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Ágrip 

Markmiðið með þessari rannsókn var að öðlast innsýn í með hvaða hætti leikskólar 

Reykjanesbæjar fylgja eftir fjölmenningarstefnu sveitarfélagsins. Í því skyni var beitt 

eigindlegri rannsóknaraðferð til að fá sem heilstæðasta mynd af hverjum leikskóla. Voru 

tekin viðtöl við þrjá leikskólastjóra sem allir starfa við leikskóla þar sem börn af 

erlendum uppruna dvöldu.  

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að leikskólastjórarnir vinna einstaka 

þætti í samræmi við fjölmenningarstefnu Reykjanesbæjar. Mikið var lagt upp úr að auka 

skilning foreldra á starfsemi leikskólans og veita upplýsingar um nám barnanna ásamt 

því að koma til móts við þarfir barna af erlendum uppruna í kennslu á íslensku sem öðru 

tungumáli. Niðurstöðurnar benda til þess að kennslan um menningu og uppruna sé ekki 

á jafnréttisgrunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reykjanesbær, 1. maí 2007 

 

 

___________________________ 

Guðrún Finnsdóttir 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til fullnaðar B.Ed.-prófs í leikskólafræðum við 

Kennaraháskóla Íslands. Hún fjallar um með hvaða hætti leikskólar Reykjanesbæjar 

fylgja eftir fjölmenningarstefnu sveitarfélagsins. Notaðar voru eigindlegar 

rannsóknaraðferðir og tekin viðtöl. Gagnasöfnun fór fram í janúar 2007. 

Leiðsögukennari minn var Elsa Sigríður Jónsdóttir og færi ég henni mínar bestu þakkir 

fyrir áhuga, stuðning og fagmannlega leiðsögn. Enn fremur vil ég þakka 

leikskólastjórunum sem tóku þátt í rannsókn minni og starfsfólki á Fræðsluskrifstofu 

Reykjanesbæjar fyrir að leggja mér lið í upplýsingaöflun. Árdísi Hrönn Jónsdóttur 

þakka ég fyrir yfirlesturinn. Þá þakka ég fjölskyldu minni innilega fyrir ómetanlega 

hvatningu og aðstoð.  

 Það er von mín að ritgerðin auki skilning á mikilvægi fjölmenningarlegs starfs í 

leikskólum og veki áhuga fyrir faglegri umræðu og stefnumótun í þágu fjölmenningar í 

leikskólum Reykjanesbæjar.  



 

 3   

Efnisyfirlit 

Ágrip...............................................................................................................................1 
Formáli ...........................................................................................................................2 
Efnisyfirlit ......................................................................................................................3 
Inngangur........................................................................................................................4 
1 Ísland - fjölmenningarlegt samfélag .......................................................................6 

1.1 Stefna stjórnvalda í málefnum innflytjenda....................................................7 
1.2 Stefna sjórnvalda í málefnum leikskóla..........................................................9 

2 Reykjanesbær og fjölmenningarlegt leikskólastarf...............................................10 
2.1 Börn af erlendum uppruna í leikskólum Reykjanesbæjar.............................12 
2.2 Skólanámskrá leikskóla Reykjanesbæjar......................................................12 

3 Fjölmenningarlegt leikskólastarf ..........................................................................13 
3.1 Skilgreiningar á fjölmenningarlegu leikskólastarfi.......................................13 
3.2 Hvers vegna fjölmenningarlegt starf? ...........................................................15 
3.3 Áherslur í fjölmenningarlegu leikskólastarfi ................................................16 

4 Rannsóknaraðferð .................................................................................................18 
4.1 Þátttakendur ..................................................................................................18 
4.2 Gagnasöfnun .................................................................................................19 
4.3 Greining gagna..............................................................................................19 

5 Niðurstöður ...........................................................................................................20 
5.1 Móttaka foreldra og barna af erlendum uppruna ..........................................20 
5.2 Aðlögun barna af erlendum uppruna ............................................................22 
5.3 Foreldrasamstarf, menning, trú .....................................................................23 
5.4 Íslenskukennsla .............................................................................................27 

6 Umræða.................................................................................................................28 
7 Lokaorð .................................................................................................................32 
Heimildaskrá ................................................................................................................34 
 



 

 4   

Inngangur 

Áhugi minn á verkefninu tengist fyrst og fremst starfi mínu sem leikskólakennari. 

Lengst af hef ég starfað í leikskólum Reykjanesbæjar eða síðastliðin fimmtán ár. Fyrir 

um það bil sjö árum tók ég í fyrsta skipti á móti barni af erlendum uppruna sem var að 

hefja leikskólagöngu. Engin móttökuáætlun var fyrir hendi í leikskólanum sem gat leitt 

mig fyrstu skrefin í að taka á móti foreldri og barni. Ég fann til óöryggis og vankunnáttu 

hvernig ég ætti að bera mig að og tungumálaörðuleikar hömluðu samskiptum. Síðan þá 

hefur börnum af erlendum uppruna fjölgað töluvert og hef ég ekki tölu á þeim foreldum 

og börnum af erlendum uppruna sem ég hef tekið á móti, enn finnst mér vanta 

stefnumótun í leikskólastarfi í takt við þær breytingar sem hafa orðið á íslensku 

samfélagi. Menningarlegur margbreytileiki fær ekki nægilegan hljómgrunn í starfi 

leikskólans og ekki  er fylgt eftir ákvæðum í Aðalnámskrá leikskóla (1999) sem eiga við 

um börn af erlendum uppruna. Smám saman jókst áhugi minn á  fjömenningarlegu starfi 

í mínum leikskóla. Fræðimenn á sviði fjölmenningar hafa bent á mikilvægi þess að 

leggja þurfi góðan og traustan grunn að fjölmenningarlegu starfi til að það nái að festa 

rætur í leikskólum (Guðrún Pétursdóttir 2003, Banks og Banks 2005, York 2003). Þá 

velti ég því fyrir mér hver væri stefna stjórnvalda í menntamálum barna af erlendum 

uppruna og einnig hlutverki sveitarfélaga í að framfylgja stefnu stjórnvalda þar sem þau 

bera ábyrgð á rekstri og starfi leikskóla. Ég kynnti mér því fjölmenningarstefnu 

Reykjanesbæjar í menntunar- og skólamálum og hún varð kveikjan að 

rannsóknarspurningu minni sem er: „Með hvaða hætti leikskólar Reykjanesbæjar  fylgja 

eftir fjölmenningarstefnu sveitarfélagsins?“ Til að fá svör við þeirri spurningu beitti ég 

eigindlegri rannsóknaraðferð með viðtölum við þrjá leikskólastjóra sem starfa í 

leikskólum Reykjanesbæjar.   Leikskólar sveitarfélagsins eru sjö, þar af leiðandi geta 

niðurstöður rannsóknarinnar ekki sagt til um með hvaða hætti allir leikskólar bæjarins 

fylgja eftir fjölmenningarstefnu Reykjanesbæjar heldur einungis þeir þrír leikskólar sem 

tóku þátt í rannsókninni. En niðurstöður gefa  vísbendingu um hvaða leiðir eru farnar í 

fjölmenningarlegu leikskólastarfi í leikskólum Reykjanesbæjar. 

Til að skoða bakgrunn rannsóknarspurningarinnar og markmið verkefnisis fjalla ég 

um hvernig íslenskt samfélag hefur breyst í átt að fjölþjóðlegu samfélagi og hvað hefur 

haft áhrif á þá þróun. Viðhorfs samfélagsins til fjölmenningar skipta miklu máli fyrir 

aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi og ekki síður stefna stjórnvalda í málefnum 
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þeirra. Ég velti fyrir mér hvernig leikskólasamfélagið endurspeglar breytta 

samfélagsgerð og stefnu stjórnvalda í mennta- og uppeldismálum leikskóla. Sérstaklega 

geri ég grein fyrir hvernig leikskólar og samfélag Reykjanesbæjar hefur þróast í átt til 

fjölmenningarsamfélags. Enn fremur er fjallað um mikilvægi og áhersluþætti 

fjölmenningarstarfs í leikskólum. Þá er gerð grein fyrir hvaða aðferðum var beitt til að 

leita svara við rannsóknarspurningunni. Niðurstöður rannsóknarinnar eru kynntar og 

bornar saman við Aðalnámskrá leikskóla og fjölmenningarstefnu Reykjanesbæjar. 

