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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna upplifun og reynslu nýliða með annað móðurmál 

en íslensku af því að hefja störf í íslenskum leikskólum, hvernig það upplifði móttökurnar og 

aðlögun sína að vinnustaðnum, samstarfsfólkið, tungumálið og menninguna.  

Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð en gengið út frá fyrirbærafræðilegri nálgun. 

Þátttakendur voru átta talsins, allt konur sem höfðu starfað allt frá átta mánuðum upp í 

fimm ár í íslenskum leikskóla. Konurnar voru starfandi í nokkrum leikskólum í Reykjavík þegar 

rannsóknin var gerð. Tekin voru hálfstöðluð viðtöl þar sem leitast var við að varpa ljósi á 

upplifun þeirra. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þátttakendur telji starfsanda á 

vinnustaðnum skipta sköpum þegar kemur að því að hefja störf í íslenskum leikskóla. Þær 

upplifðu allar óöryggi í þessum aðstæðum til að byrja með og þá sérstaklega vegna 

vankunnáttu í að tala íslensku. 

Það hvernig þeim gekk að komast inn í starfið og tileinka sér starfshættina og tungumálið 

valt mikið til á því hvort að starfsmannahópurinn tók vel á móti þeim eða ekki og hvort að 

þeim var veitt hlutdeild í verkefnum. 

Það kom einnig í ljós að flestir þátttakendanna höfðu farið á íslenskunámskeið en ekki 

þótti öllum þau nægilega hagnýt. Þá þótti skorta talþjálfun og sérhæfða kennslu sem hæfir 

leikskólastarfsfólki. Flestir viðmælendurnir töluðu um að námskeiðin væru oft þung og 

umfangsmikil og að mestu utan vinnutíma. Þeir sem ekki höfðu sótt námskeið töluðu um að 

ástæðan væri einmitt tímaleysi og krefjandi verkefnavinna sem legðist ofan á þreytu eftir 

fullan vinnudag í leikskóla. 

Niðurstöðurnar geta nýst skólayfirvöldum og stjórnendum leikskóla til þess að bæta 

vinnubrögð við móttöku starfsfólks með annað móðurmál en íslensku sem er mikilvægur 

hluti af fjölbreyttum starfsmannahópi leikskólanna. 
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Abstract 

„Some kind of wibe“. The experiences of new employees with a foreign mother tongue 

when beginning work in Icelandic playschools. 

The aim of this research was to explore the experience of new eployees whith a foreign 

mother tongue when starting to work in Icelandic playschools, how they experienced the 

reception and the induction period in the workplace, the staff, the language and the culture.  

Qualitative research was used as a method with a phenomenological approach. There 

were 8 participants, all women who had worked in an Icelandic playschool for a period from 

8 months up to 5 years. The women were working in several playschools in Reykjavík during 

the research period. Semi-structured interviews were taken where the aim was to shed light 

on their experiences. 

The main conclusions indicate that the participants think that the atmosphere of the 

workplace has the most impact when starting a career in an Icelandic playschool. They all 

felt insecure in their positions at the beginning, especially because of their inability to speak 

Icelandic. 

How they got to develop an understanding of the job and learn the procedures and the 

language were mainly due to how well or not the staff members received them into the 

group and whether they were included in the projects. 

It also became clear that most of the participants had been on an Icelandic course, but 

not all thought it was practical enough. Speech and language training was lacking as was 

specialized training for people who work in playschools. Most of the participants said that 

the courses were too complicated and time consuming and generally only available after 

work. Those who had not attended a course said that the reason was precisely a lack of time 

and the demanding workload that would be added to fatigue after a long workday in a 

playschool.  

The conclusions can benefit school authorities or principals of playschools to improve 

practises when employing staff members that have another native language than icelandic 

as they are an important part of the diverse faculty in playschools. 
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1 Inngangur  

Með aukinni hnattvæðingu og fólksflutningum milli landa hefur hlutfall innflytjenda á 

vinnumarkaði hækkað til muna undanfarin ár. Þetta sýna tölur Hagstofu Íslands en árið 2005 

voru rúmlega 4000 innflytjendur á aldrinum 25-54 ára starfandi á höfuðborgarsvæðinu en 

árið 2018 voru þeir orðnir rúmlega 15.000 (Hagstofa Íslands, e.d.).  

Ég hef starfað í leikskólum í yfir 20 ár, upphaflega sem ófaglærður starfsmaður en síðar 

sem deildarstjóri, aðstoðarleikskólastjóri og leikskólastjóri. Þegar ég hóf störf voru fáir 

erlendir starfsmenn sem ég vissi af í leikskólum Reykjavíkur en með árunum fór þeim 

fjölgandi og er nú algengt að erlendir starfsmenn starfi í leikskólum, mismargir á hverjum 

stað. Því miður eru ekki til nákvæmar tölur um þróun fjölda erlends starfsfólks í leikskólum 

en vitað er að þeim hefur fjölgað til muna. Allt frá því að ég starfaði í fjölmenningarlegum 

leikskóla (þá á ég við starfsmanna- og barnahóp með fjölbreyttan uppruna og móðurmál) hef 

ég haft áhuga á þeim mannauði sem býr í fjölbreytileikanum. Þessi áhugi var meðal annars 

kveikjan að þessari rannsókn.  

Samkvæmt niðurstöðum óbirtrar könnunar (Fríða B. Jónsdóttir, munnleg heimild, 6. 

nóvember 2018) sem send var stjórnendum leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva í 

Reykjavík vorið 2018 kemur fram að á þeim tíma var starfsfólk með íslensku sem annað mál 

hjá leikskólum Reykjavíkur 289 talsins. Samkvæmt stjórnendakönnuninni höfðu alls 139 

unnið í leikskólunum í 1-3 ár en einungis 35 höfðu unnið þar lengur en 10 ár, meiri dreifing 

var í öðrum árafjölda. Í könnuninni kemur einnig í ljós að í þessum hópi höfðu 208 sótt 

íslenskunámskeið en aðeins 42 nota íslensku í daglegum samskiptum. Í opnum svörum um 

hvaða stuðningur þyrfti að standa þessum starfsmönnum til boða nefndu leikskólastjórar 

meðal annars skort á fjölbreytni í námskeiðum, að þau ættu t.d. að vera á mismunandi 

erfiðleikastigi og á mismunandi tíma. Margir töldu að einnig væri þörf á annars konar 

námskeiðum t.d. um íslenska menningu. 

 Eins og fram kemur í fræðilega kaflanum hér á eftir sýna rannsóknir að tungumálið 

gegnir lykilhlutverki í því að starfsfólk með annað móðurmál en íslensku komist vel inn í 

starfið. Þess vegna er mikilvægt að komast að því hvað hægt er að gera til að auðvelda því 

íslenskunámið svo að það geti nýtt íslensku í daglegum samskiptum á vinnustaðnum.  

Niðurstöður rannsóknar Hönnu Ragnarsdóttur á fjölbreyttum kennarahópum og 

fjölbreyttum nemendahópum (2010) benda til þess að erlendir kennarar upplifi sig oft 

útilokaða og í jaðarstöðu og að framlag þeirra til skólastarfs sé hugsanlega vanmetið. Hún 

bendir á að á Íslandi skorti heildstæða sýn á kennaramenntun með tilliti til þarfa 

fjölmenningarsamfélagsins og þar sem gengið er út frá hnattvæðingu. 
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Samkvæmt viðhorfskönnun starfsmanna Reykjavíkurborgar 2017-2018 töldu 49% sig hafa 

orðið vitni að fordómum í garð erlends starfsfólks (Fríða B. Jónsdóttir, munnleg heimild, 6. 

nóvember 2018). Þetta bendir til þess að þörf sé á að skoða líðan þessa hóps og er rannsókn 

mín liður í því. Rannsóknin var unnin meðal starfsfólks Reykjavíkurborgar í þágu starfshóps 

Skóla- og frístundasviðs sem hefur það hlutverk að kanna stöðu starfsfólks með íslensku sem 

annað mál. 

Þess ber að geta að þegar ég tala um móttöku á ég við þá þjálfun, fræðslu og leiðsögn 

sem í boði er við upphaf starfs í viðkomandi leikskóla sem og hvernig stjórnendur, annað 

starfsfólk, nemendur og foreldrar taka viðkomandi starfsmanni. Þegar fjallað er um aðlögun 

starfsmannsins á ég við fyrsta árið í starfi, það hvernig einstaklingnum gengur að fóta sig á 

nýja vinnustaðnum þar sem hann er með annað móðurmál og uppruna en meirihlutinn. 

Einnig ber að geta þess að þegar talað er um starfsfólk leikskóla er átt við allt starfsfólk sem 

starfar við uppeldi og menntun í leikskólanum, óháð menntun.  

1.1 Markmið rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar var fyrst og fremst að kanna upplifun og reynslu starfsfólks 

sem er með annað móðurmál en íslensku af því að hefja störf í íslenskum leikskólum, í þeim 

tilgangi að varpa ljósi á hvort það þyrfti að bæta móttöku og aðlögun þeirra í starfi. Eins var 

markmiðið að skoða stöðu þessa hóps, hvort bæta þyrfti viðhorf til þeirra eða jafna stöðu 

þeirra á einhvern hátt.  

Rannsóknarspurningin hljóðaði svo;  

„Hver er upplifun og reynsla starfsfólks leikskóla Reykjavíkur, sem eru með annað 

móðurmál en íslensku, af því að hefja störf í íslenskum leikskólum?“  

Til að svara rannsóknarspurningunni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð þar sem viðtöl 

voru eingöngu notuð sem gagnaöflun. Það verður nánar skýrt í aðferðarkaflanum. 

1.2 Hagnýtt gildi 

Í starfi mínu sem aðstoðarleikskólastjóri til margra ára hef ég oft velt því fyrir mér hvernig 

bæta megi móttöku nýs starfsfólks og þá sérstaklega þess sem ekki hefur íslensku sem 

móðurmál. Ég hef tekið eftir að þessir einstaklingar eiga oft erfitt uppdráttar þegar þeir eru 

að kynnast nýjum vinnustað þar sem framandi menning og tungumál verður þeim oftar en 

ekki fjötur um fót. Oft á tíðum getur skapast misskilningur vegna tungumálaörðugleika eða 

þátta er varða ólíka menningu. 

Rannsóknin hefur að mínu mati mikið hagnýtt gildi fyrir leikskóla almennt. Niðurstöður 

rannsóknarinnar geta nýst mannauðsdeild skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur til frekari 

rannsókna. Þá getur hún leitt til úrbóta við móttöku og stuðning við nýtt starfsfólk sem er 
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með annað móðurmál en íslensku og stuðning við stjórnendur vegna móttöku þeirra. Eins 

geta niðurstöður rannsóknarinnar nýst öllum leikskólastjórum til þess að bæta verkferla við 

móttöku þessa starfsfólks þannig að vinnubrögð við móttöku verði örugg og markviss. Á 

sama hátt gætu niðurstöður rannsóknarinnar gefið þeim aðilum sem bjóða upp á námskeið 

fyrir þennan hóp hugmyndir um hagnýt námskeið. Einnig gæti ávinningurinn verið sá að 

vekja starfsfólk leikskóla til umhugsunar þannig að gagnkvæmur skilningur allra á 

vinnustaðnum aukist og viðhorf verði jákvæðari.  

Það er vinnustaðnum til framdráttar að nýtt starfsfólk sé fljótt að komast inn í starfið og 

starfsmannahópinn, að því líði vel í starfi og að sá mannauður sem í þeim býr nýtist til 

fullnustu. Það er hagur alls leikskólasamfélagsins að allt starfsfólk gangi í takt og sé 

samhentur hópur sem endurspeglar margbreytileika mannslífsins.  

Með því að efla móttöku starfsfólks með fjölbreytt móðurmál og menningu eru meiri 

líkur á að það blómstri í starfi og muni hafa áhuga á að starfa áfram við leikskólana. 

Rannsóknin hefur einnig fræðilegt og samfélagslegt gildi að því leyti að hér er mögulega verið 

að horfa til minnihlutahóps. Það er mikilvægt að raddir þeirra sem honum tilheyra heyrist, að 

hlustað sé á þær og að hópurinn verði viðurkenndur sem hluti af fjölbreyttum og 

mikilvægum mannauði leikskólanna.  
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla mun ég útskýra þann kenningarlega ramma sem liggur að baki rannsókninni, 

fjalla um menningu og starfsanda skóla, fjölbreytta starfsmannahópa, nýliða í skólastarfi og í 

framhaldinu fjalla um nýliða sem eru með fjölbreytt móðurmál. Í fræðilegu umfjölluninni vísa 

ég í fræðimenn og íslenskar sem erlendar rannsóknir. 

2.1 Gagnrýnin fjölmenningarhyggja. 

Þar sem rannsóknin beinist að minnihlutahópi á Íslandi tel ég nauðsynlegt að miða 

rannsóknina út frá gagnrýninni kenningu (e. critical theory) en hún þróaðist út frá 

hugmyndum þýskra fræðimanna upp úr 1920 í hreyfingu sem kallaði sig Frankfurtskólann 

(Creswell, 1998).  

Út frá gagnrýninni kenningu þróuðust ýmsar kenningar sem allar eiga það sameiginlegt 

að leggja áherslu á að skoða félagslegar heildir (e. social institutions) og hvernig ýmis 

vandamál vegna yfirráða, útilokunar og félagslegra átaka í gegnum tíðina birtast í 

félagslegum samskiptum. Þær fela einnig í sér gagnrýni á samfélög og benda á nýja 

möguleika til jöfnuðar (Creswell, 1998).  

Einn angi af gagnrýninni kenningu kallast gagnrýnin fjölmenningarhyggja (e. critical 

multiculturalism) en hún kom fyrst fram um 1930 út frá Frankfurt skólahreyfingunni (May, 

2012) sem viðbrögð við frjálsri fjölmenningarhyggju (e. liberal multiculturalism) þar sem 

megináherslan hafði verið lögð á að viðurkenna og virða ólíka menningu í samfélögum. Þessa 

nálgun telja talsmenn gagnrýninnar fjölmenningarhyggju ekki nægja til að skapa jöfnuð og 

virðingu í skólastarfi (Hanna Ragnarsdóttir, 2010). Þeir telja að ekki hafi tekist að greina þann 

mismun og það valdaójafnvægi sem er við lýði og af þeim sökum hafi ekki náðst nægilega 

mikill árangur við að leysa vandamál sem upp koma vegna fjölmenningarinnar.  

Til þess að uppræta misklíð og árekstra sem upp koma í fjölmenningarlegum samfélögum 

er ekki nóg að fræða um ólíkan menningarlegan bakgrunn eða það sem skilur okkur að, því 

að það heldur aftur af menningarlegri samþættingu. Það þarf að ráðast að rót vandans en 

það felst í að þekkja og skilgreina hvernig vald er notað, hvaða pólitíska hugmyndafræði 

liggur að baki því óréttlæti sem minnihlutahópar verða fyrir og að vinna að því að uppræta 

það (May og Sleeter, 2010).  

Með gagnrýninni fjölmenningarhyggju er því einkum lögð áhersla á að greina „stöðu 

ýmissa minnihlutahópa tiltekinna samfélaga út frá gagnrýninni heildarsýn á viðkomandi 

samfélög og menntakerfi og athugað er hvaða þættir í formgerð samfélaga valda og viðhalda 

ólíkri félagslegri stöðu“ (Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls 3). Jafnframt er lögð áhersla á að 

finna leiðir til að bæta stöðu viðkomandi hópa og einstaklinga. Gagnrýnin fjölmenningar- 
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hyggja tengir „ … saman, með tilliti til kenninga, fjölmenningarlega strauma og strauma sem 

vinna gegn rasisma“(Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls 28). 

2.2 Menning og starfsandi stofnunar  

Þar sem tilgangur rannsóknarinnar var að kanna upplifun þátttakendanna af upphafi 

starfsferils í íslenskum leikskóla sem nýliði með annað móðurmál en íslensku er vert að fjalla 

um menningu hópa og stofnana.  

Schein (2010) talar um að sérhvert félagskerfi sem hefur einhverskonar sameiginlega 

sögu hafi þróað með sér ákveðna menningu. Styrkur hennar veltur á því hversu lengi 

hópurinn hefur verið saman, stöðugleika og virkni einstaklinganna sem hópnum tilheyra og 

hversu sterk tilfinningatengsl þeir hafa myndað í gegnum sameiginlega reynslu. Menning er 

því, samkvæmt Schein afurð félagslegs náms.  

Schein bendir á að fólk hafi tilhneigingu til að sækjast eftir stöðugleika. Þess vegna sé 

alltaf tilhneiging í myndun hópa til að formgera (e. patterning) og samþætta (e. integration) 

hlutina. Hann segir að það megi skilgreina menningu hóps sem mynstur grundvallar-

hugmynda sem hann hefur myndað með sér eftir að hafa glímt við vandamál ytri aðlögunar 

og innri samþættingar. Það sem er talið gilt innan hópsins sé því kennt nýjum meðlimum sem 

rétt leið til að hugsa og skynja.  

Schein segir að þessi skilgreining snúist um formgerð og samþættingu og byggi á 

sameiginlegri reynslu meðlimanna. Hann heldur því einnig fram að þessa sterku menningu sé 

ekki alltaf hægt að þróa í öllum hópum, til dæmis þar sem grundvallargildi meðlima hópsins 

stangist verulega á en einnig geti menning veikst ef leiðtogaskipti hafa verið tíð eða það hafi 

verið miklar breytingar á markmiðum stofnunar og hópurinn því klofnað upp í afstöðu sinni. 

Það er mikilvægt fyrir meðlimi hópsins að vera meðvitaðir um innri menningu hans en þá 

sérstaklega leiðtoginn sem gegnir lykilhlutverki í þróun hennar (Schein, 2010). 

Hoy og Miskel (2001) fjalla um stofnanamenningu og segja að hún sé venjulega skilgreind 

af sameiginlegri stefnumörkun sem heldur stofnuninni saman og einkennir hana. Hins vegar 

sé erfitt að skilgreina menningu stofnunar og þeir velta því fyrir sér hvort stofnun geti átt sér 

marga menningarheima.  

Innri menning stofnunar birtist aðallega í sameiginlegum viðmiðum eða 

grundvallarreglum (e. norms), sameiginlegum gildum (e. values) og ósögðum 

grundvallarhugmyndum (e. tacid assumptions) sem birtast á mismunandi hátt, stigum og 

dýpt. Viðmiðin eru venjulega óskrifaðar og óformlegar væntingar sem hafa bein áhrif á 

hegðun fólks innan stofnunar svo sem; „við styðjum samstarfsfélaga okkar“ eða „við 

gagnrýnum ekki skólastjórann“.  
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Gildin eru hugmyndir um það sem er æskilegt og þau endurspegla undirliggjandi 

forsendur stofnanamenningar. Sem dæmi um gildi má nefna traust, samvinnu og einlægni. Í 

sterkri menningu er haldið fast við innri gildi og viðhorf sem stýra hegðun innan stofnunar. 

