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Ágrip 

Í þessu meistaraverkefni verður fjallað um leiðir til þess að samtvinna 

móðurmál og menningu tví- og fjöltyngdra barna við starfið í leikskólanum. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að aðferðir sem stuðla að virku tvítyngi gefa 

börnum tækifæri til að bæta færni sína á báðum tungumálum þar sem þau 

styðja hvort við annað, að viðurkenning á móðurmáli og menningu barns eykur 

sjálfstraust þess og vellíðan, sem og bætir foreldrasamstarf til muna.  

 Til þess að afla upplýsinga um aðferðir við kennslu fjöltyngdra barna 

sem þykja árangursríkar hér á landi þá tók rannsakandi viðtöl við tvo 

leikskólakennara sem höfðu mikla reynslu af því að vinna með fjöltyngdum 

börnum. Á grunni þessara viðtala var búinn til spurningarlisti sem innihélt 

aðferðirnar sem komu fram í viðtölunum sem og aðferðir sem hafa talist 

árangursríkar í starfi með tví- og fjöltyngdum börnum erlendis. Erlendu 

aðferðirnar eru kynntar í þriðja hluta bókarinnar Linguistically appropriate 

practice: A guide for working with young immigrant children eftir Roma 

Chumak-Horbatch. Með því að tengja saman bæði aðferðir sem notaðar eru 

hérlendis og erlendis var markmiðið að gefa leikskólakennurum fleiri 

hugmyndir af aðferðum sem mættu nýta með tví- og fjöltyngdum börnum í 

leikskólanum. 

 Spurningarlistinn var síðan lagður fyrir leikskólakennara hér á landi 

með það að markmiði að skoða viðhorf þeirra til þess að nýta aðferðirnar í 

leikskólanum. Niðurstöður spurningalistans leiddu í ljós að flestir 

leikskólakennarar voru sammála því að nýta aðferðir sem stuðla að virku 

tvítyngi og fjölmenningu. Sumar aðferðirnar virtust þó höfða meira til 

kennaranna en aðrar. Þær aðferðir sem veita dýpri skilningi á öðrum 
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tungumálum og öðrum menningarheimum hafi ekki fengið eins góðar 

undirtektir. Niðurstöður benda til að ákveðin vitundarvakning þurfi að eiga sér 

stað varðandi mikilvægi móðurmáls og fjölmenningar. Ekki má gleyma að 

ágóðinn er fyrir öll börn og starfsfólk leikskólans þar sem allir fá kynningu á 

fjölbreytileika, sem stuðlar að meiri samlíðan og samhyggð með öðrum.  

 

 

. 
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Abstract 

This assignment is a part of a Master of Education research project. The 

project’s aim was to identify methods that include bilingual and multilingual 

children’s native language and culture into play and study in Icelandic 

preschools. Previous research suggests that methods that promote active 

bilingualism give children a chance to better their skills in both languages 

because the languages strengthen one another. Acknowledging children’s 

native language and heritage may also strengthen their self esteem and well-

being as well as increase opportunities for positive parent involvement.  

The researcher conducted two interviews with two preschool teachers who 

have much experience with multilingual children in hope to gather 

information on methods that have been used with success in Icelandic 

preschools. The researcher then designed a questionnaire involving the 

methods that were gathered in the interviews as well as methods that have 

been successfully used in foreign preschools. The foreign methods are called 

Linguistically Appropriate Practice (LAP) and are found in the third section 

of Chumak-Horbatch’s book Linguistically appropriate practice: A guide for 

working with young immigrant children. The goal with connecting both the 

Icelandic and foreign methods was to provide Icelandic preschool teachers 

with more ideas on methods that can be used with bilingual and multilingual 

children in preschools.  

The Icelandic preschool teachers were then asked to answer the questionnaire 

with the purpose of gaining information about their thoughts on using these 

methods in preschools. The results showed that most preschool teachers 

agreed with using methods that promote active bilingualism and multicultural 

education. The preschool teachers seemed to find some of the methods more 
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appealing than others. The methods that gave a deeper meaning to others 

languages and other cultures were less popular than others.  

Results of the study suggest a need for a more general understanding of the 

importance of native language and multicultural education in Icelandic 

preschools. It is important to note that all children and preschool staff should 

benefit of a better understanding of diversity, enabling them to be more 

considerate to others.  
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Ég vil tileinka þetta verkefni elsku Tolla frænda sem kvaddi þennan heim 

skyndilega í mars á þessu ári. Er svo þakklát fyrir að hafa tekið þá ákvörðun 

að ferðast hinum megin á landið til þess að sækja mér kennsluréttindi á 

Akureyri. Þar tóku Tolli frændi og Anna eiginkona hans á móti mér í hverri 

lotu með opnum örmum og hvöttu mig til þess að láta drauma mína rætast. 

Þessi tími skilur eftir sig ómetanlegar minningar sem munu fylgja mér út 

lífið. Takk fyrir allt.  
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Formáli 

Meistaraverkefni þetta er lagt fram til fullustu M.Ed.-gráðu við Háskólann á 

Akureyri. Um er að ræða 30 eininga verkefni sem ég vann frá haustinu 2019 

fram á vor 2020. Gagnasöfnunin fór fram haustið og veturinn 2019-2020. Ég 

lauk grunnámi í sálfræði frá Háskóla Íslands árið 2009 og hefur það nám nýst 

mér vel í starfi með börnum. Ég hef starfað í leikskólum bæði á 

höfuðborgarsvæðinu og í Vestmannaeyjum þar sem ég bý nú. Viðhorf mitt 

litaðist af skólamenningunni á þeim vinnustöðum sem ég var á. Þar var í 

meginatriðum lögð áhersla á íslenskt tungumál og íslenska menningu. Eftir að 

hafa unnið í leikskóla í nokkur ár fannst mér tímabært að ég færi í meistaranám 

og nældi mér í kennsluréttindi sem leikskólakennari. Kveikjan að þessu 

verkefni varð fyrstu önnina mína í meistaranáminu þar sem ég sat námskeiðið 

Nemandinn í skóla margbreytileikans. Þar fékk ég nýja sýn á mikilvægi þess 

að samtvinna bæði móðurmál og menningu tví- og fjöltyngdra barna við starfið 

í leikskólanum. Leiðbeinandi minn í verkefninu var Hermína Gunnþórsdóttir 

prófessor, en hún kenndi mér áfangann sem veitti mér vitundarvakninguna til 

að byrja með. Ég vil þakka henni kærlega fyrir að opna augu mín og um leið 

gera mig að betri kennara. Ég vona að verkefnið muni nýtast mörgum í starfi 

með tví- og fjöltyngdum börnum hér á landi.  
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1. Inngangur  

Í nútímasamfélagi eru gerðar margar kröfur til einstaklinga og er hlutverk 

skólakerfisins m.a. takast á við þær ýmsu áskoranir og verkefni sem þeir mæta 

í daglegu lífi.  Börn þurfa að átta sig á vitneskju sinni og hvernig má nota hana 

til þess að hafa áhrif og bæta umhverfi sitt. Þar felur hæfni ekki eingöngu í sér 

þekkingu og leikni heldur einnig viðhorf, siðferðisstyrk, félagsfærni, 

sköpunarmátt og tilfinningar. Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla á að fjalla um 

Ísland sem fjölmenningarsamfélag og leggja áherslu á nám um ólíka 

menningu, tungumál, þjóðerni og lífsskoðanir. Það skiptir því miklu máli að 

leikskólakennarar beiti fjölbreyttum kennsluaðferðum og stuðli að jákvæðum 

og hvetjandi samskiptarháttum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, 

bls. 15, 17).  

Í þessu meistaraverkefni er leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum:  

• Hvaða aðferðum má beita til að samtvinna móðurmál og 

menningu tví- og fjöltyngdra barna við starfið í leikskólanum?  

• Hver eru viðhorf leikskólakennara til þess að nýta aðferðirnar 

í stafi í leikskólanum?  

• Telja leikskólakennarar að leikskólar ættu að tileinka sér 

samlagandi kennsluhætti (e. assimilative practices), styðjandi 

kennsluhætti (e. supportive practices) eða kennsluhætti án 

aðgreiningar (e. inclusive practices)?  

Til þess að svara fyrstu rannsóknarspurningunni tók rannsakandi viðtöl haustið 

2019 við tvo leikskólakennara sem hafa mikla þekkingu og reynslu af 
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viðfangsefninu í íslenskum leikskólum. Aðferðirnar sem kennararnir greindu 

frá í viðtölunum lögðu svo grunnninn að spurningalista en þar mátti einnig 

finna aðferðir sem nefndar eru LAP og eru kynntar í þriðja hluta bókarinnar 

Linguistically appropriate practice: A guide for working with immigrant 

children eftir Roma Chumak-Horbatch. Rannsakandi lagði síðan 

spurningalistann fyrir í þremur facebook hópum sem ætlaðir eru 

leikskólakennurum landsins veturinn 2019-2020. 104 leikskólakennarar 

svöruðu spurningalistanum, eða um 6,5% allra leikskólakennara hér á landi.  

Uppbygging meistaraprófsverkefnisins er á þá leið að fyrst er fræðileg 

umfjöllun um viðfangsefnið og í kjölfarið farið yfir rannsóknaraðferð 

verkefnisins þar sem gerð verður grein fyrir blandaðri rannsóknaraðferð og 

hvað felst í því að nýta slíka aðferð í rannsóknum. Því næst verða niðurstöður 

rannsóknarinnar kynntar og svör leikskólakennara við hverri spurningu sett 

fram í formi stöpla- og kökurita. Að lokum eru umræður þar sem 

niðurstöðurnar verða fléttaðar saman við fræðilega umfjöllun um efnið.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar 

Þessi kafli inniheldur þá fræðilegu umfjöllun sem liggur að baki rannsókninni. 

Hér verður rætt um fjölmenningarsamfélag og menntun þar sem rýnt verður í 

hugtökin fjölmenningarleg menntun, skóli margbreytileikans og viðhorf 

leikskólakennara til fjölmenningar. Næst verður sjónum beint að tungumálum 

í fjölmenningarsamfélagi þar sem farið verður yfir hugtökin móðurmál, 

eintyngi, tvítyngi og fjöltyngi. Einnig verður rætt um málkunnáttu og 

málnotkun, þögla tímabilið, áhrif tungumáls á sjálfsmynd og virkt tvítyngi. Þar 

á eftir verður fjallað um leikskólann og fjölmenningarsamfélagið og svæði hins 

mögulega þroska. Svo verður farið í kennsluaðferðir og kennsluhætti þar sem 

gerð verður grein fyrir þremur mismunandi kennsluháttum en þeir heita 

aðlagandi kennsluhættir, samlagandi kennsluhættir og kennsluhættir án 

aðgreiningar. Einnig verður fjallað um fjölmenningarlega kennslu- og 

starfshætti og aðferðir sem stuðla að fjölmenningarlegu námi sem nefnast LAP. 

Að lokum verður fjallað um samstarf heimilis og skóla.  

2.1 Fjölmenningarsamfélag og menntun 

Á undanförnum árum hefur íslenskt samfélag smám saman orðið mun 

fjölbreyttara en áður var. Nú er ekki lengur hægt að áætla að samborgarar séu 

einsleitur hópur sem býr allur við sama menningararf, sömu trú, sömu 

þjóðfélagsstöðu og sama gildismat. Þessar breytingar eiga sér stað meðal 

annars vegna vaxandi fjölda aðflutts fólks hér á landi (Jón Torfi Jónasson, 

2006, bls. 67; Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 155). Margar ástæður eru fyrir því 

að einstaklingar flytja til annarra landa og má þar meðal annars nefna nýtt starf, 
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nám eða jafnvel til þess að flýja erfitt ástand í heimalandinu. Dvalartíminn er 

mjög misjafn, sumir ætla sér að koma í stutta heimsókn til landsins, aðrir í 

nokkur ár eða jafnvel að setjast hér að varanlega. Innflytjendur koma frá 

ólíkum löndum, tala ólík tungumál og eiga ólíka menningu (Samúel Lefever 

og Inga Karlsdóttir, 2010, bls. 111). Því má áætla að íslensk menning standi 

ekki í stað heldur sé í stöðugri þróun og undir stöðugum áhrifum frá öðrum 

menningarstraumum (Guðrún Pétursdóttir, 1999, bls. 34). Einstaklingar í 

samfélaginu mótast þó af ólíkri menningu og ákveðnum þáttum menningar. 

Einnig er hægt að venja sig af menningu og tileinka sér nýja menningu. Sumir 

þættir menningar haldast svo óbreyttir yfir lengri tíma á meðan aðrir þættir taka 

breytingum (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a, bls. 30). 

Við lifum nú í fjölmenningarsamfélagi þar sem fjölbreytileikinn er meiri en 

nokkru sinni (Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 35). Þar búa og starfa 

saman einstaklingar af ólíkum menningarlegum, trúarlegum og tungumála 

uppruna (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b, bls. 252). Á síðustu árum hefur farið 

fram mikil umræða um tungumál, kennslu tungumála, móðurmál og ýmsar 

aðstæður tengdar tungumálum. Þar sem tungumál er alltaf háð umhverfi þá má 

áætla að athugun á tungumáli sé einnig greining á menningu (Sigurður 

Konráðsson, 2007, bls. 134).  

2.1.1 Fjölmenningarleg menntun 

Með því að leggja áherslu á fjölmenningarlega menntun (e. multicultural 

education) gefst tækifæri til þess að veita börnum fræðslu um mismunandi 

menningu, þjóðir og trúarbrögð. Þar læra börnin að menningarbakgrunnur 

hvers og eins er dýrmætur og fjölbreyttur, persónulegur og einstakur sem leiðir 

til þess að þau læra að setja sig í spor annarra og sýna meiri samkennd með 

öðrum. Í umræðunni um fjölmenningu er mikilvægt að leggja áherslu á að öll 

börn fái tækifæri til þess að lifa og aðlagast í nýju samfélagi þó án þess að þau 

upplifi samlögun og uppgjöf eigin gilda og viðhorfa (Guðrún Pétursdóttir, 
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1999, bls. 36). Það er hlutverk leikskólakennara í fjölmenningarlegu skólastarfi 

og menntun að leggja áherslu á mikilvægi virðingar og samkenndar í 

samskiptum. Mikilvægt er að sýna virðingu og skilning gagnvart 

einstaklingum af öðrum uppruna, sem tala jafnvel annað tungumál og hafa aðra 

menningu. Þannig læra börnin að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. 

Með því að leggja áherslu á samkennd er víðsýni barna örvuð og þau hvött til 

að velta fyrir sér fjölbreyttu útliti og fjölbreyttri hegðun einstaklinga og þau 

hvött til að bera virðingu fyrir því að aðrir líti öðruvísi en þau sjálf (Guðrún 

Pétursdóttir, 1999, bls. 40-41).  

2.1.2 Skóli margbreytileikans 

Íslensk menntastefna er byggð á hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar 

eða skóla margbreytileikans sem skírskotar til skóla fyrir alla, sama hvert 

framlag þeirra til margbreytileikans er (Ólafur Páll Jónsson, 2016, bls. 96). 

Áherslur hugmyndafræðinnar kalla á að skólastarf sé skipulagt á þann veg að 

kennarar hafa það hlutverk að styðja við fjölbreyttan nemendahóp í 

þekkingarleit og sköpun (Grétar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016, 

bls. 24). UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) sér skóla án aðgreiningar sem áhrifaríka nálgun til að bregðast 

við síauknum fjölbreytileika barna á jákvæðan hátt. Þar er lögð áhersla á að 

fjölbreyttar þarfir einstaklinga séu ekki vandamál sem þarf að leysa heldur 

tækifæri til auðugra náms fyrir öll börn. Þar setur skólinn sér það markmið að 

virkja nemendur í eigin námi, samfélagi og menningu (Grétar L. Marinósson 

og Dóra S. Bjarnason, 2016, bls. 24; UNESCO, 2005, bls. 12-13). 

Á Íslandi gegna leikskólar mikilvægu hlutverki í þroska og menntun 

barna með annað móðurmál en íslensku. Samkvæmt nýjustu tölum frá 

Hagstofu Íslands þá voru 2572 börn með annað móðurmál en íslensku í 

leikskólum landsins árið 2018 en það eru 13,7% allra barna í leikskólum 

landsins (Hagstofa Íslands, e.d.b.). Í ljósi þess hversu stór hluti barna í 
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íslenskum leikskólum eru tví- eða fjöltyngd er mikilvægt að velta því fyrir sér 

hversu vel leikskólar landsins tileinka sér hugmyndafræðina um skóla 

margbreytileikans og í hverju hún felst. 

2.1.3 Viðhorf leikskólakennara til fjölbreytileika 

Á árum áður þegar íslenskt samfélag var einsleitara en það er í dag var mun 

meira samræmi í viðhorfum og væntingum fólks til samfélagsins. Þá voru 

einnig einsleitari hugmyndir um það hvernig börn áttu að haga sér, hvað 

einkenndi gott uppeldi og góða kennara. Í dag einkennist samfélagið aftur á 

móti af miklum fjölbreytileika sem meðal annars endurspeglast í fjölbreytilegu 

viðhorfi fólks (Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 28). Þessi mikli 

fjölbreytileiki birtist meðal annars í mismunandi tungumálum en hér á landi 

hefur mátt greina tvö sjónarmið sem snúa að tungumálakennslu í skólakerfinu. 

Fyrra sjónarhornið er að hlutverk skólakerfisins sé að kenna íslensku sem 

annað mál og að börn sem eigi annað móðurmál eigi eingöngu að tala og bæta 

færni sína á því utan veggja skólans. Seinna sjónarhornið er að mikilvægt sé 

að gefa börnum fleiri tækifæri til þess að læra og nota móðurmál sitt í 

skólanum. Ef tileinka á sér seinna sjónarhornið er mikilvægt að velta því fyrir 

sér með hvaða hætti eigi að samtvinna móðurmál tví- og fjöltyngdra barna við 

starfið í skólanum. Það þarf einnig að tryggja að nám á móðurmálinu tengist 

með markvissum hætti námi barnanna og leiði ekki til þess að það fari 

eingöngu fram í sérkennslu því það gæti leitt til frekari jaðarsetningu barnanna 

(Hanna Ragnarsdóttir og Fríða B. Jónsdóttir, 2016, bls. 175). Það er ekki hægt 

að ætlast til þess að allir séu sammála um öll málefni en nauðsynlegt er að 

samkomulag náist um ákveðin grundvallaratriði sem snúa að börnum og námi 

þeirra. Samræðan um grundvallaratriðin verður að eiga sér stað meðal 

starfsfólks leikskólans. Það mun veita börnum öryggi og eykur jafnframt 

líkurnar á því að foreldrar treysti leikskólanum ef þau upplifa að starfsfólkið 
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sé samstíga í hugmyndum og aðgerðum (Nanna Kristín Christiansen, 2011, 

bls. 28-29). 

 Allir sem hafa komið nærri leikskólastarfi vita að menntun 

einstaklinga sem bera hitann og þungann af starfi leikskóla skiptir miklu máli 

(Jón Torfi Jónasson, 2006, bls. 36). Fagmennska leikskólakennara byggist á 

menntun, þekkingu, siðferði og viðhorfum til starfsins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 8). Leikskólakennari þarf að búa yfir 

ákveðinni þekkingu og færni til þess að nám fari fram hjá barni sem talar 

eingöngu annað tungumál en íslensku og býr við heimamenningu sem er 

gjörólík íslenskri menningu. Hann þarf að vita hvernig hægt sé að nýta leikinn 

til þess að efla íslensku sem annað mál og stuðla að góðum félagslegum 

samskiptum í hópnum á markvissan hátt (Hanna Ragnarsdóttir og Fríða 

Jónsdóttir, 2016, bls. 170-171). Þær aðferðir sem leikskólakennarar styðjast 

við í starfi með tvítyngdum börnum litast að miklu leyti af hugmyndum þeirra, 

reynsluheimi og menntunarlegum bakgrunni. Ef kennari hefur það viðhorf að 

börnum sé ætlað að búa í eintyngdu umhverfi og tileinka sér eitt tungumál er 

líklegt að hann líti á tvítyngi sem frávik í þroska og telji að það kalli á sérstakar 

aðgerðir, t.d. með sérkennslu. Aftur á móti ef hann hefur það viðhorf að tví- og 

fjöltyngi sé eðlilegt í þroska barna þá er mun ólíklegra að hann noti sértækar 

aðgerðir (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 101). 

2.2 Tungumál í fjölmenningarsamfélagi 

Barn tileinkar sér tungumál til þess að eiga í samskiptum við einstaklinga í 

umhverfi sínu (Vygotsky, 1978, bls. 89). Skilgreining á móðurmáli samkvæmt 

íslenski orðabók er ,,mál sem einhver hefur lært sem barn og er alinn upp við“ 

(Mörður Árnason, Árni Böðvarsson og Laufey Leifsdóttir, 2010, bls. 679). 

Móðurmál læra börn af foreldrum eða öðrum sem annast það. Máltakan heldur 

síðan áfram þar sem börn læra hvert af öðru og um leið halda þau áfram að 
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læra af fullorðnum. Áætla má að eiginlegri máltöku ljúki þegar barnið er á 

aldrinum fjögurra til sex ára, en barnið hættir þó aldrei að læra móðurmálið 

(Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 135). 

