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Ágrip 

Þessi rannsókn fjallar um aðlögun og kennslu barna flóttafólks í leikskóla á Íslandi. 

Markmið rannsóknarinnar er að safna saman reynslu leikskólakennara, sem unnið hafa 

með börnum flóttafólks, um hvað hefur reynst vel varðandi móttöku og dvöl þessara 

barna í leikskólum og hvað betur mætti fara. Þá er litið sérstaklega til þátta eins og 

verkfæra í kennslu og samskiptum, undirbúnings og samstarfs við aðrar stofnanir. 

Unnið er út frá eigindlegri aðferðafræði þar sem gagna var aflað með viðtölum við 

leikskólakennara í fjórum leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Rannsóknin er skoðuð út 

frá sjónarhorni leikskólakennara á móttöku og kennslu barna flóttafólks í leikskóla og 

hvað þarf að hafa í huga við það starf sem er frábrugðið starfi með öðrum börnum í 

leikskólum. Rannsóknarspurningin er tvíþætt 1) Hvað þarf að hafa í huga við móttöku 

og dvöl barna flóttafólks í leikskóla og á leikskólagöngu þeirra? 2) Hvernig er best að 

standa að slíku ferli? 

Fyrri rannsóknir á Íslandi hvað leikskóladvöl barna flóttafólks varðar hafa að mestu 

leiti verið gerðar út frá sjónarhorni barnanna og foreldra þeirra. Þessar rannsóknir eru 

afar fáar og engin þeirra snýr sérstaklega að leikskólabörnum. Því taldi rannsakandi 

mikilvægt að fá sýn leikskólastarfsmanna á móttöku og námi barnanna. Þó eru Hanna 

Ragnarsdóttir og Susan Rafik Hama að ljúka við rannsókn þar sem fram koma 

sjónarhorn kennara sem taka á móti börnum kvótaflóttafólks. Þessi rannsókn er þó 

frábrugðin meðal annars að því leyti að hún beinir athygli að sjónarhorni 

leikskólastarfsfólks sem hefur tekið á móti börnum kvótaflóttafólks og börnum fólks 

sem sótt hefur um alþjóðlega vernd á Íslandi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að ákveðnar aðferðir og verkfæri 

reynast vel í samskiptum við börnin, svo sem sjónrænt skipulag og að leggja orð á 

athafnir, og notkun túlka og vefsíðunnar google.translate.com í samskiptum við 

foreldra þeirra. Einnig kemur fram að þörf er á aukinni fræðslu frá öðrum stofnunum og 

frekara samstarfi þar á milli til að styðja betur við kennara.  
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Abstract 

Integrating and teaching children of refugees in kindergartens in Iceland. 

Kindergarten teachers and special education teachers views. 

This study is about integrating and teaching children of refugees in kindergartens in 

Iceland. The purpose of this study is to collect the experiences of teachers, who have 

worked with children of refugees, what has worked well about the integration and 

teaching of these children in preschools and what could go better. The study 

specifically looks to things like tools in teaching and communication, preparation and 

collaboration with other institutions. This is a qualitative research where data is 

collected by taking interviews with kindergarten teachers in four kindergartens in the 

capital area of Iceland. The study is done from the viewpoint of the kindergarten 

teachers on integrating and teaching children of refugees and what to keep in mind 

about that work that is different from working with other children. The research 

question is twofold 1) what is necessary to keep in mind when integrating and teaching 

children of refugees in kindergartens and about their schooling? 2) What is the best 

way to go about that process? 

Former studies in Iceland on the subject of children of refugees and their stay in 

kindergartens have mostly been done from the viewpoint of the children and their 

parents. Those studies are very few and none of them is specifically aimed at children 

in kindergartens. That is why this researcher thought it important to get the teachers 

view on the subject. Hanna Ragnarsdóttir and Susan Rafik Hama are however 

completing a study of the views of teachers of refugee children that have been invited 

to the country by the government in their care. This study is different from that one 

because here we search the views of teachers that have received children of all kinds of 

refugees, also asylum seekers. 

Results of this study indicate that certain methods and tools work well in 

communication with the children and their parents. Other findings relate to the need 

for more information from other institutions and more collaboration between 

institutions and personnel to support teachers better. 
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1 Inngangur  

Mikið er um börn á flótta í heiminum í dag og er gífurleg þörf á því að staðið sé vel að 

móttöku þeirra í leikskólum sem og samfélaginu í heild. Þó það sé ekki nýtt af nálinni að 

fjöldi barna sé á flótta í heiminum þá er það tiltölulega nýr veruleiki fyrir flesta leik-og 

grunnskóla á Íslandi að taka á móti slíkum börnum. Venjan hefur verið hér á landi að 

koma börnum flóttafólks fljótt inn í skólakerfið til að þau aðlagist nýju lífi sem fyrst og 

þess vegna tel ég mjög nauðsynlegt að leikskólakennarar, sem og aðrir starfsmenn 

leikskóla séu vel undirbúnir og viti við hverju þeir geta búist. Þar sem nokkrir íslenskir 

leikskólar hafa tekið á móti börnum flóttafólks þá búa leikskólakennarar þeirra yfir 

reynslu af því hvað virkar vel og hvað virkar illa þegar kemur að móttöku slíkra barna og 

samskiptum við fjölskyldur þeirra. Lítið er til af rannsóknum um þessi málefni á íslensku 

og því mikil þörf fyrir að safna saman þeirri þekkingu og reynslu sem til er hérlendis sem 

og erlendis og miðla henni til íslenskra leikskólakennara og annarra starfsmanna 

leikskóla. Hér eftir verður talað um leikskólakennara en aðrir starfsmenn falla undir þá 

skilgreiningu t.d. leikskólastjórar, leiðbeinendur a og b og sérkennarar. 

Um viðkvæmt málefni er að ræða þegar kemur að því að taka á móti börnum sem 

mörg hver hafa átt mjög erfitt og því er nauðsynlegt að takast á við það verkefni af 

vandvirkni. Þá er mikilvægt að geta haft aðgang að reynslubanka þeirra sem hafa verið í 

sömu sporum. Með gerð handbókar um móttöku barna á flótta í leikskólum er hægt að 

hafa efni handhægt og aðgengilegt fyrir leikskólakennara með öllum nauðsynlegustu 

upplýsingum sem þeir geta þurft á að halda. Þannig geta leikskólakennarar verið vel 

upplýstir um hvers ætlast sé til af þeim, hvers þeir mega vænta, hvað mögulegt sé að 

börnin hafi gengið í gegnum og hvernig hægt sé að bera virðingu fyrir og sýna skilning á 

ólíkum siðum og venjum þegar kemur að því að taka á móti barni á flótta og fjölskyldu 

þess.  

Í þessari rannsókn er stuðst við eigindlega aðferðafræði. Notast er við 

fyrirbærafræðilega nálgun við gagnasöfnun og vinnslu þeirra. Gögnum var aflað með 

viðtölum við deildarstjóra og sérkennara á leikskólum sem reynslu hafa af móttöku 

barna flóttafólks í leikskóla. Viðmælendur voru valdir með hentugleikaúrtaki þar sem 

mikilvægt var að þátttakendur hefðu tiltekna reynslu. Greining gagna fór fram með 

þemagreiningu. 

Þetta verkefni er hluti af stærri rannsókn sem Hanna Ragnarsdóttir og Susan Rafik 

Hama eru að vinna að um þær flóttafjölskyldur sem komu til landsins í janúar 2016 frá 

Sýrlandi. Þessi rannsókn er með öðru sniði heldur en rannsókn Hönnu og Susan að því 
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leiti að hér er fjallað um alla hópa barna flóttafólks; börn kvótaflóttafólks, börn 

umsækjenda um alþjóðlega vernd, börn sem fá stöðu eftir að hafa verið umsækjendur 

um alþjóðlega vernd og börn sem fá stöðu eftir fjölskyldusameiningu. 

1.1 Markmið og efni rannsóknar 

Markmið mitt með þessari rannsókn er að safna saman reynslu og þekkingu 

leikskólakennara um það hvernig best sé að taka á móti börnum á flótta og hjálpa þeim 

að aðlagast íslensku samfélagi. Leikskólar landsins hafa oft og tíðum tekið á móti 

börnum við slíkar aðstæður en leikskólakennarar virðast oft þurfa að finna bestu 

leiðirnar fyrir sig sjálfa í hvert skipti. Því vil ég safna saman upplýsingum úr fjórum 

leikskólum og sameina þá þekkingu í rannsóknarskýrslu. Niðurstöður rannsóknarinnar 

gætu svo nýst sem upplýsingabrunnur um móttöku barna flóttafólks og koma 

viðmælendur meðal annars með hugmyndir að því hvaða sameiginlega efni væri gott að 

hafa aðgengilegt fyrir leikskólastarfsmenn við móttöku og kennslu barna flóttafólks. 

Rannsóknarspurningin sem unnið var út frá er tvíþætt 1) Hvað þarf að hafa í huga við 

móttöku og aðlögun barna flóttafólks í leikskóla og leikskólagöngu þeirra? 2) Hvernig er 

best að standa að slíku ferli? 

Með niðurstöðum þessarar rannsóknar vænti ég þess að leikskólakennarar hafi 

aðgang að haldbærum upplýsingum um hvers þeir geta vænst og hvers sé ætlast til af 

þeim við móttöku barna á flótta og fjölskyldum þeirra inn í leikskóla. Ég valdi þetta efni 

þar sem ég hef mikinn áhuga á málefnum barna á flótta og hefur sá áhugi styrkst mikið 

vegna þess fjölda barna sem hafa þurft að leggja á flótta frá heimalandi sínu eftir að 

stríðið í Sýrlandi braust út. Almenn mannréttindi skipta mig miklu máli og tel ég að líf 

allra skipti jafn miklu máli. Fólk á flótta er oft að lenda í því að vera ekki öruggt í eigin 

heimalandi og leggur á flótta til að reyna að bjarga lífi sínu og sinna. Í starfi mínu í 

leikskóla hef ég tekið á móti börnum á flótta og bý því að þeirri reynslu sem jók enn 

frekar áhuga minn á þessu viðfangsefni.  

Móttaka barna á flótta er aukin áskorun fyrir leikskólakennara. Því vil ég kynna mér 

það betur hvað hægt er að gera til að stuðla að eins jákvæðri reynslu og mögulegt er 

fyrir alla aðila við móttöku barna á flótta í leikskóla. Það er margt sem kennarar geta 

gert til að undirbúa sig og auðvelda samskipti við fjölskyldur barnanna. Ýmsir leikskólar 

búa yfir mikilli reynslu hvað þetta varðar og ég hef áhuga á að fræðast um þá reynslu og 

gera rannsókn um hana til að auka sameiginlega þekkingu allra sem sinna móttöku 

barna á flótta. 
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1.2 Skipulag ritgerðar 

Þessi ritgerð fjallar um rannsókn á móttöku barna flóttamanna í leikskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Í öðrum kafla er rætt um bakgrunn rannsóknarinnar, meðal 

annars helstu reglugerðir og lög  sem tengjast börnum flóttamanna, til dæmis 

Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna, hvaða verkferlar eru í notkun og fleira. Í þriðja 

kafla sem ber heitið fræðileg umfjöllun er farið yfir fyrri rannsóknir sem tengjast þessari 

rannsókn og einnig verður fjallað stuttlega um stærri rannsókn á vegum Hönnu 

Ragnarsdóttur og Susan Rafik Hama sem fjallar um móttöku og skipulag náms fyrir 

flóttabörn í skólum á Íslandi. Einnig eru kaflar um móttöku flóttabarna inn í leikskóla, 

sjónarhorn leikskólakennara, og aðferðir sem nýst hafa vel við kennslu barna sem eru af 

erlendu bergi brotin sem og barna flóttamanna. Fjórði kafli ritgerðarinnar fjallar svo um 

rannsóknaraðferðina, þátttakendur, gagnaöflun, gagnagreiningu og siðferðisleg 

álitamál hennar. Í framhaldi af þeim kafla er niðurstöðukafli rannsóknarinnar sem skipt 

er niður í þemu. Þemun eru; samskipti við aðrar stofnanir; verkfæri; hagir 

fjölskyldnanna, væntingar þeirra og menningarnæmi; áhrif á starfsfólk; efni í 

upplýsingaveitu og hugmynir um umbætur fyrir móttöku og kennslu barna flóttafólks í 

leikskóla. Hverjum þætti eru gerð góð skil í niðurstöðum út frá gögnum 

rannsóknarinnar. Í sjötta kafla verður svo rýnt í niðurstöðurnar í samhengi við fyrri 

rannsóknir og önnur fyrirliggjandi gögn auk þess sem ályktanir eru settar fram. 

Ritgerðin endar á lokaorðum þar sem niðurstöður rannsóknar eru dregnar saman og 

sagt frá hvernig höfundi fannst þær koma út miðað við fyrri þekkingu hans á 

rannsóknarefninu. 
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2 Bakgrunnur rannsóknar 

Hvað bakgrunn rannsóknarinnar varðar er fjallað um þá aðila sem koma að málefnum 

flóttafólks og þeirra sem sækja um alþjóðlega vernd. Þá er sagt frá 

Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna og Barnasáttmálanum hvað fólk og börn á 

flótta varðar. Í kaflanum er rætt um hvað aðgreinir flóttamenn og þá sem sækja um 

alþjóðlega vernd og muninn á þjónustu sem þessir einstaklingar fá á Íslandi. Í lokin 

koma fram upplýsingar úr Aðalnámsskrá leikskóla um hlutverk leikskólastarfsmanna í 

garð barna flóttafólks og fjölskyldna þeirra. 

2.1 Móttaka flóttamanna og umsækjenda um alþjóðlega vernd 

Það eru margir aðilar sem koma að málefnum umsækjenda um alþjóðlega vernd og 

flóttafólks á Íslandi. Útlendingastofnun, Velferðarráðuneytið, lögreglan, sveitarfélög og 

þeirra félagsþjónusta, Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, flóttamannanefnd á 

Íslandi og Rauði Krossinn á Íslandi. Allir hafa sínu hlutverki að gegna og munur er á 

hvort um er að ræða umsækjendur um alþjóðlega vernd eða fólk sem fengið hefur 

stöðu flóttamanns. Hér á eftir verður fjallað um hvaða hlutverk viðkomandi aðilar hafa 

hvað móttöku og þjónustu við þessa einstaklinga varðar. Útskýrt verður nánar hver 

munurinn þar á er og hér eftir verður fjallað um umsækjendur um alþjóðlega vernd sem 

umsækjendur. Til að byrja með verður stuttlega sagt frá Mannréttindasáttmála Evrópu 

og Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna. Að lokum verður aðeins farið yfir 

Aðalnámsskrá leikskóla og skoðað hvort hægt sé að byggja á henni við skipulag 

leikskólastarfs fyrir börn flóttafólks. 

2.1.1 Sáttmálar 

Í Mannréttindasáttmála Evrópu kemur fram að allir menn eigi rétt á að lifa, í því felst að 

ekki skuli stofna manneskju vísvitandi í hættu. Það er hægt að túlka þannig að ekki skuli 

senda fólk til lands þar sem er stríðsástand, hætt er við að það sæti ofsóknum eða 

annað þess háttar (Mannréttindasáttmáli Evrópu, 2001). Í Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna kemur fram að ekki eigi að mismuna börnum meðal annars vegna trúar, kyns, 

búsetu eða félagslegrar stöðu foreldra eða fjölskyldu þeirra. Þau ríki sem eru aðilar að 

sáttmálanum skuldbinda sig til að tryggja öryggi og umönnun barna. Ríkin skuldbinda 

sig líka til að tryggja að barn sem fæðist innan þeirra sé ekki ríkisfangslaust, þó svo að 

foreldrar þess séu það mögulega. Hvert barn á semsagt rétt á ríkisfangi. Í 22. grein 

sáttmálans er minnst sérstaklega á flóttabörn. Þar kemur fram að þau ríki sem eigi aðild 
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að sáttmálanum skuli sjá til þess að barni, sem er skilgreint sem flóttamaður eða er að 

leita eftir stöðu sem flóttamaður, sé tryggð viðeigandi vernd og mannúðleg aðstoð 

óháð því hvaðan það kemur eða hvernig það lítur út (kynferði, trú og fleira þess háttar) 

(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.). Hér næst verður gerður greinarmunur á 

flóttamanni og umsækjenda um alþjóðlega vernd.  

2.1.2 Aðgreining flóttamanna og umsækjenda um alþjóðlega vernd 

Flóttamaður er útlendingur sem hefur þurft að flýja heimaland sitt vegna stríðsástands 

eða ótta við að verða ofsóttur vegna kynþáttar, þjóðernis, trúarbragða, 

stjórnmálaskoðana eða aðildar að tilteknum þjóðfélagshópi og nýtur ekki verndar í sínu 

heimalandi (Lög um útlendinga nr. 80/2016; UNHCR, e.d.-b). Flóttamenn njóta 

jafnframt þeirrar réttarstöðu sem kennd er við alþjóðlega vernd í skilningi laga um 

útlendinga, sbr. einkum 1. mgr. 45. gr. og 1. mgr. 37. gr. laganna. Í þessu felst meðal 

annars að slíkir einstaklingar og fjölskyldur þeirra eiga rétt á stuðningi til menntunar, 

samfélagsfræðslu og starfsþjálfunar. Nánari útfærsla og umfang þessarar aðstoðar er 

kynnt frekar í þessum kafla og má finna í reglugerð um útlendinga nr. 540/2017, sbr. 5. 

mgr. 45. gr. laga um útlendinga. Flóttamannanefnd er skipuð af þeim ráðherra sem fer 

með félagsmál til fimm ára í senn. Nefndin starfar í samvinnu við Flóttamannastofnun 

Sameinuðu þjóðanna og hefur meðal annars það hlutverk að skipuleggja og hafa 

yfirumsjón með móttöku flóttamannahópa til landsins (Lög um útlendinga nr. 80/2016). 

Þeir einstaklingar sem koma til landsins í boði stjórnvalda að fenginni tillögu 

flóttamannanefndar njóta réttarstöðu flóttamanns, sbr. 2. mgr. 43. gr. laga um 

útlendinga nr. 80/2016. Þá er sá hópur flóttamanna gjarnan nefndur kvótaflóttamenn 

og ganga ekki í gegnum sama umsóknarferli og umsækjendur um alþjóðlega vernd 

þurfa að gera (Rauði krossinn, e.d.-a).  

Umsækjandi um alþjóðlega vernd er einstaklingur sem hefur sótt um hæli en 

umsókn hans hefur ekki verið afgreidd. Framvegis verður notað orðið umsækjandi um 

þennan hóp fólks (UNHCR, e.d.-a). Umsækjendur verða að sækja um alþjóðlega vernd 

hjá lögreglunni annað hvort við landamæri Íslands eða innan landamæra Íslands. Við 

umsóknina er einstaklingi skipaður talsmaður sem Rauði Krossinn á Íslandi sér um að 

útvega og fylgir viðkomandi í gegnum umsóknarferlið, því næst er málið annað hvort 

sent í efnismeðferð eða staða hans metin út frá því hvort annað ríki beri ábyrgð á 

honum samkvæmt Dyflinnarreglugerðinni. Þá er einstaklingur annað hvort sendur til 

annars lands ef sáttmálinn segir til um það og hitt ríkið gengst við honum eða mál hans 

sett í efnismeðferð (Útlendingastofnun, e.d.-a). Á meðan á því stendur eru einstaklingar 

í mjög viðkvæmri stöðu vegna þeirrar óvissu sem fylgir. Ef umsókn um alþjóðlega vernd 
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er samþykkt fá þeir annað hvort samþykkta stöðu flóttamanns og fá hæli á þeim 

forsendum eða fá samþykkt dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Með stöðu 

flóttamanns getur einstaklingur valið sér búsetu og á þá rétt á þjónustu hjá sínu 

lögheimilissveitarfélagi (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.; Rauði Krossinn, e.d.-b; 

Stjórnarráð Íslands, e.d.-a; Útlendingastofnun, e.d.-a; Útlendingastofnun, e.d.-b). 

Þá segir í 31. gr. reglugerðarinnar um útlendinga nr. 540/2017 að öllum einstaklingum 

sem koma til landsins í boði íslenskra stjórnvalda skv. 43. gr. laga um útlendinga, sem 

og þeim er hafa fengið dvalarleyfi á grundvelli 73. og 74. gr. sömu laga, skal standa til 

boða að fá fræðslu og ráðgjöf um réttindi og skyldur og helstu upplýsingar um íslenskt 

samfélag, þar á meðal upplýsingar um húsnæðismál, atvinnutækifæri, íslenskukennslu 

og menntun almennt. Þessum einstaklingum skal standa til boða aðstoð við að tengjast 

því sveitarfélagi sem þeir hyggjast setjast að í. Flóttafólk og umsækjendur um 

alþjóðlega vernd fá ákveðna aðstoð og þjónustu hér á landi sem er þó misjöfn eftir því 

hvorn hópinn er um að ræða. Nú verður sagt nánar frá þeirri aðstoð sem umsækjendur 

hafa rétt á og þar á eftir þeirri aðstoð og þjónustu sem flóttamenn fá.  

2.1.3 Þjónusta við umsækjendur um alþjóðlega vernd 

Á meðan mál eru í efnismeðferð á umsækjandinn rétt á réttaraðstoð Rauða krossins og 

aðstoðar á vegum Útlendingastofnunar eða félagsþjónustunnar í því sveitarfélagi sem 

honum er ráðstafað til. Rauði krossinn á Íslandi sinnir fjölbreyttum málum á Íslandi sem 

og erlendis. Meðal hlutverka hans hér á landi er að veita stjórnvöldum stuðning í formi 

aðstoðar í málefnum flóttafólks og þeirra sem sækja um alþjóðlega vernd hér á landi. 

Rauði krossinn gætir þannig hagsmuna flóttafólks og þeirra sem óska eftir að fá stöðu 

flóttafólks. Hreyfingin aðstoðar fólk við aðlögun og veitir þeim ýmsa þjónustu sem þau 

þurfa á að halda (Rauði krossinn, e.d.-a). Útlendingastofnun heyrir undir 

dómsmálaráðuneytið og eitt stærsta hlutverk hennar er útgáfa dvalarleyfa ásamt því að 

sinna margvíslegum verkefnum á sviði útlendingamála. Útlendingastofnun vinnur 

meðal annars í samstarfi við dómsmálaráðuneytið, Fjölmenningarsetur, 

Ríkislögreglustjóra, lögregluna, Vinnumálastofnun, Utanríkisráðuneytið og Rauða 

Krossinn (Útlendingastofnun, e.d.-g).  

Útlendingastofnun er með þjónustusamninga við sveitarfélag Hafnarfjarðar, 

sveitarfélag Reykjanesbæjar og við Reykjavíkurborg. Í þessum samningum gangast 

sveitarfélögin við að tryggja framfærslu, grunnþjónustu og fullnægjandi búsetuúrræði 

við umsækjendur á meðan íslensk stjórnvöld eru með mál þeirra til meðferðar. Það sem 

telst til þessarar grunnþjónustu er læknisþjónusta, grunn- og leikskólaganga barna og 
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ferðamáti umsækjenda innan sveitarfélagsins (Útlendingastofnun, e.d.-c; 

Útlendingastofnun, e.d.-d; Útlendingastofnun, e.d.-e; Útlendingastofnun, e.d.-f). Í 27.gr 

reglugerðar um útlendinga nr. 540/2017 er ákvæði um að tryggja skuli börnum 

umsækjenda menntun ásamt því að leitast skal við að koma til móts við þarfir 

fjölskyldna í þjónustu sveitarfélaga með daggæslu, leikskóla, framhaldsskóla eða öðrum 

menntunarúrræðum, eftir því sem við á. Útlendingastofnun sér um að tryggja 

umsækjendum og greiða fyrir almenna heilbrigðisþjónustu, tannlækningar og 

lyfjakostnað vegna lyfseðilsskyldra lyfja (Reglugerð um útlendinga nr. 540/2017; 

Útlendingastofnun, e.d.-f). Sveitarfélögin þjóna hlutverki tengiliðs milli 

Útlendingastofnunar og umsækjenda. Þjónustuna veitir svo það svið sem fer með 

félagsþjónustu sveitarfélagsins eða sér til þess að hún sé veitt. Umsækjendur fá 

greiddan framfærslueyri á meðan á þjónustu stendur. Þeir fá innkaupakort þar sem 

vikulega er greitt inn á fyrirfram ákveðin upphæð á meðan á þjónustu stendur fyrstu 

fjórar vikurnar. Eftir það fær fólk einnig greiddan vasapening vikulega. Sveitarfélagið 

greiðir fyrir húsnæði, rafmagn, hita, internetaðgang og almenningssamgöngur. Fólki 

stendur einnig til boða regluleg félagsleg ráðgjöf og stuðningur hjá sveitarfélaginu. 

Umsækjendur fá töluverða aðstoð frá Rauða Krossinum  hvað varðar fatnað, mat, innbú 

og fleira sem þarf að útvega fólki sem kemur allslaust til Íslands.  Þeir geta sótt um 

fatnað hjá Rauða krossinum og fá þá inneignarkort í fatabúð Rauða krossins. 

Sveitarfélagið sér fólki fyrir öðrum nauðsynjafatnaði sem Rauði Krossinn nær ekki að 

útvega. Börn þeirra sem sækja um alþjóðlega vernd geta einnig sótt um tómstundastyrk 

hjá Rauða krossinum sem nemur allt að 30 þúsund krónum á ári og börnum er úthlutað 

leikföngum. Sveitarfélagið metur í hverju tilfelli fyrir sig hvort þörf sé á þjónustu túlks 

og sjá þá til þess að útvega hann. Á meðan á málsmeðferð stendur er umsækjendum 

boðið upp á kennslu í íslensku og þeir fá tækifæri til þess að kynnast íslensku samfélagi 

og íbúum í sveitarfélaginu (Rauði Krossinn, e.d.-b; Rauði Krossinn, e.d.-c; 

Útlendingastofnun, e.d.-d; Útlendingastofnun, e.d.-e; Útlendingastofnun, e.d.-f).  

2.1.4 Móttaka og þjónusta við flóttafólk 

Velferðarráðuneytið sinnir verkefnum sem snúa að velferðar- og fjölskyldumálum, 

jafnréttismálum, heilbrigðisþjónustu, vinnumarkaðsmálum og húsnæðismálum. 

Ráðherra fer með yfirstjórn velferðarráðuneytisins og ráðuneytisstjóri stýrir því undir 

hans yfirstjórn (Stjórnarráð Íslands, e.d.-f).Velferðarráðuneytið gaf út árið 2014 bækling 

sem nefnist Leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélög um móttökuþjónustu og aðstoð við 

félagslega þátttöku flóttafólks. Eins og nafnið gefur til kynna er þetta 

upplýsingabæklingur fyrir sveitarfélög en er einnig ætlað að aðstoða sveitarfélög við 
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móttöku flóttafólks (Velferðarráðuneytið, 2014). Velferðarráðuneytið hefur gert 

samninga við nokkur sveitarfélög á Íslandi um móttöku, aðstoð og stuðning við hópa 

flóttafólks sem gilda í tvö ár frá komu þess. Meðal sveitarfélaga sem 

Velferðarráðuneytið hefur gert samninga við er Reykjavíkurborg, Kópavogsbær og 

Hafnarfjarðarbær. Sveitarfélögin styðjast við leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélög sem 

Velferðarráðuneytið gaf út auk laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 en í 

þeim lögum stendur að sveitarfélög skuli sjá til þess að allir íbúar hafi þá þjónustu sem 

þeir þurfa og að þeir geti séð fyrir sér og sínum (Lög um félagsþjónustu nr.40/1991; 

Stjórnarráð Íslands, e.d.-b; Stjórnarráð Íslands, e.d.-c; Stjórnarráð Íslands, e.d.-d; 

Stjórnarráð Íslands, e.d.-f).  

