeldisfræði	  sem	  skoðar	  barnið	  í	  heild	  og	  tengir	  námskrána	  við	  

bakgrunnsþekkingu	  nemenda.	  Hér	  að	  neðan	  verða	  skoðaðir	  kennsluhættir	  sem	  líta	  á	  barnið	  

heildstætt.	  	  
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2.5 LAP	  

Roma	  Chumak-‐Horbatsch	  (2012)	  hefur	  þróað	  aðferð,	  LAP	  (Linguistically	  appropriate	  practice),	  

sem	  byggir	  á	  niðurstöðum	  fjölmargra	  rannsókna	  sem	  hafa	  leitt	  í	  ljós	  að	  lykillinn,	  að	  því	  að	  efla	  

málþroska	  og	  læsi	  barna	  með	  annað	  móðurmál	  en	  ríkjandi	  er	  í	  skólastarfinu,	  felst	  í	  góðu	  

samstarfi	  við	  foreldra	  og	  markvissri	  vinnu	  með	  nýja	  málið	  og	  móðurmálið.	  Aðferðin	  er	  þróuð	  í	  

Kanada	  en	  Chumak-‐Horbatsch	  hefur	  meðal	  annars	  bent	  á	  að	  of	  mikil	  áhersla	  á	  að	  kenna	  nýja	  

tungumálið	  í	  skólanum	  á	  kostnað	  móðurmálsins	  feli	  í	  sér	  hættu	  á	  því	  að	  börnin	  tapi	  

móðurmálinu.	  Slík	  málskipti	  eru	  talin	  geta	  haft	  alvarlegar	  afleiðingar	  fyrir	  þróun	  málþroskans,	  

lestrarnám	  og	  tengsl	  við	  fjölskyldur	  þegar	  fram	  líða	  stundir.	  Mikilvægt	  er	  að	  skólasamfélagið	  

átti	  sig	  á	  því	  að	  þar	  sem	  börnin	  tilheyra	  tveimur	  menningarumhverfum,	  heima	  og	  í	  skólanum,	  

séu	  tungumála-‐	  og	  læsisþarfir	  þeirra	  tvíþættar.	  Það	  gefur	  auga	  leið	  að	  tvítyngd	  börn	  þurfi	  að	  

læra	  meirihlutamálið,	  eða	  skólamálið,	  vel	  til	  þess	  að	  lifa,	  læra	  og	  starfa	  í	  því	  samfélagi	  sem	  

þau	  búa	  í.	  Skólamálið	  er	  þó	  aðeins	  annað	  þeirra	  tungumála	  sem	  þau	  þurfa	  að	  læra.	  Í	  viðbót	  

við	  skólamálið	  þá	  alast	  börn	  af	  erlendum	  uppruna	  upp	  við	  annað	  tungumál,	  heimamálið,	  sem	  

mótar	  sjálfsmynd	  þeirra	  og	  tengir	  þau	  við	  fjölskyldu,	  menningu,	  upprunaland	  og	  trúarbrögð.	  

Þess	  vegna	  eru	  tungumála-‐	  og	  læsisþarfir	  þeirra	  tvíþættar	  og	  þau	  þarfnast	  stuðnings	  við	  að	  

læra	  bæði	  heimamálið	  og	  skólamálið.	  LAP	  aðferðin	  styður	  við	  málþroska	  allra	  barna	  og	  

víðsýni	  gagnvart	  tungumálum	  (Chumak-‐Horbatsch,	  2012).	  Einnig	  styður	  aðferðin	  börn	  með	  

íslensku	  sem	  annað	  mál	  í	  að	  brúa	  tvo	  tungumálaheima	  og	  foreldra	  við	  að	  efla	  og	  viðhalda	  

heimamálinu.	  Hjá	  yngstu	  börnunum,	  sem	  eru	  í	  máltöku,	  talar	  Chumak-‐Horbatsch	  (2012)	  um	  

að	  LAP	  viðfangsefnin	  séu	  einföld	  og	  stýrð	  af	  fullorðnum.	  Hjá	  eldri	  börnum	  eru	  LAP	  

viðfangsefnin	  fjölbreyttari,	  og	  þegar	  börn	  átta	  sig	  á	  því	  að	  þeirra	  heimamál	  skipar	  sess	  í	  

kennslustofunni	  geta	  þau	  orðið	  virkir	  þátttakendur	  og	  gert	  verkefnin	  að	  sínum.	  Sem	  dæmi	  um	  

viðfangsefni	  nefnir	  Chumak-‐Horbatsch	  tungumálatré	  þar	  sem	  kveðjur	  á	  heimamálum	  

barnanna	  eru	  rituð	  á	  laufblöð,	  vinnu	  með	  ritmál	  og	  töluorð	  á	  heimamálum	  barnanna	  og	  vinnu	  

með	  fána	  og	  orð	  á	  heimamálum	  barnanna	  (Chumak-‐Horbatsch,	  2012).	  Eins	  og	  bent	  var	  á	  í	  2.3	  

er	  það	  talinn	  eðlilegur	  hluti	  af	  málnotkun	  tvítyngdra	  að	  blanda	  málunum	  saman	  (Elín	  Þöll	  

Þórðardóttir,	  2007).	  Chumak-‐Horbatsch	  (2012)	  talar	  um	  þessa	  náttúrulegu	  hreyfingu	  

tvítyngdra	  á	  milli	  tungumála	  sem	  samskipti	  þvert	  á	  tungumál	  (e.	  translanguaging).	  García	  

(2009)	  talar	  um	  mikilvægi	  fjöltyngdrar	  kennslu	  (e.	  multilingual	  education)	  og	  segir	  að	  hún	  feli	  

ekki	  aðeins	  í	  sér	  að	  kenna	  tvö	  eða	  þrjú	  tungumál	  heldur	  þurfi	  kennslan	  að	  byggja	  á	  
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fjöltyngdum	  aðferðum	  í	  samræmi	  við	  reynslu	  og	  þekkingu	  nemenda	  og	  kennara	  í	  tiltekinni	  

skólastofu.	  Þá	  er	  átt	  við	  að	  nemendur	  geti	  nýtt	  bæði	  eða	  öll	  tungumál	  sín	  í	  náminu	  með	  það	  

að	  markmiði	  að	  auka	  virka	  þátttöku	  allra	  og	  skilning	  á	  viðfangsefninu	  (García,	  2009).	  

Samskipti	  þvert	  á	  tungumál	  gefa	  tvítyngdum	  nemendum	  tækifæri	  á	  að	  koma	  með	  heimamál	  

sitt	  inn	  í	  skólastofuna	  og	  vinna	  verkefni	  þar	  sem	  þau	  geta	  nýtt	  og	  þróað	  þekkingu	  sína	  og	  

reynslu	  á	  heimamálinu	  í	  stað	  þess	  að	  skilja	  það	  eftir	  heima	  (García	  og	  Kleyn,	  2016).	  Þannig	  að	  

sú	  þekking	  sem	  verður	  til	  á	  sér	  djúpar	  rætur	  í	  veruhætti	  barnanna.	  Schwarzer,	  Haywood	  og	  

Lorenzen	  (2003)	  segja	  að	  kennarar	  séu	  færir	  um	  að	  hlúa	  að	  fjöllæsi	  í	  skólastofunni	  án	  þess	  að	  

tala	  heimamál	  nemenda.	  Þau	  segja	  það	  algengan	  miskilning	  að	  eintyngdir	  kennarar	  geti	  ekki	  

hlúð	  að	  fjöllæsi	  þar	  sem	  þeir	  séu	  ekki	  fjöllæsir	  sjálfir.	  Kennarar	  geta	  skapað	  fjöltyngt	  

lærdómssamfélag	  með	  aðstoð	  nemenda,	  foreldra,	  systkina	  og	  annarra	  í	  nærsamfélaginu.	  Í	  	  

fyrsta	  lagi	  þurfi	  kennarar	  að	  átta	  sig	  á	  mikilvægi	  læsiskennslu	  á	  heimamáli	  barnanna	  í	  kennslu	  

á	  meirihlutamálinu.	  Í	  öðru	  lagi	  þurfi	  kennarar	  að	  búa	  til	  umhverfi	  í	  skólastofunni	  þar	  sem	  

fjöllæsi	  þrífst.	  Dæmi	  um	  hugmyndir	  til	  þess	  að	  skapa	  slíkt	  umhverfi	  má	  nefna	  veggspjöld	  með	  

stafrófum	  og	  kveðjum	  á	  heimamálum	  barnanna	  í	  skólastofunni,	  bækur	  á	  mismunandi	  

tungumálum	  og	  samvinnuverkefni	  tengt	  fjöllæsi	  með	  þátttöku	  meðlima	  úr	  nærsamfélaginu	  

sem	  tala	  heimamál	  viðkomandi	  barna	  (Schwarzer,	  Haywood	  og	  Lorenzen,	  2003).	  	  	  	  	  

Hér	  á	  eftir	  verður	  fjallað	  um	  málörvun	  í	  leikskólastarfi	  og	  hvernig	  hvetja	  megi	  börn	  til	  

þess	  að	  byggja	  brú	  á	  milli	  heima-‐	  og	  skólamálsins.	  Þar	  á	  eftir	  verður	  greint	  frá	  þátttöku	  barna	  

og	  kennsluaðferðum	  sem	  hægt	  er	  að	  nýta	  til	  að	  hlúa	  að	  tungumálum	  barna	  í	  leikskólanum.	  	  

2.5.1	  Málörvun	  

Í	  lögum	  um	  leikskóla	  (nr.	  98/2008)	  er	  eitt	  af	  meginmarkmiðum	  uppeldis	  og	  kennslu	  í	  leikskóla	  

að	  veita	  skipulega	  málörvun	  og	  sjá	  til	  þess	  að	  börn	  fái	  tækifæri	  til	  að	  öðlast	  eðlilega	  færni	  í	  

íslensku.	  Mikilvægt	  er	  að	  leikskólakennarar	  séu	  meðvitaðir	  um	  þau	  tækifæri	  sem	  gefast	  í	  

daglegum	  samskiptum	  sem	  hægt	  er	  að	  nýta	  til	  að	  efla	  íslenska	  málvitund	  barna	  þar	  sem	  þau	  

læra	  ný	  orð	  og	  hugtök	  og	  þróa	  tungumálið.	  Í	  leikskólum	  á	  að	  skapa	  aðstæður	  sem	  stuðla	  að	  

því	  að	  börn	  fái	  gott	  tækifæri	  til	  að	  kynnast	  tungumálinu	  og	  möguleikum	  þess	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2011).	  Niðurstöður	  rannsóknar	  Hrafnhildar	  Ragnarsdóttur	  (2015)	  

á	  málþroska	  leikskólabarna	  sýna	  hversu	  brýnt	  er	  að	  fylgjast	  náið	  með	  málþroska,	  orðaforða,	  

málfræði	  og	  hlustunarskilningi	  barna	  á	  leikskólaaldri.	  Tryggja	  þarf	  að	  þau	  börn	  sem	  eru	  með	  

slakan	  málþroska	  fái	  fjölbreytta	  og	  vandaða	  málörvun	  bæði	  heima	  og	  í	  leikskólanum	  
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(Hrafnhildur	  Ragnarsdóttir,	  2015).	  Sigríður	  Ólafsdóttir	  o.fl	  (2016)	  segja	  að	  til	  þess	  að	  efla	  

málþroska	  barna	  sé	  mikilvægt	  að	  lesa	  innihaldsríkar	  bækur	  en	  ritað	  mál	  er	  yfirleitt	  mun	  

kjarnmeira	  en	  talað	  mál.	  Læsi	  er	  forsenda	  góðrar	  málþróunar	  en	  textinn	  þarf	  að	  vera	  á	  réttu	  

stigi	  fyrir	  barnið	  til	  þess	  að	  það	  geti	  bætt	  við	  orðum	  í	  orðasafnið.	  Umræður,	  lestur,	  söngur	  og	  

þjálfun	  í	  tjáningu	  frá	  upphafi	  leikskólagöngu	  geta	  haft	  mikið	  að	  segja	  og	  eru	  líkleg	  til	  þess	  að	  

hafa	  jákvæð	  áhrif	  á	  orðaforða	  og	  þar	  með	  gengi	  allra	  barna	  í	  námi	  (Sigríður	  Ólafsdóttir	  o.fl.,	  

2016).	  Sigríður	  Ólafsdóttir	  og	  Freyja	  Birgisdóttir	  (2007-‐2008)	  nefna	  nokkrar	  náms-‐	  og	  

kennsluaðferðir	  sem	  hægt	  er	  að	  nota	  markvisst	  til	  þess	  að	  auka	  orðaforða	  tvítyngdra	  barna	  

sem	  hefur	  jákvæð	  áhrif	  á	  lesskilning.	  Þær	  felast	  meðal	  annars	  í	  því	  að	  texti	  innihaldi	  mátulega	  

mörg	  orð	  sem	  börnin	  þekkja	  ekki,	  að	  textinn	  innihaldi	  þau	  orð	  sem	  eru	  mikilvægust	  á	  hverjum	  

tíma	  og	  viðkomandi	  orð	  komi	  fyrir	  í	  mismunandi	  samhengi	  bæði	  í	  tal-‐	  og	  ritmáli	  (Sigríður	  

Ólafsdóttir	  og	  Freyja	  Birgisdóttir,	  2007-‐2008).	  	  

Löng	  hefð	  er	  fyrir	  því	  að	  leikskólakennarar	  lesi	  sögur	  fyrir	  börn	  og	  nú	  hefur	  verið	  sýnt	  

fram	  á	  að	  það	  hafi	  jákvæð	  áhrif	  á	  orðaforða	  þeirra	  (Hrafnhildur	  Ragnarsdóttir,	  2015;	  Stuart	  og	  

Stainthorp,	  2016).	  Því	  meiri	  dýpt	  og	  breidd	  sem	  er	  í	  orðaforða	  lesanda	  því	  betri	  ætti	  

lesskilningur	  hans	  að	  vera	  og	  þeim	  mun	  líklegra	  að	  hann	  þekki	  nú	  þegar	  orðin	  í	  textanum.	  

Ólíklegt	  er	  hins	  vegar	  að	  börn	  bæti	  við	  sig	  orðaforða	  aðeins	  með	  því	  að	  heyra	  þau	  samtöl	  sem	  

eru	  í	  kringum	  þau	  (Stuart	  og	  Stainthorp,	  2016).	  Mikilvægt	  er	  því	  að	  notast	  við	  ritaða	  texta	  til	  

þess	  að	  kenna	  orðaforða	  en	  jafnframt	  að	  vinna	  með	  orðaforða	  á	  fjölbreyttan	  hátt	  í	  

mismunandi	  samhengi	  til	  að	  tryggja	  að	  öll	  börn	  nái	  tökum	  á	  orðaforða.	  	  

Sögulestur	  hefur	  jákvæðust	  áhrif	  á	  þau	  leikskólabörn	  sem	  hafa	  mestan	  orðaforða	  fyrir.	  

Það	  þýðir	  þó	  ekki	  hin	  börnin	  græði	  ekki	  á	  að	  lesið	  sé	  fyrir	  þau	  en	  mikilvægt	  er	  að	  huga	  vel	  að	  

vali	  á	  texta	  og	  lesa	  fjölbreytt	  efni	  sagna	  og	  ljóða	  á	  vönduðu	  máli	  fyrir	  börn	  á	  leikskólaaldri	  til	  

þess	  að	  þau	  hafi	  öll	  tækifæri	  til	  þess	  að	  taka	  framförum.	  Kennari	  þarf	  að	  undirbúa	  sig	  áður	  en	  

lesið	  er	  fyrir	  hóp	  barna	  til	  þess	  að	  hann	  geti	  rætt	  um	  merkingu	  orða	  við	  börnin	  og	  stutt	  þannig	  

við	  eflingu	  orðaforðans.	  Helga	  Sigurmundsdóttir	  (2007-‐2008)	  nefnir	  leið	  til	  þess	  að	  fá	  börn	  til	  

að	  tala	  um	  hvað	  gerist	  í	  bókum	  eða	  sögum	  sem	  kallast	  Samræðulestur	  (e.	  Dialogic	  Reading).	  

Þessi	  leið	  hefur	  það	  að	  markmiði	  að	  auka	  orðaforða	  barna	  og	  auka	  málhæfni	  þeirra.	  

Samræðulestur	  felur	  í	  sér	  að	  hinn	  fullorðni	  spyrji/hvetji	  barnið,	  meti,	  útvíkki	  efnið	  og	  

endurtaki	  (Helga	  Sigurmundsdóttir,	  2007-‐2008).	  Árdís	  Hrönn	  Jónsdóttir	  (2013)	  bendir	  á	  

Orðaspjall	  sem	  aðra	  leið	  til	  þess	  að	  efla	  orðaforða	  og	  hlustunarskilning	  barna	  með	  bóklestri.	  



26	  

Aðferðin	  er	  hugsuð	  fyrir	  leikskólabörn	  frá	  tveggja	  ára	  aldri	  og	  í	  henni	  felst	  að	  kenna	  orð	  úr	  

barnabókum	  í	  gegnum	  samræður	  og	  leiki.	  Kennarinn	  les	  bók	  og	  velur	  orð	  úr	  bókinni	  til	  þess	  

að	  kenna	  samkvæmt	  ákveðinni	  leið.	  Gjarnan	  eru	  valin	  orð	  úr	  bókinni	  sem	  eru	  algengari	  í	  

ritmáli	  en	  talmáli	  og	  hvetur	  kennarinn	  börnin	  til	  þess	  að	  ræða	  um	  orðin	  og	  þá	  er	  hægt	  að	  fara	  

í	  leiki	  og	  fleira	  til	  þess	  að	  festa	  orðin	  í	  minni	  (Árdís	  Hrönn	  Jónsdóttir,	  2013).	  

2.5.2	  Þátttaka	  barna	  

Því	  meiri	  sem	  þátttaka	  barna	  er	  í	  leik	  og	  starfi	  þeim	  mun	  líklegra	  er	  að	  þau	  hafi	  áhrif	  á	  eigið	  líf	  

og	  því	  meiri	  möguleika	  hafa	  þau	  á	  persónulegum	  þroska	  (Lansdown,	  2005).	  Í	  Aðalnámskrá	  

fyrir	  leikskólastigið	  kemur	  fram	  að	  byggja	  þurfi	  á	  reynslu	  barna	  af	  umhverfinu	  og	  búa	  til	  

aðstæður	  fyrir	  nýja	  reynslu	  með	  því	  til	  dæmis	  að	  kynna	  fyrir	  þeim	  nýjan	  efnivið	  og	  

hugmyndir.	  Hlutverk	  leikskóla	  er	  að	  fylgjast	  með	  og	  hlusta	  á	  hvað	  börnin	  fást	  við	  og	  reyna	  að	  

átta	  sig	  á	  skilningi	  þeirra	  og	  hugsun,	  styðja	  þannig	  við	  fróðleiksfýsn	  barna.	  Dahlberg,	  Moss	  og	  

Pence	  (2007)	  tala	  um	  að	  börn	  séu	  ekki	  óskrifuð	  blöð	  þegar	  þau	  koma	  inn	  í	  skólaumhverfið	  

heldur	  hafi	  þau	  mismunandi	  bakgrunn	  og	  búi	  yfir	  ólíkri	  reynslu.	  Hlusta	  þarf	  á	  börn,	  bera	  

virðingu	  fyrir	  þeim	  og	  skoða	  hvar	  áhugi	  þeirra	  liggur.	  Kennari	  þarf	  að	  vera	  sveigjanlegur	  og	  

finna	  mismunandi	  leiðir.	  Hlutverk	  hans	  er	  að	  treysta	  því	  að	  barnið	  geti,	  skilji	  og	  hafi	  sjálft	  

eitthvað	  fram	  að	  færa.	  

Nám	  barna	  er	  menningarlegt	  ferli	  (Rogoff,	  2003).	  Rogoff	  (2003)	  skilgreinir	  námssamfélög	  

sem	  hópa	  einstaklinga	  með	  mismunandi	  þekkingu,	  skilning	  eða	  reynslu	  en	  þó	  með	  

sameiginlegan	  áhuga	  og	  markmið.	  Hún	  bendir	  á	  að	  þrátt	  fyrir	  mikilvægi	  hugmynda	  Vygotsky	  

um	  að	  börn	  læri	  í	  samskiptum	  við	  reynslumeiri	  jafnaldra,	  þá	  geti	  annars	  konar	  lærdómur	  

barna	  yfirsést.	  Í	  þessu	  samhengi	  tekur	  hún	  dæmi	  um	  ýmislegt	  sem	  börn	  læra	  af	  daglegum	  

athöfnum,	  svo	  sem	  að	  skrifa	  innkaupalista	  með	  foreldrum	  sínum	  (Rogoff,	  2003).	  Van	  Oers	  

(2010)	  talar	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  hafa	  hvöt	  til	  þess	  að	  læra.	  Ef	  áhuginn	  er	  fyrir	  hendi	  og	  

hægt	  að	  tengja	  við	  eitthvað	  sem	  maður	  þekkir	  verður	  lærdómurinn	  mun	  skemmtilegri	  og	  

auðveldari	  um	  leið.	  Mikilvægt	  er	  fyrir	  kennara	  að	  finna	  áhugasvið	  og	  styrkleika	  barna,	  byrja	  

þar.	  Hann	  talar	  um	  að	  ein	  leið	  til	  þess	  að	  endurvekja	  leikinn	  sé	  að	  fá	  börn	  til	  þess	  að	  taka	  

virkan	  þátt	  í	  menningarlegum	  upplifunum	  (e.	  cultural	  practices)	  í	  kennslustofunni	  eins	  og	  að	  

baka.	  Útgangspunkturinn	  er	  áhugi	  og	  spurningar	  barnanna	  sem	  síðan	  eru	  tengdar	  við	  

menningarlegar	  upplifanir.	  Cremin,	  Burnard	  og	  Craft	  (2006)	  greina	  frá	  niðurstöðum	  

rannsóknar	  sem	  leitaðist	  við	  að	  finna	  hvað	  einkenndi	  möguleikahugsun	  í	  lærdómsreynslu	  



	  

27	  

ungra	  barna	  og	  hvernig	  uppeldisfræðilegar	  aðferðir	  kennara	  styðja	  við	  þessa	  hlið	  sköpunar.	  

Samkvæmt	  þeim	  er	  grundvöllurinn	  fyrir	  möguleikahugsun	  að	  spyrja	  spurninga,	  sökkva	  sér	  í	  

viðfangsefnið,	  leika	  sér	  og	  beita	  ímyndunaraflinu,	  taka	  áhættu,	  taka	  sjálfstæðar	  ákvarðanir	  

og	  nýsköpun.	  Í	  niðurstöðum	  rannsóknarinnar	  kom	  fram	  að	  þeir	  þættir	  sem	  ýta	  undir	  

möguleikahugsun	  eru	  að	  kennarar	  stígi	  til	  baka,	  stoppi,	  fylgist	  með	  og	  geri	  sér	  grein	  fyrir	  hvað	  

er	  að	  gerast	  hjá	  börnunum,	  leggi	  áherslu	  á	  atbeina	  barnanna	  og	  skapi	  tíma	  og	  rými.	  (Cremin	  

o.fl.,	  2006).	  	  

2.5.2.1	  Flæði	  

Síðastliðin	  ár	  hefur	  svokallað	  flæði	  orðið	  æ	  algengara	  í	  skipulagi	  leikskóla.	  Skipulagið	  gengur	  

út	  á	  að	  rýmum	  leikskólans	  sé	  skipt	  upp	  í	  leiksvæði	  þar	  sem	  boðið	  er	  upp	  á	  fjölbreytt	  

viðfangsefni	  og	  leikefni.	  Börnin	  fara	  á	  milli	  svæðanna	  að	  vild	  og	  fá	  tíma	  og	  rými	  til	  leiks	  (Sara	  

Margrét	  Ólafsdóttir	  og	  Bryndís	  Garðarsdóttir,	  2016).	  Kennarar	  geta	  til	  dæmis	  boðið	  upp	  á	  

verkefni	  á	  ákveðnum	  svæðum	  þar	  sem	  sum	  börn	  staldra	  stutt	  við	  en	  önnur	  dvelja	  þar	  í	  lengri	  

tíma,	  sökkva	  sér	  ofan	  í	  viðfangsefnið.	  Þá	  geta	  kennarar	  tengt	  verkefni	  áhugamálum	  barnanna	  

eða	  lagt	  áherslu	  á	  eitthvað	  sem	  þeir	  vilja	  kenna	  í	  gegnum	  leik.	  Á	  öðrum	  svæðum	  er	  

efniviðurinn	  valinn	  í	  samráði	  við	  börnin	  og	  kennarar	  eru	  til	  staðar	  og	  hafa	  möguleika	  á	  að	  

útvíkka	  nám	  í	  leiknum,	  stunda	  virka	  viðveru.	  Sem	  dæmi	  getur	  kennari	  unnið	  verkefni	  með	  

börnunum	  sem	  tengist	  heimamálum	  þeirra.	  Hann	  getur	  líka	  lagt	  inn	  orð	  á	  íslensku	  í	  leikinn	  og	  

nefnt	  lykilorð	  á	  heimamálum	  barnanna.	  Sara	  Margrét	  Ólafsdóttir	  og	  Bryndís	  Garðarsdóttir	  

(2016)	  byggja	  á	  hugmyndum	  Csikszentmihalyi	  og	  tala	  um	  flæði	  sem	  það	  hugarástand	  sem	  

skapast	  þegar	  fólk	  sekkur	  sér	  ofan	  í	  verkefni	  og	  gleymir	  stund	  og	  stað.	  Vellíðan	  fylgir	  því	  

gjarnan	  að	  vera	  í	  flæðisástandi	  en	  vellíðan	  er	  ein	  af	  áherslum	  Aðalnámskrár.	  Þar	  sem	  börn	  fá	  

tækifæri	  til	  þess	  að	  velja	  sér	  viðfangsefni,	  eins	  og	  í	  flæði,	  þá	  öðlast	  þau	  meðal	  annars	  skilning	  

á	  umhverfi	  sínu,	  læra	  að	  tjá	  hugmyndir	  sínar,	  skapa,	  leysa	  vandamál	  og	  setja	  sig	  í	  spor	  

annarra	  í	  gegnum	  leik.	  Til	  þess	  að	  börn	  fái	  tækifæri	  til	  þess	  að	  læra	  í	  gegnum	  leik	  í	  

leikskólanum	  þarf	  þeim	  að	  líða	  vel	  þar.	  Vellíðan	  barna	  tengist	  líka	  sjálfsmynd	  þeirra,	  hvort	  

þau	  hafi	  trú	  á	  að	  þau	  séu	  getumikil	  og	  hvernig	  þau	  geti	  tekist	  á	  við	  ný	  verkefni.	  Við	  val	  á	  

viðfangsefnum	  þarf	  að	  hlusta	  á	  og	  bregðast	  við	  skoðunum	  barnanna,	  viðhorfum	  og	  

áhugamálum	  (Sara	  Margrét	  Ólafsdóttir	  og	  Bryndís	  Garðarsdóttir,	  2016).	  	  
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2.5.2.2	  Könnunaraðferðin	  

Könnunaraðferðin	  er	  náms-‐	  og	  kennsluaðferð	  sem	  gerir	  ráð	  fyrir	  frumkvæði,	  þátttöku	  og	  

stjórnun	  barnsins.	  Unnið	  er	  með	  ákveðið	  verkefni	  í	  tiltekinn	  tíma	  og	  er	  verkefnið	  valið	  af	  

kennara	  í	  samráði	  við	  börnin	  eða	  alveg	  að	  frumkvæði	  barnanna.	  Könnunin	  felur	  í	  sér	  ítarlega	  

og	  djúpa	  rannsókn	  á	  viðfangsefni	  sem	  höfðar	  til	  áhuga	  barna	  og	  er	  merkingarbært	  fyrir	  þau.	  

Börnin	  fá	  tækifæri	  til	  þess	  að	  spyrja	  spurninga	  og	  byggja	  upp	  þekkingu	  sína	  og	  færni	  í	  

samvinnu	  við	  önnur	  börn	  og	  hinn	  fullorðna	  (Helm	  og	  Katz,	  2001).	  Þessir	  þættir	  eiga	  vel	  við	  

fjölmenningarlegar	  áherslur	  í	  skólastarfi,	  það	  er	  að	  viðurkenna	  fjölbreytta	  og	  

fjölmenningarlega	  hæfni	  sem	  hæfileika	  (Cummins,	  2016).	  Könnunaraðferðin	  er	  vel	  til	  þess	  

fallin	  að	  veita	  börnum	  tækifæri	  til	  þess	  að	  tengja	  við	  sína	  reynslu,	  menningu	  og	  heimamál.	  

Wood	  (2014)	  talar	  um	  þrjár	  meginleiðir	  í	  leik.	  Í	  fyrsta	  lagi	  nefnir	  hann	  að	  áhugi	  barnanna,	  

hugmyndir	  og	  virkni	  ráði	  för.	  Börnin	  þurfa	  að	  eiga	  frumkvæði	  að	  leiknum	  og	  þróa	  leikþema	  til	  

að	  vera	  virkir	  þátttakendur.	  Meðan	  á	  leiknum	  stendur	  er	  leikskólakennarinn	  til	  staðar	  og	  

styður	  leik	  þeirra	  (virk	  viðvera,	  e.	  emotionally	  present),	  til	  dæmis	  með	  því	  að	  leggja	  inn	  orð.	  Í	  

öðru	  lagi	  talar	  Wood	  um	  leið	  þar	  sem	  frjáls	  og	  sjálfsprottinn	  leikur	  barna	  er	  í	  forgrunni	  en	  

kennarinn	  getur	  skipulagt	  eitthvað	  ákveðið	  efni	  –	  í	  sameiningu	  leggja	  bæði	  kennari	  

(sérfræðingur)	  og	  barn	  (nýliði)	  eitthvað	  til	  námsins	  –	  kennarinn	  þarf	  að	  vita	  hvað	  barnið	  veit	  

og	  hvað	  það	  skilur,	  hvar	  það	  er	  statt.	  Í	  þriðja	  lagi	  er	  nefnd	  sú	  leið	  þar	  sem	  kennari	  stjórnar	  

leiknum	  –	  hefur	  ákveðin	  markmið.	  Hann	  reynir	  að	  finna	  út	  hvar	  börnin	  eru	  stödd	  og	  hvar	  

svæði	  mögulegs	  þroska	  er	  (Wood,	  2014).	  Fyrsta	  og	  önnur	  leið	  Wood	  (2014)	  eiga	  vel	  við	  

könnunaraðferðina	  og	  þau	  verkefni	  sem	  fjallað	  verður	  um	  í	  4.2.	  Verkefnin	  sem	  þar	  verða	  til	  

umræðu	  þróuðust	  ýmist	  í	  umræðum	  og	  með	  notkun	  hugarkorts	  í	  samvinnu	  við	  börnin	  eða	  

voru	  tengd	  við	  leik	  barnanna.	  

2.5.2.3	  Menningarmót	  

Hugmyndin	  með	  Menningarmóti	  er	  að	  varpa	  ljósi	  á	  styrkleika	  og	  margvíslega	  

menningarheima	  þátttakenda.	  Ferli	  Menningarmóts	  er	  þrískipt	  námsferli	  í	  anda	  

könnunaraðferðarinnar.	  Áherslan	  er	  á	  persónulega	  menningu	  fremur	  en	  þjóðarmenningu	  

eða	  upprunamenningu	  einstaklinga	  en	  markmiðið	  er	  að	  þátttakendur	  sýni	  hvað	  skiptir	  þá	  

máli	  eða	  þeir	  hafa	  áhuga	  á.	  Þátttakendur,	  sem	  jafnframt	  eru	  áhorfendur,	  kynna	  sína	  

persónulegu	  menningu	  fyrir	  hinum	  börnunum	  í	  leikskólanum,	  kennurum	  og	  foreldrum	  á	  

Menningarmóti	  sem	  haldið	  er	  til	  dæmis	  í	  leikskólanum.	  Kynningin	  getur	  verið	  með	  ýmsu	  móti	  
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en	  hver	  þátttakandi	  er	  gjarnan	  með	  sinn	  stað	  þar	  sem	  hann	  sýnir	  sína	  menningu	  og	  

áhugamál	  og	  einnig	  er	  hægt	  að	  undirbúa	  dans-‐,	  tónlistar-‐	  eða	  leikatriði	  

(Menningarmótsvefurinn,	  2016).	  Með	  því	  að	  leggja	  áherslu	  á	  persónulega	  menningu	  fá	  

börnin	  tækifæri	  á	  að	  sýna	  hvað	  skiptir	  þau	  máli	  og	  hvar	  þeirra	  áhugasvið	  liggja.	  Þá	  kemur	  líka	  

í	  ljós	  að	  menning	  allra	  er	  mismunandi	  og	  er	  ekki	  bundin	  við	  hvaðan	  fólk	  er,	  til	  dæmis	  getur	  

menning	  á	  milli	  tveggja	  Íslendinga	  verið	  mjög	  ólík.	  	  