 Barn er talið eintyngt (e. monolingual) ef það talar eitt tungumál, 

tvítyngt (e. bilingual) ef það talar tvö tungumál og fjöltyngt (e. multilingual) 

ef það talar fleiri en tvö tungumál (Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 138; Þórdís 

Gísladóttir, 2004, bls. 146). Í þeim skilningi geta börn átt fleiri en eitt 

móðurmál. Yfirleitt er talað um að börn læri annað eða þriðja mál ef þau læra 

tungumálin í umhverfinu í sínu málsamfélagi eftir að þau hafa tileinkað sér 

móðurmálið. Hér er sem dæmi átt við börn innflytjenda sem læra annað 

tungumál en móðurmálið utan heimilisins. Ef unnið er að því að viðhalda færni 

barna á báðum tungumálum þá ættu þau að geta orðið tvítyngd. Að vera 

tvítyngdur er að eiga móðurmál en tileinka sér íslensku sem annað mál burt 

séð frá því á hvaða stigi færni hans er í íslensku. Hér er þó gengið út frá því að 

barnið hafi alla burði til þess að verða tvítyngt þar sem máláreitið í umhverfinu 

er talið nægilega mikið (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 14). 

2.2.1 Að eiga annað móðurmál en íslensku 

Í raun er það algengt og útbreitt á heimsvísu að einstaklingur búi yfir færni í 

fleiri en einu tungumáli og reyndar er talið að eintyngdir einstaklingar séu í 

minnihlutahópi meðal jarðarbúa þar sem tví- og fjöltyngdir eru í meirihluta 

(Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 101). Þegar einstaklingur flytur í nýtt land 

þar sem hann hefur enga færni í meirihlutamálinu þá þarf hann að takast á við 

það verkefni að læra nýja tungumálið. Slíkt krefst áhuga, tíma og vinnu og 

margt getur haft áhrif á hversu vel gengur eins og aldur, færni í öðrum 

tungumálum, viðhorf og þarfir (Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010, bls. 

110).  

 Þar sem kunnátta í mörgum tungumálum telst vera lykill að ýmsum 

tækifærum í hinum stóra heimi mætti áætla að flestir myndu telja það sem 
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forréttindi að búa við slíka færni. Umræðan snýr þó iðulega að kostum og 

göllum þess að vera tví- eða fjöltyngdur. Þá er til dæmis lögð áhersla á 

hugsanleg vandamál sem geta fylgt því að þurfa að læra tvö eða fleiri tungumál 

á sama tíma og jafnvel mælt er með því að foreldrar íhugi vandlega hvort þeir 

vilji ala barnið sitt upp sem tví- eða fjöltyngt. Þessar áherslur eru litaðar af 

þeim hugmyndum að tví- og fjöltyngi geti leitt til vandamála sem tekur mikla 

vinnu að leysa úr (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 116; Þórdís Gísladóttir, 

2004, bls. 148). Kostir við að kunna fleiri en eitt tungumál eru þó augljósir. 

Sem dæmi má nefna að það er ómetanlegt fyrir barn að geta átt í samskiptum 

við foreldra og fjölskyldu á móðurmáli sínu. Þá getur barnið verið í góðu 

sambandi við ömmur og afa eða aðra ættingja sem tala tungumálið og með því 

byggt upp nánara samband og átt rætur í fleiri en einni menningu (Chumak-

Horbatch, 2012, bls. 27; Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 151).  

2.2.2 Málkunnátta og málnotkun fjöltyngdra barna 

Mikilvægt er að hafa í huga að þeir sem eru tví- og fjöltyngdir séu ekki allir 

settir undir sama hattinn hvað varðar tungumálahæfni. Það er misjafnt á hvaða 

stigi tvítyngi einstaklinga er því sumir eru mjög hæfir á tveimur tungumálum 

en yfirleitt er annað tungumálið notað oftar og er meira ríkjandi. Það er því 

betra að flokka einstaklinga ekki beint í flokkana eintyngdur eða tvítyngdur 

heldur að taka tillit til þess að þeir hafa mis mikla tvítyngishæfni. Þessari hæfni 

er betur lýst sem rófi sem spannar kunnáttu einstaklings á einu máli eingöngu 

til kunnáttu á tveimur tungumálum og allt þar á milli. Það er jafnvel algengt 

hjá einstaklingum sem tala tvö tungumál reiprennandi að kunnáttan sé ójöfn 

og telja margir að það sé ómögulegt fyrir einstakling að búa yfir hnífjafnri 

kunnáttu á báðum tungumálum (Deverakonda, 2013, bls. 84; Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2007, bls. 102-103). 

Í samfélögum sem eru að mestu eintyngd og ekki er gert ráð fyrir því 

að börn noti annað tungumál heima en í skóla geta komið upp ýmis vandamál. 
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Í flestum íslenskum leikskólum eru börn sem tala ekki tungumálið og þurfa 

stuðning til þess að þau geti nýtt sér það sem þar fer fram. Velta má þó fyrir 

sér hvort það sé ekki gert of mikið úr vandanum þar sem miðað er við 

málkunnáttu og málnotkun eintyngdra barna. Málkunnátta og málnotkun 

tvítyngdra barna er með allt öðru móti en hjá eintyngdum börnum og 

ósanngjarnt er að gera ráð fyrir því að tvítyngt barn hafi sömu kunnáttu á 

báðum málum og eintyngt á einu máli (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 152). 

Sérstaða tví- og fjöltyngdra barna er sú að máltaka þeirra dreifist á tvö eða fleiri 

tungumál. Það tekur tví- og fjöltyngt barn lengri tíma að læra tungumálin tvö 

eða fleiri heldur en það tekur eintyngt barn að læra eitt. Er það vegna þess að 

hraði máltökunnar er að einhverju leyti háð hversu miklum tíma þau verja í 

hvert tungumál (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 124).  

Það er mikilvægt fyrir leikskólakennara og aðra sem vinna með 

börnum sem eiga annað móðurmál en íslensku að vera meðvitaðir um þann 

mikla mun sem er á málkunnáttu og málnotkun hjá tví- og fjöltyngdum 

börnum. Þessi mikli munur stafar meðal annars af ólíkri reynslu einstaklinga 

(Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 104; Gutierrez-Clellen og Kreiter, 2003, bls. 

277). Börn koma ekki í leikskólann með engin fyrri kynni af tungumálum og í 

flestum tilfellum byrja þau með einhverja færni á móðurmáli sínu. Flest börn 

af erlendum uppruna hafa heyrt meirihlutamálið í sjónvarpi, tölvuleikjum, hjá 

eldri systkinum og af öðrum í samfélaginu. Margir foreldrar vilja að börnin 

þeirra þrói með sér færni á móðurmálinu og að þau tengist fjölskyldu sinni en 

að sama skapi læri meirihlutamálið til þess að þeim gangi vel í skóla og seinna 

í lífinu (Chumak-Horbatch, 2012, bls. 25; 33).  

Þegar leikskólakennarar ákveða hvaða náms- og starfsháttum skal 

beita í starfi með tví- og fjöltyngdum börnum er mikilvægt að hafa í huga að 

þau hafa ekki öll sömu þarfir. Það skiptir því miklu máli að þeir hafi góðan 

skilning á þessum þáttum. Ef skilningurinn er lítill þá er hætta á að gerðar séu 

of litlar eða of miklar væntingar til málkunnáttu og málnotkunar barnanna. 
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Vegna slakrar kunnáttu í íslensku eiga börn með annað móðurmál oft erfitt 

með nám og eiga jafnvel takmörkuð samskipti við jafnaldra og fullorðna. Hér 

er ekki eingöngu átt við unga innflytjendur heldur einnig börn sem hafa alist 

upp á heimilum þar sem annað tungumál en íslenska er notuð að hluta eða öllu 

leyti. Leikskólakennarar og foreldrar lenda oft í þeirri stöðu að erfitt sé að átta 

sig á því hvort ástæða sé til að hafa áhyggjur af barninu og hvort grípa þurfi til 

sérstakra aðgerða (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 104-105). 

Við slíkar aðstæður er mikilvægt að líta til rannsókna en þær gefa góð 

rök fyrir því að tví- og fjöltyngi valdi ekki málþroskaröskunum né eykur 

alvarleika slíkra raskana (Kay-Raining Bird, Cleave, Trudeau, Elín Þöll 

Þórðardóttir, Sutton og Throdpe, 2005, bls. 196; Paradis og Crago, 2000, bls. 

29-30). Niðurstöður fjölmargra rannsókna gefa til kynna að það þurfi ekki að 

forða börnum frá tví- og fjöltyngi heldur er tímabært að samfélagið og 

skólakerfið einblíni frekar á að koma enn frekar til móts við börn með annað 

móðurmál með því að leggja meiri áherslu á fjölbreytileika og umburðarlyndi 

(Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 152). 

2.2.3 Þögla tímabilið 

Börn sem ekki geta tjáð sig á máli sem aðrir skilja geta átt erfitt með að átta 

sig á slíkum aðstæðum og upplifa sig jafnvel ekki hluta af hópnum en þar geta 

afleiðingarnar birst í óæskilegri hegðun og kvíða. Lengi vel hefur verið talið 

eðlilegt að í máltöku annars máls gangi börn í gegnum svokallað þögult tímabil 

(e. silent period) þegar þau hafa ekki færni í meirihlutamálinu og segja jafnvel 

ekki orð í vikur, mánuði eða ár vegna þess að þau átta sig á því að móðurmál 

þeirra er ekki samþykkt af umhverfinu. Þögla tímabilið hefur verið talið 

mikilvægt og jafnvel eðlilegt í því ferli að tileinka sér nýja tungumálið. Börnin 

nýti tímabilið til þess að gefa allt upp sem þau þekkja, læra nýtt tungumál, æfa 

sig í einrúmi, endurtaka og prófa sig áfram á meirihlutamálinu. Samkvæmt 

þessum hugmyndum þurfa börnin að eiga samskipti við nýtt umhverfi með því 
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að skilja við móðurmál sitt, verða einmanna og félagslega einangruð. Eftir 

vikur, mánuði eða ár af því að segja ekki orð munu þau hægt og rólega bæta 

færni sína á meirihlutamálinu með því að halda áfram að æfa sig (Chumak-

Horbatch, 2012, bls. 31).  

 Í bók sinni Linguistically appropriate practice: A guide for working 

with immigrant children, byggir Roma Chumak-Horbatch (2012) á kenningum 

og rannsóknum um mikilvægi móðurmáls og menningar fyrir tví- og fjöltyngd 

börn. Hún telur að þögla tímabilið sé í raun ekki eðlilegur hluti máltöku annars 

máls heldur megi frekar tengja það öðrum þáttum. Þar sem börn byrja í 

leikskólanum með einhvern grunn í móðurmáli sínu þá telur hún að það geti 

ekki verið rétt að áætla að börn þurfi að ganga í gegnum þögult tímabil sem 

einkennist af einmannaleika og hjálparleysi til þess að bæta færni sína á öðru 

tungumáli. Chumak-Horbatch telur að þögla tímabilið sé í raun neikvæð 

afleiðing þeirra skilaboða sem umhverfið gefur börnunum, það einkennist 

eingöngu af meirihlutamálinu og hefur þau áhrif að barn sem skilur ekki nýja 

tungumálið vill ekki eiga samskipti við neinn og þagnar. Börnin komast 

fljótlega, með beinum og óbeinum skilaboðum, að því að tungumálið sem þau 

kunna er ekki mikilvægt þar sem enginn hvetur þau til að nota móðurmálið og 

stundum er þeim jafnvel bannað að nota það (Chumak-Horbatch, 2012, bls. 

31-32; Deverakonda, 2013, bls. 76). Með því að leggja eingöngu áherslu á 

meirihlutamálið getur vaknað upp gremja meðal barnanna sem leiðir til minni 

áhuga á nýja tungumálinu og nýrri menningu. Þar er verið að gera lítið úr 

móðurmálinu sem getur haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd barnsins (Chumak-

Horbatch, 2012, bls. 42; Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 121-122). 

2.2.4 Tungumál og sjálfsmynd 

Í aðalnámskrá leikskóla (2011) er sérstaklega tekið fram að líðan barna hefur 

áhrif á sjálfsmynd þeirra. Þegar rætt er um hugtakið sjálfsmynd er átt við þær 

hugmyndir, tilfinningar og viðhorf sem einstaklingur hefur um sjálfan sig. 
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Undir það fellur sem dæmi vitneskja um þjóðerni og kynferði. Samskipti og 

aðstæður geta haft mikil áhrif á sjálfsmynd einstaklings og er hún í mótun allt 

lífið. Því þarf að tryggja hvetjandi námsumhverfi þar sem barnið fær tækifæri 

til þess að trúa á eigin hæfni, sýna áhuga, vilja og getu til þess að takast á við 

hin ýmsu verkefni (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007, bls. 79; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 30).  

Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um að ung börn eru sérstaklega 

viðkvæm fyrir félagslegum þrýstingi frá bæði einstaklingum í umhverfi sínu 

og þeirra innri þörf til að passa í hópinn. Börnin þurfa jafnvel ekki að fara út 

af heimili sínu til þess að upplifa sig öðruvísi en aðrir. Börn þurfa ekki annað 

en að kveikja á sjónvarpinu til þess að sjá að þau tala annað tungumál, líta 

öðruvísi út, sýna öðruvísi hegðun og ef til vill koma þau til með að tengja 

þennan mismun á neikvæðan hátt. Snemma átta þau sig á því að ef þau ætla að 

taka þátt í samfélaginu sem þau búa í þá þurfa þau að læra meirihlutamálið. 

Því yngri sem börnin upplifa þennan mismun því meiri áhrif hefur það á færni 

þeirra á móðurmálinu. Ung börn eru ekki orðin nógu fær á sínu móðurmáli til 

þess að verða ekki fyrir áhrifum af öllu áreitinu á nýja tungumálinu í umhverfi 

sínu. Þó að börnum geti verið sama um hvar þau eru í virðingarstiganum í 

leikskólanum þá vilja þau öll tilheyra og vera samþykkt af umhverfinu. Þau 

upplifa snemma að ef þau læra ekki meirihlutamálið þá munu þau ekki geta 

tekið þátt í starfinu í leikskólanum. Það leiðir til þess að börnin leggja áherslu 

á að læra nýja tungumálið og setja móðurmál sitt í skammakrókinn með því að 

fela það. Þetta ferli hefur í mörgum tilfellum þær afleiðingar að börnin gefa 

upp móðurmál sitt. Viðhorf leikskólakennara og annars starfsfólk leikskóla 

gagnvart móðurmáli barns getur því haft mikil áhrif á getu barns til að viðhalda 

móðurmáli sínu og koma í veg fyrir að þau tileinki sér eingöngu 

meirihlutamálið (Chumak-Horbatch, 2012, bls. 30, 32; Deverakonda, 2013, 

bls. 77; Hanna Ragnarsdóttir og Fríða B. Jónsdóttir, 2016, bls. 159; Wong-

Fillmore, 1991, bls. 341-342). 
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 Allir málnotendur eru tengdir móðurmáli sínu tilfinningalegum 

böndum og líta á það sem hluta af þeim sjálfum (Sigurður Konráðsson, 2007, 

bls. 136). Það er því erfitt þegar börn missa færni á sínu móðurmáli og bitnar 

það einna helst á samskiptum þeirra við foreldra sína og fjölskyldu. Þegar 

foreldrar geta ekki átt samskipti við börnin sín þá eiga þeir ekki auðvelt með 

að miðla til þeirra þekkingu og gildum sem leiðir til þess að skil myndast á 

milli fjölskyldumeðlima. Einnig munu eldri fjölskyldumeðlimir eiga erfitt með 

að miðla fjölskyldugildum, siðferði, trú, hefðum og þekkingu til barns vegna 

samskiptaörðugleika (Deverakonda, 2013, bls. 78, 87; Wong-Fillmore, 1991, 

bls. 343). Það liggur því í augum uppi að móðurmál skiptir sköpum fyrir þróun 

sjálfsmyndar, sjálfsvirðingar og vellíðanar hjá barni (Hassanzadeh o.fl., 2011, 

bls. 41).  

2.2.5 Að læra tvö eða fleiri tungumál á sama tíma 

Wong-Fillmore (1991) telur að börn ættu að læra annað tungumál en að það 

ætti ekki að neyða þau til þess áður en þau hafa náð nógu góðri færni á sínu 

móðurmáli (Wong-Fillmore, 1991, bls. 345-346). Margar rannsóknir benda 

sterklega til þess að góður grunnur í fyrsta máli barnsins og áframhaldandi 

örvun þess máls auki getu barnsins til þess að tileinka sér annað mál (Durán, 

Roseth og Hoffman, 2010, bls. 215; Gutierrez-Clellen og Kreiter, 2003, bls. 

277; Hassanzadeh o.fl., 2011, bls. 41; Kohnert, Yim, Nett, Kan og Duran, 

2005, bls. 256; Sigríður Ólafsdóttir, 2010, bls. 16). Þess vegna er ekki talið 

æskilegt að móðurmálið víki fyrir nýju máli, heldur að kunnátta barnsins á 

báðum tungumálum styrkist samhliða og að þau styðji við hvort annað (Elín 

Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 118).  

Með því að horfa á tví- og fjöltyngd börn sem einstaklinga sem eru að 

þróa með sér tvö tungumál á sama tíma, viðurkennum við mikilvægi 

móðurmáls þeirra og stuðlum að virku tvítyngi (Chumak-Horbatch, 2012, bls. 

23). Tungumál tví- og fjöltyngdra barna vinna saman og það er sterk tenging á 
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milli þeirra. Þrátt fyrir að tungumálin virðast ólík á yfirborðinu þá eru þau ekki 

aðskild. Í réttum aðstæðum og með viðeigandi hvatningu og örvun tengjast 

tungumál barnsins og færnin eykst á báðum málunum (Chumak-Horbatch,, 

2012, bls. 27). Það er bæði algengt og eðlilegt að tví- og fjöltyngd börn noti 

bæði tungumálin á sama tíma og skipti á milli þeirra. Slíkt hefur verið kallað 

málvíxl (e. code mixing). Talið er að málvíxl sé mikilvægur þáttur í 

málkunnáttu, málnotkun og málfarslegrar sjálfsmyndar tví- og fjöltyngdra 

einstaklinga. Ein af ástæðum fyrir því að einstaklingur notar málvíxl er ef hann 

telur eða finnur að orðaforði sinn á öðru málinu dugi ekki til samskipta. Það er 

þó einnig algengt að tvítyngdir einstaklingar sem hafa mjög góða færni á 

báðum tungumálum víxli á milli þeirra við ákveðnar aðstæður og eru þá jafnvel 

meðvitaðir um hvernig þeir víxla og hvenær (Chumak-Horbatch, 2012, bls. 29; 

Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 153-154). 

 Það er því ekki einfalt fyrir börn að læra tvö eða fleiri tungumál á sama 

tíma. Það er ferli sem er flókið og tímafrekt en að sama skapi mjög gefandi 

fyrir barnið (Chumak-Horbatch, 2012, bls. 29). Skólakerfi sem stuðlar að virku 

tvítyngi gerir barninu kleift að öðlast betri skilning á námsefninu, jákvæðari 

viðhorf til skólans, aukið sjálfsöryggi, aukin sjálfsvirðing og háleitari markmið 

(Hassanzadeh o.fl., 2011, bls. 45). Einnig er talið að þeir sem alast upp við 

fleiri en eitt tungumál séu næmir í samskiptum við einstaklinga af ólíkum 

uppruna og eiga auðveldara með að sýna samlíðan með öðrum. Þau eru 

ólíklegri að sýna fordóma og eru umburðarlyndari gagnvart fjölbreytileika en 

þeir sem tala eingöngu eitt tungumál (Deverakonda, 2013, bls. 80; Þórdís 

Gísladóttir, 2004, bls. 151).  

2.3 Leikskólinn og fjölmenningarsamfélagið  

Leikskólinn er fyrsta skólastigið og upphaf formlegrar menntunar. Samkvæmt 

aðalnámskrá leikskóla (2011) á leikskólinn í samstarfi við foreldra að fylgjast 
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með og efla alhliða þroska allra barna með því að veita þeim hvetjandi 

námsumhverfi. Leikskólinn á einnig að vera samfélag þar sem áhersla er lögð 

á styrkleika hvers barns og að komið sé fram við alla af virðingu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 24). Í leikskólanum læra börnin af 

fullorðnum í kringum sig meðal annars með því að spyrja og svara spurningum. 

Þar fær barnið margskonar upplýsingar og lærir allskonar færni (Vygotsky, 

1978, bls. 84). 

 Í leikskólanum er leikurinn þungamiðja starfsins sem meginnámsleið 

barna. Hann getur bæði verið markmið og leið. Þegar leikurinn er nýttur sem 

leið eru sett fram ákveðin markmið sem ætlunin er að ná í gegnum leikinn 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 27). Með því að styðjast við 

leikinn fást ómetanleg námstækifæri til þess að vinna með málþroska, lýðræði 

og félagsleg samskipti (Hanna Ragnarsdóttir og Fríða B. Jónsdóttir, 2016, bls. 

170). Börn eru félagsverur og nota ýmsar leiðir til þess að tjá sig og eiga í 

samskiptum við aðra. Auk tungumálsins nota þau hljóð, látbragð, leikræna 

tjáningu, snertingu, tónlist, dans og myndmál (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 29). 

 Við upphaf leikskólagöngu er lagður grunnur að samstarfi heimilis og 

skóla. Þar þurfa samskipti að einkennast af samvinnu, gagnkvæmri virðingu 

og skilningi fyrir ólíkum viðhorfum og tilfinningum. Mikilvægt er að nýta þau 

tækifæri sem gefast til daglegra samskipta eins og þegar foreldrar koma með 

börn sín í leikskólann og þegar þau eru sótt. Þar er meðal annars hægt að gefa 

foreldrum upplýsingar um starfið í leikskólanum, líðan og þroska barnsins og 

hlusta á skoðanir og hugmyndir foreldra. Það skiptir miklu máli að það ríki 

traust á milli heimilis og skóla og að allir aðilar upplifi að þeir geti deilt 

sjónarmiðum sínum og teknar séu sameiginlegar ákvarðanir sem varða einstök 

börn (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 33).  
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2.3.1 Svæði hins mögulega þroska 

Lev Vygotsky taldi að leikur barnsins væri mikilvægur fyrir þroska þess þar 

sem hann ætti sér stað á svæði hins mögulega þroska (e. zone of proximal 

development). Í leik sýnir barnið oft þroska sem væri meiri en sá sem það sýnir 

við daglegar athafnir. Sú færni sem er á svæði hins mögulega þroska er það 

sem barnið hefur ekki enn lært en getur lært bráðlega með viðeigandi stuðning. 