Sterk menning getur hindrað aðlögun stofnunar í samfélagi sem tekur stöðugum 

breytingum. Menningin birtist einnig í sameiginlegum grundvallarhugmyndum eða lífssýn 

sem liggur djúpt og hefur mótast með stofnuninni. Þeim starfsaðferðum sem alltaf hafa 

virkað hefur verið tekið sem sjálfsögðum hlut og verða gjarnan svo fastar í sessi að erfitt 

reynist að gera breytingar (Hoy og Miskel, 2001). 

Sergiovanni (1994) bendir á að ekki geti allir hópar kallað sig formlega stofnun. Sem 

dæmi um skipulagða hópa af ólíku fólki nefnir hann til dæmis vinahópa, fjölskylduhópa og 

félagslega hópa. Ef við horfum á skóla sem samfélag frekar en stofnun bindast meðlimir 

hans, á persónulegan hátt, hver öðrum í gegnum sameiginlega hugmyndafræði og vinna 

þannig að sama markmiði. Þeir hugsa frekar um heildina en sína eigin hagsmuni. Það er 

heildin sem tengir fólk, að „við erum í þessu saman“. Sergiovanni talar einnig um tengsl fólks 

í samfélögum. Viðmið, gildi og trú samfélagsins getur haft meira vægi en tengslin innan þess 

en það er í gegnum persónuleg tengsl sem þessi grundavallargildi verða áþreifanleg 

(Sergiovanni, 1994). 

Skólabragur eða starfsandi (e. school climate), samkvæmt Hoy og Miskel (2001), er í raun 

þau varanlegu innri einkenni sem greina einn skóla frá öðrum, hvernig meðlimir 

skólasamfélagsins upplifa og skynja þessi einkenni í starfsumhverfinu og hvernig það hefur 

áhrif á hegðun þeirra. Það má segja að skólabragurinn sé eins og persónuleiki skólans.  

Menning hans eru þá grundvallarhugmyndir og gildi skólans en skólabragurinn eða 

starfsandi er aftur á móti hvernig fólk skynjar það sem undir liggur. Vegna þess hversu mikil 

áhrif andrúmsloftið í skólanum hefur á hegðun fólksins innan hans og hversu mikil áhrif 

stjórnandi getur haft á þróun „persónuleika“ skólans er mikilvægt að geta lýst og greint 

skólabraginn.  

Hoy og Miskel (2001) fjalla um mælingaraðferð sem víða hefur verið notuð til að mæla 

skólabrag (eða starfsanda) og er byggð á rannsókn sem var gerð í grunnskólum af Andrew W. 

Halpin og Don B. Croft árið 1962. Þrátt fyrir að aðferðin hafi sætt ákveðinni gagnrýni er 

áhugavert að skoða þær hugmyndir sem liggja að baki henni. Fjallað er um ferns konar 

starfsanda sem gæti ríkt í skólum; opinn starfsandi (e. open climate), formfastur starfsandi 

(e. engaged climate), rótlaus/áhugalaus starfsandi (e. disengaged climate) og lokaður 

starfsandi (e. closed climate). 

Opinn starfsandi felur í sér að samvinna og virðing er við lýði á meðal starfsfólks sem og á 

milli starfsfólks og skólastjórans. Skólastjórinn hlustar á starfsfólkið og er opinn fyrir 

uppástungum, hann veitir einlæga endurgjöf og hvatningu reglulega og styður við faglega 
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starfsþróun. Hann gefur kennurum frelsi til athafna án þess að vera stöðugt yfir þeim og 

leggur ekki óþarfa skriffinnsku á herðar þeirra. Starfsmannahópurinn er samheldinn og 

viðheldur opnum og faglegum tengslum. Kennarar þekkjast vel innbyrðis og eru góðir vinir. 

Þeir vinna vel saman og eru skuldbundnir í starfinu. Hegðun skólastjóra og starfsfólks er opin 

og einlæg. 

Formfastur starfsandi einkennist annars vegar af árangurslausum tilraunum skólastjórans 

til að stjórna og hins vegar af einstaklega faglegri frammistöðu kennara. Skólastjórinn er 

strangur og einráður og virðir að vettugi hvorki faglega hæfni kennaranna né þarfir 

starfsmannahópsins í heild. Hann hindrar starfsþróun og starfsánægju kennaranna með 

íþyngjandi og tímafrekum verkefnum en kennararnir hunsa hegðun skólastjórans og haga sér 

á faglegan hátt. Þeir virða og styðja hver annan, eru stoltir af samstarfsfólki sínu og hafa 

ánægju af starfi sínu. Kennararnir vinna vel saman og ná góðum árangri sem fagmenn þrátt 

fyrir veika leiðtogahæfni skólastjórans. 

Rótlaus/áhugalaus starfsandi er andstaðan við formfastan starfsanda. Stjórnandinn er 

opinn, styðjandi og umhyggjusamur, hlustar á kennarana og gefur þeim frelsi til að nýta 

fagmennsku sína og leysir þá undan of mikilli pappírsvinnu og fundarsetu. Samt sem áður 

virðir starfsmannahópurinn ekki stjórnandann. Þegar verst lætur reynir starfsmannahópurinn 

að eyðileggja tilraunir stjórnandans til að leiða hópinn en að öðru leyti hunsa þeir 

skólastjórann. Kennararnir virða heldur ekki hver annan hvorki sem vini né samstarfsmenn. 

Kennararnir eru einfaldlega sundraður hópur sem er ótengdur starfinu. 

Lokaður starfsandi er andstæða opins starfsanda. Skólastjórinn styður ekki við 

starfsmennina, er ósveigjanlegur og hefur ofurstjórn á hópnum með íþyngjandi og óþörfum 

verkefnum en á móti er starfsmannahópurinn sundraður og reynir að komast undan 

verkefnum. Samskiptin einkennast af umburðarleysi, gremju og vantrausti (Hoy og Miskel, 

2001). 

Starfsanda getur þó reynst erfitt að greina innan stofnunar. Þrátt fyrir að hægt sé að 

greina einn einkennandi heildar starfsanda innan stofnunar, leynist oft innan hans 

mismunandi andrúmsloft ef svo má segja, til dæmis innan ólíkra deilda eða starfsmannahópa 

innan stofnunarinnar. Andrúmsloft innan þessara litlu hópa getur samræmst heildar 

starfsanda stofnunarinnar eða verið þvert á hann. Þegar skoða á starfsanda innan leikskóla 

má allt eins skoða sérstaklega hverja og eina deild til að sjá hvort að andrúmsloftið sé það 

sama eða svipað í heild (Ekholm og Hedin, 1993). 

Hér hefur m.a. verið fjallað um hvernig grundvallargildi stofnunar geta birst í hegðun 

fólks innan hennar og haft áhrif á starfsanda. Þá er vert að skoða nánar hvað þarf að hafa í 

huga þegar unnið er með fjölbreytta starfsmannahópa. 
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2.3 Fjölbreyttir starfsmannahópar 

Menning og sjálfsmynd okkar er álitin margslungið og flókið fyrirbæri sem tekur stöðugum 

breytingum í gegnum félagsleg samskipti og er því ekki hægt að horfa á menningu ákveðinna 

hópa sem einsleita (May og Sleeter, 2010).  

Hanna Ragnarsdóttir (2010) bendir á mikilvægi fjölbreyttra kennarahópa fyrir fjölbreytta 

nemendahópa og vísar þá til menningar, tungumáls og trúar. Hún bendir á að misræmis gæti 

í skólum þar sem meirihluti kennara tilheyri menningarlegum meirihlutahópi en 

nemendahópurinn sé aftur á móti fjölbreyttur hvað varðar menningu, uppruna, tungumál og 

trúarbrögð. Þar séu nemendur að fara á mis við þá fjölbreyttu reynslu og innsýn sem 

kennarar af mismunandi menningarlegum- og trúarlegum uppruna búa yfir. 

 Fleiri fræðimenn og rannsakendur taka í sama streng. Skólayfirvöld víða um heim eru 

hvött til þess að auka fjölbreytileika í kennaraliði, í ljósi aukinnar menningarlegrar fjölbreytni 

í nemendahópum (Santoro, 2007; Schmidt, Young og Mandzuk, 2010).  

Í rannsókn sem gerð var í leikskólum í fjórum Norðurlandanna þar sem tilgangurinn var 

að varpa ljósi á það hvernig leikskólarnir skapa tækifæri til að efla félagslegt réttlæti, 

valdeflingu og virka þátttöku, kemur meðal annars fram að foreldrar af erlendum uppruna 

voru almennt mjög ánægðir með að í skólanum væru einnig kennarar með ólíkan uppruna og 

tungumál. Í mörgum tilfellum töluðu þessir foreldrar um að þeim þætti betra að leita til 

þessara kennara þar sem þeir þekktu þá reynslu að vera nýr þegn í landinu og í þeim tilfellum 

sem kennarinn talaði sama tungumál og barnið, þótti foreldrum það góð tilhugsun að barnið 

gæti leitað til þess starfsmanns þegar mikið lægi við og það gæti tjáð sig óhindrað (Hellman, 

Hanna Ragnarsdóttir, Fríða B. Jónsdóttir, Lauritsen og Paavola, 2018). 

Í grein Clea Schmidt og Rory McDaid (2015) segir frá tveimur rannsóknum sem gerðar 

voru annars vegar í Manitoba í Kanada og hins vegar í Írlandi á meðal kennara með erlend 

kennarapróf. Greinin fjallar um þær hindranir sem þessir kennarar stóðu frammi fyrir í 

atvinnuleit í nýju landi. Þrátt fyrir að þar væri kennaraskortur og að í skólum með fjölbreytta 

nemendahópa væru einsleitir kennarahópar, áttu kennarar með annað móðurmál mjög erfitt 

með að fá stöðu við sitt hæfi.  

Það sem meðal annars hamlaði þeim voru þær miklu tungumálakröfur sem gerðar voru til 

þeirra, tungumálakunnátta þeirra var frekar álitin veikleiki í stað styrkleika og þeir áttu erfitt 

með að fá sín kennarapróf metin í landinu. Þessum miklu tungumálakröfum fylgdi svo ekki 

viðeigandi stuðningur og úrræði, svo sem námskeið sem væru aðgengileg og hentug 

kennurum og þá var meðal annars vísað til faglegs orðaforða. Þetta gagnrýna 

greinarhöfundar harðlega og hvetja menntayfirvöld til að horfa ekki fram hjá fjöltyngdum 

kennurum en veita í stað viðeigandi stuðning til þess að skólastofnanir fái notið krafta þeirra 

(Schmidt og McDaid, 2015). 
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Schein (2010) fjallar um mikilvægi leiðtogans í fjölmenningarlegum og síbreytilegum hópi. 

Leiðtoginn styður við menningarlegan margbreytileika og breiðir út þann skilning að 

margbreytileiki sé eftirsóknarverður á öllum stigum stofnanamenningarinnar. Hann er 

meðvitaður um að margbreytileikinn muni fæða af sér aðra menningarheima innan 

stofnunarinnar sem verða nauðsynleg uppspretta náms og nýsköpunar. Til þess þó að það 

megi verða er mikilvægt að einstaklingarnir innan hópsins séu tengdir, finni til samkenndar 

og kunni að meta hvern annan að verðleikum þannig að þeir læri hver af annars menningu. 

Þeir þurfa að finna sameiginlegan grundvöll, sérstaklega á sviði valds og nándar því það eru 

þau svið sem þarf að ríkja einhver skilningur á til þess að byggja upp gott faglegt samstarf. 

Leiðtoginn á því að tryggja góð samskipti og skilning á milli þessara menningarheima.  

Schein (2010) talar einnig um menningarlega greind (e. cultural intelligence). Til þess að 

öðlast skilning og hæfni til þess að vinna með fólki frá öðrum menningarheimum þarf 

einstaklingurinn að hafa einhverja þekkingu á menningu samstarfsmannanna, vera 

meðvitaður og nærgætinn gagnvart ólíkri menningu þeirra, finna hvatningu til að læra um 

aðra menningu og nauðsynlega félagsfærni og sveigjanleika til að læra nýjar aðferðir í starfi, 

þ.e. að verða fyrir áhrifum af samstarfsfólkinu. 

Niðurstöður rannsóknar Hönnu Ragnarsdóttur og Hildar Blöndal (2011) á lýðræðislegri 

þátttöku kennara af erlendum uppruna í leik- og grunnskólum bentu til þess að kennararnir 

töldu sig almennt eiga hlutdeild í skólastarfinu og töldu það vera á jafnréttisgrundvelli. 

Jákvæð reynsla erlendu kennaranna endurspegluðu í meginatriðum þau viðhorf sem 

skólastjórarnir höfðu til fjölbreytileikans en skólarnir í rannsókninni voru sérstaklega valdir 

með tilliti til fjölbreytileikans. Þetta styður við niðurstöður fyrri rannsóknar þeirra Hönnu og 

Hildar (2010). 

Sú rannsókn snerist um að kanna reynslu starfsfólks af erlendum uppruna í 6 leikskólum 

en þar var einnig leitað eftir viðhorfum leikskólastjóra þeirra leikskóla þar sem þátttakendur 

rannsóknarinnar störfuðu. Þar er áhugavert að sjá hversu mikill munur er á viðhorfum þeirra 

til þess að leiða fjölbreyttan starfsmannahóp. Þá má glöggt sjá að í þeim leikskólum þar sem 

leikskólastjórarnir litu á fjölbreytileikann sem auðlind, virtist meiri starfsánægja meðal 

erlendu starfsmannanna heldur en í þeim leikskólum þar sem fjölbreytileikinn var álitinn 

vandamál frekar en tækifæri (Hanna Ragnarsdóttir og Hildur Blöndal, 2010). 

Niðurstöður rannsóknar Hönnu Ragnarsdóttur á fjölbreyttum kennarahópum og 

fjölbreyttum nemendahópum (2010) benda til þess að erlendir kennarar upplifi sig oft 

útilokaða og í jaðarstöðu og að framlag þeirra til skólastarfs sé hugsanlega vanmetið. 

Samkvæmt viðhorfskönnun starfsmanna Reykjavíkurborgar 2017-2018 telja 49% sig hafa 

orðið vitni að fordómum í garð erlends starfsfólks (Fríða B. Jónsdóttir, munnleg heimild, 6. 

nóvember 2018). Guðrún Pétursdóttir (2013) hefur fjallað um birtingarmyndir dulinna 
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fordóma og mismunun í garð innflytjenda á Íslandi þar sem hún ræðir um hugtakið 

hversdagsfordóma sem (samkvæmt skilgreiningum fræðimanna) felast í „kerfisbundnum, 

endurteknum og þekktum venjum og framkomu og kemur þar af leiðandi fram við vel 

þekktar aðstæður í daglegu lífi fólks en ekki sem einstakt, óvenjulegt tilfelli“ (bls 28-29).  

Einnig talar hún um að hversdagsrasismi sé dulið, hversdagslegt form mismununar eins 

og að vera hunsaður eða einangraður, gert sé grín að fólki og hæðst að því eða að komið sé 

fram við fólk á einhvern annan hátt en þá sem tilheyra ríkjandi meirihlutahópi. Þá er sagt að 

ríkjandi hópurinn geri sér ekki grein fyrir öllum birtingarmyndum fordóma og líti á hegðunina 

sem eðlilega enda komi hún oft fyrir og sé orðin hluti af daglegum vana.  

Í grein sinni vísar Guðrún í megindlega rannsókn sem hún gerði á meðal innflytjenda og 

Íslendinga. Rannsóknin miðaði að því að kanna að hve miklu leyti fólk af erlendum uppruna 

upplifði dulda fordóma og mismunun á Íslandi, hvar slík upplifun ætti sér helst stað og hvaða 

áhrif hún hefði á þá sem fyrir henni verða. Rannsóknin sneri ekki að öllum formum 

hversdagsfordóma og mismununar heldur eingöngu að því sem lítur að persónulegri hegðun 

og samskiptum á opinberum stöðum svo sem vinnustöðum, verslunum og opinberum 

stofnunum þar sem kemur til einhvers konar samskipta milli einstaklinga.  

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að meirihluti fólks af erlendum uppruna 

upplifði reglulega virðingarleysi og mismunun sem vekti með þeim neikvæðar tilfinningar. 

Oftast höfðu þeir upplifað að vera hunsaðir eða látið eins og þeir væru ekki til en einnig var 

algengt að þeir hefðu upplifað að fólk þættist ekki skilja viðkomandi, forðaðist samskipti við 

þá eða glápti og mældi út viðkomandi aðila. Þá kom fram að flest atvikin áttu sér stað á 

vinnustað (Guðrún Pétursdóttir, 2013). 

Hér hefur verið bent á mikilvægi fjölbreyttra starfsmannahópa fyrir fjölbreytta 

nemendahópa og mismunandi upplifun starfsfólks af erlendum uppruna á vinnustöðum. 

Fræðimenn og rannsakendur benda á að þar sem stjórnendur eru opnari fyrir 

fjölbreytileikanum og leggja sig fram um að vinna með hann, þar virðist starfsánægja meðal 

starfsmanna af erlendum uppruna vera meiri.  

Nú verður sjónum beint að nýliðum á vinnustað. 

2.4 Nýliðar  

Í rannsókn sinni á móttöku nýrra starfsmanna í leikskólum fjallar Jóhanna Þórhallsdóttir 

(2012) meðal annars um það hve félagsauður og bakgrunnur starfsmanna sé oft fjölbreyttur. 

Því geti nýtt starfsfólk þurft mismunandi leiðsögn til að komast inn í starfið. Niðurstöður 

rannsóknar hennar sýndu að starfsfólk er óöruggt þegar það byrjar að vinna á nýjum 

vinnustað og þrátt fyrir að hafa góða starfsreynslu hafi það þörf fyrir leiðsögn fyrstu dagana. 
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Það kom einnig í ljós að þeir starfsmenn sem fengu góða leiðsögn virðast ánægðari og 

öruggari í starfi auk þess sem samskiptin verða betri.  

Svipaða hluti má sjá í rannsókn Björk Helle Lassen (2007) á reynslu og upplifun kennara af 

erlendum uppruna af því að starfa í grunnskólum á Íslandi en þar kemur fram að jákvæð 

upplifun af skólamenningunni í upphafi hafi haft áhrif varðandi áframhaldandi starf. Þeir 

kennarar sem töluðu um einangrun í starfi höfðu haft neikvæða upplifun af starfinu til að 

byrja með. 

Það er þó ekki nóg að fá góðar móttökur og leiðsögn fyrstu dagana heldur skiptir fyrsta 

árið í starfi höfuðmáli. Þetta kemur glöggt í ljós í rannsókn Júlíönu Tyrfingsdóttur (2013) þar 

sem hún kannar reynslu nýútskrifaðra leikskólakennara af fyrsta starfsári sínu. Í þeirri 

rannsókn upplifðu nýliðarnir móttökurnar á vinnustaðnum sem „einhverskonar 

handahófskennda vinnu sem fór eftir brjóstviti hvers skólastjóra“ (bls. 75) þar sem skorti 

markvissa leiðsagnaráætlun og eftirfylgni var lítil sem engin.  