Velferðarráðuneytið er jafnframt í samstarfi við Rauða Krossinn á Íslandi þegar tekið 

er á móti hópi flóttafólks. Þegar gerður er samningur við nýtt sveitarfélag er skipaður 

samráðshópur vegna stuðnings og aðlögunar við flóttafólk. Með því er ætlað að tryggja 

samræmi og samhæfingu vegna aðstoðar og móttöku við flóttafólkið og greitt 

upplýsingaflæði til ráðuneytisins og flóttamannanefndar. Samráðshópurinn skipar þá 

framkvæmdahóp sem hefur það hlutverk að tryggja samræmi ákveðinna verkþátta 

innan sveitarfélagsins og að viðkomandi einstaklingar fái fullnægjandi stuðning og 

þjónustu (Stjórnarráð Íslands, e.d.-f).  

Flóttafólk á rétt á tiltekinni aðstoð sem ætluð er til að tryggja aðlögun þeirra að 

íslenskum aðstæðum og ekki síst að stuðla að því að jafnframt komi samfélagið til móts 

við þeirra þarfir (Stjórnarráð Íslands, e.d.-f). Aðlögun flóttafólks að nýju samfélagi er 

flokkað eftir fjórum þáttum. Þeir eru samlögun, samþætting, aðskilnaður og einangrun. 

Samlögun er hugtak yfir það þegar fólk slítur tengsl við fyrri menningu sína og tileinkar 

sér eftir bestu getu bæði tungumál og menningu nýja landsins. Samþætting er þegar 

fólk vill halda í eigin menningu en vill á sama tíma tileinka sér menningu nýja landsins. 

Aðskilnaður þýðir að fólk aðlagast ekki heldur myndar hóp með eigin menningu (gömlu 

menningunni þeirra), tungumáli og gildum í nýja landinu. Einangrun er svo þegar fólk 

nær hvorki að halda tengslum við gömlu menninguna né tengjast þeirri nýju, það 

einangrast frá báðum menningarheimum (Félagsmálaráðuneytið, 2005). Það er 

mikilvægt að fara rétt að í þessum málum og virða jafnframt rétt flóttafólks til að rækta 

eigin menningu samhliða því að gefa þeim kost á að verða virkir þátttakendur í íslensku 

samfélagi (Stjórnarráð Íslands, e.d.-f).  

Hlutverk sveitarfélaganna eru að veita flóttafólkinu þá aðstoð sem það á rétt á í 

samræmi við viðmiðunarreglur flóttamannanefndar og samið er um í samningum við 

Velferðarráðuneytið. Sveitarfélögin taka þannig meðal annars að sér að sjá fólkinu fyrir 
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fjárhagsaðstoð og í leiðbeinandi reglum fyrir sveitarfélög  er einnig mælt með því að 

sveitarfélög greiði foreldrum eða forsjáraðilum barna fjárhæð sem er álíka há og 

barnabætur á hverjum tíma. Sveitarfélögin samþykkja að sjá flóttafólkinu fyrir 

viðeigandi íbúðarhúsnæði með nauðsynlegu innbúi og síma, félagslegri ráðgjöf, 

menntun, heilbrigðisþjónustu, tannlækningum, aðstoð við atvinnuleit í samvinnu með 

Vinnumálastofnun og veita sérfræðiaðstoð félagsráðgjafa, geðlækna, sálfræðinga og 

stuðningsfulltrúa sé metin þörf á því  og annarri nauðsynlegri aðstoð (Stjórnarráð 

Íslands, e.d.-b; Stjórnarráð Íslands, e.d.-c; Stjórnarráð Íslands, e.d.-d; Stjórnarráð 

Íslands, e.d.-f; Velferðarráðuneytið, 2014).  

Í samningum tryggja sveitarfélögin að börn flóttafólks fái leikskóladvöl og sjá um 

innritun og eftirfylgni í grunnskóla og frístundarheimili. Leikskólastjórar hafa það 

hlutverk að vera milligöngumenn milli þeirra mismunandi þjónustuaðila sem sinna 

mismunandi þörfum flóttabarna. Foreldrar eiga rétt á þýðingu á öllum upplýsingum 

sem koma frá leikskólanum (Velferðarráðuneytið, 2014). Sveitarfélögin sjá jafnframt um 

að sjá til þess að börnin fari í hentugar tómstundir og aðstoða við þá skráningu 

(Stjórnarráð Íslands, e.d.-b; Stjórnarráð Íslands, e.d.-c; Stjórnarráð Íslands, e.d.-d; 

Stjórnarráð Íslands, e.d.-f). Meðal þess sem  kveðið er á um í viðmiðunarreglum 

flóttamannanefndar og sveitarfélögin gangast við að tryggja er að allt flóttafólk og þar á 

meðal börn þeirra á öllum aldri skulu fá ókeypis íslenskukennslu og samfélagsfræðslu. 

Áhersla er jafnframt lögð á móðurmálskennslu og að börn flóttafólks viðhaldi og rækti 

sitt móðurmál. Stefnt er á að börnin fái í leik- og grunnskólum kennslu í og á eigin 

móðurmáli þar sem því verður við komið og sveitarfélagið greiðir fyrir túlkaþjónustu í 

grunnskóla og aðkomu móðurmálskennara sem og stuðning í framhaldsskóla. Hvað 

almenna kennslu barna á skólaskyldualdri varðar skal miða við að börnin fái sem fyrst 

kennslu í almenna skólakerfinu og þá með aðstoð túlks eða móðurmálskennara í 

skólum. Einnig er tekið fram að starfsfólki og nemendum í viðkomandi skólum skuli 

veitt grunnþekking á aðstæðum í heimalandi flóttafólksins og þeirra menningu 

(Stjórnarráð Íslands, e.d.-b; Stjórnarráð Íslands, e.d.-c; Stjórnarráð Íslands, e.d.-d; 

Stjórnarráð Íslands, e.d.-f). 

Þegar flóttafólk hefur dvalist hér á landi í tvö ár lýkur þessu tímabili þar sem það fær 

sérstaka aðstoð en börn flóttafólks hafa þá sömu réttindi innan skólakerfisins og önnur 

börn sem hafa íslensku sem annað tungumál. Leikskólar eiga að vera með 

móttökuáætlanir í gildi fyrir börn af erlendum uppruna þar sem nauðsynleg þjónusta 

við þau börn er skipulögð (Stjórnarráð Íslands, e.d.-f). Flóttafólk getur einnig átt rétt á 

aðstoð við að flytja aftur til síns heimalands skyldu aðstæður breytast sem og að fá 
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styrk vegna sameiningu kjarnafjölskyldu þess (Stjórnarráð Íslands, e.d.-f). Rauði 

Krossinn aðstoðar flóttafólk hér á landi og þeirra börn og hafa þau möguleika á allri 

þeirri þjónustu sem þeir sem sækja um alþjóðlega vernd hafa aðgang að. Auk þess sem 

þeir hafa aðgang að opnu húsi hjá Rauða krossinum tvisvar í viku þar sem þeir fá hjálp 

við ýmis málefni. Svo eru reglulega auglýst námskeið og hittingar til að æfa sig í íslensku 

og auka félagstengsl. Á opna húsi Rauða krossins er hægt að fá aðstoð við gerð 

ferilskráa, við leit að atvinnu, húsnæðisleit, leit að ódýrum eða gefins húsgögnum og 

námsmöguleikar skoðaðir (Rauði krossinn, e.d. –d).  

Hvort sem einstaklingur sé kominn með stöðu flóttamanns hér á landi eða sé með 

umsókn í vinnslu á hann rétt á túlkaþjónustu í viðtölum hjá Rauða krossinum. Þar er 

alltaf leitast við að ræða við viðmælendur á því tungumáli sem þeim finnst þægilegast. 

Einnig fær hver fjölskylda úthlutað stuðningsfjölskyldu sem hjálpar þeim að aðlagast 

samfélaginu, kemur í veg fyrir félagslega einangrun og aðstoðar jafnvel við búðarferðir 

eða önnur erindi sem þarf að sinna. Þessir þættir eru þó háðir því að einhverju leiti 

hvort um kvótaflóttafólk sé að ræða, þá sem sækja um alþjóðlega vernd eða þá sem 

hafa fengið stöðu flóttafólks (Rauði Krossinn, e.d.-b; Rauði Krossinn, e.d.-c; 

Útlendingastofnun, e.d.-c). 

2.2 Aðalnámsskrá leikskóla 

Í Aðalnámsskrá leikskóla er lýst hlutverkum leikskólastjóra, leikskólakennara og 

leikskólans yfir höfuð. Þar er fjallað um fagmennsku kennara, jafnrétti, foreldrasamstarf 

og mikilvægi leiks svo fátt eitt sé nefnt. Þessum þáttum verða gerð nánari skil hér að 

neðan. 

Leikskólakennarar eru fagaðilar á sýnu sviði og snýst fagmennska þeirra fyrst og 

fremst um menntun nemenda sinna og velferð þeirra. Faglegur kennari þarf að huga að 

mörgum þáttum til að standast kröfur varðandi fyrr greinda þætti. Hann þarf að stuðla 

að góðum foreldrasamskiptum, örvandi námsumhverfi, viðeigandi efnivið og góðri 

samvinnu við aðrar stofnanir sé þess þörf. Kennari þarf að geta komið á móts við 

mismunandi áskoranir út frá einstaklingsþörfum hvers nemenda til að stuðla að jöfnum 

tækifærum til náms (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Samkvæmt aðalnámskrá eru ákveðnir grunnþættir menntunar. Einn þessara 

grunnþátta er jafnrétti þar sem lögð er áhersla á skóla án aðgreiningar á öllum 

skólastigum. Með jafnrétti til menntunar er meðal annars átt við samvinnu við foreldra 

til að efla alhliða þroska barna, að stuðlað sé að færni í íslensku og að hlúið sé að 
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börnum andlega, líkamlega sem og vitsmunalega eftir þörfum hvers og eins í samfélagi 

friðar og umburðarlyndis (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Jafnrétti skal ríkja í öllu leikskólastarfi þar sem margbreytileika og öðrum 

menningarheimum er sýnd virðing. Skóli án aðgreiningar kemur á móts við þarfir allra 

og því þarf að finna fjölbreyttar leiðir til að geta átt í farsælu samstarfi við foreldra, 

börn, samstarfsfólk og aðrar stofnanir. Upplýsingaflæði þarf að vera með fjölbreyttum 

hætti og finna þarf leiðir við tjáskipti svo allir fái sömu skilaboð tengd leikskólastarfinu 

eða viðeigandi aðilar fái skilaboð tengd þörfum nemendanna. Virðing skal borin fyrir 

öðrum í öllum samskiptum við börn, foreldra sem og aðra (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla er leikur meginnámsleið barna og skal í hávegum 

hafður í leikskólastarfi. Í gegnum leikinn vinna börn úr upplifunum sínum og reynslu og 

móta nýjar hugmyndir sínar. Leikurinn er leið til að tjá sig, þróa félagsfærni og tengjast 

öðrum börnum (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Fjölskylda og heimilislíf getur haft mikil áhrif á líðan barns í leikskóla. Því er 

mikilvægt fyrir leikskólakennara til að stuðla að velferð barns að hafa heildarsýn yfir 

líðan þess og aðstæður. Gott samstarf frá byrjun við foreldra gefur barninu jákvæða 

fyrirmynd um traust til kennarans og er góð byrjun til að byggja upp árangursríkt 

samstarf með barninu.  Leikskólakennurum ber að sýna foreldrum virðingu. Viðhorfum, 

gildum og þekkingu foreldra þarf að sýna skilning svo þau geti fundið fyrir öryggi með 

að deila sínum sjónarmiðum svo gott samstarf geti þróast milli heimilis og skóla. 

Foreldrar og leikskólakennarar eru í samstarfi í gegnum leikskólagöngu barnsins og 

þurfa allir aðilar að fá þau skilaboð að þeirra skoðanir skipta máli og unnið verði í 

sameiningu að menntun barnsins (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011). 
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3 Fræðilegur bakgrunnur 

Í fræðilegum bakgrunni er fjallað um fyrri rannsóknir og kenningar tengdar 

rannsóknarefni þessa verkefnis. Fræðilegt efni um þætti sem koma að rannsókninni er 

sett fram til að varpa ljósi á fyrri þekkingu að mestu á Íslandi og skilgreiningar á 

ákveðnum þáttum. Í þessum kafla er meðal annars talað um verkfæri sem notuð eru til 

kennslu. Verkfæri er áhald eða tæki sem notuð eru til að hjálpa til eða vinna með við 

ákveðna framkvæmd (Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, 2011-b). Verkfæri 

til að smíða eru þá hamar og skrúfjárn á meðan verkfæri við kennslu eru sjónrænt 

dagsskipulag, spjaldtölva, leikur í spjaldtölvu, brúða og margt fleira sem kennarar nýta 

sér.  Verkferlar eru ákveðnar aðferðir sem mælt er með að farið sé eftir til að 

framkvæma tiltekna hluti. Þannig getur verkferill ákveðinnar aðferðar mælt með því að 

ákveðin verkfæri séu notuð eða að einhver sérstök leið sé farin til að kenna tiltekið 

atriði. Samkvæmt snara.is orðabók er verkferill það hvernig verk er unnið eða hlutur 

framleiddur, greinagerð um hver vinnur hvað, hvenær og hvernig, við ákveðna 

framleiðslu (Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, 2011-a). Þegar rætt er um 

verkfæri í þessari ritgerð er verið að blanda saman hugtökunum verkfæri, verkferlar og 

aðferðir. Það er gert til að nota eitt heiti yfir þær aðferðir sem kennararnir notast við 

þegar kemur að kennslu barna flóttafólks hvort sem nýtast þarf við verkfæri, verkferla 

eða aðferðir sem kennararnir hafa tileinkað sér. 

3.1 Fyrri rannsóknir 

Í íslensku samfélagi eru fleiri og fleiri leik-og grunnskólar að takast á við það krefjandi 

verkefni að taka á móti börnum flóttafólks. Í gegnum árin hafa rannsóknir verið gerðar 

á móttöku flóttafólks til landsins þar sem fjallað er meðal annars um velgengni barna 

þeirra í skólakerfinu. Ekki eru þó til margar íslenskar rannsóknir um þessi efni en 

reglulega bætast nýjar rannsóknir við safnið. Flestar þeirra rannsókna sem 

framkvæmdar hafa verið á Íslandi snúa að flóttafólkinu sjálfu og börnum þeirra. Minna 

er um rannsóknir sem einblína á sjónarhorn starfsfólks skóla. Í þessum kafla er fjallað 

um íslenskar og erlendar rannsóknir á högum flóttafólks og barna þeirra í tengslum við 

skólakerfi. Einnig koma dæmi um rannsóknir á aðferðum sem virkað hafa vel við 

kennslu barna af erlendum uppruna í skólum þar sem margt sameiginlegt er við kennslu 

barna flóttafólks og barna af erlendum uppruna í skólum. Það er meðal annars vegna 

þess að margt sem þarf að huga að í byrjun varðandi kennslu barna flóttafólks eru leiðir 

til að börnin læri tungumálið sem fyrst og nái að tjá sig. Aðferðir sem notaðar eru við að 
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kenna tungumál eru þær sömu hvort sem börnin hafa verið á flótta eða ekki. Frekar er 

stuðst við íslenskar heimildir en erlendar í þessum kafla vegna þess að rannsakandi vildi 

einblína á aðferðir sem nýst hafa vel á þessu landi þannig að auðvelt er fyrir þá sem vilja 

afla sér frekari upplýsinga um málefnin geti haft samband við þá skóla hérlendis sem 

rannsakaðir hafa verið. Þó rannsóknir á málefnum innflytjenda og barna flóttafólks í 

íslensku skólakerfi séu ekki margar þá eru margar þeirra mjög vel unnar með 

áhugaverðum niðurstöðum sem vert er að vekja athygli á. 

 

3.1.1 Mismunandi aðferðir við kennslu flóttabarna 

Madeleine Arnot og Halleli Pinson (2005) framkvæmdu rannsókn á vegum Háskólans í 

Cambridge. Rannsókn þeirra heitir The education of asylum-seeker and refugee children 

og fjallaði um hvernig skólaumdæmi í Englandi hafa tekið á móti börnum flóttafólks. 

Skoðað var hvað hefur gengið vel og hvað illa við móttöku og kennslu þessara hópa. 

Markmið rannsóknarinnar voru að varpa ljósi á að hvaða leyti skólar og skólaumdæmi 

eru skyldug til að takast á við að mennta börn flóttafólks. Síðan voru skráð mismunandi 

svör skólaumdæma og greind gagnleg kennslulíkön sem voru sérhæfð að þörfum barna 

flóttafólks.  

Rannsóknin var framkvæmd í þremur stigum. Á fyrsta stiginu fór gagnaöflun fram í 

skólaumdæmum landsins, þar sem skýrslum ríkisstjórnar var safnað saman og viðtöl 

tekin við stjórnmálamenn meðal annars. Á öðru stigi rannsóknarinnar var safnað gögnum 

frá 58 enskum skólaumdæmum með símakönnun (Arnot og Pinson, 2005). Þriðja stigið 

snérist um þrjár rannsóknir í skólaumdæmum Englands sem rannsökuðu heildræn líkön 

um gott starf við kennslu barna flóttafólks. Tekin voru viðtöl við skólastjórnendur og aðra 

kennara sem tóku þátt í að móta gott starf með þessum hóp barna (Arnot og Pinson, 

2005).  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru að þær aðferðir við kennslu barna á flótta sem 

hentuðu best og voru mest nýttar í skólaumdæmum Englands voru líkan fyrir ensku 

sem viðbótar tungumál (e. English as an additional language eða EAL model) sem er 

sérstakt líkan fyrir börn með litla eða enga fyrri þekkingu á ensku og heildrænt 

kennslulíkan. Þessar aðferðir samanstóðu af virku foreldrasamstarfi, tengslum við 

samfélagið í kring og notkun fjölbreyttra kennsluaðferða. Skólar sem áttu mestri 

velgengni að fagna með þessum aðferðum áttu það sameiginlegt að hafa áður haft 

reynslu af móttöku innflytjenda og voru með jákvætt, sýnilegt viðmót til barna 

flóttafólks og fjölskyldna þeirra (Arnot og Pinson, 2005).  
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Lovísa Rut Jónsdóttir (2014) gerði rannsókn fyrir meistaraverkefni sitt við 

kennaradeild Háskóla Íslands um leikskóla í fjölbreytilegu menningarumhverfi. 

Verkefnið hennar fékk heitið Leikskólinn í fjölbreytilegu menningarumhverfi: Ný sýn, 

breyttar áherslur og var markmið rannsóknarinnar að leita svara við því hvernig ólíkum 

þörfum barna af erlendum uppruna og foreldrum þeirra er mætt í leikskólum. Gagna 

var aflað með viðtölum við starfsfólk tveggja leikskóla, einum á Íslandi og öðrum í 

Noregi, og með því að safna saman fyrirliggjandi gögnum um stefnur skólanna, 

námskrár þeirra og fleira. Rannsóknin var eigindleg tilviksrannsókn. Leikskólarnir eiga 

það sameiginlegt að stór hluti barna í þeim er af erlendum uppruna og mikið af 

starfsfólkinu líka. Með rannsókninni sóttist rannsakandi eftir að fá innsýn í starf 

leikskólanna hvað varðar fjölmenningu og hvernig stutt var við börn af erlendum 

uppruna í skólastarfinu. Einnig leitaðist rannsakandi við að fá upplýsingar um það 

hvernig foreldrasamstarfi leikskólanna var háttað og hvernig fjölbreytileiki er sýnilegur í 

skólastarfinu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru meðal annars þær að á íslenska leikskólanum var 

ríkari áhersla á að starfsmenn kynnu íslensku heldur en áherslan á að starfsmenn 

norska leikskólans kynnu norsku þar sem mikið er lagt upp úr íslensku málumhverfi á 

þeim íslenska. Viðhorf starfsmanna beggja leikskólanna til fjölmenningar var jákvætt og 

áhersla lögð á endurmenntun með tilliti til fjölmenningar þar sem faglegt starf var í 

hávegum haft. Áhersla var á að starfsfólk temdi sér virðingu gagnvart ólíkum 

menningarheimum, siðum og venjum (Lovísa Rut Jónsdóttir, 2014). 

Munur var á því milli skólanna hvernig sérkennslu var háttað. Þar sem mjög stór 

hluti barnanna í íslenska leikskólanum var af erlendum uppruna þá var lítið um það að 

hvert barn væri tekið úr hópnum í sérkennslu heldur var unnið með börnunum að 

sameiginlegum verkefnum. Á norska leikskólanum var meira um formlega sérkennslu 

og var sérstakur sérkennslustjóri sem hafði yfirumsjón yfir sérkennslu erlendu 

barnanna. Sem hluti af sérkennslunni á þeim leikskóla voru börnin sett í minni hópa í 

vinnustundum þar sem þau unnu saman eftir styrkleikum þeirra og hvaða námsþáttum 

þeim vantaði örvun í. Lítið var um einstaklingsvinnu barnanna hvað sérkennslu varðaði 

(Lovísa Rut Jónsdóttir, 2014). 

Í báðum leikskólunum var fjölbreytileiki sýnilegur á veggjum skólans með 

listaverkum, fánum og öðrum efnivið (Lovísa Rut Jónsdóttir, 2014). Hvað 

foreldrasamstarfið varðar gekk starfsfólk beggja leikskólanna oft út fyrir sitt starfssvið 

og aðstoðaði foreldra við að panta tíma hjá læknum og þess háttar. Einnig voru dæmi 

úr báðum skólunum að starfsfólkið fylgdi börnum foreldra af erlendum uppruna heim 
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eftir vinnu hjá sér eða fóru með börnin í íþróttatíma í nágrenninu eftir leikskólatíma 

barnanna og vinnutíma starfsfólksins. Í norska leikskólanum starfaði foreldraráðgjafi 

sem talaði arabísku. Sá ráðgjafi leiðbeinti arabískum foreldrum, svaraði spurningum 

sem þeir höfðu um leikskólann, börnin þeirra, norska menningu og fleira (Lovísa Rut 

Jónsdóttir, 2014). 

3.1.2 Sjónarhorn og reynsla foreldra 

Mjög gagnlegt getur verið að skoða einnig reynslu foreldra flóttabarna og starfsfólks 

skólanna. Hanna Ragnarsdóttir og Susan Rafik Hama (í prentun) vinna að rannsókn sem 

hófst haustið 2016. Rannsóknin fjallar um þær flóttafjölskyldur sem komu til Íslands í 

byrjun 2016 frá Sýrlandi en í þeim hópi voru 20 fullorðnir og 35 börn. Reynsla foreldra 

af námi er könnuð sem og reynsla af skólastarfi barna þeirra. Einnig er reynsla kennara 

og skólastjórnenda af móttöku flóttabarnanna í þeim skólum sem börnin fóru í 

rannsökuð. 

Niðurstöður rannsóknar þeirra eru ekki komnar út en upplýsingar um rannsóknina 

fengust frá rannsakendum til að fjalla um hér. Samkvæmt Hönnu og Susan hefur námið 

almennt gengið vel hjá yngri börnunum í rannsókninni en framfarir þeirra eru þó mis 

miklar. Hvað kennarana varðar sem tóku á móti þessum börnum fannst þeim erfitt að 

mæta áskorunum sem fylgdu flóttabörnunum varðandi tungumál og læsi (Hanna 

Ragnarsdóttir og Susan Rafik Hama, í prentun). Í rannsókninni var rætt við foreldra 

flóttabarnanna og þar kom meðal annars fram að þeim fannst að kennarar barnanna 

þeirra ættu að þekkja grundvallaratriði í menningu þeirra og trúarbrögðum, þar með 

talið hátíðir þeirra. Sjónarmið foreldranna var að því meira sem kennari barnanna vissi 

um börn þeirra því betur næði hann að tengjast þeim og hjálpa þeim í námsferlinu. Eins 

fannst foreldrum þeir ekki fá nægar upplýsingar og þær upplýsingar sem þeir fengu 

voru oft í gegnum börnin sjálf. Þeim fannst erfitt að feta sig í samfélaginu eftir að 

stuðningurinn sem þau fengu fyrsta árið féll niður (Hanna Ragnarsdóttir og Susan Rafik 

Hama, í prentun). 

Kristín Erla Harðadóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson (2005) gerðu 

rannsókn um Reynslu og viðhorf flóttamanna á Íslandi. Rannsókn þeirra fór fram á 

árunum 2004-2005 og var unnin fyrir Flóttamannaráð Íslands. Rannsóknin sem um 

ræðir var með tvískipta gagnaöflun. Annars vegar voru unglingar á aldrinum 15-18 ára 

spurðir með spurningakönnun út í nám þeirra og hins vegar voru tekin viðtöl við 15 

fjölskyldur sem höfðu komið hingað til lands sem flóttafólk. Níu unglingar svöruðu 

könnuninni og voru allir þeirra nema einn í námi. Þátttakendurnir áttu margir í 
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erfiðleikum með nám. Sex af níu viðmælendum áttu erfitt með eitt fag í skóla; íslensku, 

stærðfræði eða lestur. Þessir unglingar töldu flestir nám vera mikilvægt og ætluðu að 

mennta sig meira. Þeim leið vel í skólanum og töldu sig vita hvað þá langaði að starfa 

við í framtíðinni. Af öllum svarendum spurningakönnunarinnar töldu 88 prósent sig vera 

hamingjusama.  

Þátttakendur í rannsókninni sem áttu börn í leikskóla sögðust allir vera ánægðir með 

leikskóla barna sinna og mættu alltaf allir í foreldraviðtöl þar (Kristín Erla Harðardóttir, 

Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2005). Þó ekki hafi margt í þessari 

rannsókn snúið að leikskólagöngu má geta sér til um að foreldrar sýni leikskólagöngu 

barna sinna áhuga þar sem þeir mættu vel í foreldraviðtöl og voru ánægðir með 

leikskólana. Þeir unglingar sem tóku þátt töldu flestir menntun mjög mikilvæga. 

Hanna Ragnarsdóttir gerði doktorsrannsókn um tíu innflytjendafjölskyldur í íslensku 

samfélagi og skólasamfélagi. Markmið rannsóknarinnar var þríþætt. Í fyrst lagi var 

markmiðið að fá betri skilning á aðlögunarferli tíu innflytjendafjölskyldna í samfélagið 

og skólasamfélagið. Í öðru lagi að kanna hvaða áhrif menning og trúarbakrunnur 

fjölskyldnanna hefur á skólagöngu barnanna. Þriðja markmiðið var svo að kanna 

hvernig heimili og skóli starfa saman, hvernig samskiptin þar á milli eru og hvort þeir 

þættir hafi áhrif á velgengni barnanna námslega séð (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). 

Rannsóknin er að mestu leiti eigindleg viðtalsrannsókn þar sem gagna er aflað með 

viðtölum við innflytjendafjölskyldurnar tíu. Einnig er rætt við skólastjórnendur og 

kennara þeirra skóla sem börnin voru í (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru að börn sem koma ung til landsins eru fljótari en 

þau sem eru eldri að læra tungumálið og líklegri til að eignast íslenska vini. Foreldrar 

barnanna telja mikilvægt að börn þeirra læri íslensku fljótt og aðlagist íslenskri 

menningu. Á sama tíma voru flestir foreldrarnir ákveðnir í að halda í móðurmálið heima 

fyrir og var það áhyggjuefni þegar sum yngri börnin á heimilunum voru farin að nota 

íslensku þar í stað móðurmálsins. Flestir þeirra tala um að börn þeirra séu hamingjusöm 

í skólanum. Menntun barnananna er ofarlega í huga foreldranna í rannsókninni og telja 

þeir hana mjög mikilvæga. Þeir nefna það að menntakerfið sé gott á Íslandi en margir 

foreldranna nefna að mikið agaleysi og of mikið frelsi barna sé einkennandi á Íslandi. 