Vygotsky taldi að það sem barn getur gert í dag með aðstoð getur það gert á 

morgun án stuðnings. Hann taldi að herminám væri ekki eingöngu vélrænt 

ferli. Ef barn á í erfiðleikum með að læra ákveðna færni og kennarinn veitir 

barninu viðeigandi stuðning þá lærir það færnina undir eins. Í þessum 

kringumstæðum er barnið aðstoðað við að læra færni sem er innan svæði hins 

mögulega þroska en ef kennarinn leggur áherslu á að kenna barni færni sem er 

allt of þung fyrir barnið þá nær það ekki að herma eftir kennaranum. Ef færnin 

er ekki innan svæði hins mögulega þroska þá nær barnið ekki að læra hana 

sama hversu oft kennarinn veitir barninu stuðning (Vygotsky, 1978, bls. 86-

88). 

 Kenningar Vygotskys hafa verið nýttar í fjölmenningarlegu skólastarfi 

þar sem þær snúa að námi og þroska í félags- og menningarlegu samhengi. Þar 

er lögð áhersla á samskipti, tungumál og félagsþroska. Á grundvelli kenninga 

Vygotskys hafa fræðimenn þróað kennsluaðferðir sem fela í sér að veita 

börnum stuðning við nám innan svæði hins mögulega þroska (Hanna 

Ragnarsdóttir og Fríða Jónsdóttir, 2016, bls. 171).  

2.4 Kennsluaðferðir og kennsluhættir 

Kennsluaðferð er skilgreind sem það skipulag sem kennari hefur á starfi sínu 

og samskipti hans við börnin. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að 

kennsluaðferðir eru ólíkar og hafa mismunandi markmið (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b, bls. 9). Í kennsluaðferðum er lagður grunnur að námi 
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barnsins þar sem flest tækifæri til að læra skapast í samskiptum á milli 

einstaklinga augnlitis til augnlitis (Hall, 2007, bls. 106). Kennarinn þarf að vera 

meðvitaður um hvernig kennsluaðferðirnar reyna á börnin í starfi og leik. Hann 

þarf að reyna að finna aðferðir sem ögra hugsun barna með margvíslegu móti 

og stuðla að jákvæðum viðhorfum. Aðferðirnar þurfa einnig að hvetja til hæfni 

í sjálfstæðum vinnubrögðum og samvinnu sem og að rækta sköpunargáfu 

barna. Það þarf að tryggja að hvert barn geti notið sín í starfi og leik með því 

að taka tillit til ólíkra þarfa þeirra og finna og rækta hæfileika hvers og eins 

(Börkur Hansen, 2013, bls. 77; Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 28). 

 Þar sem mikill fjölbreytileiki ríkir í barnahópnum þarf kennarinn að 

gera sitt besta við að mæta þörfum allra barna þrátt fyrir að þau búi við ólíkar 

aðstæður, hafi mismunandi áhugamál og styrkleika (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999b, bls. 32-33). Kennari getur fléttað saman kennsluaðferðir og mælir 

margt með því að það sé gert (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 77). Það er 

mikilvægt að börn fái tækifæri til að læra með mismunandi kennsluaðferðum 

þar sem sumum henta útskýringar meðan öðrum gengur betur að fá að vinna í 

höndunum. Með því að styðjast við ólíkar kennsluaðferðir er verið að auka 

líkur á því að flest börn njóti góðs af starfinu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 

67). Einnig er talið að börn sem eru feimin, haldin félagsfærni eða kjörþögla 

(e. selective mutism) eiga auðveldara með að tjá sig og skiptast á skoðunum í 

litlum og vel skipulögðum hópum en í stórum hóp (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 

2013, bls. 229). 

Það er mikilvægt að taka tillit til þess að hver kennsluaðferð einkennist 

líka af kennaranum sem beitir henni. Samskipti á milli kennara og barna hafa 

einnig áhrif þar sem útfærslumunur eins og orðalag, truflun og óyrt tjáning eins 

og bros getur haft mikil áhrif á hvernig til tekst. Það leiðir til þess að tveir 

kennarar sem beita sömu kennsluaðferð í öllum aðalatriðum geta fengið 

gjörólíka útkomu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 9-10). Kennarar þurfa að 
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ígrunda eigin samskiptaaðferðir, vera upplýstir og setja skýr markmið með 

hagsmuni barna að leiðarljósi (Hall, 2007, bls. 113). 

 Þær kennsluaðferðir sem kennarinn beitir í starfi með börnum mynda 

síðan kennsluhætti hans (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 13). Til þess að 

meta hvort kennarinn aðlagi umhverfið að sínum kennsluháttum eða hvort 

hann aðlagar kennsluhætti sína að umhverfinu sem fyrir er þarf hann að 

ígrunda reglulega eigið viðhorf og skoðanir (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2014, bls. 79). Mikilvægt er að kennari upplifi að hann geti komið fram með 

nýjar hugmyndir sem leiða til framfara í starfi. Hér skiptir skólamenningin 

miklu máli þar sem leggja þarf áherslu á öflugt námsumhverfi sem styrkir 

starfsþróun kennara og gerir þeim kleift að mæta væntingum um skóla 

margbreytileikans (Gerður G. Óskarsdóttir, Amalía Björnsdóttir, Anna Kristín 

Sigurðardóttir, Börkur Hansen, Ingvar Sigurgeirsson, Kristín Jónsdóttir, ...og 

Sólveig Jakobsdóttir, 2014, bls. 328, 342).  

Það skiptir miklu máli að kennari sé áhugasamur um sína kennsluhætti. 

Hann þarf að vera áhugasamur um kennarastarfið, námsefnið, barnahópinn og 

viðhorfum þeirra. Áhugi kennara endurspeglast í öllu fasi hans, svipbrigðum, 

hreyfingum og rödd. Hann birtist einnig í útskýringum kennarans og hvernig 

hann svarar spurningum. Börnin þurfa að upplifa að áhuginn sé einlægur og að 

kennarinn hafi raunverulegan áhuga á því sem þau hafa fram að færa (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b, bls. 15-16). Kennarinn þarf að hlusta á börnin og taka 

mark á skoðunum þeirra og að hagsmunir þeirra hafi meira áhrif á skipulag og 

uppbyggingu skólastarfsins en hefðir segir til um. Börnin þurfa að fá tækifæri 

til þess að koma sjónarmiðum sínum á framfæri svo þau geti haft raunveruleg 

áhrif. Kennarinn þarf því að leita tækifæranna í skólastarfinu og vinna út frá 

þeim (Guðmundur Heiðar Fríðmannsson, 2013, bls. 93). Kennarinn þarf að 

tileinka sér virka hlustun (e. active listening) en það er að veita því athygli sem 

aðrir segja t.d. með svipbrigðum, augnsambandi eða kinka kolli. Hann getur 

einnig sýnt virka hlustun með því að bregðast við því sem sagt er og byggja á 
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því. Virk hlustun er mikilvæg bæði fyrir börnin og kennarann. Fyrir börnin því 

þau upplifa að framlag þeirra sé mikils virði sem hvetur þau áfram og fyrir 

kennarann því hann er þeim mikilvæg fyrirmynd (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, 

bls. 18).   

2.4.1 Fjölmenningarlegir kennsluhættir  

Á undanförnum árum hefur verið vaxandi umræða um mikilvægi  

fjölmenningarlegrar menntunar í skólakerfi á Vesturlöndum þar sem gert er ráð 

fyrir að börn séu af fjölbreyttum uppruna og búi við margskonar menningu. Í 

skólum sem hafa tileinkað sér fjölmenningarlega menntun er lögð áhersla á 

jöfnuð og félagslegt réttlæti og að það beri að virða sérstöðu og sjónarmið allra 

barna (Banks og Banks, 2010, bls. 3-4; Jón Torfi Jónasson, 2006, bls. 66-67). 

Samkvæmt Banks og Banks (2010) ber að hafa fimm áhersluhætti í huga við 

innleiðingu á fjölmenningarlegum kennsluháttum:  

1. Samþætting inntaks og námsefnis: að kennarar þurfa að velta því fyrir 

sér að hve miklu leyti þeir styðjast við fjölmenningarlegt námsefni.  

2. Uppbygging þekkingar: að kennarar velta því fyrir sér hversu mikið 

þeir styðja börn í þekkingarleit, að rannsaka og skilgreina hvernig 

menning og viðmið hafa áhrif á vitneskju þeirra.  

3. Skilgreining á einkennum fordóma og hvernig má draga úr þeim: að 

kennarar þurfa að velta því fyrir sér hvernig breyttar áherslur, þ.e. 

breytt námsefni og kennsluhættir hafa áhrif á viðhorf barna til ólíkra 

kynþátta, þjóðernis eða menningar.  

4. Jöfnun og réttlæti í uppeldisfræði: að kennarar þurfa að velta því fyrir 

sér hvernig ólíkar kennsluaðferðir og kennsluhættir hafa áhrif á hag 

allra barna óháð kyni, menningarbakgrunni, kynþætti og stétt.  
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5. Uppbyggjandi skólamenning: að kennarar þurfa að vera góðar 

fyrirmyndir og stuðla að jafnrétti milli kynja og stétta (Banks og 

Banks, 2010, bls. 20-23).  

 

Leikskólakennarar og annað starfsfólk leikskóla ætti að geta stuðlað að 

fjölmenningalegu starfi með því að innleiða þá fimm áhersluþætti sem Banks 

telur upp hér að ofan. Í aðalatriðum er þá verið að hvetja börn til þess að vera 

meðvituð um fjölbreytileika mannlífsins með því að viðurkenna og virða að 

það eru ekki allir eins. Það er mikilvægt að boðið sé upp á styðjandi viðhorf í 

leikskólanum til þess að tryggja að fjölmenning sé kynnt á jákvæðan hátt 

(Devarakonda, 2013, bls. 59). Það skiptir miklu máli að kennari hafi góða 

þekkingu á heimlandi og menningu barnanna til þess að hann nái sambandi við 

þau og skilji hugmyndir þeirra og hegðunarmynstur (Guðrún Pétursdóttir, 

1999, bls. 88). Starfsfólk leikskólans, börn og foreldrar þeirra þurfa að taka 

virkan þátt í starfinu til þess að skapa megi öfluga skólamenningu í 

leikskólanum (Banks og Banks, 2010, bls. 20-23). 

2.4.2 Samlagandi kennsluhættir, styðjandi kennsluhættir og 

kennsluhættir án aðgreiningar 

Í velheppnuðum skóla margbreytileikans er lögð áhersla á að öll börn geti tekið 

þátt í námi og starfi (Ferguson o.fl., 2012, bls. 3). Það er hlutverk 

leikskólakennara að styðja börnin til að finna leiðir til að ná markmiðum 

sínum. Mikilvægt er að kennarinn leggi áherslu á hvatningu og hrós í 

samskiptum til þess að stuðla að því að börnin myndi trú á eigin getu og færni 

til þess að tileinka sér nýja tungumálið (Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 

2010, bls. 118-119). Skipulag tilhögun náms og starfs er mismunandi eftir 

leikskólum en Roma Chumak-Horbatch (2012) flokkar kennsluhætti í þrennt.  
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1. Samlagandi kennsluhættir (e. assimilative practice) þar sem eingöngu 

er lögð áhersla á samlögun að ríkjandi tungumáli og menningu en 

önnur tungumál og menning útilokuð frá leikskólasamfélaginu.  Þar er 

unnið að því að sameina tví- og fjöltyngdu börnin við menningu hinna 

í hópnum og talið nauðsynlegt að þau læri tungumálið, gildi og venjur 

sem höfð eru í leikskólanum.  

2. Styðjandi kennsluhættir (e. supportive practices) þar sem fjölbreyttri 

menningu er fagnað og móðurmál tví- og fjöltyngdra barna talið skipta 

máli. Þrátt fyrir það er sett í forgang að börnin læri tungumálið sem 

talað er í leikskólanum. Í skólanum læra tví- og fjöltyngdu börnin 

stikkorð á móðurmáli sínu til að bæta kunnáttu sína. Þar er lögð áhersla 

á opin og góð samskipti við fjölskyldur með því að þýða tilkynningar 

og upplýsingar sem tengjast skólanum og námi barna á móðurmáli 

þeirra og styðjast við túlk til að koma í veg fyrir misskilning. Í 

skólanum eru skipulagðir fjölmenningalegir viðburðir þar sem börnin 

og fjölskyldur þeirra fagna fjölbreytileikanum.  

3. Kennsluhættir án aðgreiningar (e. inclusive practices) þar sem 

móðurmál tví- og fjöltyngdra barna er samtvinnað námskrá 

leikskólans. Þar kynnast öll börn fjölbreyttum tungumálum og læra orð 

á tungumálum leikskólans. Til þess að styðjast við slíka kennsluhætti 

þurfa kennarar að tileinka sér náms- og starfshætti sem stuðla að virku 

tvítyngi og fjölmenningu og vinna náið með fjölskyldum allra barna 

(Chumak-Horbatch, 2012, bls. 38-40). 

 

Þrátt fyrir að Roma Chumak-Horbatch (2012) skipti kennsluháttunum í þrennt 

þá leggur hún áherslu á að í þeim öllum er verið að vinna markvisst að því að 

börnin læri tungumál samfélagsins. Hún telur að kennsluhættirnir séu ekki 

alltaf aðskildir því það geti orðið skörun á milli samlagandi kennsluhátta og 

styðjandi kennsluhátta og skörun á milli styðjandi kennsluhátta og 
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kennsluhátta án aðgreiningar. Hins vegar telur hún að það hafi ekki átt sér stað 

skörun á milli þeirra kennsluhátta sem teljast ólíkastir en það eru samlagandi 

kennsluhættir og kennsluhættir án aðgreiningar (Chumak-Horbatch, 2012, bls. 

39).  

Sama hvaða kennsluhætti leikskóli aðhyllist er mikilvægt að ákveðin 

vitundarvakning eigi sér stað um mikilvægi móðurmáls fyrir vellíðan barns og 

sjálfsmyndar. Leikskólar landsins þurfa því að gæta þess að börnin finni að 

kunnátta þeirra á móðurmálinu skiptir máli. Þetta má gera án þess að vera með 

formlega kennslu á öðru tungumáli heldur eingöngu með því að sýna því áhuga 

þegar börnin nota móðurmálið í samskiptum, biðja þau um að þýða það sem 

sagt var og alls ekki banna börnum að nota móðurmál sitt í leikskólanum eða 

bregðast við með pirringi þegar það kemur fyrir. Það má ekki gleymast að 

eðlilegt umhverfi tví- og fjöltyngdra barna einkennist af samskiptum á fleiri en 

einu tungumáli og að þeim sé ekki hjálp í því að vera þröngvað til eintyngis. 

Tví- og fjöltyngd börn þurfa sömu aðstæður og eintyngd börn til þess að þróa 

með sér tungumálafærni, þ.e. umhverfi fullt af örvun og hvatningu (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2007, bls. 121-124). 

Breytingum á kennsluháttum verður ekki komið á með því að neyða 

leikskólakennara til að taka upp lausnir sem koma utan frá heldur með því að 

samtvinna aðferðir við þær sem nú þegar eru til staðar í því umhverfi sem 

leikskólakennarinn vinnur í (Hall, 2007, bls. 113). Leikskóli sem vill tileinka 

sér styðjandi kennsluhætti eða jafnvel kennsluhætti án aðgreiningar þurfa að 

hafa góða þekkingu og sýn á getu allra einstaklinga í barnahópnum. Með því 

að styðjast við fjölbreyttar og hvetjandi kennsluaðferðir getur kennari mótað 

árangur og þróun barna. Hann getur sem dæmi gefið börnum fyrirmæli á 

meirihlutamálinu og parað þau saman við móðurmál barnanna en slíkt virðist 

gefa betri árangur í báðum tungumálum þegar til lengri tíma er litið en að gefa 

eingöngu fyrirmæli á öðru tungumálinu (Collier, 1989, bls. 522; Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2007, bls. 101). Talið er að opnar spurningar, möguleikar á 
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endurtekningu, skýr fyrirmæli og endursögn auki möguleika barna til tjáskipta 

og leiði til meiri málfærni (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 40; Wesche og 

Paribakht, 2007, bls. 279).  

2.4.3 LAP 

Styðjast má við margar aðferðir til þess að skólamenning leikskóla fari frá því 

að leggja eingöngu áherslu á meirihlutamálið yfir í að aðlaga náms- og 

starfshætti að fjölbreyttum tungumálum og menningu. Chumak-Horbatch 

tileinkar þriðja kafla bókarinnar Linguistically appropriate practice: A guide 

for working with immigrant children slíkum aðferðum fyrir börn á 

leikskólaaldri. Hún kallar aðferðirnar LAP (e. linguistically appropriate 

practice) og er það ný nálgun til að samtvinna móðurmál og menningu tví- og 

fjöltyngdra barna við starfið í leikskólanum. Aðferðirnar stuðla að virku 

tvítyngi, hvetja börnin til að nota bæði/öll tungumálin í leikskólanum og 

jafnvel nota þau saman (e. translanguaging), hjálpa öllum börnum að meta 

fjölbreytileika tungumála og aðlagast að fjölbreyttu samfélagi (Chumak-

Horbatch, 2012, bls. 51-52). Þegar leikskóli tileinkar sér LAP í starfi er ekki 

verið að ætlast til þess að leikskólakennarar og annað starfsfólk leikskólans 

kunni öll tungumálin sem börnin eiga að móðurmáli. Aftur á móti er þess 

krafist að tví- og fjöltyngi sé mætt með skilningi og að stuðlað sé að virku 

tvítyngi í leikskólanum (Chumak-Horbatch, 2012, bls. 64). 

 Til þess að LAP skili árangri þá skiptir mestu máli að lögð sé áhersla 

á gott samstarf við foreldra og fjölskyldur barnanna. Markmið samstarfsins er 

þá meðal annars að ná að tengja meirihlutamálið og móðurmál barnanna við 

starfið í leikskólanum. Ef það næst þá hljóta allir ágóða af þar sem leikskólinn 

verður fjöltyngt umhverfi. Þar verða fjölskyldur barnanna tengdari, allir 

upplifa sig velkomna í leikskólann og börnin verða skrefinu nær því að tileinka 

sér virkt tvítyngi. Ágóðinn af slíku samstarfi er fyrir alla, tví- og fjöltyngdu 

börnin, foreldra, kennara og öll hin börnin á deildinni (Chumak-Horbatch, 
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2012, bls.79-80). Þátttaka í LAP hjálpar öllum börnum að mynda sjálfsmynd 

sína. Með því að kynna börnum fyrir mismunandi tungumálum og menningum 

mun það hjálpa þeim að svara spurningum um hvað einkennir þau sjálf og hvað 

einkennir aðra í kringum þau. Þegar börn taka þátt í LAP þá komast þau í kynni 

við hvernig einstaklingar tala, lifa, syngja, borða og telja. Ferlið hjálpar þeim 

að aðlagast að nútíma samfélagi sem er fullt af fjölbreytileika (Chumak-

Horbatch, 2012, bls. 100). 

2.5 Samstarf heimilis og skóla  

Í fjölmenningarsamfélagi er ekki hægt að ætla öllum að hafa sömu skoðun 

varðandi hvað felst í velferð barna. Barn getur upplifað ólík viðhorf og gildi á 

heimili sínu og í leikskólanum. Til þess að brúa bilið er nauðsynlegt að 

foreldrar og leikskólakennarar samræmi væntingar sínar til barnsins (Nanna 

Kristín Christiansen, 2011, bls. 27). Kennarar þurfa að taka tillit til þess að ekki 

er eingöngu barnahópurinn margbreytilegri en áður heldur einnig 

foreldrahópurinn. Foreldrar hafa ólíkar hugmyndir um foreldrahlutverkið og 

ábyrgð og skyldur barna. Slíkt gerir skólastarf í fjölmenningarlegum 

samfélögum sérstaklega flókið. Engin ein töfralausn virkar fyrir alla leikskóla, 

öll börn og allar fjölskyldur. Það þarf því að leggja áherslu á að mæta börnum 

og foreldrum þeirra ekki sem einsleitum hópi heldur sem einstaklingum þar 

sem taka þarf tillit til hvers og eins. Leikskólakennari þarf því að veita reynslu 

einstaklinga athygli og vera meðvitaður um hvernig þeim gengur að aðlaga sig 

að nýju samfélagi (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b, bls. 254; 2004, bls. 107; 

Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 35).   

