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Ágrip 

Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed-. prófs við kennaradeild 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Markmið ritgerðarinnar er að kynna, þýða 

og staðfæra norskt námsefni sem notað er í fjölmenningarkennslu í leikskólum í 

Noregi. Námsefnið er hannað til að börn öðlist ríkari og fjölbreyttari orðaforða og 

máltilfinningu í gegn um leik, leikræna tjáningu, rím, söng og þulur í 

samverustund. Ritgerðin skiptist í tvo hluta, greinargerð og staðfært kennsluefni. 

Greinargerðin er fræðilegi hluti verkefnisins og kennsluheftið er hugsað sem 

leiðbeiningar fyrir kennara um þessa kennsluaðferð í fjölmenningarkennslu. Í 

greinargerðinni er lítil könnun þar sem kannað er hvernig námsefni tengt 

fjölmenningu er í leikskólum. Tíu kennarar tóku þátt í könnuninni sem fólst í því 

að svara þremur spurningum skriflega. Niðurstöður hennar leiddu í ljós að lítið er 

unnið með fjölmenningu í leikskólunum sem könnunin var gerð á og í svörum 

kennaranna kom fram að lítið framboð væri af fjölmenningalega tengdu 

námsefni og mikilvægi þess að útbúa námsefni í fjölmenningarkennslu fyrir 

leikskóla. 
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1. Inngangur 

Undanfarin ár hefur fólki af erlendum uppruna fjölgað nokkuð á Íslandi. Í ljósi 

breyttra aðstæðna í þjóðfélaginu sem fylgja í kjölfarið er nauðsynlegt að kalla á 

breytt viðhorf um jafnrétti og fjölbreytileika og tryggja rétt allra til náms óháð 

félagslegum aðstæðum, menningu og tungu og gæta þess að  einstaklingurinn 

haldi sínu auðkenni.   

Annar höfundurinn bjó í Noregi í nokkur ár og vann þar í leikskóla sem var 

fjölmenningarlegur að því leyti að starfsfólk og börn komu víðsvegar að úr 

heiminum. Í þessum leikskóla var unnið  með fjölmenningu og einn þáttur í því 

var að vinna með norskt kennsluefni sem heitir Snakkepakken. Þetta kennsluefni 

er verkfæri til tungumálakennslu með áherslu á leik, söng, ævintýri, tjáningu og 

þrívíddarskynjun. Kostur þessa kennsluefnis er hversu einfalt það er í notkun og 

auðvelt að kynna heimamenningu barna með aðferðum þess. Hugmyndafræðin 

sem liggur að baki kennsluefninu samræmist vel markmiðum sem íslenskir 

leikskólar eiga að fara eftir samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla en í henni er meðal 

annars talað um að leikskólinn beri að rækta virðingu barnanna fyrir ólíkri 

menningu. (Aðalnámskrá leikskóla. 1999:29). Reynslan af því að vinna með 

Snakkepakken í Noregi varð til þess að höfundar lögðu í þá vinnu að þýða og 

staðfæra hluta af Snakkepakken með þá von í huga að hann geti gagnast í 

íslenskum leikskólum, einkum með hliðsjón af blönduðum barnahópum. 

Ritgerðin skiptist í greinargerð og kennsluhefti. Í greinargerðinni er fjallað 

um réttindi barna, fjölmenningu í leikskólum, fjölmenningarkennslu og tvítyngi 

barna. Athugað er  hvernig þróunin í leikskólum hefur verið síðustu ár, hvort 

skapast hafi rúm fyrir fjölmenningalegt starf í leikskólasamfélaginu við breyttar 

aðstæður? Hvort komið sé til móts við þarfir barna af erlendum uppruna og 

foreldra þeirra? Er jafnrétti haft að leiðarljósi gagnvart börnum af erlendum 
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 uppruna og hvort virðing sé borin fyrir fjölmenningu? Greint er frá 

kennsluefninu,  höfundum þess og hugmyndafræðinni á bak við það. Við báðum 

leikskólakennara í tveimur leikskólum á landinu um að svara lítilli könnun til þess 

að fá einhverja hugmynd um það hvernig kennsluefni tengt fjölmenningu er í 

boði fyrir börn á aldrinum þriggja til sex ára. 

Í kennsluheftinu er staðfært efni á íslensku tekið úr námsefni 

Snakkepakken sem í íslenskri þýðingu ber heitið Málskjóðan. Kennsluheftið er 

ætlað kennurum og öðrum sem vinna í leikskólum. Börn af ýmsum þjóðarbrotum 

eiga heima á Íslandi og mikilvægt að öllum börnum á leikskólum standi til boða 

fræðandi og skemmtilegt námsefni sem taki tillit til þroska, getu og áhugsviðs 

hvers og eins.   

 

 

2. Réttindi barna 

Árið 1999 kom út Aðalnámskrá fyrir leikskóla sem er fagleg stefnumörkun um 

uppeldis- og menntunarhlutverk leikskóla.  Í henni kemur fram að foreldrar bera 

frumábyrgð á uppeldi barna sinna en það starf sem fram fer í leikskólum er 

viðbót við það uppeldi. Samkvæmt   lögum nr. 78/ 1994 bera sveitarfélög ábyrgð 

á rekstri leikskóla (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:7). Meginmarkmið með uppeldi 

og starfi í leikskóla skal vera meðal annars að veita börnum umönnun, örugg 

leikskilyrði, fjölbreytta uppeldiskosti og í samvinnu við heimili leitast leikskólinn 

við að hlúa að þeirra andlegu og líkamlegu þörfum svo þau fái notið bernsku 

sinnar (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:7). Kennsluefni Málskjóðunnar reynir að búa 

til  gott tungumála- og leikumhverfi fyrir öll börn og námsefnið tekur mið af 

langflestum markmiðum sem sett eru fram í Aðalnámskrá leikskóla, svo sem 

málþroska, vitsmunaþroska, tilfinningarþoska, félagsþroska og félagsvitund 

(Fossum Ihlen, L. og Malinovsky Finnanger, L. 2004). 
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Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur fyrir Íslands hönd 28. 

október 1992 og hann er réttindasáttmáli barna (Umboðsmaður barna, 2009).  