2.5.2.4	  Persónubrúður	  

Persónubrúður	  (e.	  persona	  dolls)	  eru	  ólíkar	  öðrum	  dúkkum	  þar	  sem	  þær	  eru	  ætlaðar	  

kennurum	  í	  vinnu	  með	  börnum	  (Brown,	  2001).	  Þær	  má	  nota	  til	  þess	  að	  byggja	  upp	  

sjálfstraust	  barna,	  ræða	  um	  hegðun	  og	  framkomu,	  vinna	  gegn	  fordómum	  og	  mismunun	  í	  

barnahópnum	  (Fríða	  B.	  Jónsdóttir,	  Anna	  Þ.	  Ingólfsdóttir	  og	  Elsa	  S.	  Jónsdóttir,	  2005).	  Búin	  er	  

til	  saga	  fyrir	  hverja	  brúðu	  þar	  sem	  þær	  fá	  persónuleika,	  fjölskyldu,	  menningarbakgrunn	  og	  

áhugamál.	  Sögurnar	  sem	  búnar	  eru	  til	  fyrir	  brúðurnar	  eru	  ætlaðar	  til	  að	  gefa	  börnum	  tæki	  til	  

að	  kanna	  jákvæðar	  og	  neikvæðar	  tilfinningar	  hjá	  sér.	  Börnin	  prófa	  sig	  þannig	  áfram	  og	  leita	  

leiða	  sjálf	  í	  stað	  þess	  að	  kennarinn	  segi	  þeim	  hvað	  sé	  rétt	  eða	  rangt.	  Ef	  brúðurnar	  eru	  kynntar	  

fyrir	  börnum	  í	  upphafi	  skólaárs	  geta	  þær	  gengið	  í	  gegnum	  sömu	  vandamál	  og	  upp	  koma	  hjá	  

barnahópnum.	  Markmiðið	  er	  að	  börnin	  þrói	  með	  sér	  hæfileika	  til	  þess	  að	  sýna	  brúðunum	  

samkennd	  og	  væntumþykju	  (Brown,	  2001).	  Persónubrúðurnar	  tala	  ekki	  sjálfar	  heldur	  hvísla	  í	  

eyra	  kennarans	  sem	  kemur	  skilaboðunum	  áleiðis	  til	  barnanna.	  Börnin	  leita	  síðan	  lausna	  á	  

málum	  en	  í	  gegnum	  brúðurnar	  er	  hægt	  að	  taka	  fyrir	  erfið	  umræðuefni	  eins	  og	  stríðni	  eða	  

einelti.	  Aðstæður	  sem	  börnin	  hafa	  reynslu	  af	  eru	  settar	  upp,	  án	  þess	  að	  talað	  sé	  um	  einstök	  

börn.	  Þegar	  brúðan	  fer	  að	  segja	  frá	  byrja	  börnin	  að	  finna	  til	  samkenndar	  og	  kannast	  við	  þær	  

tilfinningar	  sem	  verið	  er	  að	  túlka.	  (Fríða	  B.	  Jónsdóttir,	  Anna	  Þ.	  Ingólfsdóttir	  og	  Elsa	  S.	  

Jónsdóttir,	  2005).	  Þannig	  fá	  börnin	  tækifæri	  til	  þess	  að	  koma	  með	  hugmyndir	  um	  hvað	  hefði	  

verið	  hægt	  að	  gera	  öðruvísi,	  hvernig	  hægt	  væri	  að	  leysa	  málið	  á	  annan	  hátt.	  	  
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2.6 Samantekt	  

Í	  þessum	  kafla	  var	  byrjað	  á	  að	  fara	  yfir	  hlutverk	  leikskóla	  sem	  er	  að	  samræma	  menntun,	  

uppeldi	  og	  umönnun	  leikskólabarna	  ásamt	  því	  að	  tryggja	  jafnrétti	  allra	  barna	  til	  menntunar	  og	  

uppeldis.	  Allir	  nemendur	  eiga	  rétt	  á	  að	  hafa	  áhrif	  á	  sitt	  nám	  og	  að	  hlustað	  sé	  á	  raddir	  þeirra.	  

Stjórnun	  og	  starf	  í	  leikskóla	  snýst	  fyrst	  og	  fremst	  um	  samskipti,	  og	  jöfn	  tækifæri	  til	  náms	  og	  

starfsþróunar	  innan	  skólans	  eru	  mikilvæg	  forsenda	  fyrir	  því	  að	  byggja	  upp	  lærdómssamfélag.	  

Dreifa	  þarf	  forystunni	  þannig	  að	  allir	  verði	  þátttakendur	  og	  eigi	  hlutdeild	  í	  starfinu.	  Þá	  var	  

talað	  um	  að	  fjölmenningarlegt	  skólastarf	  veiti	  öllum	  nemendum	  –	  óháð	  kynferði,	  þjóðerni,	  

litarhætti,	  stétt	  eða	  menningareinkennum	  –	  jafngild	  tækifæri	  til	  náms.	  Það	  að	  gera	  tungumál	  

og	  menningu	  nemenda	  hluta	  af	  skólastarfinu,	  getur	  haft	  jákvæð	  áhrif	  á	  sjálfsmynd	  barna,	  

hjálpað	  þeim	  að	  halda	  tengslum	  við	  fjölskyldu	  sína	  og	  samfélög	  og	  að	  ná	  góðum	  tökum	  á	  

meirihlutatungumálinu.	  Síðan	  voru	  hugtökin	  móðurmál	  og	  tvítyngi	  skilgreind	  en	  tvítyngdum	  

börnum	  hefur	  fjölgað	  hratt	  í	  íslenskum	  leikskólum.	  Skilgreining	  á	  tvítyngi	  er	  mikilvæg	  því	  

skilgreiningin	  sjálf	  hefur	  áhrif	  á	  hvernig	  unnið	  er	  með	  og	  hlúð	  að	  tvítyngdum	  börnum	  í	  

leikskólastarfi.	  Þar	  á	  eftir	  var	  talað	  um	  mikilvægi	  góðs	  foreldrasamstarfs,	  að	  það	  væri	  

undirstaða	  þess	  að	  börnum	  liði	  vel	  og	  tækju	  virkan	  þátt	  í	  leikskólastarfi.	  Þá	  var	  LAP	  

(Linguistically	  appropriate	  practice)	  aðferðin	  kynnt	  til	  sögunnar	  en	  sú	  kennsluaðferð	  gengur	  

út	  á	  að	  efla	  málþroska	  og	  læsi	  barna	  með	  annað	  móðurmál	  en	  ríkjandi	  er	  í	  skólastarfinu.	  Loks	  

var	  farið	  yfir	  mikilvægi	  málörvunar	  í	  leikskólum,	  þátttöku	  barna	  og	  kennsluaðferðir	  sem	  hægt	  

er	  að	  nýta	  til	  að	  hlúa	  að	  heimamálum	  barna	  í	  leikskóla.	  	  
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3	  Starfendarannsóknir	  

Starfendarannsóknir	  fela	  í	  sér	  að	  finna	  leiðir	  til	  þess	  að	  bæta	  eigin	  starfshætti	  og	  útskýra	  	  

hvernig	  og	  af	  hverju	  starf	  er	  unnið	  með	  þeim	  hætti	  sem	  það	  er	  gert	  (McNiff,	  2010).	  

Starfendarannsóknir	  eru	  gjarnan	  unnar	  af	  kennurum	  í	  skólum	  með	  það	  að	  markmiði	  að	  þróa	  

og	  bæta	  eigið	  starf	  og	  skapa	  nýja	  þekkingu.	  Starfendarannsóknir	  eru	  gerðar	  „innan	  frá”,	  með	  

því	  að	  skoða	  og	  ígrunda	  starfið,	  og	  gengið	  er	  út	  frá	  þekkingu	  og	  gildum	  þeirra	  sem	  starfa	  á	  

vettvangi.	  Þeir	  kennarar	  sem	  taka	  þátt	  í	  rannsókninni	  skoða	  eigin	  starfshætti,	  móta	  og	  prófa	  

nýjar	  leiðir.	  Árangurinn	  er	  skoðaður	  með	  því	  að	  afla	  gagna	  sem	  síðan	  eru	  greind	  og	  túlkuð	  

(Jóhanna	  Einarsdóttir,	  2009).	  	  

Síðan	  ég	  hóf	  störf	  í	  leikskóla	  fyrir	  tæpum	  fjórum	  árum	  hef	  ég	  haft	  mikinn	  áhuga	  á	  að	  

stuðla	  að	  fjölmenningarlegum	  áherslum	  inn	  í	  starfið.	  Í	  leikskólanum	  þar	  sem	  ég	  starfa	  er	  um	  

helmingur	  barnanna	  tví-‐	  eða	  fjöltyngdur	  og	  það	  hefur	  brunnið	  á	  mér	  að	  vinna	  með	  tungumál	  

barnanna.	  Eins	  og	  greint	  var	  frá	  í	  inngangi	  þá	  hlaut	  leikskólinn	  Mosi	  styrk	  vorið	  2017	  til	  þess	  

að	  fara	  stað	  með	  þróunarverkefnið	  Töfrandi	  tungumál.	  Sem	  verkefnastjóri	  

þróunarverkefnisins	  tók	  ég	  að	  mér	  þá	  ábyrgð	  að	  fylgja	  eftir	  innleiðingu	  á	  kennsluaðferðinni	  

LAP.	  Markmiðið	  með	  innleiðingu	  LAP	  aðferðarinnar	  er	  að	  leikskólinn	  þrói	  þekkingu	  sína	  og	  

færni	  til	  að	  beita	  markvissum	  aðferðum	  í	  vinnu	  með	  málþroska	  og	  bernskulæsi	  barna,	  bæði	  

þeirra	  sem	  eiga	  íslensku	  að	  móðurmáli	  og	  þeirra	  sem	  læra	  hana	  sem	  annað	  mál	  eða	  

viðbótarmál.	  Þá	  er	  lögð	  áhersla	  á	  markvissar	  leiðir	  til	  að	  styrkja	  og	  örva	  fjölbreytt	  móðurmál	  

önnur	  en	  íslensku	  ásamt	  því	  að	  styrkja	  sjálfsmynd	  barna.	  Tilgangur	  þróunarverkefnisins	  er	  að	  

gera	  tungumálin	  í	  leikskólanum	  sýnileg	  og	  að	  móðurmál	  barnanna	  verði	  hluti	  af	  starfi	  

leikskólans	  í	  samstarfi	  við	  foreldra.	  Tilgangur	  starfendarannsóknarinnar	  var	  að	  skoða	  hvernig	  

ég	  nýtti	  hugmyndafræði	  LAP	  til	  að	  vinna	  með	  starfsfólki	  leikskólans	  að	  því	  að	  hlúa	  að	  

heimamálum	  barnanna	  með	  það	  að	  markmiði	  að	  þróa	  fjölmenningarlega	  starfshætti	  innan	  

leikskólans.	  Hafdís	  Guðjónsdóttir	  (2011)	  segir	  að	  í	  starfendarannsóknum	  sé	  algengt	  að	  bæði	  

sé	  greint	  frá	  eigin	  lærdómsferli	  og	  breytingum	  sem	  urðu	  á	  starfsvettvangi.	  	  

Rannsóknarspurning	  mín	  var:	  	  

• Hvaða	  leiðir	  nýti	  ég	  til	  þess	  að	  vinna	  með	  starfsfólki	  leikskólans	  í	  að	  hlúa	  betur	  að	  

heimamálum	  barnanna	  í	  leikskólastarfinu?	  
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Undirspurningar	  mínar	  voru:	  	  

• Hvaða	  verkefni	  tengd	  heimamálum	  barnanna	  urðu	  til	  í	  ferlinu?	  	  

• Hvernig	  þróaðist	  áhugi	  barna,	  foreldra	  og	  kennara	  þegar	  heimamál	  barnanna	  urðu	  

hluti	  af	  starfinu	  og	  hvernig	  hafði	  það	  áhrif	  á	  sjálfsmynd	  barnanna?	  	  

• Hvaða	  áskorunum	  stóð	  ég	  frammi	  fyrir?	  

3.1	  Þróunarverkefnið	  Töfrandi	  tungumál	  

Þróunarverkefnið	  Töfrandi	  tungumál	  felst	  í	  innleiðingu	  á	  kennsluaðferð	  sem	  kallast	  LAP	  

(Linguistically	  appropriate	  practice)	  í	  stefnu	  og	  starf	  leikskólans.	  Í	  áætlun	  innleiðingarinnar,	  á	  

tímabilinu	  vorönn	  2017	  til	  haustannar	  2018,	  er	  fyrsta	  skrefið	  að	  kynna	  verkefnið	  fyrir	  

starfsfólki	  meðal	  annars	  með	  því	  að	  fá	  kynningu	  frá	  Drífu	  Þórarinsdóttur,	  leikskólastjóra	  í	  

Krílakoti	  á	  Dalvík,	  sem	  hefur	  innleitt	  LAP	  aðferðina.	  Tilgangurinn	  með	  því	  er	  að	  auka	  þekkingu	  

og	  færni	  starfsfólks	  á	  aðferðafræði	  LAP	  og	  hvernig	  beita	  eigi	  henni	  í	  starfi.	  Næsta	  skref	  er	  að	  

kynna	  verkefnið	  fyrir	  foreldrum	  og	  bjóða	  þeim	  til	  samstarfs.	  Þriðja	  skrefið	  er	  að	  leggja	  grunn	  

að	  LAP	  aðferðinni	  með	  því	  að	  gera	  samantekt	  úr	  bókinni	  Linguistically	  Appropriate	  Practice	  	  

aðgengilega	  starfsfólki	  og	  foreldrum	  leikskólans	  Mosa.	  Þá	  er	  barnahópurinn	  skoðaður	  með	  

tilliti	  til	  tungumála,	  styrkleika	  og	  þarfa.	  Fjórða	  skrefið	  er	  að	  undirbúa	  skólaumhverfið	  með	  því	  

að	  merkja	  það	  á	  mismunandi	  tungumálum.	  Foreldrar,	  bæði	  af	  íslenskum	  og	  erlendum	  

uppruna,	  eru	  fengnir	  til	  aðstoðar	  og	  túlkar	  ef	  á	  þarf	  að	  halda.	  Verkefni	  eru	  unnin	  í	  samstarfi	  

við	  foreldra	  og	  börn,	  sótt	  í	  þeirra	  heimamenningu,	  svo	  sem	  tónlist,	  lestur	  bóka	  á	  mismunandi	  

tungumálum	  og	  kynning	  á	  hefðum.	  Áhersla	  er	  á	  persónulega	  menningu	  í	  stað	  

þjóðmenningar.	  Fimmta	  skrefið	  er	  innleiðing	  LAP	  viðfangsefna	  þar	  sem	  er	  gerður	  listi	  yfir	  

viðfangsefni	  úr	  LAP	  og	  þau	  löguð	  að	  starfi	  leikskólans.	  Verkefni	  eru	  unnin	  með	  börnunum	  þar	  

sem	  tungumál	  allra	  fá	  að	  njóta	  sín	  og	  þau	  löguð	  að	  mismunandi	  aldurshópum.	  	  

Aðlögun	  verkefnisins	  í	  leikskólanum	  Mosa	  felur	  meðal	  annars	  í	  sér	  eftirfarandi	  markmið:	  

-‐	  Að	  þróa	  fjölmenningarlega	  stefnu	  í	  leikskólanum	  Mosa	  þar	  sem	  heimamenning	  og	  

skólamenning	  fléttast	  saman	  og	  þar	  sem	  móðurmál	  barnanna	  er	  virkjað	  sem	  brú	  yfir	  í	  

íslensku.	  

-‐	  Að	  leikskólastarfið	  endurspegli	  fjölmenningarlegt	  samfélag	  þar	  sem	  menningu	  og	  tungumáli	  

allra	  barna	  er	  gert	  jafnhátt	  undir	  höfði.	  
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-‐	  Að	  öll	  börn	  nái	  árangri	  í	  íslensku	  og	  að	  börn	  með	  annað	  móðurmál	  en	  íslensku	  þrói	  með	  sér	  

virkt	  tvítyngi.	  

-‐	  Að	  gera	  heimamál	  og	  heimamenningu	  að	  sjálfsögðum	  og	  virtum	  þætti	  í	  leikskólastarfinu.	  

-‐	  Að	  efla	  foreldrasamstarf	  og	  gera	  foreldrum	  og	  börnum	  grein	  fyrir	  mikilvægi	  móðurmálsins	  í	  

náms-‐	  og	  þroskaferli	  barnsins.	  

-‐	  Að	  efla	  sjálfsmynd	  barna	  með	  því	  að	  gera	  grein	  fyrir	  því	  að	  allir	  eru	  jafnir	  og	  öll	  tungumál	  

jafn	  mikilvæg.	  

-‐	  Að	  starfsfólkið	  auki	  þekkingu	  sína	  og	  færni	  til	  að	  sinna	  fjölbreyttum	  hópi	  barna	  og	  foreldra.	  
-‐	  Að	  allir	  -‐	  starfsmenn,	  börn	  og	  foreldrar	  -‐	  upplifi	  sig	  sem	  virka	  þátttakendur	  í	  verkefninu.	  

3.2 	  Þátttakendur	  

Kennarar,	  stjórnendur,	  foreldrar	  og	  börn	  leikskólans	  eru	  öll	  að	  einhverju	  leyti	  þátttakendur	  í	  

þróunarverkefninu	  Töfrandi	  tungumál.	  Þátttakendur	  eru	  misvirkir,	  frá	  því	  að	  taka	  við	  

upplýsingum	  um	  verkefnið	  og	  til	  þess	  að	  taka	  virkan	  þátt	  í	  því	  starfi	  sem	  innleiðing	  LAP	  

aðferðarinnar	  felur	  í	  sér.	  Þau	  sem	  tóku	  þátt	  í	  þessari	  starfendarannsókn	  voru	  börn	  á	  aldrinum	  

3-‐6	  ára	  (60	  talsins),	  deildarstjórar	  allra	  deilda	  (sjö	  talsins),	  kennarar	  í	  teymi	  verkefnisins	  (fimm	  

talsins)	  og	  áhugasamir	  foreldrar	  og	  kennarar	  af	  öllum	  deildum.	  Þróunarverkefnið	  var	  kynnt	  

fyrir	  kennurum	  á	  starfsmannafundum	  og	  fyrir	  foreldrum	  á	  kynningarfundi.	  

Starfsmannahópurinn	  í	  leikskólanum	  er	  fjölbreyttur	  en	  af	  33	  kennurum	  og	  þremur	  matráðum	  

eru	  14	  tví-‐	  eða	  fjöltyngdir	  einstaklingar	  sem	  tala	  11	  mismunandi	  móðurmál.	  Hlutfall	  

leikskólakennara	  er	  tæplega	  40	  prósent	  en	  hér	  er	  talað	  um	  allt	  starfsfólk	  sem	  kennara	  að	  

matráðum	  undanskildum.	  Allir	  í	  teymi	  Töfrandi	  tungumáls	  eru	  leikskólakennarar.	  Konur	  í	  

leikskólanum	  eru	  í	  meirihluta	  þar	  sem	  þær	  eru	  þrjátíu	  og	  karlarnir	  sex.	  Einhverjar	  breytingar	  

urðu	  í	  starfsmannahópnum	  sem	  og	  í	  barna-‐	  og	  foreldrahópnum	  á	  rannsóknartímabilinu	  og	  því	  

bættust	  einhverjir	  við	  og	  aðrir	  duttu	  út.	  Ég	  starfa	  sem	  deildarstjóri	  á	  elstu	  deild	  leikskólans	  

ásamt	  því	  að	  vera	  verkefnastjóri	  yfir	  þróunarverkefninu.	  Verkefnastjóri	  fjölmenningar	  hjá	  

skóla-‐	  og	  frístundasviði	  Reykjavíkurborgar,	  Fríða	  Bjarney	  Jónsdóttir,	  hefur	  veitt	  mér	  ráðgjöf	  í	  

tengslum	  við	  þróunarverkefnið.	  	  	  

3.2.1	  Fræðsla	  og	  upplýsingagjöf	  

Í	  þessari	  starfendarannsókn	  hafa	  margir	  kennarar	  og	  foreldrar	  í	  leikskólanum	  fengið	  fræðslu	  í	  

kennsluaðferðinni	  LAP	  og	  öðlast	  þannig	  hlutdeild	  í	  þróunarverkefninu	  þótt	  þátttaka	  þeirra	  
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hafi	  verið	  mismikil.	  Þeir	  kennarar	  sem	  hófu	  störf	  eftir	  24.	  nóvember	  2017	  og	  þeir	  foreldrar	  

sem	  eiga	  börn	  sem	  byrjuðu	  eftir	  11.	  maí	  2017	  hafa	  þó	  ekki	  fengið	  eiginlega	  fræðslu	  í	  

kennsluaðferðinni.	  Hins	  vegar	  hefur	  þeim	  öllum	  verið	  greint	  frá	  þróunarverkefninu,	  starfsfólki	  

í	  starfsviðtölum	  og	  foreldrum	  í	  fyrsta	  viðtali	  barna	  sinna.	  Þá	  eru	  upplýsingar	  og	  fréttir	  um	  

verkefnið	  á	  heimasíðu	  og	  Facebook	  síðu	  leikskólans	  fyrir	  alla	  og	  á	  Workplace	  fyrir	  starfsfólk.	  

Einnig	  er	  rætt	  um	  þróunarverkefnið	  á	  deildarfundum	  og	  á	  deildarstjórafundum	  og	  foreldrar	  fá	  

tölvupóst	  frá	  deildarstjórum	  um	  fréttir	  af	  verkefninu	  eða	  boð	  um	  þátttöku.	  	  

3.3	  Gögn	  

Rannsakandinn	  er	  ekki	  hlutlaus.	  Augu,	  eyru	  og	  ímynd	  eða	  veruháttur	  kennarans	  eru	  þau	  

rannsóknartæki	  sem	  hann	  notar	  til	  að	  kynnast	  nemendum,	  þróa	  starfið	  og	  styrkja	  

sjálfsmyndina	  (Hafdís	  Guðjónsdóttir,	  2011).	  Því	  er	  mikilvægt	  að	  hann	  átti	  sig	  á	  eigin	  veruhætti	  

og	  leiti	  leiða	  til	  þess	  að	  hugsa	  út	  fyrir	  hann.	  Til	  þess	  þarf	  hann	  gögn	  til	  að	  skoða	  hvernig	  ólík	  

viðhorf	  og	  gildismat	  birtist	  í	  athöfnum	  hans	  og	  orðum	  sem	  og	  í	  almennum	  starfsháttum	  innan	  

skólans	  (Hafdís	  Guðjónsdóttir,	  2011).	  Kennari	  þarf	  að	  fylgjast	  vel	  með,	  vera	  vakandi	  og	  

ígrunda	  aðferðir	  sínar	  til	  þess	  að	  geta	  brugðist	  við	  fjölbreyttum	  þörfum	  barna.	  

	  Tilgangur	  gagnasöfnunar	  er	  að	  ná	  að	  fanga	  eigin	  reynslu	  sem	  og	  reynslu	  og	  sýn	  annarra	  

þátttakenda.	  Vönduð	  úrvinnsla	  gagna	  og	  frásagnir	  af	  niðurstöðum	  starfendarannsókna	  eru	  

svo	  til	  að	  sýna	  öðrum	  hvað	  rannsakandinn	  hefur	  lært	  og	  hvernig	  það	  hefur	  áhrif	  á	  starf	  hans	  

(McNiff,	  2010;	  Hafdís	  Guðjónsdóttir,	  2011).	  Þá	  þarf	  rannsakandi	  að	  byrja	  strax	  að	  safna	  

gögnum	  um	  það	  sem	  hann	  og	  aðrir	  þátttakendur	  eru	  að	  gera.	  Fyrstu	  gögn	  sýna	  stöðuna	  í	  

upphafi	  en	  eftir	  því	  sem	  tíminn	  líður	  ættu	  gögnin	  að	  breytast.	  Þróun	  í	  hugsun	  og	  

vinnubrögðum	  rannsakanda	  ættu	  að	  koma	  fram	  í	  gögnunum	  þar	  sem	  leitast	  er	  við	  að	  bæta	  

starfið.	  Einnig	  ættu	  niðurstöðurnar	  að	  sýna	  að	  rannsakandinn	  skilji	  hvernig	  og	  hvers	  vegna	  

umbætur	  áttu	  sér	  stað	  (Hafdís	  Guðjónsdóttir,	  2011).	  	  

Í	  þessari	  rannsókn	  safnaði	  ég	  margvíslegum	  gögnum.	  Þetta	  voru:	  vettvangsnótur	  

skrifaðar	  í	  rannsóknardagbók;	  umræður	  og	  samtöl	  við	  kennara,	  stjórnendur,	  teymi,	  foreldra	  

og	  börn;	  ljósmyndir;	  myndbandsupptökur.	  Nánar	  verður	  greint	  frá	  þessum	  gögnum	  hér	  á	  eftir	  

í	  3.3.1-‐3.3.4	  	  
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3.3.1	  Rannsóknardagbók	  

Rannsakendur	  sem	  stunda	  starfendarannsóknir	  eru	  gjarnan	  með	  rannsóknardagbók	  í	  

höndunum	  þar	  sem	  þeir	  skrá	  vangaveltur	  sínar,	  hugsanir,	  upplifanir,	  minnispunkta	  og	  

hugmyndir	  (Hafdís	  Guðjónsdóttir,	  2011).	  Skráningin	  felur	  í	  sér	  það	  sem	  rannsakandinn	  hefur	  

verið	  að	  gera	  og	  það	  sem	  hann	  hefur	  lært	  en	  líka	  það	  sem	  ekki	  hefur	  gengið	  eins	  vel,	  líðan	  og	  

tilfinningar.	  Einnig	  getur	  rannsakandinn	  lagt	  mat	  á	  starf	  sitt,	  túlkað	  það	  og	  spurt	  sig	  spurninga	  

um	  hvernig	  hann	  geri	  hlutina	  og	  hvers	  vegna	  (Hafdís	  Guðjónsdóttir,	  2011).	  Í	  þessari	  rannsókn	  

skrifaði	  ég	  vettvangsnótur,	  hugmyndir,	  samtöl	  og	  minnispunkta	  í	  rannsóknardagbók	  til	  að	  ná	  

utan	  um	  þær	  hugmyndir	  og	  tilfinningar	  sem	  fóru	  í	  gegnum	  hugann	  á	  rannsóknarferlinu.	  Ef	  

ekki	  gafst	  tími	  til	  þess	  að	  skrifa	  á	  vettvangi	  skrifaði	  ég	  minnispunkta	  og	  bætti	  frekari	  

upplýsingum	  inn	  í	  þá	  eins	  fljótt	  og	  tækifæri	  gafst.	  Rannsóknardagbókin	  hjálpaði	  mér	  að	  rýna	  í	  

þróun	  starfsins	  og	  mitt	  hlutverk	  í	  að	  draga	  fram	  þætti	  sem	  mikilvægt	  er	  að	  hafa	  í	  huga	  til	  að	  

hlúa	  að	  heimamálum	  leikskólabarna.	  	  

3.3.2	  Samræður	  og	  teymisfundir	  

Í	  samtölum	  við	  samstarfsfólk	  koma	  gjarnan	  fram	  mismunandi	  sjónarhorn	  um	  skólamál	  (Hafdís	  

Guðjónsdóttir,	  2011).	  Þá	  segir	  fólk	  frá	  hugmyndum	  sínum,	  skiptist	  á	  skoðunum	  og	  

reynslusögum	  og	  gefur	  hvert	  öðru	  góð	  ráð.	  	  

Í	  þessari	  rannsókn	  gerði	  ég	  mér	  far	  um	  að	  ræða	  við	  og	  hlusta	  eftir	  reynslu	  samstarfsfólks	  

þegar	  kom	  að	  innleiðingu	  LAP.	  Þessi	  samskipti	  voru	  með	  ýmsu	  móti.	  Í	  fyrsta	  lagi	  spurði	  ég	  

kennara	  hvernig	  gengi	  hjá	  þeim	  eða	  þeir	  komu	  til	  mín	  að	  fyrra	  bragði	  og	  sögðu	  þá	  gjarnan	  frá	  

dæmum	  úr	  starfinu.	  Þessi	  samtöl	  skráði	  ég	  hjá	  mér	  í	  rannsóknardagbók.	  Í	  öðru	  lagi	  skráði	  ég	  

hjá	  mér	  samtöl	  milli	  barna,	  milli	  barna	  og	  kennara	  og	  milli	  foreldra	  og	  kennara.	  Í	  þriðja	  lagi	  

fóru	  fram	  umræður	  á	  tveimur	  starfsmannafundum,	  í	  mars	  og	  nóvember	  2017	  og	  á	  

kynningarfundi	  fyrir	  foreldra	  í	  maí	  2017.	  Í	  fjórða	  lagi	  var	  stofnað	  teymi	  utan	  um	  verkefnið	  í	  

miðju	  rannsóknarferli,	  í	  nóvember	  2017,	  og	  voru	  haldnir	  teymisfundir	  á	  sex	  vikna	  fresti,	  frá	  

27.	  nóvember	  2017	  til	  16.	  apríl	  2018.	  Hluti	  þessara	  funda,	  það	  er	  þegar	  tekin	  voru	  dæmi	  úr	  

starfinu,	  var	  tekinn	  upp	  og	  afritaður	  ásamt	  því	  að	  skrifaðar	  voru	  fundargerðir.	  Loks	  var	  

verkefnið	  rætt	  á	  deildarstjórafundum	  sem	  voru	  að	  meðaltali	  á	  tveggja	  vikna	  fresti.	  Á	  

fundunum	  var	  rætt	  hver	  framgangur	  verkefnisins	  væri	  og	  hvað	  væri	  framundan.	  Ég	  notaði	  

bæði	  færslur	  úr	  rannsóknardagbók	  og	  fundargerðir	  sem	  gögn	  í	  rannsókninni.	  Fyrrgreind	  gögn	  
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hjálpuðu	  mér	  að	  skoða	  hvað	  var	  að	  gerast	  í	  starfinu	  á	  ólíkum	  tímapunktum,	  hvaða	  áhrif	  það	  

hafði	  á	  starfsfólk	  skólans	  og	  börnin	  og	  einnig	  hvað	  ég	  sem	  verkefnastjóri	  gæti	  bætt	  til	  þess	  að	  

virkja	  aðila	  og	  halda	  verkefninu	  gangandi.	  Í	  kafla	  3.3.3	  kemur	  fram	  á	  hvaða	  tímabilum	  

vettvangsathuganir	  fóru	  fram	  og	  á	  hvaða	  deildum	  en	  samtölin	  sem	  hér	  hefur	  verið	  greint	  frá	  

fóru	  fram	  á	  sömu	  tímabilum.	  	  	  

3.3.3	  Vettvangsathuganir	  

Í	  vettvangsathugunum	  er	  lögð	  áhersla	  á	  að	  horfa	  á	  athafnir	  og	  samskipti	  einstaklinga	  og	  

hlusta	  á	  orð	  og	  samtöl	  sem	  eiga	  sér	  stað	  innan	  ákveðins	  umhverfis	  til	  að	  safna	  upplýsingum,	  

fylgst	  er	  með	  því	  sem	  gerist	  á	  vettvangi	  og	  það	  skráð	  (Hafdís	  Guðjónsdóttir,	  2011).	  Athuganir	  

geta	  bæði	  verið	  formlegar	  eða	  óformlegar.	  Í	  þessari	  rannsókn	  nýtti	  ég	  mér	  bæði	  formlegar	  og	  

óformlegar	  athuganir.	  Í	  formlegum	  athugunum	  studdist	  ég	  við	  ákveðinn	  ramma	  eða	  lista	  yfir	  

atriði	  sem	  ég	  ætlaði	  að	  skoða	  (Hafdís	  Guðjónsdóttir,	  2011).	  Þetta	  voru	  atriði	  eins	  og	  

spurningar	  til	  deildarstjóra	  um	  hvað	  þeir	  væru	  að	  gera	  til	  þess	  að	  hlúa	  að	  heimamálum	  

barnanna	  á	  deildinni.	  Þá	  var	  ég	  einnig	  með	  ákveðin	  verkefni	  sem	  ég	  var	  búin	  að	  skipuleggja	  

fyrirfram	  sem	  síðan	  voru	  prófuð	  í	  samstarfi	  við	  börnin.	  Í	  óformlegum	  athugunum	  safnaði	  ég	  

gögnum	  með	  því	  að	  skrá	  upplifun	  af	  því	  sem	  var	  að	  gerast	  á	  viðkomandi	  deild	  og	  lagði	  áherslu	  

á	  að	  fanga	  augnablikið,	  andrúmsloft	  og	  það	  sem	  gerist	  í	  hefðbundnu	  leikskólastarfi	  (Hafdís	  

Guðjónsdóttir,	  2011).	  Þá	  fylgdist	  ég	  sérstaklega	  með	  því	  starfi	  sem	  tengdist	  

þróunarverkefninu	  eins	  og	  samtölum	  á	  milli	  barna	  um	  mismunandi	  tungumál.	  

Vettvangsathuganir	  mínar	  fóru	  að	  mestu	  fram	  á	  elstu	  deildinni	  þar	  sem	  ég	  var	  deildarstjóri	  á	  

tímabilinu	  október	  2017	  til	  apríl	  2018.	  Fyrstu	  vettvangsathuganir	  mínar	  fóru	  fram	  á	  tímabilinu	  

maí	  til	  júlí	  2017	  þegar	  ég	  starfaði	  sem	  verkefnastjóri	  fjölmenningar	  og	  fór	  á	  milli	  deilda.	  Sem	  

hluti	  af	  vettvangsnámi	  mínu	  fór	  ég	  einnig	  á	  milli	  deilda	  á	  fimm	  vikna	  tímabili,	  frá	  19.	  febrúar	  

til	  23.	  mars,	  og	  skoðaði	  þá	  starf	  á	  öllum	  deildum.	  Með	  vettvangsathugunum	  gat	  ég	  skoðað	  

hvernig	  innleiðing	  á	  LAP	  gengi	  þvert	  á	  deildir	  og	  hvað	  ég	  gæti	  gert	  til	  þess	  að	  þróa	  verkefnið	  

áfram.	  	  

3.3.4	  Ljósmyndir,	  myndbandsupptökur	  og	  netheimildir	  

Með	  ljósmyndum	  er	  hægt	  að	  sýna	  hvað	  fólk	  gerir	  og	  hvaða	  breytingar	  eiga	  sér	  stað	  á	  

rannsóknartímabilinu	  (Jóhanna	  Einarsdóttir,	  2009).	  Einnig	  eru	  þær	  notaðar	  til	  þess	  að	  skrá	  og	  

rifja	  upp	  atburði	  ásamt	  því	  að	  hvetja	  til	  umræðna	  um	  það	  sem	  hefur	  átt	  sér	  stað	  (Jóhanna	  
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Einarsdóttir,	  2009).	  Í	  þeirri	  rannsókn	  sem	  hér	  er	  til	  umfjöllunar	  voru	  ljósmyndir	  teknar	  til	  þess	  

að	  fanga	  augnablikið,	  sýna	  það	  sem	  fór	  fram	  og	  fylgjast	  með	  þróun	  verkefnisins.	  Sem	  dæmi	  

voru	  ljósmyndaskráningar	  hengdar	  upp	  á	  deildum	  og	  í	  fataklefum	  fyrir	  börn,	  foreldra	  og	  

kennara	  en	  ég	  taldi	  að	  það	  gæti	  bæði	  hvatt	  til	  umræðna	  og	  hjálpað	  til	  við	  að	  rifja	  upp	  hvað	  

hafi	  verið	  gert.	  