 Samstarf leikskólakennara og foreldra þarf að snúast um velferð og 

hagsmuni barnsins. Þar er barnið ekki hlutlaust viðfangsefni heldur 

aðalpersónan í samskiptum á milli heimilis og leikskóla. Barnið flytur 

upplýsingar á milli leikskóla og heimilis og má því áætla að viðhorf þess og 
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reynsla hafi mikil áhrif á samstarfið. Að sama skapi hlýtur viðhorf barnsins til 

kennara sinna að endurspeglast heima fyrir (Nanna Kristín Christiansen, 2011, 

bls. 82). Í rannsókn Hönnu Ragnardóttir (2004) leiddu viðtöl við foreldra í ljós 

að þeir töldu kennara skorta þekkingu og skilning á aðstæðum og viðhorfum 

foreldra annars vegar og að foreldra skorti skilning á viðmiðum og kröfum 

skólanna hinsvegar. Niðurstöðurnar bentu til þess að hægt væri að vinna á 

slíkum hindrunum með auknum samræðum á milli heimilis og skóla (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 104). Það er því mikilvægt að leikskólakennarar og 

annað starfsfólk leikskóla sýni víðsýni og sé opið fyrir því að samþykkja 

mismunandi uppeldisaðferðir. Ruglingur og ólíkar skoðanir á milli foreldra og 

starfsfólks geta valdið ágreiningi t.d. varðandi bleyjuskipti, máltíðir, að venja 

barn á klósett og hvað felst í námi og leik barna. Það skiptir sköpum að 

leikskólakennarar og annað starfsfólk dragi úr fordómum sem snúa að 

fjölskyldum af öðru þjóðerni, veiti stuðning og sé opið fyrir öðrum aðferðum í 

umönnun barna. Slíkt er hægt að tryggja með skýrum og opnum samskiptum á 

milli heimilis og skóla (Deverakonda, 2013, bls. 68). 

Í mörgum tilfellum hefur þekking og áhugi á margbreytileika aukist en 

mjög misjafnt er hversu mikið leikskólar hér á landi vinna með þann þátt. Til 

þess að stuðla að góðu samstarfi við foreldra barna sem eiga annað móðurmál 

en íslensku þurfa leikskólakennarar að horfa út fyrir kassann og leita 

fjölbreyttra aðferða (Björk Lassen, Fríða Jónsdóttir, Hildur Blöndal, 

Aðalheiður Steingrímsdóttir, Hulda Daníelsdóttir og Kolbrún Vigfúsdóttir, 

2007, bls. 157). Forsenda þess að foreldrar geti sýnt börnum sínum stuðning 

og tekið þátt í innihaldsríkri umræðu um leikskólastarfið er að þeir taki virkan 

þátt í lífi barna sinna í leikskólanum (Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 

24). Í leikskólanum má einnig virkja foreldrahópinn enda leynast þar oft 

sérfræðingar um hin ýmsu efni. Foreldrar mæta þá í heimsókn og ýmist sitja 

fyrir svörum, sýna vinnubrögð eða handverk (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 

63). Kennarinn þarf að líta á foreldra sem mikilvæga samstarfsaðila til þess að 
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tryggja meiri og jákvæðari umræður á heimilum barnanna um leikskólann og 

starfið sem þar fer fram (Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 27). 
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3. Rannsóknaraðferð 

Rannsakandi ákvað að notast við blandaða rannsókn en þar er stuðst bæði við 

eigindlega og megindlega rannsóknaraðferð. Með því að nota blandaða aðferð 

gefst tækifæri til þess að fá gögn sem gefa breiðari og dýpri skilning á 

rannsóknarefnið en ef eingöngu væri stuðst við aðra hvora aðferðina (Creswell 

og Guetterman, 2019, bls. 22). Rannsakandi taldi nauðsynlegt að blanda 

aðferðunum saman til þess að fá góð svör við rannsóknarspurningunum og til 

þess að rannsóknin yrði hagnýt í starfi. Hann ákvað að styðjast við 

könnunarraðsnið þar sem eigindlegra gagna var fyrst aflað sem síðar leiddu til 

megindlegrar gagnaöflunar. Rannsakandi túlkar síðan gögnin saman til þess að 

fá dýpri skilning á málefninu (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 

2013, bls. 397).  

 Rannsóknin var skipulögð með þeim hætti að fyrst voru tekin tvö 

eigindleg viðtöl við tvo leikskólakennara um aðferðir sem þeir nota í starfi með 

tví- og fjöltyngdum börnum. Á grunni niðurstaðna úr þeim viðtölum var 

spurningalisti hannaður (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 231, 233). Leitast 

var við að afla gagna til að svara rannsóknarspurningu sem snýr að móðurmáli 

og menningu tví- og fjöltyngdra barna og er hún þríþætt: 1) Hvaða aðferðum 

má beita til þess að samtvinna móðurmál og menningu tví- og fjöltyngdra 

barna við starfið í leikskólanum? 2) Hvert er viðhorf leikskólakennara til þess 

að nýta aðferðir sem styðja við móðurmál og menningu tví- og fjöltyngdra 

barna við starfið í leikskólanum? 3) Telja leikskólakennarar að leikskólar ættu 

að tileinka sér samlagandi kennsluhætti, styðjandi kennsluhætti eða 

kennsluhætti án aðgreiningar? 
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3.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Í upphafi rannsóknarinnar var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð til þess 

að finna aðferðir sem samtvinna móðurmál og menningu tví- og fjöltyngdra 

barna við starfið í leikskólanum og nota þær sem grunn í spurningalista. 

Ákvörðun var tekin um að styðjast við viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð því að 

rannsakandi telur að viðtöl séu öflugasta aðferðin til að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem hann setur fram (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137; 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 232). Rannsakandi fylgdi áherslum og 

viðmiðum um eigindleg viðtöl og tryggði að viðmælendur gætu tjáð sig frjálst 

innan þess ramma sem tilgangur rannsóknar og rannsóknarspurningar setja. 

Hann var meðvitaður um að viðtölin væru ólík almennu spjalli þar sem þau 

kröfðust tilgangs og skipulags (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 145). Rannsakandi 

byrjaði á því að kynna viðmælendum fyrir tilgangi rannsóknarinnar og fá hjá 

þeim samþykki fyrir þátttöku. Næst lagði hann fram bæði opnar spurningar og 

efnislegar meginspurningar í von um að varpa ljósi á aðferðir sem samtvinna 

móðurmál og menningu tví- og fjöltyngdra barna við starfið í leikskólanum 

(Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 146). Á meðan á viðtalinu stóð var rannsakandi 

meðvitaður um að vera heiðarlegur og trúr viðmælendum sínum og fylgja þeim 

fræðilegu og aðferðafræðilegu forsendum sem hann lagði upp með í 

rannsókninni (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 149).   

3.1.1 Viðmælendur  

Þýði rannsóknarinnar eru leikskólakennarar hér á landi og í eigindlegu 

aðferðinni notaði rannsakandi markmiðsúrtak (e. purposive sample) til þess að 

velja einstaklinga í viðtöl. Þar þarf rannsakandi að beita dómgreind sinni til 

þess að velja þátttakendur í viðtöl sem hann telur að best hæfa markmiði 

rannsóknarinnar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 62-

63). Viðtölin voru hálfopin þar sem búið var að setja upp viðtalsramma með 
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spurningum í von um að svara fyrstu rannsóknarspurningunni: Hvaða 

aðferðum má beita til þess að samtvinna móðurmál og menningu tví- og 

fjöltyndra barna við starfið í leikskólanum?  

Rannsakandi óskaði eftir aðstoð frá formanni félags leikskólakennara 

til þess að setja inn auglýsingu á facebook hóp félags leikskólakennara. Þar var 

óskað eftir 2-3 leikskólakennurum í 20-40 mínútna viðtal fyrir 

meistaraverkefni sem höfðu mikla reynslu af því að samtvinna móðurmál og 

menningu tví- og fjöltyngdra barna við starfið í leikskólanum. Rannsakandi 

sendi síðan áhugasömum viðmælendum kynningarbréf um tilgang 

rannsóknarinnar og hvernig niðurstöður hennar yrðu notaðar. Þar var tekið 

fram að viðmælendum yrði heitið fullum trúnaði og að þeir myndu fá gervinöfn 

í rannsókninni til þess að tryggja að svör yrðu ekki rakin til þeirra. Þeim var 

einnig gert ljóst að þeir gátu neitað þátttöku eða hætt hvenær sem er í 

rannsókninni og að engir styrktaraðilar stæðu að henni. 

 Þar sem rannsakandi er búsettur í Vestmannaeyjum og til þess að 

tryggja að hvorki búseta hans né viðmælenda myndi hafa hamlandi áhrif á 

rannsóknina var ákveðið að staðsetning fyrir viðtal yrði samkomulag á milli 

rannsakanda og viðmælenda. Viðmælendum stóð til boða að hitta rannsakanda 

í eigin persónu á kaffihúsi á höfuðborgarsvæðinu yfir helgi. Einnig stóð þeim 

til boða að koma í viðtal í gegnum tölvuforrit að eigin vali og eiga samskipti í 

gegnum vefmyndavél. Rannsakandi fékk tvo viðmælendur í viðtal sem eru 

báðir starfandi leikskólakennarar og hafa mikla reynslu af því að samtvinna 

móðurmál og menningu tví- og fjöltyngdra barna við starfið í leikskólanum. 

Áður en viðtölin fóru fram þurfti hann að tryggja að þeir hafi fengið 

upplýsingar um tilgang rannsóknarinnar og gefi upplýst leyfi. Rannsakandi 

taldi mikilvægt að viðmælendur upplifðu að þeir væru að taka þátt í 

rannsókninni sjálfviljugir og án nokkurs þrýstings (Creswell og Guetterman, 

2019, bls. 23-24: Grétar Þór Eyþórsson, 2013, bls. 469).  
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Fyrri viðmælandi óskaði eftir að hitta rannsakanda í persónu á 

kaffihúsi á höfuðborgarsvæðinu. Viðtalið var 42 mínútur að lengd og tók 

rannsakandi það upp bæði í gegnum síma og tölvu. Seinni viðmælandi óskaði 

eftir viðtali í gegnum tölvuforritið messenger á facebook en þar höfðu 

viðmælandi og rannsakandi samskipti í gegnum vefmyndavél. Viðtalið var 48 

mínútur að lengd og tók rannsakandi það upp bæði í gegnum síma og tölvu. Á 

meðan á viðtalinu stóð var rannsakandi meðvitaður um að vandamál eins og 

slæm nettenging hefðu geta haft áhrif sem og að viðmælandi gæti talið viðtalið 

ekki eins persónulegt og ef það hefði verið auglitis til auglitis (Creswell og 

Guetterman, 2019, bls. 219-220). Í báðum viðtölunum lagði rannsakandi 

áherslu á virka hlustun þar sem hann hvatti viðmælendur til að tjá sig og leiddi 

umræðurnar áfram. Hann þurfti einnig að vera meðvitaður um að óyrt tjáning 

eins og svipbrigði og raddblær gæti verið eins mikilvægt og sú yrta bæði í 

viðtali í persónu og í gegnum vefmyndavél (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 145-

147). Í viðtölunum þurfti rannsakandi að gæta þess að sumar spurninganna 

gætu reynst viðmælendum erfiðar og þurfti því að lesa vel í aðstæður og vera 

meðvitaður um að ganga ekki of langt. Hann þurfti sérstaklega að huga að 

þagmælsku, nærgætni og trúnað við viðmælendur (Sigurður Kristinsson, 2013, 

bls. 81-83: Creswell og Guetterman, 2019, bls. 231-233).  

3.1.2 Greining gagna 

Rannsakandi var meðvitaður um að fyrri reynsla og viðhorf hans gætu haft 

áhrif á rannsóknina og túlkun gagna (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 145-147). 

Eftir að rannsakandi hafði tekið viðtölin við viðmælendur voru þau skráð í 

tölvuforritið Word. Því næst voru gögnin greind með þemagreiningu (e. 

thematic analysis) með hliðsjón af greiningu Braun og Clarke (2006) til þess 

að leitast við að fá dýpri skilning og þekkingu á rannsóknarspurningunni 

(Braun og Clarke, 2006, bls. 87-93). Við greiningu gagnanna lagði rannsakandi 
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áherslu á að tilgreina þær aðferðir sem gætu verið hagnýtar fyrir 

leikskólakennara í starfi með tví- og fjöltyngdum börnum.  

3.2  Megindleg rannsóknaraðferð  

Þegar notaðar eru megindlegar rannsóknaraðferðir fást upplýsingar um 

veruleikann sem ekki er hægt að fá með eigindlegum aðferðum. Með 

megindlegum aðferðum er hægt að draga ályktanir um stóran hóp út frá minni 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 230). Í seinni hluta rannsóknarinnar nýtti 

rannsakandi niðurstöður úr viðtölunum til þess að þróa spurningalista. Auk 

gagnanna nýtti rannsakandi aðferðir sem tilgreindar eru í þriðja hluta 

bókarinnar Linguistically appropriate practice: A guide for working with 

young immigrant children (2012) eftir Chumak-Horbatsch. Þar lýsir höfundur 

aðferðum sem hún kallar LAP sem gefa hugmynd um hvernig má samtvinna 

móðurmál og menningu tví- og fjöltyngdra barna við starfið í leikskólanum.  

 Í megindlega hlutanum var notað lýsandi rannsóknarsnið (e. non-

experimental) en þar er eingöngu verið að lýsa mælingum á ákveðnum 

fyrirbærum (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 382). Tilgangur 

spurningalistans var að svara seinni tveimur rannsóknarspurningunum þ.e. að 

kanna viðhorf leikskólakennara til þess að nýta aðferðirnar í starfi í 

leikskólanum og að athuga hvort leikskólakennarar telja að leikskólar ættu að 

tileinka sér samlagandi kennsluhætti, styðjandi kennsluhætti eða kennsluhætti 

án aðgreiningar.  

3.2.1 Þátttakendur og framkvæmd 

Þýði rannsóknarinnar er leikskólakennarar hér á landi og nýjustu tölur frá 

hagstofunni frá árinu 2018 benda til þess að þeir séu um 1600 talsins (Hagstofa 

Íslands, e.d.a). Við gerð mælitækis var ákveðið að setja upp spurningalista sem 

innihélt 30 lokaðar fjölvalsspurningar en rannsakandi ákvað að styðjast við 
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lokaðar spurningar til þess að það yrði fljótlegra að vinna úr gögnunum (Grétar 

Þór Eyþórsson, 2013, 457-459; Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 141). Til þess að 

stuðla að réttmæti spurningalistans ákvað rannsakandi að forprófa hann á 

leikskólakennaranemum. Þar var stuðst við snjóboltaúrtak þar sem 

rannsakandi sendi listann á nokkra nema og þeir senda listann áfram á aðra 

nema (Þórólfur Þórlindarson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 124). Alls 

forprófuðu 11 leikskólakennaranemar spurningalistann og sendu rannsakanda 

ábendingar og athugasemdir sem bætti listann til muna.  

 Næsta skref var að senda spurningalistann á leikskólakennara hér á 

landi. Rannsakandi ákvað að styðjast við hentugleikaúrtak við val á 

þátttakendum þar sem hann taldi að mestu máli skipti að það væri auðvelt að 

ná til þeirra (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 124; 127). 

Hann sendi spurningalistann á þrjá facebook hópa sem snúa allir að starfi 

leikskólakennara. Hóparnir heita Félag leikskólakennara, 

Leikskólakennaraspjallið og Leikur og leikskólastarf. Rannsakandi var 

meðvitaður um að leikskólakennararnir gætu verið í öllum þremur hópunum 

og tilgreindi í auglýsingu í hverjum hóp að hver leikskólakennari ætti eingöngu 

að svara spurningarlistanum einu sinni. Með því að senda spurningarlistann á 

fleiri en einn hóp taldi rannsakandi að það væri meiri möguleiki að ná til sem 

flestra leikskólakennara hér á landi.   

  Rannsakandi fékk aftur aðstoð frá formanni félags leikskólakennara til 

þess að deila auglýsingu á facebook síðu félags leikskólakennara en setti sjálfur 

inn auglýsingu á facebook síðurnar Leikskólakennaraspjallið og Leikur og 

leikskólastarf. Í auglýsingunni var óskað eftir leikskólakennurum til þess að 

taka þátt í meistaraverkefni sem snýr að aðferðum til að samtvinna móðurmál 

og menningu tví- og fjöltyngdra barna við starfið í leikskólanum. Í 

auglýsingunni var tekið fram að aðferðirnar fengust meðal annars úr viðtölum 

við leikskólakennara hér á landi og að svör yrðu ekki rakin til þátttakenda. Þar 

fylgdi með hlekkur á rafrænan spurningalista á heimasíðunni 
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www.surveymonkey.com. Rannsakandi deildi auglýsingu fyrir 

spurningalistanum þrisvar sinnum þar sem hvert skipti var með tveggja vikna 

millibili. Fyrsta auglýsingin kom í byrjun desember 2019 og síðasta 

auglýsingin í byrjun janúar 2020. Rannsakandi taldi best að auglýsa eftir 

þátttakendum þrisvar sinnum í von um að sem flestir gætu fundið tíma til að 

svara spurningalistanum. Helsta ástæðan var að spurningalistinn var lagður 

fyrir yfir hátíðirnar, s.s. jól og áramót. Í seinni skiptin þakkaði rannsakandi 

þeim leikskólakennurum sem höfðu þá þegar gefið sér tíma til að svara 

spurningalistanum kærlega fyrir aðstoðina og vonaði að fleiri myndu sjá sér 

fært að taka þátt í rannsókninni. Eftir að spurningalistinn hafði verið opinn í 6 

vikur og auglýstur þrisvar sinnum með tveggja vikna millibili var honum 

lokað. Alls voru 104 leikskólakennarar sem svöruðu spurningalistanum sem 

samsvarar um 6,5% af þýðinu. Það tók þátttakendur um 9 mínútur að jafnaði 

að svara honum. 

3.2.2 Greining gagna 

Eftir að spurningarlistinn hafði verið opinn í 6 vikur var honum lokað. Þá fór 

rannsakandi að rýna í niðurstöðurnar á heimasíðunni www.surveymonkey.com 

þar sem hann var lagður fyrir. Næst færði hann niðurstöðurnar í tölvuforritið 

Excel þar sem hver spurning og valmöguleikar undir hverri spurningu voru 

settar upp ásamt myndrænni greiningu. Rannsakandi skráði niður bæði hversu 

mörg prósent þátttakenda svöruðu á ákveðinn máta sem og hversu margir þeir 

voru. Einnig tók hann fram hversu margir af heildarfjölda svöruðu tilteknum 

spurningum, þar sem það kom fyrir að þátttakendur slepptu að svara ákveðnum 

spurningum. Í ljós kom að næst síðasta spurningin reyndist vera gölluð þar sem 

þátttakendur gátu hakað við fleiri en einn möguleika. Rannsakandi ákvað að 

taka spurninguna út þar sem hann taldi hana ekki skipta sköpum fyrir 

niðurstöðurnar. Voru því eingöngu 29 spurningar af 30 greindar og túlkaðar í 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Þar sem eingöngu var verið að skoða ákveðnar 
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spurningar en ekki verið að bera þær saman taldi rannsakandi það vera óþarft 

að styðjast við frekari tölfræðilega úrvinnslu gagnanna í öðrum tölvuforritum. 

Gögnin voru greind og túlkuð með það að markmiði að svara 

rannsóknarspurningunum.  

3.3 Siðferðisleg atriði  

Niðurstöður rannsóknarinnar varpa meðal annars ljósi á aðferðir til þess að 

samtvinna móðurmál og menningu tví- og fjöltyngdra barna við starfið i 

leikskólanum. Upplýsingarnar fengust að hluta til úr viðtölum við 

leikskólakennara hér á landi sem hafa mikla þekkingu og reynslu af 

viðfangsefninu. Mikilvægt er að rannsakandi hafi í huga að þeir einstaklingar 

sem taka þátt geri það sjálfviljugir og upplýsi þá um að þeir geti hætt þátttöku 

hvenær sem er (Creswell og Guetterman, 2019, bls. 23-24: Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013, bls. 469). Rannsakandi tryggði að viðmælendur fengju 

upplýsingar um tilgang rannsóknarinnar og þeir gáfu upplýst leyfi og samþykki 

áður en rannsóknin fór fram. Í þessari rannsókn var gagna aflað annars vegar 

með spurningakönnun og hins vegar með viðtölum. Í viðtölunum gætti 

rannsakandi að þagmælsku, nærgætni og trúnaði við viðmælendur (Sigurður 

Kristinsson, 2013, bls. 83: Creswell og Guetterman, 2019, bls. 231-233). Til 

þess að gæta nafnleyndar eru nöfn viðmælenda og vinnustaðir þeirra aldrei 

teknir fram í rannsókninni. Í seinni hluta rannsóknarinnar var lagður fyrir 

spurningarlisti þar sem spurt var um hvort leikskólakennarar notuðu eða 

aðhylltust tilteknar aðferðir í starfi með börnum. Könnunin var nafnlaus og 

ekki rekjanleg til þátttakenda og var þeim frjálst að hætta þátttöku hvenær sem 

var.  
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður úr spurningalistanum kynntar en hann 

innihélt 30 spurningar um aðferðir og kennsluhætti varðandi móðurmál og 

menningu tví- og fjöltyngdra barna. Aðferðirnar sem spurt var um byggja á 

niðurstöðum úr viðtölum við tvo leikskólakennara sem hafa mikla reynslu af 

viðfangsefninu og þriðja hluta bókarinnar Linguistically appropriate practice: 

A guide for working with young immigrant children eftir Roma Chumak-

Horbatch. Tilgangur spurningalistans var að meta viðhorf leikskólakennara til 

þess að nýta tilteknar aðferðir í leikskólanum. Heildarfjöldi leikskólakennara 

hér á landi eru um 1600 og var úrtak spurningalistans 104 leikskólakennarar 

og má því áætla að um 6,5% leikskólakennara landsins hafi svarað 

spurningalistanum.   

 Fyrstu 28 spurningarnar fjalla um aðferðir sem nýta má í starfi með 

tví- og fjöltyngdum börnum. Þær fela flestar í sér dæmisögu eða frekari 

útskýringu á hugtökum til þess að gefa þátttakendum betri innsýn í hvernig 

nota megi aðferðirnar í leikskólanum. Er það gert til þess að hjálpa 

þátttakendum til þess að taka afstöðu til þess hversu sammála eða ósammála 

þeir eru því að nýta þessar aðferðir í starfi. Síðustu tvær spurningarnar eru 

fjölvalsspurningar þar sem þátttakendur velja á milli þeirra kennsluhátta sem 

þeir telja að eigi best við. Þar fá þátttakendur einnig góðar skilgreiningar á 

hverjum kennsluhætti til þess að tryggja réttmæt svör við spurningunum. 