Í 2. grein Barnasáttmálans segir að tryggja beri börnum ýmis réttindi og öryggi. 

 

Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar 

þau réttindi sem kveðið er á um í samningi þessum, án mismununar 

af nokkru tagi, án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, 

trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, uppruna með 

tillit til þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, 

ætternis eða annarra aðstæðna þess eða foreldris þess, eða 

lögráðamanns  

(Barnasáttmál Sameinuðu þjóðanna, 2009).  

 

Í Aðalnámsskrá leikskóla segir að leikskólinn eigi að taka tillit til þess að 

börn búa við mismunandi uppeldisskilyrði, tilheyra ólíkum fjölskyldugerðum og 

koma frá ýmsum menningarsvæðum (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:27). 

 

Í 8. grein Barnasáttmálans er fjallað um að börn eigi að hafa rétt á að viðhalda 

sínum einkennum sem einstaklingar.   

 

Aðildarríki skuldbinda sig til að virða rétt barns til að viðhalda því sem 

auðkennir það sem einstaklings, þar með töldu ríkisfangi sín, nafni og 

fjölskyldutengslum eins og viðurkennt er með lögum, án ólögmætra 

afskipta (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 2009). 

 

Í kaflanum um sérþarfir barna í Aðalnámskrá leikskóla segir að leikskólinn 

eigi að aðstoða börn af erlendum uppruna við að verða virkir þátttakendur í 

ríkjandi samfélagi án þess að þau týni niður eigin menningu (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999:15).   
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Í 28. grein Barnasáttmálans segir meðal annars að öll börn eigi að hafa sama rétt 

til náms og að allir hafi sömu tækifæri. 29. grein Barnasáttmálans er fjallar um að 

börn skuli fá tækifæri til að rækta persónuleika sinn og hæfileika. Einnig að börn 

öðlist virðingu fyrir uppruna sínum og menningarlegri arfleið, tungu og að þau 

virði menningu þess lands sem þau búa í. Í 30. grein Barnasáttmálans segir að 

börn sem tilheyra minnihlutahópum eða eru í hópi frumbyggja eiga rétt á að 

njóta eigin menningar og nota eigið tungumál (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, 2009). Segja má að 2. grein í lögum um leikskóla endurspegli 

ofangreind atriði Barnasáttmálans (Lög um leikskóla, 2009). 

 

 

2.1.  Fjölmenning 

 
Í fjölmenningarlegu samfélagi býr fólk frá ýmsum þjóðum með mismunandi 

menningararfleið, siði, venjur, tungumál, skoðanir og trúarbrögð. Í 

fjölmenningarlegu samfélagi hafa hinir mismunandi menningarhópar samskipti 

sín á milli á jafnréttisgrundvelli og þeir bera virðingu og umburðarlyndi fyrir 

menningu hvers annars. Fjölmenning getur ekki þrifist á jákvæðan hátt í 

samfélaginu án samskipta og virðinga (Gerður Gestdóttir, 2006:24).      

Nú er Ísland fjölmenningarsamfélag og mikilvægt að virða réttindi fólks af 

erlendum uppruna og allra annarra í hvívetna til þess að temja sér víðsýni og 

umburðarlyndi gagnvart ólíkum sjónarmiðum og skoðunum. Samskipti fólks 

verða auðveldari ef gagnkvæm þekking og skilningur ríkir á aðstæðum, sögu og 

menningu hvers annars (Hanna Ragnarsdóttir, 2002:74). Mikilvægt er að hlúa að 

börnum af erlendum uppruna sem eru að alast upp hér á landi þannig að þeim 

vegni sem best í hinu nýja umhverfi og standi á traustum grunni í samfélaginu 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2002:53). Sveitafélög og stofnanir þess svo sem 

grunnskólar og leikskólar gegna þar stóru hlutverki (Hanna Ragnarsdóttir, 
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2002:73). Trú á eigin getu og gott sjálfsmat er öllum einstaklingum mikilvægt, 

ekki síst börnum og unglingum. Foreldrar og kennarar gegna mikilvægu hlutverki 

og einnig skiptir máli hvaða kennsluaðferðir eru notaðar í skólum og hvaða 

viðhorf eru ríkjandi í skólaumhverfinu (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007:94-95). Börn 

og unglingar af erlendum uppruna sem setjast að á Íslandi þurfa að fá sérsniðna 

og markvissa kennslu í íslensku sem ríkjandi máls, þannig að þau geti tjáð sig við 

aðra einstaklinga og stundað nám. Námið verður að vekja áhuga barnanna og 

hafa verður í huga að í leikskóla læra börnin í gegnum leik. Kennarar á öllum 

skólastigum verða að vera meðvitaðir um hvernig námsefni þeir nota við 

fjölmenningarkennslu og að fjölmenningarkennsla er nauðsynleg bæði fyrir 

innlend sem erlend börn (Fríða B. Jónsdóttir, Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2005:5).  

 

 

2.2.  Tvítyngi barna 

 

Í megin atriðum lýtur máltaka á tveimur málum sömu lögmálum og máltaka á 

einu máli (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007:102). Rannsóknir benda til að hve hratt og 

fljótt börn læra að tala, annaðhvort móðurmál sitt eða ríkjandi mál, fari að miklu 

leyti eftir því hve miklum tíma börnin verja í viðkomandi málaumhverfi. Tíminn 

sem þau eyða með fólki sem talar það mál sem þau eru að læra, skiptir miklu fyrir 

málþroska barnanna. Aðrir þættir sem hafa áhrif á málþroskann eru aldur barna, 

áhugi þeirra og annarra á því að þau verði tvítyngd, skyldleiki móðurmálsins og 

ríkjandi máls og hvernig virðing barnanna er fyrir því tungumáli sem þau eru að 

læra (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007:107) og (Sigurður Konráðsson, 2007:145). 