Myndbandsupptökur	  geta	  verið	  góð	  leið	  þegar	  rannsaka	  á	  daglegt	  líf	  ungra	  

leikskólabarna	  án	  inngripa	  þess	  sem	  rannsakar	  (Hrönn	  Pálmadóttir	  og	  Guðrún	  Bjarnadóttir,	  

2012).	  Þegar	  horft	  er	  á	  börn	  frá	  þessu	  sjónarhorni	  veita	  þau	  mikilvægar	  upplýsingar	  og	  þannig	  

geta	  þau	  átt	  hlutdeild	  í	  mótun	  þeirrar	  þekkingar	  sem	  nýjustu	  fræðin	  byggja	  á	  um	  líf	  ungra	  

barna	  í	  leikskólum	  (Hrönn	  Pálmadóttir	  og	  Guðrún	  Bjarnadóttir,	  2012).	  Í	  þessari	  rannsókn	  voru	  

myndbandsupptökur	  teknar	  í	  ákveðnum	  stundum	  með	  börnunum	  og	  einnig	  þegar	  foreldrar	  

komu	  og	  lásu	  eða	  sungu	  fyrir	  börnin.	  Með	  upptökunum	  var	  leitast	  við	  að	  draga	  fram	  áhrif	  

formlegrar	  vinnu	  með	  heimamál	  barnanna	  á	  börnin	  og	  virðingu	  þeirra	  gagnvart	  heimamálum	  

hvers	  annars.	  	  

Netheimildir	  eins	  og	  tölvupóstar	  og	  samskiptasvæði	  geta	  gefið	  góða	  mynd	  af	  starfinu	  

(Hafdís	  Guðjónsdóttir,	  2011).	  Leikskólinn	  er	  með	  samskiptasvæði	  fyrir	  kennara	  þar	  sem	  allir	  

eru	  hvattir	  til	  þess	  að	  setja	  inn	  ljósmyndir,	  myndverk	  barnanna,	  myndbönd	  og	  fleira	  sem	  

tengist	  þróunarverkefninu	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  deila	  hugmyndum	  og	  halda	  utan	  um	  skráningu.	  Á	  

þessari	  síðu	  má	  greina	  augnablik	  sem	  starfsfólk	  leikskólans	  vilja	  draga	  fram	  sem	  góð	  dæmi	  um	  

þá	  vinnu	  sem	  þeir	  eru	  að	  vinna	  í	  tengslum	  við	  heimamál	  barnanna.	  Þá	  er	  ég	  í	  

tölvupóstsamskiptum	  við	  foreldra	  í	  tengslum	  við	  tungumál	  vikunnar	  og	  voru	  einhverjir	  þeirra	  

notaðir	  sem	  gögn.	  	  	  

3.4 	  Gagnagreining	  

Vönduð	  úrvinnsla	  gagna	  og	  frásagnir	  af	  niðurstöðum	  starfendarannsókna	  eru	  til	  að	  sýna	  

öðrum	  hvað	  rannsakandinn	  hefur	  lært	  og	  hvernig	  það	  hefur	  áhrif	  á	  starf	  hans	  (McNiff,	  2010;	  

Hafdís	  Guðjónsdóttir,	  2011).	  Gögnin	  þurfa	  að	  vera	  til	  staðar	  til	  þess	  að	  geta	  greint	  þau	  og	  rætt	  

um	  við	  aðra	  (Hafþór	  Guðjónsson,	  2008).	  Greining	  rannsóknargagna	  fer	  fram	  í	  gegnum	  lestur,	  

ígrundun,	  umræður	  og	  tengingu	  rannsóknargagna	  við	  fræðilegar	  heimildir	  (Hafdís	  

Guðjónsdóttir,	  2011).	  Ég	  reyndi	  að	  skoða,	  greina	  og	  túlka	  gögnin	  í	  þessari	  starfendarannsókn	  

jafnóðum	  (Hafdís	  Guðjónsdóttir,	  2011)	  til	  þess	  að	  fylgjast	  með	  hvernig	  við	  gætum	  nýtt	  það	  
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sem	  gerðist	  hverju	  sinni	  til	  að	  efla	  það	  sem	  við	  værum	  að	  gera	  í	  starfinu.	  Í	  gegnum	  þessa	  

vinnu	  náði	  ég	  að	  greina	  hver	  staðan	  væri	  á	  ólíkum	  tímapunktun	  í	  vinnuferlinu,	  hvað	  verið	  væri	  

að	  gera	  í	  leikskólanum	  og	  hvaða	  ákvarðanir	  voru	  teknar	  um	  næstu	  skref	  byggðar	  á	  reynslu	  

okkar	  og	  athugunum.	  Í	  gegnum	  samtöl	  náði	  ég	  til	  að	  mynda	  að	  greina	  á	  einum	  tímapunkti	  að	  

sumir	  væru	  feimnir	  við	  að	  bjóða	  foreldrum	  að	  koma	  og	  lesa	  eða	  syngja	  fyrir	  börnin	  á	  

heimamáli	  þeirra	  og	  þá	  gat	  ég	  strax	  brugðist	  við	  því	  með	  því	  að	  senda	  dæmi	  um	  tölvupóst	  

sem	  ég	  sendi	  foreldrum	  á	  samskiptasvæði	  starfsfólks.	  Þá	  sagði	  ég	  frá	  því	  að	  ég	  hefði	  einungis	  

fengið	  jákvæð	  viðbrögð	  frá	  foreldrum	  og	  þó	  að	  ekki	  allir	  hefðu	  tök	  á	  eða	  áhuga	  á	  að	  koma	  þá	  

vildu	  flestir	  gera	  eitthvað,	  eins	  og	  að	  senda	  tengil	  á	  uppáhaldslag	  barnanna,	  til	  þess	  að	  sýna	  

áhuga.	  	  	  

Í	  lok	  hverrar	  viku	  fór	  ég	  í	  gegnum	  rannsóknardagbók,	  myndir,	  samtöl,	  samskiptasvæði	  og	  

fleira,	  og	  dró	  fram	  það	  sem	  mér	  fannst	  standa	  upp	  úr	  og	  fór	  yfir	  verkefni	  og	  starf	  næstu	  vikna	  

með	  það	  í	  huga.	  Ég	  skrifaði	  til	  dæmis	  hjá	  mér	  í	  rannsóknardagbók	  að	  börnin	  hefðu	  verið	  í	  

veitingahúsaleik	  og	  skráði	  hjá	  mér	  hugmyndir	  um	  hvernig	  væri	  hægt	  að	  þróa	  það	  verkefni	  

áfram	  í	  samvinnu	  við	  börnin	  og	  tengja	  við	  heimamál	  þeirra.	  Þessa	  hugmynd	  ræddi	  ég	  við	  

annan	  kennara	  á	  deildinni	  og	  daginn	  eftir	  fór	  hún	  að	  búa	  til	  matseðla	  með	  börnunum	  á	  

mismunandi	  tungumálum.	  	  

Ég	  horfði	  sérstaklega	  á	  það	  starf	  eða	  samtöl	  sem	  tengdust	  heimamálum	  barnanna.	  Þá	  

skoðaði	  ég	  viðfangsefni	  barnanna	  með	  það	  í	  huga	  hvernig	  við	  næðum	  að	  fanga	  áhuga	  þeirra,	  

útvíkka	  viðfangsefnin	  og	  tengja	  verkefni	  við	  heimamál	  þeirra.	  Sem	  dæmi	  voru	  mörg	  börn	  að	  

búa	  til	  bækur	  með	  því	  að	  hefta	  nokkur	  blöð	  saman	  einn	  eftirmiðdag.	  Þema	  mánaðarins	  var	  

ævintýri	  þannig	  að	  ég	  ákvað	  að	  tengja	  bæði	  þemað	  og	  áhuga	  barnanna	  og	  stakk	  upp	  á	  að	  við	  

gerðum	  ævintýrabók	  á	  mismunandi	  tungumálum.	  Nánar	  verður	  greint	  frá	  því	  verkefni	  í	  4.2.3.	  

Þá	  var	  staðan	  rædd	  á	  teymisfundum,	  hvernig	  hafði	  gengið	  og	  hvernig	  framhaldið	  yrði.	  

Umræðan	  á	  teymisfundum	  var	  gagnleg	  en	  þar	  komu	  fram	  ýmsar	  hugmyndir	  um	  hvað	  við	  

gætum	  gert,	  til	  dæmis	  um	  hvernig	  við	  gætum	  útfært	  heimamenningarverkefnið	  sem	  greint	  

verður	  frá	  í	  4.2.4.	  Í	  vettvangsnámi	  mínu,	  frá	  19.	  febrúar	  til	  23.	  mars	  2018,	  fór	  ég	  yfir	  og	  

ígrundaði	  starf	  mitt	  á	  vikulegum	  fundum	  með	  aðstoðarleikskólastjóranum	  sem	  var	  

leiðsagnarkennari	  minn	  í	  vettvangsnáminu.	  Í	  samtali	  við	  leiðsagnarkennara	  minn	  þróaðist	  

verkefni	  sem	  fólst	  í	  því	  að	  börnin	  kæmu	  með	  hugmyndir	  að	  því	  hvernig	  þau	  vildu	  bjóða	  ný	  

börn	  velkomin	  í	  leikskólann	  sem	  farið	  verður	  yfir	  í	  4.2.2.	  	  	  
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Hafdís	  Guðjónsdóttir	  (2011)	  talar	  um	  að	  skoða	  hvaða	  þemu	  komi	  upp	  í	  gögnunum.	  Það	  

gerði	  ég	  með	  því	  að	  lesa	  öll	  gögnin	  yfir	  í	  heild	  sinni	  nokkrum	  sinnum	  og	  punkta	  hjá	  mér	  það	  

sem	  mér	  fannst	  standa	  upp	  úr.	  Þau	  þemu	  sem	  urðu	  til	  við	  yfirferð	  á	  gögnunum	  voru:	  

merkingar	  á	  umhverfi,	  verkefni	  í	  tengslum	  við	  heimamál	  og	  heimamenningu	  barna,	  tungumál	  

vikunnar,	  vinna	  með	  mismunandi	  ritmál,	  sjálfsmynd	  barna,	  foreldrasamstarf	  og	  teymisvinna.	  

Þá	  horfði	  ég	  sérstaklega	  á	  samtöl	  barna	  þar	  sem	  ég	  greindi	  hvernig	  áhugi	  þeirra	  og	  forvitni	  á	  

tungumálum	  kviknaði.	  	  	  	  	  

3.5 	  Siðferðileg	  atriði	  

Þegar	  kemur	  að	  siðferðilegum	  álitamálum	  þá	  tala	  Hammersley	  og	  Atkinson	  meðal	  annars	  um	  

upplýst	  samþykki	  en	  þó	  að	  rannsakendur	  reyni	  að	  upplýsa	  viðkomandi	  fólk	  um	  hvað	  

rannsóknin	  snúist	  þá	  sé	  sjaldgæft	  að	  þeir	  segi	  öllum	  allt	  um	  rannsóknina	  (2007).	  Eins	  og	  fram	  

hefur	  komið	  voru	  stjórnendur,	  kennarar,	  börn	  og	  foreldrar	  öll	  þátttakendur	  í	  

þróunarverkefninu	  Töfrandi	  tungumál.	  Upplýsingar	  um	  þróunarverkefnið	  og	  rannsókn	  mína	  

eru	  á	  heimasíðu	  leikskólans	  og	  voru	  einnig	  sendar	  öllum	  foreldrum	  í	  tölvupósti.	  Ég	  fékk	  leyfi	  

frá	  einstaka	  kennurum	  og	  foreldrum	  um	  notkun	  á	  myndum	  og	  einnig	  um	  notkun	  á	  samtölum	  

og	  umræðum	  sem	  rekja	  má	  til	  einstaklinga.	  Á	  öllum	  deildum	  var	  unnið	  að	  því	  að	  gera	  

móðurmál	  barnanna	  sýnileg	  í	  samstarfi	  við	  foreldra	  en	  verkefni	  sem	  unnin	  voru	  í	  tengslum	  við	  

tungumál	  barnanna	  voru	  með	  börnum	  á	  aldrinum	  3-‐6	  ára.	  Þátttakendur	  í	  þessari	  

starfendarannsókn	  voru	  börn	  á	  aldrinum	  3-‐6	  ára,	  deildarstjórar	  allra	  deilda,	  kennarar	  í	  teymi	  

verkefnisins	  og	  áhugasamir	  foreldrar	  og	  kennarar	  af	  öllum	  deildum.	  Flestir	  fengu	  eða	  áttu	  

kost	  á	  fræðslu	  um	  verkefnið	  en	  öðrum	  var	  greint	  frá	  verkefninu	  í	  starfs-‐	  eða	  foreldraviðtölum.	  

Þá	  eru	  upplýsingar	  um	  verkefnið	  á	  heimasíðu	  leikskólans	  og	  á	  samskiptasvæðum.	  Ég	  fékk	  leyfi	  

frá	  stjórnendum	  leikskólans	  til	  þess	  að	  vinna	  starfendarannsókn	  í	  leikskólanum	  og	  greindi	  

þeim	  frá	  því	  að	  ég	  myndi	  punkta	  hjá	  mér	  þætti	  sem	  tengdust	  verkefninu	  á	  einn	  eða	  annan	  

hátt.	  Þegar	  um	  er	  að	  ræða	  samtöl	  í	  hópum	  eða	  umræður	  þar	  sem	  ólíklegt	  er	  að	  hægt	  sé	  að	  

rekja	  upplýsingar	  til	  ákveðinna	  einstaklinga	  var	  ekki	  sérstaklega	  beðið	  um	  leyfi	  til	  birtingar.	  

Hins	  vegar	  var	  beðið	  um	  leyfi	  fyrir	  notkun	  á	  samtölum,	  myndum,	  upptökum	  og	  dæmisögum.	  

Tilgangur	  verkefnisins	  var	  að	  gera	  tungumálin	  í	  leikskólanum	  sýnileg	  í	  samstarfi	  við	  foreldra.	  

Huga	  þurfti	  vel	  að	  samskiptum	  við	  foreldra	  og	  virða	  óskir	  þeirra,	  einnig	  ef	  þeir	  hefðu	  til	  dæmis	  

ekki	  áhuga	  á	  að	  heimamál	  þeirra	  yrði	  tekið	  fyrir	  af	  einhverjum	  ástæðum.	  Þá	  þurfti	  að	  gæta	  
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þess	  að	  spyrja	  foreldra	  um	  þær	  merkingar	  sem	  verið	  var	  að	  hengja	  upp	  í	  stað	  þess	  til	  dæmis	  

að	  nota	  þýðingarforrit.	  

	   	  



	  

41	  

4	  Niðurstöður	  	  

Í	   þessum	   kafla	   verður	   farið	   yfir	   helstu	   niðurstöður	   starfendarannsóknarinnar.	   Tilgangur	  

vinnunnar	  með	  börnunum	  var	  að	  gera	  heimamál	  þeirra	  hluta	  af	  starfi	  leikskólans	  og	  sýnileg	  í	  

umhverfi	  hans.	  Í	  niðurstöðukaflanum	  verða	  viðhorf	  og	  upplifanir	  barna	  til	  vinnu	  sem	  byggir	  á	  

hugmyndum	  LAP	  aðferðarinnar	  skoðuð.	  Einnig	  verður	  rætt	  um	  upplifanir	  foreldra	  og	  kennara	  

í	  tengslum	  við	  þá	  vinnu.	  Þá	  verður	  sagt	  frá	  breytingum	  á	  starfsháttum	  og	  umhverfi	  sem	  áttu	  

sér	  stað	  vegna	  rannsóknarinnar.	  Byrjað	  verður	  á	  að	  segja	  frá	  leikskólanum	  Mosa,	  aðdraganda	  

þróunarverkefnisins	  og	  breytingum	  á	  umhverfi	  í	  4.1.	  Þá	  verður	  greint	  frá	  verkefnavinnu	  með	  

börnunum	   í	   4.2,	   þætti	   kennara	   í	   4.3	   og	   foreldrasamstarfi	   í	   4.4.	   Loks	   er	   samantekt	   á	   efni	  

kaflans	  í	  4.5.	  	  

4.	  1	  Leikskólinn	  Mosi	  

Leikskólinn	  Mosi	  er	  sjö	  deilda	  leikskóli	  í	  Reykjavík	  sem	  tók	  til	  starfa	  árið	  2011	  við	  sameiningu	  

þriggja	   leikskóla.	   Hann	   er	   starfræktur	   í	   þremur	   húsum	   og	   deildirnar	   eru	   aldursskiptar.	   Í	  

leikskólanum	  eru	   118	   börn	   og	   af	   þeim	   eru	   54	   af	   erlendum	  uppruna1,	   það	   er	   rétt	   tæplega	  

helmingur	  barnanna.	  Í	   leikskólanum	  eru	  36	  starfsmenn,	  þar	  af	  14	  af	  erlendum	  uppruna,	  frá	  

Póllandi,	   Tyrklandi,	   Litháen,	   Norður-‐Ameríku,	   Úkraínu,	   Danmörku,	   Marokkó,	   Noregi	   og	  

Filippseyjum.	   Í	   starfsmannahópnum	   eru	   töluð	   11	   tungumál	   og	   í	   barnahópnum	   er	   21	  

tungumál	   talað.	   Þau	   tungumál	   sem	   töluð	   eru	   í	   barnahópnum	   eru:	   íslenska,	   hollenska,	  

indversk	  mál	   (tvö	  mismunandi),	  ungverska,	  kínverska	   (mandarín),	  arabíska,	   franska,	  pólska,	  

spænska,	  ítalska,	  filippseyska,	  danska,	  portúgalska,	  lettneska,	  rúmenska,	  albanska,	  litháíska,	  

rússneska,	  enska	  og	  víetnamska.	  	  

Áherslur	   leikskólans	   eru	   fjölmenning,	   skapandi	   starf	   og	   leikur	   barna.	   Í	   öllum	   þremur	  

húsum	  leikskólans	  eru	  fataklefar	  deildanna	  sjáanlegir	  þegar	  gengið	  er	  inn	  og	  upplýsingatöflur	  

ýmist	   fyrir	   framan	   fataklefa	   deildanna	   eða	   í	   fataklefunum.	   Áður	   en	   farið	   var	   af	   stað	  með	  

þróunarverkefnið	  voru	  heimamál	  barnanna	  ekki	  sýnileg	   í	   leikskólaumhverfinu,	  hvorki	  þegar	  

gengið	   var	   inn	   í	   leikskólann	   né	   inni	   á	   deildum.	   Eins	   og	   sagt	   verður	   frá	   í	   4.1.2.1	   var	   Drífa	  

Þórarinsdóttir	  með	  námskeið	  fyrir	  starfsfólk	  Mosa	  í	  mars	  2017.	  Námskeiðið	  var	  haldið	  í	  einu	  

af	  húsum	  leikskólans	  og	  ég	  minnist	  þess	  að	  hún	  sagðist	  heyra	  að	  margt	  væri	  verið	  að	  gera	  í	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Þessar tölur miðast við 1. apríl 2018.	  
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leikskólanum	   tengt	   fjölmenningu	   en	   það	   sæist	   hins	   vegar	   ekki	   í	   leikskólaumhverfinu,	   það	  

væri	   lítið	  sem	  benti	  til	  að	  í	  Mosa	  væru	  börn	  með	  fjölbreyttan	  bakgrunn	  þegar	  maður	  kæmi	  

inn	  í	  leikskólann.	  Að	  loknu	  námskeiði	  fóru	  fram	  umræður	  á	  meðal	  starfsfólks	  um	  hvernig	  við	  

vildum	   gera	   tungumálin	   sýnileg	   í	   leikskólanum	   og	   tengja	   við	   starfið	   hjá	   okkur	   (sjá	   nánar	   í	  

4.1.2.1).	  

Á	  tímabilinu	  apríl	  2017	  til	  apríl	  2018	  var	  ég	  verkefnastjóri	  þróunarverkefnisins	  Töfrandi	  

tungumál	  og	  frá	  ágúst	  2018	  var	  ég	  einnig	  deildarstjóri	  á	  elstu	  deild	  leikskólans	  Mosa.	  Áður	  en	  

ég	  tók	  við	  deildarstjórastöðunni	  fór	  ég	  á	  milli	  allra	  deildanna	  sjö	  en	  eftir	  ágúst	  2018	  var	  ég	  

staðsett	   á	   elstu	   deildinni.	   Í	   því	   húsi	   sem	   elsta	   deildin	   er	   í	   eru	   tvær	   deildir,	   deild	   elstu	  

barnanna	   og	   deild	   3-‐5	   ára	   barna,	   og	   er	   mikill	   samgangur	   á	   milli	   þeirra.	   Ég	   hélt	   utan	   um	  

verkefni	   sem	   kallast	   Kiðlingastarf,	   það	   er	   starf	   með	   4-‐5	   ára	   börnum	   sem	   hittast	   á	   elstu	  

deildinni	   einu	   sinni	   í	   viku,	   þar	   sem	  þau	   verða	  næsta	   vetur.	  Á	   tímabilinu	  19.	   febrúar	   til	   23.	  

mars	  2018	  var	  ég	  í	  vettvangsnámi	  í	  námskeiðinu	  Fræði	  og	  starf	  á	  vettvangi	  og	  fór	  þá	  á	  milli	  

deilda.	  

4.1.1	  Aðdragandi	  þróunarverkefnisins	  

Þegar	  ég	  hóf	  störf	   í	   leikskólanum	  sumarið	  2014	  var	  ég	   leiðbeinandi	  á	  deild	  þriggja	   til	   fimm	  

ára	   barna.	   Samhliða	   var	   ég	   í	   námi	   í	   mannfræði,	   hnattræn	   tengsl,	   fjölmenningarfræði	   og	  

fólksflutningar,	  þar	  sem	  áhersla	  mín	  var	  á	  fjölmenningarlegt	  skólastarf.	  Í	  náminu	  skoðaði	  ég	  

meðal	   annars	   kenningar	   Bourdieu	   um	   veruhátt	   og	   mismunandi	   auð,	   svo	   sem	   félags-‐	   og	  

menningarauð	   í	   tengslum	  við	  skólakerfið.	  Einnig	   fékk	  ég	  áhuga	  á	  heima-‐	  og	  skólamenningu	  

sem	  Liz	  Brooker	  (2002)	  fjallar	  um	  í	  rannsókn	  sinni	  á	  stöðu	  fjögurra	  ára	  barna	  af	  bengölskum	  

uppruna	   annars	   vegar	   og	   enskra	   barna	   í	   lágstétt	   hins	   vegar	   í	   undirbúningsbekk	   í	   enskum	  

grunnskóla.	  Niðurstöður	  hennar	  leiddu	  í	  ljós	  að	  hæfileikar	  og	  kunnátta	  sumra	  barna	  hafi	  ekki	  

verið	  metin	  í	  upphafi	  skólagöngu	  þrátt	  fyrir	  að	  þau	  hafi	  sýnt	  bæði	  hæfni	  og	  þekkingu	  heima	  

hjá	  sér	  (Brooker,	  2002).	  Þá	  skoðaði	  ég	  einnig	  hugmyndir	  Banks	  (2010)	  um	  fjölmenningarlega	  

kennslu.	  Hluta	   af	   námstímabili	  mínu	  dvaldi	   ég	   í	   Japan	  og	   skoðaði	   starf	   og	  hlutverk	   frjálsra	  

félagasamtaka	   sem	   starfræktu	   skóla	   fyrir	   börn	   af	   erlendum	   uppruna.	   Mörg	   barnanna	   í	  

samtökunum	  höfðu	  flosnað	  upp	  úr	  námi	  í	  japanska	  skólakerfinu	  en	  ekki	  var	  skólaskylda	  fyrir	  

útlendinga.	  Ólíkt	  almennum	  skólum	  í	  Japan	  lögðu	  frjálsu	  félagasamtökin	  áherslu	  á	  mikilvægi	  

móðurmáls	  barnanna	  ásamt	  því	  að	  kenna	  japönsku.	  
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Þegar	  ég	  sneri	  aftur	  til	  Íslands	  frá	  Japan	  vakti	  leikskólinn	  Mosi	  áhuga	  minn	  vegna	  þess	  að	  

hann	  gaf	  sig	  út	  fyrir	  að	  vera	  fjölmenningarlegur.	  Það	  voru	  vissulega	  mörg	  börn	  af	  erlendum	  

uppruna	   í	   leikskólanum	   en	   að	  mínu	  mati	   var	   lítil	   áhersla	   á	   fjölmenningarlegt	   starf	   á	   þeim	  

tíma.	   Á	   deildinni	   sem	   ég	   starfaði	   á	   sá	   einn	   kennarinn	   um	  málörvun	   og	   vann	   hún	   þá	  með	  

litlum	  hópi	   barna	   einu	   sinni	   á	   dag	   á	  meðan	   hin	   börnin	   á	   deildinni	   voru	   í	   útiveru.	   Börnin	   í	  

hópunum	   áttu	   öll	   annað	   móðurmál	   en	   íslensku	   þó	   einstaka	   sinnum	   væri	   börnum	   með	  

íslensku	  að	  móðurmáli	  boðið	  með.	  Þó	  að	  ég	  hefði	  trú	  á	  að	  málörvunarstundirnar	  gætu	  verið	  

gagnlegar	   þá	   var	   ég	   hugsi	   yfir	   fyrirkomulaginu,	   að	   börn	   af	   erlendum	   uppruna	   væru	  

sérstaklega	   tekin	  út	  þegar	  hin	  börnin	  voru	   í	   leik.	  Þá	  hugsaði	  ég	  um	  áhrif	  þess	  á	   sjálfsmynd	  

þeirra	   og	   einnig	   hvernig	   þetta	   fyrirkomulag	   liti	   út	   fyrir	   hinum	   börnunum.	   Börn	   læra	   líka	  

tungumálið	   hvert	   af	   öðru	   í	   gegnum	   samskipti.	   Ég	   spurði	   kennara	   talsvert	   út	   í	   þeirra	  

hugmyndir	  um	  fjölmenningu,	  meðal	  annars	  hvort	  áhugi	  væri	  fyrir	  því	  að	  hengja	  upp	  kveðjur	  á	  

tungumálum	  barnanna	  í	  fataklefa	  deildarinnar.	  Ég	  talaði	  einnig	  um	  mína	  reynslu	  af	  því	  sem	  

barn	  að	  flytja	  til	  Danmerkur	  og	  skilja	  ekki	  málið	  og	  á	  fullorðinsárum	  að	  flytja	  til	  Bretlands	  og	  

Japans	   og	   kynnast	   nýrri	  menningu	  og	   siðum.	   Það	   sem	  hjálpaði	  mér	   í	   Danmörku	   var	   að	   ég	  

eignaðist	   strax	   góða	   vini	   sem	   töluðu	  við	  mig	  þó	  að	  ég	   skildi	   ekki	  mikið	   í	   byrjun	  og	   svaraði	  

þeim	  á	  íslensku.	  Ég	  bý	  að	  þeirri	  reynslu	  að	  búa	  í	  Japan	  og	  er	  ákaflega	  þakklát	  fyrir	  hana	  þó	  að	  

það	  hafi	  ekki	  alltaf	  verið	  auðvelt.	  Til	  dæmis	  reyndi	  á	  að	  vera	  byrjandi	  í	  japönsku	  að	  reyna	  að	  

finna	   íbúð	   á	   leigumarkaði	   þar	   sem	   stór	   hluti	   fólks	   vildi	   ekki	   leigja	   útlendingum.	   Það	   sem	  

stendur	   upp	   úr	   eftir	   dvölina	   í	   þessum	   þremur	   löndum	   eru	   góðar	  móttökur,	   góðir	   vinir	   og	  

tækifæri	  til	  þátttöku	  í	  nýju	  samfélagi.	  Kennararnir	  í	  því	  húsi	  leikskólans	  sem	  ég	  starfaði	  í	  voru	  

allir	   með	   íslensku	   að	   móðurmáli	   en	   sýndu	   því	   áhuga	   þegar	   ég	   var	   að	   tala	   um	  

fjölmenningarlega	   kennslu	   og	   voru	  opnir	   fyrir	   breytingum.	   Ég	   fann	   fljótt	   að	  mig	   langaði	   til	  

þess	  að	  koma	  með	  sterkari	  fjölmenningarlegar	  áherslur	  inn	  í	  starfið.	  Nokkur	  atvik	  styrktu	  trú	  

mína	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  taka	  til	  greina	  fjölbreyttan	  bakgrunn	  barna	  í	  leikskólastarfi	  og	  mun	  

ég	  nefna	  tvö	  dæmi	  hér.	  	  

Nokkrum	  mánuðum	   eftir	   að	   ég	   hóf	   störf	   byrjaði	   fjögurra	   ára	   stúlka	  með	   spænsku	   að	  

móðurmáli	   á	   deildinni.	   Aðlögunin	   var	   erfið	   og	   stúlkan	   grét	   mikið	   fyrsta	   mánuðinn.	  

Deildarstjórinn	  bað	  mig	  um	  að	  taka	  stúlkuna	  svolítið	  að	  mér,	  taka	  á	  móti	  henni	  á	  morgnana	  

og	   vera	   henni	   innan	  handar	   yfir	   daginn.	   Ég	   fór	   að	   leita	   leiða	   til	   þess	   að	   gera	   leikskóladvöl	  

hennar	  ánægjulega.	  Til	  að	  byrja	  með	  bjó	  ég	  til	  myndrænt	  dagskipulag	  fyrir	  hana	  og	  fann	  að	  
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myndir	  hjálpuðu	  henni.	  Þá	  var	  ég	   í	   talsverðum	  samskiptum	  við	   foreldra	  hennar,	   spurði	  um	  

áhugamál	   og	   hvað	   mögulega	   gæti	   hjálpað	   henni	   til	   þess	   að	   líða	   betur	   í	   leikskólanum.	  

Foreldrar	  hennar	  töluðu	  um	  að	  hún	  hefði	  góðan	  málþroska	  á	  spænsku	  og	  því	  væri	  erfitt	  fyrir	  

hana	  að	  geta	  ekki	  tjáð	  sig	  í	  leikskólanum	  og	  skilja	  ekki	  hvað	  væri	  að	  gerast.	  Einnig	  töluðu	  þau	  

um	  að	   leikskólinn	  væri	  afar	   frábrugðinn	  þeim	  sem	  hún	  gekk	   í	  á	  Spáni	  þar	  sem	  hún	  var	  vön	  

miklum	  aga,	  ströngum	  reglum	  og	  meiri	  beinni	  kennslu,	  það	  er	  ekki	   í	  gegnum	  leik.	  Ég	  bjó	  til	  

litla	  myndræna	  orðabók	  fyrir	  hana	  með	  grunnorðaforða	  þar	  sem	  ég	  skrifaði	  orð	  á	  íslensku	  og	  

foreldrar	  hennar	  orð	  á	  spænsku.	  Þá	  tók	  ég	  eftir	  að	  sumir	  kennarar	  virtust	  ná	  vel	  til	  allra	  barna	  

í	   samveru-‐	  og	  sögustundum	  en	  þeir	  notuðu	  mikið	  hreyfingar,	   teiknuðu	  myndir	  eða	  notuðu	  

muni.	   Þá	   fór	   ég	   í	   auknum	  mæli	   að	   teikna	  myndir	   og	   nota	  muni	   og	   brúður	   í	   samveru-‐	   og	  

sögustundum	   en	   það	   fannst	   mér	   ekki	   aðeins	   gagnast	   stúlkunni	   sem	   var	   nýbyrjuð	   heldur	  

hinum	  börnunum	   líka.	  Á	  þessum	  tíma	  var	   lítill	   samgangur	  á	  milli	  húsa	  og	   tilfinningin	   sú	  að	  

þetta	  væru	  þrír	  leikskólar	  en	  ekki	  einn	  leikskóli	  í	  þremur	  húsum.	  Þá	  var	  ekki	  sú	  meðvitund	  til	  

staðar	   í	   skólanum	   að	   kanna	   hvort	   mögulega	   væri	   spænskumælandi	   kennari	   í	  

starfsmannahópnum	  sem	  gæti	  komið	  inn	  og	  verið	  með	  stúlkunni	  í	  byrjun	  eða	  hvort	  það	  væru	  

börn	  á	  öðrum	  deildum	  sem	  töluðu	  spænsku.	  Spænskumælandi	  túlkur	  var	  fenginn	  til	  þess	  að	  

vera	  með	  stúlkunni	  tvo	  dagsbúta.	  Þetta	  var	  þremur	  vikum	  eftir	  að	  stúlkan	  byrjaði	  og	  það	  sem	  

mér	  fannst	  helst	  gagnast	  stúlkunni	  var	  þegar	  túlkurinn	  sat	  með	  nokkrum	  börnum	  og	  notaði	  

bæði	  spænsku	  og	  íslensku	  í	  samskiptum	  við	  þau.	  Hún	  las	  bók	  á	  íslensku	  og	  þýddi	  jafnóðum	  

aðalatriðin	   yfir	   á	   spænsku.	   Þarna	   hafði	   stúlkan	   fyrirmynd,	   einhvern	   sem	   talaði	   heimamál	  

hennar	   og	   skólamálið	   og	   hin	   börnin	   sýndu	   því	   áhuga.	   Þá	   ákváð	   ég	   í	   samráði	   við	  

deildarstjórann	   að	   bjóða	   foreldrum	   stúlkunnar	   að	   koma	   í	   sameiginlega	   samverustund	   og	  

faðir	  hennar	  kom	  og	  kenndi	  börnunum	  hreyfingar	  við	  spænskt	  lag.	  Við	  tókum	  eftir	  því	  hvað	  

stúlkan	  brosti	  breitt	  í	  þessari	  stund.	  Smám	  saman	  fór	  stúlkan	  að	  leika	  sér	  og	  tengjast	  öðrum	  

börnum	  á	  deildinni	  og	  hún	  varð	  ánægðari	  í	  leikskólanum.	  Eftir	  þetta	  atvik	  fór	  ég	  að	  velta	  fyrir	  

mér	   leiðum	   til	   þess	   að	   taka	   betur	   á	  móti	   börnum	   sem	   ekki	   tala	   íslensku,	   það	   er	   strax	   frá	  

fyrsta	  degi.	  Nú	  er	  reynt	  að	  hafa	  einhvern	  á	  deildinni	  í	  upphafi	  sem	  talar	  tungumál	  barnsins,	  

svokallaðan	  brúarsmið.	  Ef	  ekki	  er	  starfsmaður	  í	  leikskólanum	  sem	  talar	  tungumál	  barnsins	  þá	  

er	   stundum	   leitað	   út	   fyrir	   leikskólann	   að	   einstaklingi	   sem	   talar	   sama	   tungumál	   og	   getur	  

komið	   inn	   í	   skólann,	   meðal	   annars	   til	   brúarsmiða	   sem	   starfa	   hjá	   Miðju	   máls	   og	   læsis.	  