Ragnhildur Bjarnadóttir (1993) hefur fjallað um starfstengda leiðsögn sem hluta af 

starfsmenntun sem felur í sér faglegt og persónulegt öryggi í vandasömu starfi auk þess að 

kunna til verka. Leiðsögn að mati Ragnhildar er „samskiptaferli sem nær yfir afmarkað 

tímabil“ (bls 13) og er þá verið að ræða um stuðning yfir tiltekinn tíma sem hefst með 

hagnýtum upplýsingum en þróast út í samræður um starfið og líðan einstaklingsins í starfi. Þá 

er lögð áhersla á að leiðsögnin sé á jafningjagrundvelli þar sem ríkir virðing fyrir skoðunum 

hvers annars. Því má segja að markmið leiðsagnarinnar sé „stuðningur til sjálfshjálpar“ en 

lagt er upp með að einstaklingurinn sem hlýtur leiðsögn öðlist aukið vald á eigin aðstæðum 

og verði færari í að takast á við ákveðin viðfangsefni einn og óstuddur (bls. 34).  

Ragnhildur nefnir nokkur atriði sem algengt er að nýliðar þurfi leiðsögn við og eru það t.d. 

vangaveltur um hversu miklar kröfur þeir eigi að leggja á nemendurna, vandamál sem 

tengjast agastjórnun en einnig að kenna þeim þann faglega orðaforða sem ríkir á 

vinnustaðnum. Mikilvægt sé að nýliðar finni hvar styrkleikar sínir og veikleikar liggi og að þeir 

geti mótað eigin skoðanir og viðhorf. Með samræðum við þann aðila sem veitir leiðsögnina 

vinna þeir úr erfiðum aðstæðum og koma sjálfir auga á lausnir við þeim vandamálum sem 

þeir glíma við en með þeim hætti eflist sjálftraust þeirra, sjálfsgagnrýni og víðsýni 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993).  

Hér hefur verið fjallað um nýliða almennt en nú verður sjónum beint að nýliðum sem ekki 

hafa íslensku að móðurmáli. 

2.5 Nýliðar með annað móðurmál en íslensku  

Ef nýr starfsmaður hefur ólíkan bakgrunn, menningu og tungumál en meirihluti starfsmanna 
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á vinnustaðnum stendur sá einstaklingur frammi fyrir enn meiri áskorunum en hinn íslenski 

nýliði.  

Í áðurnefndri eigindlegri rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur og Hildar Blöndal (2010) þar sem 

reynsla starfsfólks af erlendum uppruna af starfi í 6 íslenskum leikskólum var könnuð, kom 

fram að íslenskan væri mesta áskorunin sem við þeim blasti en jafnframt lykillinn að 

samfélaginu. Leikskólastarfsmennirnir töluðu um að tungumálafærni þeirra væri ekki metin 

að verðleikum og menntun þeirra ekki viðurkennd. Þá kom einnig fram að sumir þessara 

erlendu starfsmanna upplifðu að það væri erfitt að aðlagast íslensku samfélagi og að það 

þyrfti oft á tíðum þolinmæði og hugrekki til að yfirstíga hindranir. 

 Þá er vert að skoða hvað það er sem getur hjálpað til við að brúa bilið milli menningar-

heima. Björk Helle Lassen (2007) beindi í fyrrgreindri rannsókn sinni sjónum að aðlögun 

kennaranna og samspil menningarheima á líf þeirra og starf. Hún segir að menntun 

kennaranna og fjölskyldutengsl hafi hjálpað til við að gera menningaraðlögun þeirra jákvæða 

auk þess sem þeim hafi tekist að lifa í tveimur menningarheimum. Kennararnir höfðu 

möguleika á að miðla fjölbreytileikanum sem býr innra með þeim og þess vegna var 

aðlögunin eins og gagnvirkt samband milli tveggja eða margra menningarheima.  

Í ástralskri tilviksrannsókn (Sharplin, 2009) var reynsla erlendra grunnskólakennara, sem 

voru ráðnir til að mæta kennaraskorti í Vestur- Ástralíu, könnuð. Þar kemur fram að skortur 

var á markvissri móttökuáætlun. Erlendu kennararnir upplifðu allir erfiðleika við upphaf 

starfsferilsins í Ástralíu s.s. umsóknarferli og aðdraganda, aðlögun að nýrri kennarastöðu, 

nýrri námskrá og óþekktu umhverfi. Þeir fengu ekki nægar upplýsingar um námskrá eða 

menntastefnu áður en þeir byrjuðu og fengu ekki tíma til að kynna sér hana áður en þeir 

byrjuðu að kenna. Einnig skorti aðrar upplýsingar s.s. um lög og reglugerðir, ýmsar stefnur t.d 

varðandi agamál, réttindi og skyldur starfsmanna, áætlanir og leiðbeiningar varðandi 

tæknimál og búnað og um aðrar starfsskyldur en kennslu, en þær gátu verið ólíkar þeim sem 

þau þekktu úr sínu landi.  

Erlendu kennararnir, samkvæmt Sharplin (2009), stóðu einnig frammi fyrir áskorunum 

sem reyndu mikið á í aðlögunarferlinu að hinum nýja vinnustað. Kennarar frá enskumælandi 

löndum áttu auðveldara með aðlögun en hinir sem komu frá löndum sem voru með ólíkari 

menningarbakgrunn. Þeir, sem komu frá öðrum löndum en enskumælandi, upplifðu 

sérstaklega vanda varðandi tungumál og ástralska skólamenningu. Erfiðleikar þeirra varðandi 

menningaraðlögun tengdust helst uppeldisfræðilegum þáttum og stöðu kennara í 

skólasamfélaginu en þeir urðu fyrir mikilli áskorun vegna upplifunar sinnar á viðhorfi 

nemenda. Þeim þótti nemendur skorta virðingu fyrir kennurum en einnig fyrir öðru fólki og 

hlutum í kringum þau. Þessir kennarar upplifðu „menningarsjokk“ og gagnrýndu vestræna 

menningu. Þeim fannst börnin ekki virða nein félagsleg mörk og höfðu sumir aldrei upplifað 
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svona slæma hegðun nemenda í sínu heimalandi, jafnvel þó að þar væru nemendur fleiri á 

hvern kennara.  

Þeir erlendu kennarar sem voru lengur í starfi aðlöguðust hægt og bítandi 

menningarmuninum og þróuðu gott samband við nemendurna. Það sem hafði áhrif á að fólk 

hélt áfram í starfi, var hversu mikið það gat samsamað sig menningunni og sá stuðningur 

sem veittur var af skólastjórnendum til að aðstoða það við að komast inn í starfið en einnig 

hvatning þeirra til áframhaldandi starfsþróunar (Sharplin, 2009).  

Af þessu má sjá að þörf er á sérstökum stuðningi við móttöku starfsfólks með annað 

móðurmál en íslensku sem standa frammi fyrir fleiri áskorunum en hinir íslensku nýliðar. 

2.6 Samantekt 

Hér hefur verið farið yfir kenningar ýmissa fræðimanna sem tengjast viðfangsefni þessarar 

ritgerðar. Fjallað var um gagnrýna fjölmenningarhyggju, menningu og starfsanda stofnunar 

og um markvissa leiðsögn. Einnig var farið yfir ýmsar rannsóknir sem garðar hafa verið á 

meðal starfsmanna af erlendum uppruna.  

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið bæði á Íslandi og erlendis benda til þess að það 

skorti víða verulega á til þess að mæta starfsfólki og kennurum af erlendum uppruna. Þær 

benda allar á áskoranir sem starfsfólk af erlendum uppruna stendur frammi fyrir í nýju starfi, 

sem er ólíkur bakgrunnur, tungumál og menning. Þá benda þær til þess að þörf sé á 

markvissri móttökuáætlun og viðeigandi stuðningi fyrir nýtt starfsfólk með annað móðurmál. 

Jafnframt gefa þær til kynna mikilvægi þess að þessi hópur starfsfólks mæti skilningi og 

jákvæðu viðmóti og að honum sé gefinn kostur á því að leggja sitt af mörkum til að móta 

menningu vinnustaðarins.  
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3. Aðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig rannsóknin var unnin; rannsóknaraðferðir og 

rannsóknarsnið, þátttakendur, gagnaöflun, úrvinnslu og greiningu gagna. Að lokum er fjallað 

stuttlega um siðferðileg álitamál. 

3.1 Rannsóknaraðferðir og rannsóknarsnið 

Rannsóknin byggist á eigindlegri aðferðafræði. Eigindleg rannsókn er aðferð til að komast að 

ákveðinni vitneskju með því að safna, flokka og túlka upplýsingar frá fólki. Rannsakandi notar 

augu og eyru til að nema upplýsingarnar í gegnum djúp viðtöl og/eða athuganir í 

náttúrulegum eða félagslegum aðstæðum sem og í netheimum (Lichtman, 2013).  

Eigindleg aðferðafræði byggist á þeirri hugmyndafræði að það sé ekki til aðeins einn 

veruleiki heldur margir og lögð er áhersla á að alhæfa ekki. Ætlunin er að skilja og túlka 

félagslegan veruleika með því að kryfja viðfangsefnið til mergjar og því er úrtakið smátt, þ.e. 

þátttakendur í rannsókninni eru fáir. Túlkunin verður fyrir áhrifum af reynslu og bakgrunni 

rannsakandans þar sem hann leggur huglægt mat á viðfangsefnið (Lichtman, 2013). 

Eigindlegar rannsóknir sem beinast að reynslu fólks leggja áherslu á þau sjónarmið, 

skoðanir, og upplifanir sem finnast í gögnunum. Rannsakandinn leitast við að skilja hvernig 

einstaklingurinn sér og skilur heiminn með því að skoða hvernig hann notar tungumálið til að 

tjá upplifun sína (Braun og Clarke, 2013). 

Þar sem rannsókn þessi beinist að upplifun og reynslu fólks er fyrirbærafræðileg nálgun 

hentugasta rannsóknarsniðið fyrir þessa rannsókn. Hún beinir sjónum að lífsreynslu fólks og 

upplifun þeirra á ákveðnu fyrirbæri. Fyrirbærafræðin á rætur að rekja til heimspekilegra 

sjónarmiða stærðfræðingsins Edmunds Husserl snemma á 20.öldinni. Hlutverk rannsakand-

ans er að finna kjarnann í upplifun einstaklinganna og lýsa því hvaða þýðingu hún hefur fyrir 

þá. Rannsakandi aðgreinir eigin sjónarmið gagnvart málefninu (e. bracketing) til að minnka 

líkur á að hans sjónarmið hafi áhrif á rannsóknina. Hann lítur á málið út frá ýmsum 

sjónarhornum, hlutlægum og huglægum (Creswell, 1998; Lichtman, 2013).  

Þetta snið tel ég henta rannsókninni afar vel þar sem verið er að skoða reynslu og 

upplifun þátttakenda af því að vera nýr starfsmaður á vinnustað og að auki vera með annað 

móðurmál en meirihluti samstarfsfólksins og mögulega mjög ólíkan menningarlegan 

bakgrunn.  
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3.2 Kostir og gallar rannsóknarsniðsins, áreiðanleiki 

Kostir þess að nota eigindlega aðferðafræði eru m.a. þeir að nálægðin við þátttakendur er 

mikil og hægt er að kafa djúpt í viðfangsefnið en gallinn er hins vegar sá að úrvinnsla er 

tímafrek og það getur reynst erfitt að draga saman gögn og túlka niðurstöður.  

Ekki er hægt að tryggja að niðurstöður eigindlega rannsókna yfirfærist á aðra hópa eða 

aðstæður þar sem ekki er hægt að treysta á marktæknipróf eða endurtekningu mælinga. Það 

er á ábyrgð rannsakandans að finna það mikilvægasta í gögnunum og bera það fram með 

trúverðugum hætti. Lesandinn dæmir svo um hvort hann geti yfirfært niðurstöður á sitt eigið 

líf eða aðstæður (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Áskoranir varðandi það að gera fyrirbærafræðilega rannsókn snúast aðallega að því að 

túlka kjarnann í upplifun einstaklinganna með þeirri heimspeki sem liggur að baki 

fyrirbærafræðinni. Eins getur verið krefjandi að taka eigin sjónarmið til hliðar (e. bracketing) 

enda er erfitt að túlka gögnin ef eigin sjónarmið og bakgrunnur eru ekki inni í myndinni. 

Rannsakandi þarf því að ákveða með hvaða hætti hann kynnir sína persónulegu reynslu af 

fyrirbærinu í rannsókninni (Creswell, 1998; Lichtman, 2013).  

3.3 Þátttakendur 

Viðmælendur mínir voru átta talsins sem flestir voru valdir samkvæmt hentugleika og 

tilgangi rannsóknarinnar(e. purposive sampling). Aðalatriðið var að þátttakendurnir hefðu 

allir reynslu af fyrirbærinu (Creswell, 1998) það er að einstaklingarnir væru starfandi í 

leikskólum Reykjavíkur, væru allir með annað móðurmál en íslensku og hefðu allir upplifað 

það að hafa verið nýliðar í íslenskum leikskóla. Til þess að reynsla einstaklinganna væri í 

fersku minni hafði ég lagt upp með að þátttakendur hefðu verið starfandi í íslenskum 

leikskóla að hámarki í tvö ár en það reyndist erfitt að fylgja því eftir svo að hámarkið var fært 

í fimm ár.  

Þar sem önnur rannsókn var í gangi á sama tíma meðal starfsmanna af erlendum uppruna 

í leikskólum Reykjavíkur var ekki sendur póstur á alla leikskólastjóra eins og upphaflega var 

áætlað. Í stað þess aðstoðaði starfsmaður Skóla- og frístundasviðs mig við að hafa samband 

við þá leikskóla þar sem vitað var að væru nýir starfsmenn af erlendum uppruna og gaf mér 

svo upplýsingar um þá skóla. Ég hafði svo sjálf samband við viðkomandi leikskólastjóra og í 

framhaldi af því við þátttakendur.  

Í einhverjum tilfellum hafði ég sjálf samband við leikskóla sem ekki voru tilnefndir af 

starfsmanni Skóla- og frístundasviðs en það var vegna þess að ekki tókst alltaf að finna 

viðmælanda sem hæfði rannsóknarviðmiðum í viðkomandi skólum eða ekki tókst að hafa 

samband við viðkomandi einstaklinga. Að lokum voru það fimm leikskólar í Reykjavík sem ég 
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heimsótti. Í tveimur þeirra tók ég tvö viðtöl. Þrír af þessum leikskólum leggja meiri áherslu á 

fjölmenningu í innra starfi og eru með mjög fjölbreyttan starfsmanna- og nemendahóp. Við 

þá skóla störfuðu Anna, Ella, Dóra og Fríða (eins og fram kemur í kafla um úrvinnslu gagna 

gaf ég öllum þátttakendum dulnefni). 

Þátttakendur voru allt konur á aldrinum 28-45 ára sem koma víðsvegar að úr heiminum. 

Ella, Dóra og Helga eru frá suðaustur- Asíu, Anna er frá Norður- Evrópu, Birna og Gunna eru 

frá Austur- Evrópu, Fríða er frá suðaustur- Evrópu og Inga er frá Suður- Ameríku.  

Þátttakendurnir höfðu unnið mislengi í íslenskum leikskóla, allt frá nokkrum mánuðum 

upp í fimm ár, sumar voru að starfa í öðrum eða þriðja íslenska leikskólanum. Einnig var 

misjafnt hvort að viðmælendurnir hefðu reynslu af leikskólastarfi í sínu heimalandi en ef 

einhver reynsla var fyrir hendi var hún ekki löng.  

Menntun og bakgrunnur var ólíkur hjá viðmælendunum. Aðeins þrír þeirra höfðu 

einhverja uppeldis- eða kennaramenntun, einn er framhaldsskólakennari, annar 

uppeldisfræðingur og sá þriðji með alþjóðanám í menntunarfræði. Þrír til viðbótar höfðu 

aðra háskólamenntun, einn með menntun í tungumálum og menningu, annar 

tónlistarfræðingur og sá þriðji menntun í almannatengslum. Tveir af viðmælendum mínum 

höfðu ekki lokið háskólamenntun.  

Félagsleg staða var einnig ólík hjá konunum sem ég ræddi við. Fjórar þeirra eru giftar með 

eitt eða fleiri börn, tvær eru einstæðar með eitt barn, ein gift en barnlaus og önnur einhleyp 

og barnlaus.  

Viðmælendurnir höfðu búið mislengi á Íslandi allt frá einu ári upp í 20 ár. 

3.4 Gagnaöflun 

Í rannsókninni notaði ég viðtöl sem aðferð við gagnaöflun. 

Viðtöl henta einkar vel þegar rannsóknarspurningin snýst um reynslu eða upplifun 

(Brown og Clarke, 2013; Helga Jónsdóttir, 2003). Ég notaði svokölluð hálf-stöðluð (e. semi-

structured) viðtöl þar sem rannsakandi fylgir tilteknum viðtalsramma hjá öllum 

viðmælendum en spurningum þó breytt eftir aðstæðum ef þurfa þykir (Lichtman, 2013). Ég 

hitti alla þátttakendur á sínum vinnustað með leyfi leikskólastjóra á hverjum stað og fann 

velvilja hjá þeim öllum. 

Fyrir viðtölin bjó ég til viðtalsramma ( sjá viðauka A) þar sem ég leitaðist við að hafa 

spurningarnar opnar, það er að segja, þátttakendur voru beðnir um að lýsa upplifun sinni, 

tilfinningum og hugsunum en með því er hægt að fá meiri dýpt í þá reynslu sem rannsökuð 

er. Þátttakendur voru einnig beðnir um að lýsa atburðarrás en lokaðar spurningar voru 
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aðeins notaðar í lokin til að afla bakgrunnsupplýsinga um þátttakendur ef þær höfðu ekki 

komið fram í viðtalinu (Helga Jónsdóttir, 2003; Lichtman, 2013).  

Þó var viðtalsramminn aðeins til hliðsjónar. Í viðtölunum var lögð áhersla á að 

viðmælendur töluðu út frá hjartanu og gætu komið því á framfæri sem þeir óskuðu. Viðtölin 

fóru flest fram á íslensku, eitt viðtal fór eingöngu fram á ensku en nokkur þeirra voru 

blönduð með íslensku og ensku þar sem mér þótti mikilvægast að þátttakendur gætu tjáð sig 

eins og þeim þótti best og kæmu því til skila sem þeir vildu. Ekki var talin þörf á túlki hjá þeim 

viðmælendum sem ég ræddi við.  

3.5 Úrvinnsla og greining gagna 

Viðtölin voru tekin upp á síma og síðan færði ég hljóðskrána í tölvu. Gögnunum var síðan eytt 

úr símanum. Ég hlustaði á viðtölin og skráði þau orð fyrir orð á tölvu en einnig lýsti ég 

aðstæðum og „andrúmslofti“ í viðtölunum sem og óyrtum viðbrögðum og líkamstjáningu 

þátttakenda.  