Félagslegar og sálfræðilegar aðstæður í lífi barna geta haft mikið um það að segja 

hvernig þeim gengur að læra ríkjandi mál og börn sem hafa upplifað skelfilega 

hluti geta átt í erfiðleikum með að þróa málþroska sinn (Egeberg, 2007:139-140). 
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Komið hefur fram í rannsóknum um tvítyngi að góður grunnur í móðurmáli og 

stöðug þjálfun þess máls hjálpar börnum að læra ríkjandi tungumál (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2007:118). Því er æskilegt að ýta undir kunnáttu barna í móðurmáli 

og hvetja þau til að nota það og kynna það fyrir öðrum þar sem aðstæður leyfa. 

Það ýtir undir að börnin öðlist sjálfstraust gagnvart eigin máli og finni til aukins 

öryggis þegar þau læra ríkjandi tungumál (Sigurður Konráðsson, 2007:145). 

Æskilegt er að móðurmál og ríkjandi mál styðji við hvort annað á meðan á 

máltöku stendur og það má aldrei vera markmið í kennslu ríkjandi máls að 

móðurmál víki fyrir hinu nýja máli. Móðurmálsmissir getur haft alvarlegar 

afleiðingar fyrir börn á margan hátt, svo sem getu til að hafa samskipti við 

stórfjölskylduna og minni möguleika á því að geta snúið aftur til heimalandsins. 

Einnig eru sterk tengsl á milli móðurmáls og sjálfsmyndar barna og á milli 

móðurmáls og menningararfs þeirra og því er mikilvægt að forðast í lengstu lög 

að svipta börn þeim rétti að hafa aðgang að móðurmáli sínu (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2007:118). 

Elín Þöll talar um í grein sinni að rannsóknir benda til þess að tvítyngd 

börn nái hægt og rólega góðum tökum og svipaðri færni í báðum málunum. Það 

tekur þau að vísu lengri tíma að læra tvö mál í stað eins, en það á ekki að koma 

að sök. Tvítyngd börn þurfa það sama og önnur börn; góðan stuðning, jákvæða 

hvatningu, þolinmæði og síðast en ekki síst þurfa þau meiri tíma og frið til að ná 

tökum á báðum tungumálunum (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007:124-125). Í 

nútímasamfélagi er mikilvægt að líta á tvítyngi og fjöltyngi á jákvæðan hátt. Góð 

tungumálaþekking á tímum hnattvæðingar er gulls ígildi og segja má að mikill 

fengur sé fólginn í tvítyngdum og fjöltyngdum einstaklingum (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2002:72). 
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2.3.  Fjölmenning í leikskólum 

 

Frá því að skráning hófst hjá Hagstofu Íslands haustið 1998 hefur börnum af 

erlendum uppruna fjölgað frá 572 börnum haustið 1998 upp í 1521 haustið 2008. 

Fjöldi barna af erlendum uppruna hefur því nær þrefaldast á þessu tímabili 

(Hagstofa Íslands, 2009). Leikskólar Reykjavíkur brugðust við þessum 

þjóðfélagsbreytingum árið 2001 þegar lögð var fram Fjölmenningarstefna 

Reykjavíkur. Í kjölfarið var túlkaþjónusta efld fyrir foreldra og forráðamenn 

erlendra barna. Einnig voru upplýsingabæklingar þýddir yfir á ýmsar þjóðtungur 

og starfsmönnum leikskólanna  boðið upp á ýmis námskeið og fræðslu um 

fjölmenningu og fordóma. Fjölmenningarstefnan er viðurkenning á því að 

leikskólinn þurfi að taka tillit til þarfa barna og foreldra af erlendum uppruna. 

Margir leikskólar reyna að koma til móts við þarfir foreldra á ýmsan hátt og  

útskýra stefnu sína og vinnu. Þó er misjafnt á milli leikskóla hversu markvisst 

unnið er að fjölmenningarmálum  og mismunandi hve þörfin er mikil enda þótt 

almennur áhugi og meðvitund á fjölmenningarlegu samfélagi hafi aukist til muna 

hin allra síðustu ár (Björk Helle Lassen, Fríða B. Jónsdóttir og Hildur Blöndal o.fl., 

2007:157).  

Eftir að umræða um stöðu fólks af erlendum uppruna hófst árið 1995 

innan Leikskóla Reykjavíkur og með staðfestingu Reykjavíkurborgar á 

Fjölmenningarstefnunni 2001 varð leikskólasamfélagið smá saman meðvitaðra 

gagnvart fjölmenningarlegum börnum og foreldrum þeirra (Björk Helle Lassen, 

Fríða B. Jónsdóttir og Hildur Blöndal o.fl., 2007:158). Leikskólakennarar fóru að 

sækja sér meiri menntun, ýmis þróunarverkefni og rannsóknir komu síðan í 

kjölfarið. Sú umræða um að börn af erlendu bergi brotin ykju við álag og streitu 

innan leikskólanna og væru þar af leiðandi sérstakt vandamál innan leikskólanna, 

hefur breyst og þróast í þau viðhorf að þessi börn eru hrein og bein viðbót inn í 
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leikskólasamfélagið sem bæði ögrandi og skemmtilegt verkefni (Björk Helle 

Lassen, Fríða B. Jónsdóttir og Hildur Blöndal o.fl., 2007:159). 