Rannsakandi ákvað að rýna ekki í niðurstöður spurningar nr. 29 þar sem við 

úrvinnslu kom í ljós að þátttakendur gátu hakað við fleiri en einn möguleika 

og skekkir það því niðurstöður spurningarinnar. Ákveðið var því að taka hana 

úr og innihalda niðurstöður rannsóknarinnar því eingöngu 29 spurningar en 

ekki 30.  
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Mynd 1. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 1 

 

Dæmisaga úr leikskóla: Á aðgengilegum stað í leikskólanum er að finna 

bókakassa. Þessi bókakassi inniheldur bækur á móðurmáli barnanna sem 

fengnar eru að láni frá bókasafninu. Sem dæmi, ef börnin í leikskólanum eiga 

íslensku, dönsku, pólsku og ensku sem móðurmál þá inniheldur kassinn bækur 

á þessum tungumálum. Börnum leikskólans og foreldrum þeirra stendur til 

boða að fá bækurnar í heimlán. Foreldri skráir þá nafn bókarinnar og nafn 

barnsins sem fær bókina lánaða á blað sem er staðsett á vegg fyrir ofan 

bókakassann. Foreldri merkir svo við þegar bókinni er skilað aftur í kassann. 

Kennurum stendur einnig til boða að nýta bækurnar í samverustundum eða í 

starfi í leikskólanum. Hversu sammála eða ósammála ert þú því að leikskólinn 

ætti að bjóða börnum og foreldrum að hafa aðgang að slíkum bókakassa í 

leikskólanum? 

Niðurstöður sýna að allir 104 þátttakendur svöruðu spurningunni og af þeim 

voru 58,7% (61) mjög sammála, 25% (26) sammála, 7,7% (8) hvorki né, 5,8% 

(6) ósammála og 2,9% (3) mjög ósammála. 
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Mynd 2. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 2 

Niðurstöður sýna að allir 104 þátttakendur svöruðu spurningunni og af þeim 

voru 83,7% (87) mjög sammála, 14,4% (15) sammála, 1,9% (2) hvorki né en 

enginn var ósammála né mjög ósammála.  
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Mynd 3. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 3 

Dæmisaga úr leikskóla: Á deildinni eru þrjú börn sem eiga pólsku sem 

móðurmál. Einu sinni í viku les foreldri eða starfsmaður fyrir öll börnin á 

deildinni eina bók á pólsku í samverustund. 

Niðurstöður sýndu að allir 104 þátttakendur svöruðu spurningunni og af þeim 

voru 4% (42) mjög sammála, 29,8% (31) sammála, 15,4% (16) hvorki né, 9,6% 

(10) ósammála og 4,8% (5) mjög ósammála. 
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Mynd 4. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 4 

Dæmisaga úr leikskóla: ,,Stjarna dagsins” er þegar barn með annað móðurmál 

en íslensku fær tækifæri til þess að segja frá móðurmáli sínu, heimalandi og 

menningu á deildinni sinni í leikskólanum. Þar getur barnið komið með muni 

að heiman, myndir af þjóðarréttum eða annað sem barnið tengir við móðurmál 

sitt og menningu. Deildin fær þá jafnvel að hafa munina og myndirnar 

sýnilegar á deildinni út vikuna. 

Niðurstöður sýna að allir 104 þátttakendur svöruðu spurningunni og af þeim 

voru 48,1% (50) mjög sammála, 28,9% (30) sammála, 18,3% (19) hvorki né, 

3,8% (4) ósammála og 0,9% (1) mjög ósammála. 
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Mynd 5. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 5 

Hér fengu þátttakendur frekari útskýringu, þ.e. að foreldrar fá tækifæri til þess 

að mæta í þjóðbúningum, koma með ljósmyndir eða muni frá heimalandi sínu 

eða jafnvel mat.  

Niðurstöður sýna að 101 þátttakendur svöruðu spurningunni en 3 slepptu 

henni. Af þeim sem svöruðu voru 59,4% (60) mjög sammála, 26,7% (27) 

sammála, 9,9% (10) hvorki né, 4% (4) ósammála en enginn mjög ósammála.  
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Mynd 6. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 6 

Dæmisaga úr leikskóla: Orðin ,,góðan daginn” eða ,,gjörðu svo vel” eru 

prentuð út og plöstuð á íslensku, pólsku og ensku á veggjum deildarinnar eða 

á göngum leikskólans. Kennari getur aðgreint tungumálin á deildinni eftir 

litum t.d. íslensk orð eru blá, ensk orð eru gul og pólsk orð eru rauð. 

Niðurstöður sýna að allir 104 þátttakendur svöruðu spurningunni og af þeim 

voru 61,5% (64) mjög sammála, 27,9% (29) sammála, 5,8% (6) hvorki né, 

3,8% (4) ósammála og 1% (1) mjög ósammála.  
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Mynd 7. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 7 

Dæmisaga úr leikskóla: Kennarar og börnin bjóða þá góðan daginn í byrjun 

dags og þakka fyrir daginn í lok dags bæði á íslensku og á sínu móðurmáli ef 

þau eiga annað móðurmál en íslensku. 

Niðurstöður sýna að 103 þátttakendur svöruðu spurningunni en 1 sleppti henni. 

Af þeim sem svöruðu voru 47,6% (49) mjög sammála, 31,1% (32) sammála, 

11,6% (12) hvorki né, 7,8% (8) ósammála og 1,9% (2) mjög ósammála.  
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Mynd 8. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 8 

Dæmisaga úr leikskóla: ,,Móðurmálstré“ er verkefni þar sem kennarar og 

börnin á deildinni hjálpast að við að búa til tré úr brúnum maskínupappír eða 

öðrum pappír. Börnin skrifa nafnið sitt bæði á íslensku og á sínu móðurmáli á 

laufblöð úr pappír sem þau klippa svo út og festa á móðurmálstréð. Kennarinn 

hvetur svo börnin til þess að bæta við ljósmyndum, þjóðfánum og laufblöðum 

sem innihalda hugtök eins og “góðan daginn” eða “halló” á þeirra móðurmáli. 

Hér gefst gott tækifæri til þess að fá foreldra til þess að taka þátt í starfinu og 

fá þau til að aðstoða börnin við að bæta tréð á deildinni.  

Niðurstöður sýna að allir 104 þátttakendur svöruðu spurningunni og af þeim 

voru 40,4% (42) mjög sammála, 31,7% (33) sammála, 22,1% (23) hvorki né, 

5,8% (6) ósammála en enginn mjög ósammála.   
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Mynd 9. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 9 

Dæmisaga úr leikskóla: Li er drengur á deildinni sem á kínversku sem 

móðurmál. Hann lærir að skrifa nafnið sitt á íslensku (Li) og á kínversku (李) 

í leikskólanum. 

Niðurstöður sýna að allir 104 þátttakendur svöruðu spurningunni og af þeim 

voru 47,1% (49) mjög sammála, 25% (26) sammála, 20,2% (21) hvorki né, 

5,8% (6) ósammála og 1,9% (2) mjög ósammála.  
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Mynd 10. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 10 

Dæmisaga úr leikskóla: Móðurmálsbók er bók sem inniheldur nöfn barnanna 

á deildinni og hvaða móðurmál þau eiga. Móðurmálin eru aðgreind með 

mismunandi litum og bókin aðgengileg kennurum, börnunum og foreldrum 

þeirra. Dæmi: Jón, Silja, Rósa, Siggi og Gunna eiga íslensku sem móðurmál 

og nöfnin þeirra eru sett undir flokkinn íslenska og lituð blá. John og Lilly eiga 

ensku sem móðurmál og nöfnin þeirra eru sett undir flokkinn enska og lituð 

gul. Anya og Franciec eiga pólsku sem móðurmál og nöfnin þeirra eru sett 

undir flokkinn pólska og lituð rauð. Þar gefst tækifæri til þess að skrifa nöfn 

barnanna bæði með íslenska stafrófinu og eins og þau eru skrifuð í þeirra 

heimalandi.  

Niðurstöður sýna að allir 104 þátttakendur svöruðu spurningunni og af þeim 

voru 26% (27) mjög sammála, 21,1% (22) sammála, 32,7% (34) hvorki né, 

17,3% (18) ósammála og 2,9% (3) mjög ósammála.  
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Mynd 11. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 11 

Dæmisaga úr leikskóla: Að kenna börnunum að syngja lagið “Meistari Jakob” 

á íslensku, ensku, pólsku og dönsku.  

Niðurstöður sýna að allir 104 þáttakendur svöruðu spurningunni og af þeim 

voru 58,7% (61) mjög sammála, 29,8% (31) sammála, 5,8% (6) hvorki né, 

4,8% (5) ósammála og 0,9% (1) mjög ósammála.  
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Mynd 12. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 12 

Dæmisaga úr leikskóla: Með því að fara inn á heimasíðuna www.flags.net geta 

kennarar nálgast myndir af mismunandi þjóðfánum. Þar gefst meðal annars 

tækifæri til þess að eiga samveru með börnunum með því að sýna þeim 

mismunandi þjóðfána í gegnum spjaldtölvu. Þar fá börn af erlendum uppruna 

tækifæri til þess að tengja sitt móðurmál við sinn þjóðfána og kynna hann fyrir 

hinum börnunum á deildinni. 

Niðurstöður sýna að allir 104 þátttakendur svöruðu spurningunni og af þeim 

voru 59,6% (62) mjög sammála, 31,7% (33) sammála, 6,7% (7) hvorki né, 1% 

(1) ósammála og 1% (1) mjög ósammála.  
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Mynd 13. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 13 

Dæmisaga úr leikskóla: Á deildinni eru 20 börn og þau börn sem eiga sama 

þjóðfána geta búið hann til með því að mála hann á hvítt karton. 10 börn á 

deildinni eiga íslensku sem móðurmál, þau búa til fánann og nöfnin þeirra fara 

síðan undir fánann þegar hann er kominn upp á vegg. 5 börn á deildinni eiga 

síðan pólsku sem móðurmál, þau búa til fánann og nöfnin þeirra fara síðan 

undir fánann þegar hann er kominn upp á vegg. 5 börn eiga rússnesku sem 

móðurmál, þau búa til fánann og nöfnin þeirra fara síðan undir fánann þegar 

hann er kominn upp á vegg. 

Niðurstöður sýna að allir 104 þátttakendur svöruðu spurningunni og af þeim 

voru 44,2% (46) mjög sammála, 31,7% (33) sammála, 15,4% (16) hvorki né, 

5,8% (6) ósammála og 2,9% (3) mjög ósammála.  
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Mynd 14. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 14 

Dæmisaga úr leikskóla: Í fataklefa leikskólans fær hvert barn hólf til þess að 

geyma útifötin sín. Til þess að aðgreina hólfin eru þau merkt með nafni 

barnsins og ljósmynd. Barn sem á eitt foreldri frá Íslandi og annað frá Póllandi 

er með einn íslenskan fána og einn pólskan fána við hliðina á nafninu sínu í 

hólfinu í fataklefanum. 

Niðurstöður sýna að 103 þátttakendur svöruðu spurningunni og 1 sleppti henni. 

Af þeim sem svöruðu voru 24,3% (25) mjög sammála, 19,4% (20) sammála, 

30,1% (31) hvorki né, 15,5% (16) ósammála og 10,7% (11) mjög ósammála.  
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Mynd 15. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 15 

Þátttakendur fengu frekari lýsingu á fjölskyldukaffi, þ.e. að þar bjóða börnin 

foreldrum og fjölskyldu í heimsókn í leikskólann. Þar gefst jafnvel tækifæri 

fyrir foreldra af erlendum uppruna sem hafa ekki góða kunnáttu í íslensku eða 

ensku að koma með fjölskyldumeðlim eða eldra systkini sem hefur betri 

kunnáttu en þau í íslensku eða ensku.  

Niðurstöður sýna að allir 104 þátttakendur svöruðu spurningunni og af þeim 

voru 59,6% (62) mjög sammála, 27,9% (29) sammála, 10,6% (11) hvorki né, 

1,9% (2) ósammála en enginn var mjög ósammála.  
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Mynd 16. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 16 

Þátttakendur fengu frekari lýsingu á orðalistanum, þ.e. að þessi orðalisti 

inniheldur meginhugtök og hvernig þau eru borin fram. Kennarar geta nýtt 

orðalistann í samskiptum við barnið og í starfi í leikskólanum. Dæmi: hugtök 

eins og mamma, pabbi, bleyja, borða, drekka, leika o.s.frv. á þeirra 

móðurmáli.  

Niðurstöður sýna að 103 þátttakendur svöruðu spurningunni en 1 sleppti henni. 

Af þeim sem svöruðu voru 54,4% (56) mjög sammála, 25,2% (26) sammála, 

14,6% (15) hvorki né, 4,8% (5) ósammála og 1% (1) mjög ósammála.  
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Mynd 17. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 17 

Þáttakendur fengu frekari lýsingu á orðalistanum, þ.e. að þessi orðalisti 

inniheldur meginhugtök sem eru mikilvæg í lífi barnsins og hvernig þau eru 

borin fram. Kennarar geta nýtt orðalistann í samskiptum við barnið og í starfi 

í leikskólanum. Dæmi: áhugamál, uppáhalds matur, uppáhalds drykkur, 

orðaforði sem tengist starfinu í leikskólanum og nánasta umhverfi barnsins á 

þeirra móðurmáli. 

Niðurstöður sýna að allir 104 þátttakendur svöruðu spurningunni og af þeim 

voru 7% (34) mjög sammála, 23,1% (24) sammála, 29,8% (31) hvorki  né, 

10,6% (11) ósammála og 3,8% (4) mjög ósammála.  
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Mynd 18. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 18 

Dæmisaga úr leikskóla: Börnunum er skipt í hópa og þau fara í boltaleik með 

kennara. Þar byrjar kennarinn á því að halda á boltanum og segja orð/hugtak á 

sínu móðurmáli og börnin taka svo við boltanum og segja orðið aftur á sínu 

móðurmáli. Dæmi: kennarinn segir stóll á íslensku, drengur sem á pólsku sem 

móðurmál tekur við boltanum og segir krzeto sem þýðir stóll á pólsku. Hann 

kastar boltanum síðan til stúlku sem á dönsku sem móðurmál og hún segir stol 

sem þýðir stóll á dönsku. Þegar boltinn hefur farið allan hringinn þá segir 

kennarinn nýtt orð/hugtak. 

Niðurstöður sýna að allir 104 þátttakendur svöruðu spurningunni og af þeim 

voru 30,8% (32) mjög sammála, 26,9% (28) sammála, 29,8% (31) hvorki né, 

10,6% (11) ósammála og 1,9% (2) mjög ósammála.  
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Mynd 19. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 19 

Dæmisaga úr leikskóla: Kennarinn fer í leikinn “hvað sérð þú?” með börnunum 

á deildinni. Kennarinn styðst við litríkar myndir af mat, fötum, dýrum, litum, 

líkamshlutum, tölum, leikföngum o.s.frv. og spyr barnið “hvað sérð þú?”. Hér 

gefst tækifæri til þess að þjálfa orðaforða barnanna bæði á íslensku og á þeirra 

móðurmáli ef þau eiga annað móðurmál en íslensku. Þar gæti verið nóg fyrir 

kennarann að kunna helstu hugtökin á þeirra móðurmáli til þess að koma þeim 

á flug, eða jafnvel lyfta augabrúnum og gefa til kynna að þau megi svara á sínu 

móðurmáli líka.  

Niðurstöður sýna að allir 104 þátttakendur svöruðu spurningunni og af þeim 

voru 39,4% (41) mjög sammála, 26,9% (28) sammála, 25% (26) hvorki né, 

6,8% (7) ósammála og 1,9% (2) mjög ósammála.  
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Mynd 20. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 20 

Þátttakendur fengu frekari lýsingu á gjaldmiðli, þ.e. að krónan er gjaldmiðill á 

Íslandi, pund er gjaldmiðill í Englandi, evra er gjaldmiðill í Frakklandi o.s.frv. 

Niðurstöður sýna að allir 104 þátttakendur svöruðu spurningunni og af þeim 

voru 10,6% (11) mjög sammála, 11,5% (12) sammála, 44,2% (46) hvorki né, 

25% (26) ósammála og 8,7% (9) mjög ósammála.  
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Mynd 21. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 21 

Niðurstöður sýna að allir 104 þátttakendur svöruðu spurningunni og af þeim 

voru 11,5% (12) mjög sammála, 11,5% (12) sammála, 45,2% (47) hvorki né, 

24,1% (25) ósammála og 7,7% (8)  mjög ósammála.  
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Mynd 22. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 22 

Dæmisaga úr leikskóla: Á deildinni eru börn sem eiga íslensku, dönsku, pólsku 

og ensku sem móðurmál. Tilkynningar og fréttir eru þá birtar á íslensku, 

dönsku, pólsku og ensku með hjálp google translate. 

Niðurstöður sýna að 103 þátttakendur spurningunni en 1 sleppti henni. Af þeim 

sem svöruðu voru 32% (33) mjög sammála, 23,3% (24) sammála, 24,3% (25) 

hvorki né, 13,6% (14) ósammála og 6,8% (7) mjög ósammála.  
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Mynd 23. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 23 

Dæmisaga úr leikskóla: Í leikskólanum á hvert barn bók sem inniheldur myndir 

af fjölskyldumeðlimum barnsins, uppáhalds máltíð þess, áhugamál, styrkleika 

og fleira sem skiptir barninu máli. Upplýsingarnar í bókunum fást frá 

foreldrum. Bækurnar eru plastaðar og hafðar aðgengilegar börnunum á 

deildinni til þess að skoða með hinum börnunum og kennurum.  

Niðurstöður sýna að 103 þátttakendur svöruðu spurningunni en 1 sleppti henni. 

Af þeim sem svöruðu voru 38,8% (40) mjög sammála, 29,1% (30) sammála, 

26,2% (27) hvorki né, 4,9% (5) ósammála og 1% (1) mjög ósammála.  
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Mynd 24. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 24 

Niðurstöður sýna að 103 svöruðu spurningunni en 1 sleppti henni. Af þeim 

sem svöruðu voru 11,7% (12) mjög sammála, 21,4% (22) sammála, 41,7% (43) 

hvorki né, 15,5% (16) ósammála og 9,7% (10) mjög ósammála.  
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Mynd 25. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 25 

Niðurstöður sýna að allir 104 þátttakendur svöruðu spurningunni og af þeim 

voru 29,8% (31) mjög sammála, 45,2% (47) voru sammála, 20,2% hvorki né, 

2,9% (3) ósammála og 1,9% (2) mjög ósammála.  
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Mynd 26. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 26 

Þátttakendur fengu frekari lýsingu á slíkum viðburðum, þ.e. að á slíkum 

þjóðhátíðardögum gætu erlend börn og foreldrar þeirra jafnvel komið með 

muni að heiman og mat í leikskólann.  

Niðurstöður sýna að allir 104 þátttakendur svöruðu spurningunni. Af þeim 

voru 27,9% (29) sem voru mjög sammála, 31,7% (33) sem voru sammála, 

34,6% sem voru hvorki né, 5,8% (6) sem voru ósammála en enginn var mjög 

ósammála.  
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Mynd 27. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 27 

Niðurstöður sýna að allir 104 þátttakendur svöruðu spurningunni og af þeim 

voru 32,7% (34) mjög sammála, 33,6% (35) sammála, 23,1% (24) hvorki né, 

5,8% (6) ósammála og 4,8% mjög ósammála.  
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Mynd 28. Stöplarit yfir svör þátttakenda við spurningu 28 

Þátttakendur fengu frekari lýsingu á fyrirkomulaginu, þ.e. að foreldrum 

deildarinnar er þá sendur tölvupóstur þar sem óskað er eftir 

stuðningsfjölskyldu/um þar sem erlendu fjölskyldunni gefst tækifæri að 

kynnast íslenskum hefðum og mynda vináttutengsl. Þar er sem dæmi tilvalið 

að bjóða heim í sunnudagskaffi, fara í húsdýragarðinn, fara í strætó eða hittast 

í garð leikskólans í leik. 

Niðurstöður sýna að allir 104 þátttakendur svöruðu spurningunni og af þeim 

voru 26,9% (28) mjög sammála, 32,7% (34) sammála, 30,8% (32) hvorki né, 

7,7% (8) ósammála og 1,9% (2) mjög ósammála.  
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Mynd 29. Kökurit yfir svör þátttakenda við spurningu 29 

Þátttakendur fengu ítarlega lýsingu á kennsluháttum 1, 2 og 3:  

1. Kennsluhættir sem einkennast af íslensku og íslenskri menningu. Þar 

er reynt að sameina tvítyngdu/fjöltyngdu börnin við menningu hinna í 

hópnum og talið nauðsynlegt að þau læri íslensku, venjur og þau gildi 

sem eru höfð í leikskólanum. 

2. Kennsluhættir þar sem fjölmenningu er fagnað og móðurmál 

tvítyngdra barna talið skipta máli. Þrátt fyrir það er sett í forgang að 

tvítyngd/fjöltyngd börn læri íslensku. Í leikskólanum læra börnin 

stikkorð á móðurmáli sínu til að bæta kunnáttu sína. Þar er stuðlað að 

góðum samskiptum við fjölskyldur tvítyngdra/fjöltyngdra barna með 

því að þýða upplýsingar sem tengjast skólanum og námi barnsins yfir 

á móðurmál þeirra og styðjast við túlk til að tryggja góð samskipti. 

