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Formáli 
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Þetta lokaverkefni er samið af mér, Lieselot Michèle Maria Simoen. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu 

ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga sem og í túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem 

ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, 

efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber 
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Ágrip 

Markmið mitt með rannsókninni var að kanna hvaða aðferðir hafa gefist vel til að styðja börn 

og foreldra af erlendum uppruna til þátttöku í íslensku samfélagi. Byggt er á líkani félagslegs 

hlutverks leikskólans sem tekur á málefnum félagslegs réttlætis, jafnréttis og einnig á málum 

er varða aðgengi, væntingar og þátttöku foreldra í leikskólastarfinu. Á evrópskum vettvangi 

er þetta grundvallaratriði í víðtækri skuldbindingu um að draga úr fátækt barna í öllum 

aðildarríkjunum og fylgir viðurkenningu á því að hágæða leikskólastarf hafi mikilvægu 

hlutverki að gegna og eigi að taka á ójafnræði frá upphafi barnæsku. 

Ritgerðin byggir á eigindlegri rannsókn sem fór fram í þremur leikskólum. Þátttakendur 

voru þrír leikskólastjórar, sex deildarstjórar og þrír foreldrar af erlendum uppruna en tekin 

voru hálfopin viðtöl við þá. Í þróun viðtalsramma var tekið mið af MEMOQ sem er 

sjálfsmatsskýrsla og einnig af spurningalistanum sem kallast „Fjölbreytni í myndinni“. 

Helstu niðurstöður benda til þess að leikskólarnir þrír hafi mikilvægu og stóru félagslegu 

hlutverki að gegna. Meginþemun fimm sem komu fram við greiningu gagna og byggja á 

viðtalsrammanum eru: þátttökuaðlögun, börn, foreldrasamstarf, tenging við nærsamfélagið 

og starfsfólk leikskólans. Þátttökuaðlögun er mikilvæg aðferð fyrir leikskóla þegar tekið er á 

móti börnum og sérstaklega börnum af erlendum uppruna.  

Í daglegu starfi gera starfsmenn leikskólanna þriggja sitt besta til að endurspegla 

heimamenningu barna og virða móðurmál þeirra með því að gera þau sýnileg og taka þau til 

umræðu. Þeir „fjárfesta“ í daglegum samskiptum við foreldra og stjórnendurnir eru alltaf 

tilbúnir að stíga skrefi lengra fyrir þá. Jafnframt reyna þeir að styðja við þátttöku foreldra í 

samfélaginu með því að tengja þá saman. Í þessum leikskólum eru þröskuldar sem hindra 

aðgang að leikskóla og öðrum stofnunum greindir og reynt að eyða þeim. Að auki eru 

leikskólarnir með mismunandi sambönd í nærsamfélaginu og það er kynnt fyrir börnunum í 

gegnum leikskólastarfið. Verkefnið lýsir því hvernig stuðlað er að réttlátara samfélagi hér á 

Íslandi í þessum þremur leikskólum. 
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Abstract 

 The social function of preschools in a multicultural society:  

Efforts made to contribute to a more just society 

The goal of the research was to explore what methods have been successful in supporting 

children and parents with foreign background to participate in Icelandic society. The 

research is based on the social function of early childhood education which deals with issues 

of social justice, equity and matters concerning access, expectations and participation of 

parents in early childhood education. At European level it is fundamental in a broader 

commitment to reduce child poverty in all the Member States, and it acknowledges that 

high-quality preschools play an important role in working against disadvantage from an early 

stage. The dissertation applies qualitative research based on semi-structured interviews that 

took place in three preschools. The participants were three preschool principals, six 

department managers and three parents of foreign origin. 

The main findings indicate that the three preschools do fulfill an important social role. 

The main five themes that were identified during the process of data analysis and are based 

on the interview frame are: participation adjustment, children, parent participation, 

connection with the local community and the preschool staff. Participation adjustment is an 

important method for preschools when receiving children and especially children of foreign 

origin. In their daily work, the staff do their best to reflect children's home culture and 

respect their native tongue by making them visible and open for discussion. The three 

preschools invest in daily relationships with parents and are always prepared to go the extra 

mile for them. They also try to help parents to become part of society by connecting them to 

each other. The preschools analyze the thresholds that prevent access to the preschool and 

other institutions and try to lower the barriers. In addition, the preschools have different 

partnerships in the local community and introduce the children to this community through 

the preschool work. This thesis shows how these preschools contribute to a more just 

society here in Iceland. 
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1 Inngangur  

Leikskólar standa í auknum mæli frammi fyrir aukinni fjölbreytni í samfélaginu sem kallar á 

að þeir bregðist við því félagslega hlutverki sem fylgir þessum aukna fjölbreytileika. 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að skoða félagslegt hlutverk leikskólans í 

fjölmenningarsamfélagi. Að mati Evrópuþingsins (European Parliament DG Internal Policies , 

2013) snýst hið félagslega hlutverk um málefni félagslegs réttlætis, jafnréttis og einnig um 

aðgengi, væntingar og þátttöku foreldra. Á evrópskum vettvangi er þetta grundvallaratriði í 

víðtækari skuldbindingu um að draga úr fátækt barna í öllum aðildarríkjunum og fylgir 

viðurkenningu á því að hágæða leikskólastarf (e. ECEC) hafi mikilvægu hlutverki að gegna og 

eigi að takast á við ójafnræði frá upphafi barnæsku (e. early stage). 

Vandevoort og Libin (2016) halda því fram að fátækt sé ójafnrétti fyrir fólk og samfélagið 

því það er mikill mannauður sem tapast vegna fátæktar. Einstaklingar fá ekki tækifæri til að 

nýta styrkleika sína því þeir eru útilokaðir. Að þeirra mati er því nauðsynlegt fyrir þroska 

barna að þau upplifi vellíðan og séu örvuð í þroska. Til að örva barn í þroska er áríðandi að 

starfsfólk leikskóla bregðist við merkjum sem barnið sýnir og auki gagnkvæmni í samskiptum. 

Því eru gæði ákvörðuð út frá samskiptum milli starfsfólks leikskóla og barna. Að alast upp við 

fátækt hefur neikvæð áhrif á þroska barna, bæði vitsmunalegan, og tilfinningalegan, sem og 

félagslega færni þeirra og einnig á líkamlega og andlega heilsu þeirra seinna í lífinu. Það er 

munur á vitsmunalegri færni á milli barna sem koma úr hástéttarfjölskyldum og börnum sem 

lifa við fátækt og þessi munur eykst með hækkandi aldri (Vandevoort og Libin, 2016). Þetta 

er í samræmi við það sem kemur fram í skýrslunni Farsæld sem gefin var út af Hjálparstarfi 

kirkjunnar og Rauða krossinum í Reykjavík (2012) um börn sem búa við fátækt. Samkvæmt 

Hjálparstarfi kirkjunnar og Rauða krossinum er hætta á að þau börn skaðist heilsufarslega og 

félagslega auk þess sem greina má beina fylgni milli fátæktar á uppvaxtarárum og lítillar 

menntunar er fram líða stundir. Einnig er bent á að tímalengd fátæktar á æskuárum hefur 

mikið um það að segja hversu alvarlegar afleiðingarnar geta orðið.  

Rannsókn þeirra Andresen og Meiland (2017) sýnir að það er ekki aðeins skortur á 

efnislegum þáttum sem hefur áhrif á vellíðan barna sem búa við fátækt en einnig skortur á 

félagslegum þáttum. Niðurstöður rannsóknar þeirra sýna að efnislegur skortur hefur áhrif á 

félagslega þætti þar sem það er til dæmis stundum hlegið að börnum sem búa við fátækt út 

af klæðaburði þeirra og þau verða félagslega einangruð þar sem skortur á heimilinu hefur 

áhrif á tækifæri þeirra til að þróa félagslegt net. Þær telja að þessir félagsþættir séu 
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grundvallaratriði sem stuðla að vellíðan barna, svo sem tilfinningin að tilheyra, auk stuðnings 

og vináttu. Þannig takmarkast oft sá tími sem börn sem búa við fátækt eiga í félagslegum 

samskiptum við önnur börn, sem er mikilvægt fyrir sjálfstraust og sjálfsmynd þeirra, vegna 

efnislegs skorts á heimilinu. Þau eru því öðruvísi en jafnaldrar þeirra varðandi félagslegar og 

efnahagslegar aðstæður. Börnin skynja þetta einnig á ungum aldri að mati Vandenbroeck 

(1999) sem telur að þau uppgötvi í byrjun leikskólagöngunnar hvaða hópi þau tilheyra. Eins 

og áður var nefnt upplifa börn sem búa við fátækt fordóma, til dæmis um fatnað sinn. Þetta 

á einnig við um börn af erlendum uppruna sem að mati Vandenbroeck (2015) upplifa oft að 

heimamenning þeirra og þættir úr henni, svo sem föt, séu ekki viðurkennd í leikskólanum. 

Samkvæmt Eurostat (2018) eru börn sem eiga að minnsta kosti annað foreldri fætt 

erlendis í meiri áhættu á að búa við fátækt. Þetta telur einnig fyrir Ísland samkvæmt Eurostat 

(2017) sem sýnir að líkur á fátækt fyrir þau börn voru einnig meiri á Íslandi árið 2015. 

Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands frá árinu 2009 liðu 4% allra barna á Íslandi skort. Þar 

af voru 12,5% barna sem áttu annað hvort annað foreldrið eða bæði fædd erlendis en 

einungis 2,9% barna sem áttu íslenska foreldra. Fimm árum síðar hafði heildarhlutfall þeirra 

barna sem liðu skort hækkað í 9,1%. Athyglisvert er að árið 2014 liðu hlutfallslega fleiri börn 

skort sem áttu íslenska foreldra, eða 9,4%, á meðan hlutfall þeirra barna sem áttu annað 

foreldri eða bæði fædd erlendis fór niður í 6,8% (Unicef, 2016). Árið 2014 lifðu 11,4% barna á 

milli 0 og 5 ára undir lágtekjumörkum (Hagstofa Íslands, 2017a). 

ECCE AMA! er samstarf milli ríkisstofnunar (e. governmental agency) sem kallast Barn og 

fjölskylda (f. Kind en Gezin), og ýmissa þjónustuaðila fyrir leikskóla, ung börn og fjölskyldur 

þeirra í Belgíu. Að mati þessara aðila geta leikskólar sem vita hvernig á að bregðast við 

félagslegri fjölbreytni hjálpað til við að byggja upp félagslegt réttlæti, berjast gegn mismunun 

og fjárfesta í framtíð barna, foreldra og ekki síst starfsfólks. Með því að vinna saman töldu 

þeir sig geta betur unnið gegn mismunun og misrétti (ECCE AMA!, 2009). Ríkisstofnunin Barn 

og fjölskylda hefur það verkefni að stuðla að velferð ungra barna og fjölskyldna þeirra með 

því að veita þjónustu á þrennan hátt sem er fyrirbyggjandi stuðningur við fjölskyldur (e. 

preventive family support), stuðningur við dagforeldra og ungbarnaleikskóla og loks 

stuðningur við ættleiðingar (Kind en Gezin, 2017). Meginmarkmið þeirra var að þróa 

nýjungar og verkfæri (e. instrument) til að þjálfa fólk úr jaðarhópum til að vinna í leikskóla. 

Til að ná þessu meginmarkmiði sínu hafa þeir einnig þróað ný, góð verkfæri til að undirbúa 

þjálfunarstarfsmenn, leiðbeinendur, stjórnendur og ráðgjafa varðandi umönnunaraðferðir til 

að vinna með fólk úr jaðarhópum (bæði starfsfólk og félagslega viðkvæmar fjölskyldur sem 

eiga erfitt með að fá leikskólapláss). 

Þá halda Hard, Press og Gibson (2013) því einnig fram að leikskólastarf (e. ECEC) hafi oft 

verið tengt við áherslur til að takast á við ójafnræði. Þau eru jafnframt samdóma um að 
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stjórnendur menntamálastofnana hafi þá skyldu að stuðla að jafnræði (e. equity). Er það gert 

með því að koma til móts við væntingar nemenda sem eru fatlaðir samkvæmt hefðbundinni 

greiningu (e. traditionally disadvantaged), svo sem nemendur af erlendum uppruna eða 

nemendur sem búa við fátækt, samhliða því að takast á við þá félagslegu röðun (e. the social 

order) sem gerir birtingarmyndum ójafnræðis kleift að birtast. 

Árið 2010 voru 18.961 börn í leikskóla hér á landi og þar af voru 1.815 með erlent 

móðurmál. Fimm árum síðar, árið 2015, voru 19.362 börn í leikskóla og þar af 2.435 börn 

með erlent móðurmál (Hagstofa Íslands, 2017b). Það er því ljóst að fjölbreytileikinn í 

leikskólum er að aukast. Sjálf hef ég haft samtal við börn sem að mínu mati benda til þess að 

sjálfsmynd þeirra gæti hafa skaðast. Hér á eftir fylgir dæmi úr samtali milli mín og barns á 

leikskólaaldri. Hægt er að túlka það þannig að barnið reyni að fela uppruna sinn og þykist 

vera íslenskt en breyti því svo eftir að ég notaði nöfn úr menningarheimi þess. Í rannsókninni 

verður fjallað um hvað getur valdið þess konar birtingamyndum hjá börnum af erlendum 

uppruna.  

R: Hvað heitir þú? 

F: Ég heiti Fatima Stefánsdóttir. 

R: Hvað heitir pabbi þinn? 

F: Hann heitir Stefán. 

R: Er það? Hvað heitir mamma þín? 

F: Hún heitir Amira. 

R: Ég á tvær vinkonur sem heita Amira og svo á ég líka vinkonu sem heitir 

Morshida. 

F: [Virðist vera hissa] 

R: Hvað heitir pabbi þinn aftur? 

F: Ibrahim. 

(Samtal milli rannsakanda og fjögurra ára stelpu) 

Áhugi minn á viðfangsefninu vaknaði er ég var í grunnámi í Gent í Belgíu þar sem 

fjölbreytileikinn er mikill. Í Flanders fæddust 66.803 börn árið 2016 og eiga 26,4% barnanna 

móður sem var ekki með belgískan ríkisborgararétt við fæðingu barnanna. Einnig hafa 27,2% 

af þessum börnum annað móðurmál en flæmsku (Kind en Gezin, 2016). 57.945 manns búa í 

Gent og 30% eru af erlendum uppruna (Dashboard Gent, 2017). Auk þess veit ég af eigin 

reynslu í vettvangsnámi í „De Sloep“ í Gent, sem er opið hús fyrir fjölskyldur með ung börn 

og veitir uppeldisráðgjöf og stuðning, að fjölmargir dvelja í borginni án dvalarleyfis og eru 

mörg börn þar á meðal sem eru í skóla. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

eða Barnasáttmálinn (28. grein/1992) segir: „Aðildarríki viðurkenna rétt barns til menntunar 
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og skulu þau, til þess að réttur þessi nái fram að ganga stig af stigi og þannig að allir njóti 

sömu tækifæra, einkum: koma á skyldu til grunnmenntunar sem allir geti notið ókeypis“. Í 

Belgíu er orðið grunnmenntun (f. basisonderwijs) notað sem vísar bæði til leikskóla- og 

grunnskólamenntunar. Skólarnir eru líka oftast í sama húsinu. Þar sem það viðhorf ríkir til 

leikskóla í Belgíu að þeir séu hluti grunnmenntunar eru þeir gjaldfrjálsir til að auka þátttöku 

barna í þeim og hafa þá aðgengilegri fyrir alla, bæði fyrir börn með og án dvalarleyfis. 

Samkvæmt Evrópuþinginu (2012) er þátttaka leikskólabarna eldri en 2,5 ára 99% í Belgíu og 

40% af börnum undir þessum aldri dvelja á ungbarnaleikskólum (sem eru ekki gjaldfrjálsir en 

oftast tekjubundnir). 

 Sjálf á ég barn sem er bæði með íslenskan og belgískan ríkisborgararétt og elst upp í 

tvítyngdu málumhverfi. Mér þykir vænt um það að belgískar rætur þess eru virtar og fagnað í 

skólanum og að barnið mitt mun þannig læra að virða sínar eigin rætur sem og annarra. 

Meginmarkmiðið með rannsókninni var því að kanna hvaða aðferðir hafa gefist vel til að 

styðja börn og foreldra af erlendum uppruna til þátttöku í íslensku samfélagi. Til að uppfylla 

þetta markmið var gerð eigindleg rannsókn til að komast að því hvaða aðferðir eru notaðar í 

leikskólum til að efla félagslega stöðu og þátttöku barna af erlendum uppruna og fjölskyldna 

þeirra í íslensku samfélagi. Viðtöl voru tekin annars vegar við leikskólastjóra og deildarstjóra 

og hins vegar við foreldra með það að leiðarljósi að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum 

sem settar voru fram til stuðnings markmiði rannsóknarinnar:  

1. Hvernig er unnið með þróun sjálfsmyndar? 

2. Hverjar eru áherslur í foreldrasamstarfinu?  

3. Hvernig er unnið með nærsamfélaginu?  

4. Hvers konar fræðslu fær starfsfólkið um aðferðirnar?  

 



12 

2 Fræðileg umfjöllum  

Að byrja í leikskóla þýðir fyrir flest börn að stíga sín fyrstu skref í samfélaginu (Kristín 

Dýrfjörð, 2009; Siraj-Blatchford, og Clarke, 2000; Vandenbroeck, 2015; Vandevoort og Libin, 

2016). Þessi félagslega þátttaka verður þeim spegill sem endurspeglar það hvernig 

samfélagið horfir á þau og segir þeim hvernig þau ættu að horfa á sig sjálf. Á þessum 

tímamótum standa börn frammi fyrir mikilvægum spurningum svo sem „hver er ég?“ og „er í 

lagi að vera ég?“ Vellíðan barna á leikskólum er áríðandi því að börn sem upplifa ekki 

vellíðan, þrátt fyrir að vera í umhverfi sem einkennist af gæðastarfi, munu ekki læra. Þessi 

vellíðan er nátengd upplifuninni af að tilheyra eða vera velkominn (Vandenbroeck, 2015).  

Í kaflanum sem hér fer á eftir er fjallað um fjölmenningu á Íslandi, fjölmenningarlega 

menntun og líkan fyrir félagslegt hlutverk leikskólans. 

2.1 Fjölmenning og fjölmenningarlegt leikskólastarf á Íslandi 

Samkvæmt upplýsingum á vef Hagstofu Íslands (2017c) í janúar 2017 voru 10,6% íbúa á 

Íslandi innflytjendur eða 35.997 íbúar. Ef við bætum við annarri kynslóð innflytjenda sem 

voru þá 4.473 þá eru innflytjendur á Íslandi samanlagt 12% af íbúafjöldanum. Að auki má 

einnig benda á að einstaklingar með erlendan bakgrunn voru þá 6.8% íbúa landsins. Hagstofa 

Íslands skilgreinir innflytjanda svo:  

Innflytjandi er einstaklingur sem er fæddur erlendis og á foreldra sem einnig eru 

fæddir erlendis, svo og báðir afar hans og báðar ömmur. Önnur kynslóð 

innflytjenda eru einstaklingar sem fæddir eru á Íslandi og eiga foreldra sem báðir 

eru innflytjendur. Fólk er talið hafa erlendan bakgrunn ef annað foreldrið er 

erlent. Einstaklingur sem fæddist erlendis en á foreldra sem báðir eru fæddir hér 

á landi telst einnig hafa erlendan bakgrunn (Hagstofa Íslands, 2017c). 

Atvinnuleysi meðal innflytjenda hefur að mati Hjálparstarfs kirkjunnar og Rauða krossins í 

Reykjavík (2012) verið talsvert meira eftir efnahagshrunið en hjá öðrum íbúum landsins og 

hafa fleiri sótt eftir aðstoð hjálparsamtaka. Ástæðu þess telja þeir vera meðal annars þá að 

þeir fá ekki nægar upplýsingar um velferðarþjónustu samfélagsins. Hagstofa Íslands (2016) 

bendir á að hlutfall sárafátæktar hefur verið hærra hjá einstaklingum sem hafa erlent 

ríkisfang en íslenskt og að það hækkaði enn í kjölfar hrunsins á milli 2010 og 2011 en lækkaði 

svo. Síðan þá hafa þeir staðið frekar jafnir íslenskum ríkisborgurum. Hagstofa Íslands (2016) 
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telur samt hugsanlegt að einstaklingar sem bjuggu við sárafátækt þá hafi flutt aftur burt af 

landinu og að hópasamsetning á Íslandi hafi þannig hugsanlega breyst. Árið 2016 voru 

19.090 börn á leikskóla hér á landi og þar af 2.410 með erlent móðurmál (Hagstofa Íslands, 

2017b). Breytingarnar í samfélaginu endurspeglast einnig í aðalnámskrá leikskóla. 

Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla (2011) er jafnrétti einn af grunnþáttum menntunar og þar 

kemur eftirfarandi fram:  

Jafnréttismenntun vísar í senn til inntaks kennslu, námsaðferða og 

námsumhverfis. Jafnrétti er regnhlífarhugtak sem nær til margra þátta. Hér á 

eftir er upptalning nokkurra þeirra í stafrófsröð: Aldur, búseta, fötlun, kyn, 

kynhneigð, litarháttur, lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, 

ætterni, þjóðerni. Á öllum skólastigum á að fara fram menntun til jafnréttis þar 

sem fjallað er um hvernig ofangreindir þættir geta skapað mismunun eða 

forréttindi í lífi fólks. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 20). 

Hér á landi hefur einnig verið fjallað um hvernig hægt er að koma til móts við þarfir og 

væntingar barna af erlendum uppruna og foreldra þeirra. Hanna Ragnarsdóttir, Fríða Bjarney 

Jónsdóttir og Hildur Blöndal Sveinsdóttir (2016) fjalla um áherslur í leikskólastarfi þar sem vel 

hefur tekist til við að mæta þörfum barna af erlendum uppruna og foreldra þeirra á Íslandi. 

Við greiningu gagna þeirra komu fram þrjú meginþemu eða -áherslur: Umhyggja og 

menningarnæmi í samskiptum; tungumál og námsrými fyrir fjölbreytta barnahópa. Þær vísa í 

nokkur dæmi þar sem leikskólar hafa sinnt félagslegu hlutverki sínu vel. Það er hægt að 

draga þessa ályktun þar sem foreldrar segja að leikskólinn reyni að tengja þau við hvert 

annað og við samfélagið í heild. Einnig var dæmi um íslenskukennslu í leikskóla. Fyrri 

rannsókn, tengd fjölmenningarlegri menntun á leikskólum hér á landi, sýnir okkur að margt 

hefur verið gert en einnig að margt mætti betur fara (Hanna Ragnarsdóttir, Fríða B. 

Jónsdóttir og Hildur Blöndal, 2017). Í sumum leikskólum hér á landi hefur starfsfólk lagt sig 

fram við að endurspegla fjölbreytileikann og gert ólíka menningu og tungumál hluta af 

leikskólastarfinu með því að gera þau sýnileg í leikskólanum og nota til þess orð og 

viðfangsefni á því  tungumáli sem við á hverju sinni (Hanna Ragnarsdóttir, 2004). 

Í grein Hönnu Ragnarsdóttur og Fríðu B. Jónsdóttur skoða þær innihald aðalnámskrár 

leikskóla með tilliti til vinnu með fjölbreytta menningu, mismunandi tungumál og íslensku 

sem annað mál. Aðalnámskrá leikskólanna er framsækin að þeirra mati en hins vegar mjög 

fátækleg hvað varðar umræðu um fyrrgreinda þætti sem og leiðsögn um hvernig eigi að 

vinna með þessa tilteknu þætti. Í greininni segir að hugtökin „móðurmál, heimamál, tvítyngi, 

íslenska sem annað mál, annars máls kennslufræði, viðbótarmál og önnur tengd hugtök komi 

hvergi fyrir“ (Hanna Ragnarsdóttir og Fríða B. Jónsdóttir, 2016, bls. 162). Að þeirra mati er 
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mikilla umbóta þörf í íslensku skólakerfi og í aðalnámskrám til að koma nægilega til móts við 

tví- og fjöltyngd börn. Þær benda á að þeir þættir sem þarf að huga sérstaklega að séu 

menntun og símenntun kennara, aukið fjármagn, stefna, ráðgjöf og stuðningur. Beina þurfi 

sjónum að virku samstarfi foreldra og skóla en einnig beri að nýta þann grunn sem er að 

finna hjá öllum börnum í íslensku skólakerfi er varðar þekkingu og reynslu þeirra í starfinu. 

Í kaflanum sem fer hér á eftir verður fjallað um fjölmenningarlega menntun almennt. 

2.2 Fjölmenningarleg menntun 

Leikskólar standa í auknum mæli frammi fyrir aukinni fjölbreytni í samfélaginu. Í þessari 

rannsókn er hugtakið fjölbreytni skilgreint að fyrirmynd Farrel og Pramling Samuelsson 

(2016, bls. 8), sem sá félagslegi, málvísindalegi (e. linguistic), menningarlegi, efnahagslegi og 

fjölskyldulegi munur sem er hluti af reynslu ungra barna í hópi. Fjölbreytni í uppeldi og 

menntun ungra barna felst í því að viðurkenna og virða fjölbreytni á mismunandi stigum svo 

sem málvísindalegum, menningarlegum og fjölskyldulegum auk þess að veita fjölbreytni 

svigrúm með aðferðum á borð við „pedagogical encounters“. Sanrud og Ranahan (2012) 

skilgreina enska hugtakið pedagogical encounters sem skipulagt starf og sjálfsprottin tilefni 

til að kenna og læra. 

Samkvæmt Siraj-Blatchford og Clarke (2000) læra börn samt ekki af sjálfsdáðum. Helstu 

skilyrðin fjögur sem þurfa að vera fyrir hendi svo að lærdómur geti átt sér stað að mati þeirra 

eru eftirfarandi (bls. 9): 

• Barnið þarf að finna fyrir andlegri vellíðan og öryggi; 

• Barnið hafi jákvæða sjálfsmynd og sjálfsálit; 

• Námskráin verður að vera félagsleg, bjóða upp á samskipti og vera leiðbeinandi; 

• Barnið þarf að vera vitsmunalegur þátttakandi. 

Fyrir lærdóm, kennslu og umönnun ungra barna frá fæðingu til 7 ára aldurs þarf að mati 

Siraj-Blatchford og Clarke (2000) að beita samþættri, heildrænni og þroskandi nálgun. Jafnvel 

yngstu börnin læra stöðugt af umhverfi sínu, þau eru þannig undir áhrifum af félagsmótum 

sinni. Með það að leiðarljósi þyrfti námskrá fyrir yngstu skólastigin að kveða á um vinnu með 

vitund barna um líkindi og mun þeirra á milli og að þeim sé hjálpað að sjá það sem eðlilegan 

hlut. Þær halda því fram að sum börn geti orðið takmörkuð í þroska ef þau upplifa að fólk 

virðir þau ekki vegna þess sem þau eru. Af þessari ástæðu þarf starfsfólk leikskóla að 

leiðbeina og styðja öll börn og styðja þau til að þroska með sér jákvæð viðhorf gagnvart 

öllum. 

Mikilvægt markmið fjölmenningarlegrar menntunar er að mati Banks (1993) að bæta 

skóla og aðrar menntastofnanir þannig að allir nemendur upplifi jöfn tækifæri þegar kemur 
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að menntun. Banks (1993) fjallar um fimm meginþætti fjölmenningarlegrar menntunar sem 

að hans mati eru: samþætting inntaks (e. content integration), það að smíða þekkingu (e. 

knowledge construction), það að draga úr fordómum (e. prejudice reduction), uppeldisfræði 

jöfnuðar og réttlætis (e. equity pedadogy) og skólamenning sem eflir (e. empowering school 

culture). Samþætting inntaks snýst um það í hve miklum mæli kennarar nota dæmi og 

upplýsingar frá mismunandi menningarhópum til að skýra lykilatriði, meginreglur, alhæfingar 

og kenningar í kennslu sinni. Í mörgum skólum er ríkjandi viðhorf að fjölmenningarleg 

menntun sé aðeins samþætting inntaks og út frá þeirri sannfæringu hugsa margir kennarar 

að það sé bara fyrir kennara sem kenna t.d. félagsfræði og tungumálafærni. Að smíða 

þekkingu snýst um það hvernig kennarar hjálpa nemendum sínum að skilja hvernig þekking 

er sköpuð og hvaða áhrif kynþáttur, þjóðerni og félagsleg staða einstaklinga og hópa hafa á 

það hvernig það er gert. Að draga úr fordómum lýsir einkennum fordóma barna og hvernig 

hægt er að hjálpa nemendum að þróa með sér lýðræðisleg viðhorf og gildi. Uppeldisfræði 

jöfnuðar og réttlætis er fyrir hendi þegar kennarar nota aðferðir sem bæta árangur nemenda 

af erlendum uppruna. Skólamenning sem eflir er skólamenning þar sem allir nemendur fá 

jöfn tækifæri og menningarleg valdefling á sér stað (Banks, 1993). 

Banks (2010) segir að í fjölmenningarlegu námi sé litið á skólann sem félagslegt kerfi. 

Þetta kerfi hefur mismunandi breytur og þætti og þegar aðeins einum af þessum þáttum er 

breytt verður framkvæmdin ekki fjölmenningarlegt nám. Samkvæmt kenningum hans þarf að 

breyta öllum þáttum til að búa til og viðhalda áhrifaríku fjölmenningarlegu skólaumhverfi. 

Þessir þættir eru (bls. 24): stefna og stjórnmál, skólamenning og dulin námskrá (e. hidden 

curriculum), námsstíll skólans, tungumál hans og mállýskur, þátttaka og framlag 

samfélagsins, ráðgjafaáætlun, mat og prófunaraðferðir, kennsluefni, formleg námskrá og 

námskeið, kennslustíll og aðferðir, starfsfólk skólans sem og viðhorf, skynjun, trú og aðgerðir.  

Mikilvægt í þessari umfjöllun er menningarmiðuð kennsla (e. culturally responsive 

teaching) sem er aðferð til að stuðla að frammistöðu nemenda af erlendum uppruna. Í 

þessari aðferð nota kennarar atriði svo sem þekkingu, menningu, reynslu og viðhorf 

barnanna með það markmið að bæta frammistöðu þeirra. Þessi aðferð kennir einnig öllum 

nemendum um menningarlegan fjölbreytileika (Gay, 2013). 

2.3 Félagslegt hlutverk leikskólans 

Samkvæmt líkani sem stuðst er við í Belgíu hafa leikskólar þrjú meginhlutverk. Það fyrsta er 

hagrænt (e. economical) hlutverk þar eð foreldrar geta farið út á vinnumarkaðinn á nýjan leik 

og einnig hitt að á leikskólum starfar margt fólk. Annað hlutverkið er í tengslum við 

menntunarlegt gildi (e. educational/pedagogical) þar sem leikskólar hafa það hlutverk að 
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örva börnin í þroska. Að lokum er það hið félagslega (e. social) hlutverk þar sem leikskólarnir 

geta unnið gegn ójafnrétti (ECCE AMA!, 2009; Kind en Gezin, 2015).  