Einnig eru niðurstöður skoðaðar í ljósi fræðilegrar umfjöllunar um fjölmenningarlegt 

leikskólastarf.  
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1 Ísland - fjölmenningarlegt samfélag  

Langt fram á síðustu öld þótti íslensk menning, tunga og trúarhefð Íslendinga nokkuð 

einsleit sem má meðal annars rekja til landfræðilegrar stöðu Íslands þar sem samgöngur 

til og frá landinu voru fátíðar. Bættar samgöngur og hlutdeild Íslands í hinu hnattræna 

samfélagi hafa veitt Íslendingum aukin tækifæri til að komast út fyrir landsteinana. Þar 

geta þeir dvalið um  lengri eða skemmri tíma og fá innsýn í menningu annarra þjóða 

ásamt því að flytja út með sér íslenska menningu. Á sama tíma hafa fólksflutningar til 

Íslands aukist og þeir verða æ fleiri sem flytjast hingað til lands og flytja með sína eigin 

menningu, tungu og trúarhefð. Þá má því segja að Ísland hafi fengið á sig fjölþjóðlegan 

blæ. Líkt og Íslendingar sem dvelja erlendis þá þurfa innflytjendur sem koma hingað til 

lands að takast á við nýja menningu og læra nýtt tungumál til þess að öðlast hlutdeild í 

íslensku samfélagi. Hvernig íslenskt samfélag tekur á móti innflytjendum og hvaða 

viðhorf Íslendingar hafa til fjölmenningar hefur mikil áhrif á það hvernig þeim vegnar 

hér á landi. Í sumum samfélögum ríkir það viðhorf að þeim aðfluttu fylgi samfélagsleg 

vandamál svo sem atvinnuleysi, fleiri glæpir og innflytjendur séu að gera innrás inn í 

menningarlíf viðkomandi þjóðar. Mikilvægt er að fjölþjóðlegt samfélag læri að 

umgangast menningarlegan mismun af umburðarlyndi og gagnkvæmri virðingu. Því 

þarf að leggja áherslu á kosti þeirra og þá möguleika sem fjölbreytileiki 

fjölmenningarlegs samfélags býður uppá en ekki ala á ótta við það. Það þarf að sjá kosti 

þess að kynnast annarri menningu í öllum sínum fjölbreytileika og hvernig það geti 

verið núverandi menningu til framdráttar og þróunar.   

Það eru mismunandi forsendur fyrir komu innflytjenda hingað til lands. Einhverjir 

eru að flýja óviðunandi ástand í heimalandi sínu en aðrir að nýta sér þau atvinnu- og 

námstækifæri sem eru í boði. Sumir ætla að vera hér tímabundið en aðrir eru hingað 

komnir til þess að setjast að og hefja nýtt líf hér á landi. Ekki er hægt að horfa framhjá 

þeirri þróun að íbúum með erlent ríkisfang hefur farið fjölgandi síðastliðin ár. Íbúar með 

erlent ríkisfang voru 3,4% af heildarmannfjölda 2001 og fimm árum seinna eða 2006 

voru þeir orðnir 6% af heildarmannfjölda (Hagstofa Íslands 2006a). Ef fer fram sem 

horfir þá mun erlendum ríkisborgurum sem búa hér um lengri eða skemmri tíma fjölga 

langt umfram vöxt íslensku þjóðarinnar og því mikilvægt að stjórnvöld undirbúi 

samfélagið fyrir það verkefni sem fylgir því að lifa í fjölþjóðlegu umhverfi. Margt hefur 

áunnist undanfarin ár eins og með því starfi sem er unnið í Alþjóðahúsinu, 
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Fjölmenningarsetri Vestfjarðar og Alþjóðastofu á Akureyri. Að mörgu er að hyggja til 

að undirbúa fjölmenningarlegt samfélag til framtíðar og hafa fræðimenn á sviði 

fjölmenningar (Elsa Sigríður 2000:108, Hanna Ragnarsdóttir 2002:53, Guðrún 

Pétursdóttir 1999:115-116, Rannveig Þórisdóttir, Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir og Jón 

Gunnar Bernburg 1997:78) bent á mikilvægi þess að íslensk stjórnvöld setji fram 

heildræna stefnu til að hjálpa nýjum íbúum að aðlagast og verða virkir þátttakendur í 

íslensku samfélagi og áherslurnar þurfi ekki síst að liggja á sviði skóla og í 

menntunarmálum þar sem börn eru einnig í hópi erlendra íbúa hér á landi. 

1.1 Stefna stjórnvalda í málefnum innflytjenda 

Félagsmálaráðuneytið hefur meðal annars haft framgöngu fyrir hönd stjórnvalda í 

stefnumótun er tengist aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi. Í apríl árið 2005 

skilaði nefnd á vegum ráðuneytisins skýrslu um þennan málaflokk. Í niðurstöðum 

nefndarinnar kemur fram að fjölmenningarsamfélagið sé komið til að vera og að 

gagnkvæm aðlögun sé sú leið sem þurfi að fara í íslensku samfélagi. Það þurfi að 

auðvelda útlendingum aðgang að tungumálakennslu og þeim sé gert auðvelt að semja 

sig að íslenskum venjum og menningu. Að sama skapi þurfi Íslendingar að sýna siðum 

og venjum hinna aðfluttu virðingu og auðvelda þarf almenningi aðgengi að því að 

kynnast menningu nýrra íbúa. Það verði að miklu leyti í höndum opinberra aðila að vel 

takist til að móta fjölþjóðlegt samfélag sem byggi á jafnréttisgrunni (Skýrsla nefndar um 

aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi   2005). Í framhaldi af því eða janúar 2007 

samþykkti ríkistjórn Íslands stefnu um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi sem 

hefur meðal annars niðurstöður nefndarinnar að leiðarljósi. Í stefnu ríkistjórnarinnar 

koma fram markmið og leiðir á vinnumarkaði, í skólakerfinu, heilbrigðisþjónustu ásamt 

velferðarþjónustu ríkis og sveitafélaga.  

Niðurstöður nefndarinnar og stefna ríkistjórnarinnar samræmist þeim leiðum sem 

hafa verið farnar á hinum Norðurlöndunum þar sem stefnumótun hefur verið í anda 

gagnkvæmrar aðlögunar. Gagnkvæm aðlögun er ein af fjórum meginleiðum sem oftast 

er talað um í umræðu um aðlögun innflytjenda og er skilgreind á þann hátt að 

þjóðernisminnihlutar leitist við að tileinka sér þá menningu sem er ríkjandi í 

samfélaginu ásamt því að viðhalda eigin menningu og tungu. Með því móti öðlist þeir 

aðfluttu færni tveggja menningarheima og hafa til dæmis á valdi sínu tvö tungumál, 

tvennskonar gildismat, siði og samskiptahætti. Að sama skapi þarf 
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þjóðernismeirihlutinn að viðurkenna sérkenni og sérþarfir minnihlutahópsins (Rannveig 

Þórisdóttir, Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg 1997:10, Elsa 

Sigríður Jónsdóttir 2000:96-97).  

Ljóst er að vanda þarf til verka til þess að gagnkvæm aðlögun eigi sér stað í 

íslensku samfélagi og þó að ekki séu til margar íslenskar rannsóknir um þennan 

málaflokk þá hafa niðurstöður þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið gefið vísbendingu 

um að betur má ef duga skal. Sem dæmi má nefna niðurstöðu rannsóknar sem var gerð á 

vegum Félagsvísindastofnunar Háskólans um reynslu og viðhorf flóttamanna á Íslandi. 

Þar kemur fram að tæpum helmingi svarenda þótti erfitt eða mjög erfitt að læra íslensku. 