Fjölskyldurnar reyna allar að halda í eitthvað af siðum og venjum frá heimalandinu. Það 

er þó misjafnt eftir fjölskyldum hversu mikið af venjum og gildum þau halda í (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007).  
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Þegar kemur að vinum minnast flest börnin á það að eiga íslenska vini en mjög fá 

þeirra telja íslenskt barn vera besta vin sinn. Sum barnanna í rannsókninni eiga enga 

vini utan fjölskyldu sinnar (Hanna Ragnarsdóttir, 2007).  

Um samskipti við skóla og kennara virðast flestir foreldranna vera í litlum 

samskiptum við skólana og hafa takmarkaða þekkingu á öllu því sem börnin þeirra gera 

í skólanum. Í rannsókninni kemur fram að sjónarhorn kennara er breytilegt eftir 

kennurum. En á heildina litið vanti kennara yfirsýn yfir það hvað fjölskyldurnar hafa 

gengið í gegnum, aðstæður þeirra og menningu. Að hluta til er þessi vanþekking útskýrð 

með skorti á fræðslu fyrir kennara um fjölmenningu og margbreytileika samfélagsins. 

Kennararnir eru þó jákvæðir gagnvart börnunum og fjölskyldum þeirra en virðast hafa 

mjög lítil samskipti við foreldrana (Hanna Ragnarsdóttir, 2007).  

3.1.3 Sjónarhorn og reynsla flóttabarna 

Guðbjörg Ottósdóttir og  Helena N. Wolimbwa gerðu rannsókn á reynslu flóttabarna á 

Íslandi og viðhorfum þeirra með áherslu á félagslega stöðu og líðan. Rannsókn þeirra 

heitir Flóttabörn á Íslandi: Rannsókn á viðhorfum og reynslu flóttabarna. Tekin voru 

viðtöl við fjórtán börn frá nokkrum löndum á aldrinum tíu til átján ára. Þar kom í ljós að 

við aðlögun flóttabarna þarf að huga að mörgum þáttum enda er hún ekki einföld. Ef 

sumum þáttum er ábótavant getur það til dæmis haft slæm áhrif á hvernig þeim gengur 

í skóla og félagsleg tengsl þeirra. Mikilvægir þættir eru meðal annars færni í íslenska 

tungumálinu og viðhorf jafnaldra til flóttabarnanna (Guðbjörg Ottósdóttir og Helena N. 

Wolimbwa, 2011). Hér er áhugavert að sjá hver reynsla barna flóttafólks er á Íslandi en 

einnig er gagnlegt að skoða rannsóknir þar sem aðferðir við móttöku og kennslu 

innflytjendabarna eru skoðaðar. Víðtækt rannsóknarverkefni í fjórum löndum innan 

Skandinavíu á árunum 2013-2015 var gert á velgengni nemenda af erlendum uppruna í 

skólakerfinu. Hanna Ragnarsdóttir tók þátt í og stýrði því rannsóknarverkefni, löndin 

sem tóku þátt voru Ísland, Finnland, Noregur og Svíþjóð (Hanna Ragnarsdóttir, 2015). 

Rannsóknarverkefnið heitir á íslensku „Námsrými félagslegs réttlætis og menntunar án 

aðgreiningar: Frásagnir um velgengni nemenda af erlendum uppruna og skóla á fjórum 

Norðurlöndum (Hanna Ragnarsdóttir, 2016).  

Í rannsóknarverkefninu var hlustað á sögur nemenda af erlendum uppruna af 

velgengni þeirra og reynslu af skólakerfinu. Þátttakendur í rannsókninni áttu það 

sameiginlegt að ganga vel félagslega og námslega. Rannsakað var hvað rétt væri gert í 

skólastarfi þeirra nemenda sem gerði sögur þeirra svo jákvæðar (Hanna Ragnarsdóttir 

2015). Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skilja og læra af reynslu nemenda af 
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erlendum uppruna sem hafa náð góðum árangri félags- og námslega og fá skilning á því 

hvernig félagslegu réttlæti er komið á í fjölmenningarlegum, jafnræðissinnuðum skólum 

á Norðurlöndunum (Hanna Ragnarsdóttir, 2015).  

Niðurstöður rannsóknarinnar hvað leikskóla varðar eru þær að stjórnun leikskólanna 

sem börnin voru í er lýðræðisleg og börnum af erlendum uppruna er ekki mismunað. 

Leikskólakennarar eru duglegir við að styðja börnin og taka virkan þátt í námi barnanna. 

Leikskólarnir áttu það sameiginlegt að leggja áherslu á að virkja öll börn í leik, fagna 

fjölbreytileikanum, stuðla að jafnræði og sníða nám hvers og eins barns út frá því sjálfu. 

Þó kom það fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að ekki voru öll tækifæri nýtt til að 

byggja ofan á þekkingu barnanna (Hanna Ragnarsdóttir, 2015). 

Helga Guðmundsdóttir gerði rannsókn við lok meistaranáms síns á 

Félagsvísindasviði um reynslu og aðstæður barna og foreldra þeirra sem hafa leitað 

alþjóðlegrar verndar á Íslandi. Rannsóknin fékk heitið Upplifun og reynsla barna og 

foreldra sem leita alþjóðlegrar verndar á Íslandi. Við gagnaöflun tók Helga hálfstöðluð 

viðtöl við börn og foreldra þeirra til að fá sjónarhorn barnanna og foreldra þeirra á því 

hvernig var að koma til Íslands, móttökunum, aðlöguninni að lífinu hér, líðan þeirra og 

aðstæður. Þátttakendur voru 12 börn og 10 foreldrar, auk þess sem tekin voru viðtöl 

við sjö fagaðila sem vinna að málefnum barna og foreldra þeirra sem sækja um 

alþjóðlega vernd á Íslandi (Helga Guðmundsdóttir, 2016). 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að við það að komast í skóla upplifðu börn 

flóttafólks mikla festu og fengu loks rútínu í líf sitt. Skólaganga barna flóttafólksins sem 

komu til Íslands byrjaði hjá mörgum þeirra á undirbúningskennslu áður en þau fóru í 

hefðbundna hverfisskóla. Í rannsókn Helgu voru öll börn flóttafólksins ánægð með 

skólana og þakklát fyrir tækifæri til að mennta sig. Þegar komið var í hverfisskólana 

voru flest börnin fljót að læra nokkur orð í íslensku til að bjarga sér og var það ákveðinn 

léttir fyrir þau að vera kominn á þann stað. Mislangt var hvenær börnin fengu að fara í 

skóla eftir komuna til landsins og tala þau um að það sé mjög erfiður tími að bíða eftir 

því að komast í skóla, því öll vilja þau fara í skóla (Helga Guðmundsdóttir, 2016). Nokkrir 

foreldrar sem tóku þátt í rannsókninni voru með börn á leikskólaaldri. Flestir voru 

ánægðir með leikskóla barna sinna og ánægð með að koma börnum sínum að á 

leikskóla. Í sumum tilfellum tók það töluverðan tíma að koma börnunum inn á leikskóla, 

enda miserfitt eftir árstímum að fá pláss fyrir börn í leikskóla á Íslandi (Helga 

Guðmundsdóttir, 2016). 
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3.2 Áföll og sorg 

Flóttafólk neyðist oft á tíðum að fara í skyndi af heimilum sínum og flýja til annarra 

svæða og jafnvel landa. Við það að yfirgefa allt sem þau þekkja, heimili, land, vini og 

ættingja geta einstaklingar upplifað áföll og mikla sorg þar sem það syrgir það sem skilið 

var eftir.  

Sorg er eðlileg eftir missi og getur komið fram bæði með líkamlegum og sálrænum 

viðbrögðum. Sorg getur þó einnig orðið of erfið og langvarandi sem leiðir til óeðlilegs 

ástands. Það að vinna úr sorg er einstaklingsbundið og tekur mislangan tíma fyrir hvern 

og einn. Það er þó búið að greina ákveðin einkenni sorgar sem flokkast undir eðlilegt 

sorgarferli. Þessi einkenni eru svefntruflanir, þreyta, orkuleysi, reiði, sektarkennd, 

vanmáttarkennd, erfiðleikar við að fara út eða vera á meðal fólks, depurð, kvíði, dofi, 

grátköst, einmanaleiki, tómleiki og vantrú. Ef þessi einkenni hrjá einstakling of lengi eða 

hann þarf aðstoð af öðrum ástæðum við að koma sér út úr sorgarferlinu eru ákveðin 

bjargráð sem hægt er að hafa í huga. Hreyfing, mataræði og að vera meðvitaður um að 

umgangast aðra getur verið gott fyrsta skref. Einnig hjálpar það mörgum að ræða líðan 

sína hvort sem það er við vin, fjölskyldumeðlim eða á stuðningssamkomu fyrir fólk í 

svipaðri stöðu og maður sjálfur. Aðstandendur þess sem syrgir geta hjálpað til með 

virkri hlustun og andlegum stuðning. Vera til staðar fyrir þann sem syrgir og jafnvel 

benda honum á fræðslu tengda sorg og hvernig hægt sé að hefja eðlilegt líf aftur eftir 

sorgina er oft á tíðum nægilegt hlutverk aðstandenda (Landspítalinn, E.d.). 

Börn takast oft á við sorg á annan hátt en fullorðnir. Þar fer sorgarferli þeirra mikið 

eftir aldri. Börn á leikskólaaldri hafa takmarkaðan skilning á sorg og missi og skilja því 

oft ekki aðstæður til fullnustu. Þau upplifa samt sem áður sorg en þurfa jafnvel að 

takast á við sorgina í nokkrum skrefum. Þannig getur barn syrgt missi á ákveðin hátt 

þegar það er fjögurra ára en tekið svo sorgarferlið upp aftur þegar það er átta ára og 

hefur öðlast nýjan skilning á því sem olli því sorg við fjögurra ára aldurinn. Einnig er það 

oft lausn hinna fullorðnu í lífi barnsins að hlífa því við sorg hinna fullorðnu og vernda 

barnið frá því að takast á við sorgina. Með þessum hætti geta börnin einangrast og fá 

ekki að syrgja með öðrum heldur þurfa að syrgja í einrúmi án stuðnings og útskýringa. 

Börn eru þrautseig og hafa getu til að takast á við ótrúlega krefjandi aðstæður. Þau 

takast á við sorg og áföll miðað við þroska sinn hverju sinni og vinna úr aðstæðum á 

sinn hátt miðað við þá þekkingu sem þau hafa (Kelly, M. og Silverman, P. R., 2009).  

Áföll eru flokkuð í tvær tegundir. Það eru áföll sem verða við einstök yfirþyrmandi 

atvik og svo eru það áföll sem stafa af langvarandi áhrifum, þar sem einstaklingur getur 
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þurft að lifa við áfallavaldandi ástand dag frá degi eða reglulega í gegnum langt tímabil 

(Bath, 2008). Einstaklingar upplifa oft áfallastreitu eftir að hafa lent í áfalli. Einkenni 

áfallastreitu geta lýst sér á fjölbreyttan hátt eins og hjá þeim sem hafa 

áfallastreituröskun en munurinn er sá að einkenni áfallastreitu vara í stuttan tíma, 

innan við mánuð eða upp að sex vikum á meðan einstaklingur vinnur úr áfalli og eru 

það eðlileg viðbrögð. Ef einstaklingur nær svo ekki að vinna úr áfallinu á því tímabili þá 

hefur hann þróað með sér áfallastreituröskun í kjölfar áfallsins (Agaibi og Wilson, 2005). 

Áfallastreita kemur mismunandi fram í einstaklingum og eftir aðstæðum og því getur 

verið mjög flókið að skilja og vinna með einstaklingum með áfallastreitu (Lebel og Kelly, 

2014).  

Við einstök yfirþyrmandi áföll þróa sumir einstaklingar með sér einkenni 

áfallastreituröskunar. Þeir sem greinast með áfallastreituröskun sem geðröskun hafa 

upplifað atburð sem ógnar heilsu þeirra, öryggi eða lífi. Viðkomandi þarf að hafa 

upplifað ákveðin einkenni í að minnsta kosti sex vikur (Geðhjálp,  e.d.). Einkennin geta 

verið endurupplifanir á atburðinum þar sem tilfinningarnar sem viðkomandi upplifði 

koma aftur upp. Þessar endurupplifanir byrja oft út frá ákveðnum kveikjum sem koma 

endurupplifunum af stað. Áfallastreituröskun getur komið fram á margvíslegan hátt. 

Einstaklingur getur verið með líkamleg einkenni, hegðunarvandamál, minnisleysi, 

skapsveiflur eða breytingar á skapgerð. Þá verða einstaklingar oft varari um sig og 

forðast ýmsar aðstæður og jafnvel samskipti við fólk til að minnka líkur á að 

endurupplifa áfallið. Svefntruflanir, einbeitingarleysi og óeðlileg viðbrögð við aðstæðum 

í daglegu lífi geta verið einkenni áfallastreituröskunar bæði hjá börnum sem og 

fullorðnum (Bath, 2008). Einkenni eins og ofsafengin líkamleg og tilfinningaleg viðbrögð 

við einhverju sem minnir á áfallið geta komið fram hjá þeim sem greinast með 

áfallastreituröskun auk tilfinningadoða, reiði og stöðugrar spennu (Di Ciacco, J. A., 

2008; Geðhjálp, e.d.). 

Margar stofnanir í heiminum hafa tekið upp meðferðaramma til að vinna með þeim 

sem kljást við afleiðingar áfalla á valdeflandi máta. Meðferðaramminn kallast á ensku 

Trauma-informed care (TIC) sem hefur verið íslenskað sem áfallameðvituð þjónusta. 

Áfallameðvituð þjónusta er skipulagsleg uppbygging og meðferðarrammi (e. 

organizational structure and treatment framework) fyrir stofnanir til að vinna með 

einstaklingum sem lent hafa í áföllum. Þjónustan felst í skilningi, staðfestingu og 

viðbrögðum við áföllum og afleiðingum þeirra. Með áfallameðvitaðri þjónustu er einnig 

tryggt að umhverfið sé eins öruggt og mögulegt er og streituvaldandi þættir fjarlægðir 

að eins miklu marki og unnt er (Trauma-informed care project, E.d.-a). 
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Verkefnið um áfallameðvitaða þjónustu snýst um að fræða stofnanir sem vinna með 

þeim sem hafa orðið fyrir áföllum og þurfa hjálp til að takast á við þau. Með verkefninu 

er unnið að því að allir sem að málum koma séu meðvitaðir um áhrif áfalla á 

einstaklinga og hvernig hægt sé að lágmarka einkenni áfalla eins og áfallastreitu. Einnig 

stuðlar verkefnið að því að þeir sem vinna með einstaklingum sem orðið hafa fyrir 

áföllum vita hvert hægt sé að leita, hvar frekari upplýsingar um meðferðir og 

meðhöndlun er að finna og hvar hægt sé að komast á námskeið til að geta tekist rétt á 

við hegðun tengda áföllum (Avarez, E.d.).  

Að vinna samkvæmt aðferðinni er flókið og vandmeðfarið ferli. TIC er byggt á 

styrkleika-miðuðum meðferðaramma (e. Strength-based framework) sem leggur 

áherslu á að búa til líkamlega, andlega og tilfinningalega öruggt umhverfi fyrir 

starfsmenn og skjólstæðinga til að byggja upp skjólstæðingana þannig að þeir upplifi að 

hafa stjórn á sjálfum sér og getu til að takast á við venjulegar aðstæðum á valdeflandi 

máta (Lebel og Kelly, 2014). Til að geta á árangursríkan hátt aðstoðað einstakling sem 

tekst á við áfallastreitu er nauðsynlegt að hafa góð tök á meðferðaraðferðinni og 

þjálfun í að beita henni (Bath, 2008). 

Til að geta veitt áfallameðvitaða þjónustu þarf einstaklingur fyrst að tileinka sér að 

vera áfallameðvitaður. Áfallameðvitaður einstaklingur gerir sér grein fyrir því að fólk 

getur upplifað margar tegundir áfalla í lífi sínu og að fólk sem er að takast á við áföll eða 

áfallastreitu þurfa stuðning og skilning frá fólki í kringum sig. Með því að vera ekki 

áfallameðvitaður getur fólk sem meinar vel endurvakið áföll hjá einstaklingum í sinni 

umsjá með rangri hegðun. Mikilvægt er að þeir sem starfa með einstaklingum sem 

kljást við áfallastreitu séu meðvitaðir um áhrif hennar og hvernig bregðast á rétt við 

(Trauma-informed care project, E.d.-b). Þessi aðferð er meðal annars notuð af 

sálfræðingum, kennurum og félagsráðgjöfum (Trauma and learning policy initiative, 

e.d.). 

Þeir sem hafa tileinkað sér áfallameðvitund og sinna áfallameðvitaðri þjónustu hafa 

getu til að greina börn og fólk sem er að kljást við áfallastreitu og aðstoða þau við að 

leita sér hjálpar. Þessir einstaklingar geta einnig tekist rétt á við aðstæður strax frá 

byrjun og veitt þeim sem lenda í áföllum snemmtæka íhlutun til að kljást við aðstæður 

áður en einkenni áfallastreitu koma fram. Á þann hátt geta áfallameðvitaðir starfsmenn 

í skólum hjálpað nemendum með réttum viðbrögðum að komast yfir áföll áður en 

áfallastreita þróast. Með því að hafa áfallameðvitað starfsfólk sem hefur fengið þjálfun í 

áfallameðvitaðri þjónustu er hægt að minnka líkur á að skólar þurfi að takast á við 

nemendur með erfiða áfallastreituhegðun. Þá er þessi þjónusta gagnlegust fyrir 
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nemendurna sem fá viðeigandi hjálp frá skólanum við áfallastreitu og ná að vinna fyrr á 

henni. Með þeim hætti hafa áföll sem minnst áhrif á greindarvísitölu, lestrargetu og 

þroska nemendanna sem skilar sér í betri námsárangri þar sem áfallastreita hefur áhrif 

á þessa þætti (Berkowitz, Ford, Kassam-Adams, Ko, Wilson og Ko, 2008).  
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4 Rannsóknin 

Í þessum kafla er fjallað um aðferðafræði þessarar rannsóknar og framkvæmd hennar. 

Rannsóknin er eigindleg og í henni er notast við fyrirbærafræðilega nálgun þar sem 

viðtöl voru notuð við gagnaöflun. Aðferðirnar sem notast var við í rannsókninni voru 

valdar með það í huga að svara rannsóknarspurningum rannsóknarinnar á eins 

marktækan og gagnlegan máta og mögulegt var. Rannsóknarspurningarnar eru 1) Hvað 

þarf að hafa í huga við móttöku og aðlögun barna flóttafólks í leikskóla og 

leikskólagöngu þeirra? 2) Hvernig er best að standa að slíku ferli? Kaflanum er skipt í 

eftirtalda undirkafla; aðferð, þátttakendur, gagnasöfnun, gagnagreining, siðferðisleg 

álitamál og takmarkanir. 

4.1 Aðferð 

Þessi rannsókn byggðist á eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem gagna var aflað með 

viðtölum við þátttakendur. Markmið rannsóknarinnar var að safna saman reynslu og 

þekkingu leikskólakennara af móttöku barna flóttafólks og dvöl þeirra í leikskólum til 

þess að sameina þá þekkingu sem til er í leikskólum landsins um það hvað hefur gengið 

vel við þessar aðstæður og hverju mætti standa betur að. Út frá þessum markmiðum 

mat rannsakandi það sem svo að viðtöl við fagaðila sem hafa reynslu af þeim aðstæðum 

sem verið er að rannsaka hafi verið besta leiðin í þessu tilfelli.  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru persónulegri heldur en megindlegar 

rannsóknaraðferðir meðal annars vegna þess að í eigindlegum rannsóknum er fylgst 

með daglegu lífi fólks, athöfnum þess, komist að skoðunum þeirra og upplifunum. 

Rannsóknarefnið er skoðað í heildrænu samhengi. Það sem einkennir eigindlegar 

rannsóknir er að samspil félagslegra fyrirbæra og félagslegur veruleiki er rannsakað 

(Schutt, 2012). Þær fá heildarmynd af rannsóknarefninu og tengslin innan þess kerfis 

sem það tilheyrir (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Mikil áhersla er lögð á þýðingu 

niðurstaðna með hliðsjón til þess að rannsóknarefnið sé skoðað út frá mörgum 

sjónarhornum. Grundvallaratriði er að rannsakandi sé hlutlaus og reyni að forðast það 

að láta eigin skoðanir hafa áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Þar að auki er það á 

ábyrgð rannsakanda að tryggja að þátttakendur verði ekki fyrir neinum skaða. Í 

eigindlegum rannsóknum geta þó margvísleg álitamál komið upp. Má til dæmis nefna 

misferli í rannsókn, mistúlkun á upplýsingum, höfundaréttarbrot og trúnaðarbrestur 

(Schutt, 2012).  
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Í eigindlegum rannsóknum er leitast við að skoða ofan í kjölinn á einhverju ákveðnu 

málefni, eins og í þessu tilfelli er verið að byggja á reynslu aðila sem hafa þekkingu og 

reynslu af rannsóknarefninu, fá mat þeirra á því og heyra skoðanir þeirra. Oftast er 

verið að reyna að skilja og varpa ljósi á upplifun og skoðanir einstaklinga og er því ekki 

hægt að vita fyrir fram hvert svarið verður (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Eigindlegar 

aðferðir eru með opnar spurningar eins og hvernig og af hverju. Yfirleitt eru notuð 

viðtöl eða vettvangsaðferðir í eigindlegum rannsóknum en fjölmargar fleiri leiðir standa 

til boða (Lichtman, 2013). Af þeim fjölmörgu aðferðum sem hægt var að velja úr kaus 

rannsakandi að notast við fyrirbærafræðilega nálgun.  

Fyrirbærafræðileg nálgun er rannsóknaraðferð þar sem leitast er við að skilja og 

þekkja reynslu viðmælenda og upplifun þeirra á því sem verið er að rannsaka. Markmið 

aðferðarinnar er að dýpka og auka skilning á fyrirbærinu án þess að alhæfa um það 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Rannsakandi valdi fyrirbærafræðilega nálgun af því að 

hann hefur áhuga á að komast að mati viðmælenda sinna út frá upplifunum þeirra og 

reynslu á rannsóknarefninu. Með því að notast við fyrirbærafræðilega nálgun er hægt 

að fá aukinn skilning á rannsóknarefninu þrátt fyrir að lítið sé til af fyrirliggjandi gögnum 

um rannsóknarefnið á íslensku. Þá er hægt að byggja upp grunn með nýjum gögnum frá 

þeim sem vinna á vettvangi. Til að afla gagna notaðist rannsakandi við viðtöl á 

starfsvettvangi viðmælenda sem eru leikskólar á höfuðborgarsvæðinu.  

4.1.1 Viðtöl 

Við undirbúning rannsóknar sem þessarar er margt sem þarf að huga að. Það þarf að fá 

fjölmörg leyfi, fara rétt að öllum þáttum til að auka trúverðugleika rannsóknarinnar og 

fræðast vel um viðfangsefnið svo fátt eitt sé nefnt. 

Í þessari rannsókn voru tekin hálf-stöðluð viðtöl. Hálf-stöðluð viðtöl eru viðtöl þar 

sem rannsakandi undirbýr ákveðinn spurningalista og hefur einnig til taks 

undirspurningar til að ná dýpri skilningi á efninu. Í slíkum viðtölum er möguleiki fyrir 

viðmælanda að segja frjálst frá því sem hann tengir við efnið og getur rannsakandi 

notað spurningalistann sem viðmið til að halda bæði viðmælanda og rannsakanda við 

efnið án þess þó að hafa of stífan ramma (Koshy, 2015). Áhersla er á að fá sjónarhorn 

viðmælandans og leyfa honum að tala út frá sinni upplifun (Lichtman, 2013).  

Einn af kostum þess að styðjast við eigindleg viðtöl eins og lýst var hér á undan er að 

slík viðtöl eru meira í formi eðlilegra samræðna heldur en formlegra viðtala. Það leiðir 

til þess að töluvert meira flæði er í viðtölunum en ella þó ákveðin formgerð sé á þeim. 

Með formgerð er átt við að skýrt er hvers rannsakandi ætlast til af viðmælanda og 
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stjórnar þannig umgjörð viðtalsins. Líkt og kom fram hér að framan þarf rannsakandi  

sem vinnur með hálfstöðluð viðtöl að gæta þess að fylgja því eftir sem viðmælandi 

hefur að segja til að ná fram skoðunum og upplifunum viðmælandans með hlutlausum 

hætti. Rannsakandi getur náð þessu fram með því að spyrja viðmælanda sinn opinna 

spurninga og hvetja hann þannig til frjálsrar tjáningar. Einnig er hægt að ná fram 

nákvæmari lýsingum frá viðmælenda með líkamstjáningu og virkri hlustun (Esterberg, 

2002).  

4.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru úr fjórum leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Rætt var 

við einn til tvo starfsmenn í hverjum skóla, leikskólakennara og/eða sérkennara sem 

hafa reynslu af móttöku og aðlögun barna flóttafólks. Þátttakendur í rannsókninni voru 

valdir í rannsóknina með hentugleikaúrtaki. Þessi rannsókn er hluti af stærri rannsókn 

og voru tveir leikskólanna sem valdir voru einnig þátttakendur í þeirri rannsókn. Þeir 

leikskólar voru valdir vegna nýlegrar reynslu af móttöku barna flóttafólks. Leyfi fyrir 

rannsókn í þeim tveim leikskólum voru þegar til staðar þar sem Hanna Ragnarsdóttir og 

Susan Rafik Hama voru þegar komnar með tilskilin leyfi og fellur þessi rannsókn undir 

þeirra rannsókn. Hinir tveir leikskólarnir sem tóku þátt í rannsókninni hafa mikla reynslu 

af móttöku barna flóttafólks og nýttust viðtöl við starfsmenn þeirra skóla því mjög vel. 

Þeir skólar voru fundnir með ábendingum annarra vegna reynslu þeirra af móttöku 

barna flóttafólks og var haft samband við þá til að athuga áhuga fyrir þátttöku. Þetta 

voru þó ekki einu leikskólarnir sem haft var samband við, en neitun fyrir þátttöku kom 

frá einum leikskóla sem reynt var að fá í rannsóknina. Í viðauka A er að finna 

kynningarbréf á rannsókninni sem sent var í leikskólana sem valdir voru. 

Rætt var við starfsmenn þessara skóla til að fá reynslusögur þeirra um leiðir sem 

hafa gefist vel eða illa við móttöku, aðlögun og starf með börnum á flótta. Í Viðauka  A 

er að finna spurningalistann sem stuðst var við í viðtölunum. Þar sem rannsóknin snýr 

að málefnum tengdum reynslu kennara af ákveðnum einstaklingum þá verður 

nafnleyndar gætt í rannsókninni allri. Skólarnir og kennararnir fengu gervinöfn sem 

notuð voru við öll skrif og kynningar tengdum rannsókninni. 

4.3 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun hófst í janúar 2018 og var lokið í lok febrúar sama ár. Rannsakandi fór í 

fjóra leikskóla á höfuðborgarsvæðinu og tók viðtöl við starfsfólk þar. Viðtölin voru tekin 
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upp á síma rannsakanda. Eins og kom fram hér að ofan eru gervinöfn notuð fyrir 

leikskólana og viðmælendur rannsóknarinnar. 