 

 

2.4.  Fjölmenningarkennsla í leikskólum 

 

Aðstæður barna af erlendum uppruna eru margvíslegar og því er nauðsynlegt að 

leikskólar séu vel undirbúnir til að taka á móti erlendum börnum og að tillit sé 

tekið til þarfa einstakra barna (Hanna Ragnarsdóttir, 2002:55-56).  Leikskólinn er 

fyrsta skólastigið og leikskólastarf á að miðast að því að öllum börnum líði vel og 

njóti æskunnar. Leikskólinn á að leggja áherlsu á leik og skapandi starf barna og 

efla alhliðaþroska þeirra. Á þann hátt getur leikskólinn stuðlað að traustum 

grunni barna og ýtt undir þorska og sjálfstraust þeirra (Aðalnámskrá leikskóla, 

1999:7-10). Þau viðhorf sem ríkja í leikskólum þurfa að taka mið af 

fjölbreytileikanum og mikilvægt er að virða rétt allra barna til að þroskast og 

halda sínum sérkennum (Hanna Ragnarsdóttir, 2002:72) Fjölmenningarleg 

kennsla ætti alltaf að vera kennsla gegn fordómum þar sem jafnrétti og 

gagnkvæm virðing er höfð í fyrirrúmi (Fríða B. Jónsdóttir, Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2005:77). Það er mikilvægt að hafa í huga 

þegar talað er um jafnrétti að jafnrétti merkir ekki að það eigi að koma eins fram 

við alla, því að á þann hátt er verið að líta fram hjá sérkennum einstaklinga 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2004:149). Í fjölmenningarlegu skólastarfi læra börnin um 

menningu hvers annars þar sem samvinna og samkennd meðal barnanna er höfð 

að leiðarljósi. Gott er að hafa í huga að börn skapa menningu með þátttöku sinni 

en eru ekki eingöngu þiggjendur hennar (Hanna Ragnarsdóttir, 2004:146).  
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„Í fjölmenningarlegu skólastarfi felst að styrkleiki samfélagsins sé fjölbreytni“ 

(Fríða B. Jónsdóttir, Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

2005:77). 

 Aukin fjölbreytni í barnahópum kallar beinlínis á nýjar hugmyndir og 

verklag meðal kennara en oft og tíðum hafa kennarar ekki vitað hvernig taka ætti 

á hlutunum. Nefna má þætti eins og óljós skilaboð í aðalnámskrám, skortur á 

upplýsingaflæði á milli stofnanna. Einnig virðist óttinn við hið óþekkta hafa haft 

áhrif á úrlausn verkefna (Hanna Ragnarsdóttir, 2002:52). Viðhorf 

leikskólakennara gagnvart fjölmenningu og jafnrétti skiptir miklu máli í 

skólastarfi. Sú uppeldissýn sem kennari hefur, hefur áhrif á það hvaða 

kennsluaðferðir hann notar (Jóhanna Einarsdóttir, 2008:25). Því er mikilvægt að 

kennarar séu meðvitaðir um eigin skoðanir og þeir leitist við að vinna gegn 

fordómum í starfi sínu (Hanna Ragnarsdóttir, 2002:55). 

 

 

2.5.  Markvisst  fjölmenningarstarf í leikskólum 

 

Í leikskólanum Lækjaborg var unnið með þróunarverkefni á árunum 2001 -2004. 

Markmið verkefnisins var að auka víðsýni og þekkingu íslenskra barna og foreldra 

á fjölmenningu og kynna fyrir þeim menningarlegan margbreytileika í 

leikskólasamfélaginu. Einnig átti að koma til  móts við þarfir barna af erlendum 

uppruna og auka tækifæri þeirra til að fóta sig í íslensku samfélagi. Má segja að 

þar hafi brautryðjandastarf átti sér stað eins og sjá má í skýrslunni 

Þróunarverkefnið Lækjaborg Fjölmenningarlegur leikskóli (Fríða B. Jónsdóttir, 

2007:159).  Tilgangur verkefnisins var að koma til móts við það margbreytta 

samfélag sem myndast hafði í leikskólum borgarinnar. Markmiðin sem sett voru 

um starfið í leikskólanum í upphafi þróunarverkefnisins voru: 
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 Að öll börn í leikskólanum læri að fólk er ólíkt sem samt jafnmikils virði 

 Að gera heimamál og heimamenningu tvítyngdra leikskólabarna að  

sjálfsögðum og virkum þætti í leikskólastarfinu. 

 Að leikskólastarfið endurspegli fjölmenningarlegt samfélag. 

 Að kennarar auki þekkingu sína og færni til að sinna fjölbreyttum hópi 

barna og foreldrum (Fríða B Jónsdóttir, Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2005:7). 

Við gerð þróunarverkefnisins var lögð áhersla á að fræða foreldra erlendra barna 

um mikilvægi móðurmálsins (Fríða B. Jónsdóttir, 2007:160). Mikið var lagt upp úr 

foreldrasamvinnu sem fólst meðal annars í því að veita upplýsingar um 

heimamenningu barnanna og ýmiskonar efnisveitu svo sem söngva, ævintýri, 

þjóðlegan mat og fleira (Fríða B. Jónsdóttir, Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2005:15-21). 

Námsefni Málskjóðunnar gefur möguleika á að  vinna með þjóðsögur og ævintýri 

ýmissa landa og  auðvelt er að vinna með heimamenningu barna af erlendum 

uppruna með aðferðum þess (Fossum Ihlen, L. og Malinovsky Finnanger, L., 

2004:5).  

Í upphafi þróunarverkefnisins var bætt við leikfangakost leikskólans hlutum sem 

tengjast fjölmenningu s.s. bókum, hljóðfærum, brúðum, tónlist og fleiru. (Fríða B. 

Jónsdóttir, Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2005:21). 

Leikföng geta haft mikil áhrif á börn og á það hvernig leikurinn þróast hjá þeim, 

því er mikilvægt að kennarar meti leikfangakost leikskólans áður en þau fá hann í 

hendurnar (Millam, 1996:138). Haldnir voru fyrirlestrar og námskeið um tvítyngi 

og trúarbrögð fyrir starfsfólkið og haustið 2003 fór starfsfólkið til London og sótti 

námskeið hjá Babette Brown um notkun persónubrúða. Notkun persónubrúða er 

ein leið til að höfða til jafnréttis og unnið er gegn fordómum og mismunun. 