Óhætt er að segja að margir fræðimenn hafi fjallað um hvernig leikskólastarf geti tekist á 

við félagslegt óréttlæti og sem hefur verið tengt við félagslegt hlutverk leikskólans. Að mati 

fjölskylduþjónustu belgíska ríkisins, Barn og fjölskylda (Kind en Gezin, 2015), felur það í sér 

að berjast gegn útilokunaraðferðum (e. exclusion mechanisms) og auka þannig aðgengi fyrir 

fjölskyldur sem eiga erfitt með að finna sér leið inn í leikskóla þegar þær standa frammi fyrir 

einhvers konar hindrunum. Að mati ECCE AMA! Childcare in learning networks (2009) 

spannar félagslegt hlutverk leikskólans fjórar stefnur; barnastefnu, foreldrastefnu, 

nærsamfélagsstefnu og starfsmannastefnu. Hér á eftir verður fjallað um innihald þeirra 

samkvæmt ECCE AMA! Þá verður einnig komið inn á umfjöllun um álit annarra fræðimanna á 

viðfangsefninu. 

2.3.1 Börn 

Barnastefnan samkvæmt ECCE AMA! Childcare in learning networks (2009) felur í sér að 

börn eru viðurkennd sem virkir aðilar. Þau eru hluti af fjölskyldu sinni sem er hluti af 

menningarfjölskyldu, nærsamfélaginu og samfélaginu í heild. Þar er boðað að þróa eigi 

leikskólastarfið í samstarfi við börnin og á þann veg að það styðji við alla þætti sjálfsmyndar 

þeirra og að bakgrunnur þeirra sé virtur og tillit tekið til hans í starfinu. Þeir leikskólar þar 

sem börn með mismunandi bakgrunn, menningu og sannfæringu koma saman, þeim mætt á 

jákvæðan hátt og einnig litið á þessa fjölbreytni sem hluta af lífi þeirra - það eru samkvæmt 

fyrrgreindri stefnu leikskólar sem styðja börn til að skilja, virða og kunna að meta fjölbreytni í 

samfélaginu. 

Í umfjöllun um fjölbreytni má segja að eitt lykilhugtakið sé sjálfsmynd (e. identity). Á 

undan hugtakinu er að mati Vandenbroeck (1999) hægt að nota lýsingarorð, svo sem orð yfir 

þjóðerni (e. national), menningartengt (e. cultural) eða tengt þjóðfélagshópum (e. ethnic). 

Hugtakið fjölmenningarleg sjálfsmynd (e. cultural identity) telur hann vera form af 

aðgreiningu sem kemur í staðinn fyrir gamla hugtakið kynþáttur (e. race). Sjálfsmynd er ekki 

eitthvað sem er greinilega afmarkað, fullkomið og stöðugt í tíma. Þróun sjálfsmyndar er 

flókið ferli sem er einstakt fyrir hvern og einn og í sífelldri þróun sem aldrei lýkur (Siraj-

Blatchford og Clarke, 2000; Vandenbroeck, 1999). 

Einnig er sjálfsmynd samkvæmt Vandenbroeck (1999) öfugt við þjóðfélagslega sjálfsmynd 

(e. ethnic identity) að hluta fyrir hendi við fæðingu þar sem það er munur eftir heimshlutum 

á að vera fæddur sem strákur eða stelpa. Áhrifamynstur kynjanna er einnig mismunandi eftir 

því sem fólk eldist. Til að koma á jafnvægi milli réttar einstaklingsins og réttar samfélagsins er 

að mati Boudry og Vandenbroeck (2009) mikilvægt að börn séu með sjálfsvitund og þá í 
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tengslum við aðra, að þau hafi getu til að eiga í samskiptum við alla og séu það friðsöm að 

þau geti unnið með öðrum úr átökum og gert greinarmun á mismunandi skoðunum. Í þessari 

rannsókn verður hugtakið sjálfsmynd ekki afmarkað með því að nota lýsingarorð til að 

forðast að takmarka eða skilgreina börn eða sjálfsmynd þeirra með því að horfa bara á einn 

þátt sjálfsmyndarinnar heldur verður horft á allar hliðar hennar. 

Vandenbroeck (1999) telur að börn byrji að þróa sjálfsmynd og sjálfshugmynd (e. self-

concept) sína á unga aldri. Í byrjun leikskólagöngunnar, þ.e. áður en börnin verða þriggja ára, 

eru þau búin að uppgötva að þau eru fólk og eru smám saman að uppgötva hvers konar 

manneskjur þau gætu orðið. Þau skynja að ef þau tilheyra ákveðnum hópi þýðir það að þau 

tilheyra ekki öðrum hópi. Í leik er hægt að sjá tilraun barna til að tileinka sér hlutverk en oft 

er hægt að sjá að börn nota fleiri staðalímyndir en eru fyrir hendi í kringum þau. Eftir þriggja 

ára aldur eru börn farin að skilgreina sig sjálf byggð á fleiru en kyni eða húðlit. Þau eru þá 

byrjuð að taka eftir meiri fjölbreytni í menningu og taka að flokka mismunandi þætti til að 

auðvelda skilning sinn á þessum flókna heimi. Ef börn sem tilheyra ráðandi menningarhópi fá 

ekki næg tækifæri til að komast í kynni við fjölbreytni, þrátt fyrir næga fjölbreytni í 

nærumhverfinu, þá munu þau sannfærast um að það sé bara ein rétt leið til að vera til - 

þeirra leið (Vandenbroeck, 1999).  

Ein leið til að byggja upp jákvætt viðhorf gagnvart öðrum og til að koma í veg fyrir 

staðalímyndir eru myndir tengdar börnum á deildinni, svo sem fjölskyldumyndir. Þannig er 

foreldrum einnig sýnd virðing og þær kalla líka á samvinnu við foreldra. Með því að gera þess 

konar myndir sýnilegar verður fjölbreytni barna og fjölskyldna þeirra öðrum sýnilegri. Þar 

með standa börnin frammi fyrir fjölbreytileika samfélagsins í tengslum við vini sína. 

Myndirnar sýna börnunum fjölbreytileikann sem eðlilegan og þær vekja upp samtal á milli 

þeirra og þannig hjálpa þær þeim að byggja upp jákvætt viðhorf gagnvart öðrum (Boudry og 

Vandenbroeck, 2009). 

Siraj-Blatchford og Clarke (2000) benda á að það hvernig fólk horfir á börn og bregst við 

þeim (e. respond) og fjölskyldum þeirra hefur áhrif á þróun sjálfsmyndar barna. 

Leikskólakennarar eiga að þeirra mati að skoða hegðun sína í þessu ljósi, spyrja sig hvort þau 

sýni fordóma og einnig að læra hvernig á að vinna með þetta á jákvæðan hátt. Þær telja 

einnig leikskólakennara oft hafa áhyggjur af skorti á eigin reynslu, þekkingu og skilningi á 

þessum málum og sýna merki um vanhæfni þegar þeir standa frammi fyrir fordómum á 

meðal barna. Það sem þeir ættu að einbeita sér að er að rækta með sér meðvitund um 

mismunandi menningarleg gildi og væntingar foreldra um hvernig þessi gildi hafi áhrif á 

börnin og viðhorf þeirra til leikskólans. Auk þess eru öryggi og sjálfsþekking áhrifaþættir í 

samskiptum. Þessir þættir hafa áhrif á öryggi leikskólakennara í samskiptum við erlenda 

foreldra. Sjálfsþekking kennara er meðvitund þeirra um „þeirra menningu og þeirra eigin 
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sjálf“ (Anna Lilja Sævarsdóttir, Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Hermína Gunnþórsdóttir, 2013, 

bls. 11).  

Að styðja við börn í þróun sjálfsmyndar telur Vandenbroeck (1999) vera aðalverkefni 

leikskólakennarans og ein leið til að gera það er að sýna menningarlegum bakgrunni 

barnanna virðingu. Sambandið við foreldra er lykilatriði í því þar sem börn geta ekki talist 

aðskildir einstaklingar frá foreldrum sínum. Það má halda því fram að sjálfsmynd barna geti 

ekki verið aðskilin frá virðingu fyrir foreldrum þeirra þar sem börn eru trú (e. loyal) foreldrum 

sínum. Mikilvægasti þátturinn að hans mati í þessu sambandi er að fjölskyldan og börnin taka 

það til sín þegar einhver særir foreldrana. Til að leikskólakennarinn geti byggt upp traust 

samband við barnið þarf hann fyrst og fremst að byggja upp traust samband við foreldrana 

(Vandenbroeck, 1999, bls. 133-144). Rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2016) fjallar einnig um 

foreldrasamstarf sem lykilatriði þegar kemur að velfarnaði barna. 

Drugli og Undheim (2012) bæta jafnframt við að samskipti á milli leikskólakennara og 

foreldra um þarfir og athafnir barna eru nauðsynleg til þess að viðhalda trausti á milli þeirra. 

Þá bendir Sphancer (1999) á að sambandið á milli leikskólakennara og foreldra sé mjög 

mikilvægt og jafnframt að það samband hafi áhrif á aðlögun og vellíðan barna í leikskólanum. 

Að mati Pirchio, Passiatore, Tritrini og Taeschner (2013) læra leikskólakennarar með því að 

vera í reglulegum samskiptum við foreldra meira um þarfir og venjur barnanna sem hjálpar 

kennurunum að skilja aðstæður þeirra og líf. Að byggja upp samband þar sem foreldrum og 

kennurum líður báðum eins og þeir séu að vinna að sama markmiði hefur að þeirra mati 

jákvæðar afleiðingar fyrir þroska barnsins. Þeir segja einnig að áhrifin geti verið tvíþætt þar 

sem gæði sambands á milli foreldra og kennara hefur áhrif á hegðun barnsins og þessi 

hegðun hefur áhrif á sambandið milli barna og kennara. 

En það eru ekki bara reglur og gildi foreldranna sem börnin taka til sín. Að mati Harris (í 

Vandenbroeck, 1999) eru það einnig reglur og gildi jafningjahópsins eða barnanna sem eru 

aðeins eldri og hafa þannig meira vægi innan barnahópsins. Börn haga sér öðruvísi hjá 

fjölskyldunni en í jafningjahópnum en eiga yfirleitt ekki erfitt með það að hafa nokkurs konar 

margfalda sjálfsmynd (e. multiple identities) svo lengi sem þau eru ekki fjandsamleg hvert við 

annað. Erfitt getur verið þegar eitt umhverfi hafnar hinu, til dæmis þegar talað er illa um 

heimamenningu í skólanum. Fleiri fræðimenn fjalla um áhrifin sem þessi fjandsemi hefur. 

Adair (2012) hefur áhyggjur af því hvernig samfélagið og leikskólinn geta haft áhrif á 

sjálfsmynd barna þegar ósamræmi ríkir milli skóla- og heimamenningar og að börn geta 

fundið fyrir þrýstingi til að gefa eftir heimamenningu sína. Að mati Vandenbroeck (2015) 

upplifa börn af erlendum uppruna oft að móðurmál þeirra og heimamenning sé ekki 

velkomin í leikskólanum og að þættir eins og maturinn, fötin og tónlistin þeirra séu ekki jafn 

mikils virði og sambærilegir þættir hjá börnum úr meirihlutahópnum. Þetta neikvæða viðhorf 
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getur skaðað sjálfsmynd barna og komið í veg fyrir að þau græði á því að vera í leikskóla 

(Vandenbroeck, Cousée, Bradt og Roose, 2011). Það er því mjög mikilvægt að byggja brú milli 

móðurmáls, heimamenningar, samfélagsins og skólans (Siraj-Blatchford og Clarke, 2000).  

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (1992), gr. 28 og gr. 29. kemur 

eftirfarandi fram: 

Aðildarríki eru sammála um að menntun barns skuli beinast að því að: […] Móta 

með því virðingu fyrir foreldrum þess, menningarlegri arfleifð þess, tungu og 

gildismati, þjóðernislegum gildum þess lands er það býr í og þess er það kann að 

vera upprunnið frá, og fyrir öðrum menningarháttum sem frábrugðnir eru 

menningu þess sjálfs. […] Í ríkjum þar sem minnihlutahópar hafa myndast vegna 

sérstakra þjóðhátta, trúarbragða eða tungumála, eða þar sem frumbyggjar eru, 

skal barni sem heyrir til slíks hóps ekki meinað að njóta eigin menningar, játa og 

iðka eigin trú, og nota eigið tungumál í samfélagi með öðrum í hópnum. 

Siraj-Blatchford og Clarke (2000) telja að öll börn eigi að fá tækifæri til að eiga í hlýjum 

samskiptum. Auk þess eiga þau að fá þau skilaboð að þau séu leikskólakennaranum mikils 

virði og eiga að geta þróað traust í nýju umhverfi. Mikilvægt er að börn fái stuðning frá 

leikskólakennara sem talar sama tungumál.  

Leikskólakennarar eiga að virða börn, það þýðir að þeir eiga að skilja og taka tillit til 

mismunandi bakgrunns barna og sýna sérstaka viðleitni til að eiga í samskiptum við foreldra 

þeirra. Í fjölmenningarsamfélagi er mikilvægt að ala börn upp þannig að þau finni jafnvægi 

milli fræðslu og uppeldis sem á sér stað heima fyrir og menntunar sem fer fram annars 

staðar (Siraj-Blatchford og Clarke, 2000).  

Börn eru samkvæmt Vandenbroeck (1999) aldrei alin upp í einni menningu heldur 

tilheyra þau fleiri menningarhópum frá ungum aldri. Hann notar hugtakið margföld menning 

(e. multiple identity) og heldur því fram að horft hafi verið á menningu sem nokkurs konar 

einkarétt of lengi. Sjálfsmynd er þannig blanda margra þátta sem er í samfelldu breyttu 

ástandi. Að mati Devarakonda (2013) eiga leikskólar að leggja áherslu á að tryggja að 

menning barnanna eigi líka heima inni í leikskólanum. Þannig eiga þeir að bjóða upp á þann 

möguleika fyrir börnin að geta þróað sjálfsmynd sína með því að hvetja fjölskyldur eða 

nærsamfélagið til að deila menningarlegri reynslu sinni með leikskólakennara eða hinum 

börnunum. Þessi þátttaka gefur þannig börnum aukin tækifæri til að kanna mismunandi 

menningu og valdeflir þau jafnframt í að þróa með sér jákvæða sjálfsmynd ásamt því að vera 

stolt af menningu sinni. Samkvæmt þessu eiga leikskólakennarar einnig að ganga úr skugga 

um að þeir gefi börnum ekki yrt eða óyrt skilaboð um að ráðandi menning sé æðri en þeirra 

eigin. Þegar jafnvægi er ekki fyrir hendi í leikskólanum er hætta á að börn gefist upp á 
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heimamenningu sinni þar sem það er þvingað til að velja ráðandi menninguna sem er ríkjandi 

í leikskólanum. Hægt er að finna sömu áherslur þessarar rannsóknar í aðalnámskrá leikskóla 

(2011, bls. 35.), sem segir einnig að öll börn eigi að vera hluti af hópnum og að leikskólar eigi 

„að stuðla að jafnrétti og virkri þátttöku barna í samfélaginu með því að skapa þeim tækifæri 

til að upplifa lýðræðisleg vinnubrögð og samskipti í daglegu starfi“. 

Móðurmál er fyrsta melódían, hljóðið og litur raddarinnar sem verndar, tungumál 

brjóstsins sem fæðir, tungumál öryggisins, tengingin við lífið sjálft. 1 

Börn læra að mati Siraj-Blatchford og Clarke (2000) móðurmál sitt í samskiptum við meðlimi 

samfélagsins. Þannig læra þau meðal annars um gildi, trú og hlutverk. Þegar börn læra annað 

tungumál eru það ekki aðeins orð og málfræði sem þau eiga að læra heldur einnig hvaða 

leiðir eru félagslega samþykktar til að nota það (Siraj-Blatchford og Clarke, 2000). 

Sjálfsmyndin og tilfinningin af að tilheyra ásamt því að upplifa sig sem hluta af samfélagi 

þróast í gegnum tungumálið eða tungumálin sem við tölum. Hvernig litið er á þessi tungumál 

hefur einnig áhrif á sjálfsmyndina (Siraj-Blatchford, 1994). Chumak-Horbatsch (2012) segir að 

móðurmál barna af erlendum uppruna móti sjálfsmynd þeirra og tengi þau við fjölskylduna 

og menningu þeirra, upprunaland og trúarbrögð og því er mikilvægt að þau fái stuðning við 

að læra það. Að hennar mati er einnig mikilvægt að þau læri ráðandi tungumálið til að lifa, 

læra og vinna í samfélaginu, sem þýðir að þau þurfa á stuðningi að halda við að læra bæði 

málin. Siraj-Blatchford (1994) heldur því fram að til að kenna börnum ráðandi tungumál og 

gera það á skilvirkan hátt verði það að vera án fordóma gagnvart móðurmáli barnsins. Þar 

með er hægt að segja að skilyrði þess að börn tileinki sér tungumál og menningu leikskólans 

sé staðfesting hans á móðurmáli og heimamenningu barnsins. Þegar leikskólinn endurspeglar 

líf barna í gengum námskrá og viðfangsefni eru börn að hennar mati líklegri til að taka þátt í 

leikskólastarfinu. Að auki er mikilvægt að börn af erlendum uppruna læri ráðandi tungumál í 

gegnum leik og daglegt leikskólastarf með jafnöldrum sínum í stað þess að vera tekin í 

svokallaðar vinnustundir (Siraj-Blatchford, 1994; Siraj-Blatchford og Clarke, 2000). 

Að mati Chumak-Horbatsch (2012) eru börn af erlendum uppruna sem eru nýkomin í 

leikskóla þögul, óörugg og taugatrekkt. Hegðun þeirra lýsir kvíða og taugaspennu sem bendir 

til þess að börnin séu félagslega einangruð og einmana. Hún segir að hægt sé að sjá af 

hegðun þeirra að jafnaldrar þeirra séu ekki búnir að samþykkja þau vegna skorts á 

samskiptahæfni á ráðandi tungumáli. Samkvæmt Vandenbroeck (1999) geta fullorðnir ekki 

sett sig í spor og skilið hvernig börnum líður í umhverfi þar sem þau skilja hvorki tungumálið 

né ríkjandi venjur. Börn verða ringluð og kemur það meðal annars fram sem árásargirni, 

                                                           
1 The mother tongue is the first melody, the sound and the colour of the voice that cares, the language of the 
breast that feeds, the language of security, the connection to life itself (Vandenbroeck, 1999, bls.203.). 
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mótmæli, grátur, erfiðleikar við að borða og svefnerfiðleikar. Hann hefur áhyggjur af þeim 

skilaboðum sem þessi börn fá um móðurmál sitt og þannig einnig um móður þeirra og þau 

sjálf þegar það er hvergi endurspeglun af þeim að finna í skólanum. Hann hvetur til þess að 

fundnar séu leiðir til að sýna virðingu fyrir móðurmáli barna og segir að leikskólinn eigi að 

vera brú á milli heimilis og samfélagsins.  

Til að stuðla að félagslegum samskiptum er að mati Siraj-Blatchford og Clarke (2000) 

farsælast að byggja leikskólastarf á færni og áhuga barna. Að eiga í samskiptum er erfiðara 

fyrir börn sem tala ekki ráðandi tungumál og tækifærin til þess verða einnig færri nema ef 

þau fá tækifæri til að nota móðurmál sitt meðfram því að þau læri ráðandi tungumál. Þess 

vegna þarf, samkvæmt kenningum þeirra, að leggja sérstaka áherslu á notkun móðurmáls 

barnsins sem síðan þróast í sjálfstraust til að nota bæði málin. Mörg börn af erlendum 

uppruna sem eru að hefja skólagöngu sýna tregðu gagnvart móðurmáli sínu. Þessi tregða 

getur verið tengd viðhorfi samfélagsins og þá sérstaklega leikskólakennara (Siraj-Blatchford 

og Clarke, 2000). Auk þess telur Chumak-Horbatsch (2012) að börn af erlendum uppruna 

sem stunda nám í öðru tungumáli eigi á hættu að tapa niður móðurmáli sínu þar sem þau fá 

mun meiri innlögn á ráðandi tungumáli en á móðurmálinu. Þess vegna er mikilvægt að stuðst 

sé við virkt tvítyngi svo að börn missi ekki niður færni í móðurmáli sínu sem er mál hjartans. 

Siraj-Blatchford og Clarke (2000) halda því fram að foreldar upplifi að samskipti og 

tilfinningar séu ónáttúruleg þegar börnin deila ekki móðurmálinu með öðrum 

fjölskyldumeðlimum. Hanna Ragnarsdóttir (2016) segir áríðandi að „byggja á öllum 

tungumálum og styðja fjöltyngi með margvíslegum aðferðum“ (bls. 7). Að hennar mati er 

einmitt þörf á að ráða fleiri móðurmálskennara í skólana til að styðja við börn af erlendum 

uppruna. Mikilvægt sé að börn fái jákvæð skilaboð um móðurmál sitt þar sem, að mati Siraj-

Blatchford (1994), neikvæð skilaboð, beint eða óbeint, hafi áhrif á sjálfsmynd og geti leitt til 

þróunar á neikvæðum tilfinningum sem snúa að bakgrunni þeirra. Að hennar mati gegna því 

leikskólakennarar mikilvægu hlutverki í að styðja við móðurmál barna og þróa jákvætt 

viðhorf um tvítyngi þeirra. Þetta er í samræmi við Chumak-Horbatsch (2012) sem segir að 

með því að hunsa móðurmálið eða að beina athyglinni aðeins að ráðandi tungumáli geri 

kennarar lítið úr móðurmálinu eða lækki gengi þess, sem aftur geti haft neikvæð áhrif á 

sjálfsmynd barna. 

Siraj-Blatchford (1994) fjallar um hvernig hægt er að styðja við tvítyngd börn og mælir 

meðal annars með: að tileinka sér jákvætt viðhorf gagnvart tungumáli allra barna; notast við 

skráningu í samvinnu við foreldra til að fylgjast með tungumálanotkun barna; hvetja foreldra 

til þátttöku í námi barnsins; hvetja börn til að tala móðurmál sitt við önnur börn; að 

leikskólakennarar læri orð og setningar á móðurmáli barna sem aftur veitir börnunum öryggi; 

tvítyngdum börnum sé kennt í hópi með öllum hinum börnunum og að auki sé notast við 
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sögur, rím og lög á mismunandi tungumálum. Áhrifaríkast er það starf sem er 

einstaklingsmiðað og byggir á þörfum, áhuga og sjálfsmynd barna (Siraj-Blatchford og Clarke, 

2000). 

Siraj-Blatchford (1994) leggur áherslu á að börn heyri móðurmál sitt, sérstaklega fyrstu 

dagana sem það dvelur í leikskólanum. Ein leið til að koma því á er í gegnum 

þátttökuaðlögun, það skapar kunnugleika og sýnir virðingu fyrir móðurmáli þeirra. 

Mikilvægt í þessu samhengi er viðhorf Chumak-Horbatsch (2012) um þögla tímabilið (e. 

the silent period) hjá börnum af erlendum uppruna. Hún deilir á hugmyndir þeirra sem boða 

að samþykkja eigi þetta tímabil þar sem hún telur það óréttmætt og að auki skaðlegt fyrir 

börn. Að hennar mati er það umhverfið sem veldur þessu þar sem börn af erlendum uppruna 

upplifa fljótlega að tungumál þeirra skipti engu máli og að notkun þess sé ekki æskileg og 

stundum jafnvel bönnuð. Þess vegna fela börnin það hvernig þau tala heima. Börn af 

erlendum uppruna komi inn í leikskólann sem notendur móðurmáls síns og hafi reynslu af 

notkun þess. Einnig eru þau með viljann til að læra ráðandi tungumálið og að vera hluti af 

skólasamfélaginu en þrátt fyrir þessa reynslu barnanna og jákvæðni er því miður viðhorf 

kennara til þessara barna oft á þann veg að þau séu einungis nemendur í ráðandi 

tungumálinu. Þá er ekki tekið tillit til heimatungumálsins eða kennurunum sést yfir vægi þess 

(Chumak-Horbatsch, 2012). 

LAP (linguistically appropriate practice) er aðferð til að vinna með börn af erlendum 

uppruna. Hugmyndafræði aðferðarinnar er að börn séu ekki einungis nemendur í ráðandi 

tungumáli heldur einnig verðandi virk tvítyngd. Útgangspunkturinn er að börn af erlendum 

uppruna alist upp í tveimur málumhverfum sem séu annars vegar heima og hins vegar í 

skólanum og hafi þess vegna tvöfalda þörf fyrir tungumálakennslu og læsi (Chumak-

Horbatsch, 2012). 

Heimamenning og móðurmál barna eru sem sé þýðingarmikil í þróun sjálfsmyndar barna. 

Þó að börn af erlendum uppruna fari í skóla í íslensku umhverfi eiga þau öðruvísi menningu 

og móðurmál heima. Með því að virða heimamenningu og móðurmál þeirra sýnum við 

foreldrunum einnig virðingu. Í næsta kafla er fjallað um foreldrastefnu og hvað hún felur í 

sér. 

2.3.2 Foreldrar 

Foreldrastefna felur samkvæmt ECCE AMA! Childcare in learning networks (2009) í sér að 

starfsfólk leikskólans þekki, virði og taki tillit til þeirra væntinga sem foreldrar hafa fyrir börn 

sín og sömuleiðis þekki, virði og taki tillit til uppeldislegra gilda og venja þeirra. Samstarf á 

milli foreldra og starfsfólks eykur vellíðan barnsins. Athöfn og framkvæmd ætti að vera 

samkvæmt þremur meginreglum sem eru aðgengi, virðing fyrir fjölbreytni, gagnkvæmni og 
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jafngildi. Félagslegt hlutverk leikskólans felur í sér að leikskólinn þarf að vera aðgengilegur 

fyrir sem flesta foreldra; að það sé tækifæri til að félagslegt net þróist í nærsamfélaginu; að 

leikskólinn sé fundarstaður (e. social meeting place) fyrir alla foreldra þar sem þau upplifa 

virðingu fyrir fjölbreytni á milli foreldra og á milli barna; að stutt sé við félagslega þátttöku 

fjölskyldna sem nýta leikskólapláss. Ramminn um foreldrastefnuna inniheldur fjórar 

meginreglur sem eru: að lifa saman, að gera saman, að hugsa og ákveða saman og að grípa 

saman til aðgerða í hverfinu (ECCE AMA! Childcare in learning networks, 2009). 

Siraj-Blatchford og Clarke (2000) telja að sumir foreldrar úr minnihlutahópum eigi erfitt 

með að takast á við aðstæður sínar, hvað þá að fara inn í leikskóla og taka virkan þátt í 

menntun barna sinna. Margar fjölskyldur eiga við streitu að glíma af mismunandi ástæðum 

og því er að þeirra mati mikilvægt að leikskólakennarar taki sér tíma og hugi að því hvernig 

þeir taka á móti, styðja við og hvetja þessar fjölskyldur áfram. Þær halda því fram að engan 

veginn sé hægt að búast við virkri þátttöku frá foreldrum þegar þeir bera ekkert traust til 

leikskólakennaranna. Áður en foreldrar geta tekið virkan þátt í leikskólastarfinu þurfa þeir að 

finna fyrir því að leikskólinn hafi eitthvað að bjóða þeim. Þetta getur verið vinátta, ráðgjöf, 

upplýsingar um þroska barns, stuðningur en einnig tækifæri til að fá sér kaffibolla og spjalla 

við aðra foreldra (Siraj-Blatchford og Clarke, 2000). Einnig vantar að mati Attree (2005) sýn 

foreldranna í skipulagningu stuðnings við þau til að tryggja að stuðningurinn sé í samræmi 

við þarfir þeirra. Siraj-Blatchford (1994) telur að leikskólakennarinn þurfi að skoða hvaða 

duldu skilaboð umhverfi og starf leikskólans senda samfélaginu. Auk þess segir hún það vera 

hlutverk leikskólakennarans að skapa rými þar sem foreldrar finna til öryggis í samskiptum 

við börnin sín og leikskólakennara þeirra. 

Að mati Siraj-Blatchford og Clarke (2000) hafa leikskólakennarar mikilvægt hlutverk í 

umönnun og menntun barna en eiga einnig að taka tillit til þess sem foreldrar vilja fyrir börn 

sín. Þær telja að leikskólakennarar eigi að skoða mismunandi bakgrunn sem er fyrir hendi og 

vinna með foreldrunum að því að skilja hvaða menningar- og tungumálalegu (e. cultural and 

linguistic) gildi og markmið foreldrarnir hafa fyrir börn sín. Gildi og markmið eru lykilatriði 

fyrir sjálfsmynd barnanna, fjölskyldna þeirra og samfélagsins. Leikskólakennarar eiga einnig 

að sýna mismunandi uppeldisvenjum virðingu, ásamt því að vera faglegir og deila þekkingu 

sinni (Siraj-Blatchford og Clarke, 2000, bls. 79). 

Hér á landi starfa leikskólar samkvæmt lögum um leikskóla (nr. 90/2008) en þar kemur 

fram að „leikskólastjóri skal stuðla að samstarfi milli foreldra og starfsfólks leikskóla með 

velferð barna að markmiði“ (gr. 10) og að ef innan leikskóla „eigi í hlut foreldrar sem tala ekki 

íslensku eða nota táknmál skal skóli leitast við að tryggja þeim túlkun á upplýsingum sem 

nauðsynlegar eru vegna samskipta foreldra og skóla“ (gr. 9). Foreldrar leikskólabarna eiga að 

fá skilning og virðingu frá starfsfólkinu og finna fyrir því að innlegg þeirra sé metið að 
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verðleikum og eiga að auki að vera hvattir til þátttöku í leikskólastarfinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Í aðlögun fá börn, foreldrar og starfsfólk leikskólans samkvæmt ECCE AMA! Childcare in 

learning networks (2009) tækifæri til að kynnast betur. Fyrsta markmið aðlögunarinnar að 

mati þeirra er að venja barnið við nýjar aðstæður á meðan foreldri er á staðnum. 

Foreldrarnir geta sagt frá því sem þeim finnst mikilvægt og sýnt starfsfólkinu hvernig þau 

gera hlutina heima fyrir, til dæmis varðandi svefnvenjur barnsins. Þannig viðurkennir 

starfsfólk leikskólans foreldrana í hlutverkum þeirra og sýna virðingu fyrir heimamenningu og 

uppeldisvenjum þeirra (ECCE AMA! Childcare in learning networks, 2009). Kristín Dýrfjörð 

(2009) telur þátttökuaðlögun vera aðlögunarform sem getur haft jákvæð áhrif á samband 

milli foreldra og kennara. Þetta form af aðlögun á rætur sínar að rekja til Reggio Emilia og 

felur í sér að foreldrar eru með börnum sínum í þrjá daga í leikskólanum. Þessi aðlögun 

byggist á hugmyndinni að börn þurfi að venjast og læra á nýtt umhverfi og nýjar aðstæður og 

að þau geri það með foreldrum sínum; og þegar foreldrarnir eru öruggir þá smitast það yfir 

til barnanna. Að auki stuðlar þátttökuaðlögun að hennar mati að virkni foreldra í 

leikskólanum og þau fá tækifæri til að hitta aðra foreldra og mynda tengsl við þá (Kristín 

Dýrfjörð, 2009). Á Íslandi hefur þátttökuaðlögun verið útfærð á mismunandi hátt. Kristín 

Dýrfjörð (2009) fjallar um það í rannsókn sinni þar sem foreldrar voru með börnum sínum í 

þrjá heila daga; stundum byrjuðu þau á því að vera hálfan dag og svo heilan dag hina tvo 

dagana. Deildarstjórarnir voru ánægðir með aðferðina og skynjuðu að börnin væru öruggari 

og að þeir næðu að tengjast foreldrunum betur. Einnig hafði þátttökuaðlögunin áhrif á 

samskipti á milli foreldra og vitna deildarstjórarnir um að þeir spjalli meira saman í 

fataklefanum og á lóðinni en áður hafi sést (Kristín Dýrfjörð, 2009). 