Skólinn skipurleggur fjölmenningarlega viðburði þar sem öll börnin 

taka þátt og fagna margbreytileikanum. 
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3. Kennsluhættir þar sem móðurmál tvítyngdra/fjöltyngdra barna er 

samtvinnað í námskrá leikskólans. Allir nemendur upplifa 

mismunandi tungumál. Til þess að styðjast við slíka kennsluhætti 

þurfa kennarar að kynna tvítyngi/fjöltyngi, vinna náið með 

fjölskyldum, styðja tvítyngd/fjöltyngd börn á meðan þau vinna með 

bæði tungumálin og ólíka menningu. Sem dæmi um kennsluhætti án 

aðgreiningar þá eru börnin fengin til að kenna hvert öðru að telja upp 

á 10 á sínu móðurmáli og foreldrum er boðið að koma í skólann og 

lesa bækur fyrir börnin á sínu móðurmáli. Einnig læra börnin stikkorð 

úr móðurmáli samnemenda sinna og eru þau sýnileg í skólastofunni 

Niðurstöður sýndu að 97 þátttakendur svöruðu spurningunni en 7 slepptu 

henni. Af þeim sem svöruðu töldu 8% (8) að leikskólar landsins ættu að 

tileinka sér kennsluaðferð 1, 20% (19) töldu að leikskólar landsins ættu að 

tileinka sér kennsluaðferð 2, 3% (3) töldu að leikskólar landsins ættu að 

tileinka sér kennsluaðferð 3, 35% (34) töldu að leikskólar landsins ættu að 

tileinka sér bæði kennsluaðferðir 1 og 2, 7% (7) töldu að leikskólar landsins 

ættu að tileinka sér kennsluhættu 1 og 3, og 27% (26) töldu að leikskólar 

landsins ættu að tileinka sér kennsluhætti 2 og 3 
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5. Umræður 

Niðurstöður þessarar rannsóknar hverfast um aðferðir sem sýna hvernig má 

samtvinna móðurmál og menningu tví- og fjöltyngdra barna við starfið í 

leikskólanum og hvernig eða hvort þær höfða til leikskólakennara hér á landi. 

Aðferðirnar í spurningalistanum endurspegla í grófum dráttum þrjá flokka 

kennsluhátta: samlagandi, styðjandi og án aðgreiningar. Í umræðunum verður 

fjallað um niðurstöður út frá flokkunum þremur og þeim aðferðum sem tilheyra 

hverjum flokki fyrir sig. Þegar rýnt er í svör leikskólakennara, má sjá að flestir 

leikskólakennarar í rannsókninni eru jákvæðir fyrir aðferðum sem stuðla að 

virku tvítyngi og fjölmenningalegu námi. Þrátt fyrir það er augljóst að sumar 

aðferðirnar telja kennararnir vænlegri en aðrar, mögulega því þær samræmast 

betur þeim aðferðum sem nú þegar eru til staðar í leikskólanum. Nokkrar af 

þeim aðferðum sem bjóða upp á dýpri skilning á mismunandi tungumálum og 

ólíkum menningarheimum virðast ekki eins vinsælar meðal þátttakenda.  

5.1 Aðferðir sem stuðla að samlagandi 

kennsluháttum 

Samlagandi kennsluhættir eru kennsluhættir sem einkennast af íslensku og 

íslenskri menningu. Þar er reynt að sameina tví- og fjöltyngdu börnin við 

menningu hinna í hópnum og talið nauðsynlegt að þau læri fyrst og fremst 

íslensku, venjur og þau gildi sem höfð eru í leikskólanum. Í ljósi þess að 

aðferðir rannsóknarinnar snúa að því að samtvinna móðurmál og menningu 

tví- og fjöltyngdra barna við starfið í leikskólanum ættu þær ekki að falla undir 

samlagandi kennsluhætti. Það eru þó tvær aðferðir í spurningalistanum sem 

falla í raun undir samlagandi, styðjandi og kennsluhætti án aðgreiningar.  
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Ljósmyndir 

Undir þessum hatti eru aðferðir þar sem stuðst er við ljósmyndir. Viðtöl við 

leikskólakennara hér á landi leiddu meðal annars í ljós að notkun ljósmynda í 

starfi reyndist áhrifaríkt í samskiptum við tví- og fjöltyngd börn í 

leikskólanum. Þar komu fram tvær aðferðir sem nýta má í starfi. Sú fyrri var 

að leikskólinn myndi útbúa bækur fyrir hvert barn sem inniheldur myndir af 

fjölskyldumeðlimum barnsins, uppáhalds máltíð þess, áhugamál, styrkleika og 

fleira sem skiptir barnið máli. Upplýsingarnar í bókunum fást frá foreldrum og 

eru hafðar aðgengilegar börnunum á deildinni til þess að skoða með hinum 

börnunum og kennurum. Seinni aðferðin var að merkja sköpun og listaverk 

barna í leikskólanum bæði með nafni barnsins og ljósmynd af barninu í stað 

þess að styðjast eingöngu við nafn barnsins. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að rúmlega helmingur leikskólakennara var sammála um að nýta 

ljósmyndabækur í samskiptum við börnin en eingöngu um þriðjungur var 

sammála því að merkja listaverk og sköpun barna með ljósmynd af barninu. 

Velta má fyrir sér afhverju fleiri kennarar eru ekki hlynntir þessum aðferðum. 

Mögulega litast svörin að einhverju leyti af nýjum persónuverndarlögum. En í 

ljósi þess að þær virðast leiða til árangurs í samskiptum við tví- og fjöltyngd 

börn er mikilvægt að leikskólakennarar kynni sér hvað er leyfilegt og nýti sér 

það í starfi með börnunum.  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að um 8% leikskólakennara töldu að 

kennsluhættir leikskóla hér á landi ættu að einkennast af samlagandi 

kennsluháttum. Það má ætla að þeir leikskólakennarar sem aðhyllast þessa 

kennsluhætti telji að hlutverk skólakerfisins sé að kenna íslensku og að og að 

börn sem eigi annað móðurmál eigi eingöngu að tala og bæta færni sína á því 

utan veggja skólans (Hanna Ragnarsdóttir og Fríða B. Jónsdóttir, 2016, bls. 

175).  
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Viðhorf leikskólakennarans, þ.e. hugmyndir, reynsluheimur og 

menntunarlegur bakgrunnur hefur mikil áhrif á hvaða aðferðir hann ákveður 

að styðjast við í starfi. Ef leikskólakennari hefur það viðhorf að börnum sé 

ætlað að búa í eintyngdu umhverfi og tileinka sér eitt tungumál þá er líklegra 

að hann líti á tví- og fjöltyngi sem frávik í þroska og leggi eingöngu áherslu á 

að barnið læri íslensku og litast kennsluaðferðir hans af því (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2007, bls. 101). Þegar börn upplifa að þau geti ekki átt samskipti 

á sínu tungumáli og að það sé ekki viðurkennt þá geta komið upp vandamál 

eins og að þau gangi í gegnum þögult tímabil þar sem börnin þagna og segja 

ekki orð í vikur, mánuði eða ár. Roma Chumak-Horbatch telur að þögla 

tímabilið sé í raun neikvæð afleiðing beinna og óbeinna skilaboða frá 

umhverfinu um að tungumálið sem þau kunna er ekki mikilvægt (Chumak-

Horbatch, 2012, bls. 31-32).  

Þegar leikskólakennarar ákveða hvaða kennsluaðferðum skal beita í 

starfi með tví- og fjöltyngdum börnum er mikilvægt að hafa í huga að þau hafa 

ekki öll sömu þarfir. Ef skilningurinn er lítill þá er hætta á að gerðar séu of 

litlar eða of miklar væntingar til málkunnáttu og málnotkun barnanna (Elín 

Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 104-105). Í eintyngdu umhverfi er færni tví- og 

fjöltyngdra barna í íslensku jafnvel borin saman við málkunnáttu og málnotkun 

barna sem tala eingöngu íslensku. Slíkt verður að teljast ósanngjarnt þar sem 

sérstaða tví- og fjöltyngdra barna er að máltaka þeirra dreifist á tvö eða fleiri 

tungumál sem veldur því að börnin eru lengur að læra tungumálin heldur en 

eintyngd börn að læra eitt tungumál (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 124; 

Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 152).  

Athyglisvert er að sjá að niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 

um þriðjungur leikskólakennara taldi að kennsluhættir leikskóla hér á landi 

ættu að einkennast bæði af samlagandi kennsluháttum og styðjandi 

kennsluháttum. Út frá þeim niðurstöðum má áætla að stór hluti 

leikskólakennara telji mikilvægt að lögð sé rík áhersla á íslensku í leikskólum 
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landsins en eru þeir þó að einhverju leyti opnir fyrir því að styðjast við 

móðurmál barnanna og menningu þeirra. Velta má fyrir sér hvort ákveðin 

vitundarvakning verði ekki að eiga sér stað meðal leikskólakennara um 

mikilvægi móðurmáls tví- og fjöltyngdra barna. Ef leikskólakennarar eru 

hræddir um að barn muni ekki bæta færni sína á íslensku ef lögð er áhersla á 

móðurmál þess í starfi þá þarf að upplýsa þá um þær fjölmörgu rannsóknir sem 

benda sterklega til þess að góður grunnur í fyrsta máli barnsins og 

áframhaldandi örvun þess máls auki getu barnsins til að tilteinka sér íslenskuna 

(Durán, Roseth og Hoffman, 2010, bls. 215; Gutierrez-Clellen og Kreiter, 

2003, bls. 277; Hassanzadeh o.fl., 2011, bls. 41; Kohnert, Yim, Nett, Kan og 

Duran, 2005, bls. 256; Sigríður Ólafsdóttir, 2010, bls. 16).  

Einnig er vert að nefna að þrátt fyrir háværar umræður um vandamál 

sem geta átt sér stað þegar börn eru alin upp tví- eða fjöltyngd þá gefa 

rannsóknir góð rök fyrir því að slíkar uppeldisaðferðir valda ekki 

málþroskaröskunum né auka alvaraleika slíkra raskana (Elín Þöll Þórðardóttir, 

2007, bls. 116; Key-Raining Bird, Cleave, Trudeau, Þórðardóttir, Sutton og 

Throdpe, 2005, bls. 196; Paradis og Crago, 2000, bls. 29-30; Þórdís Gísladóttir, 

2004, bls. 148). Með því að nota kennsluaðferðir sem styðjast bæði við 

íslensku og móðurmál barnsins mun það leiða til þess að færni á báðum 

tungumálum styrkist samhliða þar sem þau styðjast hvort við annað (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2007, bls. 118). Í umhverfi þar sem eingöngu er lögð áhersla á 

íslensku fá börnin þau skilaboð að þau verði að læra tungumálið til þess að taka 

þátt í starfinu. Börnin vilja öll tilheyra og vera samþykkt af hópnum og hefur 

því viðhorf leikskólakennara og annars starfsfólks leikskóla gagnvart 

móðurmáli barns mikil áhrif á vellíðanar og getu barns til að viðhalda 

móðurmáli sínu (Deverakonda, 2013, bls. 77; Hassanzadeh o.fl., 2011, bls. 41; 

Wong-Fillmore, 1991, bls. 341-342).  

Mikilvægt er að leikskólar hér á landi séu meðvitaðir um þessi rök þar 

sem börnum sem eiga annað móðurmál en íslensku fer fjölgandi með ári hverju 
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og benda nýjustu tölur Hagstofu Íslands til þess að þau séu um 13,7% allra 

barna í leikskólum landsins (Hagstofa Íslands, e.d.b.). Það er því mikilvægt að 

allir leikskólakennarar séu upplýstir um mikilvægi móðurmáls þar sem 

fagmennska þeirra, þ.e. viðhorf og þekking hefur mikil áhrif á starfið í 

leikskólanum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 8). Sama 

hvaða kennsluhættir verða fyrir valinu þá þarf að gæta þess að börnin finni að 

kunnátta þeirra á móðurmálinu skiptir máli. Tví- og fjöltyngd börn þurfa sömu 

aðstæður og eintyngd börn til þess að þróa með sér tungumálafærni, þ.e. 

umhverfi fullt af örvun og hvatningu (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 121-

124).  

 

5.2 Aðferðir sem stuðla að styðjandi 

kennsluháttum 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að um fjórðungur leikskólakennara 

taldi að kennsluhættir leikskóla ættu að einkennast eingöngu af styðjandi 

kennsluháttum. Þar er lögð áherslu á að börnin læri íslensku en móðurmál tví- 

og fjöltyngdra barna talið skipta máli og fjölmenningu fagnað. Það má ætla að  

þeir leikskólakennarar sem aðhyllast þessa kennsluhætti telji að hlutverk 

skólakerfisins sé að gefa börnum fleiri tækifæri til þess að læra og nota 

móðurmál sitt í skólanum (Hanna Ragnarsdóttir og Fríða B. Jónsdóttir, 2016, 

bls. 175). Þar er horft á tví- og fjöltyngd börn sem einstaklinga sem eru að þróa 

með sér tvö eða fleiri tungumál á sama tíma sem leiðir til þess að barnið þróar 

með sér virkt tvítyngi (Chumak-Horbatch, 2012, bls. 23). Þar er móðurmálið 

talið skipta sköpum fyrir þróun sjálfsmyndar barns og talið að það gefi barninu 

tækifæri til þess að byggja upp nánara samband við fjölskyldu sína og átt rætur 
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í fleiri en einni menningu (Chumak-Horbatch, 2012, bls. 27; Hassanzadeh o.fl., 

2011, bls. 41; Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 151).  

 

Bækur og tónlist  

Niðurstöður sýndu að næstum allir leikskólakennarar voru sammála því að 

leikskólinn ætti að bjóða börnum með annað móðurmál en íslensku að koma 

með bækur eða tónlist á sínu móðurmáli í leikskólann. Áhugavert er að sjá að 

enginn leikskólakennari var ósammála þessari aðferð og mögulega hefur hún 

fengið svo góðar undirtektir því hvergi er tekið fram hvernig og þá hvort unnið 

sé með bækurnar og tónlistina á öðrum tungumálum í starfi í leikskólanum. 

Barnið fær þá leyfi til þess að koma með efni að heiman en svo er það 

túlkunaratriði hvers leikskólakennara hvort unnið sé með það í starfi í 

leikskólanum eða hvort barnið eigi að skoða það í einrúmi. 

 Með því að styðjast við þessa kennsluaðferð og samtvinna hana við 

móðurmál tví- og fjöltyngdra barna gefst tækifæri fyrir kennarann að spyrja 

börnin um merkingu orða í bókunum og tónlistinni og þar með veita börnum 

stuðning og hvatningu til að bæta færni á móðurmáli sínu (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2007, bls. 121-124). Kennarinn þarf ekki að kunna tungumálið til 

þess að sýna móðurmálinu áhuga heldur skiptir mestu máli að hann tileinki sér 

virka hlustun þar sem svörum barna er veitt athygli með svipbrigðum, 

augnsambandi eða kinka kolli (Sigurgeirsson, 1999b, bls. 18). Mikilvægt er að 

börnin upplifi að það sé hlustað á þau og tekið mark á skoðunum þeirra og þarf 

því kennarinn að leita tækifæranna í skólastarfinu og vinna út frá þeim 

(Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2013, bls. 93).  
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Sýnileg orð/hugtök 

Næstum allir leikskólakennarar voru sammála um hafa orð á öðrum 

tungumálum sýnileg t.d. hugtökin ,,góðan daginn“ eða „gjörðu svo vel“ á 

veggjum eða göngum leikskólans. Hér er einnig túlkunaratriði 

leikskólakennarans hvort orðin séu eingöngu sýnileg eða hvort þau séu notuð 

í daglegum samskiptum við börnin. Flestir leikskólakennarar voru svo 

sammála því að hafa hugtökin „góðan daginn“ og „takk fyrir daginn“ sýnileg 

þar sem tekið er á móti börnunum, þar sem kennarar og börnin bjóða góðan 

daginn í byrjun dags og þakka fyrir sig í lok dags bæði á íslensku og á sínu 

móðurmáli ef þau eiga annað móðurmál en íslensku. Leikskólakennarar voru 

einnig flestir sammála því að kenna börnum að skrifa nafnið sitt á bæði 

íslensku og á móðurmáli sínu. Með því að nota þessar aðferðir er það 

viðurkennt og að önnur tungumál en íslenska skipta einnig máli í 

leikskólanum. Þar er verið að hvetja börnin til þess að nota móðurmál sitt sem 

ýtir undir jákvæða sjálfsmynd þeirra og kemur mögulega í veg fyrir að þau 

gangi í gegnum þögult tímabil ef þau upplifa að móðurmál þeirra sé viðurkennt 

af umhverfinu (Chumak-Horbatch, 2012, bls. 42).  

Leikir 

Einungis rúmlega helmingur leikskólakennara var sammála um að bjóða ætti 

upp á leiki í leikskólanum sem leggja áherslu á ábendingar og endurtekningar 

á móðurmáli barna. Þykir það athyglisvert þar sem í aðalnámskrá leikskóla er 

skýrt tekið fram að leikurinn sé meginnámsleið barna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 27) og þar fást ómetanleg námstækifæri 

til þess að vinna með málþroska og félagsleg samskipti (Hanna Ragnarsdóttir 

og Fríða B. Jónsdóttir, 2016, bls. 70). Leikurinn er talinn mikilvægur fyrir 

þroska barna þar sem hann á sér stað á svæði hins mögulega þroska. Barnið 

sýnir þá oft meiri þroska í leiknum en við daglegar athafnir og sú færni sem er 



76 

á svæði hins mögulega þroska er það sem barnið hefur ekki enn lært en getur 

lært bráðlega með viðeigandi stuðning (Vygotsky, 1978, bls. 86-88). Það er 

því kjörið tækifæri að nýta leikinn sem kennsluaðferð í réttum aðstæðum og 

með viðeigandi hvatningu og örvun til þess að tengja tungumál tví- og 

fjöltyngdra barna þar sem færnin eykst bæði í íslenskunni og móðurmálinu 

(Chumak-Horbatch, 2012, bls. 27). Einnig verður að teljast athyglisvert að 

aðferðin teljist ekki vænlegri meðal leikskólakennara í ljósi þess að hún felur í 

sér endurtekningar og ábendingar en þar gefst börnunum tækifæri til þess að 

ræða um merkingu orða en slíkt er talið auka möguleika barna til samskipta 

sem leiðir til meiri málfærni (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 40). 

Þjóðfánar og þjóðhátíðardagar 

Íslenskt samfélag hefur tekið miklum breytingum á skömmum tíma og er 

fjölbreytileikinn meiri en nokkru sinni þar sem einstaklingar af ólíkum 

menningarlegum uppruna býr og starfar saman (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b, 

bls. 252; Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 35). Talið er að sjálfsmynd 

barna mótist af þeim hugmyndum, tilfinningum og skoðunum sem barnið hefur 

um sjálfan sig. Þar undir fellur meðal annars þjóðerni barns og gefast 

margvísleg tækifæri í leikskólanum til þess að nýta aðferðir sem snúa að 

þjóðerni og þá sérstaklega þjóðfánum (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007, bls. 79). 

Í rannsókninni komu fram nokkrar fjölmenningarlegar aðferðir sem snúa að 

þjóðfánum en þær þóttu misvænlegar meðal þátttakenda.  

Niðurstöður sýndu að næstum allir leikskólakennarar voru sammála 

því að kynna börnum fyrir mismunandi þjóðfánum í leikskólanum. Flestir voru 

svo sammála um að nýta þjóðfánana í starfi, þ.e. að bjóða börnunum að gera 

sinn þjóðfána og hafa þá sýnilega í leikskólanum. Athyglisvert er þó að sjá að 

töluvert fleiri leikskólakennarar voru sammála því að nýta þessar aðferðir í 

starfi í leikskólanum heldur en að vinna með önnur tungumál t.d. með því að 
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gera móðurmálsbók. Að ræða börnin um þjóðfána er í raun mun 

yfirborðskenndari vinna sem gerir ekki eins mikið fyrir börnin og að vinna með 

móðurmálið en það fær neikvæðari undirtektir hjá leikskólakennurum. Ætla 

má að ástæða þess sé að vinna með þjóðfána samræmist betur þeim aðferðum 

sem leikskólakennararnir styðjast við nú þegar í starfi sínu og mögulega telja 

þeir sig óöruggir að vinna með önnur tungumál en íslensku. Ætla má að það 

þurfi að upplýsa leikskólakennara um áherslur fjölmenningarlegar 

kennsluaðferða en þar er ekki krafist þess af leikskólakennurum eða öðru 

starfsfólki leikskóla að kunna öll tungumálin sem börnin eiga að móðurmáli. 

Þar er eingöngu ætlast til þess að tví- og fjöltyngi sé mætt með skilningi og að 

stuðlað sé að virku tvítyngi í leikskólanum (Chumak-Horbatch, 2012, bls. 64).  