Leikskólastjórinn	  hefur	  lagt	  áherslu	  á	  mikilvægi	  jákvæðra	  samskipta	  við	  foreldra	  frá	  upphafi,	  

hvort	  sem	  um	  sameiginlegt	  tungumál	  sé	  að	  ræða	  eða	  ekki,	  að	  fjölskyldan	  fái	  þá	  aðstoð	  sem	  
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hún	  þarf	  á	  að	  halda	  eins	  og	  fatnað	  fyrir	  börnin,	  tíma	  hjá	  tannlækni,	  skráningu	  í	  grunnskóla	  og	  

fleira.	  Þá	  fá	  börnin	  skráningarbók	  þegar	  þau	  byrja	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  brúa	  bilið	  á	  milli	  heima-‐	  

og	   skólamenningar.	   Í	   bókina	   fara	   myndir	   af	   því	   sem	   börnin	   fást	   við	   í	   leikskólastarfinu	   og	  

einnig	  eru	  foreldrar	  hvattir	  til	  þess	  að	  setja	  myndir	  af	  börnunum	  heima	  (sjá	  nánar	  í	  kafla	  1).	  	  

Annað	  dæmi	  sem	  hafði	  áhrif	  á	  mig	  í	  upphafi	  starfsins	  var	  þegar	  ég	  ákvað	  að	  lesa	  japanskt	  

ævintýri	   fyrir	  nokkur	  börn	   í	   sögustund.	   Söguna	  prentaði	  ég	  út	  af	  netinu	  og	   las	   fyrir	  börnin	  

íslenska	  þýðingu	  en	  sagði	  jafnframt	  nokkur	  orð	  á	  japönsku.	  Þá	  tók	  ég	  eftir	  að	  ein	  stúlkan,	  þá	  

fimm	  ára,	  sem	  fæddist	  á	  Íslandi	  en	  talar	  víetnömsku	  að	  móðurmáli	  var	  sérstaklega	  áhugasöm	  

og	   sagði	   um	  myndirnar	   að	   húsin	   þar	   væru	   alveg	   eins	   og	   hús	   í	   Víetnam.	   Síðan	   þýddi	   hún	  

nokkur	  orð	  á	  víetnömsku,	  eitthvað	  sem	  hún	  hafði	  ekki	  gert	  áður	  í	  leikskólanum.	  Við	  töluðum	  

aðeins	   um	   mismunandi	   tungumál,	   hvaða	   tungumál	   við	   töluðum,	   heyrðum	   og	   þekktum.	  

Börnin	   vildu	   gjarnan	   segja	   frá	   hvaða	   orð	   þau	   kynnu	   og	   hvaða	   tungumál	   foreldrar	   þeirra	  

töluðu	   sem	   dæmi.	   Þarna	   fann	   ég	   fyrir	   áhuga	   barnanna	   á	   tungumálum,	   líka	   þeirra	   með	  

íslensku	  að	  móðurmáli	  og	  áttaði	  mig	  á	  að	  þarna	  væri	  tækifæri	  til	  þess	  að	  nýta	  forvitni	  þeirra	  

til	  þess	  að	  kynnast	  og	  kanna	  mismunandi	  tungumál.	  	  

Nýr	   leikskólastjóri	  tók	  til	  starfa	   í	  byrjun	  árs	  2015.	  Hún	  hafði	  áhuga	  á	  fjölmenningarlegu	  

starfi	  og	  var	  það	  ein	  af	  ástæðunum	  fyrir	  því	  að	  hún	  vildi	  vinna	  í	  leikskólanum	  Mosa.	  Til	  þess	  

að	  koma	  fjölmenningarlegum	  áherslum	  frekar	   inn	   í	   starfið	   réð	  hún	  mig	  sem	  verkefnastjóra	  

fjölmenningar	   haustið	   2015.	   Þá	   fór	   ég	   á	   milli	   deilda,	   tók	   þátt	   í	   starfinu	   og	   vann	   ákveðin	  

verkefni	  með	  börnunum.	  Hugmyndin	  var	  að	  ég	  veitti	  börnum	  sem	  væru	  byrjendur	  í	  íslensku	  

stuðning	  í	  leik,	  það	  er	  ynni	  með	  þeim	  í	  því	  sem	  þau	  tóku	  sér	  fyrir	  hendur	  út	  frá	  áhuga	  þeirra.	  

Þá	   notaði	   ég	   bæklinginn	   Einn	   leikskóli	   –	   mörg	   tungumál,	   leiðarvísir	   um	   skráningu	   á	  

framförum	   barna	   í	   íslensku	   sem	   öðru	   máli,	   í	   samstarfi	   við	   deildarstjóra	   til	   þess	   að	   fá	  

hugmynd	  um	  hvernig	  stuðning	  börnin	  þyrftu.	  Ég	  vann	  líka	  verkefni	  með	  4-‐5	  ára	  börnum	  fyrir	  

Barnamenningarhátíð	   þar	   sem	   þau	   veltu	   fyrir	   sér	   hvernig	   þau	   gætu	   tekið	   á	   móti	   nýjum	  

börnum	   sem	   byrja	   í	   leikskólanum	   og	   tala	   ef	   til	   vill	   ekki	   íslensku.	   Þá	   fór	   ég	   af	   stað	   með	  

sögutöskuverkefni	  sem	  fólst	  í	  því	  að	  börnin	  á	  elstu	  deildinni	  skiptust	  á	  að	  fá	  bakpoka	  með	  sér	  

heim	   í	   viku	   í	   senn.	   Í	   bakpokanum	   var	   bókin	   Dimmalimm	   en	   hún	   var	   til	   á	   nokkrum	  

tungumálum	   í	   leikskólanum,	   samstæðuspil,	   brúða	  og	   sögubók.	   Sögubókin	   var	   stílabók	   sem	  

börnin	  máttu	   teikna	   í	   og	   voru	   foreldrar	   hvattir	   til	   þess	   að	   skrifa	   sögu	   á	   heimamálinu	   eftir	  

frásögn	  barnanna.	  Við	  töluðum	  síðan	  um	  söguna	  með	  börnunum	  í	   leikskólanum	  á	   íslensku.	  
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Hugmyndin	  var	  að	  foreldrar	  notuðu	  efni	  töskunnar	  með	  börnunum	  sem	  málörvun	  í	  gegnum	  

leik.	   Á	   myndinni	   til	   vinstri	   má	   sjá	   efni	   bakpokans	   og	   á	   myndinni	   til	   hægri	   er	   mynd	   úr	  

sögubókinni	   sem	   foreldrar	   stúlku	   höfðu	   skrifað	   við	   eftir	   frásögn	   hennar.	   Í	   lok	   vetrar	   varð	  

stílabókin	  full	  af	  	  myndum	  og	  sögum	  á	  ýmsum	  tungumálum.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Mynd	  1	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Mynd	  2	  

Einu	   sinni	   í	   mánuði	   átti	   ég	   fund	   með	   Fríðu	   Bjarneyju	   Jónsdóttur,	   verkefnastjóra	  

fjölmenningar	  hjá	  skóla-‐	  og	  frístundasviði,	  þar	  sem	  við	  ræddum	  um	  leiðir	  til	  þess	  að	  innleiða	  

fjölmenningarlegt	  starf	  í	  leikskólann.	  Samtal	  við	  Fríðu	  Bjarneyju	  um	  það	  sem	  var	  að	  gerast	  á	  

leikskólanum	  hjá	  okkur	  hjálpaði	  mér	  að	  þróa	  starf	  mitt	  og	  ígrunda	  og	  meta	  verkefni	  mín.	  Hún	  

veitti	  mér	   ráðgjöf	   varðandi	   einstök	  mál	   sem	  komu	  upp	   í	   leikskólanum	  ásamt	  því	   að	   kynna	  

fyrir	  mér	  hugmyndir	  að	  verkefnum	  og	  stuðningi	  við	  börn	  með	  annað	  móðurmál	  en	  íslensku.	  

Einnig	  var	  Fríða	  með	  fræðslu	  fyrir	  allt	  starfsfólk	  á	  starfsdegi	  þar	  sem	  hún	  talaði	  um	  að	  börn	  í	  

skólakerfinu	   þyrftu	   mismikinn	   stuðning	   en	   að	   tilhneigingin	   væri	   sú	   að	   veita	   þeim	  mestan	  

stuðning	  sem	  þyrftu	  minnst	  á	  honum	  að	  halda	  og	  öfugt.	  Sem	  dæmi	  væri	  gjarnan	  talað	  mest	  

við	  þau	  börn	  sem	  væru	  með	  góðan	  málþroska	  en	  lítið	  við	  þau	  sem	  tjáðu	  sig	  lítið	  og	  þyrftu	  því	  

mest	   á	   því	   að	   halda	   að	   talað	   væri	   við	   þau.	   Þetta	   vakti	   umræður	   og	   vangaveltur	   í	  

starfsmannahópnum	  og	  kennarar	  fóru	  að	  tala	  um	  einstök	  börn	  sem	  þeir	  hefðu	  áhyggjur	  af.	  

Ákveðin	  vitundavakning	  varð	  um	  að	  tala	  þyrfti	  við	  börn	  þó	  að	  maður	  fengi	  ekki	  endilega	  svör	  

og	   hlusta	   á	   þau	   og	   sýna	   jákvæð	   viðbrögð,	   þó	   að	  maður	   skildi	   ekki	   endilega	   það	   sem	   þau	  

sögðu.	   Fríða	   kynnti	   mig	   fyrir	   kennsluaðferðinni	   LAP	   og	   vorið	   2016	   kom	   Roma	   Chumak-‐

Horbatsch	  til	  Íslands	  og	  allt	  starfsfólk	  leikskólans	  fór	  á	  námskeið	  hjá	  henni.	  Áhugi	  var	  fyrir	  því	  

í	   leikskólanum	  að	   innleiða	  aðferðina	  og	  á	  vorönn	  2017	  hlaut	   leikskólinn	   styrk	   frá	   skóla-‐	  og	  
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frístundasviði	  Reykjavíkur	  til	  þess	  að	  fara	  í	  verkefnið	  Töfrandi	  tungumál.	  Drífa	  Þórarinsdóttir,	  

þá	  leikskólastjóri	  í	  leikskólanum	  Krílakoti	  á	  Dalvík,	  hafði	  innleitt	  LAP	  aðferðina	  þar	  og	  kom	  og	  

var	  með	  kynningu	  og	  námskeið	  fyrir	  starfsfólk	  Mosa	  í	  mars	  2017.	  Kennarar	   leikskólans	  fóru	  

svo	   í	   námsferð	   til	   London	   og	   Corby	   í	   maí	   2017	   til	   þess	   meðal	   annars	   að	   skoða	  

fjölmenningarlegt	   starf	   í	   leikskólum	  þar.	  Margir	   kennarar	   fengu	   innblástur	  af	  þeirri	   ferð	  og	  

hugmyndir	   um	   aukið	   foreldrasamstarf,	   fjölskyldumiðstöð,	   lykilpersónu	   í	   mótttöku	   barna,	  

skráningarbækur,	  vinna	  út	  frá	  áhuga	  barnanna,	  flæði	  í	  leik	  og	  tungumál	  barnanna	  sem	  hluta	  

af	  starfinu	  þróuðust	  í	  kjölfarið.	  	  	  

4.1.2	  Breyting	  á	  umhverfi	  	  

Hér	  verður	  fjallað	  um	  umhverfi	  leikskólans	  Mosa	  og	  hvernig	  það	  tók	  breytingum	  eftir	  að	  farið	  

var	  af	  stað	  með	  þróunarverkefnið.	  Fyrst	  verður	  talað	  um	  þá	  undirbúningsvinnu	  sem	  fór	  fram,	  

kynningu	  á	  verkefninu	  fyrir	  starfsfólki	  og	  foreldrum.	  Þá	  verður	  greint	  frá	  tungumáli	  vikunnar	  

og	  talað	  um	  merkingar	  á	  umhverfinu	  vorið	  2017	  og	  haustið	  2017.	  	  

4.1.2.1	  Þróunarverkefnið	  kynnt	  fyrir	  starfsfólki	  og	  foreldrum	  

Í	  mars	  2017	  hélt	  Drífa	  Þórarinsdóttir	  námskeið	  fyrir	  starfsfólk	  leikskólans	  Mosa	  en	  hún	  hefur	  

reynslu	  af	  því	  að	  innleiða	  kennsluaðferðina	  LAP	  í	  leikskólanum	  Krílakoti	  á	  Dalvík.	  Ég	  fann	  fyrir	  

miklum	  áhuga	  frá	  starfsfólki	  og	  það	  voru	  líflegar	  umræður	  um	  verkefnið,	  bæði	  um	  það	  sem	  

gert	  var	  í	  leikskólanum	  Krílakoti,	  eins	  og	  foreldraverkefni	  og	  hugmyndir	  um	  hvað	  við	  gætum	  

gert.	  Í	  lok	  starfsdagsins	  fór	  ég	  yfir	  hvað	  við	  værum	  að	  gera	  nú	  þegar	  í	  leikskólanum,	  eins	  og	  

að	   teikna	   lagatexta,	   nota	   muni	   og	   brúður	   í	   sögustundum,	   sögutaska	   sem	   fer	   heim	   og	  

samskiptabækur.	   Í	   framhaldinu	  ræddum	  við	  hvaða	  verkefni	  við	  vildum	  fara	   í	  og	  hvernig	  við	  

sæjum	  LAP	  fyrir	  okkur	  í	  Mosa.	  Við	  vorum	  sammála	  um	  að	  mikilvægt	  væri	  að	  gera	  verkefnin	  

að	   okkar	   og	   tengja	   við	   þann	   veruleika	   og	   menningu	   sem	   við	   búum	   við.	   Ég	   skráði	   meðal	  

annars	  eftirfarandi	  hugmyndir	  hjá	  mér	  eftir	  umræður	  í	  hópum:	  

- Merkja	  umhverfið	  á	  mismunandi	  tungumálum,	  fataklefa,	  salerni,	  þvottahús,	  listasmiðju,	  
skrifstofu,	  kaffistofu	  og	  eldhús.	  Biðja	  foreldra	  um	  aðstoð	  við	  að	  þýða	  orðin.	  	  

- Tónlist	  að	  heiman.	  Biðja	  foreldra	  um	  lög	  sem	  börnin	  hlusta	  á	  heima.	  Læra	  lög	  á	  mismunandi	  
tungumálum.	  	  

- Tungumál	  vikunnar/orð	  vikunnar.	  Hugmynd	  um	  að	  leggja	  áherslu	  á/læra	  um	  eitt	  tungumál	  í	  
viku	  í	  senn.	  	  	  

- Sögustundir	  með	  foreldrum.	  Bjóða	  foreldrum	  að	  koma	  og	  lesa	  fyrir	  börnin	  á	  þeirra	  
móðurmáli.	  

- Samskiptabækur	  fyrir	  öll	  börn.	  	  
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Eftir	  starfsdaginn	  kortlagði	  ég	  hvaða	  tungumál	  væru	  töluð	  í	  leikskólanum	  Mosa,	  í	  hverju	  húsi	  

fyrir	   sig.	   Ég	   komst	   að	   því	   að	   í	   leikskólanum	   voru	   töluð	   20	   tungumál	   á	   þeim	   tíma.	   Þessi	  

kortlagning	   var	   mikilvæg	   til	   þess	   að	   sjá	   á	   hvaða	   tungumálum	   við	   ættum	   að	   merkja	  

leikskólann.	   Eftir	   fund	  með	  Fríðu	  Bjarneyju	   Jónsdóttur	   ákvað	  ég	   síðan	  að	   fara	  af	   stað	  með	  

tungumál	  vikunnar	  (sjá	  4.1.2.2)	  en	  sú	  leið	  gengur	  út	  á	  að	  beina	  sjónum	  að	  einu	  tungumáli	   í	  

hverri	  viku.	  Ég	  taldi	  þessa	  áherslu	  góða	  til	  að	  hefja	  verkefnið	  og	  að	  merkingum	  yrði	  þá	  bætt	  

við	  jafnóðum	  á	  tungumáli	  vikunnar.	  Það	  var	  ákveðið	  að	  fara	  strax	  af	  stað,	  og	  taka	  fyrir	  fimm	  

tungumál	  fyrir	  sumarfrí,	  og	  setja	  svo	  meiri	  kraft	  í	  þá	  vinnu	  um	  haustið.	  	  

Á	   deildarstjórafundum	   þarna	   um	   vorið	   ræddum	   við	   hvernig	   vinnan	   færi	   af	   stað.	  

Deildarstjórar	  töluðu	  um	  svolítið	  óöryggi	   í	   fyrstu	  og	  að	  vinna	  með	  tungumálin	  færi	  hægt	  af	  

stað	  en	  ein	  sagði	  eftir	  þriðju	  vikuna:	  Þriðja	  tungumálavikan	  gekk	  best.	  Þá	  var	  starfsfólk	  komið	  

í	   gírinn	   og	   börnin	   voru	   upp	  með	   sér.	   Hún	   sagði	   að	   börnin	   sem	  áttu	   tungumál	   vikunnar	   að	  

móðurmáli	  væru	  upp	  með	  sér	  en	  að	  hinum	  börnunum	  fyndist	  líka	  spennandi	  að	  læra	  að	  telja	  

og	  syngja	  á	  öðru	  tungumáli.	  Þá	  fóru	  börnin	  líka	  að	  tala	  um	  hvaða	  tungumál	  þau	  töluðu	  og	  orð	  

sem	  þau	  kynnu.	  Þessi	  forvitni	  barnanna	  sýndi	  okkur	  að	  þau	  hafa	  mikinn	  áhuga	  á	  tungumálum	  

hvers	  annars	  og	  bera	  virðingu	  fyrir	  þeim	  ef	  þau	  eru	  hluti	  af	  skólastarfinu.	  	  

Til	   að	   halda	   utan	   um	   upplýsingar	   um	   verkefnið	   og	   deila	   hugmyndum	  milli	   starfsfólks	  

opnaði	   ég	   samskiptasvæði	   fyrir	   starfsfólk	   leikskólans.	   Á	   samskiptasvæðinu	   er	   fólk	   hvatt	   til	  

þess	  að	  setja	  inn	  myndir	  af	  því	  sem	  verið	  er	  að	  gera	  í	  tengslum	  við	  þróunarverkefnið	  og	  þar	  

fara	   einnig	   fram	   umræður.	   Þarna	   birtust	   til	   dæmis	   myndir	   og	   myndbönd	   af	   því	   þegar	  

foreldrar	  komu	  og	  lásu	  fyrir	  börnin.	  Þá	  voru	  líka	  myndir	  af	  börnunum	  hengja	  upp	  og	  aðstoða	  

með	   merkingar.	   Ég	   setti	   inn	   upplýsingar	   um	   tungumál	   vikunnar	   á	   samskiptasvæðið	   og	  

deildarstjórar	   kynntu	   hugmyndina	   einnig	   á	   deildarfundum.	   Það	   að	   setja	   hugmyndir,	  

upplýsingar	  og	  umræður	  inn	  á	  sameiginlegt	  svæði	  gerir	  vinnu	  skólans	  sýnilega	  starfsfólki	  allra	  

deilda	  og	  þannig	  verða	  til	  tækifæri	  til	  að	  kveikja	  frekari	  hugmyndir	  um	  hvernig	  megi	  þróa	  það	  

starf	  sem	  verið	  er	  að	  vinna.	  

Í	   framhaldi	   af	   undirbúningsvinnunni	   innan	   skólans	   var	   haldinn	   kynningarfundur	   fyrir	  

foreldra	  þar	  sem	  við	  buðum	  þeim	  til	  samstarfs.	  Á	  fundinum	  talaði	  ég	  um	  hugmyndafræðina	  á	  

bak	  við	  LAP,	  tók	  dæmi	  frá	  innleiðingu	  aðferðarinnar	  í	  leikskólanum	  á	  Dalvík	  og	  sagði	  frá	  þeim	  

hugmyndum	  sem	  urðu	  til	  á	  starfsdegi.	  Þeir	  foreldrar	  sem	  mættu	  voru	  áhugasamir	  og	  einnig	  

komu	  nokkrir	  til	  mín	  dagana	  á	  eftir,	  sem	  ekki	  höfðu	  haft	  tök	  á	  að	  mæta	  á	  fundinn,	  og	  lýstu	  
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áhuga	  á	  að	  leggja	  verkefninu	  lið	  og	  óskuðu	  eftir	  frekari	  upplýsingum.	  Foreldrar	  voru	  beðnir	  

um	  að	  skrá	  sig	  á	  lista	  ef	  þeir	  vildu	  aðstoða	  með	  þýðingar	  og	  þá	  reynt	  að	  fá	  að	  minnsta	  kosti	  

einn	   aðila	   fyrir	   hvert	   tungumál.	   Listarnir	   voru	   hengdir	   upp	   í	   hverju	   húsi	   þannig	   að	   þeir	  

foreldrar	   sem	   ekki	   mættu	   á	   fundinn	   gætu	   líka	   skráð	   sig.	   Upplýsingar	   um	   verkefnið	   og	  

kynningarfund	  foreldra	  voru	  einnig	  settar	  inn	  á	  heimasíðu	  leikskólans.	  Eftirfarandi	  hugmyndir	  

frá	   foreldrum	   skrifaði	   ég	   hjá	   mér	   á	  

kynningarfundinum:	  	  

- Kynning	  á	  persónulegri	  menningu	  
barnanna,	  t.d.	  Menningarmót	  (sjá	  
http://tungumalatorg.is/menningarmot/).	  

- Sögustundir	  á	  mismunandi	  tungumálum	  á	  
Borgarbókasafni	  í	  samstarfi	  við	  foreldra	  
(þ.e.	  foreldrar	  lesa	  á	  sínu	  móðurmáli).	  

- Samstarf	  við	  samtökin	  Alliance	  Francaise,	  
t.d.	  kynning	  á	  frönsku	  fyrir	  börnin	  í	  
leikskólanum.	  

- Samstarf	  við	  Móðurmál,	  samtök	  um	  
tvítyngi	  (sjá	  www.modurmal.com).	  	  

- Kynning	  á	  tungumálum	  barnanna,	  t.d.	  
tungumál	  vikunnar.	  

M
Mynd	  3	  

Fyrir	  sumarlokun	  náðum	  við	  að	  taka	  fyrir	  fimm	  tungumál	  og	  ákveðið	  var	  að	  hvert	  tungumál	  

hefði	   sinn	   lit	   til	   að	   auðkenna	   þau	   enn	   frekar.	   Í	   hverju	   húsi	   var	   byrjað	   að	   safna	   saman	  

velkomin	   og	   góðan	   dag	   á	   tungumálum	   hvers	   húss.	   Á	   myndinni	   hér	   að	   ofan	   er	   dæmi	   um	  

hvernig	  tungumálavikan	  var	  kynnt	  fyrir	   foreldrum	  en	  þarna	  er	  pólska	  tungumál	  vikunnar.	  Á	  

blaðinu	   á	   töflunni	   eru	   eftirfarandi	   skilaboð	   til	   foreldra	   á	   íslensku,	   ensku	   og	   í	   þessu	   tilviki	  

pólsku	  þar	  sem	  það	  var	  tungumál	  vikunnar:	  	  

Dzien	  dobry!	  Góðan	  dag!	  Í	  þessari	  viku	  er	  pólska	  tungumál	  vikunnar	  í	  Mosa.	  Við	  viljum	  gjarnan	  læra	  
nokkur	  orð	  og	  lög	  á	  pólsku.	  Ef	  þið	  eigið	  einhverjar	  uppáhaldsbækur	  eða	  kunnið	  einhver	  lög	  á	  pólsku	  
þá	  væri	  frábært	  ef	  þið	  vilduð	  sýna	  okkur	  eða	  segja	  okkur	  frá	  þeim	  J	  

4.1.2.2	  Tungumál	  vikunnar	  

Í	  tungumálavikunum	  eru	  heimamál	  barna	  og	  kennara	  tekin	  fyrir.	  Hugmyndin	  á	  bak	  við	  

tungumál	  vikunnar	  er	  að	  hvert	  tungumál	  fái	  rými	  í	  skipulagi	  leikskólans	  og	  þá	  er	  sjónum	  beint	  

að	  einu	  tungumáli	  í	  hverri	  viku.	  Kennarar	  kynna	  tungumálið,	  fá	  upplýsingar	  frá	  foreldrum	  um	  

hvernig	  orð	  eins	  og	  fataklefi,	  salerni,	  listasmiðja,	  eldhús,	  góðan	  dag	  og	  velkomin	  eru	  skrifuð	  á	  

tungumálinu	  og	  merkja	  umhverfið.	  Í	  tungumálavikunum	  	  heilsum	  við	  og	  kveðjum	  á	  tungumáli	  
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vikunnar	  og	  lærum	  nokkur	  orð	  á	  tungumálinu	  og/eða	  lag,	  gjarnan	  í	  samverustundum	  og	  við	  

matarborðið	  en	  einnig	  fyrir	  utan	  það.	  Þá	  hvetjum	  við	  foreldra	  til	  þess	  að	  koma	  og	  lesa	  fyrir	  

börnin,	  kenna	  þeim	  lag,	  telja	  á	  tungumálinu	  eða	  hvað	  sem	  þeim	  dettur	  í	  hug.	  Börnin	  eru	  líka	  

hvött	  til	  þess	  að	  koma	  með	  bækur	  á	  sínu	  heimamáli	  í	  leikskólann.	  Einnig	  reynum	  við	  að	  

tengja	  þema	  mánaðarins	  við	  tungumálin	  í	  leikskólanum.	  Sem	  dæmi	  þá	  var	  þema	  

febrúarmánaðar	  ævintýri	  en	  þá	  báðum	  við	  foreldra	  um	  að	  koma	  með	  eða	  segja	  okkur	  frá	  

ævintýri	  á	  heimamáli	  barnanna	  ásamt	  því	  að	  safna	  ævintýrum,	  svo	  sem	  Rauðhettu,	  

á	  mörgum	  tungumálum.	  

4.1.2.3	  Merkingar	  á	  umhverfi	  vorið	  2017	  

Í	  hverju	  húsi	  var	  byrjað	  á	  því	  að	  hafa	  velkomin	  á	  tungumálum	  hússins	  sýnilegt	  þegar	  komið	  

væri	  inn	  í	  leikskólann.	  Ég	  vann	  það	  verkefni	  með	  3-‐6	  ára	  börnum	  í	  hverju	  húsi	  fyrir	  sig.	  Mér	  

fannst	   virka	   vel	   í	   þeirri	   vinnu	   að	   setjast	   niður	  með	   efnivið,	  málningu,	   liti,	   blöð	   og	   orð	   frá	  

foreldrum	  á	  miða,	  og	  þá	  urðu	  sum	  börn	  forvitin	  og	  vildu	  	  hjálpa	  til,	  annað	  hvort	  með	  því	  að	  

skrifa	  eða	  myndskreyta.	  Á	  myndunum	  hér	  að	  neðan	  má	  sjá	  hvernig	  börnin	  á	  elstu	  deildinni	  

urðu	  virkir	  þátttakendur	  í	  þeirri	  vinnu.	  	  
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Ég	   settist	   við	   borð	   þar	   sem	   börn	   voru	   að	   lita	   og	   byrjaði	   að	   skrifa	   velkomin	   á	   nokkrum	  

tungumálum.	  Nokkur	  börn	  voru	  forvitin	  um	  hvað	  ég	  væri	  að	  gera,	   reyndu	  að	   lesa	  það	  sem	  

stóð	  og	  við	  fórum	  að	  ræða	  um	  tungumálin	  sem	  töluð	  væru	  á	  deildinni	  og	  hvernig	  við	  vildum	  

bjóða	   fólk	   velkomið	   sem	   kæmi	   inn	   í	   leikskólann.	   Börnin	   voru	   með	   ýmsar	   hugmyndir	   og	  

komust	  að	  því	  að	  þau	  vildu	  hengja	  merkingarnar	  fyrir	  framan	  fataklefa	  beggja	  deilda	  því	  það	  

væru	  tveir	  inngangar.	  Sum	  börnin	  voru	  áhugasöm	  um	  að	  skrifa	  orðin	  og	  önnur	  höfðu	  áhuga	  á	  

myndskreytingum.	  Þar	  sem	  við	  vorum	  mikið	  úti	  á	  þessum	  árstíma	  færðist	  verkefnið	  út.	  	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mynd	  6	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mynd	  7	  

Þessi	   tvö	   börn	   á	   myndunum	   hér	   að	   ofan	   útfærðu	   verkefnið	   hvort	   á	   sinn	   hátt.	   Stúlkan	   á	  

myndinni	  til	  vinstri	  fór	  um	  alla	  skólalóð	  og	  teiknaði	  hvert	  barn	  en	  með	  því	  vildi	  hún	  sýna	  að	  

börnin	   í	   leikskólanum	   byðu	   fólk	   velkomið	   í	   leikskólann.	   Drengurinn	   á	   myndinni	   til	   hægri	  

skrifaði	  velkomin	  á	  tungumálum	  deildarinnar	  og	  taldi	  öll	  börnin	  á	  deildinni,	  hvað	  væru	  margir	  

drengir	   og	   hvað	   væru	   margar	   stúlkur	   og	   skrifaði	   tölurnar	   á	   blaðið.	   Þessi	   tvö	   börn	   á	  

myndunum	  sökktu	  sér	   í	  verkefnið,	  unnu	  að	  því	  yfir	  nokkra	  daga	  og	  þróuðu	  það	  áfram	  sjálf.	  

Stúlkan	  varð	  mun	  áhugasamari	  um	  sitt	  heimamál,	   litháísku,	  eftir	  þessa	  vinnu	  en	  hún	  hafði	  

ekki	   sýnt	   tungumálinu	   mikinn	   áhuga	   í	   leikskólanum	   áður.	   Drengurinn,	   fjöltyngdur,	   varð	  

áhugasamur	   um	   mismunandi	   tungumál	   og	   fór	   að	   bera	   saman	   orðin	   sem	   hann	   skrifaði	   á	  

ólíkum	  tungumálum.	  Sum	  barnanna	  vildu	  skrifa	  orð	  á	  sínu	  heimamáli	  og	  önnur	  á	  tungumáli	  

sem	  þau	  könnuðust	  við	  eða	  vildu	  læra.	  Mörg	  vildu	  læra	  tungumál	  sem	  vinir	  þeirra	  töluðu.	  	  