Við afritun og vistun gagnanna bjó ég strax til dulnefni á þátttakendur og skráði ekki 

staðarheiti, nöfn á vinnustöðum eða öðru sem gæti auðkennt þátttakendur. Flest viðtalanna 

fóru fram á íslensku eins og áður sagði en þau voru mörg blönduð af ensku og íslensku. Eitt 

viðtal fór alfarið fram á ensku.  

Ég afritaði öll viðtölin á því máli sem þau voru á en þegar ég vitna í viðtölin hef ég þýtt allt 

sem var á ensku yfir á íslensku samkvæmt þeim leiðbeiningum sem ég fékk (Annadís 

Grétarsdóttir, munnleg heimild, nóvember 2019). 

Við greiningu gagna notaði ég þemagreiningu. Hún er sveigjanleg og hentug til að svara 

nánast hvaða rannsóknarspurningu sem er og notuð til að greina ýmiskonar upplýsingar með 

stærri eða smærri gagnasöfnum (Brown og Clarke, 2013). Þemagreining er m.a. gagnleg í 

rannsóknum sem snúa að reynsluheimi einstaklinga en það er einmitt tilfellið í minni 

rannsókn.  

Þegar skráningu viðtals var lokið ásamt skráningu á athugasemdum rannsakanda, sem 

eru vangaveltur sem gætu skipt máli síðar í greiningarferlinu, hófst greiningarvinnan 

formlega með því að kóða (e. coding) gögnin. Sú aðferð sem ég notaði og fellur að minni 

rannsókn er heilkóðun (e. complete coding) en þá er leitast við að koma auga á allt í 

gögnunum sem rannsakanda þykir áhugavert með það að markmiði að svara 

rannsóknarspurningunni.  

Mikilvægt er að þekkja gögnin vel og því eru þau lesin aftur og aftur og haldið er áfram að 

kóða sem ég og gerði. Að lokum tók ég kóðana saman í klasa og hófst handa við að gera drög 

að þemum. Kóðarnir eru eins konar kubbar sem raðast saman í þemunum. Að endingu voru 
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þemun skilgreind og þeim ítarlega gerð skil með vísun í viðtölin og sett í samhengi við fræði 

og kenningar (Brown og Clarke, 2013). 

3.6 Siðferðileg álitamál 

Í siðfræði rannsókna er stuðst við fjórar höfuðreglur; sjálfræðisregluna, skaðleysisregluna, 

velgjörðarregluna og réttlætisregluna.  

Sjálfræðisreglan felur í sér virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði hans. Í rannsóknum 

er krafa um að þátttakendur gefi upplýst og óþvingað samþykki um þátttöku (Sigurður 

Kristinsson, 2003). Því útbjó ég kynningarbréf (sjá viðauka B) til þátttakenda þar sem upplýst 

var um tilgang rannsóknarinnar og ferlið við úrvinnslu útskýrt. Kynningarbréfin voru send á 

þátttakendur á íslensku og ensku. Boðið var upp á að þýða þau á móðurmál viðkomandi 

einstaklinga en þess var ekki óskað. Þannig er lögð áhersla á að þátttakendur skilji til fulls 

hvað það þýðir að taka þátt í rannsókninni. Til að tryggja það og ef að þátttakendur höfðu 

ekki lesið upplýsingabréfið fór ég yfir upplýsingarnar með þeim áður en viðtalið hófst. Einnig 

voru þátttakendur beðnir að skrifa undir upplýst samþykki (sjá viðauka C) þess efnis að sá 

hinn sami gerði sér grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar og ferlinu við úrvinnslu hennar og 

væri því samþykkur. Þeir voru jafnframt upplýstir um að þeim væri frjálst að hætta við 

þátttöku áður en viðtalið ætti sér stað, á meðan viðtalinu stæði eða innan mánaðar eftir 

viðtalið. Einnig var þeim frjálst að svara ekki einstaka spurningum í viðtalinu. Blaðið um 

upplýst samþykki var einnig á ensku og íslensku. 

Skaðleysisreglan, samkvæmt Sigurði Kristinssyni (2003), býður að rannsakandi skuli 

forðast að valda þátttakendum skaða og honum ber því að tilgreina alla áhættuþætti 

varðandi rannsóknina. Jafnframt þarf að tryggja að rannsóknin samrýmist hagsmunum 

þátttakenda. Í kynningarbréfinu var þátttakendum bent á að til að gæta trúnaðar við 

auðkenni þeirra, yrði nöfnum þeirra, staðarháttum og þjóðernum breytt. Í rannsóknarskýrslu 

myndi ég því vísa til parts úr heimsálfu þegar vísað væri til uppruna þátttakenda. Jafnframt 

yrði trúnaðar gætt við afritun viðtalanna og upptökum eytt eftir afritun þeirra. Ekki var 

nauðsynlegt að tilkynna skólayfirvöldum eða öðrum aðilum um rannsóknina þar sem hún 

beinist ekki að börnum en þó var einhverjum starfsmönnum skóla- og frístundasviðs kunnugt 

um rannsóknina og eins öllum leikskólastjórum/yfirmönnum þátttakenda og þeir gáfu leyfi til 

þess að viðtölin yrðu tekin á vinnustað þátttakenda. 

Velgjörðarreglan felur í sér skylduna til að láta sem best af sér leiða og þarf því 

rannsakandinn að rökstyðja það að hvaða leyti rannsóknin hans er til góðs. Í inngangi 

þessarar skýrslu hef ég rökstutt hagnýtt gildi þessarar rannsóknar og í kynningarbréfi til 

leikskólastjóra og þátttakenda fjallaði ég einnig um gildi rannsóknarinnar fyrir leikskólana. 
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Réttlætisreglan snýst svo um að þátttakendur hafi einhvern ávinning af því að taka þátt 

og að sanngirni sé viðhöfð í framkvæmd hennar (Sigurður Kristinsson, 2003). Í kynningarbréfi 

til þátttakenda var minnst á hagnýtt gildi rannsóknarinnar og mikilvægi hennar til að 

auðvelda móttöku og aðlögun starfsfólks með annað móðurmál en íslensku. Ef rannsóknin 

ber tilætlaðan árangur og hægt verður að koma auga á vísbendingar um það sem betur má 

fara, verða mögulega gerðar úrbætur á móttöku og stuðningi við þennan hóp. Einnig er 

líklegt að rannsóknin varpi nokkru ljósi á þarfir þessa hóps m.t.t. íslenskunáms og annarrar 

fræðslu og því er ávinningur af þátttöku í slíkri rannsókn mikill fyrir hópinn í heild. 

Starfsfólk með annað móðurmál en íslensku eru oftast í minnihluta á íslenskum vinnustað 

og mögulega viðkvæmur hópur þar sem hallað gæti á þátttöku þeirra til jafns við íslenskt 

samstarfsfólk sitt. Rannsakandi gerir sér ljóst hvaða áhrif skoðanir hans á ólíkri menningu og 

uppruna gætu haft á rannsóknina. Viðhorf mín til fjölmenningar í skólum litast af jákvæðri 

reynslu minni af því að vinna með fjölbreyttum starfsmannahópi þar sem ég sé kosti þess og 

því tel ég ekki að ég hafi letjandi áhrif á rannsóknina. Hins vegar gæti ég haft verndandi 

sjónarmið að leiðarljósi þar sem ég hef stundum orðið vör við ákveðna þreytu og 

óþolinmæði annarra starfsmanna gagnvart fólki af erlendum uppruna á vinnustað. Erlendir 

starfsmenn þurfa sérstaka alúð við móttöku á nýjum starfsvettvangi og viðhorf 

skólasamfélagsins þurfa að vera þau að bjóða þá velkomna. 
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4. Niðurstöður 

Við greiningu gagna flokkaði ég helstu niðurstöður niður í tvö þemu sem hafa hvort um sig 

tvö undirþemu.  

Þema eitt nefni ég : „Einhvers konar straumar“, starfsandi á vinnustað hefur áhrif á fyrstu 

upplifun og aðlögun. Undirþemun eru: 

1. Jákvæður starfsandi hefur hvetjandi áhrif á hinn nýja starfsmann.  

2. Neikvæður starfsandi hefur letjandi áhrif á hinn nýja starfsmann.  

Þema tvö nefni ég : Glíman við tungumálið og menninguna. Undirþemun eru: 

1. Vanmáttur/hömlun.  

2. Áskorunin við að læra tungumálið.  

4.1 „Einhvers konar straumar“, starfsandi á vinnustað hefur áhrif á fyrstu 
upplifun og aðlögun. 

Niðurstöður mínar benda til þess að starfsandi og andrúmsloft á vinnustað hafði áhrif á 

fyrstu upplifun og aðlögun starfsmannanna að vinnustaðnum. Viðmælendur mínir höfðu 

margvíslega reynslu af upphafi starfsferilsins í íslenskum leikskóla. Þær konur sem höfðu 

unnið á fleiri en einum stað höfðu oft algerlega ólíka upplifun af upphafi starfs síns á hverjum 

stað.  

Þegar lesið er í gegnum gögnin má glöggt sjá hversu mikla áherslu þær lögðu á það 

hvernig andrúmsloft ríkti í hópnum sem þær komu inn í. Margar nefndu mikilvægi jákvæðs 

vinnuanda og hversu gott væri að tilheyra góðum starfsmannahópi. Þá lýstu sumar þeirra 

hversu slæmar afleiðingar það getur haft að koma inn í lokaðan hóp eða mæta fólki sem 

hefur eyðileggjandi og letjandi áhrif á hinn nýja starfsmann.  

Til að gera þessu þema betri skil hef ég skipt því upp í tvö undirþemu: Jákvæður 

starfsandi hefur hvetjandi áhrif á hinn nýja starfsmann og neikvæður starfsandi hefur letjandi 

áhrif á hinn nýja starfsmann. 

4.1.1 Jákvæður starfsandi hefur hvetjandi áhrif á hinn nýja starfsmann 

Margir viðmælendanna lýstu því að þeir hafi mætt vingjarnlegu viðmóti stjórnenda og  

samstarfsfólks. Sumir lýstu áþreifanlegu andrúmslofti þar sem ríkir velvild og traust og 

upplifðu svo góðar viðtökur að þær voru ógleymanlegar. Anna talaði um hversu 

eftirminnilegt það var að ganga með leikskólastjóranum um allan leikskólann til að hitta alla 

starfsmenn. Hún lýsti því þannig: 
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… það gaf mér í raun þá tilfinningu eins og ... þú veist, eins og samfélag, þú veist 

eins og fjölskylda, en þú veist hvað ég meina ... já en þetta var besta 

atvinnuviðtal sem ég hef nokkurn tímann farið í. Ég held ... já vegna þess að það 

var svo notalegt og ég fékk strax þá tilfinningu að ég myndi passa inn í hér, eins 

og það séu einhvers konar straumar, og ... og hún (nafn á leikskólastjóra) ... hún 

var mjög berorð um „jæja ég finn að þú munt passa hér inn“, eins og þessi sama 

upplifun sem ég fékk og það var mjög gott eins og „ókey svo það er ekki bara ég, 

eins og við höfum sömu tilfinningu um að það sé eitthvað að passa saman hér“... 

Anna talaði einnig um að á deildinni þar sem hún byrjaði hafi ríkt afslappað andrúmsloft, 

ekki of krefjandi heldur þannig að hún fékk á tilfinninguna að þau væru í sama liði, væru að 

reyna að finna út úr hlutunum saman. Hún talaði um að þau væru ekki bara vinnufélagar 

heldur líka vinir.  

Ella var einnig ánægð með upphafið á sínum vinnustað sem var fyrsti og eini íslenski 

leikskólinn sem hún hafði unnið í. Hún var þegar orðin svo heimakomin á sínum vinnustað að 

hún var tilbúin að eldast þar enda sagðist hún ekki vera mikið fyrir að skipta um vinnu og að 

þegar maður væri ánægður í starfi væri ástæðulaust að leita annað. Hún vissi hvers vegna 

henni leið svona vel:  

… sérstaklega fólkið sem er að vinna með mér ... ég elska þau ... öll! Þetta er sko 

eins og fjölskylda (á innsoginu) 

og um leikskólastjórann sagði hún: 

já og ég finn að ég er ekki feimin við hana … já ég er ekki ... mmm ... það er eins 

og ég sé ekki ... það er eins og að vera ég sjálf ... 

Fleiri viðmælendur minntust á góða samstarfsfélaga. Birna upplifði að hún gæti verið 

afslöppuð þegar hún var að æfa sig í íslenskunni. Það gat komið upp skemmtilegur 

misskilningur þegar hún mismælti sig og þá fann hún stuðning frá starfsfólkinu þegar hún var 

að prófa sig áfram: 

Já en þú veist, þetta núna ég veit til dæmis hvað þýðir þetta og myndi aldrei gera 

mistök eins og var. En hún var alls ekki ... hún var ekki hlægja ... hún var bara þú 

veist brosa og ætlaði bara að útskýra og ég fattaði ekki, ég fór bara „ha!“. 

Þessi vellíðan í starfsmannahópnum var augljós hjá fleiri viðmælendum svo sem Dóru 

sem upplifði sig mjög óörugga í starfinu til að byrja með en hún sagði: 
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Ég var með góðu fólki ég meina ég var umkringd þú veist góðu fólki ... og þau 

voru öll vingjarnleg hér og það er eitt af því sem lét mér líða vel hér ...  

Engin af viðmælendum mínum nefndi að fyrra bragði að þær hefðu fengið formlega 

leiðsögn en þegar ég spurði sögðust þær allar hafa fengið einhverjar leiðbeiningar í upphafi. 

Þær voru allar upplýstar til að byrja með um ytri umgjörð starfsins svo sem dagskipulagið 

og fleira en engin þeirra hlaut mikla eftirfylgd eða markvissa áframhaldandi leiðsögn. Þegar 

ég spurði Önnu sagði hún að þetta væri þannig vinnustaður að ef manni lægi eitthvað á 

hjarta gæti maður farið til deildarstjórans eða aðstoðarleikskólastjórans og borið fram 

málefnið. Hún sagði: 

... þetta er eins og mjög opin hurð og sama tilfinning og ég fékk í viðtalinu að allir 

bara tala saman og hjálpast að svo að mér hefur ekki liðið eins og „ó mér hefur 

bara verið hent mitt í þetta og enginn da da da da“ ... það hefur ekki verið 

þannig. En það hefur ekki verið nein formleg þjálfun eða eftirfylgd sem slík, þetta 

hefur verið meira eins og vinaleg eftirfylgd, eins og: „gengur allt vel?“ „hvernig 

gengur þér að aðlagast?“ og svoleiðis hlutir.  

Nokkrir viðmælendur sögðu að það væri mikilvægt að finna að starfsmannahópurinn væri 

opinn fyrir sig, meðal annars með því að leggja sig fram um að hjálpa einstaklingnum að skilja 

og ná öllu. Birna lýsti einni samstarfskonu sinni sem lausnarmiðaðri og sagði „eitt orð sem ég 

skil ekki, hún finnur bara hin orð sem þýðir alveg eins ...“. Hún upplifði einnig að annað 

starfsfólk væri viljugt að hjálpa þrátt fyrir að finnast það ekki geta hjálpað henni sem skyldi: 

Til dæmis ... fyrir þessa sem tala ekki ensku ... en ekki svona þreytt á mér bara 

„ég kann ekki, (Birna) ég kann ekki að útskýra á ensku, viltu kannski spyrja (nafn á 

samstarfsmanni)?“ til dæmis en ekki vegna þau voru þreytt á mér að spyrja, bara 

já ... vandamál bara tungumál. 

Helga lagði einnig áherslu á að starfsmannahópurinn væri opinn fyrir fjölbreytileikanum 

og jákvæður fyrir honum. Hún sagði „ … þau eiga að reyna að skilja líka hvaða … skilurðu … 

eitthvað annað en þú. Þú svona það er bara ekki sama skilurðu, það er bara … allir ekki eins 

sko … “. 

Gunna talaði mikið um vinnuanda og hversu mikilvægt væri að hann væri jákvæður. Þrátt 

fyrir að starfið gæti verið erfitt og að það væri stundum mikið álag yrði allt léttara ef 

samskiptin væru góð. 
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... af því að er líður þér vel í vinnunni allir bara að finna og bara þú veist þetta er 

… ef vantar fólk og líður vel, þetta skiptir ekki máli við vinnum út úr því, við erum 

bara að rúlla þetta … þetta bara … þú veist ... ég er vanur að vantar fólk og þetta 

er ekkert mál, ég get gera það en mér langar að hafa svona gott samskipti. 

Ella benti á mikilvægi þess að samstarfsfólk talaði á þann hátt að nýja starfsmanninum 

finnist hann velkominn. Margir viðmælendanna nefndu hvað hrós og hvatning hefðu haft 

góð áhrif á þær. Anna talaði sérstaklega um munnlega endurgjöf og hvað hún hefði hjálpað 

til við að styrkja hana í starfi. Endurgjöfin gaf henni þá tilfinningu að hún væri að leggja 

eitthvað af mörkum til vinnustaðarins. Hún orðaði það þannig: 

… og ég finn að þetta er þannig vinnustaður þar sem fólk hrósar hvert öðru ef 

það tekur eftir einhverju eins og „vá, íslenskan þín er orðin mjög góð“ eða „mér 

líkaði það mjög vel hvernig þú höndlaðir þessar aðstæður“ og mér líður eins og 

þetta sé þannig vinnustaður þar sem við gerum þetta fyrir hvert annað og það 

hefur einnig hjálpað mér mikið ...  

Dóra upplifði þessa munnlegu endurgjöf sem mikla hvatningu, fyrst frá deildarstjóranum 

sem hvatti hana til að gefast ekki upp þó að byrjunin væri erfið og sagði að hún væri að vinna 

gott starf og síðan frá samstarfsfólkinu:  

... já ég meina þau voru öll svo vingjarnleg og allir svo dugleg svona að útskýra 

mér og … auðvitað var ég … ég var feimin að spyrja … en já þau voru að reyna að 

lyfta mér upp (hlær smá) „ Dóra ekki vera feimin“ … þú veist? „við erum hér til að 

hjálpa þér og styðja þig“ … 

Margir viðmælendurnir töluðu um óöyggi í starfinu til að byrja með og hve gott var að 

finna fyrir stuðningi samstarfsfólksins. 

Þrátt fyrir mjög erfiða reynslu í fyrsta leikskólanum sem Fríða starfaði í, þar sem hún 

upplifði starfsmannahópinn mjög lokaðan, nefndi hún einn deildarstjóra sem hvatti hana 

áfram og lét hana vita hvað hún gerði vel. Það var þetta atvik sem var eftirminnilegt fyrir 

hana og sem hún upplifði sem hlýlega viðleitni til að veita henni stuðning og efla hana.  

… og það var eina deildarstjóri sem var rosalega góð kona og … hún var „vá, þú„ 

… þegar ég fyrst kom inn á deildin hennar þá hún var að „vá, flott þú varst að sitja 

með krökkunum að leika“ og fór „Vá“, gaf mér þumalinn upp! 