Rannsókn þeirra Fuhui Chen og Hönnu Ragnarsdóttur (2014) um upplifun erlendra og 

einstæðra foreldra af lífi og menntunarreynslu barna þeirra hér á landi sýnir að þátttaka 

foreldranna var slök þar sem það voru til dæmis fáir fundir og voru þeir ekki skipulagðir á 

hentugum tíma heldur á vinnutíma foreldranna. Einnig hafði skortur á þekkingu á íslensku 

tungumáli áhrif á þátttöku þeirra. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að skólar eigi 

að vinna meira í átt að þátttökueflingu foreldranna, hvetja foreldra af erlendum uppruna og 

fá íslenska foreldra til samstarfs. Þetta samstarf getur þannig haft jákvæð áhrif á þekkingu 

foreldra á skólaþjónustunni, námskránni og einnig á vináttu barna. Það virðist vera erfitt að 

fá foreldra með erlendan bakgrunn til að taka virkan þátt í leikskólastarfinu, sérstaklega 

þegar kemur að því að taka ákvarðanir (Helgi Þ. Svavarsson, Börkur Hansen, Samúel Lefever, 

Hafdís Guðjónsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2016). 

Hanna Ragnarsdóttir, Fríða B. Jónsdóttir og Hildur Blöndal (2017) leggja áherslu á virka 

samvinnu milli skóla og heimila. Þær segja að mjög mikilvægt sé að tilheyra skólasamfélagi 
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og upplifa sig velkominn. Það vantar skilning og stuðning til foreldra til að ná árangri í 

foreldrasamstarfinu (Anna Lilja Sævarsdóttir, Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2013) og að auki er mikilvægt að starfsfólk sé meðvitað um hvaða viðhorf 

foreldrar hafa til síns eigin hlutverks í menntun barns þeirra. Starfsfólkið þarf líka að vera 

meðvitað um að tungumál getur verið hindrun fyrir foreldra til þátttöku í leikskólastarfinu 

(Johnson, Arevalo, Cates, Weisleder, Dreyer og Mendelsohn, 2015). 

Mikilvægt telja Siraj-Blatchford og Clarke (2000) að leikskólakennarar gefi foreldrum 

upplýsingar um námskrána og þroska barns þeirra. Til að gera það er að þeirra mati 

nauðsynlegt að hefja samræður þar sem foreldrar þurfi fyrst að skilja hvað börnin eru að 

læra. Hægt er að gera það með því að nota t.d. uppeldisfræðilega skráningu. Þar sem 

foreldrar eiga að hafa aðgang að þessum upplýsingum er mikilvægt að leikskólakennarar sýni 

viðleitni við að þýða upplýsingarnar og notast við túlkaþjónustu (Siraj-Blatchford, 1994). 

Á Íslandi má finna leikskóla þar sem vel hefur gengið að takast á við félagslegt hlutverk 

leikskólans. Hægt er að finna dæmi um leikskóla sem eru í foreldrasamstarfi sem lýkur ekki 

við mörk leikskólalóðarinnar heldur styðja þeir foreldra með erlendan bakgrunn einnig fyrir 

utan leikskólann. Þeir taka að sér verkefni tengiliða þar sem þeir vita að þessar fjölskyldur 

hafa ekki eins stórt félagslegt net og flestar íslenskar fjölskyldur (Helgi. Þ. Svavarsson, o.fl., 

2016). 

2.3.3 Nærsamfélagið 

Samkvæmt skilgreiningu ECCE AMA! Childcare in learning networks (2007a) á 

nærsamfélaginu standa leikskólar ekki einir en þeir eru staðsettir í ákveðinni götu sem einnig 

er í ákveðnu hverfi. Nærsamfélagið er hverfið og fólkið sem býr eða vinnur í hverfinu. Hér á 

landi fara börnin oftast í hverfisskólann sinn. Með þessum hætti eru börnin oft tengd 

leikskólanum og nærsamfélaginu. Þau búa í hverfinu, fara í skólann þar og lifa lífinu þar. 

Nærsamfélagsstefnan mótar að mati ECCE AMA! Childcare in learning networks (2009) grunn 

leikskólastarfsins og hefur þannig áhrif á námskrána og hegðun starfsfólksins. Hún er 

sérstaklega hönnuð þar sem leikskólar eru alltaf að leita leiða til að þróa leikskólastarfið sem 

tengir saman foreldra, börn og nærsamfélagið. Áherslan er lögð á umhverfið í kringum 

leikskólann og það gefur ávinning og tækifæri. Til dæmis að foreldrar og börn geta gengið í 

leikskólann, börn hitta aðallega vini úr umhverfinu og foreldrar kynnast nágrönnum. Þá 

benda Hard, Press og Gibson (2009) á að leikskólar geti einnig stuðst við tilkomu nýrra 

tækifæra fyrir börn og fjölskyldur í gegnum aðgerðastefnu nærsamfélagsins. 

Ríki Evrópu hafa áhyggjur af aðgangi barna í minnihlutahópum að leikskóla 

(Vandenbroeck og Lazzari, 2013) og spretta þær áhyggjur upp vegna þeirrar víðtæku 

skuldbindingar um að draga úr fátækt barna í öllum aðildarríkjum Evrópusambandsins 
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(European Commission, 2006; European Parliament DG Internal Policies , 2013). Ráðherraráð 

Evrópusambandsins bendir á að með því að styðja við þroska barna og stuðla að betri 

námsárangri þeirra er unnt að hjálpa þeim að brjótast úr viðjum fátæktar (Council of 

European Union, 2011). Engu að síður benda Vandenbroeck og Lazzari (2013) á að þátttaka 

barna af erlendum uppruna og barna sem búa við fátækt er hlutfallslega minni í leikskólum í 

Evrópu en þátttaka barna úr öðrum samfélagshópum og virðist þetta vera hnattrænt 

fyrirbæri. 

Það eru nokkrir þættir að mati Vandenbroeck og Lazzari (2013) sem skipta máli þegar 

kemur að því hvort foreldrar telji leikskóla vera aðgengilega. Þessir þættir eru greiðsluhæfi 

(e. affordability), aðgengi (e. accessibility), nothæfi (e. usefulness) og skiljanleiki (e. 

comprehensibility). Greiðsluhæfi snýr að því hvort það sé til opinbert fjármagn fyrir leikskóla 

þannig að foreldrar þurfi að borga minna eða jafnvel ekkert. Þetta tengist líka táknrænum 

kostnaði svo sem að foreldrar þurfi að segja frá fjárhagslegum vanda til að fá afslátt af 

leikskólagjöldum og verða þar með merktir sem fátækir. Næsti þáttur snýr að aðgengi. Laust 

pláss og það að hafa efni á að borga leikskólagjöldin þýðir ekki endilega að leikskólinn sé 

aðgengilegur. Það eru fleiri hindranir svo sem tungumál, þekking á skrifræði (e. bureaucratic 

procedures), biðlistar og/eða forgangsröðun stjórnarinnar. Nothæfi þýðir að fjölskyldur finna 

fyrir stuðningi leikskólans og að hann svari væntingum þeirra eins og með opnunartíma. Í 

leikskólanum á einnig að taka tillit til þarfa foreldra og hann á að vera gerður þannig úr garði 

að hann svari þörfum og væntingum samfélagsins. Skiljanleiki snertir gildi, trúar og 

sannfæringu foreldra um menntun og hvernig leikskólar taki tillit til þess og reyna að koma á 

móts við það. Aðgengi er því samspil á milli opinberrar stefnu (e. policy), leikskóla (e. 

provision) og foreldra (Vandenbroeck og Lazzari, 2013). Vandevoort og Libin (2016) hafa 

áhyggjur af gagnavæðingu (e. digitalising) þar sem fjölskyldur í erfiðri félagslegri stöðu ná 

ekki alltaf að vera með þegar unnið er með þessum hætti. Að þeirra mati er það áskorun fyrir 

foreldra að vinna í gegnum tölvu og krafa um það af hálfu leikskólans getur útilokað suma 

hópa þar sem ekki allir hafa aðgang að tölvu eða tala ráðandi tungumál ekki nógu vel til að 

nýta tölvu í nýja samfélaginu. Þeir telja að leikskólastjórar og leikskólakennarar eigi að vera 

með gott hjartalag og hafa samúð til að skilja að það getur verið hindrun þegar foreldrar eiga 

að gera hluti í gegnum tölvu og að auki geti þeir unnið fyrirbyggjandi með því að bjóða þeim 

aðstoð. 

Leikskólinn er að mati Vandevoort og Libin (2016) ekki aðeins staður þar sem börn hittast 

heldur einnig þar sem foreldrar hittast. Þeir taka með sér fjölbreytni og leikskóli sem nýtir sér 

þetta getur að þeirra mati orðið miðdepill nærsamfélagsins. Foreldrar kynnast öðrum 

foreldrum sem eiga það allir sameiginlegt að eiga barn í leikskólanum. Þeir halda því fram að 

þessi tengsl eða þetta samband sé mikilvægt fyrir marga foreldra þar sem það er uppspretta 
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upplýsinga og stuðnings. Félagslegur stuðningur getur að mati Geens og Vandenbroeck 

(2013) átt sér stað í leikskóla út yfir félagsleg og menningarleg landamæri (e. socio-

economical and cultural borders). Það sem þau telja að geti verið grundvallaratriði í að 

byggja upp félagslegt net, í ferlinu að styðja foreldra (e. processes of parenting support) og í 

að byggja upp samfélag, er hlutverk barna sem miðlara fyrir samskipti foreldra á milli. 

Vandevoort og Libin (2016) halda því fram að leikskólinn geti stuðlað að því að mynda tengsl 

milli foreldra með því að skipuleggja viðburði fyrir foreldra og sérstaklega viðburði þar sem 

börnin eru þátttakendur og segja það vera til góðs fyrir fjölskyldur í erfiðri félagslegri stöðu. 

Að auki telja þeir þessa viðburði vera mikilvæga til að þróa traust samband milli 

leikskólakennara og foreldra.  

Attree (2005) segir það vera viðurkennt að óformlegur félagslegur stuðningur hafi jákvæð 

áhrif á tvennan hátt; það er hann hefur bein jákvæð áhrif á vellíðan foreldra en einnig óbein 

þar sem hann virkar sem hindrun (e. buffer) fyrir streitu. Þetta er mikilvægt í þessu samhengi 

þar sem rannsóknir sýna að foreldrar leita aðallega til óformlegs félagslegs nets síns þegar 

þeir hafa spurningar sem snerta uppeldi barna (Attree, 2005; Geens og Vandenbroeck, 2013; 

Jack, 2000; Vandenbroeck o.fl., 2009). Óformlegur félagslegur stuðningur við foreldra getur 

verið margs konar, svo sem peningar og matur, pössun fyrir börn, nærvera og samtöl sem og 

stuðningur á erfiðum andlegum stundum. Einnig getur þessi óformlegi stuðningur komið frá 

mismunandi aðilum, svo sem fjölskyldu og vinum (Attree, 2005). Ávinningurinn af stuðningi 

við foreldra er sem sé meiri vellíðan, minni streita og annað sem kemur með því að hafa 

stærra félagslegt net. Þessi áhrif á foreldra hafa að mati Jack (2000) einnig bætandi áhrif á 

börnin þeirra. Freydís J. Freysteinsdóttir (2000) telur þennan óformlega stuðning einnig vera 

óformlega verndandi þátt í að draga úr hættu á ofbeldi og vanrækslu barna. Leikskólaplássið 

sjálft er hins vegar formlegur verndandi þáttur.  

Rannsókn þeirra Fuhui Chen og Hönnu Ragnarsdóttur (2014) sýnir að hér á landi hafa 

sumir einstæðir foreldrar af erlendum uppruna einnig átt erfitt með að finna jafnvægi á milli 

vinnu og fjölskyldu og velja því að vera heima þegar þau hafa engan til að sjá um börnin. 

Þessir foreldrar reyna að mati þeirra að búa til félagslegt net með öðrum foreldrum. 

Niðurstöður rannsóknar þeirra sýna að foreldrar sem eiga fjölskyldur eða ættingja á Íslandi 

eiga auðveldar með að útvega pössun fyrir börn sín og því er minni togstreita hjá þeim á milli 

vinnu og fjölskyldulífs. Þær telja að skólar eigi því að finna leiðir til að vinna gegn 

jaðarsetningu (e. marginalization) til að gera foreldra að þátttakendum í leikskólastarfinu og 

eigi að hvetja til samstarfs eða samskipta milli foreldra með erlendan bakgrunn og íslenskra 

foreldra (Fuhui Chen og Hanna Ragnarsdóttir, 2014). 

Á leikskóla telja Geens og Vandenbroeck (2013) þennan stuðning við foreldra ekki snúast 

um að upplýsa þá um hvernig á að ala börnin upp heldur um að skapa rými (e. atmosphere) 
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fyrir foreldra til að ígrunda um uppeldi og það sem þeim finnst mikilvægt í menntun barna 

þeirra. Vandenbroeck o.fl. (2009, bls. 72) segja að það séu tengsl á milli spennu foreldra (e. 

parental tension) og skorts á persónulegum tengslum (e. personal contacts) þeirra á milli og 

vanlíðanar foreldranna gagnvart tíma þeirra með börnum sínum. Einnig segja þau að 

niðurstöður rannsóknar þeirra sýni að hægt sé að tengja saman félagsauð (e. social capital) 

og persónulegan auð (e. material or symbolic capital) þar sem fátækir foreldrar voru með 

færri félagsleg tengsl (e. personal and parental contacts). Að auki kom fram að foreldrar vilji 

fá fleiri tækifæri til að hitta aðra foreldra en þeir vilji einnig að börn sín fái tækifæri til að 

hitta önnur börn og gefa með því rannsakendum ástæðu til að mæla með því að fundnir 

verði staðir þar sem foreldrar geti hist með börnin sín (e. meeting places). 

Óundirbúnir litlir fundir sem eiga sér stað milli foreldra, til dæmis þegar foreldrar hittast í 

fataklefa leikskóla, eru oft kallaðir tilviljanakenndur hittingur (e. free confrontation) og 

Mussati (2007) skilgreinir tilviljanakenndan hitting sem frjálsan þar sem foreldrar ákveða 

sjálfir hvað þeir ætla að gera með þátttöku sinni en segir að það sé ekki án afskipta eða 

skuldbindinga (e. engagement) þar sem þeir verða að ígrunda (e. reflect) eigin hegðun. 

Geens og Vandenbroeck (2013) gefa nokkur dæmi um tilviljanakenndan hitting og ígrundun 

foreldra. Eitt af þeim er þegar móðir sem er heima með barnið sitt skiptir um skoðun á að 

hafa barnið í leikskólanum þegar hún sér það eiga í samskiptum við önnur börn. Hún er þá 

sem sé að samþykkja mótsögn/andmæli við eigin stefnu og skiptir um skoðun eftir að hafa 

hitt aðra foreldra með börn sín. Einnig benda þau á að foreldrar læra þegar þeir hugsa til 

dæmis að það sem þeir gera sé rétt en fá svo athugasemd frá hinum. Þetta gæti til dæmis átt 

við um öryggi barna. Foreldrar taka að þeirra mati þessa athugasemd með sér en það gæti 

líka gerst að þeir gefi hinum sitt eigið sjónarhorn á aðstæðurnar. Framlag foreldra með 

mismunandi bakgrunn og reynslu er ekki alltaf sýnilegt en Geens og Vandenbroeck (2013) 

telja að það auki líkur á skoðanaágreiningi og þar með á árekstrum (e. confrontation) og 

jafnframt ígrundun. Með því að hitta aðra telja þau að við lærum um okkur sjálf ásamt því að 

vera hvött til þess að skoða okkur sjálf betur. 

Áður var fjallað um sjálfsmynd og að við eigum okkur margar sjálfsmyndir. Þetta gerir það 

mögulegt að mati Geens og Vandenbroeck (2013) að stíga út fyrir mörk sjálfsmyndar sem 

gæti til að mynda verið bakgrunnur foreldra. Þau telja að það sem foreldrar eiga 

sameiginlegt sé að vera foreldri og þá sameiginlegu sjálfsmynd geti þeir notað til að hefja 

samskipti sín á milli. 

Börn eiga að fá tækifæri til að fara út í nærsamfélagið og aðalnámskrá leikskóla (2011) 

leggur áherslu á að börn verði í lok leikskólagöngunnar búin að kynnast umhverfi sínu og 

starfi skólans og séu þar með undirbúin fyrir það að hefja grunnskólagöngu sína (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). 
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Eins og áður sagði stendur leikskólinn ekki einn heldur er hann hluti af ákveðnu umhverfi 

sem byggist upp af fleiri samtökum og þjónustu. Með því að vera í sambandi við mismunandi 

aðila innan þess nets telja Vandevoort og Libin (2016) hægt að styðja betur við fjölskyldur í 

erfiðum félagslegum aðstæðum. Þeir halda því fram að þessi sambönd hafi því jákvæð áhrif á 

aðgengi að samtökum og þjónustu þeirra. 

Anh-Dao Tran og Hanna Ragnarsdóttir (2016) telja félagslega þátttöku barna af erlendum 

uppruna skipta máli og með þessu sé hægt að efla mál og læsi samhliða því að þau mynda 

tengsl við önnur börn. Til að stuðla að þessari þátttöku þyrfti samkvæmt kenningum þeirra 

að þróast öflugt samstarf milli þeirra sem koma að menntun og frístundum ásamt samstarfi 

við foreldra. Rannsókn þeirra Hrefnu Guðmundsdóttur og Hönnu Ragnarsdóttur (2013) sem 

gerð var hér á landi sýnir að frístundastarf getur gegnt mikilvægu hlutverki í að efla tvítyngi 

hjá grunnskólabörnum því þátttaka barna í frístundastarfi þýðir samveru með jafnöldum. 

Þær telja þetta starf reyna á mismunandi og ólíka hæfileika hjá börnunum. Að auki býður 

frístundastarf upp á þjálfun í notkun íslensku í daglegu lífi fyrir börn sem hafa annað 

móðurmál. Starfið þarf að þeirra mati að kynna betur fyrir þessum hópum og nýta þarf þær 

leiðir sem fyrir hendi eru. Má þar nefna sem dæmi í gegnum skóla, foreldrafélög, félög 

innflytjenda og fleiri. Að auki telja þær mikilvægt að þau sveitarfélög sem niðurgreiða 

kostnað við þátttöku í frístundastarfi barna kynni vel þær leiðir sem nota má til niðurgreiðslu 

fyrir foreldra. Mikilvægt er að hægt sé að nálgast þessar upplýsingar á nokkrum mismunandi 

tungumálum og gott er að benda á aðila sem geta aðstoðað við skráningu eða aðgengi að 

þessari niðurgreiðslu (Hrefna Guðmundsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2013). 

Í þessu samhengi er augljóst að starfsfólk leikskólans hefur stóru hlutverki að gegna. Í 

næsta kafla er hægt að lesa meira um hvað það felur í sér. 

2.3.4 Starfsfólk leikskólans 

Starfsmannastefna í leikskólum er mikilvæg sem hvatning, skuldbinding og átak sem hefur 

áhrif á starfið. Það er starfsfólkið sem leitast við að byggja upp aukið félagslegt réttlæti í 

samfélaginu í gegnum starfið. Mikilvægt er að starfsfólkið sé opið og sýni áhuga á 

nærsamfélaginu þar sem þátttaka þeirra í því virkar hvetjandi á aðra. Starfsfólkið þarf að búa 

yfir þekkingu, hæfni og færni til að breyta efnahagslegu, uppeldislegu og félagslegu hlutverki 

leikskólans með tilliti til gæða í daglegu starfi (ECCE AMA! Childcare in learning networks, 

2009). 

Að börn læri að virða aðra hópa og einstaklinga óháð mismun, samanber Siraj-Blatchford 

og Clarke (2000), er nauðsynlegt í nútíma fjölmenningarsamfélagi og sú kennsla á að hefjast 

á yngstu skólastigunum. Þrátt fyrir að á yfirborðinu virðist flestir leikskólar vera vinsamlegir 

staðir telja þær að þar geti samt átt sér stað undirliggjandi ójöfnuður. Þessi ójöfnuður getur 
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að þeirra mati verið sýnilegur, svo sem í mismunandi stefnu, samskiptum, því sem er sýnilegt 

í skólanum eða í breytingum á námskránni eða áætlun sem starfsfólk býður upp á fyrir 

einstaklinga. Þeim finnst mikilvægt að huga að þessu þar sem þessi mál snerta félagsmótun 

barnanna á yngsta aldursskeiði (e. early socialization). Þær lýsa börnum sem viðkvæmum á 

fyrstu árum þeirra og segja að fullorðnir og einnig önnur börn eigi auðvelt með að hafa áhrif 

á hegðun, aðgerðir, fyrirætlanir og trú hvers barns. Þær halda því einnig fram að börn geti 

aðeins lært að vera þolinmóð, að andæfa ósanngjarnri alhæfingu og að fá jákvætt viðhorf til 

fjölbreytileika ef þau sjá fullorðna í kringum sig gera hið sama. 

Allir búa yfir menningu, gildum og trú, ekki aðeins innflytjendur, og kennarar þurfa að 

skilja það (Anna Lilja Sævarsdottir, Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Hermína Gunnþórsdóttir, 

2013) en stundum eru þeir ekki meðvitaðir um hvernig menningarlegur bakgrunnur þeirra 

hefur áhrif á hvernig þeir koma fram við aðrar fjölskyldur (Hamilton, Roach og Riley, 2003). 

Að mati Vandenbroeck (2015) er mikilvægt til að öllum börnum líði vel að leikskólar vinni 

markvisst með fjölbreytnina í barnahópnum, en gæti þess jafnframt að meta börnin ekki 

eingöngu út frá menningarlegum bakgrunni þeirra. Þannig ber að varast ríkjandi 

staðalmyndir í samfélaginu um tiltekna menningarhópa. Hann bendir á að þrátt fyrir að það 

ríki hugmyndir um að aðeins sé ein leið til að vera í ákveðnu samfélagi getur fólk tilheyrt fleiri 

samfélögum og haft margar sjálfsmyndir. Því er ekki hægt að gera ráð fyrir að börn í 

leikskólum séu alveg eins og þær staðalímyndir sem ráða í samfélaginu um börn og foreldra 

með þeirra bakgrunn. Að hafna fjölbreytni felur samkvæmt Vandenbroeck (2015) hins vegar í 

sér að koma eins fram við öll börn. Þetta getur leitt til kynþáttafordóma vegna aðgerðaleysis 

(e. racism by omission). Kennarinn afneitar þá uppruna barnsins í þeirri viðleitni að mismuna 

ekki. 

Viðhorf og gildi foreldra og kennara um hvað það þýðir að læra á leikskólaaldri getur 

verið mismunandi og er að mati Van Laere og Vandenbroeck (2017) ekki enn nógu mikið 

rannsakað. Þau fjalla um áhyggjur foreldra af útilokun barnsins í leikskólanum. Samkvæmt 

skoðun þeirra gæti þetta átt við alla foreldra en sérstaklega fyrir foreldra með erlendan 

bakgrunn. Þessar áhyggjur leiða stundum til þess að foreldrar eru reiðubúnir að aðlagast 

væntingum og reglum kennarans eða skólans. Einnig horfa sumir foreldrar með erlendan 

bakgrunn á leikskólakennara sem hliðvörð (e. gate-keeper) fyrir aðgang barnsins að 

námsmöguleikum og til að vera hluti af leikskólanum og samfélaginu, þar sem 

leikskólakennarinn talar ráðandi tungumál skólans og samfélagsins. Leikskólakennararnir í 

rannsókninni þeirra viðurkenndu þetta hlutverk ekki og horfðu frekar á tvítyngdu börnin sem 

vandamál. Þeir töluðu um börn af erlendum uppruna út frá skorti og töldu þau vera með 

fátæklegan orðaforða og seinkaðan málþroska (Van Laere og Vandenbroeck, 2017). Þetta er 

mikið áhyggjuefni þar sem sýn kennara á börn og væntingar um námsárangur þeirra hefur 
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áhrif á hegðun kennaranna í samskiptum við börnin sem hefur svo aftur áhrif á 

raunverulegan námsárangur barnanna (Pulinx, Van Avermaet og Agirdag, 2015; Van Laere og 

Vandenbroeck, 2017). Hægt er að tengja þetta hlutverk hliðvarðar við niðurstöður úr 

rannsókn þeirra Hönnu Ragnarsdóttur, Fríðu B. Jónsdóttur og Hildar Blöndal (2017); þar sem 

það gekk vel hjá leikskólum að gera foreldra virka þátttakendur í leikskólasamfélaginu horfðu 

foreldrarnir á leikskólana sem aðkomuleið (e. gateway) að stærra samfélaginu. 

Rannsóknir sýna að hágæða leikskólastarf hefur jákvæð áhrif á börn af erlendum uppruna 

og börn sem standa illa að vígi vegna uppruna (Bennet, 2012; Council of the European Union, 

2011; European Commission, 2006). En þar sem Pulinx, Van Avermaet og Agirdag (2015) og 

Van Laere og Vandenbroeck (2017) fjalla um áherslur kennara á skort barna af erlendum 

uppruna og neikvæð áhrif þess, er hægt að vefengja þessar niðurstöður. Þá virðist hágæða 

leikskólastarf ekki vera nóg til að hafa jákvæð áhrif þar sem það vantar jákvætt viðhorf 

kennara til allra barna. 

Helgi Þ. Svavarsson o.fl. (2016) telja mikilvægt að leikskólakennarar horfi á barnið í heild 

en ekki aðeins á það sem skortir, svo sem íslenskukunnáttu, til að það nái árangri í námi. Það 

getur að þeirra mati hindrað þróun í virku samstarfi og virkum samskiptum ef aðeins er horft 

á það sem skortir hjá barninu. 

Siraj-Blatchford og Clarke (2000) halda því fram að það að byrja í leikskóla hafi áhrif á 

menningu barna. Hvernig leikskólakennarar styðja börn í þroska þeirra hefur að þeirra áliti 

áhrif á hvort menningarleg gildi þeirra breytist eða hvort börnin tapi þeim. Ákvörðun sem 

tengist menningu barna á að þeirra mati að koma frá þeim sjálfum en ekki að 

leikskólakennararnir taki ákvörðun fyrir þau. Þær telja samt mikilvægt að kennarar taki eftir 

mismunandi menningarlegum áhrifum og uppeldisvenjum og sýni virðingu þar sem 

viðurkenning og virðing hafa jákvæð áhrif á sjálfstraust og sjálfsmynd barna. 

Þegar verið er að skipuleggja leikskólastarf er gott að hafa í huga áhrif viðfangsefnis. 

Rannsóknir (Þórdís Þórðardóttir, 2015; Þórdís Þórðardóttir, 2017) sýna að börn nota 

þekkingu sína á bókmenntum og ráðandi menningu til að skilja umhverfi sitt, fjölskyldur og 

jafningjahóp betur, en hún er einnig uppspretta fyrir staðalímyndir. Að auki hefur aðgangur 

þeirra að bókmenntum og ráðandi menningu heima fyrir áhrif á tækifæri þeirra til að tjá sig 

um það í leikskólanum. Thordis Thordardottir (2017) lýsir einnig hvernig þessi þekking á við 

að komast inn í leik. Börn nota þekkingu sína á heiminum en þessi þekking getur verið 

mismunandi milli barna. Afleiðing af þessu er að sum börn verða útilokuð þar sem þau búa 

að mati hinna barnanna ekki yfir nægri þekkingu á ráðandi menningu til að vera með. Að 

mati Þórdísar Þórðardóttur (2015) veitir þessi þekking einnig virðingu hjá jafningjahópnum 

og segir hún (bls. 18) að „virðingarsess leikskólabarnanna réðst af þekkingu þeirra á 

barnaefni, kyni og uppruna, menntun foreldra og mati eða viðhorfum kennara.“ 
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Siraj-Blatchford og Clarke (2000) mæla með því að hafa mismunandi viðfangsefni í boði 

fyrir börn, svo sem bækur, dúkkur og myndir sem sýna hvergi staðalímyndir heldur myndir af 

fólki af erlendum uppruna og fólki úr minnihlutahópum eins og í okkar samfélagi. Svo mæla 

þær með að nota það viðfangsefni í samræðum við börn. Að auki leggja þær áherslu á að 

skipuleggja leik og starf sem sýna bæði líkindi og mun. Mikilvægt er að koma til skila að 

minnihlutahópar séu eðlilegt fólk. 

DECET eða Diversity in Early Childhood Education and Training sameinar net af 

evrópskum samtökum með sameiginleg markmið sem eru tengd fjölbreytni í 

leikskólastarfinu og í leikskólakennaranáminu. Þar (DECET, 2007) komu fram sex meginreglur 

sem hægt er að nota til að örva gagnvirka umræðu og að útrýma neikvæðum viðhorfum. 

Einnig er hægt að nýta þær til að þróa frekari starfshætti sem búa yfir virðingu fyrir 

fjölbreytni. Meginreglurnar sex eru: 

1. Öllum líði eins og þeir tilheyri. 

2. Allir eru valdefldir til að þróa fjölbreytta þætti sjálfsmyndarinnar. 

3. Allir geta lært hver af öðrum yfir menningarleg og önnur mörk. 

4. Allir geta tekið þátt sem virkir borgarar. 

5. Allir eru virkir í að vinna gegn hlutdrægni í gegnum opin samskipti og vilja til að  

þróast. 

6. Allir vinna saman til að útrýma stofnanaformum af fordómum og mismunun.  

Í næsta kafla verður fjallað um aðferðina sem notuð var í þessari rannsókn til að nálgast það 

markmið að komast að því hvaða aðferðir eru notaðar í leikskólum til að efla félagslega stöðu 

og þátttöku barna af erlendum uppruna og fjölskyldna þeirra í íslensku samfélagi. 
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3 Rannsóknin 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða aðferðir hafa gefist vel til að styðja börn og 

foreldra af erlendum uppruna til þátttöku í íslensku samfélagi. Til að nálgast það markmið 

var gerð eigindleg rannsókn með almenna nálgun (e. generic approach) til að komast að því 

hvaða aðferðir eru notaðar í leikskólum til að efla félagslega stöðu og þátttöku barna af 

erlendum uppruna og fjölskyldna þeirra í íslensku samfélagi. Í kaflanum sem hér fer á eftir er 

fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar og greint frá rannsókninni. 

3.1 Aðferðafræði rannsóknarinnar 

Til að svara rannsóknarspurningunum var notast við eigindlega aðferðafræði. Eigindleg 

aðferðafræði er almennt hugtak sem er notað til að lýsa ítarlegum rannsóknum sem hafa 

félagsleg fyrirbæri að viðfangsefni og hlutverk rannsakandans er mikilvægt. Þessi aðferð 

byggir á munnlegum og sjónrænum samskiptum til að svara spurningum og rannsakar fólk í 

sínu náttúrulega umhverfi og spyr spurninga á borð við hvernig og hvers vegna. Verufræði 

eigindlegu rannsóknaraðferðarinnar að mati Lichtman (2013) er að sannleikurinn sé 

afstæður eða að ekki sé til einhver einn sannleikur heldur sé hann smíðaður af 

áhorfandanum. 