Ég	   fann	   fyrir	   miklum	   áhuga	   sumra	   barna	   á	   verkefninu	   og	   þar	   réðu	   hugmyndaflug	   og	  

sköpun	   þeirra	   för.	   Margir	   foreldrar	   töluðu	   um	   að	   það	   væri	   gaman	   að	   sjá	   velkomin	   á	  

mismunandi	  tungumálum	  þegar	  gengið	  væri	  inn	  í	  leikskólann.	  Ein	  móðirin	  bað	  okkur	  um	  að	  

bæta	   þýsku	   við	   þar	   sem	   hún	   sjálf	   ætti	   þýskan	   föður	   og	   fjölskyldan	   færi	   stundum	   til	  

Þýskalands	  þó	  faðir	  hennar	  byggi	  nú	  á	  Íslandi.	  Það	  gefur	  til	  kynna	  að	  ekki	  aðeins	  börnunum	  

fannst	   gott	   að	   finna	   að	   borin	   væri	   virðing	   fyrir	   mismunandi	   tungumálabakgrunni	   þeirra	  

heldur	  líka	  foreldrum.	  	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

Mynd	  8	  
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Stuttu	  eftir	  að	  við	  fórum	  af	  stað	  með	  tungumál	  vikunnar	  ákvað	  einn	  kennari	  á	  deild	  þriggja	  til	  

fimm	   ára	   barna	   að	   safna	   saman	   góðan	   dag	   á	   tungumálum	   deildarinnar	  með	   því	   að	   biðja	  

foreldra	   um	   að	   skrifa	   það	   og	   hengdi	   kveðjurnar	   upp	   fyrir	   framan	   deildina	   (sjá	  mynd	   8).	   Á	  

starfsdeginum,	   í	   mars	   2017,	   voru	   bæði	   umræður	   í	   5-‐6	   manna	   hópum	   og	   með	   öllum	  

starfshópnum.	   Ég	   tel	   að	   umræður	   starfsfólks,	   þar	   sem	   fólk	   deilir	   hugmyndum,	   skiptist	   á	  

skoðunum	   og	   ígrundi	   starfið,	   mikilvægar	   og	   hafi	   jákvæð	   og	   hvetjandi	   áhrif	   á	   starfið.	   Á	  

starfsdeginum	  sammæltumst	  við	  um	  að	  fara	   í	  ákveðin	  verkefni	  en	  síðan	  útfærði	  hver	  deild	  

það	   með	   sínum	   hætti.	   Kennarinn	   fór	   í	   þetta	   tiltekna	   verkefni	   eftir	   deildarfund	   en	  

deildarstjórinn	  hvatti	  starfsfólk	  á	  deildinni	  almennt	  til	  þess	  að	  vinna	  sjálfstætt	  og	  nýta	  áhuga	  

sinn	  og	  þekkingu	   í	   starfinu.	  Þetta	   frumkvæði	   kennarans	   sýnir	  hvernig	  meðvituð	  vinna	  með	  

tungumál	   í	   leikskólanum	   getur	   hvatt	   starfsfólk	   til	   þess	   að	   þróa	   og	   framkvæma	   nýjar	  

hugmyndir	   áfram	   með	   tungumál	   barnanna	   í	   huga.	   Með	   umræðu	   á	   starfsdegi,	   á	  

samskiptasvæði	  og	  deildarfundi	  var	  mögulega	  búið	  að	  ná	  að	  opna	  rými	  fyrir	  kennara	  þar	  sem	  

þeir	  gátu	  útfært	  hugmyndir	  upp	  á	  eigin	  spýtur.	  Til	  þess	  að	  þróunarverkefnið	  dafni	  og	  verði	  

hluti	   af	   starfinu	   tel	   ég	  mikilvægt	   að	   allir	   fái	   hlutdeild	   í	   því	   og	   finni	   að	   við	   berum	  ábyrgð	   á	  

innleiðingunni	  saman.	  Einnig	  held	  ég	  að	  það	  virki	  hvetjandi	  fyrir	  aðra	  kennara	  og	  deildir	  að	  

kennarar,	  aðrir	  en	  ég,	  séu	  virkir	  í	  verkefninu.	  Fyrir	  sumarlokun	  í	  júlí	  2017	  var	  búið	  að	  skrifa	  og	  

hengja	   upp	   velkomin	   á	   tungumálum	   húsanna	   þriggja	   og	   á	   nokkrum	   deildum	   var	   búið	   að	  

hengja	  upp	  góðan	  dag	  á	  tungumálum	  deildanna.	  	  

4.1.2.4	  Merkingar	  á	  umhverfi	  haustið	  2017	  
Merkingar	   á	   umhverfinu	   á	   mismunandi	  

tungumálum	   tóku	   á	   sig	   margs	   konar	   myndir.	   Á	  

þessari	  mynd	  má	  sjá	   tungumálatré	  sem	  varð	   til	   í	  

haustþemanu	  á	  elstu	  deildinni	  í	  september	  2017.	  

Börnin	  höfðu	  verið	  að	  skoða	  og	  tína	  mismunandi	  

laufblöð	  úti	  í	  garði	  og	  í	  gönguferðum.	  	   	   	   	   Mynd	  9	  

Við	  ræddum	  um	  merkingarnar,	  velkomin	  sem	  héngu	  í	  fataklefum	  barnanna	  og	  töluðum	  um	  

hvort	   við	   vildum	   bæta	   einhverju	   við,	   til	   dæmis	   þegar	   gengið	   væri	   inn	   á	   deildina.	   Nokkur	  

barnanna	   stungu	   upp	   á	   að	   búa	   til	   tungumálatré	   og	   skrifa	   góðan	   daginn	   á	   tungumálum	  

deildarinnar	  en	  þau	  höfðu	  gert	  slíkt	  tré	  fyrir	  Barnamenningarhátíð	  á	  deildinni	  sem	  þau	  voru	  á	  

áður.	  Börnin	  máluðu	  mismunandi	  laufblöð	  og	  foreldrar	  þeirra	  kenndu	  okkur	  að	  skrifa	  góðan	  
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daginn	  á	  tungumálum	  hússins.	  Nokkrum	  dögum	  síðar	  tók	  ég	  eftir	  að	  það	  hékk	   lítið	  teiknað	  

laufblað	  við	  hliðina	  á	  trénu	  sem	  á	  var	  skrifað	  Guten	  Tag.	  Ég	  komst	  að	  því	  að	  það	  var	  stúlka	  á	  

deildinni	  sem	  hafði	  gert	  þetta	  en	  hún	  átti	  þýskan	  afa	  og	  vildi	  því	  skrifa	  á	  þýsku.	  Einhver	  annar	  

hafði	  valið	  að	  skrifa	  á	  þýsku	  á	  sitt	  laufblað	  þannig	  að	  stúlkan	  tók	  til	  þessa	  ráðs.	  Sum	  barnanna	  

drógu	   foreldra	   sína	   inn	   til	   þess	  að	   skoða	   tréið	  og	   sýndu	   stolt	   að	  þarna	   stæði	  góðan	  dag	  á	  

þeirra	  tungumáli.	  Nokkur	  börn	  með	  íslensku	  að	  móðurmáli	  vildu	  einnig	  sýna	  foreldrum	  sínum	  

tréið	  og	  sögðu	  þá	  frá	  því	  að	  þau	  hefðu	  skrifað	  góðan	  dag	  á	  íslensku	  eða	  öðru	  tungumáli	  sem	  

þau	   kynnu	   svolítið	   í.	   Þá	   var	   stúlka	   sem	   talaði	   albönsku	   nýbyrjuð	   á	   deildinni	   en	   ég	   átti	   í	  

samskiptum	   við	   foreldra	   hennar	   í	   gegnum	   þýðingarforrit	   þar	   sem	   við	   deildum	   ekki	  

sameiginlegu	   tungumáli.	   Ég	  bað	  móður	  hennar	  um	  að	   skrifa	  góðan	  dag	  á	  albönsku	  og	   tók	  

eftir	  hvað	  stúlkan	  var	  glöð	  þegar	  ég	  átti	  í	  þessum	  samskiptum	  við	  móður	  hennar.	  	  	  

Starfsmannahald	   í	   leikskólanum,	   og	   öðrum	   leikskólum	   í	   Reykjavík,	   var	   fremur	   erfitt	  

haustið	  2017	  þar	  sem	  ekki	  náðist	  að	  ráða	  í	  allar	  stöður	  og	  var	  undirmönnun	  á	  öllum	  deildum.	  

Af	  þessum	  sökum	  var	  ekki	  byrjað	  á	  verkefninu	  af	  þeim	  krafti	  sem	  til	  stóð	  um	  haustið	  eða	  ekki	  

fyrr	  en	  í	  nóvember	  en	  þá	  var	  ég	  með	  upprifjun	  á	  verkefninu	  og	  kynningu	  fyrir	  nýtt	  starfsfólk	  á	  

starfsdegi.	  Þá	  greindi	  ég	  frá	  því	  að	  það	  væri	  komið	  teymi	  utan	  um	  verkefnið,	  einn	  úr	  hverju	  

húsi	   og	   fyrir	   hvert	   aldursstig,	   sem	   áætlaði	   að	   hittast	   á	   sex	   vikna	   fresti.	   Á	   starfsdeginum	  

ákváðum	  við	  að	  halda	  áfram	  með	  tungumál	  vikunnar	  og	  byrja	  að	  merkja	  eftirfarandi	  staði	  á	  

tungumálum	   hvers	   húss:	   salerni,	   fataklefa,	   skrifstofu,	   kaffistofu,	   eldhús,	   listasmiðju	   og	  

þvottahús.	   Við	   ákváðum	   að	   senda	   foreldrum	   lista	  með	   þessum	   orðum	   og	   biðja	   þá	   um	   að	  

þýða	  orðin	  yfir	  á	  heimamál	  barnanna.	  Það	  voru	  ýmis	  smáatriði	  í	  kringum	  þessa	  vinnu	  sem	  við	  

þurftum	  að	  komast	  að	  samkomulagi	  um.	  Við	  ræddum	  útlit	  merkinganna	  sem	  dæmi	  og	  hætt	  

var	  við	  að	  hafa	  einn	  lit	  fyrir	  hvert	  tungumál,	  tungumálin	  væru	  það	  mörg	  að	  það	  yrði	  flókið.	  

Einhver	  stakk	  upp	  á	  að	  tungumálin	  væru	  merkt	  með	  fánum	  en	  það	  var	  slegið	  út	  af	  borðinu	  

þar	  sem	  sum	  tungumál	  eru	  töluð	  í	  fleiri	  en	  einu	  landi	  og	  einnig	  geta	  fánar	  verið	  viðkvæmir	  af	  

ýmsum	  ástæðum,	  til	  dæmis	  fyrir	  þá	  sem	  hafa	  flúið	  land.	  Úr	  varð	  að	  hafa	  nafn	  tungumálsins	  í	  

sviga	   fyrir	   aftan	   orðin,	   dæmi:	   Konyha	   (ungverska).	   Orðalistarnir	   yrðu	   svo	   settir	   inn	   á	  

samskiptasvæðið	  þar	  sem	  hægt	  væri	  að	  prenta	  þá	  út.	  	  

Stuttu	   eftir	   starfsdaginn	   var	   teymisfundur	   Töfrandi	   tungumáls	   og	   þá	   var	   tungumálum	  

leikskólans	  raðað	  niður	  á	  vikur.	  Þá	  var	  einnig	  rætt	  í	  hvaða	  hæð	  merkingarnar	  ættu	  að	  vera,	  í	  

hæð	  barna	  eða	  fullorðinna.	  Hugsunin	  á	  bak	  við	  það	  var	  hvort	  merkingarnar	  ættu	  að	  beinast	  

að	  börnunum	  eða	  foreldrunum.	  Ekki	  var	  neitt	  ákveðið	  í	  þeim	  efnum	  en	  þegar	  ég	  byrjaði	  að	  
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klippa	  merkingarnar	  út	  inni	  á	  elstu	  deildinni	  þá	  voru	  sum	  börn	  forvitin	  og	  áhugasöm	  um	  að	  

hjálpa	  til	  við	  að	  klippa	  miðana	  út	  og	  hengja	  þá	  upp.	  Málið	   leystist	  því	  að	  sjálfu	  sér	  þar	  sem	  

börnin	  hengdu	  merkingarnar	  upp	  í	  sína	  hæð.	  Með	  því	  að	  hafa	  þær	  í	  hæð	  barnanna	  geta	  þau	  

lesið	  á	  miðana	  og	  séð	  mismunandi	  letur.	  Tungumálin	  eru	  mörg	  í	  hverju	  húsi	  og	  því	  nær	  eftri	  

hlutinn	  upp	  í	  hæð	  fullorðinna	  og	  þeir	  geta	  líka	  beygt	  sig	  niður	  til	  þess	  að	  skoða	  og	  lesa	  með	  

börnunum	   sínum.	   Á	   yngstu	   deildunum	   voru	  merkingarnar	   hengdar	   hærra	   upp	   til	   þess	   að	  

börnin	  tækju	  þær	  ekki	  niður.	  	  	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Mynd	  10	   	   	   	   Mynd	  11	  

Ég	  hélt	  áfram	  að	  vinna	  með	  orðalistana	   inni	  á	  deild	  og	  þá	  tók	  ég	  eftir	  hvað	  sum	  börn	  voru	  

áhugasöm	  um	  merkingarnar,	  vildu	  hjálpa	   til	   við	  að	  klippa,	   líma	  og	  hengja	  upp.	  Þau	   reyndu	  

gjarnan	   að	   lesa	   á	   miðana,	   bera	   saman	   tungumálin	   og	   segja	   hvernig	   hitt	   og	   þetta	   væri	   á	  

tungumáli	  sem	  þau	  þekktu.	  Í	  einu	  af	  þessum	  skiptum	  sem	  ég	  var	  að	  klippa	  út	  merkingar	  var	  

spænska	  tungumál	  vikunnar.	  Pólska	  hafði	  verið	  tungumál	  vikunnar	  þremur	  vikum	  áður	  og	  því	  

var	  búið	  að	  merkja	  staði	  á	  pólsku.	  Ég	  sat	  við	  borð	  þar	  sem	  nokkur	  börn	  voru	  að	  lita.	  Þá	  átti	  

eftirfarandi	  samtal	  sér	  stað	  á	  milli	  mín	  og	  tveggja	  stúlkna,	  báðar	  með	  íslensku	  að	  móðurmáli,	  

sem	  hér	  eru	  kallaðar	  Emma	  og	  Lena.	  	  

Emma:	  Hvað	  stendur	  hér?	  	  
Ég:	  Cocina.	  	  
Emma:	  Hvað	  er	  það?	  	  
Ég:	  Það	  er	  eldhús	  á	  spænsku.	  
Emma:	  Hei,	  það	  er	  næstum	  því	  eins	  og	  eldhús	  á	  pólsku!	  	  
Ég:	  Einmitt,	  eldhús	  á	  pólsku	  og	   spænsku	  er	   svolítið	   líkt.	  Hér	   stendur	   svo	  baño	  
sem	  er	  salerni	  eða	  klósett	  á	  spænsku.	  	  
Emma:	  Ég	  var	  á	  baño	  áðan.	  
Lena:	  Ég	  var	  líka	  á	  baño	  áðan.	  	  
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Í	   gegnum	   þessi	   stuttu	   samskipti	   áttaði	   ég	   mig	   á	   mikilvægi	   þess	   að	   vinna	   með	   og	   halda	  

mismunandi	  tungumálum	  að	  börnum.	  Við	  höfðum	  ekki	  rætt	  orðin	  sem	  við	  vorum	  að	  merkja	  

sérstaklega.	  Þau	  eru	  hins	  vegar	  sýnileg	  og	  börnin	  skoða	  þau	  og	  spyrja	  gjarnan	  út	  í	  þau.	  Emma	  

fór	  að	  bera	  saman	  tvö	  tungumál	  sem	  hún	  talar	  ekki	  og	  áttaði	  sig	  á	  líkindum.	  Í	  kjölfarið	  fóru	  

Emma	  og	   Lena	  að	   leika	   sér	  með	   tungumálin	  og	  blanda	  þeim	   saman	   til	   að	   skapa	  merkingu	  

með	  því	  að	  skella	  baño	  á	  spænsku	  inn	  í	  setningu	  á	  íslensku.	  Lena	  fylgdist	  með	  samtalinu	  frá	  

upphafi	   og	   tók	   svo	   þátt	   í	   leiknum.	   Bæði	   þessi	   dæmi	   finnst	   mér	   gefa	   vísbendingu	   um	  

meðvitund	  og	  virðingu	  stúlknanna	  fyrir	  mismunandi	  tungumálum.	  Þá	  áttaði	  ég	  mig	  líka	  á	  því	  

hversu	  mikið	  væri	  hægt	  að	  fá	  út	  úr	  þessari	  vinnu	  með	  því	  að	  útbúa	  merkingarnar	  fyrir	  framan	  

og	  með	  börnunum.	  	  	  	  	  

4.2	  Verkefni	  með	  börnunum	  

Verkefnin	  sem	  greint	  verður	  frá	  hér	  á	  eftir	  voru	  ýmist	  framkvæmd	  á	  meðan	  vettvangsnáminu	  

stóð	  með	  hópi	  3-‐6	  ára	  börnum,	  á	  elstu	  deildinni	  með	  hópi	  5-‐6	  ára	  barna	  eða	  í	  Kiðlingastarfi	  

með	  hópi	  4-‐5	  ára	  barna.	  Mörg	  verkefnanna	  voru	  unnin	  þegar	  börnin	  voru	  í	  frjálsum	  leik	  eða	  

flæði,	   það	   er	   þau	   komu	   og	   fóru	   að	   vild.	   Því	   eru	   sum	   börn	   þátttakendur	   í	   stutta	   stund	   en	  

önnur	  í	  lengri	  tíma.	  	  

4.2.1	  Vinna	  með	  mismunandi	  tungumál	  

Eftirfarandi	   verkefni	   var	   unnið	   í	   Kiðlingastarfi	   þegar	   ég	   starfaði	   sem	   verkefnastjóri	  

fjölmenningar	  og	   fór	  á	  milli	  deilda.	  Fjórtán	  börn	  af	  þrjátíu	  og	  einu	  voru	   tví-‐	  eða	   fjöltyngd	   í	  

Kiðlingahópnum	  og	  tungumálin	  sem	  þau	  töluðu	  voru	  íslenska,	  víetnamska,	  arabíska,	  pólska,	  

enska,	  portúgalska,	  ungverska,	  franska,	  spænska	  og	  filippseyska.	  Í	  eitt	  skiptið	  þegar	  hópurinn	  

hittist	  byrjuðum	  við	  á	  því	  að	  setjast	  í	  hring	  og	  ég	  sagði	  þeim	  hvað	  væru	  töluð	  mörg	  tungumál	  

í	  Mosa	  og	  hvað	  væru	  töluð	  mörg	  tungumál	  í	  heiminum.	  Því	  næst	  teiknaði	  ég	  sjálfsmynd	  fyrir	  

framan	  hópinn	  og	   litaði	  með	  mismunandi	   litum	  inn	  á	  myndina	  tungumálin	  sem	  ég	  tala	  vel,	  

tungumál	  sem	  ég	  lærði	  í	  skóla	  og	  tungumálin	  sem	  mig	  langaði	  til	  að	  læra.	  Til	  dæmis	  litaði	  ég	  

inn	  á	  höfuðið	  með	  bláum	  og	  rauðum	  sem	  tákn	  fyrir	  íslensku	  og	  dönsku.	  Ég	  sagði	  frá	  því	  að	  ég	  

flutti	  til	  Danmerkur	  9	  ára	  og	  lærði	  dönsku	  og	  til	  Japans	  og	  Bretlands	  þegar	  ég	  var	  fullorðin	  og	  

lærði	   japönsku	   og	   ensku.	   Þá	   réttu	   margir	   upp	   hönd	   og	   börnin	   sögðu	   meðal	   annars:	   „Í	  

Frakklandi	  er	  töluð	  franska.“	  „Mig	  langar	  að	  læra	  portúgölsku.“	  „Ég	  á	  heima	  í	  Svíþjóð	  og	  einu	  

sinni	  í	  Frakklandi.	  Ég	  tala	  sænsku,	  íslensku,	  frönsku	  og	  ensku.“	  „Ég	  fór	  til	  Spánar	  og	  mamma	  
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kenndi	  mér	  að	  segja	  hola,	  gracias	  og	  adios.“	  „Mig	  langar	  að	  læra	  pólsku.“	  „Mamma	  mín	  talar	  

filippseysku.“	  „Mamma	  mín	  og	  pabbi	  tala	  ensku.“	  Síðan	  sagði	  einn	  kennari	   í	  hópnum	  okkur	  

frá	  því	   að	  hún	  hefði	   fæðst	   í	   Litháen	  og	  að	  móðurmálið	  hennar	   væri	   litháíska.	  Hún	   flutti	   til	  

Íslands	  þegar	  hún	  var	  26	  ára	  og	  byrjaði	  að	  læra	  íslensku	  sem	  henni	  fannst	  mjög	  gaman.	  Hún	  

sagðist	  enn	  alltaf	  vera	  að	  læra	  eitthvað	  nýtt.	  Annar	  kennari	  sagði	  okkur	  að	  hún	  hefði	  fæðst	  í	  

Póllandi	  og	  flust	  til	  Íslands	  þegar	  hún	  var	  fullorðin	  og	  lærði	  íslensku.	  Hún	  spurði	  hverjir	  töluðu	  

pólsku	   í	  hópnum	  og	  nokkrir	   réttu	  upp	  hönd.	  Aðrir	  bættu	  við	  að	  þá	   langaði	   til	  þess	  að	   læra	  

pólsku	   og	   enn	   aðrir	   vildu	   læra	   portúgölsku	   og	   frönsku.	   Margir	   sögðust	   tala	   ensku.	   Síðan	  

töluðum	  við	  um	  að	  þó	  að	   við	   töluðum	   íslensku	  á	   Íslandi	  þá	   væru	   samt	  margir	   sem	   töluðu	  

pólsku,	  ensku	  og	  mörg	  önnur	  tungumál.	  Við	  prófuðum	  að	  segja	  halló	  á	  ýmsum	  tungumálum,	  

einn	  strákur	  kenndi	  okkur	  að	  segja	  halló	  á	  pólsku	  og	  ein	  stúlka	  kenndi	  okkur	  að	  segja	  halló	  á	  

portúgölsku	  og	  frönsku.	  Eftir	  þessar	  umræður	  í	  hópnum	  settust	  börnin	  við	  borð	  og	  teiknuðu	  

sjálfsmyndir	  og	  merktu	  inn	  á	  hvaða	  tungumál	  þau	  kynnu	  og	  hvaða	  tungumál	  þau	  vildu	  læra	  

(sjá	  myndir	  12,	  13	  og	  14	  hér	  fyrir	  neðan).	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Mynd	  12	   	   	   Mynd	  13	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Mynd	  14	  

	  

	  

	  

	  

Umræður	  um	  tungumál	  fóru	  líka	  gjarnan	  fram	  við	  matarborðið	  og	  í	  samverustundum.	  Einnig	  

fórum	   við	   reglulega	   á	   bókasafnið	   og	   tókum	   bækur	   sem	   voru	   til	   á	   heimamálum	   barnanna.	  

Einn	   daginn	   kom	   faðir	   drengs	   til	  mín	   og	   spurði	   hvort	   hann	   gæti	   talað	   við	  matráðinn,	   sem	  

talar	  pólsku,	  því	   strákurinn	  hans	  væri	   svo	  áhugasamur	  um	  að	  vita	  hvernig	  gómsætt	  væri	  á	  

pólsku.	  Daginn	  áður	  höfðu	  börnin	  við	  borð	  drengsins	  verið	  að	  tala	  um	  hvernig	  gómsætt	  væri	  

„Íslenskan	  er	  brún.	  Hér	  
er	  það	  sem	  mig	  langar	  að	  
læra.	  Mig	  langar	  að	  læra	  
portúgölsku	  og	  pólsku.“	  	  

„Þetta	  er	  
tungumáladrottning.	  
Þetta	  fjólubláa	  er	  
portúgalska	  og	  þetta	  
brúna	  er	  íslenska.“	  	  

Íslenskudrottning.	  	  
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á	  mismunandi	  tungumálum	  og	  þessi	  tiltekni	  drengur	  átti	  vin	  sem	  talaði	  pólsku	  og	  vildi	  því	  vita	  

hvað	  orðið	  væri.	  Vinnan	  og	  umræðurnar	  þótti	  mér	  hafa	  þau	  áhrif	  að	  börnin	  urðu	  meðvitaðri	  

um	  tungumál,	  fóru	  að	  tala	  um	  mismunandi	  tungumál	  heima	  og	  sín	  á	  milli	  í	  leikskólanum	  að	  

eigin	  frumkvæði.	  

4.2.2	  Að	  skapa	  samtöl	  í	  gegnum	  persónubrúður	  

Þann	  21.	  febrúar	  var	  alþjóðadagur	  móðurmálsins.	  Þann	  dag	  var	  ég	  á	  deild	  3-‐5	  ára	  barna.	  Ég	  

sat	   í	   hring	   á	   gólfinu	   með	   níu	   börnum,	   fjórum	  með	   íslensku	   að	   móðurmáli	   og	   fimm	  með	  

annað	  móðurmál	  en	  íslensku.	  Ég	  kynnti	  börnunum	  fyrir	  Aishu	  sem	  er	  persónubrúða	  (sjá	  kafla	  

2.5.2.4).	   Ég	   notaði	   persónubrúðuna	  með	   börnunum	   og	   bjó	   til	   bakgrunnssögu	   fyrir	   hana	   í	  

tengslum	  við	  verkefnið	  sem	  ég	  vildi	  vinna	  með	  barnahópnum.	  Verkefnið	  fólst	  í	  því	  að	  börnin	  

settu	  sig	  í	  þau	  spor	  að	  vera	  nýbyrjuð	  í	  leikskóla	  og	  tala	  annað	  tungumál	  en	  talað	  væri	  í	  nýja	  

leikskólanum.	  Brúðan	  fékk	  því	  hlutverk	  nýja	  barnsins,	   talaði	  sitt	  heimamál	  og	  var	  byrjandi	   í	  

íslensku.	  Ég	   sagði	  þeim	  að	  Aisha	  væri	   fjögurra	  ára,	   talaði	   Swahili	  og	  væri	  að	   læra	   íslensku.	  

Einnig	  að	  hún	  væri	  nýflutt	  til	   Íslands	  frá	  Tansaníu.	  Börnin	  voru	  forvitin	  um	  brúðuna	  og	  einn	  

drengurinn	  spurði	  hvort	  hún	  væri	  nokkuð	  til	  í	  alvörunni.	  Ég	  sagði	  þeim	  að	  hún	  væri	  brúða	  en	  

ætti	  samt	  sína	  sögu,	  alveg	  eins	  og	  til	  dæmis	  Köngulóarmaðurinn	  eða	  Bangsímon.	  Drengurinn	  

virtist	   sáttur	   við	   svarið	   og	   endurtók	   að	   Spiderman	   ætti	   sögu	   og	   nefndi	   ýmsa	   hæfileika	  

ofurhetjunnar.	  Síðan	  beindi	  ég	  aftur	  athyglinni	  að	  Aishu,	  sagði	  þeim	  að	  hún	  talaði	  Swahili	  og	  

væri	   að	   læra	   íslensku.	   Við	   töluðum	   um	   tungumál,	   hvaða	   tungumál	   við	   töluðum	   heima,	  

heyrðum	   í	   leikskólanum,	   þegar	   við	   værum	   úti	   að	   ganga	   og	   svo	   framvegis.	   Aisha	   hvíslaði	   í	  

eyrað	  mitt	   og	   ég	   beindi	   spurningunni	   að	   börnunum:	   „Hvaða	   tungumál	   talið	   þið?“	   Nokkur	  

börn	  voru	  fljót	  að	  svara	  að	  þau	  töluðu	  íslensku,	  ensku	  og	  portúgölsku.	  Einn,	  með	  spænsku	  að	  

móðurmáli,	  sagði	  þá:	  „Ég	  tala	  líka	  portúgölsku,	  af	  því	  að	  þú	  hefur	  sýnt	  mér	  (benti	  á	  vin	  sinn	  

sem	   talar	   portúgölsku).	   Portúgalska	   og	   spænska	   eru	   alveg	   eins.“	   Vinurinn	   var	   ekki	   alveg	  

sammála	  því	  og	  sagði	  að	  portúgalska	  og	  spænska	  væru	  ekki	  alveg	  eins.	  Þegar	  ég	  spurði	  hvort	  

málin	  væru	  kannski	   lík	  þá	  svöruðu	  þeir	  því	   játandi.	  Aisha	  hvíslaði	  aftur	   í	  eyrað	  mitt	  og	  spyr	  

hvort	   einhver	   tali	   pólsku	   og	   þá	   rétti	   ein	   stúlka	   brosandi	   upp	   hönd.	   Einn,	  með	   íslensku	   að	  

móðurmáli,	   sagði	   stoltur:	   „Veistu	  hvað	  ég	  kann?	   Íslensku	  og	  ensku.	  Ég	  kann	  að	   telja	  upp	  á	  

hundrað.“	  Ég	  var	  forvitin	  að	  heyra	  hugmyndir	  barnanna	  um	  hvernig	  það	  er	  að	  byrja	  í	  nýjum	  

leikskóla	   en	   tveir	   drengjanna,	   tvítyngdir,	   fluttu	   til	   Íslands	   fyrir	   um	   ári	   síðan.	   Einnig	   höfðu	  

nýlega	  byrjað	  tvær	  stúlkur	  á	  deildinni	  þeirra	  sem	  voru	  báðar	  byrjendur	  í	   íslensku.	  Ég	  spurði	  
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börnin	  hvernig	  þau	  héldu	  að	  það	  væri	  að	  byrja	  í	  nýjum	  leikskóla	  með	  nýjum	  börnum,	  nýjum	  

kennurum	   og	   nýju	   tungumáli.	   Nokkur	   voru	   sammála	   um	   að	   hún	   væri	   líklega	   feimin,	   einn	  

drengurinn	  sagði	  að	  hún	  gæti	  væri	  hrædd	  og	  ein	  stúlkan	  að	  hún	  væri	  kannski	  spennt	  að	  sjá	  

dótið.	  Síðan	  spurði	  ég	  þau:	  Hvað	  viljið	  þið	  sýna	  Aishu?	  Hvað	  þarf	  hún	  að	  vita?	  Hvað	  getum	  við	  

gert	  til	  þess	  að	  bjóða	  hana	  velkomna?	  Börnin	  svöruðu	  eftirfarandi:	  

- Sýna	  henni	  málningu	  og	  liti.	  
- Við	  getum	  sagt	  henni	  hvað	  allir	  í	  leikskólanum	  heita.	  
- Sýna	  henni	  löggubílinn	  sem	  við	  erum	  að	  búa	  til.	  
- Sýna	  henni	  bílana.	  
- Leika	  við	  hana.	  
- Sýna	  henni	  hvar	  deildirnar	  eru.	  
- Sýna	  henni	  hvar	  bækurnar	  eru.	  
- Knúsa.	  
- Leika	  með	  henni	  í	  dúkkukrók.	  
- Sýna	  dót.	  
- Byggja	  úr	  legó.	  
- Bjóða	  henni	  heim.	  
- Kenna	  henni	  að	  segja	  góðan	  daginn	  á	  íslensku.	  

	  

Svör	  barnanna	  sýndu	  mér	  að	  þau	  gátu	  sett	  sig	  í	  spor	  nýja	  barnsins	  og	  að	  þau	  búi	  yfir	  ýmsum	  

hugmyndum	   um	   hvað	   sé	   mikilvægt	   þegar	   kemur	   að	   því	   að	   bjóða	   ný	   börn	   velkomin	   í	  

leikskólann.	  Í	  svörum	  þeirra	  kom	  fram	  að	  vinátta	  og	  væntumþykja	  eru	  mikilvæg	  fyrir	  ný	  börn	  

sem	  og	  að	  þekkja	  staðinn.	  Ég	  spurði	  hvort	  Aisha	  gæti	  kennt	  okkur	  eitthvað	  og	  einn	  drengur	  

stakk	   upp	   á	   að	   hún	   gæti	   kannski	   kennt	   okkur	   að	   segja	   halló	   á	   Swahili.	   Með	   hjálp	  

þýðingarforrits	  fundum	  við	  út	  úr	  því	  og	  börnunum	  fannst	  gaman	  að	  æfa	  sig	  að	  segja	  hujambo	  

eða	  halló	  á	  Swahili.	  Verkefnið	  þróaðist	  þannig	  að	  sum	  börn	  fóru	  að	  taka	  myndir	  á	  deildinni	  af	  

því	  sem	  þau	  vildu	  sýna	  Aishu,	  önnur	  teiknuðu	  mynd	  eða	  bjuggu	  til	  eitthvað	  fyrir	  hana	  og	  enn	  

önnur	   tóku	  hana	  með	  sér	   í	   leik.	  Þegar	  börnin	   tóku	  myndir	  af	  því	   sem	  þau	  vildu	  sýna	  Aishu	  

bættist	  ýmislegt	  við	  það	  sem	  þau	  höfðu	  talað	  um	  áður.	  Ein	  stúlkan,	  sem	  hafði	  ekki	  sagt	  neitt	  í	  

umræðunum,	  tók	  margar	  myndir	  og	  vildi	  sýna	  Aishu	  hvað	  henni	  þætti	  skemmtilegt	  að	  gera	  í	  

leikskólanum.	  Verkefnið	  var	  um	  morguninn	  og	  seinnipartinn	  fór	  ég	  til	  stúlku	  og	  drengs	  sem	  

höfðu	  verið	  í	  hópnum	  um	  morguninn	  en	  þau	  voru	  að	  lita.	  Ég	  settist	  hjá	  þeim	  og	  spurði	  hvað	  

þau	  væru	  að	  gera.	  „Nú,	  ég	  er	  að	  teikna	  mynd	  fyrir	  Aishu.	  Ég	  er	  að	  teikna	  mynd	  af	  Putta	  og	  

nátttröllinu,“	  svaraði	  drengurinn	  eins	  og	  ekkert	  væri	  sjálfsagðara.	  Fyrr	  um	  daginn	  hafði	  hann	  

sagt	   Aishu	   söguna	   af	   grísunum	   þremur	   um	   leið	   og	   hann	   teiknaði	   söguna	   á	   tússtöflu.	   Svo	  

spurði	  hann:	  „Geturðu	  kannski	  spilað	  lag	  á	  þarna	  Swahili,	  tungumálinu	  sem	  Aisha	  talar?“	  Til	  

þess	  að	  gera	  afrakstur	  þessarar	  vinnu	  sýnilega	  prentaði	  ég	  út	  myndirnar	  sem	  börnin	  höfðu	  
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tekið,	  myndir	  sem	  ég	  hafði	  tekið	  af	  börnunum	  og	  myndir	  sem	  leiðsagnarkennarinn	  minn	  tók.	  

Ég	   límdi	  myndirnar	   á	   karton,	   skrifaði	   texta	   við	   og	   hengdi	   fram	   á	   gang,	   á	  milli	   deildanna	   í	  

húsinu	  þar	  sem	  börn,	  foreldrar	  og	  kennarar	  ganga	  framhjá	  á	  hverjum	  degi.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Mynd	  15	  

Á	  myndinni	   	   hér	   að	   neðan	   til	   vinstri	   er	   stúlka	   að	   sýna	   Aishu	  mynd	   sem	   hún	   teiknaði	   fyrir	  

hana.	   Á	   myndinni	   hægra	   megin	   buðu	   drengirnir	   Aishu	   með	   sér	   í	   legó.	   Aisha	   var	   með	  

börnunum	   á	   deildinni	   þennan	   dag.	   Þegar	   ég	   tók	   hana	   með	   mér	   í	   lok	   dags	   spurði	   einn	  

drengurinn	  hvenær	  hún	  kæmi	  eiginlega	  aftur.	  	  