Fyrsta viðtalið fór fram í leikskólanum Hæðarsól þar sem rannsakandi tók viðtal við 

Önnu sem varði í 33 mínútur. Hún er menntaður leikskólakennari og starfar sem 

deildarstjóri. Viðtalið gekk mjög vel, það var auðveldara en rannsakandi bjóst við að 

halda umræðunum gangandi þar sem rannsakandi var frekar kvíðinn fyrir fyrsta 

viðtalinu og óviss hvernig til tækist. En það gekk mjög vel að koma spurningunum að og 

fengust greinagóð og gagnleg svör sem hægt var að vinna með í rannsókninni. Næsta 

viðtal var í leikskólanum Sjávarbóli þar sem rætt var við Báru í 31 mínútu. Bára starfar 

sem sérkennslustjóri og það var mjög áhugavert að fá annað sjónarhorn á málefni 

flóttabarna heldur en í fyrra viðtali þar sem rætt var við deildarstjóra. Þriðja viðtalið var 

við Dagnýju og Evu sem vinna í leikskólanum Sælubæ. Þær starfa sem 

aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjóri, aðstoðarleikskólastjórinn er líka sérkennslustjóri 

og deildarstjórinn er ekki menntaður leikskólakennari en er í námi í 

leikskólakennarafræðum. Viðtalið varði í 53 mínútur og gekk mjög vel. Mikið af 

upplýsingum komu fram í því viðtali og hjálpuðust Dagný og Eva við að rifja upp fyrir 

hvor annarri þætti sem báðar áttu oft erfitt með að muna eins og gerist. Gagnagreining 

þessa viðtals gekk þó aðeins erfiðar fyrir sig þar sem greina þurfti milli þriggja aðila í 

stað tveggja eins og í hinum viðtölunum. En það er oft þannig þegar umræðuefnið 

skiptir mann máli og allir hafa nóg um það að segja. Ítarlegar upplýsingar fengust um 

þann undirbúning sem fram fór áður en flóttabörnin komu inn í leikskólann í þessu 

viðtali. Fjórða og síðasta viðtalið var við Fjólu í leikskólanum Holtavaði. Það tók eina 

klukkustund og 33 mínútur. Fjóla starfar sem deildarstjóri. Þar sem þetta var fjórða og 

síðasta viðtalið þá gekk mun betur að muna spurningarnar og viðtalið var mun 

frjálslegra og ekki jafn fast í sér eins og fyrsta viðtalið sökum aukinnar reynslu 

rannsakanda. Í því viðtali fengust fullt af nýjum og fjölbreyttum upplýsingum um 

móttöku barna flóttafólks þar sem Fjóla var eini viðmælandinn sem tók á móti barni þar 

sem fjölskylda þess var að sækja um alþjóðlega vernd á Íslandi. Í hinum viðtölunum 

þremur höfðu viðmælendur tekið á móti börnum kvótaflóttafólks.  

4.4 Gagnagreining 

Gagnagreining úr rannsóknum með fyrirbærafræðilegri nálgun er mjög nákvæmt ferli. 

Strax eftir viðtölin skráir rannsakandi sína eigin reynslu af viðtalinu, með nákvæmri 

lýsingu og verður sú lýsing hluti af gögnum rannsóknarinnar. Síðan fer sú vinna af stað 

að afrita öll viðtölin. Allar lýsingar viðmælandans verða að vera greindar út frá því 
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hvernig hann upplifir þær (McMillan, 2008). Kóðun gagnanna fer fram á þann veg að 

búnir eru til flokkar eftir mismunandi upplýsingum sem fram koma í viðtölunum. Þar 

eru fundin megin þemu viðtalanna og þau síðan marglesin yfir þangað til nánari 

greining fæst og niðurstöður verða ljósar úr rannsókninni (McMillan, 2008).  

Í þessari rannsókn fór rannsakandi eins að. Eftir hvert viðtal tók hann upp 

athugasemdir og vangaveltur sínar á símann sinn. Síðan afritaði hann viðtölin með því 

að skrifa þau orðrétt í tölvu eitt í einu. Þegar því var lokið fór þemagreining í gang þar 

sem rannsakandi las aftur og aftur yfir gögnin, fann sameiginleg þemu út úr þeim og 

litakóðaði viðtölin eftir þemum. Auk þessa skrifaði rannsakandi aukalegar athugasemdir 

við þar sem honum fannst þess þurfa. Síðan ritaði hann niðurstöður upp, skipulagði þær 

enn betur, las nokkrum sinnum aftur yfir og bætti við þar sem honum fannst þess þurfa. 

4.5 Siðferðileg álitamál og takmarkanir  

Þegar tekin eru viðtöl sem þessi sem snúa að reynslu út frá samskiptum við fáa 

einstaklinga þarf að huga vel að þagmælsku og að fara rétt með öll gögn svo ekki sé 

hægt að greina við hverja var rætt og þar af leiðandi um hverja var rætt (Koshy, 2015). 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og leyfi fengin frá öllum sem tóku þátt í 

henni. Samkvæmt viðmiðum um fyrirbærafræðilegar rannsóknir er mælt með að 

viðmælendur séu að lágmarki fimm og heldur þessi rannsókn sig því í lágmarkinu, enda 

eru viðmælendur fimm talsins (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Um 

sjónarhorn fárra er að ræða en með því að nota hentugleikaúrtak við leit að 

viðmælendum voru þó fundnir viðmælendur sem höfðu mikið til málanna að leggja og 

reynslu af viðfangsefninu.. 

Takmarkanir við  að gera viðtalsrannsókn eru meðal annars þær að engin nafnleynd 

er gagnvart rannsakanda auk þess sem aðferðin er tímafrek. Þar að auki byggist 

gagnaöflun mikið á þeirri tengingu sem rannsakandi nær við viðmælendur sína og nær 

að fá þá til að tjá sig um málefnið (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013). Þar sem þessi rannsókn sækist eftir sjónarhorni fagaðila þá er 

nafnleynd gagnvart rannsakanda ekki vandamál, aftur á móti er rík ábyrgð hjá 

rannsakanda að gæta þess að ekki verði hægt að greina hverjir viðmælendurnir eru út 

frá verkefninu þar sem viðmælendur ræða um málefni sem hægt er að rekja til annarra 

einstaklinga. Í þessari rannsókn er því gætt að því að með því að segja ekki of 

nákvæmlega frá ákveðnum umræðuefnum sem gætu annars gefið í skyn hverjir 

viðmælendur eru. Auk þess fá viðmælendur og leikskólarnir sem þeir starfa við 

gervinöfn og sveitafélög leikskólanna eru ekki nafngreind. 
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Við rannsókn sem þessa ber að fá upplýst samþykki viðmælenda fyrir þátttöku í 

rannsókninni, gera viðmælendum grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar, í hvað gögn sem 

þau veita verða nýtt og hvernig farið verði að því að stuðla að nafnleynd og vinnslu 

gagna á þann hátt að ekki sé hægt að greina við hvern er rætt. Einnig þarf með upplýstu 

samþykki að gera viðmælendum fulla grein fyrir því að þeir geti hætt við þátttöku 

hvenær sem er ef þeir þess óska (Sigurður Kristinsson, 2013). Við gagnaöflun í þessari 

rannsókn fengu viðmælendur sent kynningabréf (sjá viðauka A) um rannsóknina fyrir 

viðtölin. Þegar rannsakandi mætti í viðtölin þá fengu viðmælendur útprentað eintak af 

kynningabréfinu og fór rannsakandi yfir það með viðmælendum áður en þeir lásu og 

skrifuðu undir upplýst samþykki (sjá viðauka B). 
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5 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður viðtalanna sem rannsakandi tók við 

starfsmenn fjögurra leikskóla á höfuðborgarsvæðinu. Rannsakandi valdi að ræða við 

starfsmenn þessara skóla til að fá mynd af því hvernig leikskólakennurum finnst staðið 

að því ferli sem felst í móttöku og kennslu barna flóttafólks í leikskólum, hverju þeim 

finnst þurfa að breyta og umfram allt hvað hefur reynst þeim vel. Markmiðið með 

rannsókninni er svo að aðrir starfsmenn leikskóla sem eru í því ferli að taka á móti 

börnum flóttafólks geti leitað í þessar upplýsingar sem koma fram í rannsókninni og 

nýtt sér þær. Þannig er hægt að læra af reynslu annarra sem staðið hafa í sömu sporum 

í stað þess að finna upp hjólið aftur og aftur. Í viðtölunum var svara leitað við 

rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með sem eru 1) Hvað þarf að hafa í huga við 

móttöku og kennslu barna flóttafólks í leikskólum og leikskólagöngu þeirra? 2) Hvernig 

er best að standa að slíku ferli? 

Við greiningu viðtalanna komu nokkur þemu í ljós. Þar má fyrst nefna samskipti við 

aðrar stofnanir, hvernig undirbúning starfsmenn leikskólanna fengu frá öðrum 

stofnunum og hvernig samskiptunum var háttað eftir að börnin hófu leikskólagöngu 

sína. Einnig kom margt fram um þau verkfæri sem starfsmenn leikskólanna notuðu við 

samskipti og kennslu, bæði gagnvart börnunum sjálfum og foreldrum þeirra sem oftar 

en ekki töluðu enga ensku og hvað þá íslensku. Það kom margt fram um 

menningarnæmi og hvernig leikskólarnir fræddust um menningu nýju nemenda sinna, 

gildi þeirra og trú án þess að áætla út frá eigin fordómum. Einnig kom ýmislegt fram í 

viðtölunum um hvað mætti gera öðruvísi ef tekið yrði á móti fleiri börnum flóttafólks og 

hvað mætti koma fram í upplýsingaveitu sem allir hefðu aðgang að við undirbúning 

móttöku slíkra barna. Í lokin ræddu sumir leikskólakennararnir um það hvernig áhrif 

það hafði á þá sjálfa og annað starfsfólk að taka á móti börnum sem oft voru að koma 

úr aðstæðum sem flestir eiga erfitt með að tengja við. Niðurstöðukaflinn mun því 

skiptast upp í þessi fimm þemu; Samskipti við aðrar stofnanir; Verkfæri; Hagir 

fjölskyldnanna, væntingar þeirra og menningarnæmi; Áhrif á starfsfólk; og Efni í 

upplýsingaveitu og hugmyndir um umbætur fyrir móttöku og kennslu barna flóttafólks í 

leikskóla. 

Í viðtölunum sem rannsakandi tók um aðlögun barna flóttafólks í leikskólum á 

höfuðborgarsvæðinu var mikil umræða um samskipti við aðrar stofnanir. Einhverjum 

viðmælendum fannst kerfið vera ruglingslegt og voru ekki vissir hvert ætti að leita á 

meðan aðrir vissu alltaf hvar þeir gætu fengið svör. Í viðtölunum komu fram upplýsingar 
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um hvaða verkfæri leikskólakennarar notuðu í samskiptum við foreldra og við kennslu 

barnanna. Einnig fannst þeim starfsmönnum sem rætt var við að samskipti við foreldra 

skiptu máli varðandi það hvernig barninu fór fram, góð samskipti þýddu oft góður 

árangur barnanna. Aukið álag eða flóknar aðstæður geta komið upp við móttöku barna 

flóttafólks og komu upp ýmsar niðurstöður varðandi líðan og upplifanir starfsfólks. 

5.1 Samskipti við aðrar stofnanir 

Þar sem viðtölin í þessari rannsókn eru tekin í tveimur sveitarfélögum innan 

höfuðborgarsvæðisins þá eru niðurstöður varðandi samskipti við aðrar stofnanir að 

mörgu leiti tvíþættar. Þeir viðmælendur sem komu úr sveitarfélagi A ræddu um svipaða 

reynslu af samskiptum í byrjun og undirbúning sem þeir fengu frá stofnunum eins og 

Rauða krossinum, á vegum bæjarins og þjónustumiðstöðvar. Þeir viðmælendur sem 

komu aftur á móti úr sveitafélagi B fengu annars konar undirbúning frá öðrum 

stofnunum og þar til dæmis virðist þjónustumiðstöð hafa meira vægi og Rauði krossinn 

kom mun minna að málum. Einnig fór reynsla viðmælenda af undirbúningi með öðrum 

stofnunum og samskipti við þær mikið eftir því hvort um var að ræða þá sem tóku á 

móti kvótaflóttafólki eða umsækjendum um alþjóðlega vernd. 

5.1.1 Undirbúningur fyrir komu barnanna á leikskóla 

Áður en börn flóttafólksins hófu leikskóladvöl í hverjum leikskóla fyrir sig fór fram 

ákveðinn undirbúningur. Það þurfti að huga að því á hvaða deildir börnin færu, hvaða 

efnivið þurfti að undirbúa, hvernig hagræða ætti deildinni til að hjálpa börnunum að 

aðlagast betur og fá fræðslu frá öðrum stofnunum til að vita hverju starfsfólk 

leikskólanna mætti búast við. 

Þar sem leikskólarnir Sælubær og Heiðarsól voru að taka á móti kvótaflóttafólki sem 

komu á sama tíma til landsins og þar sem þeir voru í sama sveitarfélaginu þá fengu þeir 

sömu fræðslu. Þar sem Eva hafði ekki hafið störf á Sælubæ á þeim tímapunkti þá koma 

upplýsingarnar frá þessum fræðslufundum frá Önnu og Dagnýju.  

Öllu starfsfólki þeirra leik-og grunnskóla sem tóku á móti kvótaflóttafólki á sama 

tíma var boðið á fund á vegum sveitarfélagsins og Rauða krossins. Þar ræddu 

starfsmenn Rauða krossins um það við hverju mætti búast, sorgarferlið sem fólk í stöðu 

kvótaflóttafólks getur verið að ganga í gegnum, einkenni sorgar og hvað þetta fólk gæti 

hafa gengið í gegnum. Á þennan fund kom einnig Amal Tamimi sem kom til Íslands sem 

palestínskur flóttamaður árið 1995. Hún sagði frá sinni reynslu sem flóttamaður, af 

komunni til Íslands, hvað henni fannst hafa verið hjálplegt og hvað ekki. Hún ræddi um 
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mikilvægi menningarnæmis og að besta leiðin til að minnka fordóma væri að spyrja 

spurninga. Anna og Dagný sátu báðar þennan fund ásamt samstarfsfélögum þeirra.  

Anna fór ásamt leikskólastjóra Hæðarsólar á annan undirbúningsfund sem ætlaður 

var stjórnendum. Á þeim fundi var einnig leikskólastjóri Sælubæjar. Á þann fund mætti 

starfsmaður leikskóla á Akranesi og sagði frá þeirra reynslu af móttöku barna 

kvótaflóttafólks og ýmsu sem upp hafði komið hjá þeim í tengslum við það starf. Þar 

gafst stjórnendum tækifæri á að spyrja starfsmanninn spurninga sem brunnu á þeim til 

að undirbúa sig betur. Á þeim fundi var mikið rætt um menningarmun og árekstra sem 

orðið höfðu á Akranesi. Sami hópur fór svo á annan fund þar sem Salmann Tamimi kom 

og ræddi við hópinn. Salmann er stofnandi Félags múslima á Íslandi. Á þennan fund 

mættu einnig starfsmenn Rauða krossins. 

Fyrir komu barnanna í leikskólann Sjávarból fékk Bára fund með starfsmanni 

sveitarfélagsins ásamt leikskólastjóranum og þeim deildarstjórum sem ákveðið var að 

tækju á móti börnunum. Starfsmaðurinn starfar sem verkefnastjóri fjölmenningar í 

sveitarfélagi B. Á þeim fundi ræddi verkefnastjórinn um það sem væri í vændum. 

Deildarstjórarnir, leikskólastjórinn og Bára ræddu svo við aðra starfsmenn þeirra deilda 

sem komu til með að taka á móti börnunum. Þegar nær dró komu barnanna kom 

verkefnastjórinn aftur á fund í leikskólanum og ræddi þá við alla starfsmenn þeirra 

deilda sem taka áttu þátt í verkefninu um kvótaflóttafólk. Á fundinum útskýrði 

verkefnastjórinn hvað það er að vera kvótaflóttafólk og hver munurinn til dæmis er á 

kvótaflóttamanni og þeim sem sækir um alþjóðlega vernd. Hann ræddi þann 

undirbúning sem færi fram fyrir komu barnanna og hvernig best væri fyrir starfsfólkið 

að undirbúa sjálft sig og deildirnar. Einnig sagði hann frá því sem starfsfólkið gæti átt 

von á varðandi líðan barnanna og fleira. Bára fór einnig á fræðslufund ásamt 

leikskólastjóra og einum deildarstjóra leikskólans þar sem snögglega var rætt um þætti 

tengda áfallastreitu.  

Þegar ljóst var að fjölskylda sem sótt hafði um alþjóðlega vernd myndi flytja í hverfið 

fékk leikskólastjóri Holtavaðs beiðni um að taka við tveimur börnum fjölskyldunnar í 

leikskólann hjá sér. Hann ræddi strax við Fjólu og spurði hana hvort hún væri til í að 

taka við þessum börnum, sem hún var þar sem henni fannst þetta spennandi verkefni 

og hafði áhuga á að koma að því. Nánari upplýsingar kæmu svo seinna. Umfang 

verkefnisins var ekki vitað til að byrja með en fyrir komu barnanna fengu Fjóla og 

leikskólastjóri kynningu frá þjónustumiðstöð í sveitarfélaginu. Þar fengu þær meðal 

annars afhenta skýrslu frá sálfræðingi um sögu og hag fjölskyldunnar til að vita betur 

hverju þær ættu von á. Þegar nær dró fékk starfsfólk deildarinnar svo fræðslu og 
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ráðgjöf vegna hegðunar sem börnin voru að glíma við í kjölfar áfalla og erfiðra 

aðstæðna.  

Í öllum tilfellum voru börnin auka börn inn á fullar deildir vegna þess að þau komu 

inn á miðri skólaönn og hafði því ekki verið gert ráð fyrir þeim í upphafi annar. Börnin 

hófu leikskólagöngu sína einum til fjórum mánuðum eftir komuna til landsins. 

Leikskólarnir undirbjuggu komu þeirra á mismunandi hátt en í grunninn var þó sami 

undirbúningur eins og fyrir öll önnur börn sem byrja á leikskólunum og svo bætt ofan á 

þann grunnundirbúning.  

Dagný, Eva og Bára töluðu allar um að hafa reynt að afla sér frekari upplýsinga um 

börnin og fjölskyldur þeirra fyrir komu þeirra á leikskólana en án árangurs. Þannig að 

vissu leyti upplifðu þær sig vera að renna blint í sjóinn. Dagný og Eva voru vissar um að 

þær hefðu getað undirbúið sig betur hefðu þær fengið frekari upplýsingar en að allt hafi 

þó gengið vel. 

Hvað undirbúning varðar umfram venjulegan undirbúning komu nýs barns fóru 

leikskólarnir misjafnar leiðir. Fyrir utan fræðslu þá ákvað Anna að taka á móti barninu 

og sjá hvar það væri statt eftir komuna til að meta hvernig best væri að vinna með því. 

Á Sjávarbóli var ákveðið á hvaða deildir börnin færu á og Bára undirbjó sérstakt 

námsefni fyrir börnin til að læra íslensku. Sagt er nánar frá því námsefni í kafla 5.2. auk 

þess sem hún miðlaði reynslu sinni af fyrra starfi með fólki af sömu trú og 

kvótaflóttafjölskyldan til annarra starfsmanna leikskólans. Á Sælubóli undirbjó Dagný 

möppu með námsefninu Ljáðu mér orð til að hjálpa barninu þegar það kæmi að læra 

íslensku. Á Holtavaði var svo starfsfólkið undirbúið með umræðum um mikilvægi þess 

að koma fram við börnin eins og önnur börn og vinna samkvæmt þeim hugsunarhætti 

að börnin yrðu alltaf á landinu. Þau væru fyrst og fremst börn og ætti að koma fram við 

þau sem slík. Í samræmi við þá umræðu ákváðu leikskólastjóri og Fjóla að halda 

upplýsingum sem þær höfðu fengið í skýrslunni frá sálfræðingnum um raunir 

fjölskyldunnar fyrir sig og deila þeim því ekki með öðru starfsfólki leikskólans. Einnig var 

hópastarfi skipt niður í minni hópa til að auðveldara væri að styðja við nýju börnin og 

söngvar undirbúnir sem nýta átti í málörvun með þeim. Þá var tjáningarformið Tákn 

með tali rifjað upp og prentaðar út myndir af því sem börnin þyrftu á að halda í byrjun 

og skrifað við þær á íslensku og þeirra tungumáli af túlk. Sýnilegu dagsskipulagi var 

komið upp á deildinni áður en börnin mættu og stuðningsaðili ráðinn fyrir þau. 
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5.1.2 Samskipti við stjórnsýslu sveitarfélaganna og þjónustumiðstöðvar. 

Eins og fram kom hér að ofan þá störfuðu viðmælendur þessarar rannsóknar í fjórum 

leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Tveir leikskólanna eru staddir í sveitarfélagi A og 

tveir þeirra í sveitarfélagi B. Af þessum tveim leikskólum í sveitarfélagi B sem 

viðmælendur komu úr tók annar þeirra á móti fjölskyldu sem sótt hafði um alþjóðlega 

vernd á Íslandi. Þar sem annað verklag er hvað varðar þjónustu við fjölskyldur sem 

sækja um alþjóðlega vernd heldur en kvótaflóttafjölskyldur þá verður rætt sér um þann 

leikskóla hér, Holtavað. Sérstaklega hvað varðar samskipti við aðrar stofnanir.  

Fjóla talaði mikið um það hvað hún ætti í frábærum samskiptum við stjórnsýslu 

skólamála í sínu sveitarfélagi. Verkefnastjóri fjölmenningar í sveitarfélagi B kom og 

kynnti verkefnið áður en börn fjölskyldunnar sem sótt hafði um alþjóðlega vernd 

byrjuðu á leikskólanum. Hann útskýrði vel hvað væri í vændum, hver munurinn á 

móttöku kvótaflóttamanna og þeirra sem sækja um alþjóðlega vernd er og hver 

munurinn á þjónustu við þessa aðila er. Þá undirbjó hann Fjólu fyrir hvað koma skyldi. 

Fjóla sagði að verkefnastjórinn væri einstakur og að gott væri að hann kæmi að málum 

þeirra sem sækja um alþjóðlega vernd og fá aðsetur í sveitarfélaginu.  

Í upphafi, þegar börnin hófu leikskóladvöl sína í Holtavaði fóru mál sem upp komu 

varðandi fjölskylduna til þjónustumiðstöðvar í sveitarfélaginu. Sú þjónustumiðstöð 

heldur utan um málefni umsækjenda um alþjóðlega vernd, þar starfar teymi fyrir 

umsækjendurna sem þjónustar þá alla innan sveitarfélagsins.  

Ef upp komu mál sem þurfti að leysa utan leikskólans þá gat Fjóla alltaf haft 

samband við þjónustumiðstöðina til að fá aðstoð. Ef börnin þurftu að fara til tannlæknis 

hringdi Fjóla í þjónustumiðstöðina og starfsmenn hennar gengu í málið. Samt sem áður 

var það Fjóla sem þurfti að hringja til að hjálpa fjölskyldunni að fá viðeigandi aðstoð. 

Hún hafði samband við þjónustumiðstöðina til að fá það í gegn að börnin færu í 

heyrnamælingu, kæmust til tannlæknis, fengu útifatnað og fleira. Þegar hún hafði 

samband gat hún þó treyst á það að farið yrði í málið. Ef börnin vantaði útifatnað þá 

höfðu starfsmenn þjónustumiðstöðvarinnar strax samband við Rauða krossinn til að fá 

notaðan útifatnað þaðan eða skaffaði fjölskyldunni inneignarnótu í verslun sem selur 

útifatnað svo þau gætu keypt hann sjálf. Fjóla hitti starfsmenn 

þjónustumiðstöðvarinnar reglulega og var í góðum samskiptum við þá í gegnum 

tölvupóst og síma. Það samstarf gekk því mjög vel. 

Eftir eitt og hálft ár fékk fjölskyldan umsókn sína um alþjóðlega vernd á Íslandi 

samþykkta og voru því komin með stöðu flóttafólks. Við þær breytingar fékk fjölskyldan 

nýjan félagsráðgjafa og var ekki undir sama verndarvæng og þau höfðu verið varðandi 
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þjónustu. Þá voru þau komin yfir í það að fá félagsþjónustu sem íslenskir landsbúar hafa 

rétt á án þess auka stuðnings sem þau fengu sem umsækjendur um alþjóðlega vernd. 

Einhvað fór þó á mis þegar nýr félagsráðgjafi tók við máli fjölskyldunnar þar sem engar 

upplýsingar fylgdu með þannig að sá sem tók við máli fjölskyldunnar fékk engar 

upplýsingar um málefni hennar. Því sá nýi félagsráðgjafinn enga ástæðu til að fylgjast 

náið með málum fjölskyldunnar enda engir pappírar um þau vandamál sem voru í gangi 

og höfðu verið áður fyrr. Einnig skorti allar upplýsingar um sögu fjölskyldunnar fyrir 

komuna til landsins.  

Vegna þessa lenti Fjóla í miklum erfiðleikum við að ná sambandi við nýja 

félagsráðgjafa fjölskyldunnar. Óljóst var hver félagsráðgjafinn var en komst hún þó að 

því. Eftir að Fjóla náði sambandi við réttan félagsráðgjafa bað hún félagsráðgjafann að 

sækja um að fá upplýsingarnar um fjölskylduna svo almennilegt samstarf gæti átt sér 

stað. Þegar félagasráðgjafinn hafði aflað sér þessara upplýsinga og komið sér inn í mál 

fjölskyldunnar urðu samskiptin mjög góð og Fjóla gat hætt að sinna málum 

fjölskyldunnar sem ekki voru hennar að sinna og sett ábyrgðina yfir á réttan aðila. 

Þannig sér félagsráðgjafi fjölskyldunnar um mál sem tengjast læknum og 

sálfræðiþjónustu fyrir fjölskylduna núna í stað Fjólu sem var komin langt út fyrir sitt 

verksvið í þeim málum.  

Hvað sérfræðiþjónustu varðar gat verið flókið ferli að fá slíka þjónustu í gegn fyrir 

fjölskylduna. Fjóla þurfti að sækjast eftir sálfræðiþjónustu til að læra hvernig takast átti 

við áfallastreitu hjá barni. Erfitt er að fá sálfræðing á Íslandi sem hefur reynslu af 

áfallastreituröskun. Það gekk þó eftir og kom sálfræðingur sem starfað hefur í 

flóttamannabúðum og unnið með börnum þar í leikskólann til að leiðbeina starfsfólkinu 

hvernig rétt er að bregðast við. Fjóla hefur einnig sótt um að koma barni í fjölskyldunni 

að hjá talmeinafræðingi. Það ferli hefur gengið mjög hægt og náðist enginn árangur í 

þeim málum á meðan mál fjölskyldunnar var í málsmeðferð. Eftir að fjölskyldan fékk 

samþykkta alþjóðlega vernd komst barnið á lista hjá talmeinafræðingi en fór þá aftast á 

listann þó barist hafði verið fyrir því að barnið kæmist til talmeinafræðings í töluverðan 

tíma áður en málsmeðferð fjölskyldunnar lauk. Til að reyna að gera það besta úr 

stöðunni hefur talmeinafræðingur komið inn á leikskólann til að kenna starfsmönnum 

deildarinnar hvernig á að vinna með barninu svo hægt sé að hjálpa því þangað til það 

kemst að hjá talmeinafræðingi. Fjóla hefur þurft að berjast fyrir réttindum 

fjölskyldunnar á mörgum sviðum. Hún hefur þurft að hringja ítrekað í lækna 

fjölskyldunnar til að berjast fyrir því að eitt barnið fái viðeigandi læknisþjónustu þar sem 

ekki virðist vera tekið mark á því sem fjölskyldan segir þegar meðlimir hennar fara sjálfir 
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með barnið til læknis. Fjölskyldan tjáði sig við Fjólum að þau upplifðu oft að ekki sé 

tekið mark á þeim, ekki sé hlustað á þau eða að starfsmenn ákveðinna stofnana nenni 

ekki að leggja á sig að reyna að skilja hvað þau eru að biðja um. Þá leitar fjölskyldan til 

Fjólu sem gerir sitt besta við að hjálpa þeim. Á þennan hátt hefur Fjóla farið langt út 

fyrir sitt starfs- og þekkingarsvið. Hún hefur farið í hlutverk talmeinafræðings, 

sálfræðings og félagsráðgjafa svo fátt eitt sé nefnt. Út frá þessari reynslu Fjólu af 

samskiptum fjölskyldunnar við aðrar stofnanir þá fylgir hún málum þessarar fjölskyldu 

betur eftir en málum fjölskyldna annarra barna á deildinni hennar. Í samskiptum við 

heilsugæslu, sálfræðinga, talmeinafræðinga og annað þá fylgist Fjóla með því að málin 

komist áfram. Reynsla hennar er bara orðin sú að fjölskyldunni er oft mætt með 

fordómum og skilningsleysi og mál þeirra því oft ekki unnin eins og ætti að gera. 