Í eigindlegum rannsóknum með almenna nálgun þarf samkvæmt Lichtman (2013) ekki að 

velja aðeins eitt rannsóknarsnið og með því er leyfilegt að nota mismunandi aðferðir til að 

afla gagna og greina þau. Sigurlína Davíðsdóttir (2013) heldur því fram að sem rannsakandi 

sé ekki hægt að vera hlutlaus þar sem hann byrjar rannsóknina með ákveðnar hugmyndir og 

best sé að viðurkenna þær og setja þær fram við upphaf rannsóknarinnar. Lichtman (2013) 

bendir á að rannsakandi er þátttakandi í öllum þáttum rannsóknarinnar. Gagnanna er aflað 

og þau greind með augum rannsakandans. Hlutverk rannsakandans er þannig mjög 

mikilvægt þar sem hann mótar rannsóknina (Lichtman, 2013). Rannsakandi þessarar 

rannsóknar hefur reynslu af útfærslu félagslegs hlutverks leikskólans í Belgíu og skoðar því 

starfið hér á landi út frá ákveðnu sjónarhorni. Þessi bakgrunnur og sjónarhorn hafa áhrif á 

hvernig hann síar upplýsingar og hvernig hann leitar að svörum við 

rannsóknarspurningunum. 
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3.2 Viðtöl  

Hugtakið einstaklingsviðtöl lýsir aðferð þar sem rannsakandi er í samtali eða viðtali við 

þátttakanda og þeim er oftast stýrt af föstum spurningum í stöðluðum viðtölum, með lista 

yfir efni eða spurningar í hálfopnum viðtölum, en einnig geta viðtöl verið djúp, óformleg eða 

óskipulögð. Hægt er að hugsa um það sem samtal með tilgang. Tilgangurinn er að afla gagna 

eða upplýsinga (Lichtman, 2013). 

Í þessari rannsókn er stuðst við hálfopin viðtöl til að afla gagna. Hálfopin viðtöl (e. semi-

structured interviews) eru samkvæmt Flewitt (2014) aðferð sem býður upp á mikinn 

sveigjanleika í eigindlegum rannsóknum þar sem rannsakandinn hefur spurningar sem grunn 

sem hann styðst við en hann hefur jafnframt þann möguleika að koma með nýjar spurningar 

þegar það á við. Rannsakandinn er með viðtalsramma til hliðsjónar en þrátt fyrir það eru 

viðtölin líkari samtölum sem við eigum í daglegu lífi og þess vegna getur það hjálpað 

viðmælandanum og sömuleiðis rannsakandanum að slaka á sem gerir það að verkum að 

svörunin verður persónulegri (Flewitt, 2014). Þegar viðtalsramminn er of þröngur getur það 

að mati Helgu Jónsdóttur (2013) haft hindrandi áhrif á þátttakanda til að geta tjáð sig 

frjálslega.  

Þegar rannsóknin snýst um að skoða reynslu fólks eða skynjun henta viðtöl vel sem 

gagnasöfnunaraðferð. Ákvörðun um hvort nota eigi þessa aðferð byggir á því mati hvort það 

muni vera öflugasta aðferðin til að safna gögnum sem svara rannsóknarspurningunum (Helga 

Jónsdóttir, 2013). 

Í þróun viðtalsramma (sjá viðauka) var tekið mið af MEMOQ sem er sjálfsmatsskýrsla 

(Declercq og fl., 2016) og einnig af spurningalistanum sem kallast „Fjölbreytni í myndinni“ 

(ECCE AMA! Childcare in learning networks, 2007b). 

Rannsakandinn fór í tiltekna leikskóla (sjá kafla 3.3) og öll viðtölin fóru fram í þeim. Í 

viðtölunum var stuðst við viðtalsrammana þrjá. Mismunandi viðtalsrammi var fyrir 

leikskólastjóra, deildarstjóra og foreldra (sjá viðauka A, Á og B). 

3.3 Þátttakendur 

Í kaflanum hér að neðan er um tilbúin nöfn viðmælenda að ræða þar sem öllum nöfnum 

þátttakenda og leikskóla hefur verið breytt. Þátttakendur voru þrír leikskólar víða á landinu 

með hátt hlutfall af börnum af erlendum uppruna þar sem unnið hefur verið markvisst með 

viðfangsefnið og leitað er að góðum aðferðum. Viðtöl voru tekin í byrjun febrúar 2018 við 

leikskólastjórana þrjá og tvo deildarstjóra í hverjum skóla. Allir deildarstjórar voru annað 

hvort með leikskólakennaramenntun eða með B.Ed.-gráðu í leikskólakennarafræðum, B.S.- 

eða B.A.-gráðu í öðrum greinum. Til dæmis voru tómstunda- og félagsfræðingur og iðjuþjálfi í 
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deildarstjórastöðu. Auk þess voru tekin viðtöl við samtals þrjár mæður af erlendum uppruna 

úr þessum leikskólum til að fá sýn þeirra. Foreldrarnir sem tóku þátt í rannsókninni virðast 

hafa verið í nokkuð góðri stöðu. Af þeim þremur voru tveir með háskólagráðu. 

Leikskólinn Glaðheimar er sá leikskóli rannsóknarinnar sem er með hæsta hlutfall barna 

af erlendum uppruna og eru þau meirihluti barna í leikskólanum. Í þessum leikskóla starfa 

Karen sem leikskólastjóri, Þórunn sem aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjóri og Eva sem 

deildarstjóri. Karen og Eva eru báðar leikskólakennarar og Eva er með B.A.-gráðu í annarri 

grein. Leikskólinn Gullborg hefur um 30% barna af erlendum uppruna. Leikskólinn hefur 

unnið samkvæmt LAP-aðferðinni. Í þessum leikskóla starfa leikskólakennararnir Guðjóna sem 

leikskólastjóri og Dagbjört og Heiðrún sem deildarstjórar. Þær luku allar B.Ed.-prófi í 

leikskólakennarafræði fyrir 1. júlí 2012 sem veitti þeim rétt á leyfisbréfi. Leikskólinn 

Tröllaheimar telur einnig um 30% barna af erlendum uppruna og vinnur eins og leikskólinn 

Gullborg með LAP-aðferðina. Í þessum leikskóla starfa Oddný sem leikskólastjóri og Arna og 

Sölvi sem deildarstjórar. Arna útskrifaðist með B.Ed.-gráðu í leikskólakennarafræðum eftir 

2012 og Sölvi er með háskólagráðu í annarri grein en er í framhaldsnámi til að fá leyfisbréf til 

að kenna á leikskólastigi.  

Leikskólarnir eiga það sameiginlegt að leikskólastjórarnir eru frekar nýlegir í starfinu og 

eru enn að þróa nýjar skólanámskrár fyrir leikskólana. 

Valdir voru leikskólar sem henta rannsókninni eftir skoðun opinberra gagna, skoðun 

matsskýrslna um leikskóla á vefnum, skoðun heimasíðna og auk þess var haft samband við 

skólaskrifstofur. Leitað var að skólum sem hafa sýnt fram á árangursríkt fjölmenningarlegt 

leikskólastarf. Meðvitað var ákveðið að velja ekki aðeins leikskóla á höfuðborgarsvæðinu til 

að fá sýn á hvernig þetta starf mótar sig á Íslandi en ekki aðeins á höfuðborgarsvæðinu. 

Tilgangurinn með því er ekki að alhæfa en niðurstöðurnar gætu gefið vísbendingu um 

starfsaðferðir. 

Í fræðunum er þessi aðferð sem notuð er við val á þátttakendum kölluð tilgangsúrtök eða 

markmiðsúrtök (e. purposive sampling). Mayan í Lichtman (2013) telur að þessi aðferð sýni 

muninn á milli megindlegra og eigindlegra rannsóknaraðferða þar sem eigindlegar 

fyrirspurnir velta á sýnum eða þátttakendum sem eru valdir með markvissum hætti. Að mati 

Morse í Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir (2013) er í tilgangsúrtaki ekki ákveðið fyrir 

fram hversu margir munu taka þátt í rannsókninni. Með vali á þátttakendum í þessari aðferð 

er byggt á persónulegri þekkingu þeirra og hægt er að bæta við þátttakendum í ferlinu. Í 

anda hugsmíðahyggju (e. constructivism) sbr. Appleton og King í Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir (2013) verður leitast við að velja sem fjölbreyttastan viðmælendahóp til að fá 

fram mikilvæg atriði fyrirbærisins og mannlegrar reynslu. 
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3.4 Greining gagna 

Viðtölin fóru fram á íslensku en mæðurnar notuðust stundum við ensku í viðtölum. 

Tilvitnanir mæðranna voru þýddar yfir á íslensku í niðurstöðukaflanum. Viðtölin, sem voru á 

milli hálftíma og rúmlega eins og hálfs klukkutíma löng, voru afrituð af rannsakandanum yfir í 

ritaðan texta. Þessi textagögn úr hverjum leikskóla voru flokkuð saman og síðan var 

þemagreining notuð og fylgt eftir ferlinu sem Lichtman (2013) fjallar um. Við þemagreiningu 

gagna var rannsakandinn með rannsóknarspurningarnar og viðtalsrammana til hliðsjónar. 

Ferli þemagreiningar byrjar samkvæmt henni með lyklun, flokkun gagnanna og síðan eru 

útbúin þemu. Það eru sex skref sem þarf að fylgja í þessu ferli. Fyrst eru fundnir lyklar sem 

lýsa innihaldi textans. Í þessari rannsókn voru það lykilorð á borð við virðing, traust, vellíðan 

og upplýsingar. Annað skref snýst um að fara ítarlega yfir lyklana og í þriðja skrefi verða 

fyrstu flokkarnir búnir til. Flokka sem búnir voru til er enn hægt að finna undir þemunum, svo 

sem endurspeglun barnahóps, notkun móðurmáls, áhersla á dagleg samskipti við foreldra og 

að stíga skrefi lengra og svo framvegis. Í fjórða skrefinu er farið vel yfir gögnin og flokkarnir 

lagaðir til í samræmi við þann yfirlestur. Í fimmta skrefi er farið vel yfir fyrstu flokkana og 

undirflokkana og að lokum er farið frá flokkunum yfir í þemu. Þemu rannsóknarinnar eru 

þátttökuaðlögun, börn, foreldrasamstarf, tenging við nærsamfélagið og starfsfólk 

leikskólans. 

3.5 Siðfræði 

Höfuðreglurnar fjórar sem rannsakandi hefur í siðfræði við öflun gagna eru sjálfræðisreglan, 

skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan. Áhætta í eigindlegum aðferðum er ekki 

jafnmikil og í meðferðarprófum en samt eru eigindlegar aðferðir ekki án áhættu fyrir 

þátttakendur. Í eigindlegum aðferðum eiga djúpviðtöl sér oft stað og þessi viðtöl geta verið 

tilfinningaleg. Mikilvægt er að valda þátttakendum ekki skaða. Þegar unnið er með 

minnihlutahópa eins og gert er í þessari rannsókn er mikilvægt að vernda þá fyrir áhættu 

(Sigurður Kristinsson, 2013). 

Rannsókn af þessu tagi er ekki leyfisskyld en var engu að síður tilkynnt til Persónuverndar 

(sbr. lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000) og ber númerið 

S8552/2018. 

Kynningarbréf og ósk um þátttöku var send til leikskólastjóra. Í bréfinu kom fram að 

þátttakan væri nafnlaus og órekjanleg til einstaklinga. Í byrjun hvers viðtals var óskað eftir 

upplýstu samþykki. Samkvæmt kenningum Jóhönnu Einarsdóttur (2016) er upplýst samþykki 

áframhaldandi ferli (e. ongoing process) sem felur í sér að gefa þátttakendum upplýsingar í 

byrjun rannsóknarinnar en einnig er hægt að endursemja þegar lengra er komið í ferlinu. 

Alderson (2014) segir að upplýst samþykki sé siðferðislegt grunnatriði svo að fólk skilji um 
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hvað er að ræða. Hún bendir líka á að fólk megi alltaf neita þátttöku og þurfi ekki að gefa upp 

ástæður fyrir þeirri neitun. Lichtman (2013) segir að það sé sanngjörn vænting fólks að vera 

upplýst og það geti gefið upplýst samþykki eða neitað þátttöku og að rannsakandinn megi 

ekki vera uppáþrengjandi. Samkvæmt skilgreiningu hennar þýðir það að vera uppáþrengjandi 

að troða sér inn á tíma þátttakenda, svæði þeirra og einkalíf. 

Auk upplýsts samþykkis og þess að vera ekki uppáþrengjandi eru fleiri meginreglur 

siðfræði að mati Lichtman (2013). Hún fjallar (eins og Sigurður Kristinsson, 2013) um 

skaðleysisregluna og segir að það þegar rannsakandi taki eftir því að rannsóknin hafi skaðleg 

áhrif á þátttakanda sé best að hætta við þrátt fyrir að það þýði að það hafi neikvæð áhrif á 

skipulag rannsóknarinnar. Að auki er talið mikilvægt að rannsóknin sé undir nafnleynd; að 

gögnin séu trúnaðarmál; að rannsakandinn skapi umhverfi sem er áreiðanlegt en fara varlega 

með það svo að þátttakendur hugsi ekki að vinátta þróist; að túlkun gagna eigi að vera í 

samræmi við gögnin sem rannsakandinn sýnir þátttakendum; að rannsakandinn eigi gögnin 

en taka skuli tillit til þátttakenda (Lichtman, 2013). 

Það var hvergi túlkur í viðtölunum. Íslenskukunnáttan var mismunandi milli foreldra en 

þeir notuðust við ensku þegar þeir áttu í erfiðleikum með að tjá sig á íslensku. Þegar unnið er 

með þátttakendur sem tala tungumálið sem viðtalið fer fram á aðeins að takmörkuðu leyti 

þarf að taka tillit til skilnings þeirra þegar beðið er um upplýst samþykki en einnig ígrunda 

hvort þeir nái að taka virkan þátt í rannsókninni og hvernig máttarstaða hefur áhrif á 

þátttöku þeirra (Lichtman, 2013). 
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4 Niðurstöður rannsóknarinnar  

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar út frá þeim fimm 

meginþemum sem komu fram við greiningu gagna og byggja á viðtalsrammanum. Þemun 

eru: þátttökuaðlögun, börn, foreldrasamstarf, tenging við nærsamfélagið og starfsfólk 

leikskólans. Eins og segir hér að framan (í kafla 3.3) er um tilbúin nöfn viðmælenda að ræða 

þar sem öllum nöfnum þátttakenda og leikskóla hefur verið breytt. 

Fyrsta þemað er þátttökuaðlögun og stendur það eitt og sér því að ekki var hægt að 

flokka það með hinum þemunum þar sem þátttökuaðlögun snertir alla aðila og er 

samtvinnað öllum þemunum. 

4.1 Þátttökuaðlögun 

Þátttökuleikskólarnir þrír voru allir með þátttökuaðlögun og fjölluðu um jákvæð áhrif hennar 

á móttöku barna og foreldra af erlendum uppruna. Í tveimur leikskólanna er notast við túlka í 

aðlöguninni og í einum leikskóla líka eftir að aðlögun er lokið ef þörf þykir. Þórunni, sem er 

aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjóri í leikskólanum Glaðheimum sem er með mjög hátt 

hlutfall af börnum af erlendum uppruna, finnst mikilvægt að standa vel að aðlöguninni og 

fjárfesta í túlkaþjónustu. Hjá henni fá eldri börn túlk eftir að aðlögun lýkur ef þau þurfa á því 

að halda. Að auki fá börn aftur aðlögun ef þau hafa verið í heimalandi sínu í lengri tíma og 

eiga erfitt með að byrja aftur í leikskólanum. Vitnisburður hennar sýnir tillitssemi og að 

stuðst er við einstaklingsmiðaða aðferð: 

Við erum oft með túlka líka með í ferlinu. Það er misjafnt hvað þau þurfa marga 

daga að hafa túlkinn en stundum höfum við sem sagt haft túlkinn aðeins eftir á. 

Barn til dæmis fjögurra til fimm ára og við finnum að það er ekki alveg öruggt þá 

höfum við líka stundum haft túlkinn svolítið eftir á. 

Sölvi, sem er deildarstjóri í Tröllaheimum og er í framhaldsnámi til að öðlast leyfisbréf, leggur 

áherslu á tungumál og á að byggja brú milli tungumála og menningarheima. Hjá honum, eins 

og hjá Þórunni, er einhver viðstaddur í þátttökuaðlöguninni sem talar móðurmál foreldra og 

barna. Hann segir eftirfarandi um þátttökuaðlögun á sinni deild:  

Sko við fáum yfirleitt eins og hérna þá fáum við einhvern sem talar sama 

tungumál og foreldrarnir sko. […] og það sem sagt þá er kennarinn með, þrír 
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kennarar t.d. sem eru pólskir og þeir vinna svolítið með okkur. Íslendingar sem 

eru ekki rosa færir í pólsku og við reynum að mynda svona smá brú með börnin 

að þá ætlumst við til þess að barnið tali íslensku í leikskólanum og læri íslensku 

hjá okkur en talar móðurmálið sitt pólsku heima. […] Þannig að aðlögun er í 

rauninni mest í þessu formi, við erum að bjóða þau náttúrulega velkomin og 

reynum að gera hlutina á þeirra forsendum, ekki okkar forsendum fyrir 

foreldrana og reyna að fá þau með okkur í starfinu. 

Dagbjört, sem er leikskólakennari og starfar sem deildarstjóri í Gullborg, er eins og hinir mjög 

jákvæð um reynslu sína af þátttökuaðlögun og segir að hún hafi gengið rosalega vel. Um 

foreldrana segir hún að þeir séu með börnunum sínum í þrjá daga. Auk þess fjallar hún um 

samskipti milli foreldra og starfsfólks þar sem þessi tími er gott tækifæri til samtals. Einnig 

stuðlar hann að samtali á milli foreldra. Dagbjört segir:  

Og þarna eru þau alveg með börnunum, sjá alveg um þau og þessi aðlögun hefur 

reynst mjög vel. Börnin eru sem sagt búin að vera þá með foreldrunum sínum og 

við erum búin að tala við þau og svona. Og þarna tala við forelda og svona. […] 

Foreldrarnir eru samt svolítið að kynnast líka það er nefnilega gott. […] Maður sér 

það alveg að það er erfiðara að vera með ef þú þekkir ekki málið, þá ert þú 

félagslega einangruð. […] Þegar foreldrarnir fara. Þau eru miklu öruggari. Þau eru 

búin að sjá okkur í starfinu og það eru allir duglegir náttúrulega að spjalla við 

foreldrana og svona. 

Heiðrún starfar einnig sem deildarstjóri í Gullborg en þar var notast við þátttökuaðlögun í 

annað skipti. Hún talar um hvernig þátttökuaðlögun er einstaklingsmiðuð og það hvernig 

starfsfólkið læri þannig á heimamenningu barnsins og þau áhrif sem það hefur á samskiptin 

við foreldrana: 

Það er náttúrulega miklu meira að sinna svona þörfum hvers og eins. Það er 

svona að koma til móts og kynnast foreldrunum. Þú veist þá sjáum við svolítið 

hvað barnið þarf og foreldrarnir. Þú veist svona meiri samskipti, betri samskipti, 

og búið að ganga mjög vel og líka þegar þú ert með foreldrana þá lærir þú svolítið 

inn á… Nú er það meira svona blandað. Þú veist þau eru að hjálpa okkur og við 

erum að hjálpa þeim. 

Arna, sem er deildarstjóri í Tröllaheimum, nefnir einnig það að foreldrarnir hittist á þessum 

þremur dögum og er sammála Heiðrúnu um það hvernig starfsfólkið lærir á heimamenningu 
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barnsins þegar foreldrar taka þátt í aðlöguninni og þau áhrif sem aðlögunin hefur á 

samskiptin við foreldra: 

Bara þá hittast sko allir foreldrarnir sem eiga börn í árganginum. […] og það er 

svona… já mér finnst þetta… gott þú veist fyrir foreldrana af því að þau fá að sjá 

skilurðu, hvernig við vinnum og kynnast betur starfsfólkinu og umhverfinu af 

leikskólanum og við fáum líka starfsfólkið, að sjá hvernig foreldrarnir eru að sinna 

barninu […] og svona meiri samskipti sem eigi sér stað kannski þegar foreldrarnir 

eru með okkur allan daginn. 

Eva, sem er deildarstjóri á eldri deild í Glaðheimum, vinnur einstaklingsmiðað og leggur 

áherslu á að foreldrarnir kynnist leikskólastarfinu með börnum sínum í gegnum 

þátttökuaðlögunina: 

Við erum með þátttökuaðlögun svo foreldrar eru með börnunum fyrstu dagana 

og taka þátt í starfinu og kynnast og eiga þá tækifæri að kynnast starfinu með 

börnunum. Spilað svona pínu eftir eyranu hvernig gengur en það er sem sagt 

þátttökuaðlögun svo foreldrar kynnast starfinu um leið og börnin. 

Áhugavert er viðhorf Karenar, sem er leikskólastjóri í Glaðheimum, til hlutverks starfsfólks af 

erlendum uppruna í þátttökuaðlöguninni. Hún telur að starfsfólk sem talar sama tungumál 

og foreldrarnir geti aðstoðað í aðlögun: 

Þær geta þá sagt frá hvernig gekk í dag og hafa svona aðstoð í hérna í aðlögun og 

svona, stuðst við þær og spjalla við þær og á kaffistofu, ekki beint aðlagast en 

samt ekki of háða. En vera svona smá stuðningur. Fara og boðið þeim kaffi og 

svona bara spjalla. En við höfum líka verið með túlka, verið með túlka í 

þátttökuaðlöguninni. 

Hægt er að segja að allir þátttakendur séu jákvæðir um reynslu sína með þátttökuaðlögun og 

áhrif sem hún hefur á samskipti við börn og foreldra þeirra. Hún gefur þeim tækifæri að 

kynnast fjölskyldunum betur og vinna þannig einstaklingsmiðað. 

4.2 Börn 

Hér á eftir verður fjallað um helstu niðurstöður úr viðtölum við starfsfólk leikskólanna um 

starf þeirra með börnunum, hvað það gerir til að efla vellíðan þeirra og styrkja þau í lífinu. Að 

auki kemur sýn foreldra á starfið einnig fram. Helstu niðurstöðurnar um vellíðan barna 

grundvallast á því að leikskólarnir endurspegla barnahópinn og fjölskyldur þeirra og nota 
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móðurmál barna í daglegu starfi. Að auki er börnum oft hrósað og starfsfólkið horfir á 

styrkleika þeirra og byggir á þeim. 

4.2.1 Endurspeglun barnahóps og fjölskyldna þeirra 

Leikskólarnir eiga það sameiginlegt að þeir reyna allir að endurspegla heimamenningu 

barnsins á einhvern hátt. Það er mismunandi milli leikskóla og starfsfólks hvaða leiðir er 

stuðst við en þær eiga samt margt sameiginlegt. Sumir velja að nota viðfangsefni svo sem 

bækur, fjölskyldumyndir og fána og hafa þær sýnilegar í leikskólanum. Aðrir vilja frekar hafa 

umræðu um fjölbreytni í daglegu starfi, svo sem hvernig þeir tala við börnin og velja efni til 

hópastarfs og hafa minna uppi á vegg. Leiðir Karenar við að endurspegla barnahópinn og 

fjölskyldur þeirra eru margvíslegar. Hún telur mikilvægt að vera með viðfangsefni sem allir í 

leikskólanum geta speglað sig í. Hún hefur meðal annars stuðst við notkun mynda, dúkkur, 

bækur og Skype-fundi við fjölskyldur barna sem ekki eru staðsettar á Íslandi en eru í fríi í 

heimalandinu eða búa erlendis. Hún fjallar um hvernig hún gerir þetta í daglegu starfi: 

Svo þú veist það er náttúrulega, reynum við að endurspegla fjölbreytileikann sem 

er staðfest, svartir og litaðir krakkar og alls konar, þú veist við erum orðin svo 

fjölbreytt land, eða þú veist. Við reynum að kaupa bækur, líka sem tengjast 

orðflokkum sem við erum að vinna upp og við erum að setja upp tilkynningar á 

pólsku og ensku. Þú veist og þá náttúrulega kemur fram fjölbreytileikinn. 

Hér að neðan segir hún frá fjölskyldumyndunum sem börnin eru með í leikskólanum sem 

notaðar eru til að efla vellíðan þeirra. Hún fjallar um hvernig myndirnar eru búnar til í 

þátttökuaðlöguninni og hvernig þær eru notaðar: 

Foreldrar gera allt þetta í þátttökuaðlöguninni, búa til myndir og við köllum þetta 

bara svona eins og að vera með teppi… eða bangsi… og þau eru mikið með þessar 

myndir.[…] og þá eru þau að strjúka og svona. Og svo erum við að skoða, já þetta 

er bróðir þinn og það er mamma, mamma kemur að sækja þig á eftir. Og þetta er 

bara svona öryggi. […] Við gerum þetta á haustin en svo þegar þau er komin á 

eldri deild eru þau eiginlega hætt að þurfa að halda á þessu. Svo við notuðum 

þær til að gera sögu eins og svona puppets. Við klipptum þær niður og þau 

bjuggu til sögu með fjölskyldunni sinni. 

Þórunn fjallar einnig um notkun fjölskyldumynda, bóka með sýnilegri fjölbreytni og dúkkna. 

Að auki segir hún frá því að foreldrar koma með heimagerðan mat í leikskólann þegar 

eitthvað er gert til skemmtunar, til dæmis á jólaball. Af hennar frásögn er einnig hægt að 

merkja að hún hefur verið í góðum samskiptum við foreldra: 
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Það var einmitt foreldri um daginn að spyrja hvort hún mætti kenna að elda 

svona núðlur. Hvenær á ég að kenna ykkur núðlurnar. Þú veist. Eitthvað svona. 

Hún var tilbúin alveg. Henni fannst það mjög greinilega skemmtilegt. Af því allir 

voru að hæla henni. Stundum koma þau með á hlaðborð, svona jólahlaðborð og 

jóla nei sumarhátíð og svona. […] Hún þekkir svona og treystir okkur þú veist. 

Maður finnur árangur. Hvernig segir þú það já að þessi sem eru búin að vera 

lengur eru meira opin svona fyrir alls konar. Við myndum alveg vilja hafa meira. 

Ein mamma var að spila harmonikku. Hún kom í svona partý, spilaði eitthvað fyrir 

krakkana og hérna, það var mjög flott. Hún er bara tónlistarkona. Rosa flott sko. 

Þórunn nefnir sérstaklega að hún reyni að flétta þessa fjölbreytni inn í starfið og notast ekki 

við menningarheimsóknir; þess í stað reynir hún „að taka upp smá menningu frá hinum, 

svona bjóða. En kannski ekki, það er aldrei svona land sem er svona eitthvað, nema bara 

Ísland, það er ekki svona asískur dagur eða eitthvað.“ Eva starfar í sama leikskóla með stórt 

hlutfall barna af erlendum uppruna og því finnst henni sjálfsagt að leikskólinn endurspegli 

heimamenningu barnanna. Hún fjallar um að hún beini athyglinni að fjölbreytni í daglegu 

starfi og leggur áherslu á jafnræði: 

Já já, sko viljandi fléttar maður oft inn til dæmis svona, við erum með 

mismunandi uppruna og gera mismunandi hluti út af öðruvísi bakgrunni. […] Og 

við tölum töluvert mikið um svona að fólk er frá mismunandi löndum og þá er 

þeim gert öllum jafn hátt undir höfði hvort þú ert frá Víetnam eða Litáen eða 

Tyrklandi eða hvaðan þú ert. […] Við erum öll frábær eins og við erum þó við 

séum öll ólík. 

Guðjóna fjallar um aðferðirnar sem hún hefur stuðst við til að gera fjölbreytileikann 

sýnilegan. Foreldrar í leikskólanum hafa einnig verið að taka þátt til þess að gera 

fjölbreytileikann sýnilegan. Hún fjallar um myndaramma með upprunalöndum barna og fleiri 

aðferðir sem er stuðst við: 

Þá höfum við alltaf fána barnanna sem hafa verið í leikskólanum. Það er hún 

Maria frá Kólumbíu sem kaupir þá. Þannig að ef einhver á afmæli þá er fáninn 

þeirra alltaf settur upp þarna við, ég skal sýna þér á eftir. Svo þegar ég kem inn í 

fataklefa þá sé ég, já í gær átti Dorian afmæli og þá er pólski fáninn. […] Uuuuh. 

Og hérna við uuuuh eigum nokkra stóra fána líka fyrir þjóðhátíðardaga barnanna, 

þá flöggum við hérna úti. Til dæmis ein móðir frá Úkraínu, þegar hún fór í 

heimsókn til þeirra þá kom hún með fullt af póstkortum til okkar og gaf okkur 

fána líka. Þannig við reynum að halda upp á þjóðhátíðardaga barnanna. 
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Foreldrar í leikskólanum Gullborg vinna með leikskólastjóranum við að endurspegla 

heimalönd sín. Hins vegar hefur Isabel, sem er foreldri tveggja barna í einum af þessum 

þremur leikskólum, ákveðnar skoðanir um hvernig notast er við viðfangsefni til að gera 

fjölbreytileikann sýnilegan: 

Reynslan af LAP hefur verið að það eru fánar, það eru myndir og ég hef verið 

spurð nokkrum sinnum, Isabel er þetta fáni Tékklands… og hvernig segir þú 

nafnið á tungumáli þínu, er það… Það eru öll þessi bara atriði sem skipta ekki svo 

miklu máli en fyrir mig og líka uuum ok… Að tilheyra ákveðnu landi og að sitja við 

fánann þinn er bara eitthvað sem var einu sinni í þessum þjóðernislegum 

hugmyndum og núna er það að vera… Ég efast um það, ég efast að uuummm 

eins og það er alltaf hætta, einnig þegar þú aðeins tengir við þetta ríkisfang en 

það er fallegt að þeir hafi það. Svo þú sérð þennan hnött á hverri deild, þú sérð 

að tungumálin eru til staðar, hvaða lönd eru til staðar svo ég og börnin mín við 

tölum oft um það eins og þá sérðu hversu mörg lönd sem eru hér og hvaða 

tungumál sem fólk talar hér svo það hefur gerst í raun. (Tilvitnun þýdd af 

rannsakandanum.)  

Isabel var ekki feimin við að deila viðhorfi sínu með starfsfólki leikskólans og sagði þeim af 

hverju henni finnst fánar ekki vera mikilvægir. Viðbrögð deildarstjórans, sem má sjá hér á 

eftir, einkennast af tillitssemi þar sem hann er opinn fyrir athugasemdum og gerir eitthvað 

með þær. Í þessu tilviki hugsaði deildarstjórinn um heimamenningu barnsins. Hér á eftir 

kemur vitnisburður Isabel:  

Ég er miklu meira orðin heimsborgari heldur en Tékki. Svo ég hef þessar rætur og 

veit hvaðan ég kem en ég hef nú þegar tapað sumum sterkum þáttum úr 

menningu minni vegna ferlisins að aðlagast í samfélaginu. Fyrir utan fánana 

höfum við ekki verið eins og Tékkland. Með þessu framsækna viðhorfi bað hún 

okkur að senda myndir af heimilinu svo hún spurði alla svo kannski er það aðeins 

að byrja með, þú veist hvað er heima. (Tilvitnun þýdd af rannsakandanum.) 

Katarzyna er eins og Isabel foreldri tveggja barna í einum af þessum þremur leikskólum. Hún 

hefur einnig skoðanir á notkun fána í leikskólanum og hún virðist vera frekar jákvæð 

gagnvart starfsemi leikskólans og hvernig hann endurspeglar barnahópinn: 

Já uuuu… Pólsk flagg hér jin dobre á pólsku já þau alltaf mm…. Hvenær er pólsk 

dagur they celebrate it.. they… alla löndin líka… það er gott. At.. uuuh annað börn 
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they… vita að við erum frá Póllandi já… Stundum uuuh læra pólsk orð jin dobre 

og svona á pólsku, mjög gott. 