	  

	  

	  

	  

Mynd	  16	   	   	   Mynd	  17	  
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4.2.3	  Bókagerð	  og	  vinna	  með	  ritmál	  

Eitt	  af	  þeim	  verkefnum	  sem	  ég	  gerði	  með	  börnum	  á	  elstu	  deildinni	  var	  ævintýrabók.	  Þemað	  í	  

febrúar	  var	  ævintýri	  og	  ég	  byrjaði	  á	  því	  að	  senda	  foreldrum	  póst	  og	  hvatti	  þá	  til	  þess	  að	  segja	  

okkur	   frá	   uppáhaldsævintýrum	   barnanna	   og	   að	   það	   væri	   gaman	   ef	   þau	   kæmu	   með	  

ævintýrabók	  að	  heiman	  ef	  þau	  ættu.	  Ein	  stúlka	  kom	  með	  ævintýrabók	  á	  frönsku	  og	  ég	  fékk	  

sendan	  tengil	  á	  ævintýri	  á	  ungversku.	  Nokkrir	  foreldrar	  sendu	  nöfnin	  á	  uppáhaldsævintýrum	  

barna	   sinna.	   Ég	   sat	   við	   borð	   og	   nokkur	   börn	   völdu	   að	   koma	   og	   búa	   til	   ævintýrabók,	   sum	  

stöldruðu	  stutt	  við	  en	  önnur	  dunduðu	  sér	   í	  rúmlega	  klukkutíma.	  Dagana	  áður	  höfðu	  börnin	  

verið	  að	  búa	  til	  bækur	  sjálf	  og	  því	  vildi	  ég	  grípa	  þann	  áhuga.	  Mér	  datt	   í	  hug	  að	  við	  gætum	  

búið	   til	   bók	  með	  ævintýrum	   á	  mörgum	   tungumálum.	  

Við	   vorum	   búin	   að	   vera	   að	   vinna	   með	   Jóa	   og	  

baunagrasið	   og	  Greppikló	   í	   leshópunum	  og	  því	   fannst	  

mér	   sniðugt	   að	   safna	   þeim	   á	   nokkrum	   tungumálum.	  

Börnin	  voru	  hins	  vegar	  á	  öðru	  máli,	  þau	  vildu	  velja	  sér	  

ævintýri	   og	   ákveða	   á	   hvaða	   tungumáli	   þau	   ættu	   að	  

vera.	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   Mynd	  18	  

Ein	  vildi	  skrifa	  og	  myndskreyta	  Bangsímon	  á	  ensku,	  önnur	  Fríðu	  og	  dýrið	  og	  fleiri	  ævintýri	  á	  

spænsku,	   önnur	   Litlu	   hafmeyjuna	   á	   frönsku,	   önnur	   Þyrnirós	   á	   íslensku	   og	   síðasta	   Jóa	   og	  

baunagrasið	  á	  filippseysku.	  Sum	  börn	  völdu	  að	  skrifa	  á	  sínu	  móðurmáli	  en	  önnur	  á	  tungumáli	  

sem	  þau	  sögðust	  kunna	  nokkur	  orð	  í	  eða	  vildu	  læra.	  Einn	  kennarinn	  á	  deildinni	  talar	  spænsku	  

þannig	   að	  hún	  var	   fengin	   í	   þýðingar.	   Stúlkan	   sem	  vildi	   skrifa	   á	   spænsku	   sagði:	  María	   talar	  

spænsku,	  hún	  getur	  sýnt	  mér.	  Síðan	  kallaði	  hún	  á	  kennarann.og	  spurði:	  Hvernig	  segir	  maður:	  

Einu	  sinni	  var	  stelpa	  sem	  heitir	  Fríða	  sem	  átti	  heima	   í	   litlu	  húsi.	  María	  þýddi	  setninguna	  og	  

skrifaði	  á	  blað	  og	  stúlkan	  hermdi	  svo	  eftir	  því	  sem	  kennarinn	  hafði	  skrifað	  og	  myndskreytti	  

ævintýrið.	   Hún	   sat	   lengi	   við	   og	   skrifaði	   setninguna	   og	   ákvað	   að	   láta	   hana	   duga.	   Það	   var	  

áhugavert	   að	   fylgjast	   með	   þessu	   ferli	   hjá	   börnunum	   og	   eins	   og	   gjarnan	   þá	   fór	   verkefnið	  

öðruvísi	  en	  ég	  hafði	  hugsað	  mér	  í	  upphafi.	  Börnin,	  eins	  og	  stúlkan	  sem	  vildi	  skrifa	  á	  spænsku,	  

sýndu	   því	   áhuga	   að	   læra	   ný	   tungumál	   og	   prófa	   sig	   áfram.	   Önnur	   stúlka,	  með	   íslensku	   að	  

móðurmáli,	  vildi	   skrifa	  á	   íslensku	  og	  notaði	  orðaforða	   í	   frásgögn	  sinni	   sem	  ekki	  öll	  börnin	   í	  
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hópnum	  þekktu.	  Þá	  gafst	  tækifæri	  til	  þess	  að	  tala	  um	  og	  útskýra	  orðin.	  Stúlkan	  virtist	  stolt	  af	  

því	  að	  geta	  útskýrt	  og	  kennt	  orð.	  	  

Í	  upphafi	  vinnunnar	  töluðum	  við	  um	  hvernig	  bækur	  væru	  búnar	  til,	  skoðuðum	  bækurnar	  

sem	  börnin	  komu	  með	  að	  heiman,	  kápu,	  forsíðu,	  titilsíðu	  og	  svo	  framvegis.	  Börnin	  vildu	  hafa	  

mynd	  af	  sér	  aftast	  í	  bókinni	  og	  upplýsingar	  um	  sig,	  ein	  stúlkan	  sagði	  að	  það	  væri	  oft	  í	  bókum.	  

Þegar	  börnin	  voru	  að	  skrifa	  orð	  eða	  setningar	  á	  mismunandi	  

tungumálum	   tóku	   þau	   eftir	   að	   sumir	   stafirnir	   voru	   öðruvísi	  

en	  á	  íslensku.	  Ein	  fór	  til	  dæmis	  að	  hlæja	  þegar	  hún	  sá	  tvöfalt	  

vaff	   því	   henni	   fannst	   emmið	   vera	   á	   hvolfi.	   Í	   framhaldi	   af	  

þessu	   verkefni	   prentaði	   ég	   út	   stafróf	   allra	   tungumála	  

deildarinnar	   og	   hengdi	   upp	   vegna	   þess	   að	   börnin	   fengu	  

mikinn	  áhuga	  á	  mismunandi	   ritmáli.	  Ég	  komst	  einnig	  að	  því	  

frá	  foreldrum	  að	  nokkur	  börn	  voru	  að	  læra	  að	  skrifa	  heima	  á	  

móðurmáli	   sínu.	  Á	  myndinni	  eru	  börnin	  að	  aðstoða	  mig	  við	  

að	  setja	  upp	  stafrófin	  og	  skoða	  stafina	  í	  leiðinni.	  	   	   	   	   Mynd	  19	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

4.2.4	  Heimamenning	  

Í	  leikskólanum	  Mosa	  er	  áhersla	  á	  að	  heimamenning	  allra	  barna	  fái	  að	  njóta	  sín	  í	  leikskólanum	  

þar	  sem	  hún	  er	  talin	  hafa	  jákvæð	  áhrif	  á	  sjálfsmynd	  barna.	  Einn	  mánuður,	  marsmánuður,	  er	  

því	   tileinkaður	   þemanu	   heimamenning	   í	   leikskólanum.	   Eins	   og	   sagt	   var	   frá	   í	   4.1.2.1	   þá	  

sammæltist	   starfsfólk	   um	   að	   tengja	   þróunarverkefnið	   við	   starf	   leikskólans,	   svo	   sem	  

mánaðarleg	  þemu.	  	  

Ein	  af	  þeim	  hugmyndum	  sem	  komu	  frá	  foreldrum	  á	  kynningarfundi	  fyrir	  þá	  var	  að	  börnin	  

kynntu	   sína	   persónulegu	   menningu,	   myndu	   jafnvel	   halda	   Menningarmót.	   Hugsunin	   með	  

Menningarmóti	   er	   að	   varpa	   ljósi	   á	   styrkleika	   og	   fjölbreytta	  menningarheima	   þátttakenda.	  

Áherslan	   er	   á	   persónulega	  menningu,	   eitthvað	   sem	  manni	   finnst	   skemmtilegt	   að	   gera	   eða	  

heldur	  upp	  á,	  fremur	  en	  þjóðarmenningu	  eða	  upprunamenningu	  einstaklinga	  en	  markmiðið	  

er	  að	  þátttakendur	  sýni	  hvað	  skiptir	  þá	  máli	  eða	  þeir	  hafa	  áhuga	  á	  (Menningarmótsvefurinn,	  

2016).	  	  

Á	  teymisfundi	  þróunarverkefnisins	  ræddum	  við	  hvernig	  við	  gætum	  tengt	  
þemað,	  heimamenningu,	  við	  starf	  leikskólans	  og	  við	  veltum	  því	  líka	  fyrir	  
okkur	  hvort	  við	  ættum	  að	  halda	  Menningarmót.	  Eftir	  nokkra	  umræðu	  var	  
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ákveðið	  að	  börnin	  fengju	  karton	  með	  sér	  heim	  og	  að	  börn	  og	  foreldrar	  ynnu	  
saman	  að	  því	  að	  búa	  til	  veggspjald	  um	  hvað	  börnin	  vildu	  sýna	  að	  heiman.	  
Við	  ákváðum	  líka	  að	  bjóða	  foreldrum	  að	  prenta	  út	  myndir	  í	  leikskólanum	  
þannig	  að	  það	  stæði	  ekki	  í	  vegi	  fyrir	  því	  að	  þau	  gerðu	  veggspjald.	  	  
	   	   	   (Rannsóknardagbók,	  26.	  febrúar	  2018)	  	  

	  

Veggspjöldin	   hafa	   gefið	   tækifæri	   til	   samskipta	   um	  mismunandi	   heimamenningu	   barnanna.	  

Við	  skoðun	  á	  spjöldunum	  kom	  líka	  í	  ljós	  að	  menning	  okkar	  allra	  er	  ólík,	  óháð	  því	  hvaðan	  við	  

erum,	  en	  það	  er	   líka	  ýmislegt	  sem	  við	  eigum	  sameiginlegt,	  til	  dæmis	  kom	  í	   ljós	  að	  mörgum	  

þykir	   gaman	  að	   fara	   í	   sund	  og	   finnst	   notalegt	   að	   eiga	   kósýstund	  með	   foreldrum	   sínum	  og	  

systkinum.	   Þá	   var	   tækifæri	   til	   þess	   að	   ræða	   um	  mismunandi	   fjölskyldugerðir	   og	   að	   sumir	  

ættu	  til	  dæmis	  tvö	  heimili.	  Ein	  móðirin	  kom	  til	  mín	  á	  mánudegi	  og	  sagði	  að	  öll	  helgin	  hefði	  

farið	  í	  vinnu	  við	  veggspjaldið	  og	  að	  öll	  fjölskyldan	  hefði	  sökkt	  sér	  í	  verkefnið.	  Margir	  foreldrar	  

komu	  til	  mín	  og	  lýstu	  ánægju	  sinni	  með	  heimamenningarverkefnið,	  bæði	  að	  það	  hefði	  verið	  

gaman	  að	  vinna	  það	  með	  börnunum	  og	  einnig	  áhugavert	  að	  sjá	  veggspjöld	  annarra	  barna.	  

Við	  komumst	  að	  ýmsu	  um	  börnin,	  til	  dæmis	  varðandi	  áhugamál	  þeirra,	  sem	  við	  vissum	  ekki	  

af	  áður.	  Einn	  kennari	  stakk	  upp	  á	  að	  þetta	  verkefni	  yrði	  framvegis	  unnið	  að	  hausti	  þannig	  að	  

hægt	   væri	   að	   nýta	   áhugamál	   barnanna	   betur	   í	   leikskólastarfinu.	   Veggspjöldin	   eru	   afar	  

fjölbreytt,	   sum	  börn	   ákváðu	   aðeins	   að	   teikna	  myndir,	   önnur	   aðeins	   að	   nota	   ljósmyndir	   og	  

enn	   önnur	   voru	   bæði	   með	   teikningar	   og	   ljósmyndir.	   Börnin	   voru	   virkilega	   stolt	   af	   sínu	  

veggspjaldi	  og	  við	  skoðuðum	  hvert	  spjald	  með	  allri	  deildinni	  í	  samverustundum,	  jafnóðum	  og	  

ný	   veggspjöld	   komu	   að	   heiman.	   Öll	   börnin	   vildu	   koma	   og	   segja	   frá	   eða	   sitja	   við	   hliðina	   á	  

kennara	  á	  meðan	  hann	  las	  texta	  af	  spjaldinu	  eða	  sagði	  frá	  myndunum.	  	  

Mér	   fannst	   verkefnið	   bæði	   gott	   fyrir	   sjálfstraust	   og	   vera	   jákvætt	   fyrir	   sjálfsmynd	  

barnanna	  þar	  sem	  þau	  ákváðu	  hvað	  þau	  vildu	  sýna,	  

eitthvað	   sem	   þau	   hefðu	   mörg	   ekki	   sagt	   frá	   í	  

leikskólanum	  en	  gátu	  tjáð	  með	  myndum.	  Foreldrar	  

voru	   einnig	   hvattir	   til	   þess	   að	   skrifa	   á	   móðurmáli	  

sínu	   sem	   nokkrir	   gerðu.	   Veggspjöldin	   voru	   hengd	  

upp	   í	   hæð	   barnanna	   á	   svæði	   sem	   er	   nálægt	  

inngangi	  deildarinnar	  og	  margir	  foreldrar	  stöldruðu	  

við	  þegar	  þeir	  sóttu	  börn	  sín	  í	  lok	  dags.	  	   	   	   	   Mynd	  20	  
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4.2.5	  Málörvun	  

Málörvun	  fer	  fram	  inni	  á	  deildunum,	  bæði	  sem	  stuðningur	  við	  leik	  barna	  og	  einnig	  í	   les-‐	  og	  

samverustundum.	  Í	  les-‐	  og	  samverustundum	  er	  börnunum	  skipt	  í	  hópa,	  eins	  marga	  og	  hægt	  

er	   til	   þess	   að	   hafa	   hópana	   litla	   og	   geta	   veitt	   öllum	   börnum	   stuðning.	   Leshóparnir	   eru	  

getuskiptir	  að	  einhverju	  leyti,	  það	  er	  í	  sumum	  hópum	  eru	  börn	  sem	  eru	  byrjendur	  í	  íslensku	  

og	   þá	   er	   mikið	   notast	   við	   myndrænt	   efni.	   Í	   öðrum	   hópum,	   þar	   sem	   börnin	   eru	   sterk	   í	  

íslensku,	  eru	  lesnir	  flóknari	  textar.	  Sumir	  hópar	  eru	  með	  færri	  börnum	  en	  aðrir	  til	  að	  hægt	  sé	  

að	  veita	  þeim	  meiri	  athygli	  og	  skapa	  samræður	  á	  einstaklingsgrundvelli.	  Í	  öðrum	  stundum,	  til	  

dæmis	  í	  samverustundum,	  eru	  blandaðir	  hópar	  þannig	  að	  börn	  sem	  eru	  byrjendur	  í	  íslensku	  

hafi	  sterkar	  málfyrirmyndir	  og	  þau	  geti	  lært	  hvort	  af	  öðru.	  Á	  elstu	  deildinni	  höfum	  við	  verið	  

að	  þróa	  starfið	  í	  vetur	  til	  að	  átta	  okkur	  betur	  á	  þörfum	  einstakra	  barna	  og	  hvernig	  þau	  geta	  

fengið	   sem	  mest	   út	   úr	   lesstundum.	   Það	   sem	  okkur	   finnst	   hafa	   reynst	   vel	   er	   að	   allir	   hópar	  

vinni	  með	  sömu	  sögu	  eða	  bók	  þó	  að	  vinnan	  í	  hópunum	  sé	  mismunandi.	  Þá	  á	  ég	  við	  að	  sömu	  

sögunni	  geti	  verið	  komið	  til	  skila	  á	  mismunandi	  hátt	  eftir	  því	  hvar	  börnin	  eru	  stödd	  í	  íslensku	  

og	  einnig	  nota	  kennarar	  ólíkar	  kennsluaðferðir.	  Markmiðið	  hjá	  öllum	  er	  þó	  að	  auka	  orðaforða	  

á	  íslensku.	  Eftir	  að	  við	  fórum	  að	  vinna	  með	  sömu	  sögu	  í	  öllum	  hópum	  höfum	  við	  tekið	  eftir	  

því	  að	  sögurnar	  fléttast	  frekar	   inn	   í	   leik	  barnanna	  og	  börn	  sem	  eru	  afar	  misjafnlega	  stödd	   í	  

íslensku	  eiga	  auðveldara	  með	  að	  finna	  sameiginlegan	  flöt	  í	  leiknum	  í	  gegnum	  sögurnar.	  Lögð	  

er	  áhersla	  á	  orðaforðavinnu	  og	  lagatextar	  eru	  gjarnan	  teiknaðir	  upp	  og	  útskýringar	  fundnar	  

með	  börnunum.	  Einnig	  höfum	  við	  verið	  að	  prófa	  okkur	  áfram	  með	  Orðaspjallsaðferðina	  (sjá	  

kafla	   2.5.1).	   Ég	   hef	   líka	   verið	   að	   prófa	   mig	   áfram	   með	   það	   að	   finna	   lykilorð	   sögunnar	   á	  

tungumálum	   barnanna	   í	   hópnum.	   Næsta	   skref	   er	   samstarf	   við	   foreldra	   í	   þeirri	   vinnu	   en	  

hingað	  til	  hef	  ég	  verið	  að	  notast	  við	  þýðingarforrit.	  	  

Fyrir	  um	  þremur	  mánuðum	  var	  ný	  stúlka	  á	  deildinni,	  kölluð	  Kasia	  hér,	  sem	  talar	  pólsku	  

að	  móðurmáli	  og	  var	  nýflutt	   til	   Íslands.	  Við	  vorum	  búin	  að	  vinna	  með	  Jóa	  og	  baunagrasið	   í	  

nokkra	  daga	  þannig	  að	  börnin	  í	  hópnum	  mínum	  þekktu	  söguna.	  Kasia	  byrjaði	  þennan	  dag	  og	  

hafði	  því	  ekki	  tekið	  þátt	  í	  þeirri	  vinnu.	  Til	  að	  gefa	  henni	  hlutdeild	  í	  þeirri	  vinnu	  sem	  var	  búin	  

að	  eiga	  sér	  stað	  fann	  ég	  söguna	  um	  Jóa	  og	  baunagrasið	  á	  pólsku	  á	  netinu	  og	  ákvað	  að	  spila	  

söguna	   fyrir	  börnin	  á	  pólsku	  og	   sýndi	  þeim	  myndir	  um	   leið	  og	  ég	   sagði	   lykilorð	  á	   íslensku.	  

Börnin	  hlustuðu	  af	  áhuga	  og	  Kasia	  virtist	  glöð	  og	  ánægð.	  Einn	  drengurinn	  benti	  brosandi	  á	  

hana	  og	  sagði:	  Hún	  skilur	  alveg	  söguna	  en	  ekki	  við.	  Drengurinn	  sem	  sagði	  þetta	  er	  tvítyngdur	  
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og	   flutti	   til	   Íslands	   fyrir	  nokkrum	  mánuðum.	  Hann	  gat	   sett	   sig	   í	   spor	  Kasiu	  og	  einnig	  áttaði	  

hann	  sig	  á	  því,	  og	  sagði	  hinum	  börnunum,	  að	  hún	  kynni	  eitthvað	  sem	  við	  hin	  kunnum	  ekki.	  	  

Það	   hitti	   svo	   vel	   á	   að	   pólska	   var	   tungumál	   vikunnar	   þá	   viku	   sem	   Kasia	   byrjaði	   í	  

leikskólanum	  og	  því	  var	  sérstök	  áhersla	  á	  pólsku,	  við	  spiluðum	  lög	  á	  pólsku	  í	  samverustund,	  

lærðum	  að	  telja	  upp	  á	  tíu	  og	  lærðum	  nokkur	  orð	  á	  pólsku.	  Frá	  því	  að	  Kasia	  byrjaði	  hefur	  hún	  

talað	  við	  okkur,	  fyrst	  á	  pólsku	  og	  nú	  í	  auknum	  mæli	  á	  íslensku.	  Matmálstímar	  eru	  kjörnir	  til	  

málörvunar	  en	  hennar	  fyrstu	  orð	  tengdust	  einmitt	  mat	  og	  drykk,	  mjólk,	  vatn,	  fiskur.	  Fljótlega	  

fór	  hún	  að	  segja	  má	  ég	  fá…	  og	  benti	  svo	  á	  það	  sem	  hún	  vildi.	  Um	  leið	  og	  hún	  lærði	  nýtt	  orð	  á	  

íslensku	   sagði	   hún	   okkur	   gjarnan	   hvað	   það	   væri	   á	   pólsku.	   Til	   dæmis	   þegar	   hún	   benti	   á	  

vatnskönnuna	  og	  ég	  spurði	  hvort	  hún	  vildi	  vatn,	  þá	  endurtók	  hún	  vatn	  og	  sagði	  síðan	  hvað	  

það	  væri	  á	  pólsku.	  Kasia	  fékk	  jákvæð	  viðbrögð	  frá	  börnum	  og	  kennurum,	  til	  dæmis	  með	  því	  

að	  endurtaka	  það	  sem	  hún	  hafði	  sagt	  á	  pólsku,	  og	  hún	  hélt	  þessu	  því	  áfram.	  Í	  gegnum	  þessa	  

vinnu	   tel	   ég	   að	   umhverfið	   hafi	   haft	   hvetjandi	   áhrif	   á	   að	   hún	   sjálf	   búi	   til	   brú	   á	   milli	  

tungumálanna	  og	  einnig	  hefur	  hún	  fundið	  að	  tungumál	  hennar	  er	  velkomið	   í	   leikskólanum.	  

Ég	  tel	  að	  þetta	  hafi	  jákvæð	  áhrif	  á	  sjálfsmynd	  hennar	  þar	  sem	  hún	  kann	  tungumál	  sem	  margir	  

aðrir	  kunna	  ekki	  og	  hún	  getur	  því	  miðlað	  þekkingu	  sinni.	  Þetta	  vakti	  mig	  til	  umhugsunar	  um	  

að	  nýta	  tungumál	  nýrra	  barna	  betur	  í	  starfi	  með	  öllum	  börnunum.	  Hingað	  til	  höfum	  við	  gert	  

það	  með	  þeim	  börnum	  sem	  byrja	  en	  ekki	  endilega	  mikið	  með	  öllum	  hópnum	  eins	  og	  var	  gert	  

í	  samverustund	  í	  þessu	  tilviki	  því	  pólska	  var	  tungumál	  vikunnar.	  	  
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4.3	  Þáttur	  kennara	  	  

Á	  meðan	   rannsókninni	   stóð	  voru	  kennarar	   í	   leikskólanum	  Mosa	  að	  þróa	   fjölmenningarlega	  

kennsluhætti	  og	  gera	  heimamál	  barnanna	  hluta	  af	  starfinu	  í	  auknum	  mæli.	  Hér	  mun	  ég	  tala	  

um	   þátt	   kennara,	   hlutverk	   mitt	   sem	   verkefnastjóra	   yfir	   þróunarverkefninu,	   teymisfundi	  

Töfrandi	  tungumáls	  og	  það	  sem	  kom	  fram	  í	  óformlegum	  samtölum	  við	  kennara.	  	  

4.3.1	  Hlutverk	  verkefnastjóra	  

Hlutverk	   mitt	   sem	   verkefnastjóri	   þróunarverkefnisins	   var	   að	   fylgja	   eftir	   þeim	  markmiðum	  

sem	  við	  settum	  okkur	  í	  tengslum	  við	  verkefnið	  sem	  voru	  að	  skapa	  rými	  fyrir	  tungumál	  allra	  

barna	  og	  gera	  þau	  hluta	  af	  starfi	  leikskólans.	  Sem	  deildarstjóri	  var	  ég	  staðsett	  í	  einu	  húsi	  og	  

fór	  því	  ekki	  á	  milli	  húsa	  og	  deilda	  eins	  og	  ætlunin	  var	  í	  upphafi	  verkefnisins.	  Í	  vettvangsnámi	  

mínu	  ákvað	  ég	  því	  að	  fara	  á	  milli	  deilda	  í	  leikskólanum	  til	  þess	  að	  fá	  tilfinningu	  fyrir	  hvort	  og	  

hvað	   ég	   gæti	   gert	   til	   þess	   að	   halda	   þróunarverkefninu	   gangandi.	   Ég	   ræddi	   við	   alla	  

deildarstjóra	   og	   spurði	  meðal	   annars	   hvernig	   þeim	   fyndist	   ganga	  með	   tungumál	   vikunnar,	  

hvað	  væri	  verið	  að	  gera	  og	  hvernig	  samstarf	  við	  foreldra	  gengi.	  	  

Einn	  deildarstjóri	  á	  yngstu	  deild	  sagði:	  Þetta	  er	  mjög	  íslensk	  deild.	  Við	  syngjum	  
stundum	   ensk	   lög	   og	   krökkunum	   finnst	   gaman	   að	   syngja	   lög	   á	   alls	   konar	  
tungumálum	   í	   söngstundum	  með	  hinum	  deildunum.	  Deildarstjóri	   á	  miðdeild	   í	  
sama	  húsi	  sagði:	  Ég	  hef	  ekki	  sinnt	  þessu	  mikið.	  Elín	  [kennari	  á	  deildinni]	  sér	  um	  
merkingarnar.	  Ég	  hef	  samt	  alveg	  áhuga	  á	  að	  reyna	  að	  fá	  foreldra	  til	  að	  koma.	  
Hvaða	  tungumál	  er	  aftur	  í	  næstu	  viku?	  

(Rannsóknardagbók,	  28.	  febrúar	  2018)	  

Kennarar	  á	  yngstu	  deildunum	  þremur	  töluðu	  allir	  um	  að	  þeim	  fyndist	  erfitt	  að	  finna	  leiðir	  til	  

þess	   að	   vinna	   þróunarverkefnið	   með	   yngstu	   börnunum.	   Ég	   talaði	   við	   Elínu	   sem	   sá	   um	  

merkingar	   á	   miðdeild	   og	   hún	   sagði	   að	   foreldrar	   væru	   áhugasamir	   um	   merkingarnar	   og	  

spyrðu	  út	  í	  þær	  og	  tungumál	  vikunnar.	  Ég	  fann	  fyrir	  því	  að	  foreldrar	  hefðu	  lítið	  verið	  hvattir	  

til	  samstarfs	  á	  yngstu	  deildunum.	  Í	  einu	  kaffistofuspjalli	  sagði	  einn	  kennari	  	  að	  hún	  vissi	  ekki	  

alveg	  hvað	  væri	  hægt	  að	  gera	  í	  tungumálavinnu	  með	  yngstu	  börnunum.	  Þá	  svaraði	  ein	  sem	  

er	  hluti	  af	  teyminu:	  Við	  töluðum	  um	  á	  teymisfundi	  að	  tungumálastarfið	  hjá	  yngstu	  börnunum	  

færi	   að	   mestu	   leyti	   fram	   í	   gegnum	   foreldra.	   Í	   framhaldinu	   ræddi	   ég	   við	   deildarstjóra	   og	  

kennara	  á	  yngstu	  deildunum	  um	  að	   foreldrar	  á	  elstu	  deildinni	  hefðu	  sumir	   sýnt	  því	  mikinn	  

áhuga	   að	   koma	  og	   syngja	   eða	   lesa	  með	  börnunum	  og	   að	  börnin	   sjálf	   hefðu	   ljómað.	   Síðan	  

setti	   ég	   tölvupóst	   sem	   ég	   sendi	   foreldrum	   þegar	   tungumál	   barnanna	   þeirra	   er	   tungumál	  
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vikunnar	   inn	   á	   samskiptasvæði	   starfsfólks	   og	   myndir	   af	   slíkum	   stundum.	   Ég	   hafði	   líka	  

samband	   við	   eina	   móður	   á	   yngstu	   deild	   og	   bauð	   henni	   að	   koma	   þegar	   rúmenska	   var	  

tungumál	  vikunnar.	  Hún	  tók	  því	  mjög	  vel	  og	  þakkaði	  mér	  fyrir	  að	  hafa	  samband.	  Með	  því	  að	  

ræða	  við	  kennara	  vildi	  ég	  reyna	  að	  sýna	  þeim	  hvað	  foreldrar	  eru	  almennt	  viljugir	  og	  þakklátir	  

fyrir	  að	  vera	  boðið	  til	  þátttöku.	  Það	  hafa	  ekki	  allir	  áhuga	  á	  eða	  tök	  á	  að	  koma	  í	  leikskólann	  en	  

langflestir	  þeirra	  sem	  ég	  hef	  haft	  samband	  við	  hafa	  viljað	  gera	  eitthvað,	  hjálpa	  með	  þýðingar,	  

senda	  tengla	  á	  lög,	  skrifað	  orð	  á	  miða,	  kenna	  börnunum	  lög	  eða	  lesa	  sögu.	  	  

Þegar	  ég	  kom	  til	  baka	  á	  mína	  deild,	  elstu	  deild,	  eftir	  að	  hafa	  farið	  á	  milli	  annarra	  deilda	  í	  

vettvangsnáminu	   tók	   ég	   eftir	   að	   talsverð	   vinna	   hafði	   átt	   sér	   stað	   í	   tengslum	   við	   tungumál	  

vikunnar	   án	   minnar	   nærveru.	   Ég	   sá	   að	   vinna	   með	   tungumál	   var	   orðin	   hluti	   af	   starfi	  

deildarinnar	  og	  kennarar	  voru	  orðnir	  öruggir	  í	  þessari	  vinnu,	  tóku	  til	  dæmis	  tungumálið	  fyrir	  í	  

samverustund.	  Tveir	  kennarar	  á	  deildinni	  höfðu	  verið	  að	   tala	   saman	  og	  sögðu	  mér	  að	  þær	  

vildu	  gjarnan	  gera	  meira	   í	   sambandi	  við	  tungumál	  vikunnar,	   til	  dæmis	  vinna	  með	  fána	  sem	  

tengdust	   tungumálunum,	  matarmenningu	   þjóða	   og	   þá	   kom	  upp	   sú	   hugmynd	   að	   ræða	   við	  

matráðinn	  um	  að	  taka	  þátt	  í	  verkefninu	  með	  okkur.	  	  

Þegar	  ég	  kom	  kom	  aftur	  á	  deildina	  eftir	  vettvangsnámið	  spurðu	  börnin	  hvort	  ég	  
kynni	   að	   segja	   takk	  á	  arabísku,	  þau	  hefðu	  nefnilega	   lært	  það	  um	  daginn	  og	  að	  
segja	   góðan	   daginn.	   Þau	   sögðu	  mér	   líka	   að	   þau	   hefðu	   lært	   að	   syngja	   Kalli	   litli	  
könguló	   á	   arabísku.	   Í	   drekkutímanum	   sagði	   ein	   stúlka	   (með	   íslensku	   að	  
móðurmáli)	   keprika	  og	   sagði	   að	   það	   þýddi	   paprika	   á	   tungumáli	   sem	   hún	   væri	  
búin	  að	  búa	  til.	  Þá	  sagði	  hún	  að	  eankabut	  væri	  brauð	  á	  málinu	  en	  annað	  barn	  tók	  
ekki	   undir	   það	   og	   sagði	   að	   það	   þýddi	   könguló	   á	   arabísku.	   Síðan	   sagði	   einhver	  
nein	   og	   ég	   endurtók	   nein,	   og	   spurði	   hvort	   þau	   vissu	   hvaða	   orð	   það	   væri,	   ein	  
stúlkan	   svaraði	   að	   það	   væri	   nei	   á	   þýsku	   og	   önnur	   sagði,	   hei,	   það	   er	   líka	   níu	   á	  
ensku	  og	  svo	  taldi	  hún	  upp	  á	  12	  á	  ensku.	  	  

(Rannsóknardagbók,	  15.	  mars	  2018)	  
	  

Þetta	  litla	  dæmi	  finnst	  mér	  sýna	  glöggt	  áhuga	  barnanna	  á	  mismunandi	  tungumálum	  og	  hve	  

skapandi	   þau	   geta	   verið	   í	   tungumálanotkun	   sinni.	   Þau	   leika	   sér	   að	   tungumálunum	   á	  	  	  

náttúrulegan	  og	  skemmtilegan	  hátt.	  	  

4.3.2	  Teymisfundir	  Töfrandi	  tungumáls	  

Í	   nóvember	   2017	   ákvað	   ég	   að	   stofna	   teymi	   utan	   um	   þróunarverkefnið	   því	   mér	   fannst	  

mikilvægt	   að	   aðrir	   kennarar	   fengju	   hlutdeild	   í	   verkefninu,	   að	   við	   myndum	   í	   sameiningu	  

ákveða	  hvernig	  og	  hvaða	  vinnu	  við	  færum	  í.	  Eftir	  að	  teymið	  var	  stofnað	  fannst	  mér	  verkefnið	  

þróast	  í	  jákvæða	  átt	  og	  ég	  fann	  hvað	  það	  var	  gagnlegt	  að	  ræða	  hugmyndir	  okkar,	  ígrunda	  það	  
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sem	   við	   vorum	   að	   gera	   og	   ekki	   síst	   fá	   önnur	   sjónarhorn	   á	   starfið.	   Þá	   auðveldaði	   það	  mér	  

einnig	  að	  fylgjast	  með	  hvað	  verið	  var	  að	  gera	  á	  öðrum	  deildum	  og	  hver	  staðan	  á	  verkefninu	  

væri.	  	  

	   Á	   fyrsta	   fundi	   teymisins,	   27.	   nóvember	   2017,	   var	   röðin	   á	   tungumálum	   vikunnar	  

ákveðin	  og	  einnig	  ákváðum	  við	  hvað	  við	  ætluðum	  að	  gera	  í	  tungumálavikunum	  (sjá	  4.1.2.2).	  