Eingöngu kennari stjórnar persónubrúðunni.  Börnin  halda á henni undir 

leiðsögn kennara en leika ekki með hana. Kennari notar brúðuna sem verkfæri til 
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að skoða og fjalla um tilfinningar og fá börnin til að velta fyrir sér aðstæðum og  

tjá skoðanir sínar á þeim (Fríða B. Jónsdóttir, Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2005:30). Aðferð Málskjóðunnar felst meðal annars í því að í 

upphafi samverustundar fjallar kennari um tiltekið viðfangsefni og sýnir börnum 

hluti í þrívídd. Í samverustund fá börnin að meðhöndla hlutina og í lok 

samverustundar geta þau óskað eftir því að leika með þá. Hlutir sem fylgja því 

þema sem unnið er með eru síðan sýnilegir fyrir börnin og þau geta óskað eftir að 

leika með þá (Fossum Ihlen, L. og Malinovsky Finnanger, L., 2004). 

Helstu niðurstöður þróunarverkefnisins eru að töluvert bar á óöruggi 

meðal starfsfólks í upphafi þróunarverkefnisins. Því fannst það ekki gera nógu 

mikið og vanta hugmyndir til að framkvæma. Öryggið jókst eftir því sem leið á 

þróunarverkefnið og viðhorf starfsfólks breyttust. Verkefnið þjappaði 

starfsmannahópnum saman og það varð forvitnara um menningu hvers annars. 

Samskipti jukust milli foreldra og einnig foreldra og skóla. Foreldrar fengu meiri 

áhuga á leikskólastarfinu eftir að þróunarverkefnið byrjaði sem lýsti sér í meiri 

hluttekni þeirra (Fríða B Jónsdóttir, Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2005:62). Helstu breytingar sem kennarar upplifðu á erlendu 

börnunum eru þær að börnin urðu áhugasamari og opnari. Einnig mátti merkja 

að þau gerðu meiri kröfur til sjálfs síns og umhverfisins. Íslensku börnin urðu 

opnaðri og meðvitaðri um að þó við séum öðruvísi í útliti erum við samt öll eins 

(Fríða B Jónsdóttir, Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

2005:64).  

Þegar þróunarverkefnið um Lækjaborg og kennsluhefti Málskjóðunnar 

eru borin saman kemur það greinilega fram þótt fjölmenning sé rauði þráðurinn í 

báðum verkefnunum eru mismunandi leiðir notaðar. Málskjóðan er verkfæri til 

að kenna annað tungumál og í henni er lögð áhersla á málörvun í gegn um leik, 

söng og sögur til að styrkja barnið í hlutverkaleik sínum.  
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Vandenbroeck talar um að fjórar fjölmenningarstefnur hafi verið ráðandi í 

leikskólum í Evrópu frá 1960.  Þær stefnur eru aðlögunarstefna (submersion) þar 

sem markmiðið er að börn lagi sig að ríkjandi menningu en heimamenning látin 

víkja. Umbreytingarstefnan (transition) er lík aðlögunarstefnunni en leggur þó 

dálitla áherslu á heimamenningu barna í leikskólum. Tengistefnan (e.contact) 

leggur áherslu á námsefni frá mismunandi menningarhópum og talað er um 

margmenningu barna. Menningarbreytingarstefnan (cultural change) felst í því 

að skipst er á viðhorfum og sameiginlegur skilningur mótaður. Unnið er markvisst 

að vörnum gegn fordómum og áhersla lögð á blöndun þar sem margskonar 

hugmyndir eiga rétt á sér. Flestir leikskólar starfa með eina eða allar þessar 

stefnur (Vandenbroeck, 2007:24-25). Samkvæmt þessu má sjá að 

þróunarverkefni Lækjaborgar fylgir umbreytingarstefnunni með því meðal annars 

að ýta undir heimamenningu barna af erlendum uppruna með viðtölum við 

foreldra. Kennsluefni Málskjóðunnar hefur tengingu bæði í tengistefnuna 

(e.contact) og menningarbreytingarstefnuna (cultural change) þar sem 

kennsluefnið gefur kost á að unnið sé með barnamenningu frá mismunandi 

menningarhópum og lögð er áhersla á að byggja upp sameiginlegan skilning á 

viðfangsefninu. 

 

 

2.6.  Aðferð Málskjóðunnar 

 

Málskjóðan er norskt  kennsluefni eftir Lucie Fossum Ihlen og Lena Malinovsky 

Finnanger. Það var fyrst gefið út árið 2000. Ástæðan fyrir gerð  þess var sú að 

kennarar í Osló óskuðu eftir aðstoð fagaðila til að styðja við bak þeirra við 

kennslu tvítyngdra/fjöltyngdra barna og þeirra barna sem af einhverjum 
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ástæðum áttu erfitt með að læra móðurmál sitt eða að þróa málskilning sinn 

(Fossum Ihlen, L. og Malinovsky Finnanger, L., 2004).  

Verkefnin í Málskjóðunni eru hönnuð til að hjálpa börnum að öðlast ríkari 

og fjölbreyttari  orðaforða og máltilfinningu í gegn um leik, leikræna tjáningu, 

rím, söng og þulur í samverustund og byggir töluvert á hlutverkaleik. Málskjóðan 

gefur möguleika á því að vinna með menningararf margra þjóða í 

fjölmenningarkennslu.  

Tveir áhrifavaldar við gerð Málskjóðunnar er annarsvega kennsluaðferð 

sem þróuð var af Dr. James J. Asher og kallast hún (Total Physical Response) og 

sænski leikskólakennarinn og rithöfundur María Louise Nýberg sem er höfundur 

töfrapokanna í Málskjóðunni.  

Aðferðin tekur mið af því hvernig ung börn læra móðurmál sitt og felur í sér að 

hlustun og skilningi er blandað saman ásamt ýmsum líkamlegum viðbrögðum svo 

sem að brosa, að teygja sig í eitthvað, að horfa og framvegis, áður en börn byrja 

að tala. Dæmi um þetta er að börn læra móðurmál sitt af foreldrum sínum og 

öðrum sem þau umgangast og tala sama tungumál. Foreldrar og ungabörn eiga 

„einstakar“ samræður sín á milli. Faðirinn segir til dæmis: „Horfðu á pabba. 