Arna segir frá aðferðum sínum og leikskólans yfirleitt við að endurspegla barnahópinn og 

fjölskyldur þeirra í leikskólastarfinu. Meðal annars fjallar hún um hnött sem er í forstofu 

leikskólans sem hefur hendur í kring og alla fána barna af erlendum uppruna í leikskólanum. 

Auk þess sagði hún frá verkefni sem var unnið í hópastarfi. Í þessu verkefni voru teknar 

myndir af börnunum, prentaðar út og klipptar niður. Myndirnar voru klipptar þannig að það 

voru ennið, augun nefið og munnurinn sem voru aðskilin í búta. Börnin þurftu að finna sjálf 

sig og líma sig á karton. 

Allir í hópnum voru með augun sín hér svo sagði ég bara nú máttu finna þín augu, 

þitt nef og búa til þig. Þá náttúrulega skoða hina og svona, nei þetta ert þú. Ætli 

þetta sé ég? Og hvort þau fatti, er þetta ég? Það var mjög skemmtilegt verkefni. 

Þeim fannst þetta æðislegt. Þetta er svona eitthvað sem þú ert að gera við þig. 

Þú ert sjálfur að gera þig. Þeim fannst það ótrúlega gaman. Og kannski finnur þú 

bara, vá þú ert þú, veistu þú ert eiginlega með eins nef og ég. 

Oddný segir að alltaf sé lögð áhersla á uppruna hvers og eins og að það sé talað við börnin og 

foreldra þeirra um rætur í mismunandi löndum. Það er reynt að sýna fjölbreytnina sem 

eðlilegan hluta af lífinu. Oddný segir eftirfarandi: 

Við erum alltaf að leggja áherslu á uppruna hvers og eins og allir eru bara… allir 

eru hver þeir eru... bara alveg sama hvernig þú ert á litinn, ert þú lítil og stór, 

feitur og mjór eða… allir eru bara eins og þeir eru… og við eigum hérna… sumir 

tala svona og aðrir hinsegin og það er bara allt gott og gilt. 

Sölvi hefur stuðst við mismunandi leiðir til að gera fjölbreytileika barnahópsins sýnilegan. Á 

deildinni hans eru meðal annars orð á mismunandi tungumálum á veggjum, samverustundir 

eru margbreytilegar og hann syngur lög á mismunandi tungumálum. Auk þess er skipulagt 

hópastarf á deildinni þar sem hann beinir athyglinni að fjölbreytileikanum. Líkt og Þórunn 

notast hann ekki við menningarheimsóknir: 

Aaahhh sem mér er reyndar meinilla við er að vera að gera eitthvað svona 

sérstakt einn dag, bara mér finnst það frekar að láta ganga og þá er kannski 

svona þemadagur þú veist, að það sé pólskur matur […] já það er svona, mér 

finnst að, mér finnst það einhvern veginn ekki spes að vera að gera það bara einu 

sinni. 
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Hér að neðan er hægt að lesa um hópastarfið hans Sölva þar sem börnin eru virkir 

þátttakendur í að kenna hinum börnunum um uppruna sinn: 

Við notum þetta frekar í hópastarfi […] ekki vera með, út af ég er á móti að vera 

með mikið á veggnum. Við notum frekar sko … þá erum við með svona 

landafræði og svona eins og… þá byrja líka þau alla vega í mínum hóp að útskýra, 

segja frá hvaðan þau koma ef þau þekkja það. […] Eða uppruna, foreldrarnir, frá 

hvaða landi eru þau, svo kannski kem ég með í næsta hópatíma eitthvað um 

landið og þau læra það og þá, svo já ég hef komið þangað, ég hef farið í heimsókn 

þarna og þarna skilurðu. […] Þá er barnið líka að taka þátt í kennslunni. […] Við 

notum frekar þau sem í raun og veru kennsluaðferðir. 

Heiðrún sagðist reyna að vera með sem mesta fjölbreytni sem nær til allra og stundum nota 

myndir í kennslunni. Sara, sem er foreldri í þessum umrædda sama skóla, fjallaði ekki um 

þessar aðferðir í viðtalinu. Ljóst er að leikskólarnir reyna að endurspegla barnahópinn á 

mismunandi vegu. 

4.2.2 Notkun móðurmáls barna í daglegu starfi 

Móðurmál barna er eðlilegur hluti af daglega starfinu í þátttökuleikskólunum. Það hvernig 

starfsfólk notar tungumálið eða hvernig er stuðst við móðurmál þeirra og það notað getur 

verið allt frá því að segja góðan daginn á mismunandi tungumálum í það að vera með 

móðurmálskennslu ef leikskólinn hefur tök á því. Karen leikskólastjóri setur upp tilkynningar 

á mismunandi tungumálum. Þórunn, sem vinnur í sama leikskóla, skráir orð niður á 

tungumáli barnanna og notar þau í samskiptum. Þórunn segir að það séu skiptar skoðanir á 

að leyfa börnunum að tala móðurmál sitt en að það hefur verið leyft í leikskólanum: 

Bara upp á hérna að þau verða ekki alltaf skömmuð. Ekki tala þetta eða þetta 

tungumál. Við höldum að þetta hafi áhrif á sjálfsmyndina að vera ekki bannað 

þetta. Þá svo, stundum þá, þú veist...uuu... kannski erum við í málörvun eða 

eitthvað svoleiðis, þá kannski segjum við ég skil ekki alveg, vilt þú kannski segja 

það aftur á íslensku. Svo held ég að aðalatriðið sé að hlusta og virða þeirra 

menningu sko. Þegar þú færð alltaf skömm og leiðindi þá brotnar, þá byggist ekki 

upp heldur fer það niður. Einhvern veginn svoleiðis. 

Evu finnst einnig mikilvægt að leyfa börnum að tala móðurmálið sitt í leikskólanum en óskar 

samt stundum eftir því að þau tali íslensku í hópastarfi. Þessi ósk kemur frá hugmyndinni að 

allir skilji hver annan og geti verið með. Hún nefnir einnig að það sé stundum óþægilegt fyrir 

hana ef hún skilur börnin ekki í hópastarfi. Hér fjallar hún um viðhorf sitt: 
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Uuum já, það kemur svolítið fyrir að maður þarf að biðja um það. Í svona öllu 

skipulögðu starfi þá óskum við eftir að börnin, til dæmis ef það eru tveir sem eru 

að tala sama tungumálið í hóp þá segjum við já, núna erum við öll að tala íslensku 

að allir skilja út af því við erum í hópastarfi og eitthvað svoleiðis. En í frjálsum leik 

ef þau eru að leika saman og tala pólsku saman þá geri ég ekki athugasemd um 

það. Þú veist þau eiga að fá að tala sitt móðurmál líka. Það er grunnurinn frá að 

vera góður í íslensku er að vera sterkur í móðurmálinu.  

Guðjóna hefur í gegnum árin öðlast mikla reynslu í að vinna með börn af erlendum uppruna 

og leggur áherslu á tungumál í starfinu. Það er venjan að bjóða góðan dag á öllum 

tungumálum leikskólans í samverustundum inni í sal, þar sem allar deildir eru viðstaddar. Eitt 

markmiða hennar er að börnin verði virkt tvítyngd og hún leggur líkt og Þórunn áherslu á 

sjálfsmynd barna út frá móðurmáli: 

Það snýst sem sagt um að gera, sem sagt að efla börnin í að vera virkt tvítyngd 

sem er bara rosalega mikilvægt af því móðurmál er svo stór hluti af 

sjálfsímyndinni. Og ég segi alltaf að ef að börnin fara hérna út með góða 

sjálfsmynd þá eru þeim allir vegir færir. […] Og hérna, þannig að við þurfum að 

reyna að vera mjög meðvituð um að tala við hann á íslensku þú veist en á sama 

tíma leyfa honum að tala sitt tungumál. Og spyrja jafnvel út í það hvað er þetta á 

pólsku, hvernig segir þú það á pólsku. Þannig held ég að það sé hægt að vinna 

markvisst með, og það er það sem við erum að gera hérna. 

Fyrir utan að leyfa börnum að tala móðurmál sitt og bjóða góðan daginn á öllum 

tungumálum fjallar Guðjóna einnig um orðaspjallsaðferð þar sem hún biður foreldra um að 

þýða orðin sem eru notuð svo þau séu einnig sýnileg á tungumáli allra barna á deildinni. Að 

auki segir hún frá að foreldrum sé boðið að lesa inni á deild á sínu tungumáli fyrir öll börnin. 

Hægt er að lesa meira um þetta í kaflanum um foreldrasamstarf. Hún segir frá ástæðu þess 

að þau noti þessa aðferð í leikskólastarfinu: 

En það sem við erum að reyna, við reynum að minnka að það verði fordómar. Að 

börnin séu að upplifa það að við erum misjöfn, eigum mismunandi mál og það er 

ekkert eitt mál sem er betra en hin. Við erum bara öll jöfn. En auðvitað er 

íslenska ríkjandi hérna á Íslandi. Þetta er Ísland, fólk talar íslensku. 

Dagbjört fjallar um sömu aðferðir og Guðjóna, sem eru að bjóða góðan daginn á öllum 

tungumálum leikskólans og að biðja foreldra um að vera með lestrarstundir á sínu tungumáli. 

Hún bætir samt við að hún notist einnig við barnabækur á tungumálum barnanna og að hún 
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biðji stundum um hjálp starfsmanns sem talar sama tungumál ef börnin eigi erfitt með að tjá 

sig: 

Við biðjum þá um að koma að lesa eða eitthvað, þá eru, þá er yfirleitt einhver 

sem tekur þátt í því sko. […] en hérna til dæmis þú veist við bjóðum alltaf góðan 

daginn á öllum tungumálum sem við erum með hérna. […] Þú veist já ef við 

skiljum ekki eða það er eitthvað hjá okkur… að börnum þá höfum við farið með 

þau til Aleksandra. […] Já.. Við… til dæmis hérna, nú koma pólsku börnin líka með 

bækur, við erum svona í lestrarátaki og hérna, og kannski enginn sem getur lesið 

á pólsku en þá erum við að skoða bækurnar og segja þú veist að þetta sé... Þessi 

er frá Póllandi og sama, og svo reynum við að segja orðin... við hverja mynd og 

hérna... þá erum við að reyna, líka á pólskunni og þetta finnst þeim voða 

spennandi sko. 

Aðferðir Heiðrúnar eiga margt sameiginlegt með þeim aðferðum sem Guðjóna og Dagbjört 

notast við í starfinu, sem er eðlilegt þar sem þær starfa í sama leikskóla. Heiðrún talar um 

orðaspjallsaðferðina, lestrarstundir foreldra, það að leyfa börnunum að tala móðurmálið sitt 

og um það að börnin bjóði góðan dag á öllum tungumálum í samverustundum. Hún fær hjálp 

frá foreldrunum til að þýða orðin yfir á þeirra tungumál við orðaspjallsaðferðina. Hennar 

upplifun af þátttöku foreldranna er að þeir sæki ekki sérstaklega í að vera með í 

leikskólastarfinu en að þeir koma oftast þegar beðið er um það. Að auki sagði hún frá því að 

hún reyni stundum að tala pólsku við börnin: 

Við eigum alveg mömmu sem er alltaf tilbúin að… Þú veist, ef þú biður hana en 

hún er ekki að sækjast eitthvað í það. En við mættum líka vera duglegri að fá 

fólkið hingað […] Já og þeim finnst oft, sko út af því ég kann nokkur pólsk orð sko. 

Stundum eru þau bara whaaattt, ha ert þú að tala við mig? Ég segi já, bara hm ok, 

þeim finnst það mjög gaman að reyna líka að læra svona aðeins fyrir þá svona 

smá, borða, sofa, æ þú veist eitthvað svona nokkur. 

Hér að ofan var fjallað um mismunandi aðferðir leikskólanna til að nota móðurmál barna í 

daglegu starfi. Katarzyna, móðir tveggja barna í einum þátttökuleikskóla, var mjög ánægð 

með leikskólastarfið almennt og tjáir sig um eina aðferð. Um notkun móðurmáls segir hún 

um starfsfólk leikskólans að „þau nota siku, pissa. Þau nota pólsk orð með börnin mín. Þau 

skilja pólsku og mér finnst það gott.“ Í leikskólanum hennar Oddnýjar eru samtals töluð tólf 

tungumál. Hún leggur mikla áherslu á notkun móðurmáls í daglegu starfi og hún telur 

mikilvægt að viðhalda kunnáttu barna í móðurmáli sínu: 
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Við erum með pólska starfsmenn sem sagt önnur… sem sagt ein er náms- og 

starfsráðgjafi og ein er leikskólakennari og svo er ein ófaglærð, og sú sem er 

náms- og starfsráðgjafi og leikskólakennarinn, þau eru að taka pólsku börnin í 

samverustundir. […] Það er mikil áhersla á það hér að, sem sagt að börnin sem 

sagt kunna sitt móðurmál alveg 100%, síðan getum við notað íslenskuna til þess 

að byggja ofan á það skilurðu. Ef þau hafa sterkt móðurmál þá eiga þau 

auðveldara með að læra næsta ár. Út af þau hafa góðan orðaforða í einu máli og 

þá getum við sem sagt teygt. 

Þessi móðurmálskennsla kemur einnig fram í viðtalinu við Örnu og Sölva. Hann fjallar eins og 

allir aðrir um það að hann leyfi börnunum að tala móðurmál sitt sín á milli og að starfsfólkið 

sé að kynna sér móðurmál barnanna. Auk þess segist hann nota móðurmál barna á vissum 

hluta í leikskólastarfinu. Hér að neðan segir hann frá notkun LAP-aðferðarinnar sem stuðst er 

við í leikskólanum: 

Orðið stóll skilurðu, þannig þau eiga auðveldara með að tengja, það er svona að 

hjálpa þeim að tengja, þetta heitir það á pólsku. Og þetta heitir þetta á íslensku. 

Til þess að fá þau til þess að koma svona já, kveikja fljótt við... á íslenska bílnum 

sko. […] Nei við erum með pólsku, erum búin að vera með pólsku-

samverustundir. Það eru bara kennararnir sem sjá um þær og þá lesa þær eða 

syngja einhver pólsk lög eða svona. Það er hluti af þessu LAPi, það er að vera með 

líka, að þau megi, verði líka að fá pólsku. Þau verða að slaka á, það þarf ekki alltaf 

að vera að herja á íslensku. […] LAPið er mjög virkt í þessu, eins og á borðunum, 

oft stendur borð, table… Þú veist á öllum tungumálum þeirra sem eru að … þú 

veist á deildinni. 

Isabel, móðir barns í leikskóla, kom ekki inn á notkun móðurmálsins í leikskólastarfinu en 

Sara fjallaði hins vegar á jákvæðan hátt um þessa aðferð. Henni finnst gott að starfsfólkið 

biðji þau um að skrifa niður orð í móðurmáli þeirra og telur LAP vera mjög góða aðferð fyrir 

börn af erlendum uppruna. Hún tengir notkun móðurmáls við upplifunina að vera velkomin: 

Og hérna eins og við erum bara velkomin þá má hafa bara… öðruvísi tungumál, 

það má syngja í erlenda tungumál og hérna já […] en mér finnst það já það er 

umhverfi hérna í mismunandi tungumál eins og svona, herbergi það er hægt að 

sjá baðherbergi og svona. Ég segi ekki svona mikið en það er eitthvað. 

Þátttökuleikskólarnir þrír eiga það sameiginlegt að stuðla að notkun móðurmáls barna í 

leikskólanum og horfa á kunnáttu móðurmáls sem mikilvæga. Móðurmál barna var tengt við 
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sjálfsmynd þeirra og einnig tengdi foreldri það við upplifunina að vera velkomin(n). Hér að 

neðan má lesa meira um foreldrasamstarf í þessum leikskólum. 

4.3 Foreldrasamstarf 

Hægt er að segja að foreldrasamstarf í leikskólunum einkennist af því að það er stuðlað að 

daglegum samskiptum við foreldra og að starfsmennirnir leggja sig fram og stíga skrefi lengra 

til að aðstoða þá. Lykilorðin sem lýsa foreldrasamstarfinu í þessum leikskólum eru virðing, 

traust, tillitssemi og einstaklingsmiðað. 

4.3.1 Áhersla á dagleg samskipti 

Leikskólarnir þrír virðast hugsa og ígrunda daglega samskipti sín við foreldra. Allir 

leikskólarnir notast meðals annars við túlk þegar á því þarf að halda og leggja áherslu á að 

foreldrar fái upplýsingar um barnið í lok dagsins. Karen stendur mjög nálægt fjölskyldunum 

og hægt er að lesa úr viðtalinu að hún vinnur starf sitt af öllu hjarta. Hún telur samskipti og 

upplýsingaflæði mikilvæg og segir að það sé „rosalega óþægilegt að geta ekki fengið 

upplýsingar um hvernig barninu leið yfir daginn.“ Þegar það er starfsfólk sem talar sama 

tungumál og foreldrarnir þykir henni vera sjálfsagt að sá starfsmaður veiti foreldrum 

upplýsingar um líðan barnsins á þeirra tungumáli. Einnig segir hún að starfsfólk sem talar 

sama tungumál geti verið „kannski svona stuðningur fyrir mömmurnar.“ Hægt er að merkja 

af frásögn hennar að hún hugsar ekki aðeins um samskipti tengd börnunum heldur einnig um 

vellíðan foreldra. Hér á eftir fjallar Karen um upplifun þess að vera velkomin og finna til 

trausts: 

Mér finnst bara mikilvægt að allir upplifi að þau séu velkomin í skólann og finnist 

þau vera hluti af skólanum. Mér finnst það mjög mikilvægt og þau, þú veist, þau 

treysta okkur og koma að tala við okkur ef eitthvað er og svona. Og þú veist, vita 

að við erum alltaf að reyna að hjálpa.  

Karen bætir við að hún sendi ekki mikið af tölvuskeytum heldur reyni frekar að tala við fólk 

þar sem henni finnst tölvuskeyti ekki skila sér. Þórunn er sammála þessu og talar um notkun 

tölvuskeyta og samskipti við foreldra. Hún segir „Besta finnst mér bara maður á mann. Eða 

besta aðferðin þú veist. Að setja bréf í hólfið eða senda fjöldapóst, það nær kannski 70% og 

svo hinir vita ekki neitt. Við reynum alltaf að þú veist maður á mann.“ Að auki segist hún 

stundum notast við Google translate, bendir á myndir eða hringir í símatúlk í daglegum 

samskiptum við foreldra. Í útdrættinum hér að neðan er hægt að sjá að Þórunni finnst eins 

og Karen mikilvægt að allir skynji að þeir séu velkomnir: 



50 

Bera virðingu fyrir þeirra menningu, þeirra tungu. Sérstaklega að sko, samt 

mynda sambandið þó að hérna, þú veist eins og við erum með, kannski með tvær 

hérna sem eru ekki með neitt, hvorki íslensku eða tala sitt mál en samt tala við 

hana, samt gefa henni, ég er að reyna að tala við þig. […] Bara mjög mikilvægt að 

henni finnist að hún sé samt mjög velkomin. Og við vonum að já þó hún geti ekki 

sagt svona þú veist, hvernig dagurinn var, hann svaf illa blablabla […] Bara svona 

dagstal hæhæ hvað segirðu. […] Þú veist, við reynum að vinna bara, allir eru jafnir 

þú veist. 

Að auki segir Þórunn að það þurfi að taka tillit til menningar og að hún komi alltaf til móts við 

óskir og væntingar foreldra. Af þessum samskiptum myndast að hennar mati traust samband 

milli starfsfólks og foreldra. Þetta sýnir sig í vilja foreldra til þátttöku í leikskólastarfinu, til 

dæmis með því að foreldrar eru tilbúnir að kenna starfsfólkinu að elda eða koma að spila á 

hljóðfæri. Eva, sem notar stundum ensku í daglegum samskiptum sínum við foreldra, segist 

alltaf reyna að koma til móts við alla í daglegu starfi. Þegar þarf að setja upp auglýsingar er 

það gert á mismunandi tungumálum svo sem íslensku, pólsku og ensku. Einnig leggur hún 

áherslu á virðingu og traust: 

Við reynum alltaf, alltaf þegar það er eitthvað þá reynir maður að vera eins 

vinalegur eins og getur og hjálplegur. Ef einhver er í erfiðri félagslegri stöðu og á 

erfitt þá finnst mér náttúrulega skipta máli það að þegar þú mætir í leikskólanum 

þá færðu svona jákvætt viðhorf, svona já hvað segirðu í dag, að það er tekið vel á 

móti þér óháð því að við vitum að eitthvað annað er í gangi. Stundum veit maður 

að…. og þá, mér finnst það skipti ótrúlega miklu máli. […] Auðvitað tekur maður 

alltaf eins vel á móti öllum en svona, reyna að láta það ekki hafa áhrif á hvernig 

þú tekur á móti börnunum, hvað er í gangi annars. 

Úr viðtalinu við Guðjónu má sjá að hún tekur tillit til aðstæðna foreldra. Hún kemur inn á 

mismunandi bakgrunn fólks og hversu fjölbreyttur hópur innflytjenda er á Íslandi. Guðjóna 

reynir að vera með upplýsingar fyrir foreldra á mismunandi tungumálum. Hún er að þróa 

sinn eigin gagnabanka með t.d. auglýsingum á mismunandi tungumálum. Hún fær ekki 

utanaðkomandi hjálp en fær foreldra til að hjálpa sér í þessu ferli. Einnig fjallar hún um 

hagsmuni barna í daglegum samskiptum við foreldra. Foreldrar geta ekki uppfyllt óskir 

leikskólans ef þeir skilja ekki það sem beðið er um. Hún segir að stundum þurfi þau á túlki að 

halda í samskiptum og að það snúist ekki um kunnáttu foreldra í íslensku heldur um það sem 

er barninu fyrir bestu: 
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Það þarf stundum túlk í foreldrasamskiptum og það til að gæta hagsmuna 

barnanna. Það snýr ekki að því að foreldrar séu kannski búin að búa hérna í 15 ár 

og tali ekki íslensku. […] En hérna, ég bara legg eins og ég segi, núna legg ég bara 

áherslu á að… að við sem starfsmenn erum að skoða líka okkar bakgrunn. Þetta 

er að, af því að mér finnst, alveg það sem mér finnst rosalega sárt er ég finn 

svolítið hjá, það er, en samt ekki mikið en hjá einstaka, það er pirringur út í fólk af 

því það talar ekki íslensku. […] Ég er hérna fyrir börnin. Ég vil ekki að börnin komi 

ekki með dót að heiman út af því að mamma og pabbi skildu ekki að það er 

dótadagur í leikskólanum. 

Sölvi reynir að koma til móts við viðhorf sumra foreldra um túlkaþjónustu þar sem sumir vilja 

ekki hafa túlk í samskiptum sínum við leikskólann. Hann skynjar að það sé ekki vegna þess að 

foreldrarnir vilji ekki að túlkurinn heyri þeirra sögu þar sem túlkurinn er bundinn trúnaði og 

alltaf lögð mikil áhersla á það. Hann telur að það sé frekar sprottið af minnimáttarkennd og 

reynir að útskýra fyrir foreldrum að hann vanti aðstoð í foreldraviðtali: 

Meina, þessi minnimáttarkennd að vera ekki eins og næsti við hliðina á. Og þetta 

skref sko að fara út úr skelinni og segja mér vantar aðstoð. Það er fyrir marga 

bara ofboðslega erfitt. Hvað þá ef þú talar ekki tungumálið, það sem allir tala í 

kringum þig. […] Ég vil að ég sjálfur geti komið öllu frá mér af því stundum þarf ég 

að tala um eitthvað við foreldrana sem ég get ekki útskýrt af því það eru svona 

flókin oft orð bara á íslensku sko. Fólk er svo hrætt um, þú veist, being exposed. 

Einnig leggur Sölvi áherslu á traust samband við foreldrana. Hann segir að starfsfólk 

leikskólans sé þar fyrir börnin „og ef foreldrarnir eru útskúfuð þá erum við ekki á góðum 

stað.“ Hann segir að það sé gjá á milli foreldra af erlendum uppruna og íslenskra kennara og 

að það séu Íslendingar sem eiga að skera á þetta kýli þar sem innflytjendur eru líklega 

hræddir um að gera mistök. Hann talar um mikilvægi þess að leikskólakennarar byggi brú á 

milli þeirra og einnig um mikilvægi trausts sambands: 

Bara það er það sem mér finnst mikilvægast er að oft á milli einstaklinga, foreldra 

og barna sem eru af erlendum uppruna og íslenskra kennara, það myndast svona 

gjá, það er að segja þau eru hérna megin, kennarar hérna megin og það er svona 

kallað á milli, ég skil ekki ha hvað er þú að meina. Það er að byggja þessa brú á 

milli að allir geta labbað þú getur labbað til þeirra og hann til okkar og við getum 

talað saman. […] Það sem mér finnst mikilvægast þar er að foreldrarnir sýni okkur 

traust […] og við sýnum þá þeim á móti traust, að þau séu að sinna börnunum 

sínum skilurðu, það sem mér finnst mikilvægast er að það myndist þetta traust 
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sem að ég vil sjá milli foreldra og samstarfsfélaga þannig að… að foreldrum líði 

vel að barnið sé í skólanum og barninu líði vel í skólanum, það er svona í raun og 

veru ultimate goal fyrir mig sem deildarstjóra. 

Heiðrún segist eiga í góðum samskiptum við foreldra barna á deildinni sinni og hún hvetji 

foreldra til þess að vera dugleg að spyrja hana. Að sýna foreldrum virðingu er að hennar mati 

mikilvægur hluti í starfinu. Hún viðurkennir einnig foreldra í hlutverki sínu: 

Þú veist, já að sýna þeim virðingu og hérna, þolinmæði og hérna rosalega margir 

sem hafa ekki þolinmæði fyrir. Við erum náttúrulega með rosalega mikið af fólki 

sem talar ekki neitt. […] Ég held við reynum alltaf að koma á móts. Foreldrarnir 

vita náttúrulega best um sín börn. Þannig maður reynir alltaf að koma á móts við 

þau, allar væntingar. Það hefur alltaf gengið bara ótrúlega vel sko. 

Að mati Dagbjartar er alltaf hægt að spjalla við foreldra í daglegu starfi. Hún skynjar foreldra 

ekki sem taugatrekkta þegar þeir koma með börn sín í leikskólann eða koma að sækja þau og 

segir alltaf hægt að tala um hvernig þau borðuðu og sváfu. Hún segir að foreldrar komi þegar 

það er eitthvað sérstakt um að vera í leikskólanum, til dæmis dagur leikskólans, og þau komi 

einnig að lesa þegar óskað er eftir því: 

Við biðjum þá um að koma að lesa eða eitthvað, þá eru, þá er yfirleitt einhver 

sem tekur þátt í því sko. […] Já já, eins og einn pabbi sem var í aðlögun hjá mér 

um daginn og svo ein stelpa var með bók og var að biðja hann um að lesa og jú 

jú, hann las hana á pólsku og ekkert mál. Og ef við höfum verið að biðja um 

sérstaklega, að tala beint við foreldrana, þá eru þau yfirleitt til í það en þá eins og 

í gær þá báðum við á netinu bara hvort einhverjir geti komið og lesið. 

Dagbjört talaði einnig um það sem leikskólinn hefur upp á að bjóða í sambandi við börnin og 

má þar nefna vellíðan en einnig stuðning, svo sem þegar byrjað er að venja barnið af bleyju. 

Að auki nefndi hún samskipti á milli foreldra: 

Við spyrjum þú veist, það er blað sem þau fylla út hjá mér út af ég er náttúrulega 

bara með yngstu og þarna, og þá t.d. er eitthvað sem þú vilt að barnið þitt læri í 

leikskólanum og svona er ein spurning. Og það er bara, ég vil að barninu mínu líði 

vel og læri eitthvað og það er það sem við erum að reyna og eins og núna, það er 

eitt barn sem er svo tilbúin til að hætta með bleyju og svo spyrjum við bara 

foreldrana, eru þið ekki til í að taka það af því ef barnið vill fara á klósettið og 

svona eigum við þá ekki bara að taka þátt í þessu saman. 
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Katarzynu líður vel sem foreldri í leikskólanum og vitnisburður hennar er í samræmi við 

aðferðirnar sem starfsfólk leikskólanna fjallar um. Hér segir Katarzyna frá upplifun sinni sem 

foreldris: 

Mér líður mjög vel. En já, hvað á ég að segja meira, alltaf velkomin hér, alltaf 

þegar ég á spurningar ég fá uuuh svar já. […] Deildarstjóri er alltaf brosandi, alltaf 

hefur tíma til að tala og segja hvernig gengur já mér finnst það mjög gott. […] Já 

mér finnst gott ég fá upplýsingar í leikskólanum og ég alltaf spyrja kennari 

hvernig gengur, hvað gengur með dóttir og sonur minn, ég alltaf fá svar. 

(Tilvitnun þýdd af rannsakandanum.) 

Dagleg samskipti við foreldra eru einnig mikilvæg að mati Oddnýjar en hún leitast við að 

senda upplýsingar til foreldra svo að það sé stöðugt upplýsingaflæði. Um dagleg samskipti 

við foreldra segir hún: 

Sko, mér finnst í rauninni við eigum alltaf að leitast við að öllum líði sem best, við 

eigum að reyna að minnka óöryggið í allt þetta ég veit ekki ég veit ekki og allt 

þetta ég get ekki. Við eigum að reyna sem sagt að hafa bara okkar samskipti 

þannig að hérna, já að einmitt þú kannski veist ekki eitthvað þá geturðu spurt 

næsta mann sem veit það og hann getur þá spurt til baka, hvernig er þetta. Að 

hafa þetta svona gangandi og hafa þetta opið og þú veist að maður þurfi ekki að 

vera hérna að bögglast með eitthvað inni í sér.  

Arna sendir vikulega tölvuskeyti til foreldra til að upplýsa þau um hvernig vikan hefur gengið 

og hvað er framundan. Tíminn þegar foreldrar koma með barnið sitt í leikskólann eða koma 

að sækja það er að hennar mati „tími sem maður svona nær einhverjum tengslum við 

foreldrana, að hitta þau persónulega.“ Hún tjáir sig einnig sérstaklega um samskipti sín við 

foreldra af erlendum uppruna: 

Í rauninni bara, þau eru skilur þú manneskjur eins og hinir sko þó það sé 

auðveldara fyrir mann að þú veist tala við hina og hitta hina og hin eru kannski 

meira inni í samfélaginu og allt þannig. […] Þá er svona bara þú veist.. Það er 

mikilvægt að heyra í þeim eins og hinum. 

Isabel fjallar um samskiptahæfni starfsfólks þar sem henni finnst vera munur á milli 

starfsfólks og hvernig það kemur fram við hana. Hér að neðan kemur hún með dæmi af 

reynslu sinni af mismunandi starfsmönnum: 
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Þar kemur að samskiptahæfni hvers og eins starfsmanns. Það eru starfsmenn 

sem eru einstaklega góðir, frábærir sem kennarar og hlustendur og eru 

tengipunktarnir og það sem mér fannst uu áhrifamikið uuu deildarstjórinn, einn 

af deildarstjórunum spurði mér áður, Isabel vilt þú hafa túlk fyrir viðtalið. Og ég 

sagði nei eigum við ekki að spara peninginn ég bjarga mér bara, tala ensku og þú 

hjálpar mér. Út af því að ég skildi að það kostar þau pening og ég þarf þess ekki 

en ég á þrjú börn hér og ég var aðeins spurð einu sinni. Hinn spurði mig ekki. Einn 

deildarstjóranna sagði, Isabel ég er ekki nógu góð á ensku getum við ekki bara 

gert þetta á, þú veist, við björgum okkur. Og ég sagði ég er ekki nógu góð á 

íslensku, þú ert ekki nóg góð á ensku allt í lagi við bara þurfum að taka tillit til 

þess og við finnum leið. En ég fann að hún var mjög óörugg um enskukunnáttu 

sína og hún var aðeins að verja sjálfa sig. Hún var að búa til vernd, hún sagði ekki 

vilt þú fá túlk. (Tilvitnun þýdd af rannsakandanum.)  