Þá	  var	  ákveðið	  hvernig	  merkingarnar	  ættu	  að	  vera	  og	  hvernig	  við	  gætum	  tengt	  verkefnið	  við	  

þemu	  leikskólans.	  Í	  lok	  fundarins	  opnaði	  ein	  hóp	  fyrir	  teymið	  á	  samskiptasvæði	  til	  þess	  að	  við	  

gætum	  rætt	  saman	  á	  milli	  funda,	  deilt	  hugmyndum	  og	  haldið	  utan	  um	  fundargerðir.	  Á	  næsta	  

fundi	   teymisins,	   14.	   janúar,	   var	   farið	   yfir	   hvernig	   hefði	   gengið	   og	   kennarar	   sögðu	   meðal	  

annars	  eftirfarandi:	  

• Börnin	  eru	  farin	  að	  kenna	  hvert	  öðru	  orð	  í	  móðurmáli	  sínu.	  
• Foreldrar	  taka	  þátt	  til	  dæmis	  með	  bókalestri	  eða	  upplýsingum	  um	  tungumál.	  
• Lög	  sungin	  á	  tungumálum	  vikunnar.	  
• Umhverfið	  er	  merkt	  með	  tungumáli	  vikunnar.	  
• Þema	  mánaðarins,	  gamli	  tíminn,	  hefur	  verið	  tengt	  við	  fjölmenningarlegt	  starf	  til	  

dæmis	  með	  því	  að	  skoða	  byggingar	  frá	  gamla	  tímanum	  í	  mismunandi	  löndum.	  	  
• Börnin	  hafa	  mörg	  hver	  verið	  áhugasöm	  um	  fána	  og	  búa	  til	  fána	  úr	  legói.	  

Vinnan	   í	  kringum	  tungumál	  vikunnar	  virtist	  vera	  að	  skila	  sér	   inn	   í	   starfið.	  Sá	  sem	  talaði	  um	  

fána	  sagði	  að	  börnin	  á	  hans	  deild,	  3-‐5	  ára,	  væru	  áhugasöm	  um	  fána	  og	  að	  það	  væri	  vinsælt	  

umræðuefni	   í	  matartímunum.	  Þá	   skoðuðu	  þau	   í	   hvaða	   löndum	  viðkomandi	   tungumál	   væri	  

talað	   og	   fundu	   landið	   á	   heimskorti.	   Á	   fundi	   teymisins	   þann	   26.	   febrúar	   sagðist	   einn	  

kennarinn	  ekki	  vera	  að	  gera	  nógu	  mikið,	  þau	  töluðu	  um	  tungumál	  á	  hverjum	  degi	  en	  að	  það	  

væri	   ekki	  markvisst.	  Mér	   fannst	  hljóma	  eins	  og	  heilmikið	   væri	   verið	  að	  gera	  á	  deildinni	  og	  

sagðist	  einmitt	  ekki	  sjá	  þróunarverkefnið	  sem	  sérverkefni	  heldur	  hluta	  af	  starfinu	  og	  því	  væri	  

ekki	   markmiðið	   að	   hafa	   vinnuna	   endilega	   markvissa	   heldur	   grípa	   stundir	   eins	   og	  

matmálstíma	   til	   umræðna.	   Ein	   nefndi	   að	   henni	   fyndist	   hún	   hafa	   misst	   smá	   tengsl	   við	  

verkefnið,	   í	   þessari	   viku	   væri	   til	   dæmis	   tungumál	   vikunnar	   ekki	   talað	   á	   hennar	   deild.	   	   Þá	  

nefndi	  önnur,	  sem	  er	  í	  sama	  húsi	  og	  hún,	  að	  það	  væri	  kannski	  hægt	  að	  tala	  um	  og	  syngja	  á	  

tungumálinu	  í	  sameiginlegri	  söngstund	  deildanna	  á	  föstudeginum.	  Á	  síðasta	  fundi	  teymisins,	  

16	   apríl,	   var	   talað	   um	   að	   það	   hjálpaði	   að	   hafa	   tungumál	   vikunnar	   til	   þess	   að	   halda	  

þróunarverkefninu	  gangandi.	  Þar	  sem	  búið	  var	  að	  taka	  öll	   tungumál	  barna	  og	  kennara	  fyrir	  

ákváðum	  við	  því	  að	  byrja	  á	  öðrum	  hring.	  Ég	  stakk	  upp	  á	  að	  bæta	  íslensku	  við	  sem	  tungumáli	  

vikunnar	  og	  eftir	  nokkrar	  umræður	  var	  það	  ákveðið.	  Þá	  nefndi	  ein	  að	  hún	  vildi	   koma	  með	  

áherslur	   inn	   í	  verkefnið	  sem	  væru	  ekki	  afurðatengdar,	  eins	  og	  merkingarnar,	  heldur	  myndu	  
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tengjast	   meira	   inn	   í	   leik	   barnanna	   og	   grípa	   áhuga	   þeirra.	   Þá	   kom	   annar	   með	   ýmsar	  

hugmyndir	  að	  leikjum	  með	  tungumál	  og	  við	  ræddum	  hvernig	  við	  gætum	  nýtt	  gönguferðir	  og	  

útiveru	  til	  náms	  í	  gegnum	  leik.	  	  

4.3.3	  Óformleg	  samtöl	  við	  kennara	  

Óformleg	  samtöl	  við	  kennara	  áttu	  sér	  stað	  á	  mismunandi	  tímum,	  stundum	  á	  kaffistofunni	  en	  

gjarnan	  var	  ég	  stoppuð	  á	  hlaupum	  og	  mér	  sagt	  frá	  dæmum	  úr	  starfinu	  sem	  tengdust	  vinnu	  

með	  tungumál.	  	  

Einn	  kennari	  á	  elstu	  deildinni	  sagði	  mér	  frá	  því	  að	  hún	  hefði	  orðið	  vitni	  að	  því	  þegar	  fimm	  

stúlkur	  hefðu	  verið	  að	  lita	  og	  spjalla	  saman.	  	  

Þá	   segir	   ein	   stúlkan	   sem	   var	   nýbyrjuð	   á	   deildinni:	   I	   don’t	   understand	   Icelandic	  
eða	  ég	   skil	   ekki	   íslensku.	   Þær	   fara	   að	   spjalla	   saman	  á	   ensku	  og	  þá	   segir	   önnur	  
stúlka:	  Ég	  skil	  ekki	  ensku.	  Stúlkurnar	  ræða	  saman	  um	  hvað	  þær	  geti	  gert	  í	  þessu	  
og	  ein	  segir	  að	  það	  verði	  allir	  að	  skilja	  til	  þess	  að	  geta	  verið	  með.	  Síðan	  halda	  þær	  
áfram	  að	  spjalla	  saman	  á	  íslensku	  og	  ein	  stúlkan	  tók	  að	  sér	  að	  þýða	  það	  sem	  sagt	  
var	  yfir	  á	  ensku.	  	  

(Rannsóknardagbók,	  16.	  janúar	  2018)	  
	  

Mér	   finnst	   þetta	   dæmi	   sýna	   svo	   vel	   hversu	   góða	   aðlögunarhæfni	   börn	   hafa	   og	   hve	  

lausnamiðuð	   þau	   geta	   verið	   ef	   þau	   fá	   tíma	   og	   rými	   til	   að	   leita	   lausna.	   Einnig	   tel	   ég	   að	  

umhverfi	  barnanna	  hafi	  þarna	  áhrif	   á	  meðvitund	  þeirra	  varðandi	   tungumál.	  Með	  áherslu	  á	  

mismunandi	  tungumál	   í	   leikskólastarfinu	  og	  umræðu	  um	  tungumál	  þá	  tel	  ég	  að	  börnin	  eigi	  

auðveldara	  með	  að	  setja	  sig	  í	  spor	  þeirra	  sem	  skilja	  ekki	  það	  tungumál	  sem	  verið	  er	  að	  tala	  á	  

þeim	  tíma.	  Þegar	  foreldrar	  koma	  og	  lesa	  fyrir	  börnin,	  lesa	  þeir	  á	  sínu	  móðurmáli	  og	  þá	  skilja	  

flest	  börnin	  ekki	  hvað	  verið	  er	  að	  segja.	  	  

Annar	   kennari	   sagði	   mér	   frá	   því	   að	   hún	   hefði	   verið	   með	   lítinn	   hóp	   í	   samverustund.	   Í	  

þessum	   tiltekna	  hópi	   er	   lögð	   áhersla	   á	  málörvun	  og	   sjálfstraust	   til	   að	   tjá	   sig	   og	   kennarinn	  

byrjaði	   samverustundina	   á	   því	   að	   lýsa	   hverju	   og	   einu	   barni	   þar	   til	   þau	   áttuðu	   sig	   á	   því	  

hverjum	  verið	  væri	  að	  lýsa.	  	  

Kennarinn	  byrjaði	  á	  því	  að	  segja	  að	  þetta	  væri	  stúlka	  sem	  væri	  hrifin	  af	  köttum	  
og	  hún	  væri	  nýbúin	  í	  klippingu.	  Þá	  tók	  stúlkan	  við	  og	  sagði	  brosandi:	  Og	  hún	  talar	  
líka	  pólsku	  og	  íslensku.	  Kennarinn	  sagði	  mér	  að	  hún	  hefði	  sagt	  þetta	  stolt	  en	  hún	  
var	   aðeins	   nýlega	   farin	   að	   tala	   um	  heimamálið	   sitt	   pólsku	  og	   farin	   að	   sýna	  því	  
áhuga	  að	  segja	  orð	  á	  heimamálinu	  í	  leikskólanum.	  	  

(Rannsóknardagbók,	  10.	  janúar	  2018)	  
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Pólska	  hafði	  verið	  tungumál	  vikunnar	  nokkrum	  vikum	  áður	  en	  mér	  finnst	  þetta	  gott	  dæmi	  

um	   hve	  mikilvægt	   það	   er	   að	   bakgrunnur	   barna	   fái	   sess	   í	   skólastarfinu	   og	   að	   þau	   finni	   að	  

þeirra	  þekking	  og	  hæfileikar	  séu	  virt.	  	  

4.4	  Foreldrasamstarf	  

Þróunarverkefnið	  byggist	  á	   foreldrasamstarfi	  en	   til	  þess	  að	  

heimamál	   barnanna	   geti	   orðið	   hluti	   af	   leikskólastarfinu	  

þurfum	  við	  á	  aðstoð	  og	  samvinnu	  foreldra	  að	  halda.	  Eins	  og	  

minnst	   hefur	   verið	   á	   þá	   hvetjum	   við	   foreldra	   til	   þess	   að	  

koma	   og	   lesa	   eða	   syngja	   á	   móðurmáli	   barnanna	   þegar	  

þeirra	   tungumál	   er	   tungumál	   vikunnar.	   Nokkrir	   foreldrar	  

hafa	   gert	   það.	   Móðirin	   á	   myndinni	   kom	   þegar	   spænska,	  

móðurmál	  hennar,	   var	   tungumál	  vikunnar.	  Hún	   las	   söguna	  

um	  Rauðhettu	  á	  spænsku	  fyrir	  börn	  sem	  eru	  3-‐5	  ára.	  	   	  

Mynd	  21	  

Áður	  en	  hún	  byrjaði	  að	  lesa	  kenndi	  hún	  börnunum	  líka	  ýmislegt	  annað	  á	  spænsku.	  Hún	  

kenndi	   börnunum	   nokkur	   lög	   eins	   og	   talnalag	   þar	   sem	   þau	   lærðu	   að	   telja	   upp	   á	   10	   á	  

spænsku.	   Að	   lokum	   kenndi	   hún	   okkur	   að	   nefna	   nokkra	   ávexti	   og	   grænmeti	   á	   spænsku.	  

Börnin	  voru	  mjög	  spennt	  yfir	  þessu	  og	  sonurinn	  himinlifandi.	  Deildarstjórinn	  á	  þessari	  deild	  

lýsti	  undrun	  sinni	  á	  því	  hvað	  börnin	  gátu	  setið	  lengi	  og	  hlustað	  og	  tekið	  þátt	  í	  þessari	  stund	  

sem	  varði	   í	  um	  45	  mínútur.	  Hún	  sagði	  einnig	   frá	  því	  að	   í	   samverustundinni	  hafi	  þriggja	  ára	  

stúlka	  á	  deildinni,	  sem	  talar	  rússnesku	  að	  móðurmáli,	  byrjað	  að	  þýða	  orð	  yfir	  á	  rússnesku	  og	  

varð	   allt	   í	   einu	   mjög	   áhugasöm	   um	   að	   kenna	   hinum	   börnunum	   rússnesku.	   Þarna	   virtust	  

skapast	   aðstæður	   þar	   sem	   stúlkan	   varð	   óhrædd	   við	   að	   taka	   frumkvæði	   og	   kenna	   hinum	  

börnunum	  sitt	  móðurmál.	   Í	  þessari	  stund	  var	  móðirin	  að	  tala	  annað	  tungumál	  en	  talað	  er	   í	  

leikskólanum	  og	  það	  gerir	  stúlkan	  líka.	  	  	  

Á	  meðan	  á	   vettvangsnáminu	   stóð	  hélt	   ég	   áfram	  að	  hafa	   samband	  við	   foreldra	   á	  minni	  

deild	  til	  þess	  að	  biðja	  þá	  um	  aðstoð	  við	  að	  þýða	  merkingar	  og	  bjóða	  þeim	  að	  koma	  og	  lesa	  

eða	  syngja	  á	  heimamáli	  barnanna.	  Þegar	  ungverska	  var	  tungumál	  vikunnar	  kom	  faðir	  og	  las	  

ævintýri	  á	  ungversku	  um	  rauðan	  hana	  sem	  lék	  á	  soldán	  og	  þýddi	  söguþráðinn	  yfir	  á	  íslensku	  
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eftir	  hverja	  blaðsíðu.	  Hann	  og	  dóttir	  hans	  sungu	  líka	  ungverskt	  þjóðlag	  og	  þau	  völdu	  lagið	  af	  

því	  að	  það	  er	   til	   í	   íslenskri	  þýðingu,	  Óskasteinar.	  Mörg	  barnanna	  kunna	   lagið	  á	   íslensku	  og	  

fannst	  skondið	  að	  það	  væri	  til	  á	  öðru	  tungumáli.	  Við	  sungum	  lagið	  á	  íslensku	  saman	  eftir	  að	  

feðginin	  sungu	  það	  fyrir	  okkur	  á	  ungversku.	  Feðginin	  kenndu	  börnunum	  líka	  að	  telja	  upp	  á	  tíu	  

á	  ungversku	  og	  þá	  var	  ein	  stúlka	  sem	  rétti	  upp	  hönd	  og	  byrjaði	  að	  telja	  á	  ensku.	  Þá	  var	  önnur	  

sem	  vildi	   koma	  og	   setjast	   fremst	  og	   telja	   á	   albönsku,	   sínu	  móðurmáli.	   Það	   varð	  úr	   að	  þau	  

börn	  sem	  vildu	  skiptust	  á	  að	  koma	  og	  setjast	  fyrir	  framan	  allan	  hópinn	  og	  telja	  á	  mismunandi	  

tungumálum.	  Sum	  töldu	  á	  heimamáli	  sínu,	  önnur	  á	  íslensku	  og	  enn	  önnur	  á	  tungumáli	  sem	  

þau	  höfðu	  lært	  að	  telja	  á.	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   Mynd	  22	   	   	   	  

Á	   myndunum	   hér	   fyrir	   neðan	   er	   þriggja	   ára	   stúlka	   sem	   talar	   spænsku	   að	   móðurmáli	   og	  

spænska	  var	  tungumál	  vikunnar.	  Ég	  kenndi	  börnunum	  að	  syngja	  Kalli	  litli	  könguló	  á	  spænsku	  í	  

samverustund.	  Eftir	  samverustundina	  settumst	  ég	  og	  stúlkan	  saman	  og	  ég	  fór	  að	  teikna	  lagið.	  

Stúlkan	   sýndi	   þessu	   mikinn	   áhuga,	   söng	   lagið	   aftur	   á	   spænsku	   og	   skoðaði	   myndirnar	   í	  

leiðinni.	  Hún	  hélt	  fast	  í	  blaðið	  og	  tók	  það	  með	  sér	  heim.	  Nokkru	  seinna	  hitti	  ég	  móður	  hennar	  

fyrir	   utan	   leikskólann.	   Hún	   sagðist	   vera	   svo	   ánægð	   með	   tungumálavikurnar	   og	   að	   dóttir	  

hennar	  tæki	  myndina	  af	  laginu	  með	  sér	  hvert	  sem	  hún	  færi	  og	  vildi	  sýna	  þeim	  sem	  hún	  hitti.

	   	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

Mynd	  23	   	   	   Mynd	  24	  
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Einn	  daginn	   var	   ég	   í	   fataklefa	  barnanna	   á	   elstu	  deild	   að	   skrifa	   góðan	  dag	   á	   tungumáli	  

vikunnar,	  ungversku,	  á	  tússtöflu.	  Þá	  kom	  móðir	  með	  son	  sinn	  og	  ég	  sagði:	  Góðan	  dag,	  eða	  jó	  

napot,	  ungverska	  er	  tungumál	  vikunnar.	  Móðirin	  svaraði	  jó	  napot	  á	  móti	  og	  hélt	  áfram:	  Um	  

daginn	   þegar	   albanska	   var	   tungumál	   vikunnar	   hlustuðum	   við	   Sturla	   á	   júróvisjon	   lag	   á	  

albönsku,	   okkur	   fannst	   það	  mjög	   skemmtilegt	   og	   sniðugt.	   Hún	   sagði	   að	   þau	   Sturla	   hefðu	  

gaman	  að	   tungumáli	   vikunnar	  og	  hann	  væri	  enn	  ákveðinn	   í	  að	   læra	  þýsku.	  Hann	  og	  móðir	  

hans	  mættu	  með	  barnabók	  á	  þýsku	  sem	  þau	  fundu	  heima	  hjá	  sér	  þegar	  þýska	  var	  tungumál	  

vikunnar.	   Sturla	  og	   foreldrar	  hans	  eiga	   íslensku	  að	  móðurmáli.	  Okkur	  var	  ekki	   kunnugt	  um	  

áhuga	  Sturlu	  á	  að	  læra	  þýsku	  áður	  en	  það	  var	  tungumál	  vikunnar	  og	  mögulega	  kviknaði	  áhugi	  

hans	  þar.	  Önnur	  börn	  með	  íslensku	  að	  móðurmáli	  fengu	  áhuga	  á	  að	  læra	  önnur	  tungumál	  í	  

tungumálavikunum.	  Einnig	  sýndu	  þau	  mismunandi	  ritmáli	  áhuga.	  	  	   	   	   	  

	   Þegar	   arabíska	   var	   tungumál	   vikunnar	   hafði	   ég	   samband	   við	  móður	   á	   deildinni,	   bauð	  

henni	  að	  koma	  og	  bað	  hana	  um	  að	  þýða	  nokkur	  orð	  yfir	  á	  arabísku.	  Hún	  var	  áhugasöm	  en	  

sagðist	   því	   miður	   ekki	   komast,	   hún	   vildi	   samt	   endilega	   gera	   eitthvað.	   Daginn	   eftir	   mætti	  

stúlkan	  meðal	  annars	  með	  blaðið	  hér	  á	  hægri	  hönd	  en	  móðirin	  hafði	  handskrifað	  á	  nokkur	  

blöð,	   til	  dæmis	  voru	  myndir	  af	  dýrum	  á	  einu	  blaði	  og	  nöfnin	  við.	  Móðirin	   sagði	  að	   stúlkan	  

hefði	   ekki	   sýnt	   þessu	  mikinn	   áhuga	   heima	   og	   sagði	   að	   hún	   væri	   ekki	   að	   skrifa	   rétt.	   Þegar	  

stúlkan	   kom	   svo	   í	   leikskólann	   með	   blöðin	   og	   börnin	   lýstu	   hrifningu	   sinni	   á	   skriftinni	   og	  

myndunum	   hélt	   stúlkan	   fast	   í	   blöðin	   og	   vildi	  

ólm	  sýna	  kennurum	  og	  börnum.	  Hún	  sýndi	  þau	  

einnig	  í	  samverustund	  og	  kennarinn	  sem	  sá	  um	  

þá	  stund	  sagði	  að	  stúlkan	  hefði	  gengið	  hringinn	  

og	   sýnt	   börnunum	   hvert	   blað.	   Síðan	   bað	   hún	  

einnig	   um	   að	   fá	   að	   líma	   blöðin	   inn	   í	  

skráningarbókina	   sína	   í	   lok	   dags.	   Ég	   fann	   hvað	  

hún	   var	   stolt	   þegar	   hún	   sagði	  mér	   að	  mamma	  

hennar	   hefði	   skrifað	   þetta.	   Móðirin	   sendi	   líka	  

slóð	   á	   nokkur	   af	   uppáhaldslögum	   stúlkunnar	  

sem	  voru	  líka	  spiluð	  í	  samverustund.	  	  	  

Mynd	  25	  
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4.5	  Samantekt	  

Í	  þessum	  kafla	  var	  farið	  yfir	  helstu	  niðurstöður	  starfendarannsóknarinnar.	  Tilgangur	  

vinnunnar	  með	  börnunum	  var	  að	  gera	  heimamál	  þeirra	  hluta	  af	  starfi	  leikskólans	  og	  sýnileg	  í	  

umhverfi	  hans.	  Byrjað	  var	  á	  að	  fara	  yfir	  aðdraganda	  verkefnisins	  og	  hvernig	  áhuginn	  á	  að	  

koma	  með	  heimamál	  barnanna	  inn	  í	  starfið	  þróaðist	  hjá	  mér,	  svo	  sem	  með	  bókinni	  sem	  fór	  

heim	  með	  börnunum	  og	  foreldrar	  þeirra	  skrifuðu	  sögu	  eftir	  þeim	  á	  móðurmálinu.	  Þá	  var	  farið	  

yfir	  hvernig	  umhverfið	  breyttist	  úr	  því	  að	  hafa	  tungumál	  barnanna	  ekki	  sýnileg	  í	  leikskólanum	  

yfir	  í	  það	  að	  hafa	  velkomin	  á	  tungumálum	  húsanna	  sýnilegt	  þegar	  gengið	  var	  inn	  í	  leikskólann	  

og	  staðir	  eins	  og	  fataklefi,	  salerni,	  eldhús	  voru	  merktir	  á	  tungumálum	  húsanna.	  Síðan	  voru	  

tekin	  dæmi	  um	  þá	  verkefnavinnu	  sem	  farin	  var	  í	  með	  börnunum	  og	  talað	  um	  hvernig	  áhugi	  

og	  forvitni	  barnanna	  þróaðist	  í	  gegnum	  vinnu	  með	  mismunandi	  tungumál,	  til	  dæmis	  hvernig	  

áhugi	  þeirra	  á	  mismunandi	  ritmáli	  kviknaði.	  Þá	  var	  talað	  um	  þátt	  kennara	  og	  hvernig	  samtöl	  

og	  umræður	  á	  teymisfundum	  höfðu	  áhrif	  á	  þróun	  starfsins.	  Loks	  var	  talað	  um	  

foreldrasamstarf	  og	  hvernig	  foreldrar	  tóku	  þátt	  í	  starfinu	  með	  ýmsum	  hætti,	  til	  dæmis	  með	  

því	  að	  aðstoða	  við	  þýðingar	  og	  koma	  og	  lesa	  fyrir	  börnin.	  Helstu	  áskoranir	  sem	  ég	  fann	  með	  

því	  að	  fara	  á	  milli	  deilda	  í	  vettvangsnáminu	  var	  að	  halda	  verkefninu	  gangandi	  í	  amstri	  

dagsins,	  starf	  með	  yngstu	  börnunum	  og	  fræðsla	  til	  nýs	  starfsfólks.	  	  	  	  
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5	  Umræður	  	  

Í	  þessum	  kafla	  verða	  helstu	  niðurstöður	  rannsóknarinnar	  ræddar	  og	  settar	  í	  fræðilegt	  

samhengi.	  Í	  gegnum	  vinnu	  með	  heimamál	  barnanna	  höfum	  við	  dregið	  fram	  margan	  lærdóm	  

sem	  ég	  mun	  segja	  frá	  hér.	  Tilgangur	  rannsóknarinnar	  var	  að	  skoða	  þær	  leiðir	  sem	  ég	  nýtti	  

með	  starfsfólki	  leikskólans	  Mosa,	  að	  því	  að	  hlúa	  að	  heimamálum	  barnanna,	  með	  það	  að	  

markmiði	  að	  þróa	  fjölmenningarlega	  starfshætti	  innan	  leikskólans.	  Í	  5.1	  er	  rætt	  um	  aðferðir	  

sem	  notaðar	  voru	  í	  vinnu	  tengdri	  málþroska	  og	  bernskulæsi	  barna,	  í	  5.2	  verður	  farið	  yfir	  þær	  

leiðir	  sem	  farnar	  voru	  til	  þess	  að	  styrkja	  og	  örva	  fjölbreytt	  tungumál	  önnur	  en	  íslensku,	  í	  5.3	  

er	  talað	  um	  leiðir	  til	  þess	  að	  styrkja	  sjálfsmynd	  allra	  barna	  og	  í	  5.4	  hvernig	  leikskólaumhverfið	  

var	  merkt.	  Loks,	  í	  5.5,	  verður	  lagt	  mat	  á	  hvað	  gekk	  vel	  og	  hvað	  mætti	  endurskoða	  í	  

rannsóknarferlinu.	  Þar	  sem	  um	  starfendarannsókn	  er	  að	  ræða	  var	  áherslan	  á	  hvernig	  ég	  

leiddi	  verkefnið	  áfram	  í	  því	  ferli	  að	  þróa	  fjölmenningarlega	  kennsluhætti	  byggða	  á	  

hugmyndafræði	  LAP	  í	  leikskólanum.	  	  

Rannsóknarspurning	  mín	  var:	  

• Hvaða	  leiðir	  nýti	  ég	  til	  þess	  að	  vinna	  með	  starfsfólki	  leikskólans	  í	  að	  hlúa	  betur	  að	  

heimamálum	  barnanna	  í	  leikskólastarfinu?	  

Undirspurningar	  mínar	  voru:	  	  

• Hvaða	  verkefni	  tengd	  heimamálum	  barnanna	  urðu	  til	  í	  ferlinu?	  	  

• Hvernig	  þróaðist	  áhugi	  barna,	  foreldra	  og	  kennara	  þegar	  heimamál	  barnanna	  urðu	  

hluti	  af	  starfinu	  og	  hvernig	  hafði	  það	  áhrif	  á	  sjálfsmynd	  barnanna?	  

• Hvaða	  áskorunum	  stóð	  ég	  frammi	  fyrir?	  

5.1	  Málþroski	  og	  bernskulæsi	  barna	  

Málþroski	  á	  leikskólaaldri	  er	  grunnurinn	  að	  félags-‐	  og	  vitsmunaþroska	  barna	  og	  undirstaða	  

lestrarnáms.	  Þess	  vegna	  er	  mikilvægt	  að	  börn	  nái	  tökum	  á	  því	  máli	  eða	  málum	  sem	  töluð	  eru	  

á	  heimili	  þeirra	  og	  í	  skóla	  strax	  á	  leikskólaaldri	  (Hrafnhildur	  Ragnarsdóttir,	  2015).	  Bókagerðin	  

sem	  fjallað	  var	  um	  í	  kafla	  4.2.3	  er	  dæmi	  um	  hvernig	  áhugi	  á	  tungumálum	  birtist	  í	  verkefninu.	  

Ein	  stúlkan,	  með	  frönsku	  og	  íslensku	  að	  móðurmáli,	  kom	  með	  ævintýrabók	  á	  frönsku	  í	  
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leikskólann	  og	  var	  áhugasöm	  um	  að	  skrifa	  ævintýri	  á	  frönsku.	  Flest	  barnanna	  vildu	  skrifa	  á	  

sínu	  móðurmáli	  en	  tvær	  stúlkur,	  með	  íslensku	  að	  móðurmáli,	  vildu	  skrifa	  á	  spænsku	  annars	  

vegar	  og	  ensku	  hins	  vegar.	  Stúlka	  með	  íslensku	  að	  móðurmáli,	  sem	  skrifaði	  á	  íslensku,	  notaði	  

ríkulegan	  orðaforða	  í	  frásögn	  sinni	  og	  þá	  gafst	  tækifæri	  fyrir	  stúlkuna	  að	  útskýra	  merkingu	  

orða	  sem	  hún	  þekkti	  fyrir	  hinum	  börnunum.	  Börnin	  á	  elstu	  deild	  leikskólans	  eru	  líka	  farin	  að	  

segja	  upp	  úr	  þurru	  við	  kennara	  eða	  við	  hvort	  annað	  eitthvað	  á	  borð	  við	  ég	  veit	  hvað	  bless	  er	  

á	  filippseysku	  eða	  ég	  veit	  hvað	  melóna	  er	  á	  pólsku.	  Í	  gegnum	  þessa	  vinnu	  með	  heimamál	  

barnanna	  virðast	  börnin	  fá	  aukinn	  áhuga	  á	  mismunandi	  ritmáli	  og	  að	  kynnast	  orðaforða	  

hvers	  tungumáls	  fyrir	  sig.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Mynd	  26	   	   	   	   	   Mynd	  27	  

Þessi	  aukni	  áhugi	  á	  tungumálum	  kom	  líka	  fram	  hjá	  þeim	  sem	  eru	  með	  íslensku	  að	  

móðurmáli.	  Til	  dæmis,	  þegar	  tungumál	  vikunnar	  var	  pólska	  þá	  kom	  drengur	  með	  blað	  í	  

leikskólann	  sem	  hann	  og	  pabbi	  hans	  höfðu	  dundað	  sér	  við	  að	  skrifa,	  orð	  á	  íslensku	  og	  pólsku	  

en	  hvorugur	  þeirra	  talar	  pólsku.	  Annar	  drengur	  með	  íslensku	  að	  móðurmáli	  fann	  bók	  á	  þýsku	  

heima	  hjá	  sér	  og	  kom	  með	  hana	  í	  leikskólann	  þegar	  þýska	  var	  tungumál	  vikunnar.	  Nú	  er	  hann	  

staðráðinn	  í	  að	  læra	  þýsku.	  Það	  sem	  stóð	  upp	  úr	  í	  þessari	  vinnu	  var	  það	  samtal	  sem	  varð	  til	  á	  

milli	  allra,	  milli	  kennara,	  milli	  barna,	  milli	  kennara	  og	  barna,	  milli	  barna	  og	  foreldra	  og	  milli	  

foreldra	  og	  kennara	  í	  leikskólanum.	  Sumir	  foreldrar	  höfðu	  ekki	  tök	  á	  að	  koma	  en	  sýndu	  áhuga	  

með	  öðrum	  leiðum.	  Það	  var	  lærdómsríkt	  að	  fylgjast	  með	  því	  hvernig	  verkefnin	  þróuðust	  

þegar	  börnin	  réðu	  ferðinni,	  eins	  og	  í	  bókagerðinni.	  Þau	  fóru	  að	  prófa	  sig	  áfram	  með	  

tungumálin,	  bæði	  með	  sitt	  móðurmál	  og	  tungumál	  sem	  önnur	  börn	  töluðu	  á	  deildinni.	  

Tungumálin	  urðu	  eðlilegur	  hluti	  af	  starfinu	  og	  áhugi	  barnanna	  á	  tungumálum	  smitaðist	  heim	  

til	  foreldranna.	  	  
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5.2	  Leiðir	  til	  að	  styrkja	  og	  örva	  fjölbreytt	  tungumál	  önnur	  en	  íslensku	  

Elín	  Þöll	  Þórðardóttir	  (2007)	  talar	  um	  að	  eðlilegt	  umhverfi	  fyrir	  tvítyngd	  börn	  sé	  tvítyngt	  

umhverfi	  sem	  er	  það	  sem	  við	  leitumst	  við	  að	  skapa	  í	  leikskólanum	  Mosa.	  Eitt	  af	  markmiðum	  

þessa	  verkefnis	  var	  að	  bjóða	  heimamál	  barnanna	  velkomin	  í	  leikskólann.	  Einn	  helsti	  

ávinningur	  af	  því	  að	  heimamál	  barnanna	  verði	  hluti	  af	  skólastarfinu	  er	  að	  það	  eykur	  víðsýni	  

allra	  barna	  gagnvart	  tungumálum	  (Chumak-‐Horbatch,	  2012)	  eins	  og	  dæmið	  um	  feðgana	  sem	  

fengu	  aukinn	  áhuga	  á	  pólsku	  sýnir	  (sjá	  mynd	  26).	  Eitt	  verkefnið	  í	  þróunarverkefninu	  var	  að	  

kynna	  tungumál	  vikunnar.	  Síðan	  farið	  var	  af	  stað	  með	  það	  verkefni	  og	  umhverfi	  barnanna	  

merkt	  með	  orðum	  úr	  heimamálum	  þeirra	  fann	  ég	  fyrir	  auknum	  áhuga	  á	  tungumálum	  á	  meðal	  

barna	  og	  foreldra,	  líka	  þeirra	  sem	  eru	  með	  íslensku	  að	  móðurmáli.	  Í	  2.4	  var	  talað	  um	  

samskipti	  þvert	  á	  tungumál	  eða	  þá	  náttúrulega	  hreyfingu	  tvítyngdra	  á	  milli	  tungumála	  

(Chumak-‐Horbatsch,	  2012).	  Í	  rannsókninni	  varð	  ég	  sérstaklega	  vör	  við	  slíkt	  hjá	  stúlku	  með	  

pólsku	  að	  móðurmáli	  sem	  byrjaði	  í	  leikskólanum	  í	  desember	  2017,	  þá	  nýflutt	  frá	  Póllandi	  og	  

því	  byrjandi	  í	  íslensku.	  Hún	  fór	  aldrei	  á	  svokallað	  þögult	  tímabil	  heldur	  talaði	  fyrst	  á	  pólsku	  og	  

síðan	  hafa	  bæst	  við	  íslensk	  orð	  og	  setningar.	  Stúlkan	  bjó	  fljótt	  til	  brú	  á	  milli	  tungumálanna	  

þar	  sem	  hún	  þýddi	  íslensk	  orð	  yfir	  á	  pólsku	  um	  leið	  og	  hún	  lærði	  þau.	  Til	  dæmis	  ef	  kennari	  

benti	  á	  mjólk	  og	  sagði	  þetta	  er	  mjólk	  þá	  endurtók	  stúlkan	  orðið	  mjólk	  og	  sagði	  á	  pólsku	  á	  

pólsku	  heitir	  mjólk	  mleko.	  Þegar	  stúlkan	  byrjaði	  í	  leikskólanum	  var	  pólska	  tungumál	  vikunnar	  

og	  því	  sérstök	  áhersla	  á	  pólsku	  þá	  viku,	  spiluð	  lög	  á	  tungumálinu	  í	  samverustund,	  við	  lærðum	  

að	  telja	  og	  segja	  nokkur	  orð	  á	  pólsku.	  Allir	  þessir	  þættir	  tel	  ég	  að	  hafi	  haft	  jákvæð	  áhrif	  á	  

þróun	  sjálfsmyndar	  stúlkunnar	  í	  nýju	  umhverfi	  og	  að	  hún	  hafi	  fundið	  fyrir	  því	  að	  hennar	  

tungumál	  væri	  velkomið	  og	  skipaði	  mikilvægan	  sess	  í	  leikskólastarfinu.	  Þetta	  dæmi	  finnst	  

mér	  sýna	  hve	  mikilvægt	  það	  er	  að	  börnin	  heyri	  sitt	  móðurmál	  í	  skólaumhverfinu	  og	  ef	  til	  vill	  

ekki	  síst	  í	  byrjun.	  	  	  