5.1.3 Fundir og fyrirlestrar 

Fyrir utan þá fundi og fyrirlestra sem fram fóru fyrir komu barnanna í leikskólana þá 

fóru viðmælendur á ýmsa fundi eftir komu þeirra. Ýmist voru þeir til að meta stöðuna 

hverju sinni eða fræðast um eitthvað sem gæti gagnast þeim í starfinu með börnunum 

og fjölskyldum þeirra.  

Rauði krossinn kom að sumum þessara funda enda í mörgum tilfellum var sú 

stofnun mjög virk í að hjálpa fjölskyldunum og vera til staðar fyrir þær. Starfsmaður frá 

Rauða krossinum sem var sjálf flóttamaður kom og hélt fyrirlestur fyrir starfsfólk 

Holtavaðs stuttu eftir að börnin byrjuðu þar. Hún sagði frá sinni reynslu, hvað hún hafði 

gengið í gegnum og hverju mætti búast við. Eftir að barn hafði verið ár á Sælubóli fóru 

deildarstjóri skólans, sérkennslustjóri og leikskólastjóri á teymisfund um fjölskylduna í 

húsnæði Rauða krossins þar sem rætt var um hvar fjölskyldan væri stödd. Þá var rætt á 

þeim fundi ferlið sem fjölskyldan gengur í gegnum tilfinningalega. Hvernig allt er 

frábært í byrjun en svo kom lægð þar sem allt var erfiðara fyrir fjölskylduna og hún 

mikið að hugsa heim. Útskýrt var fyrir þeim sem á fundinum voru að þetta væri eðlilegt 

ferli þar sem fólk fær í raun samviskubit fyrir að vera komið á öruggan stað á meðan 

aðrir eru enn í aðstæðunum sem þau náðu að flýja frá. Dagný og Eva töluðu báðar um 

að þessi fundur hefði verið mjög gagnlegur og nauðsynlegur þar sem oft vantaði betri 

upplýsingar um stöðu fjölskyldunnar hverju sinni til að vita hvort allt væri í lagi. Oft 

virtist eitthvað ama að hjá fjölskyldumeðlimum en erfitt var að aðhafast í slíkum málum 

og vita hvert hlutverk leikskólans var. Því sóttust þær eftir þessum teymisfundi og voru 

mjög ánægðar með að fá hann í gegn. Hvað fjölskylduna á Sælubæ varðar þá var aðili 

frá Rauða krossinum sem hafði bestu heildarsýn yfir mál hennar. Dagný og Eva gátu 

alltaf haft samband við þann aðila ef eitthvað kom upp eða eitthvað þurfti að gera í 
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tengslum við fjölskylduna og hennar hagi. Sá aðili leysti þau mál sem upp kom og hafði 

samband við félagsráðgjafa fjölskyldunnar ef þess þurfti. Rauði krossinn hélt utan um 

stuðningsfjölskylduna sem fjölskyldan gat alltaf leitað til og sem hjálpaði þeim með 

læknistíma og fleira.  

Anna og Dagný fóru á samráðsfund á skrifstofu sveitarfélagsins þeirra eftir að 

fjölskyldurnar höfðu byrjað í leikskólunum þeirra. Þar hittust aðilar frá þeim leik- og 

grunnskólum sem voru að taka á móti kvótaflóttafjölskyldum á sama tíma. Á fundinum 

var rætt um sameiginlega reynslu, hvað hefði gengið vel og hvað illa. Rætt var um hvort 

svipuð mál hefðu komið upp og hvernig hver og einn hefði leyst sín mál. Þarna gat fólk 

fengið ráðleggingar frá öðrum ef þannig vildi til. Eftir fundinn sóttist Dagný eftir fleiri 

samráðsfundum þar sem henni fannst þetta góður vettvangur til að samræma verklag 

varðandi ákveðin mál sem algengt er að komi upp við móttöku barna flóttafólks. Þannig 

væri hægt að móta ákveðnar stefnur svo einn skóli samþykkti ekki eitthvað sem að 

næsti skóli myndi banna. Ekki virtist þó vera nægur áhugi hjá öðrum skólum til þess að 

annar samráðsfundur yrði að veruleika.  

Anna, Dagný og Eva tóku allar þátt í gerð lokaskýrslu eftir árs dvöl barnanna í 

leikskólunum. Skýrslan var gerð fyrir sveitarfélagið og kom þar fram hvað þeim fannst 

hafa gengið vel og hvað þeim fannst vanta uppá varðandi stuðning, samskipti og 

leiðsögn varðandi leikskólana og aðrar stofnanir sem þær áttu í samskiptum við á þessu 

tímabili. Þeim fannst vel hafa verið staðið að þessu eins árs verkefni sem móttaka 

barnanna og fjölskyldna þeirra var kallað. Dagný og Eva nefndu þó að þær hefðu viljað 

fá fleiri samráðsfundi eins og kom fram hér fyrir ofan að þær höfðu áhuga á. Einnig 

nefndu þær að margir af fundunum og fyrirlestrunum sem í boði höfðu verið fyrir komu 

barnanna og á meðan á dvöl þeirra stóð höfðu verið mjög góðir en að fólkið sem 

starfaði á gólfinu með börnunum sjálfum ætti að vera boðið á fleiri af þessum fundum. 

Upplýsingarnar sem þar komu fram væru nefnilega oftast gagnlegastar fyrir þá sem 

voru að vinna með börnunum. Þær lentu oft í því að leikskólastjóri fór á fund og þurftu 

leikskólakennararnir að fá upplýsingar frá honum en ekki beint frá aðilanum sem hélt 

fundinn. Þá fengu þær ekki tækifæri til að fá fyrstu handar upplýsingar og gátu ekki 

spurt þeirra spurninga sem vöknuðu hjá þeim við nýju upplýsingarnar. Dagný og Eva 

nefndu einnig að þær hefðu sóst eftir ýmsum fundum og alltaf fengið þá í gegn. Betra 

hefði þeim þó þótt að þurfa ekki að sækjast eftir hverjum fund heldur að það væru 

skipulagðir fundir reglulega sem hluti af verkefninu með þeim teymum sem vinna með 

fjölskyldunum. Þannig gætu allir vitað hvernig staðan er hverju sinn, skipulagt 

samræmd vinnubrögð með ýmis málefni og gott samstarf við alla aðila myndast.  
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Stjórnendur Hæðarsólar og Sælubæjar, þá er átt við leikskólastjóra og deildarstjóra 

þeirra deilda sem börnin voru á, fóru á fund eftir að börnin byrjuðu þar sem þau fengu 

að heyra reynslusögur frá starfsmanni leikskóla af Akranesi. Akranes hefur tekið á móti 

mörgum kvótaflóttamönnum og hafa leikskólar þar því mikla reynslu. Á þeim fundi var 

einnig maður frá Bandaríkjunum sem var með fræðslu um móttöku flóttafólks. Sá 

maður og starfsmaðurinn frá Akranesi voru sammála um að móttaka kvótaflóttafólks 

væri ekki eins árs verkefni, heldur væri það miklu lengra verkefni. Maðurinn frá 

Bandaríkjunum talaði um að það væri 20 ára verkefni að taka á móti 

kvótaflóttafjölskyldu.  

Í málum fjölskyldnanna voru í öllum tilfellum margir aðilar sem unnu að þeirra 

málum. Margar stofnanir með mismunandi hlutverk og mismunandi sýn á stöðu og mál 

fjölskyldnanna. Viðmælendur voru sammála um að erfitt var að fá alla aðila sem komu 

að máli til að funda saman og því var erfitt að fá heildar sýn á hvernig fjölskyldunum 

gekk, hvernig hjálp þau voru að fá á öðrum sviðum og hvert ætlast væri til af hverjum 

og einum.  

5.1.4 Mitt og þitt hlutverk 

Það var einn þáttur sem allir viðmælendur þessarar rannsóknar virtust vera mjög 

sammála um. Skýrari mörk á hvað hlutverk hvers og eins eða hverrar og einnar 

stofnunar sé var það sem allir voru sammála um að þyrfti að bæta. Fjóla var farin að 

starfa sem milliliður við lækna og sem talmeinafræðingur á meðan Anna eyddi miklum 

tíma í að kenna foreldrunum íslenskar umferðareglur.  

Anna talaði um það að þó allt hafi gengið frekar vel varðandi móttöku og dvöl 

barnanna á Hæðarsól hefði henni þótt óþægilegt hversu óljóst það var hvert hlutverk 

hvers og eins var og hvert átti að leita í mismunandi aðstæðum. Hún tók sem dæmi að 

þegar stuðningurinn við fjölskylduna minnkaði eftir fyrsta árið þá ætluðu þau strax að 

stytta tíma barnsins á leikskólanum sökum fjárskorts. Það var alls ekki það sem hún 

taldi vera best fyrir barnið sem var að æfa sig í íslensku áður en það hóf 

grunnskólagöngu og var að mynda mikilvæg félagstengsl fyrir komandi ár. Anna leitaði 

eftir lausnum á vandanum en átti í erfiðleikum með að finna hvar best væri að fá svör. 

Hún fann á endanum rétta lausn á þessu vandamáli en það sat þó eftir hversu óljóst 

það er hvaða hjálp endist hversu lengi og hvaða möguleikar eru í boði eftir að sú hjálp 

hættir.  

Bára nefndi að út frá hennar reynslu af leikskólagöngu barna flóttafólks á 

Norðurlöndunum hefðu Íslenskir leikskólar veigameira hlutverk en annarsstaðar. Hér 
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byrjuðu börn í leikskóla stuttu eftir komuna til Íslands á meðan algengara er á öðrum 

Norðurlöndum að börnin fari á ýmis undirbúningsnámskeið áður en þau hefja 

leikskólagöngu. Leikskólar á Íslandi eru því líklegri til að þurfa að takast á við vandamál 

sem upp koma eins og áfallastreitu auk þess sem hvorki foreldrar né börn hafa náð upp 

neinum grunni í íslensku áður en þau hefja leikskólagönguna. Þannig hafa íslenskir 

leikskólar líka meira krefjandi verkefni fyrir höndum að kenna tungumálið alveg frá 

grunni.  

Þótt Bára teldi hlutverk leikskóla á Íslandi veigameira en hlutverk leikskóla 

annarsstaðar á Norðurlöndum varðandi börn flóttafólks þá eru samt sem áður fjöldi af 

öðrum stofnunum og sérfræðingum sem koma að málum barnanna hér á landi. Margar 

stéttir koma að málum fjölskyldnanna og barnanna. Þar má nefna leikskólakennara, 

þroskaþjálfa, félagsráðgjafa, talmeinafræðinga, starfsfólk Rauða krossins auk 

stuðningsfjölskylda og fleiri. Allir eru að vinna að málum sömu fjölskyldunnar en mikið 

af því starfi er gert í sitthvoru lagi og án samráðs við hinar stofnanirnar. Bára talar um 

að erfitt hafi verið að fá þjónustumiðstöð, leikskóla og aðra fagaðila til að koma saman 

og funda. Vegna þessa var oft erfitt að finna réttan aðila til að vinna í hverju máli fyrir 

sig sem upp kom þar sem hlutverk hvers og eins voru svo óskýr og ekki rædd 

almennilega. Starfsmenn margra stofnana voru því óöruggir með það hvert þeirra 

hlutverk væri og hvert ætti að leita varðandi samskipti við hinar stofnanirnar. Hún var til 

dæmis mjög óviss hvort Rauði krossinn kæmi eitthvað að málum fjölskyldunnar og 

grunaði að sú stofnun væri meira að vinna með þeim sem sækja um alþjóðlega vernd á 

Íslandi heldur en kvótaflóttafólki. 

Dagný og Eva lentu hvað minnst í því að hlutverk væru óljós. Þær höfðu góð 

sambönd við tengilið sinn hjá Rauða krossinum og gátu beint öllum erindum sínum 

þangað. Þær eru þó sammála um það að meira samráð þyrfti að vera milli þeirra sem 

vinna að málum hverrar fjölskyldu þannig að markmið séu skýr og allir að vinna að 

sameiginlegri framtíðarsýn.  

En Fjóla eins og svo oft áður var aðeins sér á báti hvað hlutverk hvers og eins varðar. 

Þar sem hún tók á móti barni sem var að sækja um alþjóðlega vernd með fjölskyldunni 

sinni þá átti fjölskyldan sem hún vann með rétt á mun minni þjónustu og aðhaldi en 

fjölskyldurnar sem hinir viðmælendurnir hafa reynslu af. Fjölskyldan hafði mun minni 

stuðning og treysti því mun meira á hjálp frá Fjólu. Hún  lenti svo í því að fjölskyldan var 

færð milli félagsráðgjafa án gagna eins og fram kemur hér að ofan sem olli ýmsum 

erfiðleikum við að leita hjálpar fyrir fjölskylduna. Þó að Fjóla hafi aðra reynslu en hinir 

viðmælendurnir varðandi samstarf við aðrar stofnanir þá sýnir hennar reynsla ef 
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eitthvað er betur nauðsyn þess að hlutverkaskipting sé skýr. Það var nefnilega á engan 

hátt hennar hlutverk að vera milliliður lækna og fjölskyldunnar né var það hennar 

hlutverk að sinna verkefnum talmeinafræðings og sálfræðings. Sökum erfiðleika við að 

finna aðila sem ættu að sinna þessum hlutverkum þá hafði hún fárra kosta völ aðra en 

að fara í þessi hlutverk eða neita fjölskyldunni um aðstoð sem hún alvarlega þurfti á að 

halda.  

Því er niðurstaðan hér að hlutverk hvers og eins þyrftu að vera skýrari. Hvað hver 

stofnun eða hver aðili ber ábyrgð á ætti ekki að fara á milli mála og starfsmenn allra 

stofnana og einstaklinga sem koma að málum fjölskyldnanna ættu að geta haft 

auðveldan aðgang að upplýsingum varðandi það hvern hafa á samband við í hverjum 

þeim aðstæðum sem geta komið upp. Með skipulagi og samráði milli stofnana ætti að 

vera hægt að koma slíku skipulagi á og auðvelda þau samskipti sem einstaklingar 

stofnananna þurfa að hafa í framtíðinni. 

5.2 Verkfæri 

Þessi kafli skiptist í tvo undirkafla. Þá er í þeim fyrri rætt um þau verkfæri sem notast 

var við af viðmælendum í samskiptum og við nám barnanna. Í þeim seinni er svo fjallað 

um þau verkfæri sem notast var við í samskiptum við foreldrana. Margt af því sem 

kemur fram í þessum köflum var notað í öllum leikskólunum sem rannsakandi ræddi við 

á meðan önnur verkfæri voru einungis nýtt í einum og einum leikskóla. Þau verkfæri 

sem rætt er um nýttust flest mjög vel enda kom hvergi fram í viðtölunum að notkun 

verkfæra hafi reynst illa til stuðnings við samskipti og nám barnanna og foreldranna. 

5.2.1 Verkfæri til samskipta og við nám barnanna 

Í samskiptum við börn flóttafólksins og varðandi nám þeirra almennt var notast við ýmis 

verkfæri til að auðvelda samskipti, máltöku, námið og fleiri þætti. Viðmælendur 

rannsóknarinnar töluðu nokkrir um það að mörg þessara verkfæra eru þau sömu og 

notuð eru við móttöku og nám annarra barna sem byrja á leikskóla án þess að hafa 

grunn í íslensku eins og staðan var með þessi börn. Í þessum kafla verður sagt frá þeim 

verkfærum sem viðmælendur rannsóknarinnar tóku fram að notast hefði verið við með 

börnunum. Fyrst er farið í þau verkfæri sem tengjast móttöku barnanna og málörvun 

þeirra. Því næst er rætt um áherslur varðandi félagsþroska þeirra, teikningar, sjónrænt 

skipulag, aðra þætti og loks verkfæri til að takast á við áfallastreituröskun.  

Til að undirbúa komu barnanna gerðu deildarstjórar og sérkennslustjórar áætlun um 

móttöku barnanna og hvaða leiðir best væri að fara til að byggja upp traust og 
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tungumál sem fyrst. Mis-mikill undirbúningur fór fram áður en börnin hófu 

leikskóladvöl sína enda fengu leikskólarnir ólíkar upplýsingar varðandi hverju þau áttu 

von á. Þannig fékk til dæmis einn leikskólinn einungis að vita líklegan fjölda barna og 

ónákvæman aldur þeirra á meðan annar leikskólinn fékk nákvæma greinagerð fyrir 

komu barnanna. Allir viðmælendurnir töluðu um að leggja orð á athafnir barnanna og 

hluti í umhverfi þeirra. Ýktar áherslur á orð sem leggja átti inn, þar sem áhersla var lögð 

á að kenna börnunum ákveðin orð, var talið mikilvægt og að koma einföldum 

skilaboðum til skila. Á Holtavaði var ákveðið að mikil áhersla yrði lögð á söngva 

samhliða tjáninga- og samskiptaaðferðinni Táknum með tali og voru einfaldir söngvar 

með handahreyfingum sungnir á deildinni í byrjun. Flóknari söngvar tóku þá við smátt 

og smátt.  

Börnunum á Holtavaði voru sýndar myndir af hlutum og íslensku orðin sögð með. 

Þau fengu líka að heyra orðin á sínu tungumáli heima fyrir til að tengja þýðinguna við 

rétta merkingu. Einnig fengu þau bók með myndum af börnunum á deildinni og 

starfsfólkinu. Við hverja mynd var svo skrifað nafn hvers einstaklings til að hjálpa þeim 

að læra hvað allir á deildinni hétu. Erfitt var fyrir þau að læra að þekkja börnin í sundur 

þar sem meirihluti íslenskra barna er með hvítan litarhátt sem þau eiga erfiðara með að 

greina á milli. Auðveldast var fyrir börnin að þekkja deildarfélaga sína í útifötunum því 

þeir eru alltaf eins klæddir úti. Mappa var gerð á Sælubæ sem var með mjög svipuðu 

sniði. Þar var sérstök mappa útbúin áður en aðlögun hófst. Mappan er úr námsefninu 

Ljáðu mér orð þar sem valdar voru myndir með orðunum við þær á íslensku. Myndirnar 

voru valdar til að hjálpa til við grunn máltöku og var farið yfir myndirnar í möppunni í 

leikskólanum og svo fengu foreldrarnir sömu möppu með heim og gátu skrifað orðin 

niður á þeirra tungumáli og lesið sömu orðin heima fyrir á eigin tungumáli. Í þessari 

möppu voru einnig myndir af starfsfólki og börnum deildarinnar með nöfnum þeirra 

við. Fleiri blöðum var bætt inn í möppuna með tímanum til að bæta við orðaforða og 

þekkingu barnanna á leikskólastarfinu. 

Sjávarból útvegaði spjaldtölvur sem börnin gátu farið heim með. Þá setti 

sérkennslustjóri forrit inn í tölvuna sem höfðu þann tilgang að auka íslenskan orðaforða 

barnanna. Meðal forrita voru Georg og félagar og Bitboard. Georg og félagar býður upp 

á nokkrar tegundir af leikjum þar sem orð eru sett á hluti og athafnir sem börnin geta 

spilað meðal annars samstæðuspil þar sem heiti hlutar er sagt á  íslensku þegar 

samstæðu er náð. Bitboard er aftur á móti forrit þar sem kennarar geta sjálfir búið til 

leiki og flettisíður sem eru sniðnar að þörfum hvers barns. Með þeim hætti bjó Bára til 

viðeigandi námsefni fyrir börnin til að hjálpa þeim við íslenskunám sitt. Þá gerði hún 
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samstæðuspil og minnisspil þar sem hún sérvaldi myndir til að leggja inn hverju sinni. 

Bára las einnig sjálf inn á hljóðupptöku við hverja mynd þannig að börnin gætu heyrt 

orðið sagt rétt á íslensku.  

Viðmælendur töluðu flestir um að hafa nýtt spil, leiki og söngva mikið í málörvun 

barnanna. Misjafnt var hvort þessi atriði færu að mestu fram inni á deildum barnanna 

eða hvort þau voru tekin út úr aðstæðunum í sérstakar málörvunarstundir. Í grunnin 

var þó alltaf lögð áhersla á að gera mikið með börnunum inni á deildum svo þau gætu 

verið hluti af hópnum og lært með nýju félögum sínum. Þar komu spilin sterkt inn þar 

sem önnur börn voru fengin með til að spila við.  

Einungis einn viðmælandi talaði um að þurfa á aukalegri aðstoð við málörvun. Því 

var beðið um aðstoð talmeinafræðings. Þar sem langur biðlisti er til að koma barni að 

hjá talmeinafræðing var talmeinafræðingur fenginn til að leiðbeina deildarstjóranum á 

deildinni við að kenna barninu sjálfur á meðan beðið var eftir tímum hjá 

talmeinafræðingnum. Þessi leið fer út fyrir svið deildarstjórans þar sem hann býr ekki 

að sömu menntun og talmeinafræðingur þó hann hafi mikla þekkingu og reynslu af 

málörvun með börnum. En þetta var talið skásti möguleikinn þar sem löng bið var eftir 

faglegri aðstoð við hæfi í þessu tilfelli á Holtavaði. 

Deildirnar sem börnin fóru inná fengu allar einhverja stuðningstíma til að taka á 

móti þeim þar sem  í öllum tilfellum voru þau aukabörn sem komu inn á fullar deildir. 

Með stuðningstíma fær leikskólinn auka fjármagn til að hafa auka manneskju inni á 

þeirri deild sem barnið er á. Stuðningstíminn var allt frá tveimur tímum upp í sex tíma 

eftir þörfum og var nýttur á margvíslegan hátt. Á Holtavaði var stuðningurinn nýttur 

þannig að sá sem börnin leituðu til veitti þeim sérstakan stuðning og leiðsögn. Þar var 

sem sagt auka starfsmaður á deildinni sex tíma á dag til að vera börnunum til aðstoðar 

og hjálpa þeim við þær aðstæður sem þau þurftu á að halda. Í því tilfelli var það opið 

hver sinnti stöðu stuðningsaðila eftir því hvers börnin leituðu til. Á öðrum deildum var 

minni stuðningstími en þar var stuðningsaðilinn að mestu nýttur inni í hópnum fyrir 

utan málörvunarstundir ef þær fóru fram utan deildar. 

Áhersla var mikil í leikskólum allra viðmælendanna á félagstengsl barnanna, að þau 

eignuðust vini fljótt. Börnin voru aðstoðuð ef þörf var á til að komast inn í leik með 

öðrum börnum. Í tveimur tilfellum sem áttu sér stað í Sælubæ og á Holtavaði var 

foreldrunum hjálpað við að komast í samband við foreldra þeirra barna sem börnin 

höfðu myndað vinatengsl við svo börnin gætu átt leikfélaga utan leikskóla. Að öðru leiti 

fór starf á deildum fram á venjubundinn hátt og börnin tóku flest þátt eins og félagar 

þeirra og féllu fljótt inn í hópinn. 
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Tveir viðmælendur, Bára og Fjóla, sögðust nota teikningar barnanna til að fylgjast 

með vellíðan þeirra og til að tengjast þeim. Breytingar á teikningum þeirra urðu frá því 

að vera að mestu leiti svartar eða með fólki grátandi yfir í það að vera litríkar af 

brosandi fólki og regnbogum.   

Viðmælendur þriggja leikskólanna af þeim fjórum sem rætt var við höfðu einhverja 

tegund af sjónrænu skipulagi sett upp fyrir börnin. Þá var aðallega um dagsskipulag að 

ræða og myndir til að sýna börnunum hvers var ætlast til af þeim.  

Aðrar áherslur sem hafðar voru í huga voru að sýna börnunum meiri umburðarlyndi 

og auka væntumþykju ef þess þurfti. Meta þarfir barnanna eftir hverju barni eins og 

vaninn er að gera með önnur börn, ekki ákveða fyrirfram að vandamál komi upp heldur 

koma fram við börn flóttafólks eins og önnur börn. Þau eru fyrst og fremst bara börn, 

en hafa samt fyrirvara gagnvart einkennilegri hegðun. Hegðun sem flokkast sem óþekkt 

á Íslandi má túlka á annan hátt í ólíkri menningu. 

Í Sælubæ var skráð í dagbók á hverjum degi. Þar kom fram hvaða aðferðir gengið 

höfðu vel og hverjar ekki. Einnig voru framfarir barnsins skráðar í dagbókina jafnt og 

þétt og þannig hægt að líta til baka og sjá þá jákvæðu þróun sem orðið hafði á alhliða 

þroska þess frá upphafi leikskólagöngunnar. Sem hluti af undirbúningnum fyrir aðlögun 

barnsins í þeim leikskóla lærðu börnin lag á tungumáli barnsins og sungu það fyrir það 

eftir að barnið byrjaði. Barnið fékk einnig reglulega tækifæri til að kenna 

samnemendunum orð úr sínu tungumáli til að leyfa því barni að koma með eitthvað til 

borðsins og styrkja sjálfsmynd sína.  

Fjóla í leikskólanum Holtavaði þurfti að takast á við áfallastreitu hjá barni í sinni 

umsjá. Til að geta tekist rétt á við slík tilfelli var sálfræðingur fenginn til að kenna 

viðeigandi aðferðir. Sama aðferð þarf að vera notuð af öllum starfsmönnum þegar barn 

fer í kast vegna áfallastreitu. Starfsmaður setur barn í kasti á stól, og ræðir ekki við 

barnið á meðan kastið gengur yfir, stendur fyrir framan barnið á hlið og ræðir bara við 

það til að stöðva skaðlega hegðun. Þá alltaf í blæbrigðalausum tón. Þegar kastið er 

yfirstaðið heldur barnið áfram með það verkefni sem það var að vinna að áður eða það 

sem olli kastinu (ef kast hefst til dæmis á því að barnið á að taka til eftir sig þá á það að 

klára það verk eftir að kastinu er lokið). Kast getur varað í klukkustund. 