Niðurstöður sýndu að ekki allar aðferðirnar sem nýta mismunandi 

þjóðfána í starfi þykja vænlegar því eingöngu helmingur leikskólakennara var 

sammála um að í leikskóla þar sem íslenski þjóðfáninn væri hafður sýnilegur 

á afmælisdögum barna ætti einnig að hafa þjóðfána barna af öðru þjóðerni 

þegar þau ættu afmæli. Einnig voru mjög misjafnar skoðanir meðal 

leikskólakennara varðandi hvort ætti að merkja hólf barna með þjóðfána eða 

þjóðfánum heimalands barnsins. Tæplega helmingur leikskólakennara taldi sig 

vera sammála því að leikskólinn ætti að bjóða upp á þann möguleika. Þessar 

niðurstöður eru athyglisverðar í ljósi þess að talið er að sjálfsmynd barna mótist 

af þeim hugmyndum, tilfinningum og skoðunum sem það hefur um sjálfan sig 

og þar undir fellur meðal annars þjóðerni barns (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007, 

bls. 79). Einnig má áætla að börnin og foreldrar þeirra upplifi sig meira 

velkomin í leikskólann ef þjóðerni þeirra er viðurkennt í leikskólanum og 

sýnileiki t.d. þjóðfána allra getur verið dæmi um slíkt. Viðhorf til notkunar og 

meðferðar þjóðfána er hins vegar afar mismunandi eftir löndum og menningu 

og tengist pólitískri umræðu um þjóðernisleg og öfgakennd viðhorf. Því kann 

að vera að aðferðir sem tengjast þjóðfánum séu litaðar af áhyggjum þessu 

tengt.  Það er mikilvægt að boðið sé upp á styðjandi viðhorf í leikskólanum til 
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að tryggja að fjölmenning sé kynnt á jákvæðan hátt og með því að styðjast við 

mismunandi þjóðfána í leikskólanum fá börnin tækifæri til þess að vera stolt 

af menningu sinni og fjölskyldu sinnar (Devarakonda, 2013, bls. 59). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að flestir leikskólakennarar 

voru sammála því að kynna börnunum fyrir þjóðhátíðardögum barna af 

erlendum uppruna. Athyglisvert er þó að sjá að rúmlega 20% þátttakenda tóku 

ekki afstöðu til þess að nýta aðferðina í starfi. Velta má fyrir sér hvað veldur 

því að aðferðin fær ekki jákvæðari undirtektir þar sem hún gefur börnum og 

starfsfólki betri innsýn og dýpt í aðra menningarheima. Með því að kynna og 

jafnvel halda upp á aðra þjóðhátíðardaga fá erlendu börnin um tíma að vera í 

aðahlutverki þar sem þau þurfa ekki að aðlaga sig siðum og venjum hinna 

barnanna (Guðrún Pétursdóttir, 1999, bls. 92). Þar gefst tækifæri til þess að 

hvetja börn til að vera meðvituð um fjölbreytileika mannlífsins þar sem þau 

viðurkenna og virða að það eru ekki allir eins (Banks og Banks, 2010, bls. 20-

23). 

Orðalisti 

Í aðalnámskrá leikskóla er hvatt til þátttöku fjölskyldna í leikskólastarfi og lögð 

rík áhersla á að heimili og skóli séu samstarfsaðilar. Þar eru leikskólakennarar 

hvattir til að nýta upplýsingar frá foreldrum til þess að leggja grunn að námi 

barnsins enda þekkja foreldrar börnin sín best (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 33). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að flestir leikskólakennarar voru sammála því að bjóða foreldrum með annað 

móðurmál að skila inn orðalista í fyrsta viðtali í leikskólanum. Orðalistinn 

inniheldur þá meginhugtök og hvernig þau eru borin fram. Leikskólakennarar 

geta nýtt orðalistann í samskiptum við barnið og í starfi í leikskólanum. Dæmi: 

hugtök eins og mamma, pabbi, bleyja, borða, drekka, leika o.s.frv. á þeirra 

móðurmáli.  
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Áhugavert er þó að sjá að eingöngu rúmlega helmingur 

leikskólakennara taldi að bjóða ætti foreldrum með annað móðurmál að skila 

inn slíkum orðalista í öllum foreldraviðtölum í leikskólanum. Í slíkum 

orðalistum gætu komið fram upplýsingar sem snúa að áhugamálum barnsins, 

uppáhalds mat og uppáhalds drykk, orðaforða sem tengist starfinu í 

leikskólanum og nánast umhverfi barnsins á þeirra móðurmáli. Út frá þessum 

niðurstöðum má áætla að leikskólakennarar telji mikilvægt að styðjast við 

móðurmál barnsins í byrjun leikskólagöngu en ekki eins mikilvægt að hafa 

aðgang að slíkum upplýsingum út leikskólagönguna. Þessi niðurstaða kemur á 

óvart í ljósi þess að orðaforði barns er stöðugt að breytast og í fjölbreytilegum 

barnahópum þarf kennarinn að tryggja að börnin fái tækifæri til þess að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri svo þau geti haft raunveruleg áhrif á starfið í 

leikskólanum (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2013, bls. 93). Viðtöl við 

leikskólakennara hér á landi gefa til kynna að aðferðin sé góð viðbót við 

orðalista í fyrsta foreldraviðtali. Leikskólakennarar ættu auðveldlega að geta 

útbúið staðlaðan orðalista sem foreldrar geta tekið með sér heim eftir hvert 

foreldraviðtal og skilað síðan í leikskólann þegar það er búið að fylla hann út. 

Aðferðin er ef til vill ekki hefbundin en hún er vissulega hagnýt og býður upp 

á ótal möguleika til þess að samtvinna móðurmál tví- og fjöltyngdra barna við 

starfið í leikskólanum. Það er mikilvægt tryggja öflugt námsumhverfi í 

leikskólanum þar sem kennarar upplifa að þeir geti komið með nýjar 

hugmyndir sem leiða til framfara í starfi og gera þeim kleift að mæta 

væntingum um skóla margbreytileikans (Gerður G. Óskarsdóttir, Amalía 

Björnsdóttir, Anna Kristín Sigurðardóttir, Börkur Hansen, Ingvar 

Sigurgeirsson, Kristín Jónsdóttir, ...og Sólveig Jakobsdóttir, 2014, bls. 328, 

342). 



80 

Google translate 

Í aðalnámskrá leikskóla (2011) er tekið fram að styðjast þurfi við fjölbreyttar 

leiðir til samstarfs við foreldra og leita fjölbreyttra aðferða til að koma til þeirra 

upplýsingum um starfshætti og starf leikskólans (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 24). Í ljósi þess kemur á óvart hversu fáir 

leikskólakennarar sem tóku þátt í rannsókninni voru sammála um að nota 

google translate til þess að þýða fréttir og tilkynningar frá íslensku yfir á ensku 

og móðurmál erlendra foreldra. Einungis rúmlega helmingur leikskólakennara 

var sammála um að nýta google translate og um fjórðungur var ósammála. 

Þessar niðurstöður eru áhugaverðar því fjölmargar niðurstöður erlendar og 

íslenskar (sjá t.d. Hanna Ragnarsdóttir, 2004, bls. 104) leiddu í ljós að það má 

vinna á skorti á þekkingu og skilning á aðstæðum með auknum samræðum á 

milli heimilis og skóla. Leikskólakennarar þurfa að mæta foreldrum ekki sem 

einsleitum hópi heldur sem einstaklingum þar sem taka þarf tillit til allra og 

hversu vel þeim gengur að aðlagast íslensku samfélagi (Hanna Ragnarsdóttir, 

2007b, bls. 254; 2004, bls. 107). Þar sem aðstæður einstaklinga eru 

mismunandi og aðferðin er bæði fljótleg og skilvirk þá væri tilvalið að nýta 

google translate í foreldrasamskiptum við erlenda foreldra til að tryggja skýr 

og opin samskipti.  

Fjölskyldukaffi 

Næstum allir leikskólakennarar voru þó sammála um að leikskólinn ætti að 

bjóða upp á fjölskyldukaffi þar sem börnin bjóða foreldrum og fjölskyldu í 

heimsókn í leikskólann. Í fjölskyldukaffi gefast jafnvel tækifæri fyrir foreldra 

af erlendum uppruna sem hafa ekki góða kunnáttu í íslensku eða ensku að 

koma með fjölskyldumeðlim eða eldra systkini sem hefur betri kunnáttu en þau 

í íslensku eða ensku. Andrúmsloft fjölskyldukaffis ætti líka að stuðla að 

aðstæðum sem hvetja foreldra og styrkja í því að tjá sig. Með því að styðjast 
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við aðferðina má þannig stuðla að opnum samskiptum en mikilvægt er að veita 

reynslu einstaklinga athygli og vera meðvitaðir um hvernig þeim gengur að 

aðlaga sig nýju samfélagi. Leikskólakennari þarf að vera meðvitaður um að 

bæði barnahópurinn og foreldrahópurinn verður sífellt margbreytilegri og með 

því að styðjast við aðferð eins og fjölskyldukaffi gefst tækifæri til þess að brúa 

bilið á milli menningarheima þar sem samræma má væntingar til barnsins 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2007b, bls. 254; 2004, bls. 107; Nanna Kristín 

Christiansen, 2011, bls. 27, 35). Í fjölskyldukaffi má upplýsa foreldra um 

námsferli barna, áhuga þeirra og styrkleika. Slíkt leiðir til þess að foreldrar eiga 

auðveldara með að styðja við börn sín heima sem að sama skapi eykur 

sjálfstraust og sjálfsmynd barnsins (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 32).  

Stuðningsfjölskyldur 

Það kemur á óvart að eingöngu rúmlega helmingur leikskólakennara voru 

sammála um að bjóða foreldrum sem hafa íslensku að móðurmáli og hafa alist 

upp á Íslandi að gerast stuðningsfjölskyldur við erlendar fjölskyldur sem eiga 

börn á sömu deild í leikskólanum og börnin þeirra. Með stuðningsfjölskyldu 

gefst kjörið tækifæri til þess að tengja saman tungumálin og menningarheima 

og hjálpa fjölskyldunum að aðlagast íslensku samfélagi en þó án þess að gefa 

upp sín gildi og viðhorf (Guðrún Pétursdóttir, 1999, bls. 36). Með því að gefa 

fjölskyldum kost á að kynnast og mynda vináttutengsl er hægt að koma í veg 

fyrir skaðlegar staðalímyndir, en þær eru ákveðin og oft röng ímynd um 

tiltekinn hóp í samfélaginu. Staðalímynd er oftast uppspretta fordóma sem er 

hugmynd einstaklings eða viðhorf um eða til annarra einstaklinga eða hóps, en 

það er mjög eðlilegt að ákveðin hegðun eða skoðun fylgi á eftir slíkri hugmynd 

eða viðhorfi. Hugmyndin um stuðningsfjölskyldu er því kjörin fyrir fjölskyldur 

barna til þess að skiptast á skoðunum og hlusta eftir áliti með það að markmiði 
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að læra um mismunandi menningarheima og koma í veg fyrir 

misskilning  (Toshiki Toma, 2007, bls. 59-60, 71-72).  

5.3 Aðferðir sem stuðla að kennsluháttum án 

aðgreiningar 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að tæplega þriðjungur leikskólakennara 

taldi að kennsluhættir í leikskólum landsins ættu að einkennast af bæði 

styðjandi kennsluháttum og kennsluháttum án aðgreiningar. Þessum 

niðurstöðum ber að fagna þar sem þessir kennsluhættir eiga það sameiginlegt 

að viðurkenna mikilvægi móðurmáls og menningar tví- og fjöltyngdra barna. 

Athyglisvert er þó að sjá að eingöngu 3% leikskólakennara töldu að 

kennsluhættir í íslenskum leikskólum ættu að einkennast eingöngu af 

kennsluháttum án aðgreiningar en þar er til dæmis móðurmál tví- og 

fjöltyngdra barna samtvinnað í námskrá leikskólans. Þar upplifa öll börn 

mismunandi tungumál og til þess að styðjast við slíka kennsluhætti þurfa 

kennarar að kynna tví- og fjöltyngi, vinna náið með fjölskyldum, styðja tví- og 

fjöltyngd börn á meðan þau vinna með bæði tungumálin og ólíka menningu.   

Bækur, söngtextar og vísur 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að flestir leikskólakennarar voru sammála 

því að leikskólinn ætti að bjóða börnum og foreldrum að hafa aðgang að 

bókakassa í leikskólanum sem inniheldur bækur á móðurmáli barnanna. 

Bækurnar eru fengnar að láni frá bókasafninu og börnum leikskólans og 

foreldrum þeirra stendur til boða að fá bækurnar í heimlán. Kennarar geta 

einnig stuðst við bækurnar í samverustundum eða í starfi í leikskólanum. Með 

því að styðjast við þessa aðferð gefst kjörið tækifæri til þess að kynna 

börnunum fyrir mismunandi tungumálum bæði í leikskólanum og heima. Það 
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skiptir miklu máli að leikskólakennarar og foreldrar séu samstarfsaðilar til þess 

að tryggja meiri og jákvæðari umræður á heimilum barna um leikskólann og 

starfið sem þar fer fram (Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 27).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að flestir leikskólakennarar 

voru sammála um að kenna börnum söngtexta og vísur á mismunandi 

tungumálum í leikskólanum. Báðar aðferðirnar gefa öllum börnum í 

leikskólanum kynningu á mismunandi tungumálum í gegnum söngtexta, vísur 

og bækur. Ætla má að leikskólakennarar telji þær vænlegar en það samræmist 

aðalnámskrá leikskóla (2011) þar sem tekið er fram að í leikskóla eigi að skapa 

rými þar sem börn fá að kynnast bókmenntum, sögum og taka þátt í söng og 

samræmast því aðferðirnar vel þeim aðferðum sem leikskólakennararnir nýta 

nú þegar í starfi í leikskólanum (Hull, 2007, bls. 113; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 31). Með því að gefa öllum börnum 

tækifæri til þess að alast upp við fleiri en eitt tungumál verða þau mögulega 

næmari í samskiptum við einstaklinga af ólíkum uppruna, eiga auðveldara með 

að sýna samlíðan með öðrum, sýna minni fordóma og eru skilningsríkari 

gagnvart fjölbreytileika (Deverakonda, 2013, bls. 80; Þórdís Gísladóttir, 2004, 

bls. 151). Ávinningurinn af því að kynna mismunandi tungumál í leikskólanum 

er því ekki eingöngu fyrir tví- og fjöltyngdu börnin heldur fyrir alla, bæði 

börnin og starfsfólk.  

Móðurmálstré 

Flestir leikskólakennarar voru sammála því að nýta aðferð sem nefnist 

móðurmálstré í leikskólanum en það er verkefni þar sem kennarar og börnin á 

deildinni hjálpast að við að búa til tré úr brúnum maskínupappír eða öðrum 

pappír. Börnin skrifa nafnið sitt bæði á íslensku og á sínu móðurmáli á laufblöð 

úr pappír sem þau svo klippa út og festa á móðurmálstréð. Kennarinn hvetur 

svo börnin til þess að bæta við ljósmyndum, þjóðfánum og laufblöðum sem 
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innihalda hugtök eins og „góðan daginn“ eða „halló“ á þeirra móðurmáli. Hér 

gefst gott tækifæri til þess að fá foreldra til þess að taka þátt í starfinu og fá þau 

til að aðstoða börnin við að bæta á tréð. Með því að styðjast við aðferðina gefst 

tækifæri til þess að æfa margvíslega færni, s.s. að skrifa, að klippa út og að 

líma. Einnig gefst tækifæri til þess að kynna öllum börnum fyrir mismunandi 

tungumálum og stuðla að öflugu foreldrasamstarfi þar sem foreldrar fá 

tækifæri til þess að taka þátt í starfinu í leikskólanum. Aðferðin styður vel við 

þær aðferðir sem nú þegar eru til staðar í flestum leikskólum og þær áherslur 

sem lagðar eru í skóla margbreytileikans þar sem litið er á fjölbreytni sem 

norm. Það er því ánægjulegt að sjá að leikskólakennarnir vilja flestir nýta 

aðferðina til að styðja við börnin í þekkingaleit sinni og sköpun (Grétar L. 

Marínósson og Dóra S. Bjarnason, 2016, bls. 24).  

 

Móðurmálsbók 

Móðurmálsbók inniheldur nöfn barnanna á deildinni og hvaða móðurmál þau 

eiga. Móðurmálin eru aðgreind með mismunandi litum og bókin aðgengileg 

kennurum, börnunum og foreldrum þeirra. Þar gefst tækifæri til þess að skrifa 

nöfn barnanna bæði með íslenska stafrófinu og eins og þau eru skrifuð í þeirra 

heimalandi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að eingöngu tæplega 

helmingur leikskólakennara var sammála því að styðjast við móðurmálsbók í 

starfi í leikskólanum. Mjög athyglisvert er að velta því fyrir sér afhverju 

leikskólakennarar telja þessa aðferð ekki eins vænlega eins og móðurmálstré 

þar sem flestir voru sammála um að nýta þá aðferð í starfi. Báðar aðferðirnar 

hafa það að markmiði að styðja við móðurmál allra barna í leikskólanum. Það 

er hugsanlegt að viðhorf leikskólakennara við móðurmálsbókinni séu 

neikvæðari því þessi aðferð samrýmist ekki eins vel þeim aðferðum sem nú 

þegar eru til staðar í umhverfi þátttakenda og jafnvel að þeir telji ekki rétt að 

flokka börnin í hópa eftir tungumálum. Það má þó ekki túlka skiptinguna á 
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neikvæðan máta heldur er markmið aðferðarinnar að börnin öðlist virðingu 

fyrir sjálfum sér og uppruna sínum sem og að öll börnin læri að meta það sem 

er ólíkt (Guðrún Pétursdóttir, 1999, bls. 41). Það skiptir miklu máli að 

leikskólakennarar séu tilbúnir að nýta fjölbreyttar og jafnvel óhefbundnar 

aðferðir í starfi þar sem tví- og fjöltyngi er mætt með skilningi og stuðlað sé 

að virku tvítyngi í leikskólanum (Chumak-Horbatch, 2012, bls. 64).  

 

 

Leikir  

Einungis rúmlega helmingur leikskólakennara var sammála um að nýta 

boltaleiki sem samtvinnar móðurmál allra barna á deildinni. Niðurstöðurnar 

koma á óvart þar sem leikurinn er talinn vera mikilvæg námsleið barna og ættu 

þátttakendur því að geta aðlagað aðferðina að þeim aðferðum sem þeir nýta nú 

þegar í starfi. Í aðalnámskrá leikskóla (2011) er einnig tekið fram að hlutverk 

leikskólakennara er styðja við nám barna í gegnum leikinn með því að veita 

hvatningu og efla jákvæð samskipti (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 27). Í aðferðinni gefst einnig tækifæri til þess að stuðla að virku 

tvítyngi og kynna öllum börnum fyrir mismunandi tungumálum í litlum og 

skipulögðum hópum en þar er talið að börn sem eru feimin, haldin félagsfælni 

eða kjörþögla eigi auðveldara með að tjá sig og skiptast á skoðunum (Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 229).  

Stjarna dagsins 

Í aðalnámskrá leikskóla ber að skapa aðstæður svo börn fái ríkuleg tækifæri til 

að velta fyrir sér bæði eigin menningu og menningu annarra þjóða (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 30). Í rannsókninni fengu 

leikskólakennarar kynningu á aðferð sem nefnist stjarna dagsins en þar fá börn 



86 

með annað móðurmál en íslensku tækifæri til þess að segja frá móðurmáli sínu, 

heimalandi og menningu á deildinni sinni í leikskólanum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að flestir leikskólakennarar voru sammála um að 

leikskólinn ætti að bjóða börnum með annað móðurmál en íslensku að verða 

stjarna dagsins. Þessar niðurstöður eru jákvæðar í ljósi þess að góð þekking á 

uppruna barnanna er talin skipta sköpum til að varpa ljósi á hugmyndir þeirra 

og hegðunarmynstur sem leiðir til betra sambands á milli barna og kennara 

(Guðrún Pétursdóttir, 1999, bls. 88). Einnig hjálpar þátttaka í 

fjölmenningarlegum kennsluaðferðum öllum börnum að svara spurningum um 

hvað einkennir þau sjálf og hvað einkennir aðra í kringum þau. Þar komast 

börnin í kynni við hvernig einstaklingar tala, lifa, syngja, borða og telja. Námið 

sem á sér stað hjálpar börnunum að aðlagast að nútíma samfélagi sem verður 

sífellt fjölbreyttara (Chumak-Horbatch, 2012, bls. 100).  

5.3.5 Gjaldmiðlar  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að einungis um fimmtungur 

leikskólakennara var sammála því að kynna börnunum fyrir mismunandi 

gjaldmiðlum og svipaður fjöldi leikskólakennara var sammála því að foreldrar 

ættu að koma með smápeninga í leikskólann til þess að sýna börnunum 

mismunandi gjaldmiðla. Þykir það athyglisvert í ljósi þess að með því að leggja 

áherslu á fjölmenningarlega menntun fá börnin fræðslu um mismunandi 

menningu og þjóðir. Þar læra börn að skilja og aðgreina eigin menningu frá 

öðrum menningarheimum, læra að sýna samkennd og setja sig í spor annarra 

(Guðrún Pétursdóttir ,1999, bls. 36). Hugsanlegt er að aðferðin teljist ekki 

vænleg meðal leikskólakennara í rannsókninni vegna þess að þeir sjá ekki að 

hún samræmist þeim aðferðum sem þeir nýta nú þegar í starfi eða þeim finnst 

þetta vera aukaatriði í starfi með börnunum. Þar sem hver þjóð hefur sinn 

gjaldmiðil gefst kjörið tækifæri til þess að kynna fjölbreytileika með því að 
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skoða mismunandi gjaldmiðla í leikskólanum. Leikskólakennarinn þarf að 

reyna að finna aðferðir sem ögra hugsun barna með margvíslegu móti og stuðla 

að jákvæðum viðhorfum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 28). Það má sem 

dæmi samtvinna mismunandi gjaldmiðla við nám á tölum og táknum og hversu 

verðmæt upphæðin er í hverju landi fyrir sig. Sem dæmi að þú færð ekki mikið 

fyrir 100 íslenskar krónur en getur keypt heilmikið fyrir 100 dollara. Það er því 

mikilvægt að leikskólakennarar og annað starfsfólk leikskóla einblíni á 

tækifærin sem myndast með því að styðjast við nýjar og fjölbreyttar aðferðir í 

starfi í leikskólanum.  