Ástæðu fyrir því töldu þeir meðal annars vera að íslenskan væri ólík þeirra móðurmáli, 

þeir ættu erfitt með að mæta á íslenskunámskeið vegna vinnu eða fjölskylduaðstæðna og 

skortur væri á framboði á íslenskunámskeiðum (Skýrsla um reynslu og viðhorf 

flóttamanna á Íslandi 2005:42). En ætla má að íslenskunám fyrir útlendinga taki 

stakkaskiptum þar sem í nóvember 2006 var ákveðið af ríkisstjórninni að stórauka 

fjárveitingar til íslenskukennslu fyrir útlendinga. Í mars 2007 úthlutaði 

Menntamálaráðuneytið, að tillögu verkefnisstjórnar um íslenskukennslu fyrir 

útlendinga, tæpum 90 milljónum króna í íslenskukennslu fyrir útlendinga. Veittir voru 

styrkir til sextíu aðila til að halda námskeið fyrir samtals 3.360 nemendur 

(Menntamálaráðuneytið 2007). Íslenskukunnátta opnar vitaskuld leiðir að íslensku 

samfélagi og auðvelda samskipti þjóðfélagshópa en þau þurfa einnig að einkennast af 

gagnkvæmri virðingu. Því eru niðurstöður, í skýrslu frá árinu 2005 sem Rauði kross 

Íslands lét vinna fyrir sig, nokkuð alvarlegar. Þar sem kemur fram að 27% nemenda í 

níunda og tíunda bekk grunnskóla voru ósammála þeirri fullyrðingu að sú menning sem 

fylgi nýbúum hafi jákvæð áhrif á íslenska menningu. En árið 1997 voru 15% nemenda 

ósammála þessari staðhæfingu (Vegvísir til aðlögunar innflytjenda að íslensku 

samfélagi 2006:6). Þó varast beri að alhæfa um fordóma landsmanna af slíkri rannsókn 

þá gefur niðurstaðan vísbendingu um að fordómar eru til staðar hjá ákveðnum hóp á 

tilteknum grunnskólaaldri. Því má telja það nauðsynlegt að menntastofnanir, hvort sem 

um er að ræða leik-, grunn-, eða framhaldskóla, marki eigin stefnu í  fjölmenningarlegu 

skólastarfi meðal annars til að koma í veg fyrir að fordómar nái að festa rætur. 

Grunnurinn að slíku starfi er lagður á fyrsta skólastiginu sem er leikskólinn. 
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1.2 Stefna sjórnvalda í málefnum leikskóla 

Þær breytingar sem hafa orðið á íslensku samfélagi hafa haft áhrif á starfsemi leikskóla. 

Í desember 2001 voru 755 leikskólabörn með annað tungumál en íslensku eða tæplega 

5% allra leikskólabarna. Í desember 2005 hafði þeim fjölgað í 1250 eða tæplega 7,5% 

allra leikskólabarna (Hagstofa Íslands 2006b). Til þess að gera leikskólum mögulegt að 

setja sér skýr markmið í uppeldi og menntun barna af erlendum uppruna þurfa yfirvöld 

menntamála að móta heildarstefnu sem á við um slíkt starf í leikskólum. Á leikskólum 

hvílir lagaleg skylda sem eru Lög um leikskóla frá árinu 1994 en þar eru engin sérstök 

ákvæði um börn af erlendum uppruna (Lög um leikskóla nr. 78/1994). Aðalnámskrá 

leikskóla frá árinu 1999 á að vera leikskólum til leiðbeiningar í stefnumótunarstarfi. Þar 

segir meðal annars að leikskólinn sé fyrir öll börn óháð andlegu og líkamlegu atgervi, 

menningu eða trú (Aðalnámskrá leikskóla 1999:15). Við skólanámskrágerð leikskóla 

þarf meðal annars að taka tillit til þess að þar eru börn af erlendu bergi brotin. Leitast 

þarf við að efla tilfinningu þeirra fyrir því að þau tilheyri samfélaginu (Aðalnámskrá 

leikskóla 1999:27). Ennfremur ber leikskólanum að rækta virðingu fyrir öðrum óháð 

uppruna, lífsviðhorfi, tungu eða trú (Aðalnámskrá leikskóla 1999:29). Markmið í vinnu 

með börnum af erlendum uppruna koma ekki fram í Aðalnámskrá leikskóla og óvíst að 

sú stefna sem þar er sett fram nægi til að tryggja velgengni barna af erlendum uppruna í 

íslenskum leikskólum. Í könnun sem Menntamálaráðuneytið gerði (Samantekt úr 

könnun Menntamálaráðuneytisins 2006:15) um starfsemi leikskóla árið 2006, meðal 

leikskólastjóra á Íslandi, kemur fram að þeir þættir í Aðalnámskrá leikskóla sem 

þarfnast endurskoðunar eru meðal annars lýsingar á markmiðum, foreldrasamstarfi, 

trúmálum, málefnum nýbúa og tvítyngdra barna. Leiða má líkum að því að þessar 

skoðanir endurspegli breytta samfélagsgerð í átt að fjölmenningarsamfélagi og að 

yfirvöld þurfi að setja fram skýr markmið til að leikskólum landsins takist að stíga skref 

fram á við í átt að fjölmenningarlegu leikskólastarfi. Þá má gera ráð fyrir að stefna 

ríkistjórnarinnar (2007) í aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi sé fyrsta skrefið í 

skýrri  stefnumótun í menntamálum leikskóla. Þar eru sett fram markmið og leiðir í 

uppeldi og menntun barna af erlendum uppruna. 

Í stefnu ríkisstjórnarinnar segir að skólanámskrá þurfi að undirbúa nemendur undir 

virka þátttöku í fjölmenningarlegu samfélagi með þeim hætti að vinna sérstaka 

mótttökuáætlun fyrir nemendur með annað tungumál en íslensku ásamt því að afla 

upplýsinga um bakgrunn þeirra m.a. færni í eigin móðurmáli og öðrum tungumálum. 
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Ennfremur að í nýju frumvarpi að lögum um leikskóla skuli skilgreina rétt barna sem 

tala annað tungumál en íslensku og veita íslenskum börnum sem dvalið hafa lengi 

erlendis viðeigandi málörvun. Einnig að börn með annað móðurmál en íslensku skuli fá 

eftir því sem kostur er að viðhalda sínu móðurmáli og varast að einblína á vankunnáttu 

sem nemendur hafa á íslenskri tungu heldur taka tillit til þekkingar nemendans á sínu 

móðurmáli. Í stefnu um foreldrasamstarf kemur fram að leikskólinn þurfi að leita leiða 

til að hvetja foreldra til þátttöku í foreldrasamstarfi til að styrkja tengsl við heimili 

tvítyngdra barna. Þá þurfi að þýða bréf og skilaboð á móðurmál flestra foreldra sem tala 

ekki íslensku. Til þess að kennarar geti mætt breyttum nemendahóp þá verði að auka 

framboð af kennurum sem hafa lært að kenna íslensku sem annað tungumál (Stefna 

ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda 2007:13-16).  

Í stefnu ríkistjórnarinnar er rík áhersla lögð á mikilvægi tungumálakunnáttu og er 

það vissulega grundvallarforsenda fyrir þátttöku og aðlögun innflytjenda að íslensku 

samfélagi. Þó vantar skýr markmið í vinnu með börnum af erlendum uppruna er snýr að 

menningu og trú til dæmis með því að fjölga kennurum sem hafa sérhæft sig í að vinna 

með menningarlegan margbreytileika. Eins og áður hefur verið nefnt þá er gagnkvæm 

aðlögun lögð til grundvallar í stefnu ríkistjórnarinnar sem þarf jafnframt að 

endurspeglast í leikskólasamfélaginu. Til að ná því takmarki þarf að leggja áherslu á 

kennslu sem kemur til móts við alla óháð uppruna. En stefnumótun í málefnum barna af 

erlendum uppruna er samvinnuverkefni margra aðila þar meðtalinna allra sveitafélaga á 

Íslandi. Mörg þeirra hafa sett fram stefnu til að íbúar af erlendum uppruna verði virkir 

þátttakendur til jafns við aðra íbúa. Tel ég áhugavert að skoða með hvaða hætti 

stefnumótun sveitafélaga er að skila sér í fjölmenningarlegu leikskólastarfi. Til að fá 

svar við því skoða ég stefnumótun í fjölmenningarlegu skólastarfi hjá einu sveitarfélagi 

það er að segja í Reykjanesbæ.  

2 Reykjanesbær og fjölmenningarlegt leikskólastarf 

Reykjanesbær er fimmta stærsta sveitarfélagið á Íslandi með 11.928 íbúa í desember 

2006 (Hagstofa Íslands 2007a) þar af voru 6.8% íbúanna með erlent ríkisfang (Hagstofa 

Íslands 2007b). Athyglisvert er að skoða þessa þróun frá árinu 2001 til ársins 2006 en á 

þessum fimm árum fjölgaði íbúum Reyjanesbæjar um 9% en á sama tímabili fjölgaði 

íbúum með erlent ríkisfang um 119% (Hagstofa Íslands 2003 og 2007b). Eins og kemur 

fram í niðurstöðum nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi þá er það 
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mikið til í höndum opinberra aðila að vel takist til í að móta fjölþjóðlegt samfélag 

(Skýrsla nefndar um aðlögun innflytjenda 2005). Reykjanesbær er meðal þeirra 

sveitarfélaga sem hefur mótað stefnu í átt að fjölmenningarlegu samfélagi og ber 

yfirskriftina Fjölmenningarstefna Reykjanesbæjar. Í stefnunni er kveðið á um hverjar 

áherslurnar eigi að vera í fjölmenningarlegu starfi bæjarins og til þess að fylgja henni 

eftir eigi að skipa fulltrúa frá hverju sviði sem sjái síðan um framkvæmd 

fjölmenningarstefnunnar. Ekki kemur fram hverjir höfundar stefnunnar eru en 

samkvæmt upplýsingum frá fræðslustjóra Reykjanesbæjar þá var hún unnin að 

frumkvæði Fjölskyldu- og félagsþjónustu Reykjanesbæjar sem jafnframt hefur það 

hlutverk að fylgjast með framkvæmd hennar (Eiríkur Hermannsson 2007:Tölvupóstur). 