5.2.2 Verkfæri í samskiptum við foreldrana 

Í samskiptum við foreldrana var notast við fjölbreyttar aðferðir. Google translate 

(www.translate.google.com) var vinsælasta aðferðin til daglegra samskipta á meðan 

túlka þjónusta var algengust til að ræða stærri málefni á foreldrafundum. Ýmsar aðrar 



50 

aðferðir voru notaðar. Gerð verða skil á þeim aðferðum sem notaðar voru í samskiptum 

við foreldrana í þessum kafla. 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar töluðu um mikilvægi foreldrasamstarfs hvað 

varðar börn flóttafólks eins og við önnur börn. Því voru viðmælendurnir allir mjög 

ánægðir með það að foreldrarnir væru með opinn hug, tilbúnir til samstarfs og jákvæðir 

í garð leikskólanna. Þó var það misjafnt eftir leikskólum hvort vinna þurfti traust 

foreldranna í byrjun eða hvort það hafi verið til staðar frá upphafi. Það gekk þó alltaf vel 

í þeim tilfellum þar sem þess var þörf á.  

Traust foreldranna var unnið með hjálp frá túlkaþjónustu fyrstu dagana þar sem 

túlkar voru nýttir í að útskýra starf  skólanna fyrir foreldrunum, hvernig kennsla færi 

fram, á hvað er lögð áhersla og hvernig starfinu með börnunum þeirra yrði háttað. Í 

einum leikskólanum var túlkur til staðar í heila viku og var hann nýttur mestan þann 

tíma í foreldrasamskipti. Þannig gátu foreldrarnir fengið góða tilfinningu fyrir skólanum, 

kynnst starfsfólkinu, starfinu og umhverfinu sem þau voru að skilja börnin sín eftir í. 

Einnig kom það fram að þegar túlkar mættu þá voru þeir nýttir í botn til að útskýra 

komandi viðburði og mánaðarskipulög fram í tímann. Viðmælendur úr leikskólunum 

Sjávarbóli og Holtavaði töluðu um mikilvægi þess að túlkar kæmu frá réttu landi eða 

allavega löndum með svipaða mállýsku og gildi og foreldrarnir til að viðtöl gengju vel 

fyrir sig. Fjóla lenti í því að tungumál túlks og foreldra voru það ólík að ekki var hægt að 

nýta túlkinn, í því tilfelli hafði hún varaáætlun og gat hringt í erlenda túlkaþjónustu þar 

sem túlkur var með í viðtali í gegnum síma frá öðru landi. Þannig var hægt að bjarga sér 

með neyðar túlkaþjónustu erlendis frá þó óþægilegt hafi verið að fá þýðingar frá 

einhverjum sem þau sáu aldrei.  

Þá höfðu einnig komið upp vandamál þegar túlkarnir voru of mikið að skipta sér af 

því sem verið var að ræða, þeir farnir út fyrir sitt hlutverk, töfðu fundina og létu 

foreldrunum líða illa með afskiptasemi sinni. Ef upp komu slík mál þá var erfiðara að 

ræða persónuleg málefni þar sem foreldrarnir voru ekki að treysta túlkunum. Varðandi 

traust til túlkanna þá skipti það einnig miklu máli að foreldrarnir hefðu ekki áhyggjur af 

því að túlkarnir færu að ræða þeirra persónulegu málefni innan þeirra 

menningarsamfélags. Þegar góður túlkur finnst er best að halda sig við hann og geta þá 

pantað sama aðilann aftur og aftur sem þekkir málið og öllum líður vel að tala við. 

Einnig benti Fjóla á það að gott er að útskýra fyrir foreldrum að túlkurinn sé fenginn 

fyrir alla, kennararnir þurfa ekki minna á honum að halda en foreldrarnir til að geta 

stuðlað að velferð barnsins. 
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Í öllum leikskólunum voru túlkar nýttir til að útskýra jólin og það sem tengist þeim. 

Þá voru foreldrar kallaðir á fund í lok nóvember og rætt um hvað færi fram  innan 

leikskólanna og þau spurð að því hverju börn þeirra mættu taka þátt í og hverju ekki. 

Túlkaþjónusta var því nýtt í öllum stærri viðtölum sem viðmælendur tóku við 

foreldrana. Viðmælendur nefna að það sé eina leiðin til að eiga almennileg og djúp 

samtöl við foreldrana þangað til þau hafa náð tökum á íslenskunni. 

Allir viðmælendurnir sendu bréf með vefpósti á foreldrana eins og aðra foreldra. 

Það var þó misjafnt á hvaða tungumáli bréfin voru send. Sumir þýddu bréf með google 

translate yfir á tungumál foreldranna og vonuðu að skilaboðin skiluðu sér nokkurn 

vegin rétt til foreldranna. Dagný og Eva þýddu sín bréf yfir á ensku til að senda á 

foreldrana en þau höfðu það fram yfir hina leikskólana að einn fjölskyldumeðlimur 

barnanna talaði góða ensku. Einnig sendu viðmælendur mikið af almennum pósti, sem 

tengdist þá ekki barni foreldranna sérstaklega, á íslensku og var það þá hlutverk 

foreldranna að finna út úr því hvað þar stæði ef áhuga var fyrir hendi. Út frá slíkum 

póstum fengu Eva og Dagný oft fyrirspurnir frá foreldrum hvað einstaka orð eða 

setningar þýddu sem sýndi hversu mikinn áhuga sú fjölskylda hafði á því að skilja og 

taka þátt í leikskólastarfinu. Hjá Önnu var því þó öðruvísi háttað að þegar hún var í 

viðtali við foreldrana með túlki þá komst hún af því að foreldrarnir höfðu aldrei fengið 

póst frá henni af því að þeir höfðu gefið upp vitlaust netfang í upphafi.  

Dagleg samskipti við foreldrana fóru almennt fram í leikskólunum augliti til auglits 

með hjálp frá google translate, íslensku tali og leikrænni tjáningu. Þó sluppu Dagný og 

Eva við mikið af google translate og leikrænu tjáninguna vegna enskumælandi foreldris. 

Þær notuðust þó við þessar aðferðir gagnvart hinu foreldrinu, því sem talaði hvorki 

ensku né íslensku. Einnig var í nokkrum tilfellum talað um að börnin sjálf eða eldri 

systkini voru nýtt til að þýða á milli eftir að þau voru farin að bjarga sér á íslenskunni, 

sem gerðist mjög fljótt í flestum tilfellunum. 

Eftir að foreldrarnir sjálfir náðu svo grunn tökum á tungumálinu var notast meira við 

stikkorð og leikræna tjáningu, þá fjaraði notkun google translate smám saman út. 

Leikræn tjáning og tákn voru nýtt til að útskýra ýmsa hluti en algengast var að nýta það 

til að segja hvernig hver dagur hafi gengið og þá var það oftast einfalt, þumall upp og 

brosað þýddi góður dagur á meðan þumall niður þýddi slæmur dagur. Við þessar 

aðstæður voru svo orð notuð með til að setja orð á athafnirnar. 

Í tveimur leikskólunum, á Sjávarbóli og í Sælubæ, var tekið upp á því að taka upp 

myndbönd af börnunum í leik til að sýna foreldrunum. Á þennan hátt gátu foreldrarnir 

séð að börnunum þeirra liði vel í leikskólanum, að þau ættu vini, væru byrjuð að tjá sig 
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á íslensku og ættu í samskiptum við önnur börn og kennara. Var þetta liður í því að 

byggja upp traust foreldranna og til að þau hefðu ekki áhyggjur af líðan og framvindu 

barna sinna yfir leikskóladaginn. 

Þá var það ekki meira sem gert var eins í þeim leikskólum sem tóku þátt í 

rannsókninni. Fleira var þó gert í leikskólunum til að nota í samskiptum við foreldrana 

og verður þeim aðferðum lýst hér í framhaldinu. 

Á Sjávarbóli var fenginn starfsmaður úr nærliggjandi leikskóla sem talaði tungumál 

foreldranna til að búa til samskiptablað á því tungumáli. Þá var skrifað á tungumáli 

fjölskyldunnar í dálka; Hvernig svaf barnið í dag; hvernig gekk dagurinn; hvernig borðaði 

barnið og fleiri lágmarksupplýsingar um daglega líðan og velferð barnsins. Síðan gátu 

starfsmenn deildarinnar hakað í vel, sæmilega eða illa og foreldrarnir svo lesið af þessu 

blaði þegar þau komu að sækja. Í sama leikskóla var starfsmaður frá sveitafélaginu 

fenginn til að fylla inn í excel skjal með vikudögum, mánuðum, tímasetningum og fleiri 

grunn upplýsingum á tungumáli foreldranna og þýðingunum á íslensku. Þær upplýsingar 

voru svo nýttar til að setja saman skjal með dagsetningum og upplýsingum um viðburði 

og fleira fyrir foreldrana.  

Annað sem fram kom varðandi samskipti við foreldra var hversu mikilvægt flestir 

viðmælendur töldu foreldrasamstarfið vera. Að foreldrar treystu leikskólanum og væru 

að vinna að sömu markmiðum heima fyrir og í leikskólanum.  

5.3 Hagir fjölskyldnanna, væntingar þeirra og menningarnæmi 

Kaflinn hér á eftir skiptist í 3 undirkafla þar sem fjallað er um hvernig starfsmenn 

leikskólanna kynntust og upplifðu menningarheim fjölskyldnanna og hvernig þær virtust 

aðlagast íslenskri menningu. Einnig er fjallað um væntingar fjölskyldnanna til 

leikskólanna, hagi hennar og samskipti við leikskólana. 

5.3.1 Ný menning og menningarnæmi 

Reynsla viðmælenda í samskiptum við foreldrana sýndi þeim í öllum tilfellum að 

foreldrarnir höfðu mikinn áhuga á að kynnast íslenskri menningu. Þegar kom að 

íslenskum hefðum voru foreldrarnir duglegir að spyrja og vildu oft vita ástæður fyrir 

ákveðnum siðum og venjum. Sem dæmi um það voru foreldrar barnsins á Sjávarbóli 

mjög forvitnir að vita hvers vegna bolludagur, sprengidagur og öskudagur voru haldnir. Í 

öllum tilfellum voru venjur og siðir vegna jólanna útskýrð í foreldraviðtölum og var þá 

engin breyting á, foreldrarnir sýndu okkar jólum mikinn áhuga. Eins og áður hefur 

komið fram voru allar flóttafjölskyldurnar af annarri trú en kristni. Þá var misjafnt 
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hversu mikið fjölskyldurnar tóku þátt í jólahaldi í leikskólunum en megin reglan virtist 

vera sú að ef börnin höfðu áhuga á að taka þátt þá máttu þau það í leikskólanum. Svo 

var það misjafnt eftir fjölskyldum hvort þær tæku þátt heima fyrir eða ekki. Nefndi 

Dagný að barnið hjá sér hefði fengið í skóinn og þar með voru foreldrarnir líka að taka 

þátt í hefðum tengdum íslenskum jólum heima fyrir.  

Samkvæmt viðmælendum sýndu tvær af fjórum fjölskyldum áhuga á því að kynna 

eigin trú og gildi í leikskólunum. Þær fjölskyldur voru með börn sín í leikskólunum 

Holtavaði og Sælubæ. Á Holtavaði voru foreldrarnir duglegir að segja frá sinni 

menningu, þeim menningarmun sem þau upplifðu og frá sínum hátíðum. Foreldrunum 

var boðið að koma inn á deild og kynna ákveðna þætti tengda sínum hátíðum fyrir 

börnunum sem þau gerðu. Móðurinni var boðið að koma inn á deildina í 

fjölmenningarviku leikskólans og mála tattoo á börnin eins og siður er að gera á einni af 

hátíðunum í þeirra heimalandi. Menningu þeirra var alltaf sýndur mikill áhugi og fengu 

þau alltaf ánægjuleg viðbrögð þegar þau gáfu af sér og sögðu frá hefðum frá 

heimalandinu. Eitt skipti komu börnin í þjóðbúningum frá sínu landi og vakti það mikla 

lukku á deildinni. Á Sælubæ voru foreldrarnir alltaf áhugasamir um að segja frá sínum 

hefðum og hátíðum. Þegar hátíð var í vændum sögðu þau starfsfólkinu frá þeim og 

hvernig hátíðirnar færu fram. Þá gat starfsfólkið tekið þátt í samræðum barnanna um 

hátíðirnar og vitað fyrirfram um þá þætti sem höfðu áhrif á börnin. Foreldrarnir virtust 

mjög ánægðir þegar þeirra menningu var sýndur áhugi. Foreldrar barnanna á Sjávarbóli 

og Hæðarsól virtust ekki hafa mikinn áhuga á að fræða starfsfólk leikskólans um sínar 

hefðir. Enn þann dag í dag vita starfsmenn því lítið um siði og venjur þeirra fjölskyldna. 

Í gegnum allt samstarfið við fjölskyldurnar fannst viðmælendum besta leiðin til að 

komast að upplýsingum um siði og venjur fjölskyldnanna með því að ræða við þær 

sjálfar og spyrja í stað þess að ákveða fyrirfram að þau fari eftir ákveðnum reglum. Með 

þetta í huga spurði Fjóla til dæmis fjölskylduna hjá sér hvort hún mætti prenta út fána 

landsins sem þau komu frá og ræða um landið þeirra. Í þeim tilfellum þar sem trú 

fjölskyldnanna telur ekki æskilegt að borða svínakjöt þá ályktuðu viðmælendur um að 

það ætti við í tilfellum barnanna en þau spurðu samt sem áður í stað þess að ákveða 

það. Viðmælendur virtust því vera sammála um þá lykilreglu að spyrja spurninga í stað 

þess að áætla. Bára upplifði það þó nokkrum sinnum að annað starfsfólk leikskólans var 

með fordóma gagnvart fjölskyldunni þar sem það ályktaði að ákveðin hegðun væri 

vegna trúar. Þá var jafnvel neikvæð hegðun túlkuð sem vandamál út frá trú 

fjölskyldunnar en svo kom annað í ljós. Fjóla fékk nýjan starfsmann á deildina til sín eftir 

að börnin hófu leikskólagöngu sína þar. Sá starfsmaður þekkti þann menningarheim 
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sem fjölskyldan kom frá og var oft á tíðum að benda öðru starfsfólki á vitlausa hugsun 

hjá þeim varðandi fordóma sem enginn áttaði sig á. Þannig að þó Fjóla hafi álitið sjálfa 

sig og starfsfólk sitt opið og fordómalaust gagnvart fjölskyldunni þá voru litlir þættir í 

hegðun þeirra og viðhorfum sem þau voru ómeðvituð um sem byggðust á fordómum. 

Með komu þessa starfsmanns á Holtavað gat Fjóla því þroskast enn frekar sem 

samstarfsmaður með því að verða opnari gagnvart öðrum siðum og meðvitaðri um 

eigin fordóma.  

Fjóla upplifði það að foreldrarnir þurftu að takast á við fordóma utan leikskólans 

eins og þegar þau fara til læknis. Þeim var ekki trúað, það var ekki hlustað á þau og 

oftar en ekki virtist fólk ekki nenna að eyða tíma í að reyna að skilja þau. Fjóla þurfti því 

oftar en ekki að hringja fyrir þau og aðstoða þau við að fá viðeigandi læknisaðstoð þar 

sem ekki var hlustað á óskir þeirra fyrr en hún fór inn í málin. 

Önnur börn á deildunum virtust oft upplifa menningarmun milli sinna fjölskyldna og 

flóttafjölskyldnanna. Þeirra upplifanir komu oft fram í gegnum leik eða með 

forvitnilegum athugasemdum. Börnunum virtist þykja það frekar áhugavert að félagi 

þeirra væri af annarri trú. Fjóla varð vör við hlutverkaleik þar sem börn í leik voru að 

leika mömmuna í fjölskyldunni með því að hafa slæður á höfðum sér. Svo þegar sá sem 

átti að leika barnið ætlaði að setja slæðu á sig fóru rökræður í gang þar sem að börn 

eiga ekki að vera með slæður bara mömmurnar. Þarna var jákvæður og skemmtilegur 

leikur í gangi meðal barnanna um þátt sem á það til að vera litinn neikvæðum augum af 

fullorðnum í íslensku samfélagi.  

Þó það hafi verið rætt hér fyrir ofan að starfsmenn áætluðu stundum að ákveðin 

hegðun væri vegna trúar eða menningarlegs mismunar þó raunin væri önnur þá kom 

það einnig fyrir við nám barnanna að ákveðin hegðun var vegna menningarmunar. 

Þannig fannst til dæmis útskýring á vandamáli á deild Fjólu þar sem illa gekk að fá 

drenginn úr flóttafjölskyldunni til að ganga frá eftir sig. Í ljós kom þegar vandamálið var 

rætt við foreldrana að drengir í þeirra menningu taka ekki til heldur eru það 

kvenmennirnir í fjölskyldunni sem sjá um tiltekt. Þarna var vandinn bundinn við 

menningarmun og þurfti að vinna með drengnum svo hann gæti áttað sig á því að á 

Íslandi, í leikskólanum væri ætlast til þess að hann gengi frá eftir sig eins og öll önnur 

börn sama af hvaða kyni þau væru. Þannig hefur þessi drengur þurft að aðlagast 

íslenskri menningu í leikskólanum en það er spurning hvort hann hafi fært þá nýju 

þekkingu heim til sín eða hegði sér áfram eftir sinni menningu heima fyrir. 
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5.3.2 Væntingar fjölskyldunnar 

Í tilfellum allra viðmælendanna mættu fjölskyldurnar með opinn hug í leikskólana og 

tilbúnar til að aðlagast íslenskri menningu. Fjölskyldan sem byrjaði á Sælubæ hafði 

miklar áhyggjur af því að börnin næðu ekki að aðlagast og voru því mjög glöð þegar þau 

fengu sannanir fyrir því að allt gekk vel. Eftir ákveðin tíma á leikskólanum sá annað 

foreldrið barn sitt í leik og samræðum við deildarfélaga sína úti sem veitti foreldrunum 

mikla ánægju og öryggistilfinningu. Einnig hafði Dagný tekið upp myndband af barninu í 

leik til að sína fram á að því liði vel og væri að tengjast jafnöldrum sínum.  

Í tveimur leikskólunum virtust foreldrar gera væntingar til leikskólanna hvað varðar 

nám barnanna. Það voru fjölskyldurnar í Sælubæ og Sjávarbóli. Í báðum tilfellum gerðu 

fjölskyldurnar meiri kröfur um bóklegt nám og gerðu foreldrarnir ráð fyrir því að börnin 

lærðu stærðfræði og lestur í kennslustundum. Leikskólarnir tveir tókust á við það 

málefni á svipaðan hátt þar sem útskýrt var fyrir fjölskyldunum hvernig börn læra í 

gegnum leik og hafa stærðfræði og bókstafi fyrir augunum allan daginn með örvandi 

umhverfi. Það væru þær aðferðir sem notaðar eru innan leikskólanna við talnaskilning 

og lestrarnám barnanna og samþykktu foreldrarnir í báðum tilfellum þessar útskýringar. 

Dagný og Eva fengu þær upplýsingar frá foreldrunum að þau kenni börnum sínum 

aukalega lestur og stærðfræði heima fyrir á móti.  

5.3.3 Samskipti við fjölskylduna og hagur hennar 

Viðmælendur tveggja leikskóla töluðu um að nánara samband hafi myndast við foreldra 

strax frá byrjun vegna þess hvernig aðlögunin fór fram. Foreldrarnir voru meira á 

vettvangi í byrjun og fengu miklar útskýringar með hjálp frá túlkum. Eftir að túlkarnir 

fóru voru gerðar miklar tilraunir til tjáskipta í samræðum við foreldrana og tengdust 

viðmælendur foreldrunum því á annan hátt en foreldrum sem koma inn í leikskólann 

með bakgrunn í íslensku, þekkingu á menningunni og landinu.  

Fjórir viðmælendur af fimm töldu foreldra barnanna fljóta að ná grunn tökum á 

íslenskunni. Anna talaði um það að aðdáunarvert væri hversu fljót móðirin væri að ná 

íslenskunni og dugleg að prófa sig áfram og æfa sig. Fjóla talaði um að kunnátta 

foreldranna kæmi jafnt og þétt og að þau væru alltaf að auka við sig. Hún var farin að 

geta átt einfaldar samræður við foreldrana. 

Dagný og Eva töluðu um að flóttafjölskyldur ættu að fá meiri stuðning, fjárhagslegan 

jafnt og andlegan eftir að verkefninu lýkur. Þeim finnst nauðsynlegt að fjölskyldurnar 

hafi tengilið sem þær geta leitað til ef eitthvað kemur uppá hjá þeim eða þær vilja vita 

meira um ýmsa þætti tengda því að aðlagast nýju samfélagi. Þó fjölskyldurnar þurfi 
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kannski ekki beinan fjárhagsstuðning þá ættu þær að fá styrki til að halda börnum 

sínum áfram með sama vistunartíma í leikskóla og fá styrki til að börn þeirra geti 

stundað tómstundir. Dagný og Eva eru sammála um að þessir þættir séu mikilvægir til 

að mynda félagstengsl og verða virkir þátttakendur í nýju samfélagi. Fjölskyldan á 

Hæðarsól fann sig einnig knúna til að minnka vistunartíma barns síns þegar þau tóku 

sjálf við því að borga leikskólagjöldin. Anna talaði um að lausn þyrfti að vera á slíkum 

málum þar sem það að minnka vistunartíma barns sem er að fara í grunnskóla og þarf 

að ná tökum á íslensku væri ekki það besta fyrir barnið. Fjólu fannst mikilvægt að meiri 

stuðningur væri til staðar að öllu leiti fyrir þá sem sækja um alþjóðlega vernd enda fá 

þeir mun minni stuðning en kvótaflóttamenn. 

5.4 Áhrif á starfsmenn 

Í þessum kafla er sagt frá upplifunum viðmælenda af því fjölmiðlafári sem fylgdi þegar 

mál fjölskyldu barns í leikskólanum fór í fjölmiðla og áhrifin sem það hafði. Þá verður 

sagt frá hvaða áhrif almennt það hefur á starfsfólk leikskóla að taka á móti börnum 

flóttafólks og fjölskyldum þeirra. Í lokin er rætt um það hvernig fylgst er með málum 

barnanna eftir að leikskóladvöl þeirra líkur, hvað framhaldið er fyrir starfsfólkið og hvað 

viðmælendur telji nauðsynlegt eftir að stuðningur við fjölskyldurnar fellur niður. 

5.4.1 Fjölmiðlafár 

Annað sem einkenndi eingöngu reynslu Fjólu en ekki annarra viðmælenda í þessari 

rannsókn var að takast á við það að fjölskyldan sem hún tók á móti fór í fjölmiðla til að 

reyna að fá alþjóðlega vernd á Íslandi eftir að hafa fengið neitun um vernd. Það helst að 

vissu leiti í hendur að þessi reynsla sé frábrugðin hinum eins og reynslan hvað varðar 

samskipti við þjónustumiðstöðvar þar sem þeir sem sækja um alþjóðlega vernd fá minni 

stuðning og geta neyðst til að fara með mál sín í fjölmiðla af því að það er ekki öruggt 

að þeir fái að vera um kyrrt á landinu.  

Fjölskyldan sótti sem sagt upphaflega um alþjóðlega vernd á Íslandi við komuna til 

landsins. Eftir að mál þeirra hafði farið í gegnum málsmeðferð (á meðan voru börnin í 

leikskóla og fjölskyldan öll aðlagaðist lífinu á Íslandi) fengu þau neitun. Þegar þau fengu 

neitun fengu allir mikið áfall. Fjölskyldan, börnin, Fjóla og annað starfsfólk leikskólans. 

Til að berjast gegn neituninni var fjölskyldunni ráðlagt af lögfræðingi sínum að fara með 

mál sitt í fjölmiðla sem  hún gerði. Það hefur reynst mörgum fjölskyldum sem fá neitun 

vel að fara með mál sín í fjölmiðla og virðist það auka líkurnar til muna á að fá 

samþykkta vernd. Lögfræðingur þeirra fór með þeim í fjölmiðla og hjálpaði þeim að 
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segja sína sögu. Þegar málið kom allt í einu í fjölmiðla komust foreldrar annarra barna í 

leikskólanum að því að þau væru að sækja um alþjóðlega vernd og fengu nánar 

upplýsingar um allt sem fjölskyldan hafði gengið í gegnum fyrir komuna til landsins. 

Foreldrar voru í áfalli. Starfsfólk leikskólans sem hafði fæst fengið að vita um sögu 

fjölskyldunnar fyrir komu þeirra til landsins fékk áfall að lesa um það hvað fjölskyldan og 

sérstaklega börnin sem þau voru að hugsa um höfðu gengið í gegnum. Starfsfólkið var í 

áfalli. Fjóla sem hafði fengið skýrslu í byrjun með upplýsingum um hvað fjölskyldan 

hafði gengið í gegnum áður en þau komu til landsins fékk nýjar upplýsingar. Í gegnum 

fjölmiðla kom margt fram sem ekki hafði verið í skýrslunni. Einnig var það hlutverk Fjólu 

að hringja í starfsfólk sitt þegar málið kom í fjölmiðla til að láta starfsfólkið vita af 

málinu og segja því frá því sem hún hafði ákveðið í byrjun að segja ekki frá um fyrri 

afdrif fjölskyldunnar. Fjóla þurfti að takast á við alla foreldrana sem komu með áhyggjur 

sínar og vangaveltur varðandi fjölskylduna og segja þeim að hún væri ennþá bundin 

trúnaði við fjölskylduna og það eina sem hún gæti í rauninni sagt var að hún og aðrir 

starfsmenn vonuðu innilega að fjölskyldan næði að snúa úrskurðinum við og fá 

alþjóðlega vernd á landinu í stað þess að vera rekin úr landi. 

Fjóla og aðrir starfsmenn leikskólans þurftu á aðstoð að halda andlega eftir að mál 

fjölskyldunnar komst í fjölmiðla. Fjóla og sérkennslustjóri Holtavaðs sáu um handleiðslu 

fyrir starfsfólk leikskólans og hjálpaði því að komast í gegnum það áfall sem það upplifði 

við að heyra alla hryllingssöguna sem fjölskyldan hafði gengið í gegnum. Auk þess var 

handleiðslan ætluð til að hjálpa þeim að takast á við allt sem tengdist fjölmiðlafárinu 

sem var í gangi. Starfsfólkið mátti ekki tala sjálft við fjölmiðla til að hjálpa fjölskyldunni 

þó þau vildu það. Hjálpast þurfti að við að róa foreldra annarra barna sem höfðu miklar 

áhyggjur af þessu máli. Allt þetta var mikið álag og leitaði Fjóla sér hjálpar hjá 

sálfræðingi til að takast á við þetta. Fjóla og sérkennslustjóri leikskólans fóru í 

handleiðslu hjá sálfræðingi á vegum þjónustumiðstöðvar í sínu sveitarfélagi. Sú 

þjónusta hjálpaði þeim mikið til að takast á við allt sem var í gangi og álagið sem fylgdi 

því. Þessi málefni komu auðvitað öll ofan á allt leikskólastarfið og bættist aukalega við 

það álag sem getur fylgt því að vera deildarstjóri á krefjandi deild. Sérkennslustjóri og 

Fjóla leituðu einnig mikið í stuðning hvor annarrar og ræddu málin mikið sín á milli til að 

fá útrás og til að sinna tjáningarþörfum sínum um þetta mál sem lá þungt á þeirra 

hjörtum. 