Horfðu á pabba“. Þegar faðirinn er búinn að endurtaka þetta mörgum sinnum yfir 

langt tímabil, snýr ungabarnið sér í átt að rödd föður síns og faðirinn hrópar upp 

yfir sig: „Hún horfir á mig! Hún horfir á mig“. Með þessu sjáum við að börn 

bregðast við máli með líkamlegum viðbrögðum. ( Asher, án ártals). 

TPR aðferðin leggur áherslu á að nám eigi á að vera skemmtilegt og að 

námsumhverfið sé eins laust við streitu og mögulegt er. Mikið er lagt upp úr 

hreyfingu og líkamstjáningu í kennslunni í stað kyrrsetu. Víða erlendis er Total 

Physical Response aðferðin notuð af kennurum sem kenna erlend tungumál og 

þeir líta á TPR sem árangursríka aðferð á fyrstu stigum kennslunnar. Aðferðin 

hefur fengið jákvæða athygli kennara vegna einfaldleikans sem í henni felst. 

(Renshaw, án ártals).  
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Marie-Louise Nyberg hefur þróað aðferð sem notuð er í Málskjóðunni og 

felst í því að kennarar nota töfrapoka sem flokkast í talmálspoka, söngpoka, 

ævintýrapoka og hugtakapoka. Hún leggur mikla áherslu á það að kennarar komi 

aldrei tómhentir í hópavinnu heldur taki með sér töfrapoka. Pokarnir eru 

skrautlegir og þeir vekja  áhuga barnanna og þeir innihalda hluti í þrívídd sem eru 

verkfæri kennarans og í einum poka getur verið heilt ævintýri svo sem Rauðhetta 

og úlfurinn (Fossum Ihlen og Malinovsky Finnanger, 2004) og (Nyberg, án ártals). 

 

 

2.7.  Um höfunda Málskjóðunnar  

 

Árið 1998 fengu Lucie Fossum Ihlen og Lena Malinovsky Finnanger það verkefni 

að þróa og setja sama námsefni sem gæti gagnast vel við málörvun í gegn um leik 

og tjáningu og fékk verkefni nafnið Snakkepakken, sem í íslenskri þýðingu ber 

heitið Málskjóðan. Vinnan við að setja saman kennsluefnið í kennsluheftið stóð 

yfir frá 1999 til 2000. Á sama tíma fengu þær leikfangaframleiðendur (a.s. riktige 

leker) til að taka að sér að framleiða og útvega alla þá hluti og verkfæri sem þarf 

við notkun kennsluefnisins. Samstarf Lucie Fossum Ihlen og Lena Malinovsky 

Finnanger hófst árið 1994 þegar þær tóku að sér að þróa faglegt starf á 

móttökudeild í leikskóla í Osló, þar sem börn með mismunandi móðurmál, 

foreldrar, starfsfólk, tvítyngt starfsfólk og kennarar fengu góða leiðsögn og hjálp 

við að læra og tileinka sér norsku. Þetta samstarf og sameiginleg reynsla þeirra 

varð grunnurinn að námsefninu Málskjóðunni sem eins og fram hefur komið 

hefur notið nokkurra vinsælda í leikskólum og yngri bekkjum grunnskóla í Noregi.  

Lucie Fossum Ihlen er sjúkraþjálfari og sérkennari á leikskólasviði. Hún 

hefur sett af stað marga tungumála- og málörvunarhópa þar sem 

hugtakaskilningur og málörvun fer fram í gegnum tónlist og hreyfingu í samstarfi 
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við ýmsa uppeldismenntaða aðila. Nú starfar hún sjálfstætt við að  koma 

kennsluheftinu Málskjóðunni á framfæri með fyrirlestrum og námskeiðum 

(Malinovsky Finnanger og  Fossum Ihlen, 2009). 

Lena Malinovsky Finnanger var leikskólastjóri við leiklistaleikskóla þar sem 

starfrækt er móttökudeild fyrir erlend börn (korttidsavdeling Pepperkakehuset í 

Etterstas dramabarnehage) frá árinu 1993-2005. Hún vann mikið með börnum 

sem höfðu annað móðurmál en norsku og brennandi áhugi hennar á að tengja 

saman leik, tjáningu og málörvun hefur verið mikill innblástur við þróun 

Málskjóðunnar. Hún stundar nú mastersnám við Universitetet i Oslo (Malinovsky 

Finnanger og Fossum Ihlen, 2009).  

 

 

3. Könnun á fjölmenningartengdu námsefni fyrir 3 - 6 ára börn 

Við undirbúning þessarar ritgerðar var ákveðið að gera litla könnun til að skoða 

hvernig námsefni er verið að nota í leikskólum í tengslum við fjölmenningu. Haft 

var samband við tvo leikskólastjóra og þeir beðnir um aðstoð við gerð  þessarar 

könnunar. Tíu kennarar svöruðu könnuninni. Fjórir kennarar í öðrum skólanum 

og sex í hinum.  Annar leikskólinn er staðsettur á landsbyggðinni og hinn á 

höfuðborgarsvæðinu. Báðir leikskólarnir eru fjögurra deilda en hvorugur þeirra 

starfar eftir sérstakri móttökuáætlun fyrir erlend börn eða vinna markvisst með 

fjölmenningu.  

 Könnunin  inniheldur þrjár spurningar og ein var krossaspurning í þremur 

liðum. Í lok krossaspurningarinnar var kennurum gefinn kostur á að koma með 

aðrar hugmyndir en gefið var upp. Könnunin var gerð í byrjun október 2009 og 

fengu kennarar viku til að svara spurningunum. Hér á eftir verður greint frá 

spurningunum og svörunum við þeim. Notuð voru ímynduð nöfn til að aðgreina 

svör og halda trúnaði við þá einstaklinga sem tóku þátt í könnuninni.  