Fjölmenningarstefnan var samþykkt í bæjarráði 29. apríl 2004 og síðan í bæjarstjórn 4. 

maí sama ár og í málefnum leik- og grunnskóla er hún eftirfarandi: 

Að börn af erlendum uppruna geti nýtt sér skólakerfið til jafns við önnur börn  
Skal það gert með því að leggja áherslu á kennsluhætti sem henta börnum af 
erlendum uppruna og koma til móts við þarfir þeirra m.a. í kennslu á íslensku 
sem öðru tungumáli. Gengið skal út frá því að kennsla um menningu og uppruna 
nemenda sé á jafnréttisgrunni með það að markmiði að auka skilning allra 
nemenda á mismunandi aðstæðum þeirra og draga úr fordómum. Samskipti 
heimila og skóla skulu vera með þeim hætti að fólk af erlendum uppruna öðlist 
skilning á íslensku skólastarfi og námi barna sinna. Foreldraviðtöl skuli því 
miðuð að því að kynna skólastarfið og forsendur þess sérstaklega. Ekki er gerður 
greinarmunur á leikskólum og grunnskólum í þessu sambandi.  

Að skipulega verði unnið að því að koma stefnunni í framkvæmd. Skipaður verði 
fulltrúi frá hverju sviði sem sjái um framkvæmd fjölmenningarstefnunnar eftir 
því sem fjárveitingar heimila hverju sinni. 

Í samanburði við stefnu stjórnvalda frá janúar 2007 vantar mikið uppá að 

fjölmenningarstefna Reykjanesbæjar uppfylli markmið og leiðir sem fara á í 

menntunarmálum leikskóla.  

Tæplega ári eftir að fjölmenningastefnan var samþykkt eða 3. mars 2005 var 

formlega stofnaður starfshópur til að vinna að málefnum  innflytjenda í Reykjanesbæ. 

Er þetta þverfaglegur starfshópur þar sem í honum eru starfsmenn frá hinum ýmsu 

starfssviðum bæjarins sem eru að vinna að málefnum innflytjenda eða hafa reynslu og 

þekkingu á slíkri vinnu. Í starfshópnum er fulltrúi frá bókasafni, fjölskyldu og 

félagsþjónustu, grunnskóla, leikskóla, frístundaskóla, móttöku útlendinga og í byrjun 

ársins 2006 bættist í hópinn fulltrúi frá innflytjendum. Starfshópunum er ætlað að nota 

fjölmenningarstefnu Reykjanesbæjar til hliðsjónar í starfi sínu (Ingibjörg Hilmarsdóttir 

2007:Munnleg heimild). 
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2.1 Börn af erlendum uppruna í leikskólum Reykjanesbæjar 

Í bæjarfélaginu eru starfræktir sjö leikskólar fyrir börn á aldrinum tveggja til sex ára. Í 

desember 2006 dvöldu 639 börn í leikskólum Reyjanesbæjar þar af voru börn með 

annað tungumál en íslensku samtals 79 eða 12,4%. Þegar horft er til baka til ársins 2001 

voru leikskólarnir einnig sjö en fjöldi barna af erlendum uppruna einungis 15 eða 2,4% 

en þá dvöldu 627 börn í leikskólum Reykjanesbæjar (Hagstofa Íslands 2001-2006 Börn 

með annað tungumál en íslensku í leikskólum Reykjanesbæjar). Taka verður tillit til 

ýmissa áhrifaþátta eins og að heilsdagsrýmum hefur fjölgað en leikskólarýmum hefur 

líka fjölgað með stækkun einstakra leikskóla. En tölurnar tala sínu máli og hér að neðan 

má sjá með hvaða hætti þessi þróun hefur verið síðastliðin sex ár. 

 

Börn með annað tungumál en íslensku í leikskólum 
Reykjanesbæjar í desember 2001-2006
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2.2 Skólanámskrá leikskóla Reykjanesbæjar 

Líkt og aðrir leikskólar á Íslandi þá starfa leikskólar Reykjanesbæjar samkvæmt lögum 

um leikskóla nr. 78/1994 og reglugerð um leikskóla nr. 225/1995. Aðalnámskrá 

leikskóla sem var gefin út af menntamálaráðaneytinu 1999 er leiðarvísir og höfð til 

grundvallar í faglegri stefnumótun. Jafnframt er námskráin sveigjanlegur rammi utanum 

störf þeirra sem vinna að uppeldi og menntun barna og lýsir sameiginlegum markmiðum 

og kröfum í öllu starfi leikskólanna (Aðalnámskrá leikskóla 1999). 

Til að fylgja eftir markmiðum Aðalnámskrár hefur verið farin sú leið að útbúin er 

skólanámskrá í hverjum leikskóla þar sem fram koma markmið og leiðir sem farnar eru 

í hverjum leikskóla (Aðalnámskrá leikskóla 1999:36). Allir leikskólar Reykjanesbæjar 
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hafa unnið skólanámskrá fyrir sinn skóla. Þegar þær eru skoðaðar má sjá að hverjum 

leikskóla hefur tekist að skapa sér sérstöðu á hinum ýmsu sviðum. Sem dæmi má nefna 

leggur einn leikskólinn áherslu á markvissa hreyfingu á meðan annar leikskóli leggur 

áherslu á vettvangsferðir, umhverfismennt og lestararhvetjandi umhverfi. Þegar 

skólanámskrárnar sjö eru lesnar vekur það athygli að lítið sem ekkert er komið inná 

markmið og leiðir í starfi er tengist fjölmenningu. Einungis í einni skólanámskrá er talað 

um að vakin sé sérstök athygli á menningarlegum mismun og tengdist það starfi í 

lífsleikni með börnunum. Í Aðalnámskrá leikskóla kemur skýrt fram að börn búi við 

mismunandi uppeldisskilyrði, komi frá ólíkum fjölskyldugerðum og eru af ólíku bergi 

brotin. Því þurfi leikskólar að taka tillit til þess í starfi sínu og skólanámskrágerð 

(Aðalnámskrá leikskóla 1999:29). Einnig kemur það fram í skólanámskránum að 

einungis er lögð áhersla á íslenskar menningar- og trúarhefðir en ekki tekið tillit til þess 

að leikskólasamfélagið byggist uppá samskiptum ólíkra menningar- og trúarhópa bæði 

meðal foreldra og barna. 

3 Fjölmenningarlegt leikskólastarf 

Í grein eftir Hönnu Ragnarsdóttur (2004:151) er birtist í tímariti um menntarannsóknir 

og bar yfirskriftina íslenskir skólar og erlend börn! Skólaþróun í fjölmenningarlegu 

samfélagi bendir hún á að líklegar leiðir til að auka velgengni og bæta stöðu og þátttöku 

barna af erlendum uppruna í íslensku samfélagi þyrftu að verða áherslubreytingar í 

íslensku skólastarfi. Í auknum mæli þurfi að virkja samvinnu kennara, foreldra og barna, 

og taka tillit til heimamenningar og skólamenningar. Þessar hugmyndir styður hún 

ennfremur í rannsókn sinni á  markvissu leikskólastarfi í fjölmenningarlegu samfélagi 

(2002:76) þar sem hún segir að tryggja þurfi börnum góðan grunn að íslensku samfélagi 

og þar sé leikskóli og síðan grunnskóli í lykilhlutverki. Því þurfi  þeir sem byggja upp 

starfið í skólunum að leita leiða til að kennsluhættir komi til móts við þarfir allra 

nemenda. Hugmyndafræði fjölmenningarlegrar kennslu er dæmi um útfærslu í 

skólastarfi þar sem hver einstaklingur nýtur virðingar óháð uppruna. 