Ástæða þess að starfsfólk mátti ekki tjá sig við foreldra er að miklu leyti vegna 

trúnaðarskylda starfsmanna en einnig stefnu sveitarfélagsins í málefnum er varða 

fjölmiðla. Þannig að þrátt fyrir það að fjölskyldan sjálf bæði starfsfólkið um að ræða við 
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fjölmiðlana og hjálpa þeim að berjast fyrir sínu máli var það talinn óæskilegur kostur að 

fagaðilar á leikskólum hæfu að tjá sig um slík málefni opinberlega. Með slíkri 

fjölmiðlaþáttöku væri verið að gera lítið úr trúnaðarskyldu við börnin og gefa fordæmi 

fyrir því að leik- og grunnskólastarfsmenn sem væru í svipuðum stöðum færu allir að tjá 

sig um málefni fjölskyldna í þeirra umsjá. Engu skipti þó fjölskyldan gæfi leyfi til að 

brjóta trúnaðinn. Þannig kom það í hlut Fjólu að neita fjölskyldunni um að hjálpa þeim á 

opinberum vettvangi að berjast fyrir því að vera um kyrrt á landinu og hún þurfti einnig 

að tryggja það að annað starfsfólk færi eftir tilmælum með því að tjá sig ekki 

opinberlega til að hjálpa málstað fjölskyldunnar. Með því að neita fjölskyldunni um 

aðstoð með þessum hætti minnkaði traust fjölskyldunnar í garð Fjólu og leikskólans 

sem upplifði þessa neitun eins og þau væru óvelkomin að vissu leyti. Fjóla fann þó leið 

til að hjálpa fjölskyldunni þar sem þau eiga rétt á að fá allt sem rætt er í 

foreldraviðtölum útprentað og því gerði hún greinagerð um alla foreldrafundi sem þau 

höfðu átt við fjölskylduna og lét fjölskylduföðurinn fá. Þau völdu svo sjálf að fara með 

þá greinagerð í fjölmiðla og þannig gat Fjóla aðstoðað mál fjölskyldunnar á hentugri 

hátt.  

5.4.2 Andleg áhrif á starfsfólk 

Viðmælendur voru flestir á því máli að það að taka á móti flóttafólki væri mjög gefandi 

starf og að sú reynsla hafi hjálpað þeim að þroskast sem leikskólakennarar og 

manneskjur yfir höfuð. Fjóla talaði meðal annars um það að eftir að hafa unnið með 

fjölskyldunni sem kom til sín hafi hún orðið opnari gagnvart öðrum siðum og unnið í 

ómeðvituðum fordómum sem hún hafði. Einnig talaði hún um aukna færni við að lesa 

líkamstjáningu fólks og aukið umburðarlyndi í öllum samskiptum sínum.  

Það að taka á móti þessum börnum hafði oft aukið álag í för með sér þar sem þetta 

voru í öllum tilfellum auka börn inn á deildirnar. Í tilfelli fjölskyldu barnanna á Holtavaði 

fylgdi máli þeirra mikið álag og þá sér í lagi eftir að það fór í fjölmiðla. Eftir að sú 

fjölskylda fékk neitun um alþjóðlega vernd og þau fóru með málið í fjölmiðla leitaði 

Fjóla sér sálrænnar aðstoðar til að takast á við allt álagið. Það hafði áhrif á allt 

starfsfólkið að takast á við átakanlega sögu fjölskyldunnar, fjölmiðlafárið og aðra 

foreldra ofan á venjulegan vinnudag. Að mati Fjólu er því mikilvægt að allt starfsfólkið 

sé jákvætt og tilbúið að takast á við þær áskoranir sem geta fylgt móttöku barna 

flóttafólks og dvöl þeirra í leikskólanum. Einnig telur hún mikilvægt að deildarstjóri hafi 

allar mikilvægar upplýsingar og geti út frá því metið hvaða upplýsingar annað starfsfólk 

þarf á að halda til að vinna með börnunum. Þrátt fyrir erfiðleika og álag er starfsfólk 

Holtavaðs stolt af því starfi sem þau hafa unnið með fjölskyldunni og sér í lagi 
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börnunum. Mikið af því sem Fjóla og starfsfólk hennar gerði til að hjálpa fjölskyldunni 

var fyrir utan hlutverk þeirra sem leikskólastarfsmenn en eins og hún orðar það þá er 

varla hægt annað en að fara út fyrir hlutverk deildarstjóra til að hjálpa fjölskyldum í 

slæmum aðstæðum sem hafa engan til að leita til. 

5.4.3 Eftirfylgni og framhaldið 

Fjórir viðmælendur af fimm höfðu orð á því að þeir hefðu tækifæri til að fylgjast með 

framförum barnanna eftir að þau fóru yfir á næsta stig. Það var ýmist vegna góðra 

samskipta og samstarfs milli leikskóla og þess grunnskóla sem barn fór í, sameiginlegra 

svæða sem leikskóli og grunnskóli deildu eða vegna yngri systkina sem voru enn í 

leikskólanum. Í öllum tilfellum var sérstaklega ánægjulegt að fá að fylgja þessum 

börnum eftir vegna áhuga og náinna tengsla sem myndast höfðu við börnin á 

leikskólagöngu þeirra.  

Eins og fram kom hér að ofan tóku Dagný, Eva og Anna þátt í gerð lokaskýrslu eftir 

fyrsta ár fjölskyldnanna á Íslandi. Skýrslan var gerð fyrir sveitafélagið og markaði lok 

eins árs verkefnis sem snérist um að taka á móti þessum fjölskyldum og koma þeim fyrir 

í samfélaginu. Þó þær hafi tekið þátt í gerð skýrslunnar fengu þær engan aðgang að 

henni og var þeirra hlutverk eingöngu að fjalla um þeirra þátt af málinu. Dagný og Eva 

velta mikið fyrir sér hverjum þessi skýrsla eigi að nýtast og hverjir fái aðgang að henni 

fyrst þeir sem tóku þátt í verkefninu fái engan aðgang. Að sama skapi finnst þeim 

einkennilegt að ekki meira samráð sé haft milli leikskóla sem hafa reynslu af móttöku 

barna flóttafólks og þeirra leikskóla sem eru að fara að taka á móti nýjum hópum. Þær 

velta því fyrir sér hvort það sé alltaf leitað á sama stað eftir upplýsingum og reynslu eða 

hvort enginn áhugi sé fyrir því að heyra af reynslu annarra af svipuðum aðstæðum. Þær 

sjálfar fengu fyrirlestur frá starfsfólki af Akranesi sem hafði reynslu af móttöku barna 

flóttafólks, fá jafnvel allir aðila frá Akranesi til að undirbúa sig? Er þá engin nýting í því 

að fá nýrri reynslu en þá reynslu sem starfsfólk leikskóla á Akranesi býr yfir? Þær hafa 

áhuga á að hjálpa öðrum í sömu sporum og þær voru í og eru tilbúnar til að deila sinni 

reynslu eins og til dæmis með því að taka þátt í þessari rannsókn. 

Fjóla hefur fengið þó nokkur tækifæri til að miðla sinni reynslu og hefur hún mikinn 

áhuga á því eins og Dagný og Eva gera. Hún hefur haldið fyrirlestra fyrir aðra sem eru að 

fara að taka á móti börnum flóttafólks. Hún hefur mætt á fundi þar sem hún segir frá 

sinni reynslu og hefur á þeim fundum heyrt af reynslu annarra. Á einum slíkum fundi 

hitti Fjóla annan kennara með svipaða reynslu og hún hafði. Henni fannst frábært að fá 

tækifæri til að hitta og ræða við manneskju sem hafði gengið í gegnum svipað mál og 
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hennar varðandi börn flóttafólks. Hún fann fyrir ákveðnum létti að finna að hún væri 

ekki ein í heiminum. Nauðsynlegt finnst henni að hafa einhvern til að tala við sem veit 

hvað hún er að ganga í gegnum. Fjóla stefnir á að nýta reynslu sína enn frekar til að 

hjálpa öðrum. Hvort sem það verður gert með fleiri fyrirlestrum, með því að vera 

fyrirmynd annars starfsfólk og leiðbeina því í starfi eða með því að auka við sig námi og 

finna aðrar leiðir til að deila þekkingu sinni og reynslu. 

5.5. Efni í upplýsingaveitu og hugmyndir um umbætur fyrir móttöku og 
kennslu barna flóttafólks í leikskóla 

Í þessum kafla er fjallað um þær hugmyndir viðmælenda að betrumbótum þegar tekið 

er á móti börnum flóttafólks og fjölskyldum þeirra. Einnig koma skoðanir viðmælenda 

fram á gagnlegum upplýsingum til að hafa við höndina fyrir komu barnanna í 

leikskólana og á meðan á dvöl þeirra stendur.  

5.5.1 Upplýsingaveita 

Þegar viðmælendur eru spurðir að því hvað þeim fyndist vera gagnlegar upplýsingar til 

að hafa aðgengilegar fyrir alla þá sem taka á móti börnum flóttafólks í leikskóla kemur 

ýmislegt fram. Fjóla nefnir að engin sérstakur tékklisti gagnist áður en tekið er á móti 

flóttabörnum. Taka þarf á móti börnunum sem slíkum, börnum. Ef eitthvað kemur upp 

eða starfsmanni vantar upplýsingar ætti hann ekki að vera hræddur við að spyrja. Engar 

spurningar eru heimskar og ætti ekki að hræðast það að leita sér upplýsinga. Ef 

spurningin snýr að fjölskyldunni sjálfri ætti að spyrja hana sjálfa í stað þess að áætla út 

frá trú eða menningu. Þá nefnir hún að nýta ætti alla þjónustu sem stendur til boða og 

að gagnlegt væri að koma því í kring að handleiðsla sé í boði fyrir starfsfólk með 

sálfræðing frá byrjun. Ef það væri ekki mögulegt þá allavega geta haft aðgang að 

handleiðslu með öðrum í svipaðri stöðu. Deildarstjórar ættu að vera duglegir að deila 

með sér hlutverkum, þá sérstaklega þegar álagið er mikið, hugsa jákvætt og vera 

lausnamiðaðir. Í lokin nefnir Fjóla mikilvægi þess að vinna traust foreldranna frá byrjun 

til að geta náð sem lengst í starfinu með börnunum. Svo ef foreldrar eru tilbúnir að 

vinna að sama marki er hægt að ná enn betri árangri. 

5.5.2 Ábendingar um breytingar við undirbúning  

Misjafnt var hvort viðmælendum fyndist að farið hefði átt öðruvísi að þegar kom að 

undirbúningnum fyrir komu flóttafólksins eða ekki. Önnu og Fjólu fannst vel staðið að 

undirbúningnum og höfðu ekkert út á hann að setja á meðan Bára, Dagný og Eva hefðu 

viljað hafa hlutina aðeins öðruvísi.  
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Dagný og Eva töluðu um að gott væri að fá fleiri upplýsingar um fjölskyldurnar áður 

en börnin hófu leikskóladvöl sína. Ef annar hópur kæmi væri gott að fá upplýsingar 

fyrirfram um venjur þeirra og gildi. Einnig þætti þeim gott að vita væntingar foreldranna 

og barnanna til skólans og náms barnanna. Þannig væri hægt að koma í veg fyrir ýmsan 

misskilning varðandi kröfur þeirra og væntingar. Dagný tók sem dæmi ef foreldrar 

ætlast til þess að barnið læri lestur og sitji kennslustundir þá er betur hægt að útskýra 

fyrir þeim í byrjun hvernig börn læra í gegnum leik í íslenskum leikskólum. Þær nefndu 

einnig að gott væri að börnin færu í sálfræðimat við komuna til landsins sem leikskólinn 

fengi aðgang að. Þannig væri hægt að kortleggja stöðu barnsins andlega og undirbúa 

einstaklingsnámskrá út frá þeim upplýsingum. 

Báru hefði þótt gott að fá meiri kennslu um það hvernig ætti að bregðast við í 

ákveðnum tilfinningalegum aðstæðum gagnvart fjölskyldunni. Eðlilegt er að fjölskyldan 

gangi í gegnum ákveðið sorgarferli eftir að koma úr erfiðum aðstæðum og þurfa að 

koma sér fyrir í ókunnu landi. Gott hefði verið að vita fyrirfram hvaða hegðun og 

tilfinningar væru eðlilegar og hverjum þyrfti að hafa áhyggjur af. Bára fór ein af sínum 

vinnustað á fyrirlestur hjá Bandarískum sálfræðing sem ræddi um áfallastreitu allöngu 

eftir að börnin hófu leikskóladvöl sína á Sjávarbóli. Hún nefndi að sá fyrirlestur hefði 

verið tilvalinn fyrir allt starfsfólkið áður en börnin byrjuðu á leikskólanum eða stuttu 

eftir að þau komu. Þar fékk hún upplýsingar um það ferli sem fjölskyldurnar fara í 

gegnum við komuna til Íslands. Þau tímabil sem þau ganga í gegnum og viðeigandi 

skapsveiflur tengdar þeim. Á þessum fyrirlestri voru kennd ákveðin skólabókardæmi um 

eðlilega og óeðlilega hegðun sem geta tilheyrt breytingum líkum þeim sem 

flóttafjölskyldur ganga í gegnum við það að hefja nýtt líf eftir flótta.  

Bára talaði einnig um að henni þætti jákvætt ef stofnað yrði teymi fyrir fjölskylduna. 

Að settur væri saman hópur af tengiliðum frá bænum, félagsráðgjafa, starfsfólki 

leikskólans, verkefnastjóra, heimastuðning og fleiri ef þarf og rætt sé fyrirfram hlutverk 

hvers og eins til að allt sé skýrt þegar fjölskyldurnar koma. Hvers sé ætlast til af hverri 

og einni stofnun, þannig að skýrt sé hvert hringja skal þegar ákveðnir þættir koma upp. 

Allir viðmælendur voru sammála þeim þætti að skýrara þyrfti að vera hver 

hlutverkaskipti væru og hvert ætti að leita í hvaða aðstæðum. 

5.5.3 Ábendingar um hvað mætti gera öðruvísi 

Það voru nokkur atriði sem viðmælendur ræddu um að gera ætti á annan hátt þegar 

tekið yrði á móti fleira flóttafólki. Eftir reynslu þeirra þá myndu viðmælendur allavega 

mæla með að ákveðnum þáttum yrði breytt eða þeir bættir til að gera samstarf við 
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aðrar stofnanir betri hvað varðar móttöku barna flóttafólks í leikskóla og dvöl þeirra 

þar.  

Þrennt sem kom fram hjá Fjólu en ekki hinum viðmælendunum sökum þess að hún 

lenti í meiri og frábrugðnari erfiðleikum en þeir sem tóku á móti kvótaflóttafólki er í 

fyrsta lagi að bæta ferlið, þjónustuna og upplýsingamiðlun þegar mál þeirra sem sækja 

um alþjóðlega vernd færast milli félagsráðgjafa eftir að umsókn um vernd er samþykkt. 

Í öðru lagi þyrfti sálræn þjónusta að vera í boði og aðgengileg fyrir starfsmenn leikskóla 

þar sem upp koma mjög erfiðar aðstæður og erfið mál. Þriðja atriðið sem Fjólu þætti 

mega fara betur er að fagþekking um þá sem sækja um alþjóðlega vernd sé aðgengileg 

á einum stað.  

Með fyrsta þættinum á Fjóla við að í upphafi var þægilegt að vita hvert ætti að leita 

varðandi mál fjölskyldunnar og sótti hún um alla þjónustu fyrir fjölskylduna á einum 

stað. Þó þau hafi ekki átt rétt á miklu þá voru vandamál þeirra leyst á einum og sama 

staðnum og lausnir fundnar til að bjarga málum. Eftir að fjölskyldan fékk samþykki um 

alþjóðlega vernd var mál hennar flutt til nýs félagsráðgjafa án þess að hafa nokkurn 

skilafund á milli eða senda viðeigandi skjöl um hagi fjölskyldunnar og mál þeirra með. 

Þá kom tímabil þar sem enginn annar en Fjóla var að vinna í þeirra málum að mestu 

leiti. Auk þess sem þau áttu ekki rétt á neinum stuðning fyrst mál þeirra hafði verið 

samþykkt og þau komin með vernd. Þá virðist þeim vera hent inn í samfélagið og ætlast  

til að þau bjargi sér sjálf. Við þessa breytingu fór Fjóla oft í það hlutverk að hjálpa 

fjölskyldunni með mál sem ættu ekki að vera á hennar könnu og var þá erfitt að finna 

lausnir á málum sem upp komu. Eftir að nýji félagsráðgjafinn þeirra komst inn í mál 

fjölskyldunnar er allt komið í betri farveg og fá þau nú réttindi sín eins og aðrir 

þjóðfélagsþegnar.  

Hvað annan þáttinn varðar um aðgengilega sálræna aðstoð fyrir starfsfólk leikskóla 

er Fjóla að tala um að þó það gerist sem betur fer ekki mjög oft þá koma upp mjög 

krefjandi aðstæður í leikskólum sem starfsfólk þyrfti að fá tækifæri til að vinna úr. Í 

tilfelli starfsfólks Holtavaðs þá þurfti starfsfólkið allt í einu að takast á við mjög 

átakanlegar fréttir um sögu barna í þeirra umsjá og mikinn æsing samfélagsins í kring 

vegna frétta um mál barnanna í fjölmiðlum. Það er nauðsynlegt að þjónusta standi til 

boða þegar mál eru erfið og starfsfólk þarf að takast á við erfiðar aðstæður og vinna sig 

í gegnum áföll. Eins og sagt er hér að ofan þá fékk Fjóla handleiðslu vegna málsins sem 

upp kom í Holtavaði ásamt sérkennslustjóranum þar. Þær svo í sameiningu reyndu að 

veita öðru starfsfólki leikskólans viðeigandi stuðning sem gekk upp. Það hefði þó ekki 
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átt að falla í þeirra hlut að veita öðru starfsfólki sálræna aðstoð þar sem það fellur 

engan vegin undir þeirra starfslýsingar og er ekki eitthvað sem þær eru sérfræðingar í. 

Þriðji þátturinn sem Fjóla ræðir um að gott væri að breyta er að sameina þyrfti þá 

þekkingu sem til er um aðstæður og starf með þeim sem sækja um alþjóðlega vernd. 

Takmörkuð þekking er til á Íslandi um aðstæður og mál þessa hóps af fólki og hvernig 

best sé að vinna í þeirra málum. Sem dæmi þá eru ekki margir sálfræðingar sérhæfðir í 

starfi með börnum með áfallastreitu eða bara almennt sérhæfðir í áfallastreitu. Mikið af 

sérhæfðri þekkingu á þessu sviði er að finna hjá þjónustumiðstöð Vesturbæjar, 

Miðborgar og Hlíða í Reykjavík enda er þar að finna teymi fyrir umsækjendur um 

alþjóðlega vernd. En í málum skjólstæðinga sem tilheyra öðrum sveitarfélögum er 

flóknara að sækja sérfræðiþjónustu við hæfi. Auk þess þarf að leita ýmsa þjónustu uppi 

varðandir sérfræðiþjónusta sem mögulega er þörf á í starfi með þeim sem sækja um 

alþjóðlega vernd. Samkvæmt skoðunum Fjólu ætti að vera ákveðið teymi sem væri með 

öll mál þeirra sem sækja um alþjóðlega vernd og ættu þau að fylgja þeim áfram jafnvel 

eftir að skjólstæðingur hefur fengið samþykkta umsókn um alþjóðlega vernd. Með 

þessum hætti þyrfti ekki að leita á marga staði eftir sértækri þjónustu og reyndir 

fagaðilar kæmu að öllum málum skjólstæðinganna í stað þess að til dæmis 

félagsráðgjafi sem hefur aldrei unnið með einhverjum sem er að sækja um alþjóðlega 

vernd áður fari að finna leiðir til að vinna út frá máli eins skjólstæðings í slíkum 

aðstæðum. Fyrir alla aðra sem kæmu að málum þeirra væri líka auðvelt og aðgengilegt 

að fá viðeigandi aðstoð og þjónustu. 

Anna og Bára voru frekar samstíga um hverju þeim fannst mætti breyta næst þegar 

tekið yrði á móti kvótaflóttafólki í þeirra sveitarfélagi. Önnu fannst gagnlegt að 

sveitarfélagið hefði leiðarvísi um hvert hægt væri að leita sér hjálpar varðandi ýmis 

málefni. Að til væri upplýsingaveita um gagnlega þætti varðandi samskipti við aðrar 

stofnanir og væntingar til hvers og eins. Þannig að skýrt væri hvert ætti að sækja 

túlkaþjónustu, hversu lengi hver aðili bæri ábyrgð á hvaða þætti, hversu lengi fjölskylda 

hefði hvaða þjónustu og hvað tæki við eftir það. Báru fannst þörf á að allir aðilar sem 

koma að máli hverrar kvótaflóttafjölskyldu mynduðu teymi og hittust reglulega. Bæði 

fyrir komu fjölskyldunnar og svo reglulega eftir það. Þannig væri hægt að ákveða 

fyrirfram hvert hlutverk hvers og eins er og takast á við ágreiningsmál hvað það varðar 

jafnt og þétt þegar slík mál kæmu upp. Ef slíkt yrði gert væri hægt að byggja á þeirri 

reynslu svo hlutverkaskipting yrði skýr næst þegar tekið yrði á móti kvótaflóttafólki. Það 

væri gagnlegasta sameiginlega þekkingin til að taka á móti næsta hópi. Dagný og Eva 

voru mjög hlynntar þessu enda vildu þær hafa skýrt skipulag um hver sæi um hvað og 
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að teymin ynnu saman og hittust reglulega. Þá hefði upplýsingaflæði milli stofnana 

orðið betra og verkefnastjóri, stuðningsfjölskylda, félagsráðgjafi, leikskólastarfsmenn og 

starfsmenn Rauða krossinn myndu þekkja hver til annars og vita með hverjum þeir 

væru að starfa. Enda töluðu allir viðmælendur nema Anna sérstaklega um það að þeir 

sem koma að málum hverrar fjölskyldu ættu að hafa hist og þekkja hver til annars til að 

eiga þægileg samskipti og geta mætt þörfum fjölskyldunnar á viðeigandi hátt í hvert 

skipti. Einnig yrði það þá skýrt fyrir öllum hvaða stuðning hver fjölskylda væri í raun og 

veru að fá og þyrftu ekki að hafa áhyggjur af því að þjónustu skorti á ákveðnum sviðum. 

Allir á sama máli með sameiginlega heildarsýn. 

Í samræmi við þetta þá fannst Dagnýu og Evu vera þörf fyrir fleiri samráðsfundi og 

lögðu þær ríka áherslu á að þeir sem störfuðu á gólfinu með börnunum ættu að fara á 

fundi sem tengdust fjölskyldunum. Einnig fyndist þeim góð viðbót við verkefni sem 

þessi að starfsmenn leikskóla í svipuðum aðstæðum fengu handleiðslufundi sín á milli.  

Bára og Fjóla hefðu báðar viljað fá almennilegan fyrirlestur fyrir komu 

fjölskyldnanna um áfallastreituröskun og stig sorgar sem líklegt er að fjölskyldurnar 

gangi í gegnum. Þannig hefði verið hægt að hafa betri tilfinningu fyrir því hvað er 

eðlilegt og hvað er óeðlilegt í tengslum við líðan og hegðun bæði barnanna og foreldra 

þeirra. 

Að lokum hvað breytingar varða fannst Dagnýu og Evu mikilvægt að það kæmi fram 

að móttaka flóttafólks, hvort sem það sé kvótaflóttafólks eða þeirra sem sækja um 

alþjóðlega vernd ætti ekki að vera litið á sem verkefni í stuttan tíma. Þetta væru 

verkefni til margra ára sem halda þyrfti vel utan um. Stuðningur við fjölskyldurnar ætti 

að vera mun meiri. Þau þyrftu að öllum líkindum lengri fjárhagsstuðning eða styrki fyrir 

börnin vegna skóla og tómstunda. Aðallega þyrftu fjölskyldurnar þó stuðning áfram til 

að geta haft samband við einhvern varðandi spurningar um samfélagið og að passa inn í 

það. Að hafa stuðning einhvers sem hjálpar þeim þegar spurningar vakna varðandi 

menningarmun og að þau geti fengið andlegan stuðning ef þau þurfa á að halda. 

Aðgengileg leiðsögn til margra ára er eitthvað sem Dagný og Eva hafa trú á að muni 

skila sér í aðlagaðri fjölskyldu að íslensku samfélagi. 
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6 Umræða 

Í þessum umræðukafla eru niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og skoðaðar í 

samanburði við fyrri rannsóknir og önnur fyrirliggjandi gögn. Með þau gögn í huga 

verður ígrundað um gildi niðurstaðnanna, samræmi þeirra og ósamræmi við fyrri 

rannsóknir og hvaða þekkingu má öðlast af  þessari rannsókn.   

Fyrri rannsóknir tengjast rannsóknarefninu á þann veg að þær fjalla um líðan 

flóttamanna, hvernig það að vera á flótta hefur haft áhrif á þá og hvaða viðvarandi áhrif 

það getur haft á lífið í nýju landi. Það er erfitt ferli og flókið að koma sem flóttamaður til 

nýs lands og hefja nýtt líf. Það þarf mikið að gera til að styðja flóttafólk við að fóta sig í 

“venjulegum” aðstæðum á ný. Með venjulegum aðstæðum er átt við hversdagslífið sem 

fólk lifir dags daglega þegar það er ekki á flótta eða í stríðshrjáðu landi. Fólk á flótta lifir 

í óvissu um áframhaldið og ekkert er öruggt þannig að þó það sé tímabundið komið á 

öruggan stað þá vita ekki allir hversu lengi það ástand varir. Sumir eru til dæmis að bíða 

eftir að fá stöðu flóttamanns eða hæli af mannúðarástæðum og ætlast er til að þau lifi 

venjulegu lífi í nýju landi þangað til unnið er úr málum þeirra. Í fyrri rannsóknum (Arnot 

og Pinson, 2005; Guðbjörg Ottósdóttir og Helena N. Wolimbwa, 2011; Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007; Hanna Ragnarsdóttir, 2015; Hanna Ragnarsdóttir og Susan Rafik 

Hama, í prentun; Helga Guðmundsdóttir, 2016; Kristín Erla Harðadóttir, Heiður Hrund 

Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2005; Lovísa Rut Jónsdóttir, 2014) sem fjallað er um í 

kafla þrjú hér að ofan hefur upplýsinga verið aflað frá börnum flóttafólks, foreldrum 

þeirra og starfsfólki skóla sem ætti að geta gefið góða sýn á hvað hefur gengið vel áður 

og hvað má betur fara. Þær niðurstöður gögnuðust vel við úrvinnslu þessarar 

rannsóknar. Margar af þeim fyrri rannsóknum sem getið var hér að framan sýna 

ákveðna mynd af því sem rannsakað hefur verið um fólk og börn á flótta í tengslum við 

skólakerfið. Ekki er mikið af rannsóknum á leikskólastigi en rannsóknir af 

grunnskólastigi geta oft gefið ákveðna mynd af málefnum er varða leikskólana, en þó 

ekki alltaf.  

Þessum kafla verður skipt eftir fimm þemum niðurstöðu kaflans og verða 

umræðurnar flokkaðar á sama hátt. Því verður fyrst rætt um samskipti við aðrar 

stofnanir, því næst verður farið yfir verkfæri sem notuð eru til samskipta við foreldrana 

og börnin auk þeirra verkfæra sem notuð eru við nám barnanna. Í þriðja lagi verða 

umræður um hagi fjölskyldnanna, væntingar þeirra og menningarnæmi út frá fyrri 

rannsóknum og í framhaldi af þeim kafla verður rætt um hvaða áhrif móttaka og 

kennsla barna flóttafólks getur haft á starfsfólk leikskólanna. Í fimmta lagi er svo rætt 
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um það sameiginlega efni sem viðmælendum fannst gagnlegt að kæmi fram í 

upplýsingaveitu fyrir þá sem taka á móti börnum flóttafólks ef slík veita væri 

aðgengileg. Í lokin er samantekt á niðurstöðum rannsóknarinnar og hvaða gagn hægt er 

að hafa af þeim.  