Að finna fyrir virðingu og viðurkenningu var viðmælendum mínum afar brýnt og kom það 

fram á ýmsan hátt í gögnunum. Þessi tilfinning að hafa eitthvað fram að færa sem 



 

31 

vinnustaðurinn og vinnufélagarnir gátu grætt á, að reynsla viðkomandi og allt það sem hann 

hafði fram að færa var mikilvægt. Anna upplifði að hún væri metin að verðleikum á 

vinnustaðnum og að hún hefði verið ráðin vegna menntunar sinnar og reynslu þrátt fyrir að 

kunna ekki íslensku. Hún lýsti því þannig: 

A: Af því mér var sagt ammm að þeim líkaði virkilega sú reynsla sem ég hafði með 

mér svo að það var ekki eins og (andvarpar) „Ó, allt í lagi, við getum svo sem 

tekið hana inn í smá tíma“ (hlær snöggt) eða eins og mér fyndist ég hafa eitthvað 

til að … 

R: svo að þau voru áhugasöm yfir þeim hlutum sem þú hafðir að bjóða?  

A: Já nákvæmlega! Það var virkilega góð tilfinning, og það hefur verið mín 

tilfinning að vinna hér … (stutt þögn)  

Fríða sem er tónlistarfræðingur sagði um núverandi samstarfsfélaga: „Þau eru að svona … 

aaa … styðja mig … að ... gera eitthvað sem er tengsl við menntun mín“. Hún talaði einnig um 

að hún hefði getað nýtt víðtæka tungumálakunnáttu sína með foreldrum af erlendum 

uppruna. 

Helga lagði áherslu á að erlendir starfsmenn ættu að geta fengið að koma með 

hugmyndir um aðferðir og starfshætti til jafns við annað starfsfólk. Hún þekkti til atvika þar 

sem sú var ekki raunin en hennar reynsla var jákvæð á þessu sviði:  

Já það er bara hérna og hin líka í (gamla leikskóla) deildarstjóri bara spurja bara 

hvaða hugmynd, hvað heldur þú að við gerum svona betri eða ... hérna líka sko. 

Það er bara opin, það er bara frábært hérna. Ef það er hugmynd þau bara tóku 

þetta … jáh 

Inga lagði áherslu á samvinnu á vinnustaðnum: „ … ég láta læra frá deildarstjóri og hún er 

líka til í að læra frá mér, ég segja „heyrðu við getum“ og hún líka …“ Hún talaði mikið um 

mikilvægi þess að starfsfólkið lærði hvert af öðru, að styrkleikar hvers og eins fengju að njóta 

sín og að komið væri auga á það sem hver og einn hefði fram að færa: 

þú veist … en samt það væri góð líka að … að eiga svona aðra styrkleika en ég sé 

líka hvað aðrir fólki á … og ég líka mér finnst ég dugleg að segja „vá þú ert mjög 

dugleg að gera þetta og mig langar að læra frá þér“. Og ég er líka opin til að læra 

frá öðrum … af því er bara … (smá þögn) svo margar leiðir til að gera hlutina ... 

Dóru fannst hún njóta virðingar á jafningjagrundvelli. Hún lýsti samstarfinu þannig: „við 

erum öll jöfn hér“. Anna tók í sama streng og sagði: 
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… Mér virkilega (áhersla) leið eins og ég væri þátttakandi í hlutunum eins og mér 

hefur verið gefið mikið frelsi í vinnunni og mikil ábyrgð ammm og ég held að það 

gæti verið aðeins öðruvísi fyrir einhvern sem er vanur að eingöngu aðstoða en 

fyrir mig sem finn að ég hef virkilega verið tekin inn í hópinn á vissan hátt kannski 

ammm og það hefur gert hlutina miklu auðveldari fyrir mig og látið mér finnast 

ég vera þátttakandi í hlutunum og ég veit ekki hvort það er miklu auðveldara fyrir 

mig af því ég er (þjóðerni) eða eitthvað en mín reynsla hefur algjörlega verið sú 

að ég er meðtekin ...  

Fleiri viðmælendur nefndu mikilvægi þess að vera veitt ábyrgð. Fríða bar saman fyrri 

vinnustað þar sem hún hafði bara setið hjá börnunum og þann núverandi:  

Þau voru að henda mér hér beint í djúpt sko … hér … bara beint „gjörðu svo vel“ 

(hlær). 

Inga talaði einnig mikið um þetta traust. Þegar hún byrjaði og var sem óöruggust fann 

hún að deildarstjóranum þótti ákjósanlegast að hlífa henni ekki heldur setja hana beint í 

verkin og þannig lærði hún smátt og smátt: 

Og ég var ... ég vildi ekki tala … ég vildi ekki leiða og ég var svona aldrei að ... þú 

veist … ég talar ekki mikið … svo var mjög erfitt í þessu af því þessi 

leikskólakennari sem ég sagði sem var mjög góð fyrsta hún var mjög ... eins og … 

hún láta mig ein … það er fólkið sem leiða þig en annað fólkið sem láta þig bara ... 

eins og þú getur. 

Í þessu samhengi talaði Inga líka um vinnumenningu íslendinga: 

... þú veist en til dæmis líka mér finnst mjög gott að vinna með Íslendingar af því 

þeir ekki svo mikið ... í vinnunni þeir láta mann vera. Þau treysta þér, þau treysta 

þér, láta þig vera, ekki fara yfir þér, vildi ekki stjórna. 

Hér hefur verið rætt um að þeir viðmælendur sem upplifðu jákvæðan starfsanda töluðu 

um hvetjandi áhrif meðal annars á þann hátt að samstarfsfólkið tók vel á móti þeim, það var 

vinalegt í framkomu og sýndi þeim virðingu. Þeim var leyft að læra á sínum hraða án þess að 

þær fyndu fyrir óþægilegum þrýstingi , fengu munnlega endurgjöf og hvatningu og var veitt 

ábyrgð í starfi. 
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4.1.2 Neikvæður starfsandi hefur letjandi áhrif á hinn nýja starfsmann 

Jafn mikið og opinn og jákvæður starfsandi hafði hvetjandi áhrif á viðmælendur mína hafði 

neikvæður starfsandi letjandi og skaðleg áhrif. Sumir viðmælenda minna höfðu mjög 

neikvæða upplifun af andrúmsloftinu á vinnustaðnum og lýstu þá jafnvel útilokun, 

fordómum og vanvirðingu í sinn garð. Þær þurftu því að sýna mikla þrautseigju til að gefast 

ekki upp.  

Fríða hafði mjög mismunandi reynslu af því að hefja störf á fyrri og núverandi vinnustað. 

Henni leið ekki vel á fyrri vinnustað af ýmsum ástæðum. Hún hafði upphaflega ákveðið að 

sækja um vinnu með börnum vegna þess að hún taldi að hún gæti nýtt menntun sína með 

þeim, auk þess sem hún taldi að hún myndi vera góð í starfi með börnum. Þrátt fyrir þetta 

var hún sett í hlutastarf í eldhúsinu og afleysingar inni á deild á móti og fyrstu dagana var 

hún alfarið „föst“ í eldhúsinu eins og hún orðaði það. Þetta vinnufyrirkomulag reyndist erfitt 

fyrir hana vegna óvissunnar sem hún stóð frammi fyrir á hverjum degi. Hún upplifði 

skipulagsleysi og óreiðu enda voru stjórnendaskipti á þessum tíma og því fannst henni að 

henni hefði ekki mikið verið sinnt. Að auki upplifði hún starfsmannahópinn lokaðan fyrir sig. 

Viðtökum hópsins lýsti hún svo: 

… starfsmenn voru ekki svona .... aaa ég veit ekki, voru ekki svona opin fyrir mig 

mér finnst það ... og þau voru alltaf að horfa á mig pínulítið skrítna ... þau vildu 

ekki bara reyna að að sjá hvernig ég er í íslensku, hvernig ég get talað og 

svoleiðis, þau bara …“aaa hún er ...“. aaaa … þá þau þekkir mér ekki vel og þau 

voru svona lokað að reyna að kynna mig 

Helga upplifði það einnig á allt annan hátt að hefja störf á núverandi vinnustað heldur en 

þeim á undan, um upphafið á núverandi vinnustað sagði hún: 

… ég finnur soldið meira þarna eins og … stíft ... Það var bara hóp og mér finnst 

þau eru bara allt í lagi en samt þau eru bara allt eins og lokað … og það var einn 

kona að byrja undan mig … og svo hún kom og svo segja mér um fólkið af því hún 

er búin að vera ár og hún fá þetta … þetta sem hún sagði mér frá annað 

útlendingar sem búinn að vinna hérna … það er svo … (bankar í borð) skilurðu 

eins og sögur hinn og hinn, hinn og hinn og hætta. 

Hún varð vör við að ákveðnir aðilar innan starfsmannahópsins hefðu einhvers konar vald 

á öðrum samstarfsmönnum með neikvæðri og fordómafullri framkomu sinni. Svo virðist sem 

þessi hópur hefði aldrei verið stöðvaður og að þau hafi komist upp með að hrekja marga 

starfsmenn á brott og þá sérstaklega starfsfólk af erlendum uppruna. Með orðum sínum 
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endurspeglaði þessi hópur neikvætt viðhorf til fólks af erlendum uppruna og hæðnislega 

framkomu í garð þeirra. 

Inga hafði orðið vör við að þegar starfsmaður með íslensku sem annað mál hæfi störf í 

leikskóla, kæmu upp efasemdir í starfsmannahópnum um að starfsmaðurinn myndi ekki 

valda starfinu. Hún taldi brýnt að sína hvað í sér byggi og lýsti þessu svona: 

… af því stundum fólkið „aaa útlendingur, þau talar ekki“ … svona bla og bla … en 

ég reyni ekki að láta þeim trufla mig … og bara gera best af því þegar maður 

byrjar eða þegar maður er búinn að byrja fólkið horfa á þig eins og „hún er ekki 

dugleg út af því hún talar ekki mikið“ og bla bla bla en eftir búinn eftir fólkið 

þekkja þig og sjá hvernig þú dugleg og þetta …  eins og ég segi, ég geri annar 

hlutur sem ég kann vel … sem þarf ekki tungumál svo fólkið sjá „oo hún er mjög 

dugleg“. Til dæmis ég opna húsið … af því ég er mjög ábyrg og ég mjög sjaldan 

veik … svo til dæmis fólkið segja „oo hún er mjög dugleg að mæta“ til dæmis svo 

það er eitt en svo fólkið sér annar … svona styrkleikar … „hún er … er … svona ... 

hún lætur sér annt um börnin“ ... 

Þeir viðmælendur mínir sem töluðu um að þær hefðu orðið varar við fordóma töldu 

almennt að það viðhorf væri ekki algilt og að það mætti útskýra hegðun þeirra með ýmsum 

hætti. Ella lét til dæmis ekki slæma framkomu sumra foreldra koma sér úr jafnvægi:  

…  sumir foreldrar eru … ekki eins vingjarnlegir … en já þannig eru þeir … það er 

eins og kannski ... hann er ekki svona og bara set það til hliðar og tek það ekki 

alvarlega ... já fólk er ekki eins sko! Svo já ... það er bara að þú stundum vonar að 

þeir segi ekki hlutina eins og þeir segja þú veist ... kannski kurteisari ... jáh en 

kannski átti hann líka bara slæman dag eða ... hver veit ...  

Helga varð vör við virðingarleysi og fordóma þegar samstarfsfólk alhæfði um konur af 

hennar uppruna og kom með niðrandi athugasemdir. Til dæmis var ein athugasemd sem var 

gerð þegar hún var spurð að því hvort að maðurinn hennar væri afi hennar. Um þá reynslu 

sagði hún:  

… en samt fyrsta mér fannst soldið ... „aaa hvað er svona leiðinlegt“ að hann 

spurði mig skilurðu … ég var bara… „já já“ (létt á því) og svo eftir ég gréta smá og 

bara … fyrst ég held að þetta er neikvætt en eftir bara „já en fólk er bara forvitið“ 

Eftir fleiri athugasemdir af hálfu sama aðila kvaðst hún þreytt á því en … : „Ég samt ekki 

taka þessa á mig, ég ekki leyfa þetta sko“. Einnig sagði hún:  
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Nei en ... mér sjálfri ég ekki tók þetta ... ég taka þetta ekki … ég er bara áfram 

með lífinu sko … ekki láta brjóta sig niður eða eitthvað … nei nei nei nei ekki nei 

en samt besta er að ekki segja skilurðu, stundum koma bara liggur við allan 

daginn getur bara verið búið, skilurðu, ekki skemmtilegt en það er þá bara „ekki 

þetta“ svo ég finnur ekki þ … ekki neitt … bara mér finnur gaman að vinna hérna 

og allt fólk bara góð og … já 

Helga var staðráðin í að láta þessar leiðinlegu athugasemdir ekki brjóta sig niður og tók 

að sér að taka upp hanskann fyrir aðra starfsmenn af erlendum uppruna sem urðu fyrir 

barðinu á viðkomandi samstarfsmanni. 

Gunna varð fyrir miklu áreiti af hálfu fyrri yfirmanns sem kom ítrekað fram með 

virðingarleysi og dónaskap sem að hún upplifði meiri í garð sinn en annarra, sérstaklega 

íslendinga. Eitt atvik átti sér stað að morgni dags en það atvik varð reyndar dropinn sem fyllti 

mælinn. Það var mannekla á deildinni sem hún sagði hafa verið æði oft en hún var að gefa 

börnunum morgunmat og var ekki að hafa miklar áhyggjur af þessu. Þegar leið að kaffitíma 

starfsmanna bjóst hún við að einhver kæmi til að leysa af en beið róleg eftir því: 

… svo allt í einu kom svona yfirmaður og bara öskraði á mig bara „hvernig er að 

...“ (leikrænt, áhersla á reiðina og heiftina) og þú veist andlit og tjá líkamann, 

þetta var svakalegt bara „hver er að fara kaffi!?“(segir hljótt en leggur áherslu á 

að þetta var öskrað). Ég segja „ég veit ekki af því ég veit ekki að er ég hafa fólk 

eða ekki, ég get alveg sleppa, ég er deildarstjóri, ekkert mál“ og hún „þú veist við 

erum ekki hafa fólk sem er að koma í afleysing“ ég sagði „já ég veit um það en 

þess vegna ég er á deildinni, ég er ekki spá í fara í kaffi“ og hún bara öskra. Þetta 

var svo … vont! 

Gunna var orðin kvíðin fyrir því að mæta í vinnuna og var farin að missa heilsu vegna 

þessarar framkomu sem hún vissi aldrei hvenær hún ætti von á. Að lokum sagði hún við 

sjálfa sig: „lífið er meira en þetta!“ Hún var farin að velta fyrir sér að skipta um vinnu en 

ákvað að reyna aðeins lengur og sagði við sjálfa sig „ … Ókey (Gunna), ekki gefast upp“. 

Stuttu síðar hætti yfirmaðurinn störfum.  

Helga nefndi dæmi um hvernig orð samstarfsmanns höfðu særandi áhrif þegar hún var að 

sópa gólfið í fataherberginu: 

… og svo kemur eitt stelpa af þeim sem ég tala um í þessi hóp og segja „ó þú lítur 

vel út með sóp“ … já og hún segir svona og ég bara „hvað meinarðu?“ ég bara 

sjokk ég veit það bara andlit mína breytast sko … og svo hún bara „nei nei bara 

djók“ 
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Gunna upplifði það á neikvæðan hátt að vera leiðrétt þegar hún talaði íslensku. Það 

hvernig hún var leiðrétt skipti máli:  

… en ég þú veist ég er alltaf læra meira og meira íslensku til að tala betur, tjá sig 

betur og lesa bók og allt saman og ég veit að íslenskan mín þetta er ekki 

móðurtungumálið svo auðvitað stundum ég beygja orð ekki rétt sérstaklega nafn 

eða eitthvað en þú veist og ég er að læra uuuu læra þetta ennþá … en þú veist 

mér finnst þetta mjög leiðinlegt … að sumir fólk að gera svona framan foreldri 

eða börnum og til dæmis ég er að beygja orð ekki rétt … og bara skamma mig 

fyrir þetta … já segja „nei, ekki á klósettið, í klósettið“ eða eitthvað svona … og 

svo þú veist, þetta er svo vont (segir með áherslu). 

Fríða sagðist hafa lært af reynslunni á fyrri vinnustað sínum. Hún fann að við mótlætið 

hafði hún eflst og kynnst sjálfri sér betur. Eftir reynsluna á fyrsta leikskólanum þar sem 

starfsmannahópurinn í rauninni lokaði á hana ákvað hún strax á nýja vinnustaðnum að vera 

ákveðnari: 

ég er búin að læra mína lexíu … hvernig ég verður að … að hafa mig í starfinu. Ég 

… ég verð að ýta mig inn í pínu meira og að … vera ekki svo feimin út af ég er 

feimin manneskja, ég er svona … aaaa … lokuð og … 

Tveir viðmælendur töluðu sérstaklega um skort á hluttekningu í starfi. Sem deildarstjórar 

upplifðu þær að vera ekki jafn réttháar og hinir deildarstjórarnir. Gunna hafði verið með 

deildarstjórn á fyrri og núverandi leikskóla. Henni hafði liðið vel sem almennur 

leikskólakennari á báðum stöðum en um leið og hún tók við deildarstjórastöðu var eins og 

hún þyrfti að berjast fyrir viðurkenningu. Um fyrri vinnustað segir hún „mín skoðun var aldrei 

mikilvæg“ og sem dæmi nefnir hún: 

… Þetta var til dæmis þú veist allir til dæmis hafa svona uuu (bendir á vegginn) 

R: á veggjunum 

G: já … þau eru að koma til mín, og segja „nei þú verður að bara að taka þetta 

af“, ég segi „af hverju“, „já af því allir eru að gera“ svo ég er bara ok, svo ég er að 

taka af, ekkert mál … sem á eftir auðvitað við erum bara … ég er að fara að sækja 

kaffi eða eitthvað og ég sé þetta er ennþá hjá … en þau eru byrja að stjórna mér 

og alltaf að segja … eitthvað leiðinlegt við mig.  

Þarna átti hún að lúta einhverjum ákvörðunum sem voru greinilega ekki teknar 

sameiginlega í stjórnendateyminu og upplifði svo að aðrir komust upp með að fara ekki eftir 

fyrirmælunum. Á núverandi vinnustað upplifði hún eins og áður sagði að fyrrum yfirmaður 
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hefði haft horn í síðu hennar með virðingarlausri framkomu en að auki upplifði hún 

mismunun:  

en ég segja þetta af því að er hinir deildarstjóri sem eru íslensk, þau eru bara að 

fara oftast í undirbúning er ekkert mál þú veist … þau eru ekkert mál, jú hún var 

… jú! Ekkert mál en er ÉG! (segir með áherslu) … þetta er alltaf vandamál! 