3.1 Skilgreiningar á fjölmenningarlegu leikskólastarfi 

Ýmsir fræðimenn á sviði fjölmenningar hafa komið með skilgreiningar á 

fjölmenningarlegri kennslu. Guðrún Pétursdóttir (2003:19) skilgreinir 

fjölmenningarlega kennslu á þann hátt að hún liggi þvert á öll svið uppeldisfræðinnar og 
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að þær skilgreiningar sem komið hafi fram í gegnum tíðina eigi það sameiginlegt að 

vera svar við margbreytileikanum í nútíma samfélagi þar sem fólk býr saman en er með 

ólíkan menningarbakgrunn, mismunandi uppruna og ólík trúarbrögð. Því eigi skólar að 

leggja áherslu á að samræma starf og kennsluhætti með þetta í huga því að öll þessi 

atriði séu órjúfanlegur hluti af veruleika nemendanna og kennslan verði að taka mið af 

því. Því þurfi kennarar og þeir sem móta stefnu í kennslu að hafa að leiðarljósi að við 

búum í fjölmenningarlegu samfélagi og það þurfi að endurspeglast í starfi og 

kennsluháttum skólanna.  

Banks og Banks (2005:1) segja að fjölmenningarleg kennsla sé hugmyndafræði 

sem ætlað sé að endurbæta kennsluaðferðir í skólum. Meginmarkmið er að allir 

nemendur hafi jafnan rétt til góðrar menntunar óháð kyni, kynþætti, tungumáli, trú eða 

menningu. Til þess að ná þessu markmiði er nauðsynlegt að líta á skólann sem nokkurs 

konar félagslegt kerfi til þess að skólinn geti útfært fjölmenningarlega kennsluhætti á 

árangursríkan hátt. Þannig þurfi að endurskoða áhersluþætti í skólanámskrá, skoða allan 

efnivið skólans og kennsluefni og athuga hvort hann endurspegli þá fjölmenningu sem 

skólinn býr yfir. Einnig hvort hún hefur áhrif á skólamenninguna og skoða hegðun og 

viðhorf starfsfólks gagnvart minnihluta nemendum.  

Stacey York (2003:21) segir fjölmenningarlega kennslu vera kennslu án fordóma 

þar sem gagnkvæm virðing ríki milli allra. Áherslur í kennsluháttum eru að börnin læri 

um heimamenningu allra barnanna og lögð sé áhersla á samvinnu og samkennd meðal 

þeirra. Leikefni og umhverfi sýni þá fjölbreytni sem er í barnahópnum og unnið sé með 

ólík tungumál, bæði talmál og ritmál. Þar er lögð áhersla á að í fjölmenningarlegu 

skólastarfi felist styrkleikar samfélagsins sem sé fjölbreytni.  

Þessar skilgreiningar fræðimanna á fjölmenningarlegu starfi eiga það sameiginlegt 

að benda á mikilvægi þess að leggja þurfi góðan og traustan grunn að slíku starfi til að 

það nái að festa rætur í leikskólum. Fyrsta skrefið er að endurskoða námsstefnu 

skólanna sem er síðan yfirfært á það starf sem unnið er með börnunum. Derman-Sparks 

(1989:8) bendir á að fjölmenning sé ekki eitthvað sem er lagt fyrir í ákveðinn tíma því 

hún á ekki að vera viðbót við það starf sem fyrir er heldur hluti af því starfi sem er verið 

að vinna. Því þurfa kennarar að flétta fjölmenningarlegt starf inní það sem þegar er 

verið að vinna í leikskólunum. Hvernig tekst til í stefnumótun fjölmenningarlegra 

kennslu og hvernig það er yfirfært á starfið sem unnið er með börnunum er að miklu 

leyti í höndum skólastjórnenda og kennara. Þar skiptir viðhorf skólastjórnenda og 

kennara til fjölmenningarlegs starfs miklu máli um það hvernig til tekst. 
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James A. Banks (2002:5) telur að fjölmenningarleg kennsla feli í sér áherslur á 

ólíka menningu og virðingu fyrir henni því þegar að menning er skoðuð út frá 

sjónarhorni annarrar menningar sé auðveldara að skilja sérstæði hennar og hvernig hún 

tengist annarri menningu. Fræðikonan Babette Brown (1998:52) sem hefur þróað 

kennsluaðferðir sem byggja á kennslu án fordóma bendir á að ein leið fyrir kennara sem 

ekki eru vanir því að vinna með fjölbreytileikann, sé að byrja á því að skoða eigin 

uppruna og menningu og læra að bera virðingu fyrir henni. Í framhaldi af því ættu þeir 

svo að kynna sér uppruna og menningu barnanna því það geti komið þeim á óvart hvaða 

viðhorf þeir hafa til nýrrar þekkingar og hugmynda.  

3.2 Hvers vegna fjölmenningarlegt starf? 

Louise Derman-Sparks (1989:1) segir að sumir foreldrar og kennarar fullyrði að börn 

geri sér enga grein fyrir mismun fólks svo sem ólíkum hörundslit og kynjamun. Þau hafi 

enga vitneskju um fordóma og staðalímyndir og þess vegna eigi að leyfa þeim að njóta 

þess að leika sér án þess að vekja þau til umhugsunar um slíka hluti. Svipaðar 

fullyrðingar eiga sér eflaust fótfestu í okkar samfélagi meðal íslenskra foreldra og 

kennara. Erfitt er að færa rök fyrir þessum fullyrðingum því að rannsóknir hafa sýnt 

fram á að strax á þriðja aldursári fara börn að skynja mismun fólks og  gera sér grein 

fyrir því hvað er sameiginlegt og hvað er ólíkt og eru þá meðal annars farin að taka eftir 

mun á milli kynja og kynþátta (Derman-Sparks 1989:22). Þau taka eftir því að allir tala 

ekki sama tungumál, klæðast ekki eins fatnaði, borða ekki sama matinn og fjölskyldur 

hafa ekki sömu siði.  

Eitt helsta  markmið í fjölmenningar kennslu er að vekja athygli á þessum mismun 

á milli einstaklinga og segir Stacey York (2003:134) að það sé mikilvægt að börn fái 

skilaboð um að það sé allt í lagi að vera öðruvísi og dregnir fram þeir kostir sem felast í 

mismun á milli manna. Með því móti geti börn og kennarar kennt hvert öðru margt og á 

þann hátt lært að bera virðingu fyrir einstaklingnum og athöfnum hans. Því að allir eiga 

að hafa sömu tækifæri til að njóta virðingar óháð uppruna. Til þess að börn og kennarar 

geti tileinkað sér þetta viðhorf er mikilvægt að leikskólinn leggi áherslu á að bera 

virðingu fyrir  heimamenningu hvers og eins nemenda ásamt tungumáli hans, trú og 

hátíðisdögum. Allir þessir þættir eru samofnir í lífi barnanna og hluti af því sem mótar 

sjálfsmynd hvers einstaklings. Í Aðalnámskrá leikskóla (1999:15) segir að til að styrkja 

sjálfstraust barna frá öðrum menningarsvæðum þurfi leikskólinn að hjálpa þeim að 
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verða virkir þátttakendur í samfélaginu án þess að glata tengslum við eigin menningu, 

tungu og trú. Í Fjölmenningarstefnu Reykjanesbæjar (2004) er lögð áhersla á að kennsla 

um menningu og uppruna barna skuli vera á jafnréttisgrunni til að auka skilning allra 

nemenda á aðstæðum þeirra og draga úr fordómum. En í allmörgum leikskólum 

landsins er eingöngu lögð áhersla á íslenska menningarhefð, íslenskt tungumál og hefðir 

þjóðkirkjunnar. Með því móti verður menning leikskólanna ekki hliðholl erlendum 

börnum. Því verða mörg börn utanveltu og sjálfsmynd þeirra getur beðið hnekki (Hanna 

Ragnarsdóttir 2002:28). 