6.1 Samskipti við aðrar stofnanir 

Viðmælendur þessarar rannsóknar voru allir sammála því að skýrara þyrfti að vera hvert 

hlutverk hvers og eins er varðandi móttöku, aðstoð og þjónustu við flóttafólk. 

Viðmælendur voru ítrekað að lenda í aðstæðum þar sem þeir voru óvissir um hvert þeir 

gætu leitað eftir aðstoð eða þar sem þeir tóku að sér verkefni sem þeir töldu ekki 

tilheyra þeirra hlutverki sem leikskólakennarar eða sérkennarar. Til eru 

viðmiðunarreglur flóttamannanefndar sem segja til um hverjir eiga að sjá um hvað og 

hverjir eigi að skipuleggja nánari verkaskiptingu svo skýrt sé hver sér um hvaða þætti 

innan sveitarfélags. Þessar reglur er hægt að skoða hjá Stjórnarráði Íslands. Þar kemur 

fram að þjónusta við flóttafólk standi yfir í eitt ár frá komu þeirra til landsins en eftir 

það taki við máli þeirra þjónustumiðstöð þess hverfis eða sveitarfélags sem fjölskyldan 

eða einstaklingur býr í.  

Þegar sveitarfélag tekur á móti flóttafólki gerir velferðaráðuneytið samning við 

sveitarfélagið um móttöku þeirra og í þeim samning er þess getið að skipaður verði 

samráðshópur vegna stuðnings og aðlögunar við flóttafólkið. Þannig ættu margir þætti 

að vera mjög skýrir varðandi hlutverkaskiptingu um mál flóttafólks innan hvers 

sveitarfélags sem hefur mögulega ekki alveg tekist miðað við óöryggi viðmælenda 

þessarar rannsóknar hvað það varðar. Velferðarráðuneytið gaf út bækling árið 2014 um 

þessi málefni þar sem leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélög um móttöku flóttafólks 

koma fram meðal annars um verkaskiptingu. Þannig gætu verkaskipti verið skýr og 

samráðshópurinn aðlagað og bætt verkaskiptinguna eftir þeim aðilum sem koma að 

málum flóttafólksins og út frá hag sveitafélagsins. Bæklingurinn nýtist til að aðstoða 

sveitarfélög við móttöku flóttafólks og eru nokkrar greinar hans sérsniðnar að 

leikskólum. Hvað hlutverkaskipti varðar kemur fram í bæklingnum að hlutverk 

leikskólastjóra í málum flóttabarna sé að vera milligöngumaður milli þeirra mismunandi 

þjónustuaðila sem sinna mismunandi þörfum barna flóttafólks. Þarna kemur skýrt fram 

hvers vegna leikskólastjórar fóru á alla fundi sem haldnir voru um málefni flóttafólksins 

og undirbúninginn fyrir komu þeirra. Það vekur líka upp þá spurningu hversu miklu 

hlutverki milligöngumaður gegnir. Hversu mikið út fyrir hlutverk leikskólastjóra á hann 

þá að fara ef hann á að vera talsmaður flóttafjölskyldu við aðrar stofnanir? Þessar 
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spurningar eru þó efni í aðra rannsókn þar sem ekki verður reynt að svara þeim hér. Í 

rannsókn Lovísu Rutar Jónsdóttur (2014) kemur fram að viðmælendur þar fóru út fyrir 

sín hlutverk hvað varðar kennslu barna af erlendum uppruna og var starfsfólkið farið að 

taka börnin með sér eftir vinnu til að koma þeim í íþróttir í hverfinu auk þess sem 

starfsfólk hjálpaði foreldrum að panta sér læknistíma. Í niðurstöðum þeirrar rannsóknar 

kemur ekki fram hvað viðmælendum fyndist um þessi verkefni sín og hvort eðlilegt væri 

fyrir þeim að fara út fyrir hlutverk leikskólakennara á þennan hátt. Ætli þeir telji þessa 

þætti sjálfsagða eða finnst þeim vanta skýrari hlutverkaskiptingu eins og viðmælendum 

þessarar rannsóknar? Í þeirri rannsókn er einnig sá munur á að þar er rætt um kennara 

barna af erlendum uppruna sem komu ekki til landanna sem flóttabörn. Því getur 

hugsunin á bakvið þá auka aðstoð sem þessi börn fá ekki verið sú að styðja 

fjölskyldurnar út úr erfiðum aðstæðum eftir flótta. Það hlýtur því að liggja annar hvati á 

bakvið þá auka aðstoð. Það virðist þó vera þannig að starfsmenn leikskóla séu viljugir að 

fara út fyrir sín hlutverk og hjálpa þeim sem þurfa á aðstoð að halda sama úr hvaða 

aðstæðum einstaklingar koma úr. 

6.2 Verkfæri  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að viðmælendur notuðu þau verkfæri sem 

þau voru vön að nota með öðrum börnum sem hefja nám í leikskólanum án þess að 

hafa grunn í íslensku. Mikið að þessum verkfærum voru þau sömu í öllum leikskólunum 

en svo komu þau verkfæri sem notast var við eingöngu í einum til tveimur leikskólum 

fyrir sig. Viðmælendur rannsóknarinnar ræddu um mikilvægi þess að nýta hvert 

tækifæri til að setja orð á athafnir og vera dugleg við að koma orðum að hjá börnunum. 

Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar í samhengi við niðurstöður rannsóknar Hönnu 

Ragnarsdóttur (2015) og fleiri um jákvæðar skólasögur barna í skólum fjögurra 

Norðurlanda þá kom þar fram að ekki væru öll tækifæri nýtt til að byggja ofan á 

þekkingu barna. Þannig virðast viðmælendur þessarar rannsóknar allavega vera 

meðvitaðir um að nýta námstækifæri sem gefast. Spurning er þó hvernig þau tækifæri 

séu nýtt þegar á reynir þar sem engin vettvangsathugun var gerð fyrir þessa rannsókn.  

Það sem mest áhersla virðist vera lögð á við nám barnanna í leikskólunum til að 

byrja með er málörvun og félagstengsl. Þessir tveir þættir tengjast að mörgu leiti þar 

sem tungumál getur hjálpað mjög mikið við það að eignast vini og tengjast jafnöldrum. 

Á sama tíma hjálpa samskipti við félaga að þjálfa tungumálið og auka orðaforða. 

Niðurstöður rannsóknar Hönnu Ragnarsdóttur frá 2007 sína fram á að börn sem koma 

mjög ung til landsins séu fljótari en eldri börn að læra tungumálið og líklegri til að 
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eignast vini. Sláandi niðurstöður í þeirri rannsókn sýna að erlend börn sem flytjast til 

landsins með fjölskyldum sínum nefni mjög sjaldan íslenskt barn sem besta vin sinn og 

eiga þessi börn oft erfitt með að tengjast íslenskum börnum. Miðað við þessar 

niðurstöður er það mjög rökrétt að leggja mikla áherslu á félagstengsl barnanna strax 

frá byrjun og telst það því mjög gott starf hjá viðmælendum tveggja leikskólanna í 

þessari rannsókn að hjálpa til við að börn flóttafólksins tengist íslenskum börnum utan 

leikskólans. Viðmælendur komu á samskiptum foreldranna við foreldra annarra barna 

leikskólans svo börnin gæti hitt félaga sína utan leikskólans. Í þessari rannsókn kom það 

þó fram í flestum tilfellum að börnin væru mjög fljót að aðlagast og féllu vel inn í 

barnahópinn. Þær niðurstöður eru þó ekki sambærilegar niðurstöðum Hönnu 

Ragnarsdóttur (2007) að fullu þar sem í hennar rannsókn virðast börnin eiga erfitt með 

að tengjast jafnöldrum sínum. Tveir viðmælendur þessarar rannsóknar töluðu um að 

börnin hjá þeim ættu mjög góða íslenska vini sem þeir tengdust mjög náið. Þar sem 

önnur undirliggjandi vandamál voru ekki fyrirstaða náðu börnin sem rætt var um í 

þessari rannsókn mjög góðum félagstengslum fljótt eftir að þau hófu nám í 

leikskólunum. Sú velgengni á líka við um málþroska barnanna og voru þau öll fljót að ná 

tökum á íslensku og nefndu allir viðmælendur að þeir væru hissa á því hversu fljótt 

börnin byrjuðu að tjá sig. Það er þó samsvörun með rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur 

(2007) að yngri börn séu fljótari að ná tökum á íslensku heldur en eldri. Leikskólaaldur 

er því líklegast mjög góður aldur til máltöku nýs tungumáls.  

Svipað þema var í mörgum verkfærunum fyrir máltöku barnanna þar sem myndir 

voru aðgengilegar börnunum og þau fengu að heyra orðin lesin fyrir sig á íslensku og 

sínu móðurmáli. Þessi verkfæri voru aðgengileg börnunum annað hvort í gegnum 

möppur, blöð eða í einu tilfelli forrit í spjaldtölvu. Mappan fyrir þennan þátt í einum 

leikskólanum var eftir Ljáðu mér orð námsefninu og forritið í spjaldtölvunni var 

Bitsboard. Efniviður sem þessi er því að mörgu leiti aðgengilegur fyrir fleiri þó aðlaga 

þurfi hann að þörfum hvers barns.  

Aðrir þættir sem nýttir voru af flestum viðmælendum sem verkfæri í starfi með 

börnunum voru sjónrænt dagsskipulag, spil og söngvar. 

Hvað samskipti við foreldrana varðar var notast við fjölbreyttar aðferðir. Helsta sem 

fram kom var notkun þýðingaforritsins Google translate þar sem hægt var að þýða 

einstaka orð og setningar til að koma til skila í samskiptum. Þegar kom að stærri 

málefnum var túlkaþjónusta nýtt í öllum tilfellum.  

Viðmælendurnir ræddu allir um mikilvægi foreldrasamskipta og lögðu sitt af 

mörkum við að byggja upp góð samskipti. Það kom fram hjá flestum þeirra að 
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túlkaþjónustan væri nauðsynleg til að eiga almennilegar samræður við foreldrana til að 

byrja með þar sem einungis eitt tilfelli var þar sem foreldri hafði tök á ensku. Þó 

notfærðu viðmælendur sér margar aðferðir til daglegra samskipta og björguðu sér með 

fjölbreyttum aðferðum í tölvusamskiptum. Það var líka mikil ánægja meðal flestra 

viðmælenda með þann áhuga sem foreldrarnir sýndu á námi barna sinna og að þau hafi 

komið í leikskólana með opinn huga. Í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2007) kemur 

fram að flestir foreldranna sem tóku þátt voru í litlum samskiptum við skólana og höfðu 

takmarkaða þekkingu á daglegu starfi barna þeirra í skólanum. Þó ekki hafi verið rætt 

við foreldra í þessari rannsókn þá virðast þeir allavega hafa fengið mikið af upplýsingum 

um starfið miðað við öll þau verkfæri sem viðmælendur notuðu í samskiptum við 

foreldrana og við að miða upplýsingum. Það stangast því á við niðurstöður Hönnu og 

leyfir höfundur sér að álykta að kennarar séu hugsanlega orðnir meðvitaðri um 

mikilvægi góðra foreldrasamskipta og þátttöku foreldra í námi barna sinna síðan 

rannsókn Hönnu fór fram.  

6.3. Hagir fjölskyldnanna, væntingar þeirra og menningarnæmi 

Í þessari rannsókn voru foreldrar áhugasamir, komu með börn sín í leikskólana með 

opnum hug og höfðu allir áhuga á að börn sín myndu aðlagast íslenskri menningu 

samkvæmt viðmælendum. Samsvarandi niðurstöður koma fram í rannsókn Hönnu 

Ragnarsdóttur (2007) þar sem fram kemur einmitt að foreldrar barna flóttafólks telja 

mjög mikilvægt að börn sín læri íslensku fljótt og aðlagist íslenskri menningu. Í rannsókn 

Arnot og Pinson (2005) var gott foreldrasamstarf eitt að lykilatriðunum fyrir velgengi 

varðandi móttöku innflytjenda. Þannig að þegar foreldrarnir mæta áhugasamir og eru 

tilbúnir í samstarf sjálfir þá er helmingur samstarfsins kominn vel á veg. Viðmælendur 

þessarar rannsóknar voru allir ákveðnir í að koma af stað góðu foreldrasamstarfi þannig 

að viljinn var fyrir hendi hjá öllum þeim sem að málunum kom. Þá voru samskiptin og 

verkfærin fyrir þau samskipti það sem upp úr stóð eins og sagt var frá í kaflanum hér að 

ofan þar sem fjölbreytt verkfæri voru nýtt við samskiptin. Hjá öllum viðmælendum 

nema einum virtust samskiptin ganga mjög vel, en í einu tilfellinu virðist sem einhver 

misskilningur hafi orðið varðandi samskiptaleiðir og því voru minni samskipti en 

viðmælandi hefði viljað. Í rannsókn Kristínar Erlu, Heiðar Hrundar og Friðriks H. (2005) 

kemur fram að foreldrar barna flóttafólks í þeirri rannsókn voru áhugasamir um nám 

barna sinna og lögðu mikla áherslu á að mæta í foreldraviðtöl og fá upplýsingar um það 

sem væri í gangi í leikskólanum. Þær niðurstöður passa við niðurstöður þessarar 
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rannsóknar um að foreldrar virðast vera áhugasamir um nám barna sinna og vilja í 

flestum tilfellum fá upplýsingar frá leikskólunum.  

Í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2007) kemur fram að fjölskyldurnar hafi allar 

reynt að halda í eitthvað af siðum og venjum frá heimalandinu. Viðmælendur þessarar 

rannsóknar fengu sumir upplýsingar um siði og venjur fjölskyldnanna hjá sér á meðan 

aðrir fengu nánast engar slíkar upplýsingar. Þeir sem fengu upplýsingar vissu að haldið 

væri í siði og venjur frá heimalandinu á móts við það að börnin kynntust mikið af 

íslenskum hefðum. Þar sem upplýsingar liggja fyrir eru niðurstöður þessarar rannsóknar 

samsvarandi niðurstöðum Hönnu um að fjölskyldurnar haldi í sínar hefðir. Í rannsókn 

sem Hanna Ragnarsdóttir og Susan Rafik Hama (2017) eru að vinna að um þessar 

mundir þá kemur fram að foreldrar barna flóttafólks eru á þeirri skoðun að kennarar 

barna þeirra ættu að þekkja grundvallaratriði í menningu þeirra og trúarbrögðum. 

Sjónarmið foreldranna var að því meira sem kennari barnanna vissi um börn þeirra því 

betur næði hann að tengjast þeim og hjálpa þeim námslega. Miðað við þessar 

niðurstöður í rannsókn Hönnu og Susan er helmingur viðmælendanna í þessari 

rannsókn vel staddur hvað þennan þátt varðar á meðan hinn helmingurinn skortir mikla 

þekkingu um hag fjölskyldnanna, menningu þeirra og trúarbrögð til að geta unnið á sem 

markvissastan hátt með börnunum og fjölskyldum þeirra. Á hinn bóginn þá er það ekki 

einhliða vandamál viðmælendanna í þessari rannsókn þar sem fjölskyldurnar þurfa 

einnig að vera tilbúnar að gefa af sér til þess að hægt sé að afla upplýsinga sem þessara.  

6.4. Áhrif á starfsmenn 

Ekki fannst mikið af fyrri rannsóknum um hvaða áhrif það getur haft á starfsfólk 

leikskóla við að taka á móti og kenna börnum flóttafólks í leikskólum. Í rannsókn Hönnu 

Ragnarsdóttur og Susan Rafik Hama (í prentun) sem ekki er komin út kemur þó fram að 

kennurum finnst erfitt að mæta áskorunum sem fylgja börnum flóttafólks varðandi 

tungumál og læsi. Það var ekki eitthvað sem viðmælendur þessarar rannsóknar nefndu 

og voru flestir viðmælendurnir mjög ánægðir með það starf sem þeir unnu með 

börnum flóttafólksins og að þeir væru spenntir fyrir þeim áskorunum sem fylgdu 

kennslu þessara barna. Einnig töluðu viðmælendur þessarar rannsóknar um að þeir 

væru stoltir af því starfi sem þeir höfðu unnið með börnunum og að sú vinna hefði 

hjálpað þeim að þroskast í starfi og sem persónur.  

Í þessari rannsókn lenti einn viðmælandi í erfiðu máli varðandi kennslu og dvöl 

barns flóttafólks í leikskólanum hjá sér. Það mál er því frekar frábrugðið reynslu hinna 

viðmælendanna. Þar kom fram að viðmælandi og annað starfsfólk þyrfti að hafa aðgang 



 

71 

að sálfræðingi og handleiðslu til að vinna úr áföllum og erfiðum aðstæðum í tengslum 

við móttöku barns flóttafólks. Þó er sá viðmælandi sammála hinum varðandi það að 

vera stoltur af starfi sínu með börnunum og taldi sjálfan sig hafa vaxið í starfi og sem 

manneskja við það starf.  

6.5. Samantekt 

Í þessari rannsókn voru fjölbreyttir þættir sem snúa að móttöku barna flóttafólks og 

fjölskyldna þeirra skoðaðir. Hér á eftir koma helstu niðurstöður hvers kafla og ályktanir 

út frá niðurstöðum rannsóknarinnar.  

Hvað samskipti við aðrar stofnanir varðar telja viðmælendur mikilvægt að hlutverk 

hvers og eins sé skýrara. Það ætti ekki að fara á milli mála hvert hlutverk einstaklinga og 

stofnana sé hverju sinni og hvert þeir sem tengjast málum fjölskyldnanna eiga að leita 

við hin ýmsu tilefni og uppákomur. Einnig þyrfi það að koma skýrt fram í 

upplýsingaveitu sem leikskólarnir hafa aðgang að hvað gerist þegar stuðningur við 

fjölskyldurnar minnkar. Aukið samráð milli þeirra sem starfa með fjölskyldunum ætti að 

vera góð leið til að vinna að góðri hlutverkaskiptingu. Þar að auki telja flestir 

viðmælendur gott að fá fræðslu um við hverju hægt er að búast og um sorgarferli og 

áfallastreitu. Til að geta undirbúið sig nægilega þætti flestum viðmælendum gott að fá 

upplýsingar um börnin áður en þau koma og fjölskyldur þeirra. 

Undirbúningur var talinn mikilvægur og fyrir utan fræðslu þá undirbjuggu flestir 

viðmælendurnir komu barnanna með því að undirbúa námsefni til að styðja við 

íslenskukennslu barnanna og með því að setja upp sjónrænt dagsskipulag fyrir börnin.  

Þau verkfæri sem nýttust hvað mest við samskipti og nám barnanna var námsefni til 

að ná grunntökum á íslenskunni. Þar má nefna möppur með orðaforðamyndum fyrir 

börnin og spjaldtölvur með orðaforðaleikjum. Mikil áhersla var lögð á félagstengsl 

barnanna frá byrjun og var stuðningur oft nýttur til að styðja börnin við að komast inn í 

leik. Oftast virtust þau þó ekki þurfa mikinn stuðning við þann þátt þar sem börn eru 

þrautseig og dugleg við að tengjast jafnöldrum sínum þó tungumálaörðugleikar séu til 

staðar. Þegar kom að samskiptum við foreldrana kom helst fram að jákvætt viðmót og 

opinn hugur skipta miklu máli. Verkfæri til slíkra samskipta voru hvað helst í daglegum 

samskiptum vefsíðan google.translate.com og leikræn tjáning. Í dýpri samskiptum við 

foreldra telst það nauðsynlegt að notast við túlkaþjónustu til að samtöl um mikilvæg 

málefni séu möguleg.  

Viðmælendur töluðu um að foreldrar barnanna hefðu allir opinn huga og voru 

jákvæðir gagnvart íslenskri menningu. Viðhorf þeirra var í öllum tilfellum til þess fallið 
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að auðvelda aðlögun barnanna að íslensku samfélagi og lögðu þeir áherslu á að börn 

þeirra gætu aðlagast vel. Það var misjafn eftir fjölskyldum hvort þær gæfu einhvað af 

sér varðandi sína menningu og trú, en þegar þær sögðu frá sínum siðum var því tekið 

fagnandi og þeirra skoðunum sýnd virðing og áhugi. Þegar rætt var um hagi 

fjölskyldnanna voru nokkrir viðmælendur þeirrar skoðunar að stuðningur við þær ætti 

að vara lengur, þá sér í lagi tilfinningalegur stuðningur og aðstoð við að aðlagast 

íslenskum menningarheim.  

Starfsmenn voru stoltir af starfi sínu með börnunum og fjölskyldum þeirra og voru 

allir sammála að þessi vinna hefði hjálpað þeim mikið við að þroskast sem fagmenn í 

starfi. Ef upp komu erfiðar aðstæður taldi sá viðmælandi sem hafði reynslu af slíkum 

aðstæðum að starfsmenn leikskóla ættu að hafa rétt á faglegri aðstoð og handleiðslu til 

að takast á við þær aðstæður og til að vinna úr þeim eftir á.  

Hvað sameiginlega upplýsingaveitu varðar þætti viðmælendum gott að hafa skýrar 

upplýsingar um það hvert hlutverk hvers og eins er og hvert þeir ættu að hafa samband 

vegna ýmissa mála sem gætu komið upp. Undirbúningur mætti vera ýtarlegri með 

nánari fræðslu um þætti eins og fræðslu varðandi hverju mætti búast við.  Auk þess 

mætti stofna teymi með þeim sem starfa með fjölskyldunum og þau teymi mættu 

hittast og samræma starf sitt áður en börnin byrja á leikskólunum eða koma til landsins. 

Þá telja viðmælendur að móttaka barna flóttafólks og fjölskyldna þeirra mætti vera 

lengra verkefni í hvert sinn en til eins eða tveggja ára. 
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7 Lokaorð 

Þegar kemur að aðlögun og kennslu barna flóttafólks í leikskóla þarf að hafa ýmsa þætti 

í huga. Ýmis líkindi eru með þessum þáttum og þeim sem þarf að hafa í huga við 

móttöku barna annarra innflytjenda. Þessir þættir eru samskipti við foreldra, 

tungumálakennsla barnanna og félagstengsl þeirra. Það eru svo utanaðkomandi þættir 

sem eru ólíkir þar sem mikið var rætt um samskipti við aðrar stofnanir sem er eitthvað 

sem á eingöngu við þegar kemur að móttöku barna flóttafólks en ekki barna annarra 

innflytjenda. Ofan á það bætist svo aukalegur undirbúningur varðandi andlegt líðan 

sem börn flóttafólks getur verið að kljást við ef þau hafa lent í áföllum og þess háttar, 

sem þarf þó alls ekki að vera tilfellið með börn flóttafólks. 

Leikskólar landsins sem tekið hafa á móti börnum flóttafólks búa yfir töluverðri 

þekkingu varðandi móttöku og kennslu slíkra barna. Það eru því til margar reynslusögur 

um hvernig gott er að eiga árangursríkt samstarfi við börn flóttafólks á skólagöngu 

þeirra. Þessi rannsókn dregur saman þekkingu nokkurra þessara leikskóla og getur því 

verið upphafið af góðum sameiginlegum gagnagrunni sem allir sem áhuga hafa geta 

nýtt sér. 
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Viðauki A: Kynningabréf 

 

Börn flóttafólks í leikskólum 

30. janúar 2018 

Börn flóttafólks í leikskólum er rannsókn um móttöku barna flóttafólks í leikskólum á 

Íslandi og dvöl þeirra í leikskólum. Rannsóknin er meistaraverkefni Silju Guðbjargar 

Hafliðadóttur í leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands. 

Gagnasöfnun mun fara fram í janúar og febrúar 2018 þar sem tekin verða viðtöl við 

viðmælendur úr fjórum leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Áætluð lok rannsóknarinnar 

er í maí 2018. 

Í rannsókninni er athugað hvernig staðið er að mótttöku og starfi með börnum 

flóttafólks í leikskólum, hvað hafa þarf í huga, hvað hefur gengið vel og hvað mætti 

betur fara. 

 

Markmið rannsóknarinnar eru að athuga reynslu kennara í leikskólum af móttöku og 

kennslu barna flóttafólks og samskiptum við fjölskyldur þeirra. 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Silja Guðbjörg Hafliðadóttir nemi við Háskóla 

Íslands (s:847-1176, netfang: sgh5@hi.is). 

 

Leiðbeinandi við rannsóknina er Hanna Ragnarsdóttir, (hannar@hi.is). 

Sérfræðingur rannsóknarinnar er Fríða B. Jónsdóttir  

 

Með þátttöku í rannsókninni er stuðlað að samnýttri þekkingu um móttöku og kennslu 

barna flóttafólks í leikskólum. Viðmælendur munu þannig hjálpa til við myndun 

rannsóknar og handbókar sem nýst getur þeim og öðrum í framtíðinni. 

mailto:hannar@hi.is
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Viðauki Á: Viðtalsrammi 

Reynsla af börnum á flótta 

 Hver er þín reynsla af starfi með börnum flóttafólks? 

 Kvótaflóttabörn 

Hælisleitendur með mál í málsmeðferð 

Börn hælisleitenda sem fengið hafa dvalarleyfi 

Börn hælisleitenda sem vísað er úr landi 

Undirbúningur 

 Hvernig undirbúið þið komu barna flóttafólks? 

Samskipti við börnin 

 Er einhvað sérstakt sem þið hafið í huga þegar kemur að samskiptum við börn 
flóttafólks? Bæði við komuna í leikskólann og yfir leikskóladvöl þeirra alla? 

Samskipti við foreldrana 

 Aflið þið ykkur upplýsinga um hag fjölskyldnanna/barnanna/foreldranna? Ef svo er að 
hversu miklu leiti? 

Þekking á högum foreldranna (trú, gildum, siðum, menntun, reynslu fyrir komuna til 
Íslands, staða mála á Íslandi) 

Verkfæri 

 Til samskipta við foreldra 

  Upplýsingaflæði 

 Til samskipta við börnin 

 Með börnunum í daglegu starfi 

 Varðandi nám barnanna 

Er margt við kennslu og umönnun barna flóttafólks sem þið gerið frábrugðið kennslu og 
umönnun annarra barna í leikskólanum? 

Vandamál sem upp hafa komið varðandi ofangreinda þætti og hvernig voru þau leyst. 

Einhvað sem þið mynduð gera öðruvísi næst? 

Atriði sem viðmælendum finnst gagnlegt að komi fram í handbók sem þessari. 
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Viðauki B: Upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki 

 

Kópavogur, 31. janúar 2018 

 

 

Upplýst samþykki vegna þátttöku í rannsókn Silju Guðbjargar Hafliðadóttur þar sem verið er að 

skoða hvernig unnið er með börnum flóttafólks í leikskólum. 

Persónuvernd hefur verið tilkynnt um rannsóknina. Óskað er eftir upplýstu samþykki frá öllum 

þátttakendum auk þess sem persónuverndarsjónarmiða verður gætt að fullu við meðferð, 

vinnslu og eyðingu frumgagna í samræmi við gildandi lög (nr. 77/2000).  

Ég samþykki hér með þátttöku í rannsókn Silju Guðbjargar Hafliðadóttur sem byggir á viðtölum 

við starfsmenn leikskóla á höfuðborgarsvæðinu. Samþykkið veiti ég eftir að hafa fengið 

upplýsingar um rannsóknina. 

Mér er kunnugt um að ég get hætt þátttöku hvenær sem er án útskýringa. 

                  

______________________________________                                    

Staður og dagsetning. 

 

________________________________________________________           

Undirskrift þátttakanda. 

 

________________________________________________________           

Undirskrift rannsakanda. 

 

 

Óski þátttakandi eftir því að hætta í rannsókninni er hægt að hafa samband við Silju 
Guðbjörgu Hafliðadóttur í síma 847-1176 eða með því að senda tölvupóst á 
siljaghaf@gmail.com 

 