 
 
 
 

  20 
 

Fyrsta spurning er eftirfarandi: Hefur þú haft eitthvert kennsluefni fyrir 3ja - 6 ára 

börn þér til stuðnings í fjölmenningarkennslu eða við kennslu barna af erlendum 

uppruna? Átta kennarar svöruðu spurningunni neitandi en bættu við að þeir 

hefðu sjálfir leitað sér ýmissa upplýsinga eins og sést á svörum hér að neðan.  

 

Anna sagði: Nei, það hef ég ekki. Það er ekkert sem hægt hefur verið 

að ganga beint að. Maður hefur þurft að útbúa sjálfur ef og þegar 

kenna hefur átt börnum af erlendum uppruna.  

Andrea sagði: Já, kennsluefni sem ég vann í vettvangstengdu vali í 

Kennaraháskóla Íslands og lokaritgerð mína. Einnig nýti ég mér 

bækur um fjölmenningu s.s. „allir geta eitthvað, enginn getur allt“ og 

bækurnar um Millý og Mollý og aðrar bækur er fjalla um 

fjölmenningu. 

Beta sagði: Nei, ekki beint, en ég hef leitað að efni víða til stuðnings. 

Sérstaklega á netinu, eins og á vef Reykjavíkurborgar og á 

kistan.vikispaces.net(com).  

Birna sagði: Nei, ég hef ekki unnið markvisst með fjölmenningu. 

 Dagný svarar: Nei. 

 Dóra sagði: Nei.   

Ebba sagði: Ég hef ekki farið eftir neinu einu ákveðnu kennsluefni í 

fjölmenningarkennslu. Aftur á móti hef ég stuðst við vefinn, 

Allirmed.is og skýrslu um Lækjaborg um fjölmenningu til þess að fá 

hugmyndir að fjölmenningarlegum verkefnum sem ég hef notað í 

starfi.  

Erna segir: Í námssviðinu menning og samfélag höfum við aðallega 

unnið með staðbundna íslenska menningu svo sem jól, páska, þorra 

og svo framvegis. Námsviðin eru skilgreind í starfsmannahandbókinni 

en þar kemur lítið sem ekkert fram um fjölmenningu. 

Fríða sagði: Nei. 

Gígja sagði: Já.  
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Önnur spurning er eftirfarandi: Getur þú lýst því í einni setningu hvernig 

þér fannst námsefnið  virka?  

Eingöngu þrír kennarar af tíu svöruðu spurningunni og svör þeirra eru 

eftirfarandi. 

 

Andrea sagði: Mjög vel, börnin áhugasöm ef ég er áhugasöm um 

efnið. 

 Beta sagði: Í raun er meira um hugmyndir að finna alls staðar frekar 

en kennsluefni sem hægt er að nýta beint í starfi.   

Ebba sagði: Þau verkefni sem ég hef farið í með börnunum hafa 

virkað vel. 

 

Þriðja spurning var krossaspurning þar sem í boði voru þrír valmöguleikar 

og þeir eru  eftirfarandi: Ef þú mættir velja um kennsluefni, hvern af þessum 

kostum myndir þú velja? Hér koma þeir kostir sem í boði voru. 

 

A) Hugmyndabanka fyrir þemavinnu um efni sem tengist fjölmenningu s.s.   

mannréttindi, trúarbrögð og fl.  

B) Hugmyndir um það hvernig byggja eigi upp íslenskukennslu með 

fjöltyngdum börnum.  

C) Sögur og ævintýri frá öðrum löndum.  

 

Kennarar voru með mismunandi hugmyndir um val á efni en hér má 

sjá við hvaða reiti þeir merktu. 

 

Fimm kennarar merktu við lið A. Fimm kennarar merktu við lið B. og 

fjórir kennarar merktu við lið C. Geta má þess að tveir kennarar 

merktu við alla valmöguleikana en átta kennarar merktu 

eingöngu við einn valmöguleika af þremur. 



 
 
 
 

  22 
 

Í lok krossaspurningarinnar var gefinn kostur á því að koma með aðrar 

hugmyndir. Þær hugmyndir sem fram komu voru að vinna með þjóðsögur frá 

öðrum löndum ásamt þeim íslensku. Önnur hugmynd var að leikskólar ættu 

tilbúið fjölmenningarlegt kennsluefni, til að nota í kennslu.   

 

 

3.1.  Niðurstöður könnunarinnar 

 

Helstu niðurstöður þessarar könnunar eru þær að í þeim tilfellum sem notast er 

við námsefni í fjölmenningarkennslu, er um að ræða námsefni sem kennarar hafa 

útbúið sjálfir. Einn kennari sagði að það væri ekkert námsefni til staðar sem hægt 

væri að nota eða ganga beint að til fjölmenningarkennslu. Annar kennari sagði  

að í raun væri meira um hugmyndir í gangi sem tengjast fjölmenningu og 

fjölmenningarkennslu en eiginlegt kennsluefni sem hægt væri að nýta beint í 

starfi. Einnig kom fram að tveir kennarar nýta sér ýmsa vefi svo sem 

Fjölmenningarvef Reykjavíkurborgar (allirmed.is.).  Það er athyglisvert að sjá hve 

margir kennarar voru hrifnir af þeirri hugmynd, að nota hugmyndabanka fyrir 

þemavinnu um efni sem tengist fjölmenningu og fjölmenningarkennslu. Sex 

kennurum  líkaði sú hugmynd. Fimm kennurum af tíu þótti sú hugmynd að byggja 

upp íslenskukennslu með fjöltyngdum börnum áhugaverð. Þrír kennarar voru 

hrifnir af þeirri hugmynd að nota þjóðsögur og ævintýri frá öðrum löndum í 

fjölmenningarkennslu. Tveimur kennurum líkaði við allar þrjár hugmyndirnar. 