Einnig tjáir Isabel sig um notkun tölvupósts og almennt um upplýsingaflæði í leikskólanum. 

Það sem henni finnst glæsilegt er að það er sent tölvuskeyti vikulega þar sem deildarstjórinn 

segir frá því sem hefur gerst og það sem sé í vændum. Hún er samt gagnrýnin á hvernig það 

er gert af því að hún vill fá upplýsingar sem eru þýðingarmiklar fyrir hana: 

Þetta hefur virkað mjög vel fyrir mig að þegar þeir senda hluti eins og vikan hefur 

verið sitt vanagang, þeir segja setningu eins og þessa þá hugsa ég slepptu þessari 

setningu og segðu mér áhugaverða sögu eða eitthvað sem hefur innihald heldur 

en það hefur gengið sinn vanagang. En það er eitthvað sem ég verð að segja 

þeim. Það er upplýsingarflæðið sem þeir nota mjög vel. (Tilvitnun þýdd af 

rannsakandanum) 

Sara fjallar sem foreldri um upplýsingaflæði innan leikskólans, hvernig það er eftir 

tungumálum og um galla þess. Hún segir upplýsingar vera á íslensku og stundum á pólsku og 

ensku, hrósar leikskólanum fyrir þetta en bendir á að ekki allir skilja íslensku, pólsku eða 

ensku. Að auki fjallar hún um samskipti við starfsfólk leikskólans og traust: 

En hérna, það sem er mjög gott en fyrir en ekki fyrir fólk sem skilur ekki ensku 

t.d. eða talar ekki pólsku. […] Kannski gera bara könnun hvernig foreldrar vilt hafa 

svona hérna hvernig á að upplýsingar berast um þessa, hvernig tungumál. Bara 

smátt kannski ágæt að hafa könnun til að vita. Ég veit að leikskólinn getur ekki 

gert allt en það má bara bæta. […] Já samskipti á milli foreldra og kennara já.. 

Mér finnst það mikilvægt af því það snýst um barnið og hérna og við foreldrar 

viljum að sjá að við getum treyst þá sem eru að vinna í leikskóla og bara öryggis 
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fyrir barnið okkar. Við viljum að hafa þú veist hvernig, við elskum barnið okkar og 

við viljum líka sjá þau svona sýnt þeim.  

Karen kom í veg fyrir að starfsmaður stofnaði til neikvæðra samskipta við foreldri. Eins og 

kemur fram í öllum vitnisburðum hennar og eins og hún segir sjálf hér að neðan þá finnst 

henni það vera hennar verkefni að standa upp fyrir börn og fjölskyldur þeirra úr 

minnihlutahópum: 

Hjá þeim sem er brotið á eru kannski veikasti þjóðfélagshópurinn. Eða þú veist 

þannig, svo, þá er það náttúrulega okkar að standa upp fyrir þau sem kennarar og 

talsmenn barna þú veist, passa að þau fái jafnan rétt […] Það var einu sinni barn 

sem kom með kuldagalla sem var mjög skítugur og við hentum honum bara í vél 

og það var einn starfsmaður sem vildi hringja í mömmuna til að segja henni að 

taka hann með heim og ég sagði nei, þú ert ekki að fara að gera það. Og hún var 

bara, já og það er ógeðsleg lykt og allt þetta, og ég sagði bara hentu honum bara í 

vél, þetta barn býr við erfiðar aðstæður og þú átt ekki að láta svona hluti pirra 

þig. Við vitum aldrei hvað gerist bak við sem við sjáum ekki. Aðgát skal höfð í 

nærveru sálar eins og sagt er. Kannski er þvottavélin biluð og þá hringir einhver 

kona brjáluð úr leikskólanum, þú veist, bara aðeins að hugsa um, æ þau geta 

ekkert að því gert hvaða aðstæður þau fæddust í. 

Niðurstöðurnar sýna fram á að þessir leikskólar álíta samskipti við foreldra vera mikilvæg og 

leggja áherslu á að eiga í jákvæðum samskiptum daglega. Að bera virðingu fyrir þeim er 

lykilatriði í þessu sambandi. 

4.3.2 Að stíga skrefi lengra 

Reynsla starfsfólks leikskólanna er að foreldrar af erlendum uppruna vita ekki alltaf hvert á 

að snúa sér hér á landi. Þá er talað um til dæmis allt frá því að vita hvert á að snúa sér þegar 

þeir eru í fjárhagsvandræðum yfir í það að vita ekki hvar hægt er að kaupa fótboltabúning 

fyrir barnið sitt. Að hennar mati gegnir leikskólinn miklu hlutverki í samfélaginu svo sem til 

þess að miðla: 

Og sérstaklega fyrir fólk sem kemur erlendis frá sem er að koma nýtt inn í 

samfélagið. Af því það er kannski, það veit kannski ekki að það er eitthvað svona 

facebook síða sem er fyrir allt samfélagið hérna, ef ég flyt hérna ný inn þá veit ég 

það ekki. Ég þarf kannski að fá aðstoð. Það þarf kannski að segja mér að það séu 

íþróttaæfingar í boði fyrir börnin. […] Það er hægt að fara í tónlistarnám og það 

er hægt að fara upp á bæjarskrifstofu og sækja um niðurgreiðslu á einhver gjöld 
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kannski. Ef ég á barn í leikskóla og annað barn undir leikskólaaldri heima þá á ég 

rétt á… Ég segi sko að leikskólinn, hann gegnir svolítið meira hlutverki við þessa 

foreldra, þá höfum við svolítið sem sagt, þurfum við að miðla svolítið öðruvísi 

heldur en hjá foreldrum sem eru fædd og uppalin hérna og fá allt svona í gegnum 

sitt heimili bara hérna. 

Það er ekki annað hægt að segja en að Karen er leikskólastjóri sem sýnir tillitssemi og er ekki 

sama um hvernig gengur hjá fjölskyldunum fyrir utan leikskólann. Hún gerir allt mögulegt til 

að tryggja vellíðan þeirra; svo hjálpar hún þeim til dæmis með niðurfellingu á skuldum og 

aðstoðar við að finna félagsráðgjafa: 

Ég hef líka þú veist fundið félagsráðgjafa og alls konar fyrir þau, þú veist hringt í, 

þau hafa engar tengingar á staðnum og þá hef ég þú veist hringt upp eftir og látið 

vita af þeim. Þegar það er mál sem ég get ekki leyst og þá fengið tíma hjá 

félagsráðgjafa. Og við erum allar búnar að óska… það væri frábært að hafa 

félagsráðgjafa hérna inni, einn dag í viku eða svona. 

Úr viðtölum við Karen kemur einnig í ljós að hún reynir að vernda alla aðila, það er börn, 

foreldra og starfsfólk. Hún vill að starfsfólkið geti einbeitt sér að því að taka vel á móti 

börnunum og þurfa ekki að hugsa um peningamál. Í dæminu sem kemur hér á eftir fjallar 

hún um hvað hún gerir þegar foreldrar geta ekki borgað leikskólagjöldin. Hún sinnir því og 

sýnir virðingu og traust: 

Já og þar stendur starfsfólkið. Það kemur þeim eiginlega ekki við, þegar þeir 

[foreldrar] eru með skuldir, það veit enginn það inn á deild. Ekki starfsfólkið. Það 

er bara ég sem veit það, enginn annar. Svo það er bara Reykjavík sem hefur 

samband við fólk og ég hjálpa þá til með félagsráðgjafa í þessu sambandi og vísa 

til barnaverndar og segi að barnið eigi að vera í leikskólanum að það sé mikilvægt 

að því sé ekki vísað út og þá fær fjölskyldan aðstoð. 

Möguleikinn fyrir börn af erlendum uppruna til að taka þátt í tómstundum og íþróttum 

kemur einnig sterkt fram í viðtölunum. Það bendir til þess að mikilvægt sé að upplýsa 

foreldra um hvað sé í boði fyrir börn í nærsamfélaginu og hvort það sé möguleiki á því að fá 

styrk eða endurgreiðslu. Karen segist til dæmis láta foreldra vita um að það er frítt í íþróttir á 

laugardögum fyrir börn. Sölvi leggur mikla áherslu á þátttöku barna í samfélaginu og segist 

vera óþreytandi við að upplýsa foreldra um möguleika: 

 Ég hef lagt það upp að við erum mjög svona óþreytandi við að, að láta vita hvað 

er að gerast í samfélaginu fyrir börnin. Þú veist, það eru skíðaæfingar, viltu ekki 
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endilega skrá, fara með barnið að skíða, leyfa því að vera með, það kostar ekkert 

mikið og þú getur fengið niðurgreitt af bænum. […] Þú veist eins og ég segi, 

maður gengur alltaf þessa aðeins extra mile ef maður sér að barnið eigi …. Þó að 

það sé, kannski sumir segja í minniháttar félagslegum vandræðum, þá reynir 

maður alltaf að benda þeim á… 

Oddný sér að það að upplýsa foreldra minnkar líka álagið á þeim. Mikilvægt er að þeim líði 

nógu vel í leikskólanum til að biðja um upplýsingar og þurfa þá til dæmis ekki að fara í 

margar búðir til að leita að skóm á barnið sitt. Einnig ræðir hún umræðuna um að börn af 

erlendum uppruna komi ekki inn í samfélagið og umgangist íslensk börn og hugsar um 

hlutverk leikskólans í þessu samhengi. Einnig er hægt að líta á þetta í ljósi þess sem kom fram 

áður í vitnisburði Guðjónu um að þegar einhver flytur í nýtt samfélag þá veit hann ekki allt og 

vantar kannski aðstoð. Oddný segir eftirfarandi: 

Ég hef svolítið mikið talað um að það er einmitt þetta að koma sem sagt 

börnunum í íþróttastarf. […] Það eru svo mörg að tala um af hverju erlendu 

börnin koma ekki inn í samfélagið og umgangast íslensku og taka þátt í þessu öll 

saman en kannski er það eitthvað sem þarf að byrja hérna í leikskólanum að 

kynna svolítið fyrir foreldrum, þetta er í boði, þetta er í boði og kannski þú veist 

ættu bara skoða þú veist tveggja ára skíðaæfingar, 4 ára skíðaæfingar og 

fótbolta… 

Að vita svo hvar hægt er að stunda íþróttir þýðir ekki að foreldrarnir viti hvar hægt er að 

kaupa íþróttafötin sem félögin óska eftir. Arna gefur dæmi um að eitt foreldri vissi ekki hvar 

hægt var að kaupa fótboltabúning og hvar hægt var að láta merkja hann. Hún segir að þau 

(starfsfólk leikskólans) gefi foreldrunum þá upplýsingar um það. Að auki gerir Arna 

áhugaverða athugasemd við það hvernig leikskólar fá stuðning við mismunandi málefni, svo 

sem námserfiðleika, en að félagsleg málefni, eins og fjallað er um í þessari ritgerð, séu ekki 

hluti af því. Hún er ekki sú fyrsta sem kom með tillögu í viðtölunum um að fá félagsráðgjafa 

inn í leikskólann: 

Til að sinna þessu vel þá þyrftum við kannski að fá einhvern að koma... þú veist... 

ég veit það ekki… Félagsráðgjafi eða eitthvað inn í leikskólann og ræða þá við 

foreldra og kennara. […] Foreldra og kennara bara hvernig er að ganga. […] Í 

þessum efnum og reyna þá að vera einhver stuðningur eins og maður fær 

stuðning þegar maður er með… þú veist með greiningabarn eða þegar maður er 

með barn með skertan málþroska, íslenskt eða ekki, þá fáum við stuðning. 
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Einnig komu fram í viðtölunum atriði á borð við að hjálpa til við að sækja um 

heimilistannlækni, hjálpa foreldrum að lesa bréf sem þeir fá heim en skilja svo ekki. Að auki 

koma stundum upp mál sem eru þyngri og þarf að meðhöndla varlega, svo sem þegar ekki 

eru til peningar á heimilinu til að uppfylla grunnþörf fjölskyldunnar. Þórunn fjallar líka um 

þetta en einnig er hægt að sjá óöryggi í vitnisburði hennar um hvort hún á að fara út fyrir 

starfslýsingu sína: 

Við höfum oft fengið fólk sem er svona hvað stendur hérna, hérna er bréf frá 

fyrirtæki eða banka, hvað stendur hérna við viljum fá að vita en ég meina ok það 

stendur kannski ekki í starfslýsingu að lesa bréf en við gerum bara allt til að… […] 

Og mér finnst það alveg sjálfsagt en samt er það svona pínu, gerum við það 

gerum við það ekki, eða er ég bara svona góð eða við, gott fólk eða skilurðu. Ég 

veit ekki en mér finnst þetta gott og sérstaklega í okkar hverfi. Það er kannski 

þungt skref að fara lengra en þú ert að koma í leikskólann á hverjum degi. Ég á 

ekki pening fyrir mat, hvað get ég gert. 

Sölvi hefur áður fjallað um minnimáttarkennd. Það getur verið erfitt fyrir fólk að veita 

upplýsingar um það þegar ekki gengur vel í einkalífinu. Starfsfólk leikskóla veit því ekki alltaf 

við hvaða ástand börnin búa. Heiðrún segir að þegar hún tekur eftir því að börn búa við 

fátækt, til dæmis þegar hún sér það á fatnaði þeirra, þá bendir hún foreldrunum í viðtali á 

ýmsa kosti. Hún útskýrir fyrir þeim hvert hægt er að leita og hvaða styrki er hægt að sækja 

um. Áhugavert er að Sölvi vísar í Biblíuna þegar fjallað er um starfið hans. Að mikilvægt sé að 

koma fram við aðra eins og þú vilt að aðrir koma fram við þig. Að mati hans er þannig hægt 

að vinna traust foreldranna og að það muni smitast yfir á barn þeirra sem unnið er með 

daglega í leikskólanum: 

Þannig að já… já. Mér finnst að við ættum að taka meira tillit oft til þessara 

hluta... að gera eitthvað svona. […] Aðeins að gera þetta auka. […] Eitthvað eitt 

skref auka. […] Mér finnst það líka bara mikilvægt líka að ef að sko leikskólinn er 

ekki griðastaður barnsins og foreldranna hvaða staður er það þá? […] en ég er að 

segja sko ef barnið og foreldrarnir finna ekki þægindi og grið hérna inni þá erum 

við að gera mikið rangt. Þá er eitthvað mikið að ef að foreldri og barnið sko finna 

ekki þægindi, vilja vera hérna með barnið sitt þá þurfum við bara að endurskoða 

þetta. Þetta er hluti af því bara …. Eins og maður segir á ensku sko Walk that 

extra mile. Það mun koma til baka, sko margt bara í trausti og í góðum 

samskiptum við foreldra. 
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Í viðtölum kemur fram óöryggi hjá starfsfólkinu. Þetta óöryggi snýr að hlutverki þeirra, þar 

sem þetta starfsfólk vinnur út fyrir starfslýsingu sína. Eins og Karen sagði þarf að beita öðrum 

aðferðum þegar unnið er með fjölskyldum af erlendum uppruna. Skýrt var að Arna var 

óörugg í þessu hlutverki og var að velta fyrir sér hvort hún ætti að gera meira og sagði að það 

vantaði skilgreiningu fyrir það. Þetta óöryggi kemur einnig fram hjá Þórunni, Guðjónu og 

Sölva. En þrátt fyrir óöryggið lýsa þau í það minnsta vilja til að fara samt alla leið. Þórunn 

segir að „það stendur kannski ekki í starfslýsingunni að lesa bréf en við gerum bara allt til 

að…“. Áhugavert er að Guðjóna segir að það sé kannski ekki hlutverk leikskólastjórans þar 

sem það er ekki skilgreint í starfslýsingunni hennar en að hún geri þetta sem einstaklingur og 

að hún myndi ekki vísa fólki frá. Um starfslýsinguna segir hún að „það stendur ekkert að ég 

eigi að fara út fyrir og þú veist svona aðstoð en bara sem persóna hérna. Ég tel mig hafa góða 

tilfinningu fyrir þessu.“ Sölvi segir að hann hafi tíma til að aðstoða og að hann geti búið hann 

til. Honum finnst tímanum ekki illa varið í að hjálpa foreldrum og segir eftirfarandi: 

Hjá mér eru sumir sem… maður hefur heyrt það utan að sér bíddu, af hverju á ég 

að gera þetta. En ég hugsa alltaf bara, ég hef tíma sem að ég get bara búið til, þá 

á þeim tíma þá get ég alveg eins gert það þú veist. […] Honum er ekki illa varið í 

það. 

Af þessum vitnisburðum er hægt að merkja að þetta hlutverk leikskólans er ennþá 

óvissuþáttur þar sem það er ekki skilgreint í starfslýsingu. Í gegnum þemun var oft vísað í 

nærsamfélagið. Í næsta kafla verður fjallað meira um það og hvað þessir leikskólar gera til 

þess að kynna nærsamfélagið fyrir börnunum, hvaða sambönd leikskólarnir hafa og hvernig 

þeir aðstoða foreldra í að stækka félagslegt net þeirra. 

4.4 Tenging við nærsamfélagið 

Niðurstöðurnar sýna að leikskólarnir virka (e. function) ekki einir og sér heldur í stöðugum 

samskiptum við nærsamfélagið. Þeir eru meðal annars í stöðugu sambandi við borgina eða 

sveitarfélögin og gegna þar hlutverki við að upplýsa þau um ástand samfélagsins sem þau 

upplifa í leikskólanum. Leikskólarnir senda til dæmis frá sér niðurstöður úr prófum og biðja 

svo um aukalegan fjárhagsstuðning til að geta sinnt þessum fjölskyldum vel. Mikilvægir 

tengiliðir leikskóla eru barnavernd, þjónustumiðstöð, bókasöfn, grunnskólar, heilsugæsla og 

hjúkrunarheimili. Að auki er reynt að tengja foreldra barna saman með því að skipuleggja 

foreldrakaffi og fræðslu þar sem þeir hittast. Sumt starfsfólk reynir svo að auðvelda 

samskiptin milli þeirra. 
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4.4.1 Það þarf heilt þorp til að mennta barn 

Leikskólarnir reyna að styðja við foreldra með því að hafa upp á margt að bjóða svo sem 

tækifæri til að fá sér kaffi og spjalla við starfsfólkið og aðra foreldra, ráðgjöf, upplýsingar um 

barnið og fatamarkaði. Karen segir frá því að hún fái talmeinafræðing til að vera með fræðslu 

fyrir foreldra af erlendum uppruna. Hún segir eftirfarandi um fræðslu talmeinafræðinganna: 

 Þeir geta gefið svona ráð varðandi hvernig er að ala upp börn við fleiri en eitt 

tungumál, hvernig er best að styðja við það og það. Það er líka bara, fólk má þá 

ráða, það er enginn að þvinga þessu upp á það en þeir hvetja til þess.  

Að mati Karenar er einnig mikilvægt að foreldrar kynnist í gegnum þetta verkefni og hitti fólk 

sem er í sömum sporum. Hún segir að það sé „kannski bara gott að hitta einhvern sem þú 

getur samsamað þig við“. Að auki er einnig sundnámskeið í boði fyrir krakkana hjá þeim og 

fyrir foreldrana er reglulegt foreldrakaffi. Að hennar mati má vera meira í boði fyrir þá en 

það getur tekið tíma áður en foreldrarnir taka virkan þátt í þannig atburðum. Hún telur að 

foreldrarnir eigi fyrst að sjá hvað er í boði og fara svo kannski að opna sig fyrir ráðgjöf. Hér að 

neðan fjallar hún um ástæður stuðnings. 

Það þarf bara aðrar aðferðir í skóla með svona mikið af erlendum börnum og plús 

það að íslensku börnin koma líka bara mjög illa út þar sem þau búa við svona 

erfiðar félagslegar aðstæður sem spilar stóran þátt í námi ef þú færð engan 

stuðning heima. Þegar þú ert ekki örvaður heima eins og þú ætti að vera örvaður. 

Það þarf þá, það þarf líka stuðning við foreldrana, það kostar þá líka pening þú 

veist, að vera með ráðgjöf og bjóða upp á ráðgjöf, ekki þvinga en frekar bara 

bjóða upp á.  

Hjá Oddnýju er skiptiskápur í leikskólanum. Foreldrarnir geta alltaf farið með föt í leikskólann 

og svo líka tekið eitthvað út. Oddnýju þykir það mikilvægt þar sem það er til dæmis fljótt að 

koma gat á leggings og þá geta foreldrar tekið aðrar úr skápnum í staðinn fyrir að kaupa 

nýjar. Guðjóna fjallar einnig um fatamarkaðinn sem er boðið upp á hjá þeim. Þar fá foreldrar 

tækifæri til að koma með barnaföt sem þau nota ekki lengur og fá sér eitthvað annað. En það 

er ekki skylda að koma með föt til að mega taka föt. Allir eru velkomnir og það sem eftir er 

fer í Rauða krossinn. Hér segir Guðjóna frá verkefninu: 

Við erum með svona verkefni, bara þú veist Grænfánann. Grænfáninn er ekki 

bara að flokka rusl, það er líka um það einmitt, um nærsamfélagið, að við séum 

eitt samfélag svo við erum með fatamarkað, við fáum fólk að koma með föt til 

okkar sem eru orðin of lítil á börnin þeirra eða bara passa ekki. Síðan notum við 
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hreyfisalinn okkar og setjum bara upp í eina viku bara fatamarkað og við erum 

búin að flokka fötin. Og þá getur fólkið komið. Allir velkomnir. 

Leikskólar þurfa stundum að vera í samskiptum við barnavernd og þjónustumiðstöðvar út af 

félagslegum aðstæðum á heimilum. Leikskólarnir grípa því inn í þegar erfiðlega gengur hjá 

fjölskyldunum en velja fyrst og fremst að hjálpa þeim að sækja stuðning. Til dæmis er 

pantaður tími hjá félagsráðgjafa til að tryggja að barnið missi ekki leikskólaplássið sitt þegar 

foreldrarnir geta ekki borgað reikningana. Karen fjallar um réttindi barnsins í þessu 

samhengi: 

Þau búa kannski þú veist, við neyslu og mikið þunglyndi og félagskvíða hjá 

foreldrum. Svo þetta er þeirra staður. Þú veist, ég vil ekki missa börnin út, út af 

skuldum. Þú veist, þegar foreldrar skulda leikskólapláss, þá tæknilega á að vísa 

þeim út en ég vil það ekki. Ég vil frekar að þau fái að vera og að félagsþjónustan 

greiði fyrir og svona. Það er annars bara brot á sáttmála, þú veist, öll börn eiga 

rétt á námi. Ég læt alveg vita af þessu, við höfum alveg talað um það að það er 

svo margt sem spilar inn í. Það hefur ekkert að gera með að börn séu ekki íslensk, 

það hefur meira að gera með félagslegar aðstæður. 

Þórunn fjallar um það sem nærsamfélagið hefur upp að bjóða fyrir börn og hvaða 

vettvangsferðir þau fara í, svo sem bókasafnið, íþróttastarf, sund á sumrin og einnig út í 

náttúruna. Með elstu börnin er einnig oft farið í grunnskólann og eru það kynningar nokkrum 

sinnum á ári fyrir leikskólabörnin. Heiðrún segir frá því að yngstu börnin fari ekki eins mikið í 

heimsóknir og þau elstu. Þau fara samt í vettvangsferðir en eru þá meira að labba um í 

nærsamfélaginu og skoða það sem er í kringum þau. Það má sjá að þessar vettvangsferðir 

hafa áhrif á börnin þar sem einn strákur tók mömmu sína með á leikvöllinn sem hann fór á í 

vettvangsferð með leikskólanum:  

Einu sinni var einn hjá mér sem var pólskur sko. Hann... mamma hans kom svo að 

segja: hann fór með mér á leikvöllinn þarna. […] Þá vissi hún ekkert. En hann var 

svo spenntur að fara þangað. 

Sölvi fer oft í vettvangsferðir með börnin. Hann fjallar um það að þau fara oft upp til fjalla og 

hvað þau gera þar. Hann reynir að kynna börnin fyrir nærsamfélaginu og tengja þau við það 

með ýmsum leiðum: 

Já ég til dæmis fór einhvern tíma með þau upp í fjall í mér finnst svona 

landfræðikynningu. Þú veist, segja hvað fjöllin hétu og svona, reyna að kynna 

þeim og svo fór ég að búa til sögur fyrir þau. […] Svo hef ég verið að yfirfæra 
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þetta yfir á að fara í heimsókn. Eða eitthvað svona, á pósthúsið og láta þau syngja 

eða eitthvað svona, ég hef farið, þannig að þau kunna umferðarreglurnar og 

svona já. […] Ég reyni að vera mjög duglegur að fara út og láta sýna þeim hvað er 

að gerast hér í kringum okkur. Þau eru bara aðeins of ung til að fara í skólann sko. 

Oddnýju finnst mikilvægt að börnin eyði miklum tíma úti og er búin að ráða leikskólakennara 

sem mun sjá um útikennslu í leikskólanum. Hún segir einnig frá vettvangsferðum leikskólans í 

bókasafnið, íþróttahúsið og út í náttúruna. Það eru elstu þrjár deildirnar sem fara einu sinni í 

viku á bókasafnið og elstu tvær fara einnig í íþróttahúsið. Auk þess fara elstu tvær deildirnar 

markvisst í gönguferðir, svo sem upp í fjall. Einnig finnst Evu vettvangsferðir mjög 

mikilvægar. Á hennar deild fara börnin oft út í nærsamfélagið, svo sem í göngutúr, í 

grunnskólann eða á bókasafnið og athuga hvort það er sérstök sýning þar. Hennar deild 

hefur einnig oft farið í vettvangsferðir út fyrir nærsamfélagið: 

Mín deild er alla vega fyrir áramót vorum við mikið á ferð og flugi. Uuu, við 

vorum, höfum, tökum þátt í einhverjum svona verkefnum, t.d. verkefni með 

myndlistarskólann. Þá fórum við og kynntumst myndlist og hérna, og umhverfinu 

þar […]. Það er kannski ekki nærumhverfið en við fórum, náttúrulega þessar 

ferðir sem við bjóðum upp á, að er t.d. Bíó Paradís og húsdýragarðurinn og allt 

það. Við erum alveg mjög dugleg að taka þátt í því. Við förum í margar 

vettvangsferðir.  

Hægt er að draga saman úr þessum kafla að allir þátttökuleikskólarnir nýta sér nærsamfélag 

sitt. Þeir gera það með því að vera í samstarfi við mismunandi aðila til að styðja við 

fjölskyldurnar annars vegar og hins vegar með því að kynna nærsamfélagið fyrir börnunum í 

gegnum vettvangsferðir og heimsóknir. 

4.4.2 Stuðlað að samskiptum milli foreldra 

Dagbjört og Þórunn fjalla báðar um foreldrakaffi og samskipti milli foreldra. Dagbjört segir 

frá félagslegum samskiptum milli þeirra á þessum stundum og þegar þeir hittast í 

fataklefanum. Þórunn leggur áherslu á að alltaf sé tekið vel á móti þeim. Stundum er líka 

aukalega sagt við foreldra að þeim sé velkomið að koma, til dæmis við mæður sem eru 

heima í fæðingarorlofi. Þórunn fjallar að auki um samskipti milli foreldra í leikskólanum. Að 

hennar mati tala foreldrar sem koma frá sama landi oft saman úti í garðinum eða í 

fataklefanum og koma þessi samtöl náttúrulega. Hins vegar eru einnig foreldrar sem tala 

sama tungumálið og tala aldrei saman og hún telur að það gæti verið persónulegt og að þeim 

líki kannski ekki við hvert annað. Leikskólinn stuðlar að samskiptum milli foreldra á 

óformlegan hátt: 
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En ekki svona tengslakvöld eða svona, það er ekki mikið svona hjá okkur hér sko. 

Ekki svona formlegt. Við gerum það [reyna að láta þau tala saman] en það er ekki 

á svona spjaldi… mest reynum við. Ég reyni að segja eitthvað á hverjum degi. 

Mikill snjór úti, hvernig var að keyra hingað… fá þau til að losna aðeins og kannski 

eru tveir hjá mér á sama tíma… já líka hjá mér. 

Í þessu samhengi fjallar Eva einnig um foreldrakaffi en að auki um foreldramorgna. Þessir 

foreldramorgnar, sem leikskólinn skipuleggur með öðrum leikskólum, eiga sér stað fyrir utan 

leikskólann. Þar fá foreldrar tækifæri til að hitta aðra foreldra og til að hitta félagsráðgjafa. 

Oddný talar um foreldrakaffi, garðvinnu í leikskólanum og söguskjóður. Í gegnum þessa 

atburði fá foreldrar tækifæri til að kynnast og tala saman. Stuðningur er mikilvægur að mati 

Oddnýjar: 

Þú veist, það er fyrir svona foreldra gott að búa til svona stuðning sem er þar sem 

mömmur bara geta, æ stundum þarft þú bara að segja hlutina upphátt við aðrar 

mömmur eða sem sagt aðra foreldra. Og svo þegar þú ert búin að tala þá er allt í 

lagi. 

Arna segir frá því að það er upplýsingartafla í leikskólanum þar sem er auglýst á mismunandi 

tungumálum, til dæmis foreldrakaffi og samskipti milli foreldra. Af næsta dæmi má álykta að 

hún sé að skapa tækifæri fyrir samskipti en ekki að auðvelda samskipti (e. facilitating). Hún 

virðist vera svolítið óörugg í þessu hlutverki: 

Þá var foreldrakaffi […] Og svo svona smá kaffi og ávextir með börnunum og 

foreldrarnir komu inn á deild og eitthvað. […] Og svo erfitt, þá sendi hún mér 

póst og sagði mig langaði svo að tala við hina foreldrana... út af því við eigum 

börn á sama aldri og þau eru bara að vera saman í skóla og svona. Og mig langaði 

svona einhvern veginn en ég vissi ekki alveg… Mig langaði eiginlega að mynda 

einhvern tengsl við hina foreldrana en ég gerði ekkert skilurðu. Og þá var hún að 

spyrja eitthvað svona, hvað við vorum að gera og ég þarf að viðurkenna að ég 

hugsaði bara, ha bíddu er þetta í mínum verkahring? Eða skilurðu... Ég er búin að 

skapa tækifæri, ég er búin að bjóða þeim í heimsókn hvað á ég að gera, á ég að 

vera með einhvern hópeflisleik fyrir foreldra? Eða þú veist.... Á ég að gera meira? 

Hvað á ég að gera? Mér finnst vanta pínu að skilgreina það, fattarðu. 

Viðkomandi foreldri talar um að það geti verið óþægilegt að hefja samskipti í hóp með 

ókunnugum. Hún vill gjarnan sjá viðleitni frá kennurum til að stuðla að samskiptum milli 

foreldranna. Þegar þessi vitnisburður átti sér stað leið henni óþægilega þar sem þau voru þar 
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með börnin og hún vildi mynda tengsl við hina foreldrana en vissi ekki hvernig og segir að 

það virtist ekki vera viðeigandi. Hún hafði eftirfarandi að segja um þetta tilvik: 

Svo ég sendi bara tölvupóst og sagði hvað getum við gert öðruvísi næst þannig að 

foreldrar séu hvattir til að eiga meira í samskiptum við hvort annað og hún sendi 

aðeins til baka, ég hef ekki neina tilbúna lausn en ég legg til að þú talir við 

foreldrafélagið. Svo þarna leggur hún ábyrgð á mig, sem mér líkar við þar sem ég 

sé einnig minn part og skil að ábyrgð virkar á báða bóga en það sem mig langar 

að sjá er einnig meira að kennarar hugsa um hvernig þeir geta stutt við foreldra 

til að kynnast. Það á ekki að vera tekið sem gefnu að samskipti sem eiga sér stað 

náttúrulega á milli íbúa sem hafa búið hér í mörg ár verði jafn einföld og 

náttúruleg fyrir þá sem fluttu hingað nýlega og eru líka af erlendum uppruna og 

tala ekki íslensku nægilega vel. (Tilvitnun þýdd af rannsakandanum.)  