3.3 Áherslur í fjölmenningarlegu leikskólastarfi 

Segja má að grunnurinn í fjölmenningarlegu starfi leikskóla byggist á samstarfi við 

foreldra (Derman-Sparks 1989:57). Slíkt samstarf hefst þegar barnið byrjar í leikskóla 

og foreldri kemur í fyrsta samtal. Fyrstu kynni foreldra af leikskólanum hafa mikið að 

segja um hversu farsælt samstarfið verður. Foreldrar af erlendum uppruna finna ef til 

vill fyrir óöryggi í fyrstu þegar barnið er að hefja leikskólagöngu ef umhverfið er þeim 

framandi og uppeldisaðferðir ólíkar því sem þeir eiga að venjast. Fræðikonan Babette 

Brown (1998:109) bendir á að foreldrum, sem tala ekki tungumál meirihlutans, geti 

fundist þeir vera einangraðir frá fjöldanum og hafi lítið fram að færa. Endurspegli 

leikskólastarfið hins vegar fjölbreytta menningu þeirra sem þar eru við leik og störf, 

veiti það foreldrum öryggi og hvetji þá til samstarfs við skólann. Eins og kemur fram í 

fjölmenningarstefnu Reykjanesbæjar (2004) er mikilvægt að foreldrar öðlist skilning á 

því námi og uppeldistarfi sem fer fram í skólunum. Undirbúa verður vel móttöku 

foreldra og taka mið af móðurmáli þeirra og menningu (Brown 1998:108). Nauðsynlegt 

er að koma til móts við þarfir þeirra foreldra sem tala ekki vel íslensku og kalla til túlk. 

Samtalið á ekki einungis að fræða foreldra um uppeldisstarf leikskólans heldur þarf 

leikskólinn líka að fá upplýsingar um tungumál, trú og menningu foreldra og barns til að 

heimamenning barnsins geti orðið hluti að leikskólastafinu (Brown 1998:109). Ekki 

verður dregið í efa að skólinn hefur veigamiklu hlutverki að gegna í uppeldi og kennslu 

ungra barna en þó verður að hafa í huga að foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi barna 

sinna (Aðalnámskrá leikskóla 1999:30). Þann bakgrunn sem foreldrar og barn koma 

með geta þau ekki skilið eftir heima áður en farið er í leikskólann. Þessi bakgrunnur er 

stór hluti af lífi barnsins og hefur mótað sjálfsmynd þess. Síðan er það hlutverk 

leikskólans að efla og styrkja sjálfsmyndina. 
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Fyrir börn af erlendum uppruna er mikilvægt að öðlast færni í íslenskri tungu til að 

þroskast, aðlagast í leikskólanum og mynda félagsleg tengsl við kennara og börn. 

Fjölmenningarstefna Reykjanesbæjar (2004) segir að efla þurfi færni barna m.a. í 

íslensku sem öðru tungumáli. Málumhverfi barna þarf því að vera fjölbreytt, bæði í 

leikskóla og hjá foreldrum og skipulagt með það í huga að börnin læri tungumálið og fái 

til þess stuðning og hvatningu. Rannsóknir hafa sýnt fram á að börnum gengur betur að 

aðlagast nýjum aðstæðum ef kennsla í móðurmáli fer fram samhliða námi í öðru 

tungumáli (Siraj-Blatcford og Clarke 2000:25-26). Skutnabb Kangas (1981:14-15) 

bendir á að margar skilgreiningar hafi verið settar fram á hugtakinu móðurmál og frá 

ýmsum sjónarhornum. Ef móðurmálið er skilgeint út frá málfræði og 

vitsmunasjónarmiði þá er móðurmál það tungumál sem barnið lærir fyrst. Til þess að 

móðurmál barns þróist og festi rætur er kennsla í móðurmáli nauðsynleg um leið og 

barnið er að tileinka sér annað mál. Ef börn ná ekki að þroska þessar rætur geti það haft 

áhrif á námsgetu síðar meir (Skutnabb-Kangas 1981:52). Því sé það miður að enn í dag 

örli á því viðhorfi meðal fræðimanna og almennings að skilgreina eigi móðurmálið sem 

það tungumál sem meirihlutinn í samfélaginu talar (Skutnabb-Kangas 1981:19). 

Tungumál eigi sér rætur í sjálfsmynd barnsins og slíkt viðhorf geti haft þær afleiðingar 

að ímynd barnsins til móðurmálsins verði neikvæð og haft áhrif á tengsl milli foreldra 

og barna. Móðurmál barnanna, sjálfsímynd og sjálfstraust eru þræðir sem fléttast saman 

(Brown 1998:84). Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn hafi það á valdi sínu að læra tvö 

tungumál samtímis. Mjög snemma geti þau aðgreint tungumálin tvö og skilgreint í 

hvaða aðstæðum hvort tungumálið skuli notað (Brown 1998:76).  

En tungumálið á sér ekki einungis rætur í sjálfsmynd barnsins því menning og trú 

eru þræðir sem fléttast saman í þá ímynd sem barnið hefur á sjálfu sér. Eins og áður 

hefur komið fram þarf leikskólinn að móta starf sitt með tilliti til óska og þarfa 

fjölskyldu barnsins svo að þeir sem byggja upp leikskólasamfélagið finni að þeir séu 

hluti af því. Í grein Hönnu Ragnarsdóttur (2004:7-8) þar sem hún skrifar um trúarlegar 

þarfir í skólum bendir hún á mikilvægi þess að koma á jafnvægi milli heimila og skóla. 

Skólastarfið þurfi að endurspegla menningu allra barna og fjölskyldna þeirra og 

uppfylla trúarlegar þarfir. Því þurfi að skapa foreldrum það tækifæri til að taka þátt og 

vera virk í skólastarfinu.  
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4 Rannsóknaraðferð 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni: „Með hvað hætti leikskólar 

Reykjanesbæjar fylgja eftir fjölmenningarstefnu sveitarfélagsins?“ studdist ég við 

eigindlegar rannsóknaraðferðir. Í slíkum rannsóknum er áhersla lögð á að 

einstaklingurinn sé virkur túlkandi veruleikans og að aðeins sé hægt að útskýra athafnir 

fólks með því að afla gagna um hvaða merkingu það leggur í aðstæður sínar og reynslu. 

Slíkar rannsóknir eru vel til þess fallnar þegar skoða á viðhorf og reynslu þess sem rætt 

er við. Það sem einkennir eigindlegar aðferðir er að rannsakandinn safnar 

yfirgripsmiklum gögnum til að komast að kjarna viðfangsefnisins. Ein rannsóknaraðferð 

við öflun gagna eru viðtöl sem ýmist eru notuð samhliða öðrum aðferðum eða ein og 

sér. Viðtöl í eigindlegum rannsóknum þjóna þeim tilgangi að safna lýsandi gögnum með 

eigin orðum viðmælenda svo að rannsakandinn geti fengið innsýn í það hvernig 

viðmælandinn túlkar einhvern hluta af lífi sínu. Markmið viðtalsins er að fá 

viðmælandann til að lýsa reynslu sinni og upplifun. Ég valdi að nota hálfopin viðtöl í 

minni gagnasöfnum.   

4.1 Þátttakendur 

Áður en ég hóf framkvæmd rannsóknarinnar hafði ég samband við fræðslustjóra 

Reykjanesbæjar til að fá leyfi fyrir framkvæmd hennar. Í framhaldi af veittu leyfi tók ég 

viðtal við leikskólafulltrúa Reykjanesbæjar til að fá aðstoð við val á þátttakendum. Því 

er hægt að segja að við val á þátttakendum hafi ég notað það sem er nefnt 

markmiðsúrtak (purpose sampling) en þá velur rannsakandinn sjálfur úrtak sem hann 

telur að geti gefið góðar upplýsingar um rannsóknarefnið (McMillan 2004:113). Ég 

vildi að þátttakendurnir væru leikskólastjórar þar sem ég taldi þá hafa góða yfirsýn og 

innsýn í starfið og geta gefið miklar upplýsingar um þeirra reynslu af því að vinna með 

börnum af erlendum uppruna. Valdir voru þrír leikskólastjórar til þátttöku í 

rannsókninni og tvennt réði vali mínu. Annarsvegar að þeir væru stjórnendur í 

leikskólum þar sem börn af erlendum uppruna  dveldu. Hinsvegar að þeir hefðu að 

minnsta kosti tveggja ára starfsreynslu í þeim leikskólum sem þeir stjórnuðu. Mér fannst 

nauðsynlegt að leikskólastjórarnir stjórnuðu leikskólum þar sem væru börn af erlendum 

uppruna þar sem markmið rannsóknarinnar er að skoða með hvað hætti leikskólarnir 

fylgja fjölmenningarstefnu sveitarfélagsins. Einnig taldi ég þá geta gefið betri 
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upplýsingar um áherslur í slíku starfi ef þeir hefðu starfað í leikskólunum í að minnsta 

kosti tvö ár þó ekki endilega sem leikskólastjórar. Þegar ég leitaði til leikskólastjóranna 

eftir þátttöku þá útskýrði fyrir fyrir þeim tilgang hennar. Nöfn þátttakenda eru ekki 

notuð til að gæta trúnaðar. 