Birna talaði einnig um að hún virtist sjaldnar fá undirbúning en íslensku deildarstjórarnir 

og vissi ekki hvað hún átti að lesa í það: 

… (hugsar) (andvarpar) hhhh ég er kannski, ég veit ekki, ég er bara kannski ekki 

mikið ákveðin ... ég veit það ekki, eða frek, ég veit ekki hvernig ég á að kalla 

þetta, þú veist ég veit ekki. Eins og ég segi, ég er alltaf til að hjálpa og ég skil 

mikið en þetta getur ekki alltaf verið (Birna), mér líður stundum eins og það er 

alltaf „ jaá hún getur“. Nei ég get ekki! Ekki alltaf! En kannski ég vinn ekki lengi 

hér ... en samt, nei en (lækkar róminn) ég held þetta er stundum eins og ég sagði 

vinkona eða bara frekja eða kannski bara svona ... ég veit það ekki! 

Hér hefur verið rætt um að þeir viðmælendur sem upplifðu neikvæðan starfsanda töluðu 

um letjandi áhrif meðal annars á þann hátt að finnast þær ekki meðteknar í hópinn. Þær 

urðu fyrir niðurlægjandi og virðingarlausri framkomu af hálfu samstarfsfólks, stjórnanda eða 

foreldra nemenda. Jafnframt fannst sumum sem þær ættu ekki jafnan rétt og aðrir 

samstarfsmenn í sömu stöðu. 

4.2 Glíman við tungumálið og menninguna 

Viðmælendur mínir upplifðu ýmsar áskoranir og hindranir við upphaf starfsferils síns í 

íslenskum leikskóla. Þessar áskoranir komu fram í ýmsu svo sem að þurfa að takast á við 

fordóma og virðingarleysi vegna menningar og uppruna sem hefur verið farið yfir í kaflanum 

hér á undan. Einnig stóðu sumir frammi fyrir þeirri áskorun að venjast ólíkum starfsaðferðum 

og viðhorfi til uppeldis og menntunar.  

Stærsta glíman sem þeir þurftu að há og var þeim öllum sameiginleg var glíman við 

tungumálið, að nota annað tungumál en þeirra eigið í starfi sem krefst mikilla samskipta við 

samstarfsfólk, foreldra og börn.  

Til þess að gera þessu þema betur skil hef ég skipt því upp í tvö undirþemu en þau snúast 

annars vegar um þann vanmátt eða hömlun sem viðmælendurnir upplifðu í þessu sambandi 

og hins vegar þá áskorun sem við þeim blasti að læra íslenskuna.  
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4.2.1 Vanmáttur/hömlun 

Viðmælendur mínir töluðu flestar um óöryggi í starfi tengt tungumálinu sérstaklega þegar 

þær voru að byrja en einnig í sumum tilfellum áframhaldandi.  

Í upphafi kom þetta óöryggi fram í því að eitthvað sem alltaf hafði verið sjálfsagður hlutur var 

nú tekið frá þeim. Anna orðaði það svona:  

Ég held að fyrir mig var það mikil áskorun að starf mitt með börnum í 

(upprunalandinu) var mjög mikið byggt upp á tungumálinu þú veist, að syngja 

saman, tala saman, lesa saman, segja sögur ammm ... og ég gat ekki gert neitt af 

þessu. Svo það var eins og ... „ hvað get ég verið fyrir börnin? Ef ég get ekki notað 

... eins og ef ég get ekki sagt sögu, hvað er ég þá?“  

Birna taldi það mikilvægt að tala og skrifa rétt mál: „ … ég var alltaf mjög góð á 

(tungumáli mínu) svo mér líður vel þegar ég veit, ég spyr mjög oft „hvernig á ég að skrifa“ svo 

ég man eftir hvernig lítur þetta út“. 

Það að hafa ekki fullt vald á íslenskunni upplifðu sumir viðmælendanna sem félagslega 

hömlun. Dóra sagðist hafa verið mjög feimin að tala fyrst en að það væri ennþá hindrun fyrir 

hana:  

já en tungumál er svo erf … það er vandamál fyrir mig … af því ég get ekki svona 

spjallað meira … já kannski ég segja vitlaust kannski ég er feimin að ég segja 

vitlaust svo kannski mér finnst erfitt svona að spjalla … já 

Dóru fannst ergilegt að hafa ekki nægilegt vald á tungumálinu til að taka þátt í djúpum 

samræðum og var mjög meðvituð um eigin vöntun. Hún talaði líka um að á fundum væri 

erfitt að fylgjast með og skilja því að allir töluðu svo hratt. Hún vildi hafa áhrif og taka þátt í 

mótun starfsins og það tók á taugarnar að geta ekki fylgst nógu vel með og vera fullgildur 

þátttakandi í umræðunum:  

… já og ég er „hvað eruð þið að tala um “ ég er svo pirruð með þetta, ég stundum 

pirrast stundum … bara ahhh … ég verð svo … ég vil vita hvað þau eru að tala um 

en … en það er erfitt þú veist að skilja hvað þau voru að tala um … já svona ég 

pirruð ahhh (hlær og sýnir með látbragði).  

Ella upplifði einnig óöryggi og feimni gagnvart því að nota íslenskuna í upphafi og sagðist 

enn eiga erfitt með það:  
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já ég skil svona miklu meira en ... ekki tala mikið og þess vegna ... ég held ... ég er 

feimin að segja það … fólk gæti ... þú veist ... ekki skilið mig ... þess vegna ég er 

svo feimin ... hrædd ... þess vegna nota ég það ekki alltaf. 

Ella taldi sig skorta áræðni til að tjá sig á íslensku. Á kaffistofunni langaði hana að taka 

þátt í samræðum: 

… stundum ég er ... ég hafði upplifað þetta og mig langar bara að deila því … með 

hópnum … aaa ég sleppi því bara, ég þekki ekki orðið, heh. Já og stundum hef ég 

kjark til að segja það en stundum bara … ég er já ... feimin.  

Dóra talaði einnig um óöryggi í samskiptum við börnin í upphafi starfsins:  

D: já ég finn að vegna þess að ég hef ekki mikil tjáskipti við þau að þá fara þau 

frekar til íslenskra ... af því þeir tala þú veist meira en ég ... svo stundum mér líður 

... ahhhh ...  

R: já þig langar að geta sagt og geta ... 

D: já langar já! Vegna þess að ég tala ekki mikla íslensku svo að ... í staðinn fyrir 

að biðja um hjálp eða þú veist ... þá hunsa þau mig (hlær). 

Dóra hafði talað um það að í hennar menningu væri mikil áhersla lögð á aga og að kenna 

börnum rétta hegðun og virðingu fyrir fullorðnum. Hún átti erfitt með að höndla erfiða 

hegðun barnanna í íslenska leikskólanum. Hún þurfti mikla þrautseigju til að gefast ekki upp 

á þessu erfiða tímabili og sagði sjálf; „af því ég reyndi, ég reyndi“.  

Ella ræddi líka töluvert um að mikill agi hefði einkennt sitt uppeldi en einnig var börnum 

kennd djúp virðing fyrir fullorðnum. Hún hafði tekið eftir því að börn hér á landi væru ekki 

eins öguð og þótti stundum nóg um: „það er aldrei í lagi að tala til baka ... þú veist?“. Hún 

velti fyrir því sér hvort það mætti vera meiri agi hér en þó ekki eins strangur og hún hafði 

upplifað. 

Hér hefur verið fjallað um það óöryggi og á vissan hátt þá hömlun að geta ekki notað 

íslenskuna að fullu í starfi sínu. Óöryggi kom meðal annars fram sem feimni og skortur á 

áræðni til að tjá sig á íslensku. 

4.2.2 Áskorun að læra tungumálið 

Langflestir viðmælendur mínir töluðu um það hversu mikið þær þurftu að leggja á sig til þess 

að læra tungumálið og tileinka sér það. Þær eyddu ómældum tíma af eigin frítíma og stórum 

hluta af undirbúningstíma sínum (þær sem áttu) í að bæta sig í tungumálinu. Þar sem lítið 

sem ekkert af verklagsáætlunum, námskrá leikskólans né annað efni sem viðkemur innra 
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starfinu var á ensku sem margir skilja, þurftu viðmælendur mínir að eyða tíma í að þýða efni. 

Birna var ein af þeim. Hún hafði fengið útskýringar í upphafi starfsins en sagði að það væri 

ekki nóg, það tæki mikinn tíma að komast inn í allt og kynna sér til dæmis námskrá, stefnur 

og áætlanir: 

… en ég til dæmis ennþá veit ekki mikið um hvernig virkar þú veist þessi leikskóli 

… já ég er að meina þú veist agastefnuna eða þú veist ég á ekki tíma, jú ég 

kannski hef tíma til að þegar ég fer í undirbúning til að lesa en samt þú veist það 

er nóg að gera til að ... líka þú veist ég er frá (upprunaland) ég þarf líka tíma til að 

túlka smá og þú veist ... ég skil ekki allt svo ég tek bara þýðingarvél til að þú veist 

túlka ... 

Á þessum nótum lagði Birna áherslu á að yfirmaður vandaði móttökur erlendra 

starfsmanna:  

hmm að vera dugleg að hjálpa að þú veist ef einhver er að spyrja bara hjálpa að 

útskýra … en það er líka eins og sagði það er auðvelt að segja en erfitt að gera 

þegar maður hefur ekki tíma. En samt líka þú veist ef út af því leikskólastjóri hún 

… hún skrifar þú veist hún er að ráða starfsfólk, hún veit til dæmis ég tala ekki vel 

íslensku svo hún veit það en ef hún er bara ákveðin að þú veist ráða hún á 

kannski ... ég veit ekki hvernig á að segja það ... finna eitthvað til að hjálpa. Ef hún 

er búin veist að ákveða til að ráða þessi konu eða ... þú veist 

Margir viðmælendanna þurftu alfarið eða að hluta til að nota ýmsar aðferðir til að læra 

tungumálið upp á eigin spýtur. Inga nefndi ýmsar leiðir til að læra upp á eigin spýtur: 

þú veist, ég æfa mig með krakkar hér og stundum þegar ég er heima ég horfi á 

sjónvarpið með svona text … sem hjálpar mér. Ég reyni að lesa fréttir … sem ég 

veit … hjálpar mikið … sjá fréttir … tala með fólkið … 

Sumir viðmælendanna áttu íslenskan maka en það var þó ekki alltaf auðveldara fyrir þær 

að læra íslenskuna sérstaklega ef hjónin voru vön að nota ensku sem samskiptamál. Þá 

reyndist erfitt að breyta því allt í einu og fara að tala íslensku saman. Þó var meiri hvati til að 

breyta þegar börnin komu en þá þótti þeim nóg að tala tvö tungumál á heimilinu. Þegar ég 

spurði viðmælendur mína um íslenskunámskeið höfðu flestar farið á einhverskonar 

námskeið en þó ekki allar.  

Anna sem hafði einungis starfað í nokkra mánuði í íslenskum leikskóla hafði ekki sótt 

námskeið vegna þess að hún treysti sér ekki til þess eftir fullan vinnudag. Einnig hafði hún 

orð á því að námskeiðin væru ekki sérhæfð fyrir leikskólastarfsmenn og því ekki hagnýt fyrir 
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sig. Hún hafði reynt að finna hentugt íslenskunámskeið á netinu en það hafði ekki borið 

árangur. Anna hafði notað ýmsar aðferðir við að læra tungumálið sjálf og reyndi að finna sér 

verkefni en það var líka tímafrekt: 

… það væri mjög gott að hafa svona eins og eitthvað yfirlit yfir grunnþættina og 

eitthvað sem þú getur eins og lært í þínum tíma án þess að það væri of krefjandi 

vegna þess að þá ertu bara lamaður eins og „nei ég hef ekki orku í þetta, ég var 

að klára lokunarvakt og allt var dududududu“, amm eitthvað sem þú getur bara 

skoðað og ...  

Ella hafði ekki farið á námskeið einmitt af sömu ástæðu. Aðspurð hvort hún vildi fara á 

námskeið sagði hún ; „æ ég veit ekki ... hvort ég hef tíma sko … “ Hún sagðist þó vera tilbúin 

til þess að vinna létt verkefni heima. 

Margir viðmælendur höfðu farið á námskeið á eigin vegum hjá Mími og höfðu jafnvel 

fengið starf í leikskóla eftir að hafa farið í starfskynningu í tengslum við námskeiðið. Mímis 

námskeiðin eru sjö talsins og höfðu sumir viðmælendanna sótt þau öll. Þau voru gagnleg upp 

að vissu marki en virtust ekki nægja til þess að starfsmennirnir gætu fyllilega notað 

tungumálið í starfi þar sem námskeiðin voru ekki sérhæfð fyrir starfsfólk leikskóla en einnig 

þótti sumum skorta talþjálfun. Þær sem höfðu sótt þessi námskeið töluðu um að 

tímasetningar hentuðu oft ekki vel. Helga hafði sótt kvöldnámskeið á sínum tíma og sagði að 

margir hefðu gefist upp og hætt vegna þess að þau voru svo krefjandi og það væri erfitt að 

fara á krefjandi námskeið eftir vinnutíma. Hún var þó staðráðin í að gefast ekki upp: 

já og bara … mjög erfitt sko en það sem bara ... ég á að gera! Það bara koma heim 

og svo bara gera heimavinnuna og stundum bara „æ ég skil ekki“ og samt já … 

skilurðu sumir fá bara svo góð, já bara skilur þetta … eins og þarna mín dóttur, 

þær eru tvær, þær er að skilja bara svona (smellir fingri) strax, og ég bara „hvað 

meiniði, af hverju skilur þetta bara ekki ég“ (hlær) … já! 

Fríða var eini viðmælandi minn sem hafði fengið tækifæri til að sækja hagnýtt námskeið á 

vinnutíma sem var sérstaklega fyrir starfsmenn með íslensku sem annað mál í leikskólum. 

Þar var þeim til dæmis kennt hvernig væri best að hafa samskipti við foreldra, hvaða orðalag 

ætti að nota og þess háttar. Fleira þótti henni hagnýtt: 

… þau voru að segja okkur hvernig við getum amm bjargað okkur með 

íslenskubækur með krakkabækur út af við kannski erum ekki svo góð að lesa 

íslensku þú veist og þau voru að ... segja okkur, koma með „tips og tricks“ hvernig 

við getum bjargað okkur ef við erum að halda samverustund til dæmis … út af því 
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að þetta er ... ég held að ... uuuu erfiðasti parturinn í okkar starfinu 

samverustundir. Þú verður að halda samverustund ef þú ert ekki íslenskt. 

Námskeiðið hjálpaði Fríðu að takast á við mestu áskoranirnar í starfinu og það þótti henni 

afar gagnlegt. Hún nefndi þó að hópurinn hafði verið mislangt komin í íslenskunni og því 

hafði hún ekki alltaf grætt á tímunum. Þar var einnig saman kominn hópur með mismunandi 

menntun og reynslu af leikskólastarfi og það varð einnig til þess að stundum fannst henni 

hún ekki fá það út úr fræðslunni sem hún þurfti. Í framhaldi af því nefndi hún að henni hafði 

verið gefið tækifæri til að vera þarna með fræðslu um tónlist og þótti henni gott að geta 

miðlað af þekkingu sinni á því sviði. 

Fleiri hluti má nefna sem hjálpuðu viðmælendum mínum í glímunni við tungumálið. 

Flestar töluðu þær um að það þyrfti þolinmæði, að þetta kæmi smátt og smátt og tæki tíma. 

Þær lögðu áherslu á mikilvægi talþjálfunar og að best væri að læra með því að tala, nota 

tungumálið þó það sé erfitt vegna feimni og óöryggis.  

Anna sagði að það hefði skipt miklu máli fyrir sig að hafa fengið að læra í öruggu umhverfi 

þar sem hún naut stuðnings og hvatningar. Hún sagði það hafa verið góða ákvörðun af 

stjórnanda að setja hana inn á deild þar sem aðrir töluðu hennar tungumál:  

Það var mjög hughreystandi að vita að ef ég varð að segja eitthvað eins og að 

spyrja einhvers á (móðurmálinu) þá gat ég gert það. Ef ég hefði bara verið sett 

inn í eingöngu íslenskt umhverfi þá held ég að ég hefði verið svolítið hræddari að 

prófa hluti og mér finnst ég hafa verið sett á stað þar sem mér var bara leyft að 

reyna mitt besta í að segja eitthvað án þess að vera stöðuglega leiðrétt, bara leyft 

að tala ...  

Það að hafa tengingu við uppruna sinn eða tungumálið virtist vera mikilvægt fyrir fleiri 

viðmælendur mína. Inga minntist á kosti þess að eiga samstarfsfélaga sem ættu sama 

móðurmál og að hún nyti þess að tala við þá þegar hún hefði tækifæri til „af því mjög 

mikilvægt þetta líka tungumál fyrir mig og eða krakkar ... ef að krakkar í leikskólanum sem að 

tala (móðurmálið) ... ég tala (móðurmálið) hann, veistu með krakkar“.  

Birna minntist einnig á að vilja aðstoða þau börn í leikskólanum sem höfðu sama 

móðurmál og hennar því að það væri mikilvægt fyrir þau að fá örvun í móðurmálinu. Hins 

vegar þótti henni ekki vera gert svigrúm í starfinu til að hún gæti sinnt því mikilvæga starfi. 

Hér kom fram að viðmælendurnir töldu flestir að það sé mikil áskorun að læra íslensku og 

bentu margar á mikilvægi hagnýtra og aðgengilegra námskeiða. 
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4.3 Samantekt 

Hér hefur verið farið yfir niðurstöður rannsóknar minnar á upplifun starfsmanna með 

íslensku sem annað mál í nokkrum leikskólum í Reykjavík af því að hefja störf í íslenskum 

leikskólum.  

Það er ljóst að upplifun þeirra við upphaf starfsins var mismunandi. Sumir viðmælendur 

sem höfðu unnið á fleiri en einum íslenskum leikskóla höfðu ólíka sögu að segja frá upphafi 

starfsins á hverjum stað. Flestir viðmælendanna höfðu upplifað góðar móttökur á 

einhverjum þeirra vinnustaða sem þeir höfðu starfað í en nokkrir höfðu líka neikvæða sögu 

að segja. 

Þá er ljóst að samskipti á vinnustaðnum og það viðmót sem starfsfólkið mætti hafði mikið 

að segja um það hvernig þeim leið og hvernig það náði að aðlagast vinnustaðnum. Þar sem 

samskiptin voru góð og hvetjandi upplifði nýja starfsfólkið að þær væru í öruggu umhverfi og 

fengju frekar að eiga hlutdeild í verkefnum. Þá voru meiri líkur til þess að áframhaldandi 

aðlögun gengi vel og starfsmaðurinn vildi halda áfram á vinnustaðnum.  

Þar sem samskiptin voru á hinn bóginn slæm og letjandi leið starfsfólkinu illa. Það upplifði 

jafnvel að það hefði ekki sama rétt og aðrir starfsmenn sem eru íslenskir, fundu frekar fyrir 

vantrausti og urðu fyrir fordómum. Ef að starfsandinn lagaðist ekki voru meiri líkur á að 

starfsfólkið hrökklaðist úr starfi og leitaði á önnur mið. 