Þar sem Arna virðist vera óörugg um hlutverk sitt er Sölvi mjög ákveðinn. Hann fjallar um það 

hvernig hann reynir að auðvelda samskipti milli foreldra: 

En ef við tölum um félagsleg samskipti á milli foreldra sem öllu skipti sem er 

svona opinn dagur, þá svona leynt og ljóst reynum við aðeins að láta sitja 

einhverja saman sem að við vitum að leika sér mikið saman í skólanum og þá fara 

kannski foreldrarnir að mynda smá tengsl. Ég sest kannski og móta spjall svona 

eins mikið og ég get miðað við kannski tungumálakunnáttu. 

Hins vegar sýnir Arna samt að henni finnst samskipti við foreldra mikilvæg og reynir að vera í 

samskiptum við þau, óháð uppruna eða móðurmáli þeirra: 

Bara að hérna ekki vera hrædd, þú veist, ekki vera, það náttúrulega er pínu svona 

erfitt ef þú ert skilur þú mig í samskiptum við einhvern sem að er allt öðruvísi en 

þú, kannski með allt aðrar hugmyndir og menningu og jafnvel tungumál og ekki á 

milli ykkar. Bara ekki vera hræddur samt við að fara og taka í hendurnar á fólki og 

segja hæ og… og reyna eitthvað að spjalla skilurðu. Ég meina bara, þú veist. […] 

Sýna myndir eða… athuga hvort fólk á eftir að sýna eitthvað sem þau hafa verið 

að gera eða… Svona reyna… Þó að maður viti kannski að… skildist ekki allt eða þá 

bara svona fær fólk á tilfinninguna að þau eru velkomin. 

Það vantar svolítið upp á til að auðvelda samskipti milli foreldra segir Sara. Hún kemur með 

tillögur svo sem „kózý-bekkur“ til að spjalla og laugardagskaffi sem foreldrarnir geta hist úti á 

lóðinni. Upplýsingaflæði er einnig mikilvægt að mati Söru. Hún segir frá því að leikskólinn 

sendir vikulega tölvupóst og að hún fær upplýsingar um þroska barnsins í foreldraviðtölum. Í 



 

65 

viðtalinu við Katarzynu kemur í ljós að henni þykir mikilvægt að tala við aðra foreldra þrátt 

fyrir að þau séu ekki vinir. Hægt er að tengja þetta við það sem Karen segir að það vanti 

stundum bara einhvern til að samsama sig við og það sem Oddný segir um að það þurfi 

stundum bara að segja hlutina upphátt. Hér á eftir fylgir útdráttur úr viðtalinu við Katarzynu. 

K: Nei við erum ekki vinir, við þekkjumst, við spjöllum aðeins um hvernig það 

gengur en ekki meir, ekki vinir. 

R: Og finnst þér mikilvægt að tala stundum aðeins við aðrar mömmur? 

K: Já auðvitað, þegar eitthvað gengur illa eða gengur vel… Bara þú veist.  

(Þýtt af rannsakandanum.) 

Það virðist vera þýðingarmikið fyrir foreldra að eiga í samskiptum við aðra foreldra. 

Þátttökuleikskólarnir eru meðvitaðir um það og reyna að stuðla að samskiptum milli þeirra. 

Þó er þetta hlutverk leikskólans frekar óformlegt og er því hægt að finna óöryggi hjá 

starfsfólkinu varðandi það. 

4.4.3 Aðgengi 

Þessi kafli kemur að málum um aðgengi að leikskólanum. Fyrir marga virðist umsóknarferlið 

vera sjálfsagt og einfalt en niðurstöður úr viðtölunum segja að það sé ekki þannig fyrir alla. Í 

dag eiga foreldrar að sækja um leikskólapláss á netinu í gegnum sveitarfélagið sitt. 

Innflytjendur virðast ekki alltaf vita hvernig þetta ferli gengur fyrir sig. Þess í stað fara 

foreldrar til dæmis, að því er leikskólastjórarnir segja, og banka upp á í leikskóla til að athuga 

með leikskólapláss. Margir virðast svo þurfa aðstoð leikskólastjórans í umsóknarferlinu. 

Karen segir að það séu mjög margir sem koma inn í leikskólann og spyrja hvenær hægt sé að 

byrja. Þá útskýrir hún ferlið fyrir þeim og hjálpar ef þarf að sækja um leikskólapláss. Hún 

nefnir erfiðleika með íslykil og rafræn skilríki þar sem hún kemst annars ekki inn í 

íbúagáttina. Þegar það vantar vísar hún foreldrum áfram á þjónustumiðstöðina þar sem hún 

er með opinn aðgang. Hún nefnir að það er aldrei langt að fara þangað. Mikilvægt er að 

Karen hringir fyrst og lætur vita af foreldrunum þegar hún vísar þeim áfram. Guðlaug segir að 

það gerist einnig hjá henni að foreldrar komi og banki upp á en að hún viti ekki af því þegar 

það eru foreldrar í bænum með barn á leikskólaaldri sem vilja fá leikskólapláss en vita ekki 

hvernig skráningaferlið gengur fyrir sig: 

Ég veit náttúrulega ekki, það getur einhver, bara einhver Pétur verið úti í bæ án 

þess að ég viti af því. Og hann veit kannski ekki hvert hann eigi að snúa sér en þá 

veit ég ekki af honum af því hann, þú veist. Ég hef ekki aðgang að því hérna, það 

er einhver….. frá bænum. 
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Tvær mæður af erlendum uppruna tjá sig um umsóknarferlið sem kemur að þeirra mati ekki 

til móts við foreldra af erlendum uppruna. Isabel fannst þetta ferli ruglandi og sagði ekki vera 

flæði: 

Þú ættir að gera það í gegnum leikskólann held ég en þá áttu að gera það í 

gegnum sveitarfélagið sem er á netinu en einhvern veginn fannst ég vera leidd í 

ógöngur innan þessa sveitarfélags og svo það var ekkert gott náttúrulegt flæði. 

(Tilvitnun þýdd af rannsakandanum.) 

Sara tjáir sig sérstaklega um tungumálakunnáttu. Hún sjálf hefur búið á Íslandi í mörg ár og 

er gift Íslendingi. Þar sem hún á fjölskyldu og vini hér á landi sem eru innflytjendur eins og 

hún þá heyrir hún frá þeim og sér sjálf hvað hindrar aðgengi þeirra: 

Og svo núna er í gegnum heimasíða og það er líka bara stundum það en það átti 

að setja inn á ensku og svona annað tungumál […] hérna ef ég bara horfa eftir, ég 

á systur líka sem á einn strákur og maðurinn hennar er líka innflytjandi. Það er 

enginn að aðstoða meira, en hjá mér er maðurinn minn hann getur alveg þýða 

fyrir mig og útskýrað fyrir mig af því ef það er eitthvað sem ég skil ekki. Og ég er 

líka búin í námi langt í tungumálinu en fólk sem skilur ekki hjón, til dæmis frá 

Filippseyjum sem er bara nýkomin og bara skil ekkert, það er bara mjög erfitt. 

Foreldrar standa ekki aðeins frammi fyrir erfiðleikum með umsókn um leikskólapláss heldur 

einnig innritun í grunnskóla. Margir foreldrar fá aðstoð leikskólans við að komast í gegnum 

það ferli. Karen fjallar um það hvernig hún aðstoðar foreldra og segir að það þurfi eiginlega 

bara að hjálpa þeim að komast í gegnum íslykillinn. Í leikskólanum hjá Karen er lögð mikil 

áhersla á að láta foreldra vita þegar komið er að því að skrá barnið í grunnskóla og 

starfsfólkið lætur líka vita að það sé tilbúið til að hjálpa þeim. Hægt er að sjá þetta í 

vitnisburði Þórunnar:  

Hann var akkúrat hérna pabbinn að spyrja, við vorum að setja inn á facebook 

innritun í grunnskóla byrjar blablabla og hann var bara, ha hvað er þetta, svona 

stressaður og ég sagði þetta er svona til að fara í skólann, hún er að fara í skólann 

í haust. Hann sagði „ég kann þetta ekki“ svo ég spurði ert þú með íslykil, ert þú 

með rafræn skilríki. Já komdu bara þegar þú ert tilbúinn og ég skal opna með þér. 

Eva segist vera búin að setja upp auglýsingu á þremur tungumálum um að komið sé að því að 

skrá börnin í grunnskóla. Eva er einnig tilbúin í að aðstoða foreldrana með það ef þau óska 

eftir því. Karen er ekki aðeins tilbúin í að hjálpa foreldrum sem eru í leikskólanum heldur 

einnig foreldrum úr hverfinu. Af þessu má sjá að Karen reynir að teygja sig enn lengra þar 
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sem hún er í teymi sem skipuleggur foreldramorgna í hverfinu og hún er einnig á staðnum 

þegar þessir viðburðir eiga sér stað. Þannig er reynt að kynna fólk sem á heima í hverfinu. 

Hér fjallar hún um föður sem var nýfluttur til landsins og átti erfitt með að skrá börnin í 

grunnskóla:  

Hann var með þrjá stráka og vissi ekki hvert hann átti að snúa sér. Það á auðvitað 

að sækja um allt rafrænt í dag og það var félagsráðgjafi sem hjálpaði honum að 

sækja um leikskólapláss og þeir voru allir orðnir það gamlir, þeir komust inn um 

leið. 

Af þessum kafla má draga þá ályktun að það eru þröskuldar eða hindranir fyrir hendi fyrir 

foreldra af erlendum uppruna við skráningu barna í leik- og grunnskóla. Leikskólastjórar geta 

til dæmis ekki aðstoðað foreldra áfram við umsókn um leikskólapláss ef þeir eru ekki með 

rafræn skilríki eða íslykil. Starfsfólk leikskólans reynir að hjálpa þessum foreldrum með því að 

vísa þeim áfram. Í næsta kafla verður fjallað um starfsfólk leikskólans, viðleitni starfsfólks af 

erlendum uppruna og hvaða aukaábyrgð það fær í leikskólanum og svo einnig um hvaða 

fræðslu starfsfólk fær. 

4.5 Starfsfólk leikskólans 

Starfsfólk í leikskólum er af ýmsum toga og það hefur mismunandi verkefni þrátt fyrir að 

vinna að sama markmiði. Hér mun ég fjalla meira um hvað það er sem starfsfólk leikskólanna 

býst við af starfsfólki af erlendum uppruna. 

4.5.1 Viðleitni starfsfólks af erlendum uppruna 

Það kemur sterkt fram í viðtölunum að starfsfólk af erlendum uppruna hjálpar oft til í 

samskiptum við foreldra sem tala sama tungumál. Auk þess hefur það oft það verkefni að 

vera með móðurmálskennslu og að vera stuðningur fyrir foreldra eins og nefnt var áður. 

Foreldrarnir leita oft sérstaklega til þess og stundum þarf það einnig að túlka fyrir börnin. 

Karen fjallar um það hvernig starfsfólkið hennar aðstoðar í þessum samskiptum en bætir 

einnig við að hún notar starfsfólkið ekki sem túlka þar sem það getur verið óþægilegt þegar 

erfið mál koma upp. Hún vill ekki að starfsfólkið lendi í því að vera sett á milli 

vinnuveitandans og fólksins. Fyrir foreldraviðtöl eru því alltaf pantaðir túlkar. Mikilvægt 

finnst henni samt að foreldrar geti fengið upplýsingar frá þeim í daglegum samskiptum: 

En í foreldraviðtölum þá pöntum við alltaf svona professional túlka. Mér finnst 

það mjög mikilvægt. Eins og ég segi, maður veit aldrei og ég vil ekki láta þau 

lenda á milli. Út af því, þú veist, og þær hafa bara verið svona, bara það gekk vel í 

dag og svaf svona lengi tatatatata, kannski eitthvað sem er erfitt fyrir okkur að 
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veita, þessar upplýsingar, bara svona daglegt starf og vera kannski svona 

stuðningur við mömmurnar. 

Þetta er í samræmi við það sem Eva segir um túlka og að nota starfsfólk af erlendum 

uppruna í samskiptum við foreldra. Eva pantar alltaf túlk fyrir fundi og viðtöl en segir að 

stundum hjálpi starfsfólk af erlendum uppruna einnig til í samskiptum: 

Í leikskólanum erum við til dæmis bara með starfsmenn sem talar pólsku þannig 

að stundum kemur hún inn í það uuuh við erum líka með starfsmenn sem tala 

[…]. Við erum með erlenda starfsmenn sem stundum geta hjálpað til en almennt 

finnst mér samskiptin bara ganga vel. 

Guðjóna fjallar um starfsmann sem er frá Póllandi og hvernig foreldrar frá því sama landi 

leita að henni og til hennar í leikskólanum. Einnig aðstoðar þessi starfsmaður Guðjónu við 

inntöku barna pólskra innflytjenda og stundum les hún á pólsku fyrir börnin: 

Þannig að og hún, hún hjálpar mér oft líka til dæmis með það að ég þarf að bjóða 

barni pláss á leikskóla en þau tala ekki ensku og ég þarf að hringja og segja að 

barnið sé komið inn. Þá hringir hún fyrir mig ef það eru pólskir foreldrar. Það er 

rosa gott að hafa þennan fjölbreytileika. […] Þannig við, ef við getum, það eru 

náttúrulega, meirihluti af börnunum í hópnum eru pólsk og hérna uuh við erum 

með pólskan starfsmann og ef við höfum tök á því þá les hún stundum fyrir þau á 

pólsku. 

Í viðtalinu við Dagbjörtu kemur í ljós að hún lætur einnig stundum starfsfólk sem er af 

erlendum uppruna túlka fyrir sig í daglegum samskiptum. Leikskólinn notast við túlka en í 

daglegum samskiptum er stundum náð í starfsmann sem talar pólsku. Að auki talar þessi 

starfsmaður stundum við börn af öðrum deildum en að mati Dagbjartar þýðir það samt ekki 

að börnin segi meira við hann. Henni finnst samt mikilvægt að börnin geti leitað til hans. 

Sko ég reyni, til dæmis með pólska foreldra, þá get ég ekki talað. Stundum er ég 

að reyna […] Ég læt hana stundum túlka fyrir mig […] en ég myndi vilja geta talað 

við alla foreldra og spurt bara… Er barnið duglegt að borða og allt bara. […] mér 

finnst mjög leiðinlegt ef ég get ekki talað við foreldra. Ég nota túlk en mér finnst 

mjög leiðinlegt að geta ekki talað beint við foreldra sko en hérna, það er bara 

svona og við notum bara túlk eða ég næ í starfsmanninn sem talar pólsku ef ég 

þarf að segja eitthvað. 
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Starfsfólk af erlendum uppruna hefur stóru hlutverki að gegna í þessum leikskólum. Börn af 

erlendum uppruna og foreldrar þeirra leita sérstaklega til þess og einnig er það oft beðið um 

að túlka í daglegum samskiptum. Þegar kemur að foreldraviðtölum notast leikskólarnir samt 

við túlkaþjónustu. 

4.5.2 Fræðsla 

Í þessum þremur leikskólum er mismunandi fræðsla í boði fyrir starfsfólkið. Karen fjallar til 

dæmis um fræðslu um einelti, þjónustu hjá talmeinafræðingi og einnig fræðslu hjá 

jafnréttisskólanum um vinnu með flóttafjölskyldur. Guðjóna fjallar um fræðslu hjá 

starfsmanni vinnumálastofnunar sem tengist fjölmenningarsamfélagi. Einnig fékk hún sama 

sérfræðing í leikskólanum  eins og Karen og að hennar mati hjálpaði fræðslan þeim til að 

verða víðsýn og gagnrýnin á eigin viðhorf: 

Hún kom með mjög góðan fyrirlestur hérna og það er einmitt sko það sem er 

svona markmið hjá mér, það er að nýta það að gera okkur víðsýnni, hvernig 

viðhorf okkar er til barna sem eru með annað tungumál og til fjölskyldunnar. 

Guðjóna og Oddný eiga sameiginlegt að þær eru að fræða starfsfólkið um LAP-aðferðina (e. 

linguistically appropriate practice). Oddný segir að „það hefur kannski ekki verið nóg 

markvisst núna síðastliðið ár en hérna, en samt eitthvað þú veist, að tala um og þá kannski 

hugsa hvað væri mikilvægara og svona.“ Starfsfólk leikskólanna fær sem sé fræðslu frá 

sérfræðingum með það að markmiði að verða víðsýnt og að geta stutt betur við fjölskyldur af 

erlendum uppruna. Að auki fær það fræðslu um LAP-aðferðina og er það rammi sem 

leikskólarnir vilja vinna eftir. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður og verða þær settar í fræðilegt samhengi. 

Meginmarkmiðið með þessari rannsókn var að kanna hvaða aðferðir hafa gefist vel við að 

styðja við börn og foreldra af erlendum uppruna til þátttöku í íslensku samfélagi. Markmiðið 

er því ekki að benda á eina bestu leið en oft hefur komið fram í rannsókninni að þessi besta 

leið er hlutlæg og háð samhengi og umhverfi. Viðmið hafa komið fram víða um veröld um 

hvernig á að vinna með börnum af erlendum uppruna og fjölskyldum þeirra. Með þessari 

rannsókn vildi ég kanna hvað virkar vel hér á landi til að auka þátttöku barna og fjölskyldna 

þeirra í íslensku samfélagi. Að auki vonast ég til þess að geta veitt innblástur til að vinna 

saman að réttlátara samfélagi.  

Fyrsta rannsóknarspurningin var: Hvernig er unnið með þróun sjálfsmyndar? Þar var 

sérstaklega skoðað hvernig börn fá staðfestingu á því að þau séu mikilvæg og mikils virði og 

hvernig heimamenning þeirra er endurspegluð í leikskólastarfinu svo að þau upplifi að vera 

velkomin óháð bakgrunni sínum, sem sé að vera hluti af hópnum en samt sterk sem 

einstaklingar. 

Önnur rannsóknarspurningin var: Hverjar eru áherslur í foreldrasamstarfinu? Ætlunin var 

að rannsaka samband á milli foreldra og starfsfólks leikskóla.  

Þriðja rannsóknarspurningin var: Hvernig er unnið með nærsamfélaginu? Með þessari 

spurningu var leitast við að kanna hvaða sambönd leikskólinn hefur og hvernig börn og 

foreldrar fá að kynnast nærsamfélaginu.  

Fjórða rannsóknarspurningin var: Hvers konar fræðslu fær starfsfólkið um aðferðirnar? 

Þar var skoðað hvaða fræðslu starfsfólk fékk um aðferðirnar sem leikskólinn notast við eða 

vill notast við þegar unnið er með börnum af erlendum uppruna og foreldrum þeirra. 

Kaflinn skiptist í fjóra undirkafla þar sem spurningarnar eru ræddar: sjálfsmynd og 

heimamenning barna, áherslur í foreldrasamstarfi, tengsl leikskóla og nærsamfélags og 

viðhorf og hlutverk starfsfólks. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar endurspegla eingöngu starf leikskólastjóra og 

deildarstjóra þessara þriggja leikskóla auk skoðana þriggja foreldra. Í viðtölunum kom í ljós 

að allir þátttakendurnir reyna að stuðla að réttlátara samfélagi á einhvern hátt og að 

foreldrunum finnst mikilvægt að leikskólinn byggi þannig brú fyrir þá til að verða 

þátttakendur í samfélaginu. Í þessum leikskólum er hátt hlutfall barna af erlendum uppruna 
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og þeim er samkvæmt viðmælendum mætt á jákvæðan hátt. Þessir leikskólar styðja því börn 

til að skilja, virða og kunna að meta fjölbreytni í samfélaginu (ECCE AMA! Childcare in 

learning networks, 2009). 

5.1 Sjálfsmynd og heimamenning barna 

Þátttökuleikskólarnir vinna að þróun sjálfsmyndar barna með því að tryggja að 

heimamenning þeirra eigi líka heima í leikskólanum. Þetta rímar við áherslupunkt 

Deverakonda (2013) í þróun jákvæðrar sjálfsmyndar. Þátttökuleikskólarnir notast við margar 

leiðir til að endurspegla fjölbreytileikann, svo sem: notkun bóka þar sem myndirnar sýna 

fjölbreytt samfélög; margvíslegar dúkkur, svo sem litaðar, eða dúkkur sem eru með sýnilegar 

fatlanir; fána; notkun Skype í starfinu; gera tungumál barna sýnileg; syngja lög á mismunandi 

tungumálum; beina athygli að fjölbreytni í leik og starfi yfirleitt og nýta samvinnu við 

foreldra, svo sem í lestrarstundum. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Hönnu 

Ragnarsdóttur (2004) þar sem þátttökuleikskólinn gerði fjölbreytileikann sýnilegan með því 

að nota orð á tungumálum barnanna og viðfangsefni sem endurspegla fjölbreytileikann. 

Viðhorf foreldranna til þessara leiða sem þátttökuleikskólarnir notast við til að endurspegla 

heimamenningu barna voru mismunandi. Til dæmis er ein móðir sérstaklega ánægð með að 

hafa fána í leikskólanum á meðan annarri móður finnst það vera falleg hugmynd en er ekki 

sérstaklega hrifin af því. Hægt er að skoða þetta í ljósi þess að móðirin tengdi sig ekki mikið 

við fánann þar sem hún hefur búið erlendis í langan tíma og börnin hennar hafa aldrei farið 

til heimalands hennar. Því er mikilvægt að leikskólar finni leiðir til að endurspegla 

heimamenningu barna í samvinnu við foreldra. Hægt er að tengja þessar niðurstöður við það 

sem Vandenbroeck (2015) segir; að fólk getur tilheyrt fleiri samfélögum og haft margar 

sjálfsmyndir. Honum finnst mikilvægt að það sé unnið markvisst með fjölbreytnina í 

leikskólanum til að tryggja að öllum börnum líði vel þar. Einnig er mikilvægt að börn heyri 

móðurmál sitt fyrstu dagana í leikskólanum (Siraj-Blatchford, 1994) og þátttökuleikskólarnir 

styðja við það með notkun þátttökuaðlögunar. 

Þátttaka foreldra af erlendum uppruna í leikskólastarfinu gefur börnum að mati 

Devarakonda (2013) aukin tækifæri til að komast í kynni við mismunandi menningu. Að auki 

telur hún að það virki valdeflandi í þróun sjálfsmyndarinnar ásamt því að börnin fá að vera 

stolt af menningu sinni. Ein aðferð sem þátttökuleikskólarnir notast við til að endurspegla 

barnahópinn er notkun fjölskyldumynda. Þessi aðferð hjálpar börnum samkvæmt Boudry og 

Vandenbroeck (2009) að byggja upp jákvætt viðhorf til annarra, kemur í veg fyrir 

staðalímyndir og sýnir einnig foreldrum virðingu og kallar á samvinnu við þá. Þegar þess 

konar myndir eru sýnilegar er fjölbreytileiki barna og fjölskyldna þeirra það sömuleiðis. Börn 
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standa með því frammi fyrir fjölbreytileika samfélagsins í tengslum við vini sína (Boudry og 

Vandenbroeck, 2009).  

Leikskólarnir stuðla að því í gegnum starf sitt að börn fái að upplifa að þau séu velkomin 

og að heimamenning þeirra sé jafn mikils virði og heimamenning meirihlutahópsins. Þessi 

upplifun er mikilvæg þar sem Vandenbroeck o.fl. (2011) halda því fram að hið gagnstæða 

geti skaðað sjálfsmynd barna og því komið í veg fyrir að barnið græði á því að vera í leikskóla. 

Starfsfólk þátttökuleikskólanna var einnig meðvitað um áhrif móðurmáls á sjálfsmynd barna 

og reyndi að nota málið í daglegu starfi. Starfsemi leikskólanna með móðurmál barna er í 

samræmi við kenningar Chumak-Horbatsch (2012) sem segir að móðurmál skapi sjálfsmynd 

þeirra og tengi þau við fjölskyldu og menningu þeirra. Að auki bendir hann á að þegar 

móðurmál er hunsað og athyglinni aðeins beint að ráðandi tungumáli er gert lítið úr 

móðurmáli barna, sem hefur neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra.  

Að auki fá börn af erlendum uppruna móðurmálskennslu þegar hægt er og aukalegan 

stuðning í íslensku. Siraj-Blatchford og Clarke (2000) benda á mikilvægi þess að börn af 

erlendum uppruna verði virk tvítyngd og Chumak-Horbatsch (2012) bendir einnig á að þessi 

börn alast upp í tveimur málumhverfum og hafa þess vegna tvöfalda þörf fyrir tungumál og 

læsi. 

Þegar starf leikskólanna er skoðað í ljósi menningarmiðaðrar kennslu (e. culturally 

responsive teaching) er hægt að segja að leikskólarnir vinni með þessa aðferð án þess þó að 

vera endilega meðvitaðir um það. Þeir gera það með því að nota menningu, tungumál og 

þekkingu barna í starfinu (Gay, 2013). Dæmi um hvernig þekking barna er notuð er þegar 

Sölvi vinnur með börnunum að því að fræða hópinn um upprunalönd þeirra. Ég tel að 

leikskólar sem vinna þess konar starf komi í veg fyrir ósamræmi milli skóla- og 

heimamenningar. Það er mikilvægt vegna þess að þetta ósamræmi eða jafnvel ójafnvægi 

getur leitt til þess að börn finni fyrir þrýstingi til að gefa eftir heimamenningu sína og velja 

ráðandi menninguna (Adair, 2012; Devarakonda, 2013).  

5.2 Áherslur í foreldrasamstarfi 

Leikskólastarfið í þátttökuleikskólunum einkennist af virðingu, trausti og tillitssemi sem er í 

samræmi við foreldrastefnuna í líkani félagslegs hlutverks leikskólans (ECCE AMA! Childcare 

in learning networks, 2009). Að foreldrar beri traust til starfsfólk leikskólans telja Siraj-

Blatchford og Clarke (2000) einnig vera skilyrði til að geta búast við virkri þátttöku þeirra. 

Starfsfólk leikskólanna reynir alltaf að koma á móts við foreldra og tekur tillit til menningar 

með því að, eins og Sölvi segir, „að gera hlutina á þeirra forsendum.“ Að mati 

deildarstjóranna sem tóku þátt í rannsókninni fá þeir tækifæri til að læra um heimamenningu 

foreldranna í þátttökuaðlöguninni. Foreldraviðtöl gáfu einnig tækifæri til að ræða við 
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foreldra um heimilið. Auk þess komu foreldrar inn í leikskólana til þess meðal annars að lesa 

fyrir börnin eða kenna þeim um matargerð. 

Fræðimenn (Adair, 2012; Devarakonda, 2013; ECCE AMA! Childcare in learning networks, 

2009; Vandenbroeck, 1999) leggja áherslu á hagsmuni barna í tengslum við samband milli 

starfsfólks leikskólans og foreldra og hægt er að finna sömu áherslu í þátttökuleikskólunum. 

Til þess að geta stutt við hagsmuni barna gera þátttökuleikskólarnir eftirfarandi: þeir fá túlk í 

foreldraviðtöl; þeir notast stundum við símatúlk í daglegum samskiptum; þeir láta stundum 

starfsfólk sem talar sama tungumál sinna þessum samskiptum í daglegu starfi; þeir upplýsa 

foreldra um tómstunda- og íþróttastarf; og þeir eru í sambandi við utanaðkomandi aðila, svo 

sem félagsráðgjafa og barnavernd. Leikskólarnir uppfylla hér með gr. 9 og gr. 10 í lögum um 

leikskóla (nr. 90/2008) þar sem segir „leikskólastjóri skal stuðla að samstarfi milli foreldra og 

starfsfólks leikskóla með velferð barna að markmiði“ (gr. 10) og ef innan leikskóla „eigi í hlut 

foreldrar sem tala ekki íslensku eða nota táknmál skal skóli leitast við að tryggja þeim túlkun 

á upplýsingum sem nauðsynlegar eru vegna samskipta foreldra og skóla.“ 

Þátttökuleikskólarnir þrír leggja áherslu á samskipti við foreldra og að þeir skynji sig 

velkomna sem er í samræmi við skoðun þeirra Hönnu Ragnarsdóttur, Fríðu B. Jónsdóttur og 

Hildar Blöndal (2017) sem fjalla um mikilvægi þessa og að foreldrar finni að þeir séu hluti af 

skólasamfélaginu. Að auki finnst þátttakendum mikilvægt að foreldrar fái nægar upplýsingar 

um barnið. Að gefa foreldrum nægar upplýsingar um nám og þroska barns telja Siraj-

Blatchford og Clarke (2000) vera mikilvægt atriði í leikskólastarfinu. Isabel undirstrikar einnig 

mikilvægi þessa en bætir við að þessar upplýsingar eigi að vera gagnlegar. Hún vill fá að 

heyra skemmtilegar sögur um það sem börnin gerðu í vikunni og einnig vill hún fá nægar 

upplýsingar um dag barnsins í leikskólanum til að skilja tilfinningar þess heima. Sara segir að 

gott væri ef leikskólinn myndi leggja könnun fyrir foreldrana til að athuga hvers konar 

upplýsingar þeir vilja fá, hvernig og á hvaða tungumálum. Siraj-Blatchford (1994) heldur því 

fram að mikilvægt sé að leikskólakennarar sýni viðleitni í að þýða upplýsingar fyrir foreldra 

og notast við túlkaþjónustu þar sem foreldrar eiga að hafa aðgang að upplýsingum um 

námskrá og þroska barnsins. Sara bendir einnig á mikilvægi samskipta á milli leikskóla og 

heimilis því foreldrar vilja sjá að hægt sé að treysta starfsfólki leikskólans. Þetta traust snertir 

öryggi barnsins en einnig að barninu sé sinnt nógu vel yfirleitt. Að mati Siraj-Blatchford og 

Clarke (2000) er hægt að veita foreldrum upplýsingar um börn sín og hefja samræður með 

því að nota uppeldisfræðilega skráningu. 

Isabel skynjar samskipti við starfsfólk leikskólans sem einstaklingsbundin og kemur því að 

samskiptahæfni hvers og eins starfsmanns. Hún reynir að koma til móts við leikskólann en er 

gagnrýnin þegar henni finnst leikskólinn ekki sýna nægilega viðleitni til að koma til móts við 

hana. Sölvi telur að það sé gert mikið rangt ef börn og foreldrar þeirra finni ekki þægindi og 
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grið í leikskólanum. Að gera eitthvað aukalega fyrir foreldra, að taka þetta viðbótarskref, 

muni skila sér í traustu sambandi við foreldrana að mati hans. Viðhorf hans og starf eru í 

samræmi við Vandenbroeck (1999) sem segir að starfsfólk leikskólans þurfi fyrst og fremst að 

byggja upp traust samband við foreldra áður en það getur byggt upp traust samband við 

barnið. Samband við foreldra er lykilatriðið í að sýna menningarlegum bakgrunni barnanna 

virðingu og er því leið til að styðja við börn í þróun sjálfsmyndarinnar (Vandenbroeck, 1999). 