4.2 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór fram dagana 15. janúar og 17. janúar 2007 með einstaklingsviðtölum 

við þátttakendur. Viðtölin fóru fram í leikskóla viðkomandi leikskólastjóra og voru 

hljóðrituð. Lengd þeirra var um það bil 60 mínútur og voru viðtölin afrituð orðrétt.  

Einstaklingsviðtölin voru hálfopin þar sem leitast er við að skilja reynslu 

þátttakenda út frá þeirra sjónarhóli. Í hálf opnum viðtölum er viðtalsrammi ekki í föstum 

skorðum en þó þarf að setja vissan ramma um umræðuefnið. Mikilvægt er að 

rannsakandinn sé eins lítið stýrandi og kostur er. Undirbjó ég viðtölin með þessi atriði í 

huga þar sem ég útbjó viðtalsramma áður en ég hitti viðmælendur mína. Ég hóf öll 

samtölin með eftirfarandi spurningu: „Hver er þín reynsla af starfi með börnum af 

erlendum uppruna í leikskólanum?“ Sé samtal hafið á opinni spurningu gefur það 

viðmælandanum tækifæri til að segja frá reynslu sinni (Helga Jónsdóttir 2003:76). Ég 

reyndi að dýpka umræðuefnið, þar sem það átti við, með því að biðja um frekari 

útskýringar. Til að fullvissa mig um að ég hafi skilið meginatriðin í samtölunum rétt þá 

endurtók ég sum atriði í frásögnunum til að fullvissa mig um að fara rétt með það sem 

viðmælendur sögðu.  

4.3 Greining gagna 

Eftir að viðtölin voru afrituð las ég þau nokkrum sinnum yfir og flokkaði þau eftir 

mynstrum og þemum sem komu upp í samtölunum (sbr. Bogdan og Biklen 1998: 181-

185). Þá eru viðtalsgögnin lesin margsinnis yfir og byrjað að leita eftir orðum og 

setningum  sem eru áberandi. Í framhaldi af því er leitað eftir ákveðnum þemum og 

mynstrum sem koma fyrir í gögnunum og valdir úr þeim ákveðnir þættir sem 

niðurstöðurnar byggja á. Þessir þættir voru valdir: 

• Mótttaka foreldra og barna af erlendum uppruna. 

• Túlkaþjónusta. 

• Aðlögun barna af erlendum uppruna. 

• Foreldrasamstarf, menning og trú. 
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• Íslenskukennsla. 

5 Niðurstöður 

Ég tók viðtöl við leikskólastjóra í þremur leikskólum en í Reykjanesbæ eru starfandi sjö 

leikskólar. Þar af leiðandi geta niðurstöður rannsóknarinnar ekki sagt til um með hvaða 

hætti allir leikskólar bæjarins fylgja eftir fjölmenningarstefnu Reykjanesbæjar heldur 

einungis þeir þrír leikskólar sem tóku þátt í rannsókninni. En niðurstöður gefa  

vísbendingu um það hvaða leiðir eru farnar í fjölmenningarlegu leikskólastarfi í 

leikskólum Reykjanesbæjar. 

Allir leikskólastjórarnir þekktu fjölmenningarstefnu Reykjanesbæjar og var einn 

viðmælandinn að endurskoða námskrána í sínum leikskóla og hefur fjölmenningarstefnu 

Reykjanesbæjar meðal annars til hliðsjónar í þeirri vinnu. Það viðhorf kom fram hjá 

leikskólastjórunum að þeir töldu sig standa á tímamótum. Einn viðmælandinn sagði: 

Nú erum við svolítið á tímamótum akkúrat núna að skoða hvað við höfum verið 
að vinna við og hvar við höfum verið að standa okkur. 

5.1 Móttaka foreldra og barna af erlendum uppruna 

Allir leikskólarnir hafa skýra aðlögunaráætlun fyrir öll börn sem byrja í leikskóla þar 

sem foreldrar eru beðnir um að veita almennar upplýsingar um barnið og ýmis hagnýt 

atriði. Enginn leikskóli er með sérstaka móttökuáætlun til að vinna eftir þegar foreldrar 

eru af erlendum uppruna. Einn viðmælandi greindi svo frá móttöku í sínum leikskóla:  

Það er  náttúrulega öðruvísi því við fáum túlk í fyrsta samtal þar er svona fyrst og 
fremst munurinn á mótttöku erlendra barna og íslenskra barna. Annars er í þessu 
viðtali þar sem að við erum bara að kynna skólann og gefa fólki upplýsingar um 
það hvernig við vinnum og hvernig við viljum að okkar samskipti séu og hvernig 
við óskum eftir því.  

Af svörum þeirra mátti greina að ekki hefði verið þörf á slíkri áætlun fyrir börn af 

erlendum uppruna þar sem þeim hefði ekki farið fjölgandi fyrr en fyrir tveimur til 

þremur árum síðan.  

Þetta er náttúrulega ekki langur tími frá því að við fórum að fá börn af erlendum 
uppruna en núna erum við með ansi mörg börn. 

Til að öllum börnum vegni vel í leikskóla þarf að taka tillit til misjafnra þarfa 

hvers og eins, en þegar tekið er á móti barni af erlendum uppruna þarf að auki að hafa í 

huga að foreldrar og barn hafa annan sögu-, tungumála-, menningar- og trúarbakgrunn 
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en meirihlutinn. Vel ígrunduð móttökuáætlun getur leiðbeint um fyrstu skrefin (Hanna 

Ragnarsdóttir 2002:74). Í einum leikskólanum var ekkert leitað eftir upplýsingum um  

sögu-, tungumála-, menningar- eða trúarbakgrunn foreldra og barna.  

Við erum ekki að kafa mikið ofaní bakgrunn þessara erlendu barna þegar þau eru 
að byrja hvort sem það eru trúmál eða slíkt.  

Í öðrum leikskóla hafði verið útbúinn gátlisti til að hafa til hliðsjónar í viðtali við 

foreldra af erlendum uppruna þar sem meðal annars var spurt um hátíðisdaga og hvort 

að barnið mætti taka þátt í almennu íslensku menningarstarfi. Í þeim þriðja sagði 

leikskólastjórinn að hún teldi sig ekki þurfa að „stilla sér öðruvísi upp“ þó hún væri að 

taka á móti foreldrum af erlendum uppruna heldur að leggja sig fram við að koma öllum 

upplýsingum á framfæri og að taka vel og hlýlega á móti öllum foreldrum sama hvaðan 

þeir væru:  

Maður sýnir áhuga mér finnst það vera aðalatriðið maður verður að sýna þessu 
fólki líka jafn mikinn áhuga og kynna okkur hverjir þeirra hættir eru fyrir utan 
leikskólann, hvaða tungumál þau tala og hver bakgrunnurinn er.  

En ekki kom fram hvort að þessar upplýsingar væru skráðar sérstaklega eða 

kynntar fyrir öðru starfsfólki leikskólans. 

Áður en barnið byrjar eru gerðar ýmsar ráðstafanir í leikskólunum til að undirbúa 

komu þess. Allir leikskólastjórarnir telja það mjög mikilvægt að það sé túlkur í fyrsta 

samtali við foreldra. Ef báðir foreldrar eru af erlendum uppruna er reynt eftir fremsta 

megni að fá túlk til að vera með í fyrsta samtali við foreldra. Ef annað foreldrið er 

íslenskt þá er sjaldnar túlkur með í fyrsta samtali.  

Við höfum boðið túlka til dæmis mæðrum frá Asíu en þær hafa aldrei þegið það.  

Annar viðmælandi sagði:  

Ef annað foreldri er íslenskt þá höfum við ekki haft túlk.  

Einn leikskólastjórinn sagði frá því að samtölin við erlendu foreldrana væru alltaf 

ítarlegri:  

Þessi viðtöl eru alltaf miklu ítarlegri en hin viðtölin sem eru semsagt við íslensku 
foreldrana það er eins og þær [leikskólakennararnir] leggi miklu meiri metnað að 
passa uppá að þau fái allar upplýsingar. 