5.3	  Styrking	  sjálfsmyndar	  allra	  barna	  

Foreldrasamstarf	  er	  undirstaða	  þess	  að	  börnum	  líði	  vel	  og	  taki	  virkan	  þátt	  í	  leikskólastarfi.	  Þá	  

hafa	  samskipti	  heimilis	  og	  skóla	  ekki	  síður	  áhrif	  á	  mótun	  sjálfsmyndar	  barnsins	  þannig	  að	  

jákvæð	  samskipti	  milli	  kennara	  og	  foreldra	  hafa	  mikið	  að	  segja	  fyrir	  barnið	  (Elsa	  Sigríður	  

Jónsdóttir,	  2007).	  Í	  gegnum	  þróunarverkefnið	  tókum	  við	  eftir	  að	  börn	  sem	  áður	  sýndu	  því	  

lítinn	  áhuga	  að	  tala	  um	  sitt	  móðurmál	  í	  leikskólanum	  fengu	  aðra	  sýn	  á	  það	  þegar	  þeirra	  
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móðurmál	  var	  tungumál	  vikunnar.	  Dæmi	  um	  það	  er	  stúlka	  með	  filippseysku	  að	  móðurmáli.	  

Hún	  hafði	  fram	  til	  þess	  að	  tungumál	  hennar	  var	  tungumál	  vikunnar	  ekki	  viljað	  segja	  neitt	  á	  

filippseysku	  eða	  sýnt	  tungumálinu	  áhuga.	  Þá	  kom	  brúarsmiður	  hjá	  Miðju	  máls	  og	  læsis	  og	  var	  

með	  samverustund	  á	  filippseysku	  fyrir	  börnin.	  Stúlkan	  með	  filippseysku	  að	  móðurmáli	  var	  

himinlifandi,	  rétti	  upp	  hönd	  og	  sagðist	  þekkja	  lögin	  og	  orðin	  sem	  brúarsmiðurinn	  var	  að	  

kenna	  okkur.	  Hún	  brosti	  allan	  tímann	  og	  virtist	  glaðasta	  barnið	  í	  hópnum	  í	  þessari	  

samverustund.	  Áhuginn	  hélt	  áfram	  eftir	  tungumálavikuna,	  hún	  vildi	  til	  dæmis	  skrifa	  ævintýri	  

á	  filippseysku	  í	  bókagerðinni.	  Þessi	  viðbrögð	  stúlkunnar	  við	  því	  að	  gera	  hennar	  heimamál	  

hluta	  af	  leikskólastarfinu	  virtist	  gefa	  henni	  viðurkenningu	  á	  því	  að	  hún	  og	  hennar	  bakgrunnur	  

skipti	  máli	  í	  skólaumhverfinu	  og	  hún	  efldist	  við	  það.	  Þetta	  dæmi	  sýndi	  mér	  að	  mikilvægt	  var	  í	  

þessu	  tilviki	  að	  fá	  einhvern	  inn	  í	  leikskólann	  sem	  talaði	  móðurmál	  stúlkunnar,	  væri	  

málfyrirmynd.	  Brúarsmiðurinn	  kom	  í	  lok	  vikunnar	  en	  stúlkan	  sýndi	  móðurmáli	  sínu	  ekki	  

áhuga	  fyrr	  en	  hann	  kom	  inn.	  Í	  framhaldinu	  vil	  ég	  halda	  áfram	  að	  hvetja	  foreldra	  til	  þess	  að	  

koma	  í	  leikskólann	  í	  tungumálavikunum	  eða	  fá	  einhvern	  inn	  sem	  talar	  viðkomandi	  tungumál	  

og	  kynna	  tungumálið	  fyrir	  börnunum.	  	  

Þeir	  einstaklingar	  sem	  móta	  sterka	  sjálfsmynd,	  að	  mati	  Elsu	  Sigríðar	  Jónsdóttur	  (2007),	  

eru	  með	  betri	  aðlögunarhæfni	  og	  eru	  líklegri	  til	  þess	  að	  takast	  á	  við	  erfið	  verkefni,	  hafa	  trú	  á	  

eigin	  getu.	  Ein	  besta	  leiðin	  til	  þess	  að	  móta	  örugga	  sjálfsmynd	  er	  að	  halda	  í	  móðurmál	  og	  

upprunamenningu	  (Elsa	  Sigríður	  Jónsdóttir,	  2007).	  Hugmyndin	  með	  

heimamenningarverkefninu,	  sem	  rætt	  var	  í	  niðurstöðunum,	  var	  að	  börnin	  kynntu	  sína	  

persónulegu	  menningu	  með	  því	  að	  búa	  til	  veggspjald	  heima	  með	  myndum	  og	  texta	  af	  því	  

sem	  þau	  vildu	  sýna	  að	  heiman.	  Verkefnið	  virtist	  hafa	  góð	  áhrif	  á	  sjálfsmynd	  allra	  barna.	  

Börnin	  fara	  að	  veggspjöldunum	  og	  skoða	  sitt	  eigið	  og	  annarra	  barna	  og	  bera	  virðingu	  fyrir	  

veggspjöldum	  hinna	  barnanna.	  Veggspjöldin	  hafa	  verið	  að	  tínast	  inn	  og	  í	  upphafi	  

samverustunda	  kynna	  börnin	  veggspjaldið	  sitt	  með	  aðstoð	  kennara.	  Hingað	  til	  hafa	  öll	  börnin	  

á	  elstu	  deildinni	  viljað	  sitja	  fyrir	  framan	  allan	  hópinn,	  líka	  þau	  sem	  venjulega	  sækjast	  ekki	  

eftir	  athygli	  í	  stórum	  hópi	  til	  að	  kynna.	  Einn	  kennari	  kom	  með	  þá	  hugmynd	  að	  verkefnið	  yrði	  

framvegis	  gert	  að	  hausti	  til	  þess	  að	  hægt	  væri	  að	  vinna	  enn	  frekar	  með	  áhuga	  hvers	  barns	  í	  

starfinu	  og	  vel	  var	  tekið	  í	  þá	  hugmynd	  á	  samskiptasvæði	  starfsfólks.	  Í	  Heimurinn	  er	  hér	  

(2014:9)	  kemur	  fram	  að	  þróun	  fjölmenningarlegra	  kennsluhátta	  þurfi	  að	  fela	  í	  sér	  að	  allir	  

nemendur	  hafi	  áhrif	  á	  sitt	  nám	  og	  að	  hlustað	  sé	  á	  raddir	  þeirra.	  Það	  höfum	  við	  reynt	  að	  gera	  í	  

þessu	  verkefni.	  Í	  þessari	  vinnu	  höfum	  við	  lært	  hversu	  kært	  það	  er	  börnunum	  að	  tala	  um	  hver	  



	  

77	  

þau	  eru	  og	  sýna	  þeirra	  áhugamál.	  Til	  að	  fanga	  margbreytileika	  nemenda	  er	  mikilvægt	  að	  

finna	  verkefni	  þar	  sem	  börn	  geta	  unnið	  út	  frá	  þeirri	  þekkingu	  og	  reynslu	  sem	  þau	  koma	  með	  

inn	  í	  skólaumhverfið.	  Margir	  foreldrar	  lýstu	  ánægju	  með	  heimamenningarverkefnið,	  höfðu	  

bæði	  gaman	  að	  því	  að	  vinna	  verkefnið	  með	  börnunum	  og	  sögðu	  að	  börnin	  hefðu	  verið	  mjög	  

áhugasöm	  og	  ákveðin	  í	  því	  hvað	  þau	  vildu	  sýna	  og	  hvernig.	  Áður	  hefur	  verið	  talað	  um	  

mikilvægi	  foreldrasamstarfs	  en	  verkefni	  af	  þessu	  tagi	  tel	  ég	  vel	  til	  þess	  fallin	  að	  tengja	  

foreldra	  við	  verkefni	  barnanna.	  	  	  

5.4	  Heimamál	  barnanna	  gerð	  sýnileg	  

Í	  niðurstöðum	  nýlegrar	  rannsóknar	  um	  árangursríkt	  skólastarf	  með	  nemendum	  af	  erlendum	  

uppruna	  í	  leik-‐,	  grunn-‐	  og	  framhaldskólum	  á	  Norðurlöndunum	  er	  talað	  um	  vannýtt	  

námstækifæri	  í	  skólunum	  sem	  voru	  til	  athugunar	  þar	  sem	  kennara	  skorti	  frumkvæði	  til	  þess	  

að	  styðja	  við	  þátttöku	  barna	  af	  erlendum	  uppruna	  í	  skólastarfi	  (Hanna	  Ragnarsdóttir,	  2015).	  

Námssamfélög	  eru	  hópar	  einstaklinga	  með	  mismunandi	  þekkingu,	  skilning	  eða	  reynslu	  en	  þó	  

með	  sameiginlegan	  áhuga	  og	  markmið	  (Rogoff,	  2003).	  Nám	  barna	  er	  menningarlegt	  ferli	  að	  

mati	  Rogoff	  og	  hún	  bendir	  á	  að	  þrátt	  fyrir	  mikilvægi	  hugmynda	  Vygotsky	  um	  að	  börn	  læri	  í	  

samskiptum	  við	  reynslumeiri	  jafnaldra,	  þá	  geti	  annars	  konar	  lærdómur	  barna	  yfirsést.	  Í	  þessu	  

samhengi	  tekur	  hún	  dæmi	  um	  ýmislegt	  sem	  börn	  læra	  af	  daglegum	  athöfnum,	  svo	  sem	  að	  

skrifa	  innkaupalista	  með	  foreldrum	  sínum	  (Rogoff,	  2003).	  Vinnan	  í	  kringum	  merkingar	  á	  

umhverfi	  leikskólans	  öðlaðist	  nýtt	  líf	  í	  nærveru	  barnanna	  á	  deildinni.	  Fyrir	  tilviljun	  byrjaði	  ég	  

að	  vinna	  með	  merkingarnar	  inni	  á	  deildunum,	  í	  staðinn	  fyrir	  í	  undirbúningstíma	  mínum.	  

Börnin	  urðu	  strax	  forvitin	  um	  þessa	  vinna	  og	  í	  kringum	  hana	  hefur	  orðið	  til	  margvísleg	  kveikja	  

að	  umræðum	  um	  tungumál.	  Hún	  hefur	  líka	  aukið	  áhuga	  margra	  barna	  á	  ritmáli	  og	  hvatt	  þau	  

til	  þess	  að	  lesa	  og	  skrifa.	  Þá	  tóku	  börnin	  sem	  voru	  að	  skrifa	  velkomin	  verkefnið	  lengra	  og	  

tengdu	  til	  dæmis	  við	  stærðfræði	  með	  því	  að	  telja	  drengi	  og	  stúlkur	  á	  deildinni	  og	  skrifa	  niður	  

tölustafi.	  Í	  gegnum	  þessa	  rannsókn	  hef	  ég	  orðið	  meðvitaðari	  um	  að	  kennarar	  geti	  ef	  til	  vill	  

gefið	  börnum	  meiri	  hlutdeild	  í	  þeim	  hversdagslegum	  verkefnum	  sem	  þarf	  að	  vinna	  í	  

leikskólanum.	  Til	  dæmis	  ef	  verið	  er	  að	  merkja	  blöð	  barnanna	  þá	  er	  gott	  að	  skrifa	  nafn	  þeirra	  

þannig	  að	  þau	  sjái	  og	  lesa	  upp	  mánuðinn	  og	  árið.	  Námstækifærin	  leynast	  víða	  en	  maður	  þarf	  

bæði	  að	  vera	  meðvitaður	  um	  að	  grípa	  þau	  þegar	  þau	  birtast	  og	  gefa	  sér	  tíma	  til	  að	  fylgja	  

þeim	  eftir.	  
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5.5	  Hvernig	  tókst	  til?	  	  

Fjölmenningarleg	  menntun	  stuðlar	  að	  skilningi	  og	  virðingu	  fyrir	  mismunandi	  

menningarhefðum	  og	  trú	  að	  því	  marki	  að	  hugmyndirnar	  samræmist	  félagslegu	  réttlæti	  og	  

mannréttindum	  sem	  skilgreind	  eru	  í	  plöggum	  eins	  og	  Barnasáttmála	  Sameinuðu	  þjóðanna	  

(Cummins,	  2016).	  Þegar	  tekið	  er	  á	  móti	  börnum	  af	  mismunandi	  uppruna	  er	  mikilvægt	  að	  

finna	  leiðir	  til	  að	  bjóða	  þau	  og	  þeirra	  menningarbakgrunn	  velkomin	  í	  skólann.	  Eins	  og	  fjallað	  

var	  um	  í	  2.1	  er	  eitt	  af	  hlutverkum	  leikskóla	  að	  tryggja	  jafnrétti	  allra	  barna	  til	  náms	  og	  

uppeldis	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2011).	  Í	  fjölmenningarstefnu	  skóla-‐	  og	  

frístundasviðs	  kemur	  fram	  að	  markmiðið	  með	  fjölbreyttum	  kennslu-‐	  og	  starfsháttum	  sé	  að	  

koma	  til	  móts	  við	  mismunandi	  þarfir	  og	  þekkingu	  barna	  og	  ungmenna	  (Reykjavíkurborg,	  

2014).	  Verkefnið	  um	  hvernig	  við	  bjóðum	  ný	  börn	  velkomin	  í	  leikskólann	  með	  því	  að	  fá	  börnin	  

til	  þess	  að	  setja	  sig	  í	  spor	  nýrra	  barna,	  fékk	  framhaldslíf	  á	  elstu	  deild	  leikskólans.	  Brúðan,	  

Aisha,	  sem	  ég	  notaði	  með	  4-‐5	  ára	  börnunum	  þegar	  þau	  voru	  í	  heimsókn	  á	  elstu	  deildinni	  varð	  

eftir	  þar.	  Börnin	  á	  elstu	  deildinni	  voru	  forvitin	  um	  brúðuna	  og	  ég	  sagði	  þeim	  aðeins	  frá	  henni.	  

Þau	  urðu	  áhugasöm	  og	  komu	  strax	  með	  margar	  hugmyndir	  að	  því	  hvað	  þau	  vildu	  sýna	  Aishu	  

og	  hvað	  þeim	  þætti	  skemmtilegt	  í	  leikskólanum.	  Daginn	  eftir	  umræður	  við	  börnin	  um	  hvernig	  

þau	  vildu	  bjóða	  ný	  börn	  velkomin	  byrjaði	  ný	  stúlka	  á	  deildinni,	  sem	  er	  nýflutt	  frá	  Rúmeníu.	  Ég	  

var	  í	  vettvangsnámi	  á	  annarri	  deild	  þann	  dag	  en	  hitti	  kennara	  af	  elstu	  deildinni	  í	  lok	  dags.	  Hún	  

sagði	  að	  börnin	  hefðu	  hugsað	  sérstaklega	  vel	  um	  nýju	  stúlkuna.	  Þau	  hefðu	  sýnt	  henni	  

deildina,	  boðið	  henni	  að	  vera	  með	  í	  leik,	  sýnt	  henni	  hvað	  væri	  næst	  í	  dagskipulaginu	  og	  kennt	  

henni	  orð	  á	  íslensku	  með	  því	  að	  benda	  á	  hluti.	  Við	  vorum	  sammála	  um	  að	  umræðurnar	  

daginn	  áður	  höfðu	  áhrif	  á	  meðvitund	  barnanna	  um	  að	  taka	  vel	  á	  móti	  nýju	  stúlkunni	  og	  sýna	  

henni	  vináttu	  og	  hlýju.	  Börnin	  fengu	  tíma	  til	  að	  setja	  sig	  í	  spor	  annarra	  og	  áttuðu	  sig	  á	  hvaða	  

upplýsingar	  og	  þekking	  er	  mikilvæg	  til	  að	  bjóða	  fólk	  velkomið	  í	  nýja	  menningu.	  Í	  samtali	  við	  

leiðsagnarkennara	  minn	  í	  vettvangsnáminu	  ákvað	  ég	  að	  búa	  til	  bækling	  með	  börnunum	  á	  

elstu	  deildinni	  ætluðum	  nýjum	  börnum	  sem	  byrja	  í	  leikskólanum.	  Með	  því	  að	  veita	  

tungumálum	  barnanna	  athygli	  og	  leggja	  okkur	  fram	  við	  að	  gera	  þau	  sýnileg	  í	  skólastarfinu	  

jókst	  áhugi	  barnanna	  og	  virðing	  fyrir	  þeim	  margvíslegu	  tungumálum	  sem	  töluð	  eru	  í	  

barnahópnum.	  Á	  sama	  tíma	  tókum	  við	  eftir	  meira	  stolti	  hjá	  börnunum	  gagnvart	  

menningarbakgrunni	  sínum	  sem	  aftur	  hefur	  áhrif	  á	  hugmyndir	  barnanna	  um	  hver	  þau	  eru,	  

sjálfsmynd	  þeirra.	  	  	  
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Til	  þess	  að	  mæta	  auknum	  kröfum	  í	  yngri	  barna	  kennslu	  getur	  ábyrgðin	  ekki	  aðeins	  legið	  á	  

herðum	  eins	  heldur	  þarf	  að	  dreifa	  ábyrgðinni	  á	  stjórnendur	  og	  á	  teymið	  (Rodd,	  2013).	  	  Dreifð	  

forysta,	  eða	  að	  starfa	  sem	  teymi	  að	  sameiginlegu	  markmiði,	  er	  af	  mörgum	  talinn	  lykillinn	  að	  

því	  að	  takast	  á	  við	  þær	  fjölmörgu	  áskoranir	  sem	  verða	  á	  vegi	  kennara	  í	  leikskólastarfi	  (Rodd,	  

2013).	  Teymi	  er	  skilgreint	  sem	  hópur	  fólks	  sem	  vinnur	  saman	  á	  skilvirkan	  hátt	  til	  þess	  að	  ná	  

settum	  markmiðum.	  Að	  vinna	  sem	  teymi	  felur	  meira	  í	  sér	  en	  að	  mæta	  til	  vinnu	  á	  hverjum	  

degi.	  Það	  felur	  í	  sér	  skilning	  á	  sameiginlegri	  ábyrgð	  stjórnenda	  og	  teymismeðlima.	  Góð	  

teymisvinna	  eykur	  gæði	  leikskólastarfs	  ásamt	  því	  að	  auka	  starfsánægju	  og	  draga	  úr	  álagi	  

(Rodd,	  2013).	  Mér	  hefur	  margt	  þótt	  ganga	  vel	  í	  verkefninu	  en	  það	  er	  þó	  ekki	  laust	  við	  

áskoranir.	  Í	  vettvangsnámi	  mínu	  þegar	  ég	  fór	  á	  milli	  deilda	  komst	  ég	  að	  mörgum	  þessum	  

áskorunum.	  Þar	  sem	  leikskólinn	  Mosi	  er	  í	  þremur	  húsum	  og	  ég	  hef	  unnið	  sem	  deildarstjóri	  á	  

elstu	  deildinni	  síðan	  síðastliðið	  haust	  hef	  ég,	  eðlilega,	  verið	  svolítið	  föst	  þar.	  Þegar	  ég	  fór	  að	  

fara	  á	  milli	  deildi	  áttaði	  ég	  mig	  á	  því	  að	  það	  væru	  ekki	  allir	  jafn	  öruggir	  á	  því	  hvað	  við	  gætum	  

verið	  að	  gera	  til	  að	  hlúa	  að	  tungumálum	  barnanna.	  Þessi	  athugun	  hefur	  vakið	  mig	  enn	  frekar	  

til	  meðvitundar	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  verkefnið	  lægi	  ekki	  aðeins	  á	  mínum	  herðum.	  Teymið	  

utan	  um	  verkefnið	  varð	  til	  í	  nóvember	  2017	  og	  var	  því	  ekki	  komið	  á	  fyrr	  en	  nokkuð	  var	  liðið	  á	  

verkefnið.	  Teymisvinnan	  og	  samskiptasvæði	  starfsfólks	  hafa	  skilað	  því	  að	  ég	  og	  annað	  

starfsfólk	  höfum	  getað	  fylgst	  með	  hvað	  verið	  sé	  að	  gera	  í	  tengslum	  við	  verkefnið	  og	  deilt	  

hugmyndum	  og	  skoðunum.	  Ég	  hef	  líka	  fundið	  fyrir	  miklum	  áhuga	  frá	  starfsfólki	  á	  

starfsdögum,	  þegar	  allir	  kennarar	  hittast	  og	  ræða	  verkefnið.	  Þarna	  eru	  teknar	  ýmsar	  

ákvarðanir	  sem	  eru	  mikilvægar	  fyrir	  framvindu	  verkefnis	  eins	  og	  hvort	  við	  kynnum	  þjóðfána	  

mismunandi	  landa	  á	  sama	  tíma	  og	  við	  tölum	  um	  tungumálin	  og	  hvaða	  merkingu	  við	  leggjum	  í	  

hugtakið	  heimamenning.	  En	  dags	  daglega	  er	  það	  áskorun	  að	  halda	  verkefninu	  gangandi,	  

koma	  hlutum	  í	  framkvæmd	  og	  sjá	  til	  þess	  að	  fólki	  finnist	  það	  eiga	  hlutdeild	  í	  verkefninu.	  

Önnur	  áskorun	  í	  tengslum	  viðverkefni	  er	  starfsmannavelta	  og	  það	  gekk	  misvel	  að	  setja	  nýtt	  

starfsfólk	  inn	  í	  verkefnið.	  Til	  þess	  að	  kynna	  verkefnið	  betur	  fyrir	  nýju	  starfsfólki	  mun	  ég	  útbúa	  

kynningarefni	  með	  dæmum	  úr	  starfinu	  sem	  ætlað	  er	  nýju	  starfsfólki,	  en	  aðrir	  kennarar	  geta	  

líka	  nýtt	  til	  þess	  að	  rifja	  upp	  áherslur	  verkefnisins.	  Þá	  væri	  hægt	  að	  nýta	  efnið	  til	  þess	  að	  

kynna	  verkefnið	  fyrir	  öðrum	  leikskólum.	  Í	  gegnum	  þessa	  vinnu	  hef	  ég	  fundið	  hvað	  það	  er	  

mikilvægt	  upp	  á	  yfirsýnina	  að	  hafa	  tíma	  sem	  verkefnastjóri	  yfir	  verkefninu	  til	  að	  fara	  á	  milli	  

og	  fylgjast	  með	  hvað	  er	  verið	  að	  gera	  á	  hverri	  deild	  fyrir	  sig.	  Ég	  sé	  líka	  hversu	  mikilvægt	  það	  

er	  að	  starfsfólk	  fái	  tíma	  til	  að	  ræða	  saman	  um	  eigin	  reynslu	  og	  upplifanir	  af	  því	  starfi	  sem	  fer	  
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fram	  til	  að	  mynda	  sameiginlega	  sýn	  á	  þær	  áherslur	  sem	  við	  viljum	  leggja	  og	  draga	  af	  þeim	  

lærdóma	  til	  að	  byggja	  á	  í	  áframhaldandi	  vinnu.	  
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6	  Lokaorð	  

Í	  þessari	  starfendarannsókn	  hef	  ég	  fjallað	  um	  innleiðingu	  á	  kennsluaðferð	  í	  

fjölmenningarlegan	  leikskóla	  þar	  sem	  er	  hátt	  hlutfall	  tví-‐	  og	  fjöltyngdra	  barna.	  Tilgangur	  

rannsóknarinnar	  var	  að	  gera	  heimamál	  barnanna	  hluta	  af	  starfi	  leikskólans	  og	  sýnileg	  í	  

umhverfi	  hans.	  Sú	  vinna	  fór	  fram	  í	  samstarfi	  við	  börn,	  foreldra	  og	  kennara.	  

Rannsóknartímabilið	  var	  afar	  lærdómsríkt	  og	  ánægjulegt.	  Ég	  greindi	  vísbendingar	  um	  aukið	  

stolt,	  virðingu	  barnanna	  á	  eigin	  tungumálum	  og	  tungumálum	  hvers	  annars.	  Þetta	  gerði	  mig	  

enn	  ákveðnari	  í	  því	  að	  gæta	  þess	  að	  tungumál	  og	  menning	  allra	  barna	  fengi	  rými	  í	  

leikskólastarfinu.	  Starfendarannsóknin	  hjálpaði	  mér	  að	  fara	  af	  stað	  með	  þróunarverkefnið,	  

setti	  ákveðinn	  ramma	  utan	  um	  það.	  Í	  rannsóknarferlinu	  varð	  tungumál	  vikunnar	  til	  í	  þeim	  

tilgangi	  að	  gefa	  ölum	  tungumálum	  barnanna	  rými	  í	  leikskólanum.	  Þá	  varð	  til	  teymi	  utan	  um	  

verkefnið.	  	  

Á	  meðan	  rannsókninni	  stóð	  varð	  ég	  vör	  við	  aukinn	  áhuga	  og	  breytt	  hugarfar	  varðandi	  

tungumál	  hjá	  börnum,	  foreldrum	  og	  kennurum.	  Ég	  tók	  sérstaklega	  eftir	  þeirri	  breytingu	  eftir	  

að	  farið	  var	  af	  stað	  með	  verkefnið	  tungumál	  vikunnar.	  Margir	  foreldrar	  sýndu	  því	  áhuga	  að	  

taka	  þátt,	  gjarnan	  þegar	  heimamál	  barna	  þeirra	  var	  tungumál	  vikunnar.	  Sumir	  íslenskir	  

foreldrar	  tóku	  þátt	  til	  dæmis	  með	  því	  að	  koma	  með	  bækur	  að	  heiman	  á	  tungumáli	  vikunnar.	  

Nýlega	  hefur	  verið	  ákveðið	  að	  íslenska	  verði	  líka	  tungumál	  vikunnar	  og	  er	  ég	  forvitin	  að	  vita	  

hvað	  kemur	  út	  úr	  því,	  það	  er	  hvernig	  sú	  vinna	  þróast.	  Á	  rannsóknartímabilinu	  fóru	  börnin	  í	  

auknum	  mæli	  að	  tala	  um	  tungumál	  sín	  á	  milli	  og	  við	  kennara	  og	  foreldra,	  til	  dæmis	  hvaða	  orð	  

þau	  kynnu	  og	  einnig	  fóru	  þau	  að	  velta	  fyrir	  sér	  mismunandi	  ritmáli.	  Margir	  kennarar	  sáu	  

jákvæð	  áhrif	  þess	  að	  taka	  tungumál	  barnanna	  inn	  í	  starfið.	  	  	  

Vettvangsnám	  mitt	  í	  námskeiðinu	  Fræði	  og	  starf	  á	  vettvangi	  varð	  hluti	  af	  rannsókninni	  

en	  þar	  gafst	  mér	  mikilvægur	  tími	  og	  rými	  til	  þess	  að	  vinna	  með	  börnunum	  og	  einnig	  að	  fara	  á	  

milli	  deilda	  leikskólans.	  Í	  verkefnavinnu	  með	  börnunum	  lagði	  ég	  áherslu	  á	  þátttöku	  og	  

frumkvæði	  barnanna,	  að	  verkefnin	  þróuðust	  og	  breyttust	  í	  samstarfi	  við	  þau.	  Þá	  fannst	  mér	  

mikilvægt	  að	  fanga	  áhuga	  barnanna	  og	  vinna	  út	  frá	  honum.	  Afrakstur	  vinnunnar	  var	  gjarnan	  

sýnilegur	  og	  aðgengilegur	  börnum,	  foreldrum	  og	  kennurum	  en	  að	  mínu	  mati	  eru	  skráningar,	  

myndir	  og	  texti,	  gagnlegar	  í	  starfi.	  Ég	  hef	  sjálf	  lært	  mikið	  og	  fengið	  innblástur	  af	  skráningum	  

annarra	  kennara,	  eins	  og	  hugmyndir	  að	  verkefnum.	  Það	  var	  lærdómsríkt	  fyrir	  mig	  að	  ræða	  
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við	  kennara	  á	  öðrum	  starfsstöðvum	  en	  þá	  komst	  ég	  meðal	  annars	  að	  því	  að	  tungumálavinna	  

með	  yngstu	  börnunum	  er	  eitthvað	  sem	  hægt	  væri	  að	  huga	  betur	  að	  og	  þróa	  áfram.	  Þá	  getur	  

verið	  áskorun	  að	  halda	  verkefninu	  gangandi	  í	  amstri	  dagsins	  og	  einnig	  að	  miðla	  

hugmyndafræðinni	  til	  nýs	  starfsfólks.	  	  

Verkefnið	  felur	  í	  sér	  gott	  tækifæri	  til	  þess	  að	  búa	  til	  heildræna	  stefnu	  fyrir	  leikskólann	  og	  

þjappa	  starfsmannahópnum	  saman	  þar	  sem	  starfsstöðvar	  eru	  aðskildar	  og	  samskipti	  

starfsmanna	  oft	  bundin	  við	  hverja	  starfsstöð	  fyrir	  sig.	  Þá	  gefst	  tækifæri	  til	  þess	  að	  byggja	  upp	  

samfélag	  innan	  leikskólans	  þar	  sem	  unnið	  er	  að	  því	  að	  móta	  sameiginleg	  gildi	  og	  viðhorf	  

starfsmannahópsins	  til	  þess	  að	  vinna	  að	  sameiginlegu	  marki.	  Að	  stofna	  teymi	  utan	  um	  

verkefnið,	  með	  aðilum	  frá	  öllum	  starfsstöðvum,	  	  var	  jákvætt	  skref	  að	  mínu	  mati	  en	  þá	  gafst	  

tækifæri	  til	  þess	  að	  taka	  sameiginlegar	  ákvarðanir	  þvert	  á	  starfsstöðvar	  og	  ígrunda	  þá	  vinnu	  

sem	  fór	  fram.	  Í	  framhaldinu	  hef	  ég	  áhuga	  á	  að	  stofna	  teymi	  foreldra	  utan	  um	  verkefnið	  

þannig	  að	  raddir	  þeirra	  fái	  að	  heyrast	  enn	  betur	  og	  að	  þeir	  fái	  frekari	  hlutdeild	  í	  þessari	  

vinnu.	  	  

Við	  munum	  halda	  áfram	  með	  þróunarverkefnið	  í	  leikskólanum	  og	  ég	  stefni	  að	  því	  að	  

útbúa	  kennsugögn	  og	  fræðsluefni	  sem	  verður	  aðgengilegt	  til	  að	  nota	  í	  fræðslu	  og	  símenntun	  

leikskólastarfsmanna	  bæði	  innan	  leikskólans	  og	  til	  að	  miðla	  til	  annarra	  leikskóla.	  Þá	  stefni	  ég	  

að	  því	  að	  útbúa	  leikefni	  og	  námsgögn	  sem	  hægt	  er	  að	  nýta	  í	  vinnu	  með	  börnunum	  í	  

leikskólanum	  en	  slíkar	  fyrirmyndir	  geta	  jafnframt	  nýst	  öðrum	  leikskólum.	  Markmið	  

starfendarannsókna	  er	  að	  þróa	  og	  bæta	  eigið	  starf	  og	  skapa	  nýja	  þekkingu.	  Þessi	  rannsókn	  

gerði	  mér	  kleift	  að	  skoða,	  ígrunda	  og	  læra	  af	  þeim	  verkefnum	  og	  þeirri	  vinnu	  sem	  við	  fórum	  í	  

jafnóðum.	  Það	  fannst	  mér	  hafa	  jákvæð	  áhrif	  á	  þróun	  verkefninisins	  og	  sá	  lærdómur	  á	  án	  efa	  

eftir	  að	  nýtast	  í	  áframhaldandi	  starf.	  	  

Eftir	  þátttöku	  í	  ráðstefnu	  síðastliðinn	  febrúar	  hef	  ég	  fengið	  fyrirspurnir	  um	  vinnu	  með	  

tungumál	  frá	  öðrum	  leikskólum	  og	  nýlega	  kom	  kennari	  til	  mín	  úr	  öðrum	  leikskóla	  og	  sagðist	  

hafa	  prófað	  tungumál	  vikunnar	  með	  góðum	  árangri.	  Von	  mín	  er	  að	  þróunarverkefnið	  haldi	  

áfram,	  ekki	  sem	  sérverkefni	  heldur	  sem	  eðlilegur	  hluti	  af	  starfi	  leikskólans.	  	  
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