5.3.6 Foreldraheimsóknir 

Til þess að stuðla að góðu samstarfi á milli heimilis og skóla má virkja 

foreldrahópinn og hvetja hann til þess að taka virkan þátt í lífi barna sinna í 

leikskólanum með því að koma í heimsókn og kynna hin ýmsu málefni (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b, bls. 63; Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 24). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þrjár aðferðir sem leggja áherslu á 

foreldraheimsóknir í leikskólanum þykja misvænlegar meðal 

leikskólakennara. Flestir leikskólakennarar voru sammála um að leikskólinn 

ætti að bjóða foreldrum með annað móðurmál en íslensku í heimsókn í 

leikskólann til að kynna heimaland sitt og menningu. Hinsvegar voru eingöngu 

rúmlega helmingur leikskólakennara sem taldi að leikskólinn ætti að bjóða 

börnunum og foreldrum þeirra að koma í heimsókn í leikskólann og segja frá 

sínum þjóðhátíðardögum þar sem þeir geta jafnvel komið með muni og mat í 

leikskólann. Athyglisvert er að velta því fyrir sér hvað veldur því að þessar 

aðferðir teljast misvænlegar meðal leikskólakennara í rannsókninni. Þær eru í 

grunninn eins, þ.e. að foreldrum er boðið í heimsókn í leikskólann til þess að 

kynna menningu sína fyrir börnunum í samverustund. Velta má fyrir sér hvort 

kynning á öðrum þjóðhátíðardögum og jafnvel að fagna þeim í leikskólanum 
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teljist of langt út fyrir kassann og því ekki eins vænlegar meðal þátttakenda. 

Mögulega þykir þátttakendum í lagi að gefa kynningu á öðrum 

þjóðhátíðardögum en ekki að halda upp á þá, þar sem flestir voru sammála því 

að börn af öðrum uppruna mættu koma í leikskólann og kynna sína 

þjóðhátíðardaga. Aðferðin gefur möguleika á dýpri tengingu við aðra 

menningarheima og hún samræmist vel meginmarkmiðum uppeldis og kennslu 

í leikskóla um mikilvægi þess að styrkja sjálfsmynd og víðsýni barna í náinni 

samvinnu við foreldra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 22).  

Einnig er athyglisvert að sjá að færri leikskólakennarar voru sammála 

því að starfsmaður eða foreldri af erlendum uppruna lesi bók eða sögu 

reglulega fyrir börnin á öðrum tungumálum en íslensku heldur en að bjóða 

foreldrum í heimsókn að kynna heimaland sitt og menningu. Í spurningunni 

fengu þátttakendur dæmisögu þar sem þrjú börn á deildinni eiga pólsku sem 

móðurmál og einu sinni í viku les foreldri eða starfsmaður fyrir öll börnin á 

deildinni eina bók á pólsku í samverustund. Tæplega 15% leikskólakennara 

voru ósammála því að bjóða upp á þessa aðferð í leikskólanum. Út frá þessum 

niðurstöðum má ætla að þeim leikskólakennurum sem tóku þátt í rannsókninni 

þyki vænlegra að bjóða foreldrum í heimsókn í samverustund þegar málefnið 

eru kynning á öðrum menningarheimum en kynningu og vinna með önnur 

tungumál. Mögulega litast svörin af því að þátttakendur telja að öll börn hafi 

gott af því að kynnast öðrum menningarheimum en að ekki megi leggja of 

mikla áherslu á önnur tungumál í starfinu í leikskólanum þar sem það gæti 

bitnað á færni barnanna í íslensku. Eins og rætt hefur verið hér að ofan þá sýna 

fjölmargar rannsóknir fram á hið gagnstæða, þ.e. með því að tengja íslenskuna 

og móðurmál barnanna við starfið í leikskólanum hljóta allir ágóða af ekki síst 

fjöltyngd börn. Með því að efla fjöltyngt umhverfi leikskólans má stuðla að 

betri tengslum milli fjölskyldna barnanna og að allir upplifi sig velkomna í 

leikskólann og þannig verða börnin skrefinu nær því að tileinka sér virkt 

tvítyngi (Chumak-Horbatch, 2012, bls. 79-80).  
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5.4 Samantekt 

Í nútímasamfélagi er fjölmenning eðlilegur hluti tilverunnar og skiptir miklu 

máli að allir einstaklingar séu stoltir af uppruna sínum, hefðum, trú og gildum 

(Devarakonda, 2013, bls. 51). Lýðfræðilegar aðstæður hér á landi eru að sumu 

leyti einstakar, þ.e. á Íslandi er fámennt samfélag þar sem búa fjölbreyttir hópar 

innflytjenda sem dreifast um landið (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b, bls. 259). 

Skólakerfið styðst við hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar og 

samkvæmt aðalnámskrá leikskóla á hann að byggjast á jafnrétti og virðingu 

fyrir fjölbreytileika einstaklinga og ólíkum menningarheimum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 24).  

Það er vissulega áskorun fyrir leikskólakennara að mæta þörfum allra 

barna í fjölbreyttum barnahópi. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

svör leikskólakennara til æskilegra kennsluhátta í leikskólum landsins voru 

ekki afgerandi. Svörin voru dreifð svo augljóst er að viðhorf leikskólakennara 

eru ekki einsleit. Ef litið er á niðurstöður rannsóknarinnar í heild má túlka þær 

á þann veg að flestir leikskólakennarar sem tóku þátt í rannsókninni séu að 

einhverju leyti tilbúnir að samtvinna aðferðir sem styðja við móðurmál og 

menningu tví- og fjöltyngdra barna. Sumar aðferðir þykja vænlegri en aðrar og 

þá síður þær sem bjóða upp á dýpri skilning á öðrum tungumálum. Í ljósi þess 

hversu margir leikskólakennarar telja að leikskólar ættu að tileinka sér bæði 

samlagandi og styðjandi kennsluhætti má ætla að svör þátttakenda litast af 

tilhneigingu til þess að leggja áherslu á íslensku í starfi í leikskólanum. Velta 

má fyrir sér hvort ákveðin vitundarvakning verði ekki að eiga sér stað til þess 

að upplýsa leikskólakennara um að kynning og notkun á öðrum tungumálum 

bitnar ekki á færni barna í íslensku. Með því að gefa tví- og fjöltyngdum 

börnum tækifæri til þess að bæta færni sína á móðurmálinu gefst þeim tækifæri 
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til þess að bæta færni sína í íslensku á sama tíma, þar sem tungumálin vinna 

saman og styðja hvert annað. Með því að viðurkenna að móðurmál tví- og 

fjöltyngdra barna skiptir máli í leikskólanum er verið að stuðla að jákvæðari 

sjálfsmynd, sjálfsvirðingu og vellíðan barna. Einnig hefur kynning á öðrum 

tungumálum ekki slæm áhrif á börn sem hafa eingöngu færni á íslensku, heldur 

brúar tungumálið bilið á milli ólíkra menningarheima sem getur stuðlað að 

meiri samlíðan og samkennd með öðrum og þau læra að lifa í fjölbreyttu 

samfélagi (Chumak-Horbatch, 2012, bls. 27, 79-80, 100; Þórdís Gísladóttir, 

2004, bls. 151).  

Leikskólakennarar þurfa að vera tilbúnir að stíga út fyrir kassann og 

styðjast við fjölbreyttar kennsluaðferðir til þess að tryggja að öll börn njóti sín 

í leikskólanum. Aðferðir sem samlagast ekki eins vel algengum aðferðum í 

leikskólum landsins þóttu ekki eins vænlegar í rannsókninni. Þykir það miður 

þar sem sumar þeirra eins og að fagna erlendum þjóðhátíðardögum gefa tilefni 

til að kryfja og skilja ólíka menningarheima. Leikskólakennarar þurfa náms- 

og starfsaðferðir sem leggja áherslu á að kynnast styrkleikum og sérstöðu 

fjölskyldna þar sem hvert og eitt barn og foreldrar þeirra fa tækifæri til að segja 

sína sögu. Mikilvægt er að stuðla að góðu samstarfi við fjölskyldur barnanna 

með opnum samskiptum og gefa öllum börnum og fjölskyldum þeirra tækifæri 

til að tilheyra leikskólasamfélaginu (Hanna Ragnarsdóttir, 2004, bls. 104).    

Til þess að tryggja að allir leikskólakennara séu upplýstir um 

mikilvægi móðurmáls og menningar fyrir öll börn mætti bjóða 

leikskólakennurum upp á fyrirlestra og námskeið um málefnið til að tryggja að 

þeir upplifi sig örugga að stíga út fyrir kassann og prófa nýjar kennsluaðferðir. 

Það þyrfti einnig að tryggja að sú fræðsla komi fram í kennaranámi en 

rannsókn Hermínu Gunnþórsdóttur (2016) sýndi fram á að fæstir 

kennaranemar á meistarastigi þekktu til fjölmenningarlegrar menntunar og 

margir þeirra óttuðust að geta ekki komið til móts við börn sem eiga annað 

móðurmál en íslensku. Það er því mikilvægt að kennaramenntun veiti 
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kennurum framtíðarinnar fræðilega þekkingu á hugmyndum sem snúa að skóla 

án aðgreiningar, fjölmenningarlegri menntun og félagslegu réttlæti til þess að 

leikskólar landsins geti tekið upp kennsluhætti sem stuðla að virku tvítyngi og 

fjölmenningu (Hermína Gunnþórsdóttir, 2016, bls. 278-279).  

Með því að leggja áherslu á samkennd í starfi geta leikskólakennarar 

örvað víðsýni barnanna og hæfni þeirra til að velta fyrir sér ólíkri menningu, 

útliti og hegðun. Þar læra börnin að virða að það eru ekki allir eins og sýna 

umburðarlyndi og skilning gagnvart því sem er ólíkt sem þau þekkja (Guðrún 

Pétursdóttir, 1999, bls. 40). Íslenskir leikskólar þurfa að halda áfram að þróa 

fjölbreyttar kennsluaðferðir sem og að veita jákvæða og örugga hvatningu til 

þess að tryggja öllum börnum sem besta möguleika til árangurs í lífinu (Elín 

Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 117, 125) 
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6. Lokaorð 

Þegar ég horfi til baka og hugsa um tímann sem fór í vinnslu þessa verkefnis 

þá fyllist ég af þakklæti fyrir að hafa fengið svo langan tíma til þess að ígrunda 

og vinna að málefni sem skiptir svo miklu máli. Ég vissi lítið um mikilvægi 

móðurmáls og menningar fyrir tví- og fjöltyngd börn og hafði því miður fáar 

aðferðir í bakpokanum til að nýta í starfi í leikskólanum. Mér fannst því tilvalið 

að nýta skólaárið til þess að kynna mér hvaða aðferðir sýna árangur með tví- 

og fjöltyngdum börnum og reyna að miðla þeim áfram bæði til 

leikskólakennaranema í gegnum forprófun spurningalistans og síðan til 

leikskólakennara. 

Á meðan á skrifunum stóð kom ég fólkinu mínu á óvart og skellti í 

óvænt brúðkaup í stofunni heima og í kjölfarið tókum við hjónin þá ákvörðun 

að fara í brúðkaupsferð til Póllands í nóvember 2019. Mér fannst það vera 

kjörið tækifæri þar sem flest börn sem eru af erlendum uppruna í mínu 

bæjarfélagi eru frá Póllandi og þar gæti ég kynnt mér pólska menningu og 

tungumálið. Þar fór ég í bókabúðir og keypti námsefni og barnatónlist á pólsku, 

tók myndir af þjóðarréttum, fór á söfn og kynntist sögu landsins í seinni 

heimstyrjöldinni. Ég keypti pólskt sælgæti og mynjagripi sem ég færði 

börnunum á deildinni minni í leikskólanum sem vakti mikla lukku, þá 

sérstaklega hjá pólsku börnunum sem fylltust af stolti. Síðan þá hef ég verið 

dugleg að spyrja börnin hvernig þau segja ákveðin orð á sínu tungumáli og 

sýni þeim námsefnið sem ég keypti í Póllandi og býð þeim að hlusta á pólska 

tónlist. Ég hef áttað mig á því að ég þarf ekki að kunna tungumálið til þess að 

stuðla að virku tvítyngi barna og fjölmenningu, heldur eingöngu að viðurkenna 
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að það sé mikilvægt og veita börnunum eins mikla hvatningu og ég mögulega 

get.  

Þar sem börnin eyða stórum hluta dagsins í leikskólanum bera 

leikskólakennarar mikla ábyrgð á þroska barna þar sem þeir skipuleggja og 

undirbúa starfið á deildinni. Markmið verkefnisins var að finna aðferðir sem 

gera leikskólakennurum kleift að samtvinna móðurmál og menningu tví- og 

fjöltyngdra barna við starfið í leikskólanum. Einnig gerði ég mér von um að 

með því að styðjast við spurningalista sem yrði sendur á alla leikskólakennara 

landsins þá myndu þeir fá verkfærakassa sem þeir gætu týnt úr þær aðferðir 

sem þeir vilja nýta í starfi. Þær hafa allar sama markmiðið að stuðla að jákvæðri 

sjálfsmynd, félagsmótun, vellíðan og opnum samskiptum á milli heimilis og 

skóla. Ég vona að einhverjir leikskólakennarar hafi fengið ákveðna 

vitundarvakningu við að renna yfir aðferðirnar sem hægt er að nýta í starfi, 

mögulega sömu vitundarvakningu og ég fékk í áfanganum Nemandinn í skóla 

margbreytileikans í meistaranámi mínu sem og við úrvinnslu þessa verkefnis. 

Ég er þakklát fyrir síðasta ár þar sem þessi tími hefur ekki eingöngu mótað mig 

sem kennara heldur einnig sem manneskju.  
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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf fyrir viðtal 

 

Kæri þátttakandi  

Í meistaranámi mínu við Háskólann á Akureyri er ég að vinna rannsóknarverkefni sem hefur vinnuheitið 

“Viðhorf kennara til að samtvinna móðurmál og menningu tvítyngdra barna við starfið í leikskólanum”. 

Verkefni mitt felst í því að taka viðtöl við leikskólakennara sem hafa góða reynslu á því hvernig megi 

samtvinna móðurmál og menningu tvítyngdra barna við starfið í leikskólanum. Ef þú telur þig hafa slíka 

reynslu og værir tilbúin/nn að miðla þeirri reynslu áfram þá endilega hafðu samband í netfangið 

ha180312@unak.is.  

Ég mun óska eftir að fá 2-3 leikskólakennara í 30 – 60 mínútna viðtal í gegnum tölvuforritið skype eða 

annað tölvuforrit sem þátttakendur hafa aðgang að. Ég er búsett í Vestmannaeyjum og til þess að gefa 

öllum kost á að koma í viðtal óháð búsetu þá tel ég að nýting á tölvuforriti sé besta leiðin. Ég er þó stödd í 

Reykjavík dagana 24-27 október ef viðmælendur óska þess frekar að hittast og finnum við þá stað og 

stund í sameiningu.   

Ég mun síðan nýta þær upplýsingar sem fást í viðtölunum til þess að búa til spurningarlista. Þessi 

spurningarlisti verður sendur rafrænt á leikskólakennara í von um að fá yfirsýn yfir viðhorf 

leikskólakennara hér á landi til þess að nýta þær leiðir sem koma fram í viðtölunum í starfi í 

leikskólanum. Það eru engir styrktaraðilar að rannsókninni og er hún undir leiðsögn Hermínu 

Gunnþórsdóttur, dósent.  

Ég vona að ef þú hefur góða reynslu af starfi með tvítyngdum börnum að þú hafir samband við mig og 

takir þátt í rannsókninni. Þér að þó að sjálfsögðu ekki skylt að taka þátt í rannsókninni en þátttaka þín er 

mikils virði og ég yrði þér þakklát fyrir hana. Það verður farið með allar upplýsingar sem trúnaðarmál, 

nafn þitt mun hvergi koma fram og gögnin verða ekki persónugreinanleg.   

Með fyrirfram þökk fyrir góðar viðtökur  

Linda Óskarsdóttir  
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Fylgiskjal 2 Viðtalsrammi 

 

Kæri þátttakandi 

Ég heiti Linda Óskarsdóttir og er meistaranemi við Háskólann á Akureyri.  

Ég vil byrja á því að þakka þér kærlega fyrir að gefa þér tíma til að taka þátt í rannsókninni “Viðhorf 

leikskólakennara til þess að samtvinna móðurmál og menningu tvítyngdra barna við starfið í 

leikskólanum”.  

Þér er að sjálfsögðu leyfilegt að sleppa því að svara ákveðnum spurningum eða hætta þátttöku hvenær 

sem er. Nafn þitt mun hvergi koma fram og öll gögn verða ópersónugreinanleg. Gögnin verða nýtt til þess 

að búa til spurningarlista sem verður sendur á leikskólakennara landsins. Er það gert í von um að fá 

yfirsýn yfir viðhorf þeirra til þess að samtvinna móðurmál og menningu tvítyngdra barna við starfið í 

leikskólanum.  

Kveikja á upptöku.  

1. Hvað hefur þú starfað lengi í leikskóla?  

 

2. Á hvaða aldri eru tvítyngdu börnin sem þú hefur reynslu af að vinna með?  

 

Spurningar mínar snúa að reynslu leikskólakennara við að samtvinna móðurmál og menningu 

tvítyngdra barna við starfið í leikskólanum.  

 

3. Hvaða leiðir finnst þér gagnast best fyrir tvítyngd börn til þess að samtvinna móðurmál og 

menningu þeirra við samverustundir í leikskólanum?  

- hvernig hafa önnur börn brugðist við þeim leiðum?  

 

4. Hvaða leiðir finnst þér gagnast best fyrir tvítyngd börn til þess að samtvinna móðurmál og 

menningu þeirra við dagsskipulagið í leikskólanum?   

- hefur það valdið einhverjum árekstrum? Hvernig hafa önnur börn brugðist við?  

 

5. Hvaða leiðir hafa reynst þér best til þess að stuðla að betra samstarfi við foreldra tvítyngdra 

barna? 

-  S.s. hvað hefur gengið vel og hvað hefur ekki gengið eins vel?  

- hver voru viðbrögð og virkni “íslenskra” foreldra (s.s. foreldra með íslensku sem móðurmál)? 

 

6. Eru fleiri atriði sem þú telur að séu góð og gagnleg fyrir leikskólakennara til þess að samtvinna 

móðurmál og menningu tvítyngdra barna við starfið í leikskólanum? Ef svo er hver eru þau?  

 

7. Er eitthvað fleira sem þú vilt koma á framfæri?  

 

Ég vil þakka þér kærlega fyrir þátttöku í rannsókninni. 

Slökkva á upptöku. 
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Fylgiskjal 3 Forprófunarbréf fyrir spurningalista 

 

Ég heiti Linda Óskarsdóttir og er nemi við Háskólann á Akureyri. Ég óska eftir kennaranemum með 

áherslu á leikskólastig sem væru til í að forprófa spurningalista fyrir meistaraverkefni. Spurningalistinn 

snýr að aðferðum til þess að samtvinna móðurmál og menningu tví- og fjöltyngdra barna við starfið í 

leikskólanum. Mér þætti vænt um ef þátttakendur væru til í að svara spurningalistanum og um leið skrá 

hjá sér hvað betur mætti fara og senda allar athugasemdir á netfangið ha180312@unak.is. Það væri einnig 

ómetanlegt ef þátttakendur gætu látið spurningalistann ganga áfram til annarra nema í 

leikskólakennarafræðum. Gögnin sem fást úr forprófun listans verða hvergi birt heldur er tilgangur 

forprófunar eingöngu að bæta listann og tryggja réttmæti hans. Eftir að forprófun listans líkur verður hann 

lagður fyrir leikskólakennara landsins.  

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna 

Linda Óskarsdóttir 
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Fylgiskjal 4 Kynningabréf fyrir spurningalista 

 

Kynning fyrir facebook síðu Félags leikskólakennara (birt af formanni FL) 

Nemi í leikskólakennarafræðum óskar eftir leikskólakennurum til þess að svara spurningarlista fyrir 

meistaraverkefni við Háskólann á Akureyri. Könnunin tekur um 10 mínútur og er byggð á niðurstöðum úr 

viðtölum við leikskólakennara sem höfðu mikla reynslu af því að samtvinna móðurmál og menningu 

tvítyngdra/fjöltyngdra barna við starfið í leikskólanum sem og fræðiritum um efnið.  

Könnuninni verður einnig deilt á facebook síðunum „Leikur og Leikskólastarf“ og 

„Leikskólakennaraspjallið“. Er það gert í von um að ná til sem flestra leikskólakennara á landinu. 

Slóð á spurningarlistann má finna hér:   

https://www.surveymonkey.com/r/K9SNT5J 

Með von um góða þátttöku 

Linda Óskarsdóttir 

 

Kynning fyrir facebook síðuna “Leikur og leikskólastarf” og “Leikskólakennaraspjallið” 

Sæl/ll.  

 

Ég er nemi í leikskólakennarafræðum við Háskólann á Akureyri og óska eftir leikskólakennurum til þess 

að svara spurningarlista fyrir meistaraverkefni. Könnunin tekur um 10 mínútur og er byggð á niðurstöðum 

úr viðtölum við leikskólakennara sem höfðu mikla reynslu af því að samtvinna móðurmál og menningu 

tvítyngdra/fjöltyngdra barna við starfið í leikskólanum sem og fræðiritum um efnið.  

 

Slóð á spurningarlistann má finna hér:  

https://www.surveymonkey.com/r/K9SNT5J 

 

Könnuninni verður einnig deilt á facebook síðu FL(félags leikskólakennara) og facebook síðunni 

„Leikskólakennaraspjallið“ og er það gert til þess að ná til sem flestra leikskólakennara á landinu.  

Með von um góða þátttöku 

Linda Óskarsdóttir  

https://www.surveymonkey.com/r/K9SNT5J