Einnig kemur fram að margir viðmælendur mínir upplifðu mikið óöruggi við að læra 

íslensku og háðu baráttu við að tileinka sér hana í daglegu starfi. Flestir viðmælendanna 

höfðu farið á íslenskunámskeið en mismörg. Námskeiðin voru oft þung og umfangsmikil og 

tímasetningar hentuðu flestum illa. Þær sem höfðu ekki farið á námskeið töluðu um að þær 

hefðu hvorki tíma né orku til þess eftir fullan vinnudag.  

Þá skortir íslenskunámskeið á dagvinnutíma sem henta starfsfólki leikskóla. Á slíkum 

námskeiðum mætti leggja fram einföld en hagnýt verkefni sem að viðkomandi getur 

auðveldlega unnið í frítíma sínum, góða talþjálfun og góð ráð um samskipti við foreldra og 

annað sem viðkemur innra starfi leikskólans. Eins væri gagnlegt ef lesefni um námskrá, 

starfsáætlanir og annað efni leikskólans væri að einhverju leiti þýtt á ensku sem margir skilja. 
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5. Umræða 

Markmið rannsóknar minnar var að kanna upplifun og reynslu nýliða í nokkrum 

leikskólum í Reykjavík, sem eru með annað móðurmál en íslensku, af því að hefja störf í 

íslenskum leikskólum. Þá var horft til þess hvernig þeir upplifðu móttökurnar og aðlögun sína 

að vinnustaðnum, samstarfsfólkið, tungumálið og menninguna.  

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar í fræðilegu 

samhengi. Þá verður fjallað um menningu og starfsanda, glímuna við tungumálið og aðlögun 

í starfi. 

5.1 Menning og starfsandi  

Eins og fram kom hér að framan voru helstu niðurstöður meðal annars þær að sá 

starfsandi sem ríkir á vinnustaðnum hefur mest áhrif á hvernig starfsmönnunum líður bæði í 

upphafi starfsins sem og áframhaldandi í aðlögun þeirra að vinnustaðnum.  

Margar viðmælendanna lýstu einhverskonar menningu á vinnustaðnum, hvort sem það 

var núverandi eða fyrrverandi vinnustaður. Samkvæmt Schein (2010) hefur sérhvert 

félagskerfi sem hefur einhverskonar sameiginlega sögu þróað með sér menningu en styrkur 

menningarinnar fer eftir því hversu lengi hópurinn hefur verið saman og í raun hvað hann 

hefur gengið í gegnum saman og með því myndað sterk tilfinningatengsl.  

Jákvæð menning og opinn starfsandi: 

Anna, Ella, Dóra, Inga, Fríða og Birna lýsa mjög jákvæðri menningu á sínum núverandi 

vinnustöðum. Þær tala allar um að það ríki traust, góð samvinna, hvatning og samstaða og 

það virðist vera eins og þetta séu óskráð viðmið og gildi sem ríkja í hópnum eins og Hoy og 

Miskel (2001) fjalla um. Viðmiðin eru venjulega óskrifaðar og óformlegar væntingar sem hafa 

bein áhrif á hegðun fólks innan stofnunarinnar. Gildin eru hugmyndir um það sem er 

æskilegt og endurspegla undirliggjandi forsendur stofnanamenningarinnar. 

Góður vinnuandi skiptir sköpum þegar fólk er í eins viðkvæmum aðstæðum og 

viðmælendur mínir, þ.e. að hefja störf á vinnustað í nýju landi og þurfa að læra að tjá sig á 

öðru tungumáli. Þá er mikilvægt að einstaklingnum líði eins og hann geti prófað sig áfram. 

Það var einkennandi að þær sem töluðu um þessa jákvæðu menningu vinnustaðarins voru 

öruggari að feta sín fyrstu skrefin á vinnustaðnum og prófa sig áfram í tungumálinu. Að vera 

umkringdur góðu fólki veitir einstaklingnum það sjálfstraust sem það þarf til að vaxa í starfi 

og læra í öruggu umhverfi. Þetta tel ég samræmast kenningum Schein (2010) þar sem hann 

fjallar um mikilvægi þess að einstaklingar innan hópsins séu tengdir, finni til samkenndar og 
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kunni að meta hvern annan að verðleikum. Það er hlutverk leiðtogans að tryggja góð 

samskipti og skilning á milli menningarheima.  

Anna og Ella töluðu um að starfsmannahópurinn á þeirra vinnustöðum hafi verið eins og 

fjölskylda eða náið samfélag sem samræmist kenningum Sergiovanni (1994) sem fjallar um 

skólann sem samfélag frekar en stofnun þar sem fólk tengist á persónulegan hátt í gegnum 

sameiginlega hugmyndafræði og vinna þannig að sama markmiði, þar sem vinátta ríkir og 

sameiginlegt eignarhald er við lýði. Það að tilheyra er eitt af því sem er flestum manneskjum 

mjög mikilvægt. Að koma inn í samfélag þar sem allir skipta máli, einstaklingurinn upplifir 

samheldni sem minnir á fjölskyldu. Fjölskylda og heimili er í hugum flestra staður sem veitir 

öryggi og frelsi, einstaklingurinn þarf ekki að setja neina uppgerð á svið en fær að vera 

algerlega hann sjálfur. Hann upplifir viðurkenningu, traust og vináttu og getur slakað á. 

Hins vegar mátti draga þá ályktun að Helga og Gunna í upphafi á núverandi vinnustað og 

Fríða á fyrri vinnustað hefðu upplifað neikvæða menningu þar sem andrúmsloftið einkennist 

af vantrausti, ringulreið og hvatningarleysi. Hoy og Miskel (2001) benda á að menning 

hópsins geti veikst af einhverjum sökum og að menning geti legið svo djúpt að erfitt reynist 

að breyta henni og að innan stofnunar geti leynst margir menningarheimar.  

Hoy og Miskel (2001) fjalla einnig um skólabrag/starfsanda (e. school climate) sem 

persónueinkenni skólans, andrúmsloft sem fólk skynjar og hefur áhrif á hegðun þess. Anna 

lýsti þessu eins og það væru einhvers konar jákvæðir straumar í loftinu, hún fann einhverja 

samsömun og að þessi vinnustaður höfðaði til sín. Anna talaði um að á vinnustaðnum ríkti 

jákvætt og opið samstarf þar sem starfsfólk hrósaði hvert öðru, hvetti hvert annað til dáða 

og væru nánir vinir. Hún talaði sérstaklega um sína deild en talaði þó einnig um vinnustaðinn 

í heild og yfirmanninn sem væri alltaf til staðar fyrir starfsfólkið.  

Fleiri viðmælendur töluðu um munnlega hvatningu og endurgjöf frá stjórnendum og 

samstarfsfólki sem hafði góð áhrif á þær. Þetta varð til þess að valdefla þær og varð þeim 

hvatning til að halda áfram á sömu braut. Að sama skapi gefur það þeim tækifæri til að prófa 

sig áfram án þess að finna fyrir óþægilegum þrýstingi. Að hafa orð á því að viðkomandi sé til 

staðar fyrir nýja starfsmanninn og að hann megi spyrja og biðja um hjálp varð einnig til að 

efla þær í starfi. Þetta er í samræmi við opinn starfsanda sem Hoy og Miskel (2001) tala um 

þar sem bæði starfsfólk og skólastjóri eru faglegir og eiga opin og góð samskipti þar sem 

traust og virðing ríkir. Kennarar þekkjast vel innbyrðis, eru vinir og vinna vel saman.  

Inga lýsti einnig opnum starfsanda þegar hún nefndi að áhersla væri lögð á að nýta 

styrkleika starfsfólkins og að það lærði hvert af öðru. Hún talar einnig um virðingu og gott 

faglegt starf en þetta styður við þá kenningu Schein (2010) þar sem hann talar um að 

einstaklingar innan fjölmenningarlegs starfshóps séu tengdir, finni til samkenndar og kunni 

að meta hvern annan að verðleikum þannig að þeir læri hver af annars menningu.  
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Annað mikilvægt atriði í opnum starfsanda (samkvæmt Hoy og Miskel, 2001) er að 

skólastjórinn gefur kennurum frelsi til athafna án þess að vera stöðugt yfir þeim en Anna og 

Inga töluðu báðar berlega um að þeim hefði verið treyst og veitt ábyrgð í starfi frá upphafi. 

Að fá að spreyta sig og vera veitt ábyrgð og frelsi til athafna gerir það að verkum að 

starfsmaðurinn á auðveldara með að komast inn í starfið og gefur honum þá tilfinningu að 

hann eigi hlutdeild í viðfangsefnunum. Það að finna að viðkomandi sé treyst fyrir 

verkefnunum án þess að einhver standi og horfi yfir öxlina gefur til kynna að honum sé veitt 

full ábyrgð í starfinu. Hann nýtur virðingar og fullkomins trausts. Að finna fyrir virðingu frá 

öðrum hjálpar til að byggja upp jákvæða sjálfsmynd.  

Dóra talaði jafnframt um að það væru allir jafnir á vinnustaðnum. Anna og Fríða töluðu 

einnig um að fá tækifæri til að nýta menntun sína í starfi. Þetta fellur vel að niðurstöðum 

rannsóknar Hönnu Ragnarsdóttur og Hildar Blöndal (2011) á lýðræðislegri þátttöku kennara 

af erlendum uppruna í leik- og grunnskólum sem bentu til þess að kennararnir töldu sig 

almennt eiga hlutdeild í skólastarfinu og töldu það vera á jafnréttisgrundvelli. Það er 

mikilvægt að starfsfólk upplifi að það hafi jafnan rétt á að gefa af sér til starfsins og að það 

upplifi að það njóti virðingar á jafningjagrundvelli. Það að fá að hafa áhrif á starfið gefur 

viðkomandi sterkari sjálfsmynd og er valdeflandi. Þetta samrýmist einnig kenningum 

gagnrýninnar fjölmenningarhyggju um sem leggur áherslu á að skapa jöfnuð meðal annars. 

með því að skoða hvernig valdi er beitt (May og Sleeter, 2010).  

Neikvæð menning og lokaður starfsandi: 

Það sem vekur upp spurningar varðandi hlutdeild í verkefnum og ábyrgð í starfi er að 

Gunna og Birna töluðu báðar um að þær upplifðu á sig hallað sem deildarstjóra. Þeim þótti 

þær til dæmis oftar þurfa að sleppa undirbúningstíma frekar en íslenskir deildarstjórar og 

Gunna talaði beinlínis um að það væri meira verið að stjórnast í sér eftir að hún tók við 

deildarstjórastöðu, eins og henni væri ekki fyllilega treyst. Það er í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar Hönnu Ragnarsdóttur á fjölbreyttum kennarahópum og fjölbreyttum 

nemendahópum (2010) sem benda til þess að erlendir kennarar upplifa sig oft útilokaða og í 

jaðarstöðu og að framlag þeirra til skólastarfs sé hugsanlega vanmetið. 

Þar sem þessir deildarstjórar eru ekki með íslensku sem sitt móðurmál þyrfti að láta það 

ganga fyrir að veita þeim meiri undirbúningstíma. Þeir þurfa að hafa meira fyrir því að 

komast inn í innra starfið, svo sem með því að þýða texta til að auðvelda skilning á námskrá 

og/eða vinnuferlum. Það að erlent starfsfólk fái síður undirbúningstíma en íslenskt 

samstarfsfólk þeirra vekur einnig upp spurningar um hvort að þarna séu atriði sem mætti 

skoða í ljósi gagnrýninnar fjölmenningarhyggju (May og Sleeter, 2010).þar sem þarna virðast 

vera valdaátök á milli minnihluta og ríkjandi meirihluta. 
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Sumir viðmælenda minna tala um slæma framkomu í sinn garð frá samstarfsfólki. Helga 

lýsti fordómafullu viðmóti sem kom fram í athugasemdum og óviðeigandi spurningum sem 

vísuðu til uppruna hennar og menningar þar sem fólk skýldi sér á bak við það að það væri að 

grínast og meinti ekkert með þessu. Eins talaði Fríða um að sumt starfsfólk á fyrri vinnustað 

hefði horft skringilega á sig og útilokað hana, ekki reynt að kynnast henni eða tala við hana. 

Gunna talar um slæma og óútreiknanlega framkomu yfirmanns sem var algjörlega þrúgandi 

og gerði það að verkum að Gunna upplifði það mikla vanlíðan að það kom fram í líkamlegum 

og andlegum veikindum. Inga talaði um að hún hefði haft þörf fyrir að sanna sig fyrir 

samstarfsfólkinu þegar hún hóf störf vegna þess að oft væri fólk tortryggið í garð starfsfólks 

af erlendum uppruna. Þetta tengist því sem Guðrún Pétursdóttir (2013) fjallar um varðandi 

birtingarmyndir dulinna fordóma og mismununar. Hún talar um að hversdagsrasismi sé 

dulið, hversdagsleg form mismununar eins og til dæmis að vera hunsaður, einangraður, gert 

grín að eða hafður að háði eða að komið sé fram við einstaklingana á einhvern annan hátt en 

gagnvart öðrum sem tilheyra ríkjandi meirihlutahópi. Í rannsókn sinni komst Guðrún að því 

að meirihluti fólks af erlendum uppruna hafði upplifað hversdagsfordóma af einhverju tagi á 

vinnustað og þá hvað mest að vera hunsað, að fólk forðaðist samskipti við það eða glápti og 

mældi út viðkomandi aðila.  

Slíkir fordómar og viðmót hafa þau áhrif að starfsmaðurinn er ekki líklegur til að sýna sína 

bestu hlið í starfi. Hann er óöruggur og fær ekki að sanna sig í traustu og hlýju andrúmslofti 

eins og fyrr er lýst. Það getur jafnvel gert það að verkum að viðkomandi hrökklist í burtu og 

leiti á önnur mið. Jafnframt er eitrað og niðurdrepandi andrúmsloft á vinnustað ekki til þess 

fallið að vera hvetjandi lærdómssamfélag fyrir starfsmenn, með annað móðurmál en 

íslensku, sem eru í viðkvæmri stöðu innan starfsmannahópsins. Í ljósi gagnrýninnar 

fjölmenningarhyggju má sjá að með þessu móti er verið að valda og viðhalda ólíkri félagslegri 

stöðu (Hanna Ragnarsdóttir, 2010; May og Sleeter, 2010). 

Þess ber að geta að niðurstöður mínar um að starfsfólk með íslensku sem annað mál 

verði fyrir fordómum á vinnustað ber saman við niðurstöður viðhorfskönnunar starfsmanna 

Reykjavíkurborgar 2017-2018 (Fríða B. Jónsdóttir, munnleg heimild, 6. nóvember 2018). 

5.2 Glíman við tungumálið  

Samkvæmt því sem viðmælendur mínir tjáðu sig um, má ætla að nýir starfsmenn 

leikskóla sem eru með fjölbreytt móðurmál og menningu upplifi áskoranir og hindranir 

umfram aðra nýliða. Þessar áskoranir komu fram í ýmsu svo sem að þurfa að takast á við 

fordóma og virðingarleysi vegna menningar og uppruna eða að venjast ólíkum 

starfsaðferðum og viðhorfum til uppeldis og menntunar. Einnig kemur fram að margir 
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viðmælendur mínir upplifðu mikið óöruggi við að læra íslensku og háðu baráttu við að 

tileinka sér hana í daglegu starfi.  

Jóhanna Þórhallsdóttir (2012) fjallar um niðurstöður rannsóknar sinnar á móttöku nýrra 

starfsmanna í leikskólum og segir að bakgrunnur og félagsauður geti verið fjölbreyttur og fólk 

því þurft á mismunandi leiðsögn að halda til að komast inn í starfið. Niðurstöður hennar 

sýndu að starfsfólk er óöruggt þegar það byrjar að vinna á nýjum vinnustað sem var raunin 

hjá flestum mínum viðmælendum eins og áður sagði. 

Það sem olli mestu óöryggi hjá viðmælendum mínum var tungumálið, eða skortur á 

kunnáttu í íslenskri tungu. Þetta upplifðu margar sem mikla hömlun enda jafnvel sumar 

vanar að nota tungumálið mikið í starfi með börnum eins og til dæmis Anna. 

Tungumálaörðugleikarnir ollu líka því að til dæmis Dóra upplifði að börnin leituðu síður til 

hennar og Ella og Dóra fundu báðar að þær stæðu höllum fæti félagslega vegna feimni við að 

tjá sig á íslensku í hópnum. Þetta tengist því sem segir í niðurstöðum rannsóknar Hönnu 

Ragnarsdóttur og Hildar Blöndal (2010) þar sem sem reynsla starfsfólks af erlendum uppruna 

í 6 leikskólum er könnuð. Þar kom fram að íslenskan væri mesta áskorunin sem við þeim 

blasti en jafnframt lykillinn að samfélaginu.  

Eins og fram kom í niðurstöðukafla höfðu flestir viðmælendur mínir farið á 

íslenskunámskeið og þá helst Mímisnámskeiðin sem þóttu oft ekki nægilega hagnýt. 

Ástæðuna nefndu þær skort á talþjálfun og að námskeiðin væru ekki hagnýt fyrir starfsfólk í 

leikskóla. Eins væru námskeiðin yfirleitt utan vinnutíma og þá jafnvel nokkur kvöld í viku. 

Anna kvaðst ekki treysta sér til að fara á þau vegna þess að það væri nóg að vinna fullan 

vinnudag í leikskóla og Ella nefndi einnig tímaskort. Námskeiðin voru líka oft mjög 

umfangsmikil og kröfðust mikillar verkefnavinnu. Clea Schmidt og Rory McDaid (2015) greina 

frá niðurstöðum tveggja rannsókna sem gerðar voru í Kanada og Írlandi á meðal kennara 

með erlend kennarapróf. Kennararnir stóðu frammi fyrir því að tungumálakunnátta þeirra 

væri álitinn veikleiki í stað styrkleika. Þar voru gerðar miklar tungumálakröfur í starfi en þeim 

fylgdi ekki viðeigandi stuðningur og úrræði svo sem aðgengileg og hentug námskeið. Fríða 

var sú eina sem hafði farið á námskeið á dagvinnutíma sem var sérstaklega sniðið að þörfum 

starfsfólks af erlendum uppruna í leikskóla og sagði það hafa verið mjög hagnýtt. Það sem er 

einfalt og aðgengilegt er oftast nær líklegast til árangurs. Leikskólastarf getur verið mjög 

krefjandi og því er eðlilegt að það sé ekki hægt að ætlast til þess að starfsfólk verji tíma utan 

vinnu til þess að sækja námskeið. Það má því ætla að ef námskeiðin væru á vinnutíma myndu 

fleiri nýta sér þau, það er ef þeim er veitt svigrúm til þess að komast frá vinnu. Það er því 

ljóst að nýir starfsmenn með íslensku sem annað mál þurfa sérstaka þjálfun í íslensku sem er 

hæfilega krefjandi og tímafrek en mjög hagnýt. Svipaðar niðurstöður komu fram í óbirtri 

könnun á meðal stjórnenda á Skóla - og frístundasviði Reykjavíkurborgar, 2018, þar sem 
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sumir leikskólastjórar bentu á þörfina fyrir fjölbreytt námskeið fyrir starfsfólk með íslensku 

sem annað mál sem væru á mismunandi erfiðleikastigi og á mismunandi tíma (Fríða B. 