Fróðlegt var að sjá svar eins kennarans þar sem hann talar um að gott væri að 

hafa fjölmenningarkennsluefni í leikskólum sem tilbúið væri til notkunar. 

  Hafa ber í huga að niðurstöður könnunarinnar hljóta að litast af því að 

hvorugur leikskólanna gefur sig út fyrir að vinna með fjölmenningu og á öðrum 

leikskólanum er lítið um börn af erlendum uppruna. Einnig að könnunin segir 
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ekkert til um hvernig aðrir kennarar nota fjölmenningarefni í 

fjölmenningarkennslu.   

 

 

4. Umræður 

Lítið virðist unnið með fjölmenningu á þessum tveimur leikskólum sem skoðaðir 

voru. Á öðrum leikskólanum er unnið með fjölmenningu  svona eins og á hátíðar- 

og tyllidögum eins og til dæmis á þjóðhátíðardögum og alþjóðadögum. Þær Fríða 

B. Jónsdóttir, Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir  og  Elsa Sigríður Jónsdóttir (2004:78) 

segja að varast beri að gera fjölmenningarlegt skólastarf „túristamiðað“. Í því 

felst að aðeins er fræðsla um heimamenningu barna á tylli- og 

þjóðhátíðardögum. Hætta er á því að í þannig fræðslu beri mikið á 

staðalmynduðum hugmyndum sem gefa einfalda mynd af menningu þeirra þjóða 

sem fjallað er um. Á hinum leikskólanum er áhersla lögð á íslenska staðbundna 

menningu í kringum jól, páska, þorra og framvegis. Þó má geta þess að einn 

leikskólakennari notar bækur sem fjalla um jafnrétti og fjölmenningu í sínu starfi.  

 Eftir að hafa skoðað niðurstöður könnunarinnar og fræðilega umfjöllun 

um málefnið, er margt sem mælir með því að nota kennsluefni Málskjóðunnar til 

að styrkja margbreytileika barna í hlutverkaleik sínum. Með kennsluaðferðum 

Málskjóðunnar er einnig  auðvelt að kynna og vinna með heimamenningu 

erlendra barna með því að vinna með  dæmissögur, þjóðsögur og ævintýri frá 

ólíkum menningarsvæðum og þannig hjálpað börnum að byggja ofan á 

hlutverkaleik sinn. Þórdís Þórðardóttir(2007:275) bendir á að þjóðlegt barnaefni 

sé mikilvægt fyrir börn, því á þann hátt fái þau sterkari tilfinningu fyrir því að 

tilheyra ákveðnum hópi. Það myndi tengsl milli barna og fullorðinna, virki 

ímyndunarafl barna og sé kveikjan að fjölbreyttari leikjum og skapandi starfi í 

leikskólum. Námsefni Málskjóðunnar hentar mjög vel til tungumálakennslu 
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tvítyngdra barna vegna þess að það er hugsað sem tæki til að styðja við  börn við 

þróun máltöku ríkjandi máls.  Námsefni Málskjóðunnar er þannig uppbyggt að 

það nær vel að halda utan um börn frá ólíkum málsvæðum og börn sem komin 

eru mislangt í máltöku ríkjandi máls. Námsefnið lifnar við á sjónrænan og 

leikrænan hátt með allskyns brúðum og leikmyndum í þrívídd.  Þegar 

kennsluefninu er beitt upplifa börnin  tungumálið með fleiri en einu skilningarviti 

og þannig geta börn sem skilja ekki ríkjandi tungumál upplifað og skilið á líkan 

hátt og börn sem tala og skilja meirihlutatungumál. 

Ljóst er að fjölmenningarlegt starf í leikskólum er mislangt á veg komið. 

Sumir eins og til dæmis leikskólinn Lækjaborg virðast sinna þessu vel en aðrir 

vinna lítið fjölmenningarlegt starf og velta má því fyrir sér hvort að í þeim 

tilvikum sé verið að vinna eftir Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Í 28. og 29. 

grein Barnasáttmálans segir meðal annars, að öll börn eigi að hafa sama rétt til 

náms og að allir hafi sömu tækifæri. Einnig er talað um í Barnasáttmálanum að 

börn skuli fá tækifæri til að rækta persónuleika sinn og hæfileika 

(Umboðsamaður barna, 2009). Í von um að leikskólar verði öflugri að framfylgja 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna leggjum við fram staðfært og þýtt námsefni 

sem heitir Málskjóðan. Það er þó sjónarmið að þótt unnið sé með margmenningu 

í íslenskum leikskólum og erlend börn auðgi starfið, verður björninn ekki unninn 

fyrr en jafnrétti allra verður sýnilegra í leikskólum.    

 

 

5. Lokaorð 

 
Við gerð þessarar ritgerðar hafa höfundar orðið margs vísari um fjölmenningu. 

Fjölmenning birtist í mörgum myndum og er ekki eingöngu bundin við fólk af 

erlendum uppruna og menningu þess. Jafnrétti er mikilvægur þáttur í 
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fjölmenningu og mikilvægt að hafa í huga að jafnrétti merkir ekki að það eigi að 

koma eins fram við alla, því á þann hátt er verið að líta fram hjá sérkennum 

einstaklingsins (Hanna Ragnarsdóttir, 2004:149). 

Markmið ritgerðarinnar var að komast að því hvernig fjölmenningartengt 

kennsluefni er notað í leikskólum og hvort þörf sé á aukinni fjölbreytni á þeim 

vettvangi. Öll börn hafa sama rétt til náms og það er hlutverk hins opinbera að 

framfylgja þeim réttindum og taka tillit til félagslegra og menningarlegra 

aðstæðna barna. Leikskólinn á að skapa ákjósanlegt umhverfi til leiks og náms og 

huga að þörfum allra. Kennsluefni Málskjóðunnar hentar vel í fjölmenningarlegt 

starf og tekur mið af flestum námssviðum leikskóla samkvæmt Aðalnámskrá 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:19) og á því að mati höfunda heima í íslenskum 

leikskólum. 
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