Einnig telur Sphancer (1999) samband þeirra hafa áhrif á vellíðan og aðlögun barna í 

leikskólanum. Auk þess er foreldrasamstarf lykilatriði í velferð barna í skólanum (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2016). Í gegnum foreldrasamstarf er sýnd virðing fyrir bakgrunni barna sem er 

mikilvægt í kenningum Vandenbroeck (2015) sem segir að vellíðan sé nátengd tilfinningunni 

að tilheyra og að börn sem finna ekki fyrir vellíðan munu ekki læra. Það er þannig í hag barna 

að starfsfólk sé í góðum samskiptum við foreldra.  

Samskiptin milli foreldra og starfsfólks leikskóla eru einnig mikilvæg svo að starfsfólk geti 

lært um þarfir og venjur barna sem mun hjálpa þeim að skilja aðstæður og líf þeirra. 

Þátttökuaðlögun hefur reynst vel í leikskólunum og starfsfólkinu finnst mikilvægt að foreldrar 

kynnist leikskólastarfinu um leið og börnin. Á sama tíma hefur starfsfólk meiri tíma til að vera 

í samskiptum við foreldrana og læra um heimamenningu þeirra. Upplifun þeirra af 

þátttökuaðlögun er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Kristínar Dýrfjörð (2009) þar sem 

deildarstjórarnir voru ánægðir með aðferðina og sögðu að þeir næðu að tengjast 

foreldrunum betur. 

Þátttökuleikskólarnir taka tillit til óska og væntinga foreldra þegar kemur að gildum og 

trú. Það er meðal annars lögð áhersla á að gera hlutina á forsendum foreldra og fjallað um 

gjá á milli starfsfólks og foreldra og mikilvægi þess að byggja brú. Vandenbroeck og Lazzari 

(2013) fjalla um aðgengi leikskóla og um þætti sem eru mikilvægir þegar kemur að því hvort 

foreldrum finnst leikskólinn vera aðgengilegur. Einn þessara þátta heitir skiljanleiki og er 

honum lýst þannig að hann snerti gildi, trú og sannfæringu foreldra um menntun og hvernig 

leikskólar taki tillit til þessa. Með því að taka fullt tillit til óska og væntinga stuðla leikskólarnir 

að því að gera leikskólann aðgengilegri. 

Hér á landi hefur verið gerð rannsókn sem sýnir að leikskólar með foreldrasamstarf sem 

lýkur ekki við mörk leikskólalóðarinnar taka að sér verkefni tengiliða þar sem þeir vita að 

þessar fjölskyldur hafa ekki eins stórt félagslegt net og flestar íslenskar fjölskyldur (Helgi Þ. 

Svavarsson o.fl., 2016). Starfsfólk leikskólanna í þessari rannsókn tóku að sér sama verkefni 

en var ekki alltaf öruggt með þetta hlutverk þar sem það er fyrir utan starfslýsingu þeirra. 

Hanna Ragnarsdóttir og Fríða B. Jónsdóttir (2016) benda einmitt á að það er mikilla umbóta 

þörf í íslensku skólakerfi og aðalnámskrám til að koma nægilega til móts við tví- og fjöltyngd 

börn og að beina þarf sjónum að virku samstarfi foreldra og skóla. Eins og sagt var áður eru 
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leikskólar oft fyrsta skrefið í samfélagsþátttöku fyrir börn af erlendum uppruna (Kristín 

Dýrfjörð, 2009; Siraj-Blatchford, og Clarke, 2000; Vandenbroeck, 2015; Vandevoort og Libin, 

2016). Hægt er að velta fyrir sér hvort það þýðir það sama fyrir foreldra þeirra, hvort þetta 

séu einu tengsl sumra fjölskyldna við íslenskt samfélag fyrir utan vinnustaði. Þessar 

fjölskyldur hafa alla vega ekki eins stórt félagslegt net og hinar (Helgi Þ. Svavarsson o.fl., 

2016). Þær eru einnig líklegri til að leita til óformlegs nets síns heldur en hins formlega, 

sérstaklega þegar það snertir uppeldi (Attree, 2005; Jack, 2000; Geens og Vandenbroeck, 

2013; Vandenbroeck o.fl., 2009). Að mínu mati hafa leikskólar því stóru hlutverki að gegna 

þar sem það eru þeir sem eiga aðgang að þessum fjölskyldum sem falla á milli skips og 

bryggju. Þá tel ég það vera þeirra hlutverk að byggja brú með því að taka þetta aukaskref 

fyrir þær.  

5.3 Tengsl leikskóla og nærsamfélags 

Leikskólarnir eru í stöðugu sambandi við nærsamfélagið í gegnum sambönd til að styðja við 

foreldra en einnig í vettvangsferðum með börnin. Í gegnum þessar vettvangsferðir starfa þeir 

samkvæmt aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011) með því að 

fara í reglulegar heimsóknir í grunnskóla og ýmsa fleiri staði og stofnanir í nærsamfélaginu. 

Í þátttökuleikskólunum er stutt við að börn og foreldrar þrói félagslegt net þar sem 

leikskólarnir eru virkir í að upplýsa þau um það sem gerist í samfélaginu og einnig að benda á 

annars konar hugsanlegan stuðning, svo sem tómstundastyrki sem styðja við þátttöku barna 

í samfélaginu í gegnum tómstundir. Hægt er að tengja þessar niðurstöður við fyrri rannsóknir 

(Anh-Dao Tran og Hanna Ragnarsdóttir, 2016; Hrefna Guðmundsdóttir og Hanna 

Ragnarsdóttir, 2013). Þær sýna að þátttaka barna af erlendum uppruna í frístundastarfi er 

mikilvæg en það vantar upp á kynningu á starfinu. Þær benda einnig á að til að kynna 

frístundarstarf fyrir fjölskyldum af erlendum uppruna vantar meðal annars upp á samskipti 

milli skóla og frístunda ásamt samstarfi við foreldra til að stuðla að þessari þátttöku. Auk 

þess telja þær vera hægt að nýta aðrar leiðir, svo sem foreldrafélög og félög innflytjenda. 

Þátttökuleikskólarnir þrír taka að sér að kynna frístundastarfið fyrir fjölskyldunum og stuðla 

því að þátttöku barna og foreldra þeirra í frístundastarfi og í samfélaginu. 

Að auki var í einum leikskóla líka hægt að skrá sig í ráðgjöf hjá talmeinafræðingi þar sem 

hópur foreldra gat fengið ráð um hvernig er að ala upp börn með tvö tungumál. Þetta er 

tækifæri fyrir foreldra til að hitta aðra foreldra sem eru í sömu sporum. Þannig eru búin til 

tækifæri til að félagslegt net þróist í nærsamfélaginu (ECCE AMA! Childcare in learning 

networks, 2009). Leikskólinn er í sambandi við aðra mismunandi aðila svo sem félagsráðgjafa 

þannig að hægt er að styðja betur við fjölskyldur í erfiðum félagslegum aðstæðum. Að auki 

finna foreldrar leiðina til þeirra í gegnum leikskólann þar sem leikskólastjórinn hringir til 
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dæmis í félagsráðgjafa á undan. Þessar aðferðir lækka þröskulda til þessara aðila 

(Vandevoort og Libin, 2016). 

Foreldrar í þessum leikskólum kynnast í aðlöguninni, eftir það eiga þeir að mati 

starfsfólksins auðveldara með að eiga í samskiptum þar sem ísinn er brotinn, sem er í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar Kristínar Dýrfjörð (2009) um þátttökuaðlögun. Þeir fá 

einnig tækifæri til að hittast í foreldrakaffi sem er hefð í öllum þátttökuleikskólunum og að 

auki eru viðburðir, svo sem jólaball og vorhátíð. Flestir þátttakendurnir reyna að tengja 

foreldra saman á þessum atburðum. Til dæmis er þá reynt að láta foreldra barna sem leika 

sér mikið saman sitja saman og reynir Sölvi að koma á samtali á milli þeirra. Börn foreldranna 

eru þá notuð sem miðlarar fyrir samskipti foreldra á milli sem getur verið grundvallaratriði í 

að byggja upp félagslegt net, í ferlinu að styðja foreldra og í að byggja upp samfélag (Geens 

og Vandenbroeck, 2013). Að auki nýta foreldrar fataklefann og lóð leikskólans til að eiga í 

samskiptum sín í milli. Þannig reyna leikskólarnir að opna sig fyrir foreldrum svo að hann 

verði fundarstaður fyrir alla foreldra þar sem þau upplifa virðingu fyrir fjölbreytni sín á milli 

og á milli barnanna (ECCE AMA! Childcare in learning networks, 2009). Að auki halda Siraj-

Blatchford og Clarke (2000) því fram að þetta sé leið til að stuðla að virkri þátttöku foreldra í 

leikskólastarfinu.  

 Foreldrarnir fjölluðu um mikilvægi þess að vera í samskiptum við aðra foreldra og sögðu 

að það vantaði samt svolítið upp á til að auðvelda samskipti, svo sem rými, tækifæri og 

einnig viðleitni hjá kennurum til að stuðla að samskiptum á milli foreldra. Þessar niðurstöður 

eru í samræmi við niðurstöður Vandenbroeck o.fl. (2009) þar sem foreldrar vildu fá fleiri 

tækifæri til að hitta aðra foreldra og mæltu einnig með stöðum eins og í tillögu Söru að 

hittast úti á lóð leikskólans á laugardögum. Mikilvægt er að leikskólar taki tillit til þess konar 

óska þar sem rannsóknir sýna að foreldrar leita aðallega til óformlegs félagslegs nets síns 

þegar hjá þeim vakna spurningar sem snerta uppeldi barna (Attree, 2005; Jack, 2000; Geens 

og Vandenbroeck, 2013; Vandenbroeck et al. 2009). Þessi stuðningur er einnig óformlega 

verndandi þáttur í að draga úr hættu á ofbeldi og vanrækslu barna (Freydís J. 

Freysteinsdóttir, 2000) þar sem ávinningur stuðnings er meiri vellíðan og minni streita hjá 

foreldrum (Attree, 2005; Jack, 2000). Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður 

þeirra Fuhui Chen og Hönnu Ragnarsdóttur (2014). Foreldrarnir í þeirra rannsókn reyndu að 

búa til félagslegt net með öðrum foreldrum og minni togstreita á milli vinnu og fjölskyldulífs 

reyndist vera hjá þeim sem eiga fjölskyldur eða ættingja á Íslandi. Hægt er sem sagt að 

tengja þessa minni togstreitu beint við ávinning óformlegs félagslegs stuðnings (Attree, 2005; 

Jack, 2000). 

Leikskólarnir eru með foreldrafélög og bjóða foreldrum reglulega í leikskólann, til dæmis 

til að lesa fyrir börnin. Að auki eru foreldrarnir stundum fengnir til að aðstoða við að þýða 
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upplýsingar og eru með því þátttakendur í starfinu. Þannig reyna leikskólarnir að styðja við 

félagslega þátttöku fjölskyldna sem nýta leikskólapláss, sem er þáttur í félagslegu hlutverki 

leikskólans (ECCE AMA! Childcare in learning networks, 2009). 

Starfsfólk þátttökuleikskólanna aðstoðar foreldra við að sækja um leikskólapláss þegar 

þeir banka upp á og með því að vera sýnilegt í nærsamfélaginu. Því tel ég að 

þátttökuleikskólarnir stuðli að aðgengi leikskólans. Tungumálakunnátta og þekking á 

skrifræði hafa að mati Vandenbroeck og Lazzari (2013) áhrif á hversu aðgengilegur foreldrum 

finnst leikskólinn vera. Margir foreldrar eiga, samkvæmt viðmælendum, enn í vandræðum 

með að skrá barnið sitt í leik- eða grunnskóla. Það er áhyggjuefni að mínu mati að slíkir 

þröskuldar séu fyrir hendi og ég vona að sveitarfélög endurskoði skráningaferlið sem notað 

er í dag og reyni að eyða þeim þröskuldum sem þar er að finna. Foreldramorgnar geta til 

dæmis dregið úr hindrunum þar sem þeir eru fyrir alla foreldra, einnig þá sem eru ekki með 

börn á leikskólaaldri en eru til dæmis í fæðingarorlofi. Rétt eins og faðirinn sem fékk þar 

hjálp með innritun barns í grunnskóla getur jafnvel verið um að ræða foreldri með barn sem 

má bráðum byrja í leikskóla. Að auki notast þátttökuleikskólarnir við fleiri tungumál í daglegu 

starfi, auglýsa á fleiri tungumálum og ráða til sín starfsfólk af erlendum uppruna. Þannig 

vinna þeir í samræmi við foreldrastefnuna ECCE AMA! Childcare in learning networks (2009) 

sem segir að leikskólinn þurfi að vera aðgengilegur fyrir sem flesta foreldra.  

Þegar kemur að greiðsluhæfni þá er fast verð fyrir leikskólapláss misjafnt eftir 

sveitarfélögum og afsláttur boðinn fyrir suma, svo sem námsmenn og einstæða foreldra. 

Kostnaður við leikskólapláss er ekki tekjutengdur en foreldrar sem geta ekki borgað reikninga 

geta leitað til félagsráðgjafa. Það að leita til félagsráðgjafa snertir þennan táknræna kostnað 

sem Vandenbroeck og Lazzari (2013) fjalla um. Foreldrar eiga að segja frá fjárhagslegum 

vanda til að fá aðstoð og verða hér með merktir sem fátækir. Karen er vön að aðstoða 

foreldra sem eiga við fjárhagslegan vanda og aðferðir hennar einkennast af virðingu, trausti 

og tillitssemi. Hún, sem leikskólastjóri, segir starfsfólkinu ekki frá þegar foreldrar eiga erfitt 

með að borga fyrir leikskólapláss en hún aðstoðar þá við að finna félagsráðgjafa sem getur 

hjálpað þeim. Henni finnst ekki í boði að vísa barni út vegna fjárhagsvanda foreldra og gerir 

allt sem hægt er til að koma í veg fyrir það. Hægt er að tengja þennan táknræna kostnað við 

vitnisburð Sölva um túlkaþjónustu. Að mati hans hafna foreldrar stundum túlkaþjónustu út 

af minnimáttarkennd þar sem það að viðurkenna að þá vanti túlk þýðir að vera merktir sem 

þeir hafi ekki næga íslenskukunnáttu. 

Nothæfi snýr samkvæmt Vandenbroeck og Lazzari (2013) að stuðningi leikskólans og 

opnunartíma. Leikskólarnir styðja foreldrana með mismunandi leiðum eins og hægt er til að 

ná árangri í foreldrasamstarfinu (Anna Lilja Sævarsdóttir, Anna Elísa Hreiðarsdóttir og 

Hermína Gunnþórsdóttir, 2013) en ríkjandi opnunartímar veita að mínu mati foreldrum af 
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erlendum uppruna sem hafa lítið félagslegt net ekki marga möguleika. Ég tel að Íslendingum 

finnist mikilvægt að börn séu ekki of lengi í leikskóla og eru meðalopnunartímar á milli 7:30 

og 16:30. Vandenbroeck og Lazzari (2013) leggja áherslu á að leikskólar eigi að taka tillit til 

þarfa foreldra og svara þörfum og væntingum samfélagsins. Íslenskt samfélag er orðið 

fjölmenningarsamfélag sem felur einnig í sér að það eru foreldrar hér sem hafa lítið 

félagslegt net og eru hugsanlega að vinna vaktavinnu. Aðgengi og möguleikar þeirra valda 

mér áhyggjum. Rannsókn þeirra Fuhui Chen og Hönnu Ragnarsdóttur (2014) sýnir að sumir 

einstæðir foreldrar af erlendum uppruna hafa átt í erfiðleikum með að finna jafnvægi á milli 

vinnu og fjölskyldu og að búa til félagslegt net með öðrum foreldrum. Áhugavert væri að 

rannsaka aðgengi að leikskólum á Íslandi með tilliti til allra í samfélaginu. 

Hægt er að segja að þátttökuleikskólarnir reyni að tengja saman foreldrana og samfélagið 

í heild sem er í samræmi við rannsókn þeirra Hönnu Ragnarsdóttur, Fríðu Bjarneyjar 

Jónsdóttur og Hildar Blöndal Sveinsdóttur (2016) um áherslur í leikskólastarfi þar sem vel 

hefur tekist til við að mæta þörfum barna af erlendum uppruna og foreldra þeirra á Íslandi. Í 

næsta kafla verður fjallað um starfsfólk leikskólans, hlutverk þess og fræðslu sem leikskólinn 

hefur upp að bjóða fyrir það. 

5.4 Viðhorf og hlutverk starfsfólks 

Starfsfólk af erlendum uppruna hefur oft aukaverkefni þar sem það er notað til að vera með 

móðurmálskennslu eða að túlka fyrir aðra. Einnig er það til stuðnings fyrir börn af erlendum 

uppruna á öðrum deildum. Hægt er að tengja þessi vinnubrögð við það sem Siraj-Blatchford 

og Clarke (2000) segja, sem er að öll börn eigi að fá tækifæri til að eiga í hlýjum samskiptum, 

eiga að upplifa sig sem mikilvæg og þróa traust í leikskólanum. Að auki hafa þau þörf fyrir 

stuðning frá starfsfólkinu sem talar sama tungumál og þau. 

Í viðtölunum við leikskólastjórana kom tvisvar upp dæmi um fordóma hjá starfsfólki. Það 

þegar starfsmaðurinn vildi hringja í foreldri út af skítugum kuldagalla tel ég líka með þar sem 

viðbrögð starfsmannsins gætu hafa stafað af því að hann hafi verið pirraður og haft fordóma. 

Hægt er að tengja þetta við þann undirliggjandi ójöfnuð sem Siraj-Blatchford og Clarke 

(2000) fjalla um. Hann getur verið sýnilegur í samskiptum. Þeim finnst mikilvægt að huga að 

þessu þar sem þessi mál snerta félagsmótun barnanna á yngsta aldursskeiði og þau geta 

aðeins lært að vera þolinmóð, að andæfa ósanngjarnri alhæfingu og að fá jákvætt viðhorf til 

fjölbreytileika ef þau sjá fullorðna í kringum sig gera hið sama (Siraj-Blatchford og Clarke, 

2000). Ég tel mikilvægt að starfsfólk hugsi sig vel um áður en haft er samband við foreldra 

vegna svona atriða þar sem það gæti skemmt traust samband á milli foreldris og leikskólans, 

sem er mikilvægt atriði í leikskólastarfinu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011) og 

hefur að mati Vandenbroeck (1999) áhrif á traust samband milli leikskóla og barna. Hann 
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segir einnig að börn taki það til sín ef einhver særir foreldra þeirra. Sumir foreldrar úr 

minnihlutahópum eiga erfitt með að takast á við aðstæður sínar (Siraj-Blatchford og Clarke, 

2000) og því er að mínu mati mikilvægt að þeir finni sig velkomna í leikskólann. Í stað þess að 

brjóta niður traust samband er hægt að styðja við þroska barnsins og stuðla að betri 

námsárangri þess þar sem það getur hjálpað því að brjótast úr viðjum fátæktar (Council of 

European Union, 2011). Áðurnefnd viðbrögð starfmannsins voru hiklaust í andstöðu við 

vinnubrögð leikskólans. Leikskólastjórinn brást hins vegar öðruvísi og skýrt við. „Aðgát skal 

höfð í nærveru sálar,“, sagði hún. 

Guðjóna fjallar um það að henni finnst það sárt þegar hún finnur fyrir fordómum hjá 

einstaklingum og finnst að starfsfólk leikskóla þurfi líka að skoða sinn eigin bakgrunn. Karen 

og Guðjóna fengu skipulagðan fyrirlestur fyrir starfsfólk þar sem fjallað var um viðhorf þeirra 

til barna og fjölskyldna sem tala annað tungumál. Viðhorf Guðjónu og það hvernig þær Karen 

brugðust báðar við er í samræmi við Siraj-Blatchford og Clarke (2000) sem benda á mikilvægi 

þess að starfsfólk leikskóla horfi á sinn eigin bakgrunn og læri að vinna með fordóma sína þar 

sem viðhorf þess og hvernig það bregst við börnum af erlendum uppruna og fjölskyldum 

þeirra hefur áhrif á þróun sjálfsmyndar viðkomandi barna. Að auki benda Hamilton o.fl. 

(2003) á það að menningarlegur bakgrunnur starfsfólks hefur áhrif á hvernig það kemur fram 

við börn og fjölskyldur þeirra en að það er ekki alltaf meðvitað um hvernig hann gerir það. 

Þessi þekking um eigin bakgrunn er sem sé áhrifaþáttur samskipta þar sem hún getur einnig 

haft áhrif á öryggi starfsfólks í samskiptum við erlenda foreldra (Anna Lilja Sævarsdóttir, 

Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Hermína Gunnþórsdóttir, 2013, bls. 11). 

Leikskólarnir hafa fengið fleiri fyrirlestra í haust sem bendir til þess að það sé verið að 

leitast við að auka þekkingu starfsfólks. Þessi þekking er mikilvæg þar sem til að auka gæði í 

hlutverki leikskólans í daglegu starfi er nauðsynlegt að búa yfir þekkingu, hæfni og færni 

(ECCE AMA! Childcare in learning networks, 2009). Svarið við síðustu 

rannsóknarspurningunni er sem sé að starfsfólk leikskólanna fékk fyrirlestra og fræðslu um 

einelti, málþroska, sýn og viðhorf sín og að auki voru tveir leikskólar sem reyndu að vera með 

stöðuga fræðslu um LAP-aðferðina fyrir starfsfólk sitt. 

Leikskólarnir þrír treysta á starfsfólk af erlendum uppruna til að hjálpa til í samskiptum. Í 

fræðiritgerðum sínum segja Siraj-Blatchford (1994) og Vandenbroeck (1999) að með því að 

biðja það um að nota móðurmál barnanna er tungumálið samþykkt og virðing fyrir því sýnd. Í 

þessum leikskólum er þannig ýtt undir að starfsfólk af erlendum uppruna ásamt börnum og 

foreldrum njóti virðingar hjá öðru starfsfólki leikskólans, sem er mikilvægt þar sem börn á 

þessum aldri eru viðkvæm og auðvelt er að hafa áhrif á þau. Aðeins ef fullorðnir í kringum 

þau sýna þolinmæði, andæfa ósanngjörnum alhæfingum og hafa jákvætt viðhorf til 

fjölbreytileika geta börn gert hið sama (Siraj-Blatchford og Clarke, 2000). 
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6 Aðferðir leikskólanna til að stuðla að réttlátara samfélagi 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða aðferðir hafa gefist vel í að styðja við börn og 

foreldra af erlendum uppruna til þátttöku í íslensku samfélagi. Þessar aðferðir voru skoðaðar 

út frá rammanum um félagslegt hlutverk leikskólans sem hefur fjórar stefnur, en þær eru 

barnastefna, foreldrastefna, stefna um nærsamfélagið og stefna um starfsfólkið. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru að leikskólarnir notast við eftirfarandi aðferðir sem eru 

í samræmi við fræðin sem stuðst var við í ritgerðinni og geta nýst leikskóla sem viðmið: 

1. Endurspegla heimamenningu allra barna. 

2. Notast við móðurmál allra barna. 

3. Fjárfesta í daglegum samskiptum við foreldra. 

4. Stíga skrefi lengra fyrir foreldrana. 

5. Stuðla að því að tengsl myndist milli foreldra. 

6. Greina þröskulda sem hindra aðgang að leikskóla og öðrum stofnunum og reyna að 

eyða þeim. 

7. Upplýsa fjölskyldur um tómstunda- og íþróttastarf í nærsamfélaginu. 

8. Starfsfólki af erlendum uppruna er gefið tækifæri til að auka hlutverk sitt í þágu barna 

og foreldra af erlendum uppruna. 

9. Starfsfólk fær reglulega fræðslu sem styrkir það í vinnu með fjölskyldur af erlendum 

uppruna. 
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7 Lokaorð 

Leikskólar eru lítil samfélög og markmiðið er að börn öðlist jákvæða ímynd á leikskóla um 

hvernig skal takast á við fjölbreytileikann í stóra samfélaginu. Mikilvægi þess telur 

Vandenbroeck (1999) liggja í því að í dag er ekki alltaf tekist á við fjölbreytileikann á 

jákvæðan hátt og oft skortir jafnrétti og virðingu fyrir einstaklingnum. Það að börn upplifi 

fullorðna í kringum sig hafa jákvætt viðhorf til fjölbreytileikans og að þeir taki ekki undir 

ósanngirni er skilyrði fyrir að börn læri að gera hið sama að mati Siraj-Blatchford og Clarke 

(2000). Því er að mínu mati afar mikilvægt að stuðla að þróun í átt að réttlátara samfélagi 

strax við upphaf leikskólagöngu barna. 

Í þessari ritgerð var fjallað um hvernig leikskólar á Íslandi sem eru með hátt hlutfall barna 

af erlendum uppruna stuðla að þátttöku þeirra og fjölskyldna þeirra í íslensku samfélagi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa dæmi úr íslensku skólaumhverfi og hvernig leikskólarnir 

fara að því að styðja þessar fjölskyldur. Frásagnir viðmælenda sýna fram á mikilvægi þessa og 

hvernig starf leikskólanna fær form. Þrátt fyrir að þessi rannsókn nái til lítils úrtaks notast 

þátttökuleikskólarnir við sömu aðferðir og sýnir hún fram á mikilvægi þáttanna sem voru til 

umfjöllunar. Því gefur rannsóknin vísbendingar um það hvernig leikskólar geta stuðlað að 

réttlátara samfélagi.  

Eins og áður sagði væri áhugavert að rannsaka þetta efni frekar og skoða þá aðgengi 

þessara hópa að leikskóla með það að markmiði að tryggja aðgengi barna í framtíðinni. Að 

auki er skýrt að starfsfólk leikskóla vantar leiðbeiningar og stuðning í vinnu sinni með 

fjölskyldum af erlendum uppruna og að þörf er á skilgreiningu frá stjórnvöldum um hlutverk 

þeirra í þessum málefnum. Ég vona að þessi rannsókn muni nýtast leikskólum í starfi sínu að 

þróa samfélag sem allir tilheyra. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi leikskólastjóra 

1. Hvaða fjölbreytni er fyrir hendi í leikskólanum (fjölskyldur/starfsfólk)? 

2. Hvað finnst þér mikilvægt þegar unnið er með fjölskyldum með erlendan bakgrunn? 

3. Hvað hugsar þú um þegar þú heyrir hugtakið félagslegt hlutverk leikskólans? 

4. Er fjölbreytni í ástæðum þátttöku barna í leikskólanum? (T.d. tungumál, barnavernd, 

vinnumarkaðurinn, nám…?) 

5. Er erfiðara fyrir suma en aðra að fá aðgang að leikskólanum? (T.d. vita hvernig á að skrá 

sig, fjárhagslega, erfitt að taka skrefin að koma inn í leikskólann…?) 

6. Hvernig endurspeglar leikskólinn fjölbreytileikann sem er fyrir hendi? (T.d. á ganginum, í 

leikstofum, í viðfangsefni…?) 

7. Er starfsemi (e. activities) í leikskólanum sem aðstoðar börn í að byggja upp jákvæða 

sjálfsmynd og takast á við fjölbreytni á jákvæðan hátt? 

8. Hvernig er talað um líkindi og mun í leikskólanum? 

9. Fær starfsfólkið fræðslu um hvernig á að takast á við fjölbreytni og þá hvers konar? 

10. Er áherslan sem fjölbreytni hefur í skólanámskránni í samræmi við útfærsluna? (T.d. 

gagnvart börnum, foreldrum og foreldrasamstarfi, starfsfólki...?) 

11. Hvað einkennir foreldrasamstarfið í leikskólanum? (T.d. í daglegum samskiptum, eiga 

foreldrar rödd í leikskólanum og hvernig…?) 

12. Er reynt að koma foreldrum í samband við hvern annan? Hvernig? 

13. Hvernig er unnið með nærsamfélagið í leikskólanum? (T.d. vettvangsferðir, allir 

velkomnir…?) 

14. Hvernig er unnið með að efla félagslegt réttlæti í leikskólanum? 

15. Er eitthvað fleira sem þig langar að segja mér frá? 
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Viðauki Á: Viðtalsrammi deildarstjóra 

1. Hvernig er aðlögun í leikskólanum (fyrir börn og foreldra)? (Er tekið tillit til ólíkra 

þarfa?) 

2. Hvernig eru samskiptin við foreldrana? (T.d. Hverju segir þú sjálf/ur frá og spyrð um?) 

3. Hvað finnst þér mikilvægt þegar unnið er með fjölskyldum með erlendan bakgrunn? 

4. Tekur þú tillit til óska og væntinga allra foreldra og hvernig? (T.d. Spyrð þú um 

skoðanir þeirra á leikskólastarfinu?) 

5. Hvernig stuðning fá foreldrar? (T.d. dvalartími, líðan, félagsleg samskipti á milli 

foreldranna í leikskólanum, sýn á uppeldi…?) 

6. Eru foreldrarnir alltaf á öllum tímum velkomnir í leikskólanum, t.d. til að vera aðeins 

með og fá sér kaffi?  

7. Koma foreldrar af erlendum uppruna stundum inn í leikskólann til að taka þátt í 

mismunandi athöfnum? (T.d. syngja saman, sögustundir saman, elda saman…? Eru 

þeir sýnilegir í leikskólanum?) 

8. Beinir þú athyglinni að fjölbreytni, til dæmis í leikjum með börnunum, skipulagningu 

og skreytingu deildarinnar? 

9. Hvernig styðjið þið við þróun jákvæðrar sjálfsmyndar í daglegu starfi? 

10. Hvernig komast börnin í kynni við nærsamfélagið? (T.d. vettvangsferðir, 

heimsóknir…?) 

11. Hvernig styður þú börn af erlendum uppruna (til að komast inn) í leik? (T.d. þegar þau 

hafa ekki nóga þekkingu á ráðandi menningunni og skilja ekki leik annarra barna?) 

12. Hvernig er unnið með að efla félagslegt réttlæti í leikskólanum? 

13. Hvað finnst þér um að styðja foreldra félagslega? (Hverjir ættu að hafa það verkefni?) 

14. Er eitthvað fleira sem þig langar að segja mér frá? 
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Viðauki B: Viðtalsrammi foreldra 

1. Hvernig líður þér í leikskólanum? (T.d. hvenær vel og hvenær ekki, velkomin(n) eða 

ekki…?) 

2. Finnst þér þú fá nægar upplýsingar í leikskólanum? (T.d. um barnið í daglegum 

samskiptum en líka almennt, komast til skila…?) 

3. Finnst þér hlustað á þig? (T.d. Hefur það sem þú segir áhrif?) 

4. Geturðu sagt mér eitthvað um skólanámskrána eða skólastefnuna? 

5. Hvað getur leikskólinn gert betur í samskiptum? 

6. Er tekið tillit til óska og væntinga þinna? 

7. Fannst þér erfitt að komast að því hvernig ætti að skrá barnið í leikskólanum/ var 

erfitt að koma hingað fyrst? 

8. Finnst þér leikskólinn endurspegla menningu ykkar? 

9. Hvað hefur gerst í leikskólanum sem þú varst mjög ánægð með? 

10. Hvernig er að vera foreldri í þessum leikskóla? 

11. Þekkir þú aðra foreldra í leikskólanum? 

12. Finnst þér hægt að tala við aðra foreldra í leikskólanum? 

13. Vilt þú kynnast fleiri foreldrum í leikskólanum? 

14. Hvað finnst þér mikilvægt í leikskólanum? 

15. Er eitthvað annað sem þig langar að segja mér um reynslu þína af leikskólanum? 

 