Jónsdóttir, munnleg heimild, 6. nóvember 2018). 

5.3 Aðlögun í starfi 

Viðmælendur mínir tala ekki mikið um formlega leiðsögn í upphafi starfs og kemur það 

heim og saman við niðurstöður rannsóknar Júlíönu Tyrfingsdóttur (2013) á upplifun 

nýútskrifaðra kennara á fyrsta starfsári sínu þar sem nýliðarnir upplifðu móttökurnar á 

vinnustaðnum sem „einhverskonar handahófskennda vinnu sem fór eftir brjóstviti hvers 

skólastjóra“(bls 75). Þá þótti skorta markvissa leiðsagnaráætlun og eftirfylgni. Þetta tel ég 

enn meiri nauðsyn þegar um er að ræða nýliða sem eru með íslensku sem viðbótartungumál. 

Ef skólayfirvöld í hverju sveitarfélagi tækju sig saman um að gera ramma utan um móttöku 

og eftirfylgni við starfsfólk af erlendum uppruna með viðeigandi námskeiðum, föstum 

viðtalstímum við stjórnanda og fræðslu til starfsmannahópa um fjölbreytta starfsmannahópa 

tel ég að hægt væri að bæta aðbúnað þessa hóps til muna. Ragnhildur Bjarnadóttir (1993) 

fjallar um starfstengda leiðsögn þar sem áhersla er lögð á að leiðsögnin sé á 

jafningjagrundvelli þar sem virðing fyrir skoðunum hvers annars ríkir. Einstaklingurinn öðlast 

aukið vald á eigin aðstæðum og verður færari í að takast á við viðfangsefnin einn og 

óstuddur. 

Athygli vekur að í rannsókn minni koma tvær af þeim þremur viðmælendum af asískum 

uppruna (þær Ella og Dóra) inn á það hversu mikil áhersla var lögð á góða hegðun í þeirra 

uppeldi og Dóra talar sérstaklega um að börnin hafi hunsað sig í upphafi og að hún hafi átt 

erfitt með að höndla hegðunarerfiðleika barnanna. Mögulega gæti þessi menningarmunur 

haft áhrif, það er að segja að það komi þeim á óvart að börn sýni fullorðnum vanvirðingu 

með því að tala til baka og horfa framhjá kennaranum sínum.Samkvæmt ástralskri rannsókn 

sem gerð var á reynslu erlendra grunnskólakennara þar í landi kom meðal annars fram að 

kennarar sem komu frá enskumælandi löndum áttu auðveldara með aðlögun en hinir sem 

komu frá löndum með ólíkari menningarbakgrunn. Erfiðleikar þeirra varðandi aðlögun 

beindust þá helst að tungumálinu og ástralskri skólamenningu sem tengdust 

uppeldisfræðilegum þáttum og stöðu kennara í skólasamfélaginu en þeim blöskraði oft 

hegðun og viðhorf nemenda (Sharplin, 2009). Björk Helle Lassen (2007) fjallaði um í 

rannsókn sinni á reynslu og upplifun kennara af erlendum uppruna af því að starfa í 

grunnskólum á Íslandi um þetta samspil milli menningarheima og hvernig kennurunum tókst 

að lifa af í tveimur menningarheimum.  

Helga lagði áherslu á að starfsmannahópurinn þyrfti að vera opinn og jákvæður fyrir 

fjölbreytileikanum. Það fellur heim og saman við niðurstöður Hönnu Ragnarsdóttur og Hildar 
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Blöndal (2010) þar sem þær kanna reynslu starfsfólks af erlendum uppruna í 6 leikskólum og 

leituðu þá jafnframt eftir viðhorfum leikskólastjóranna í viðkomandi skólum. Þar sem 

leikskólastjórarnir litu á fjölbreytileikann sem auðlind, virtist meiri starfsánægja meðal 

erlendu starfsmannanna heldur en í þeim leikskólum þar sem fjölbreytileikinn var álitinn 

vandamál frekar en tækifæri. Schein (2010) talaði einnig um mikilvægi leiðtogans í 

fjölmenningarlegum hópi. Hann styður við menningarlegan margbreytileika og breiðir út 

þann skilning að margbreytileiki sé eftirsóknarverður. 

Þá er vert að líta til þess að þeir þátttakendur í rannsókn minni sem störfuðu í þeim 

þremur leikskólum sem lögðu meiri áherslu á fjölmenningu í innra starfi, töluðu allar um 

hversu vel var tekið á móti þeim og hve fljótt þær fundu sig sem hluta af hópnum. 

5.4 Að lokum 

Svo virðist sem íslenskir skólar á öllum skólastigum verði æ fjölbreyttari hvað varðar 

tungumál og menningu þeirra sem þar starfa og nema. Því er gríðarlega mikilvægt að 

skólastjórar leggi áherslu á að ráða til sín starfsfólk og kennara af erlendum uppruna sem 

leggja sitt af mörkum til menningar skólans. Þá er brýnt að vel sé staðið að móttöku þeirra og 

aðlögun og að viðeigandi stuðningur sé veittur svo þeir eigi auðveldara með að komast inn í 

starfið og verða hluti af sterkum og fjölbreyttum starfsmannahópi. Ef horft er með augum 

gagnrýninnar fjölmenningarhyggju má sjá eitt og annað sem vert er að hugleiða.  

Samkvæmt mínum niðurstöðum mætti jafna stöðu starfsfólks með fjölbreytt móðurmál 

og menningu í íslenskum leikskólum. Það má sjá af því að þessu starfsfólki er oftast ekki veitt 

sú leiðsögn sem það hefur þörf fyrir í upphafi starfs. Þeim er heldur ekki veittur nægur tími til 

þess að tileinka sér þá tungumálafærni sem þarf til daglegra samskipta í leikskólastarfinu né 

veittur greiður aðgangur að þeim gögnum sem liggja fyrir um starf viðkomandi leikskóla. 

Þessi hópur þarf sérstakan stuðning og hefur rétt á jöfnu aðgengi að upplýsingum og öðru 

sem stuðlar að því að hann eigi auðveldara með að eiga jafna hlutdeild í starfinu á sínum 

vinnustað. Einnig er brýnt að stjórnendur séu vakandi fyrir því að starfsmannahópurinn sé 

opinn fyrir fjölbreytileikanum og að enginn komist upp með að nota þá yfirburði sína, að hafa 

fullt vald á tungumálinu sem notað er á vinnustaðnum, til þess að niðurlægja þá sem hafa 

það ekki. 

Ef andrúmsloftið á vinnustaðnum er þannig að hinn nýi starfsmaður getur komist inn í 

starfið hægt og bítandi í öruggu og vinalegu umhverfi. Ef honum er sýnd virðing og veitt 

hlutdeild í verkefnum. Þá eru meiri líkur á því að einstaklingurinn nái að festa rætur á 

vinnustaðnum.  

Rannsókn mín samræmist að nokkru leyti skrifum fræðimanna og þeim rannsóknum sem 

gerðar hafa verið á meðal starfsfólks af erlendum uppruna. Ekki eru til margar íslenskar 
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rannsóknir sem kanna líðan starfsfólks með annað móðurmál en íslensku og er mín rannsókn 

mikilvægt framlag í þeim efnum. Að mínu mati er þörf á að kortleggja enn frekar þarfir og 

líðan þessa hóps í starfi.  
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6. Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla viðhorf átta starfsmanna sem eru með annað 

móðurmál en íslensku og vinna í fimm leikskólum í Reykjavík. Eins og fram hefur komið er 

starfsfólk með fjölbreytt móðurmál og menningu mikilvægur hópur í leikskólum landsins þar 

sem nemendahópurinn verður æ fjölbreyttari.  

Viðmælendur mínir benda á mikilvægi góðs starfsanda á vinnustað við móttöku og 

aðlögun þeirra í starfi í íslenskum leikskóla. Af rannsókninni má draga fram þann lærdóm að 

því betri sem starfsandinn er á vinnustaðnum og því meira sem nýliðanum finnst hann vera í 

öruggu umhverfi, því meiri líkur eru á að hann nái fljótar tökum á íslenskunni og 

starfsháttunum.  

Að sama skapi er afar mikilvægt að framlag hans til innra starfs leikskólans sé metið og 

hann fái að taka þátt í mótun starfsins. Eins er brýnt að starfsfólk með íslensku sem annað 

mál hafi eitthvert val um námskeið eftir því sem hentar hverjum og einum. 

Niðurstöður benda til þess að námskeið á dagvinnutíma sem er sérstaklega sniðið að 

leikskólastarfi henti hvað best. Á slíku námskeiði mætti bjóða upp á bjargir í starfi, góða 

talþjálfun og viðráðanleg málfræðiverkefni. Markviss leiðsögn og innleiðing, í formi 

reglulegra funda með stjórnanda fyrsta árið í starfi, væri að sama skapi mjög gagnlegt. Eins 

myndi hjálpa ef helstu verkáætlanir, námskrá eða aðrar upplýsingar um stefnu og innra starf 

leikskólans væri þýtt að einhverju leyti fyrir viðkomandi starfsmann á vinnustað.  

Vissulega þyrfti að leggja til tíma og peninga til þess að þetta megi allt verða en þá þarf að 

ríkja skilningur á mikilvægi þessara starfsmanna fyrir leikskólana. Stjórnendur þurfa að vera 

leiðandi í því að benda á að fjölbreytileikinn er eftirsóknarverður og vera vakandi yfir 

birtingarmyndum falinna fordóma og mismununar. Eins þurfa þeir að standa vörð um að 

skilningur og gagnkvæm virðing ríki á vinnustaðnum gagnvart ólíkri menningu, skoðunum og 

gildum og að starfsmannahópurinn komi sér saman um sameiginleg gildi og 

grundvallarreglur.  

Gaman væri að sjá markvissar úrbætur í starfsemi leikskóla hvað varðar móttöku 

starfsfólks með fjölbreytt móðurmál og menningu. Þá mætti kanna líðan þessa hóps aftur 

eftir tiltekinn tíma og sjá hvort niðurstöður leiða í ljós svipaðar niðurstöður og áður. 

Mig langar að enda á orðum sem var titill lokaskýrslu þróunarverkefnis sem ég vann í 

leikskólanum Fellaborg 2008 ásamt Sigrúnu Ástu Gunnlaugsdóttur, fyrrverandi 

leikskólastjóra Fellaborgar. Orðin eru einfaldlega svona:  

Það er mannauður í margbreytileika! 
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

1. Mig langar til að heyra um reynslu þína af því að byrja að vinna í íslenskum leikskóla. 

Ef það er ekki núverandi vinnustaður máttu segja frá báðum reynslum ef þú vilt.  

2. Nú ræðum við um aðdraganda: 

Hvers vegna ákvaðst þú að sækja um starf í leikskóla? 

Hvernig var ferlið við að fá vinnuna (auðvelt, erfitt, flókið, einfalt…)? 

Var eitthvað í bakgrunni þínum t.d. hæfni eða reynsla sem þér þótti nýtast vel í 

leikskólastarfinu? (menntun, fyrri störf, hæfileikar…). 

Hvernig var íslenskukunnátta þín þegar þú hófst störf? 

Hver var þekking þín á íslenskri menningu eða leikskólum á Íslandi? 

Geturðu lýst tilfinningum þínum áður en þú byrjaðir (hvernig voru tilfinningar þínar)? 

Geturðu lýst fyrir mér væntingum þínum til starfsins? 

3. Nú ræðum við um móttökurnar: 

Hvernig tók stjórnandi á móti þér í atvinnuviðtalinu, hvernig var hann? Hvernig gekk? 

Lýstu fyrir mér fyrstu dögunum í starfi (líðan þinni, hugsunum, væntingum, því sem 

var erfitt, því sem var ánægjulegt, gott/auðvelt, hvaða upplýsingar/leiðbeiningar 

fékkstu í fyrstu?) 

Hvernig var þér tekið á vinnustaðnum (af samstarfsfólki, foreldrum og börnum)? 

Fannst þér þú vera velkomin í hópinn? Hvernig? 

Geturðu lýst upplifun þinni á samskiptum á vinnustaðnum? 

4. Nú ræðum við um aðlögun þína að vinnustaðnum. 

Fékkstu einhverja sérstaka þjálfun eða fræðslu sem nýr starfsmaður og/eða nýr 

starfsmaður með íslensku sem annað mál? Ef svo ,segðu mér frá henni. 

Hvernig var eftirfylgni næstu vikur og mánuði? Fékkstu áframhaldandi leiðsögn, ef 

svo, hversu lengi? Var hún skipulögð og markviss? Var hún gagnleg? 

Hvert var hlutverk leikskólastjóra í aðlögun þinni að vinnustaðnum? 

Geturðu nefnt eitthvað sem auðveldaði eða hindraði aðlögun þína að vinnustaðnum? 

Hvað, ef eitthvað, kom á óvart (varðandi starfið eða menningu skólans)? 

Breyttist eitthvað eftir að þú varst búin að vinna í einhvern tíma til hins betra eða 

hins verra? Viltu lýsa því fyrir mér? 

Hafðir/hefur þú tilfinningu fyrir því að geta lagt eitthvað af mörkum? Hvernig? (spurð 

álits, sýndur áhugi á reynslu þinni eða bakgrunni. 

Hvernig gengur núna? (líðan, öryggi, hluti af hópnum, langar að halda áfram eða 

fara…) 
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5. Nú ræðum við aðeins um íslenskukunnáttu þína. 

Þú sagðir mér áðan hvernig íslenskukunnátta þín var við upphaf starfs. Lýstu fyrir mér 

hvort og/eða hvernig hún hefur breyst á þeim tíma sem þú hefur starfað. 

Hvernig notar þú íslenskuna í vinnunni? 

Hvernig gengur að nota íslenskuna í vinnunni? (tilfinningar gagnvart því) 

Fékkstu sérstaka íslenskukennslu sem er gagnleg í leikskólaumhverfinu? Lýstu. 

Hvaða aðstoð eða bjargir myndu hjálpa til þess að auðvelda þér að nota íslensku í 

daglegum samskiptum?  

6. Að lokum. 

Er eitthvað sem þú hefðir viljað hafa öðruvísi þegar þú byrjaðir að vinna í íslenskum 

leikskóla? 

Geturðu bent á eitthvað gott sem var gert og þú mælir með að aðrir noti (t.d. 

aðferðir, viðhorf eða annað sem þér dettur í hug)? 

Er eitthvað í lokin sem þú vilt segja frá varðandi þetta? 

7. Bakgrunnsupplýsingar 
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Viðauki B: Upplýsingabréf til þátttakenda 

Kæri þátttakandi. 

Þar sem þú hefur gefið kost á þér að taka þátt í rannsókn minni um upplifun og reynslu nýrra 

starfsmanna leikskóla Reykjavíkur sem eru með íslensku sem annað mál af því að hefja störf í 

íslenskum leikskóla langar mig að segja þér aðeins meira um rannsóknina.  

Rannsóknin hefur að mínu mati mikið hagnýtt gildi fyrir leikskólana. Niðurstöður 

rannsóknarinnar geta nýst til að skipuleggja betur stuðning við starfsfólk með íslensku sem 

annað mál og til þess að bæta verkferla við móttöku þessara starfsmanna þannig að 

vinnubrögð við móttöku verði öruggari og markvissari. Með því að bæta móttöku og aðlögun 

þessara starfsmanna eru meiri líkur á að þeir verði fljótari að komast inn í starfið, að þeim líði 

vel á vinnustaðnum og vilji halda áfram að starfa í leikskóla. 

Til að afla gagna mun ég taka 8 viðtöl við starfsmenn leikskóla Reykjavíkur sem starfað hafa í 

íslenskum leikskóla að hámarki í 5 ár. Ég mun styðjast við ákveðinn spurningaramma með 

opnum spurningum en mælst er til að viðmælendur tjái sig um þessa reynslu með eins 

ítarlegum og opnum hætti og kostur er. Viðtölin fara fram „maður á mann“ og taka yfirleitt 

um 40-60 mínútur en staðsetning og tími er samkomulag milli rannsakanda og viðmælanda. 

Ef að viðtalið fer fram á vinnutíma væri líklega best væri að það sé tekið á vinnustaðnum en 

annars kemur allt til greina. Viðtölin geta farið fram á ensku og/eða íslensku. Viðtölin fara 

fram í maí og júní. 

Ég mun taka upp viðtalið á síma, setja svo hljóðskrána í tölvu sama dag og að því loknu eyði 

ég skránni í símanum. Ég skrái svo viðtalið í tölvu orð fyrir orð en til að gæta trúnaðar breyti 

ég nafni viðmælanda og öðrum nefndum einstaklingum og eins staðarháttum (s.s. nöfnum á 

hverfum, borgum/bæjum eða vinnustöðum). Eftir greiningu gagna verða niðurstöður kynntar 

í rannsóknarskýrslu og áfram verður gætt vel að því að ekki sé hægt að rekja neinar 

persónugreinanlegar upplýsingar til viðmælenda. Ég mun ekki gefa upp upprunaland heldur 

part úr heimsálfu (t.d. austur Evrópa) og ekki greina frá tungumáli viðkomandi. 

Þér er frjálst að hætta við þátttöku áður en viðtalið á sér stað, á meðan viðtalinu stendur og 

innan mánaðar eftir viðtalið. Einnig er þér frjálst að svara ekki einstaka spurningum sem ég 

ber fram. 

Ég sem rannsakandi heiti þess að gæta trúnaðar og varast að valda skaða á nokkurn hátt. 

Þegar viðtalið fer fram munt þú þurfa að fylla og skrifa undir upplýst samþykki á þar til gerðu 

eyðublaði. 

Ef spurningar vakna á einhverjum tímapunkti er frjálst að hafa samband við mig á netfanginu 

sdl3@hi.is eða í síma 699-4052. 

Sólveig Dögg Larsen. 

 

mailto:sdl3@hi.is
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Viðauki C: Upplýst samþykki 

Samþykki vegna þátttöku í rannsókn. 

Vinnuheiti rannsóknar: Nýtt starfsfólk leikskóla Reykjavíkur sem eru með íslensku sem 

annað mál. 

Rannsakandi: Sólveig Dögg Larsen. 

Ég hef fengið upplýsingar um rannsóknina og skilið hvað rannsóknin felur í sér. Ég hef 

fengið tækifæri til að spyrja spurninga varðandi rannsóknina og fengið svör. Ég veit að 

þátttaka mín í þessari rannsókn er algerlega valfrjáls. 

Ég veit að ég get hætt þátttöku áður en viðtalið á sér stað, á meðan á því stendur og 

innan mánaðar eftir viðtalið. Einnig er mér frjálst að svara ekki einstaka spurningum sem 

Sólveig leggur fyrir. 

 

Ég samþykki að taka þátt í þessari rannsókn. 

Ég samþykki að viðtalið verði tekið upp og afritað í tölvu. 

 

 

_________________________________________  

Nafn og dagsetning. 