Leikskólastjórarnir leita eftir túlkaþjónustu til Alþjóðahússins þar sem engin 

túlkaþjónusta er til staðar í Reykjanesbæ. Einn viðmælandi nálgast pólskan túlk í 

nágrannasveitarfélagi. Annmarkar hafa verið á því að fá túlk því að starfsmenn 
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Alþjóðahússins hafa ekki alltaf tök á því að bregðast við öllum beiðnum sem berast til 

þeirra. Annarsvegar vegna þess að umbeðinn tungumálatúlkur er ekki á skrá hjá þeim og 

hinsvegar vegna þess að fáir túlkar eru á skrá og komast ekki á þeim tíma sem óskað er 

eftir.  

Það náðist til dæmis ekki að fá ungverskan túlk. Þá komumst við að því að það er 
ekki sama hvaða tungumál þú talar heldur. Það eru fáir á Íslandi sem tala 
ungversku og það eru bara mjög fáir á lista hjá Alþjóðahúsinu þannig að það 
hefur líka áhrif.  

Með tilliti til þess hve þörfin fyrir túlkaþjónustu hefur aukist síðastliðin ár er 

ástæða til fyrir sveitarfélagið að bregðast við með einhverjum hætti til að auðvelda 

aðgengi að túlkaþjónustu. 

Það vekur athygli að ekki er tekið tillit til þess í fjárframlagi til leikskólanna 

hversu mikið þeir þurfi að nýta sér túlkaþjónustu. Kostnaður við slíka þjónustu getur 

verið stór þáttur í útgjöldum hjá einum leikskóla en lítill hjá öðrum. Þó segja 

leikskólastjórarnir að kostnaðurinn hafi ekki staðið í vegi fyrir því að leikskólarnir beri 

sig eftir túlkaþjónustu. Þeir álitu nauðsynlegt að taka tillit til þess hve stór þáttur þessi 

kostnaðarliður væri hjá hverjum leikskóla og töldu að bæjaryfirvöld yrðu að bregðast 

við með einhverjum hætti. Komu fram tvennskonar úrræði í samtölum við 

leikskólastjórana. Annarsvegar að fjárframlag til leikskólanna væri aukið og hinsvegar 

að hver leikskóli fengi greitt úr sameiginlegum sjóði leikskólanna til að bera þennan 

kostnað.  

5.2 Aðlögun barna af erlendum uppruna 

Aðlögun barna af erlendum uppruna gengur misvel og virðist íslenskukunnátta þeirra 

skipta þar mjög miklu máli. Þau börn sem kunna litla eða enga íslensku eru lengur í 

aðlögunarferlinu og eru dæmi um að börnin sýni bresti í skapgerð eins og árásargirni og 

depurð. Eftirfarandi frásagnir eru frá tveimur leikskólastjórum.  

Frásögn af rússneskum dreng sem átti mjög erfitt þegar hann byrjaði í 

leikskólanum:  

Við erum með tvo rússneska drengi núna sem voru algjörlega mállausir. Annar er 
búinn að vera hérna í eitt og hálft ár og er orðinn vel talandi á íslensku en það var 
mjög erfitt fyrsta hálfa árið hjá honum vegna þess að hann notaði bara hnefann af 
því að hann gat ekki tjáð sig og gat ekki skilið þannig að þetta var mjög erfitt. En 
í dag er þetta farið að ganga mjög vel og það þarf ekki að hafa áhyggjur af 
þessum dreng. En svo er hann bara mjög eðlilegur eftir að hann gat farið að tjá 
sig og gert sig skiljanlegan. Við búum svo vel hérna sem er hvergi annarsstaðar 
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að það er ein pólsk hér í starfi hjá mér sem talar rússnesku þannig að hún hjálpaði 
okkur mikið í þessari vinnu. Hún tók hann svolítið að sér og líka samskiptin við 
foreldra. Þau tala semsagt rússnesku og mjög lélega ensku en við höfum reyndar 
fengið nokkrum sinnum túlk á þessu tímabili í foreldraviðtölum en hún [pólski 
starfsmaðurinn] hefur náttúrulega alveg bjargað okkur. 

Þessi frásögn er af dreng sem kom frá Póllandi og gat ekki tjáð sig neitt á íslensku:  

Þetta var svakalega erfið aðlögun og svakalega erfitt fyrir hann og hann var alltaf 
svo dapur. En eftir svona tvo mánuði þá fór að birta yfir honum og þá fór hann að 
skilja okkur og vissi hvað við vorum að meina. Og hann gat gert sig smá 
skiljanlegan líka þó hann talaði ekki íslenskuna þá var hann búinn að gera sig 
skiljanlegan með pólsku  orði þannig að við skildum hvað hann var að biðja um. 
En hann er ekki farinn að tala mikið núna en hann skilur margt. Mamman talar 
svolitla ensku og þær voru í góðu sambandi við hana fengum einhver orð hjá 
mömmunni á pólsku og svo eigum við orðabók sem við notum  

Dæmin hér að ofan sýna að leikskólakennarar og starfsmenn leikskólans notuðu 

ýmis úrræði til að bjarga sér í aðlögunarferlinu með börnum sem ekki skilja íslensku. 

Þessi dæmi vekja upp spurningar um hvaða áhrif það hafi á sjálfsmynd barna að koma í 

umhverfi þar sem fáir eða enginn skilur þau. Ef ekkert í umhverfinu endurspeglar þeirra 

bakgrunn er þá ekki verið að torvelda þeim enn frekar aðlögun að nýju umhverfi? Er 

ekki nauðsynlegt að barni fylgi túlkur fyrstu skrefin á meðan það er að aðlagast nýju 

umhverfi? Babette Brown (1998:80) bendir á mikilvægi þess að barn hafi túlk með sér í 

leikskólanum á meðan það er að kynnast nýju umhverfi og það skipti miklu máli fyrir 

barnið og foreldrana. Það veitir barninu öryggi að geta tjáð sig við einhvern sem skilur 

það og getur hjálpað því að komast í leik með öðrum börnum og kynnast nýja 

umhverfinu. Foreldrarnir verða líka öruggari þegar þeir skilja við barnið sitt því að þeir 

vita að það er með einhverjum sem talar sama tungumál.   

5.3 Foreldrasamstarf, menning, trú 

Foreldrasamstarf er mikilvægur þáttur í starfi leikskóla og fer að mjög stórum hluta til 

fram í daglegum samskiptum við foreldra. Í samtölum við þátttakendur mátti greina að 

samskiptin voru með misjöfnum hætti. Einum þátttakanda fannst að mikið væri lagt 

uppúr daglegum samskiptum við alla foreldra en fannst nauðsynlegt að meiri tíma væri 

varið til að tala við foreldra sem ekki töluðu íslensku:  

Þú ert kannski fimm mínútur að koma upplýsingunum til íslenskumælandi fólks 
en þarna þarftu að leggja þig sérstaklega fram og koma upplýsingunum frá þér 
þannig að ekkert er misskilið.  
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Öðrum leikskólastjóra fannst foreldrar af erlendum uppruna oft áhugasamari en 

þeir íslensku um starfið sem færi fram í leikskólanum og duglegir að spyrja. Aftur á 

móti sagði sá þriðji að það væri mjög misjafnt og einstaklingsbundið líkt og hjá 

íslenskum foreldrum. 

Sumir foreldrar hafa mikinn áhuga á starfinu það er eins og með íslenska foreldra 
þetta er í rauninni ekkert öðruvísi.  

Í nýlegri rannsókn um samstarf í leikskólum við foreldra barna af erlendum 

uppruna (Elsa Sigríður Jónsdóttir og Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006: 39) kom fram 

að misjafnt var hversu mikil dagleg samskipti voru á milli starfsfólks og erlendra 

foreldra. Fór það bæði eftir foreldrum og starfsfólki en þó mátti sjá að ákveðin fjarlægð 

var á milli starfsfólks og erlendu foreldranna. Það viðhorf kom meðal annars fram hjá 

starfsfólki að erlendir foreldrar hefðu ekki áhuga á leikskólanum. Hversu farsæl þessi 

samskipti verða veltur að miklu leyti á frumkvæði þeirra er annast barnið í 

leikskólanum. Einnig er mikilvægt að þeir sem vinna í leikskólum skoði sín viðhorf í 

garð erlendra foreldra og athugi hvort þau eru á rökum reist eða byggð á misskilningi.  

Foreldrasamtöl um gengi barnsins í leikskólanum er stór þáttur í samskiptum 

heimila og skóla. Allir leikskólastjórarnir hafa reynt eftir fremsta megni að hafa túlk í 

samtali með þeim foreldrum sem telja sig þurfa á því að halda. En ekki vilja allir 

foreldrar hafa túlk í samtali og benti einn viðmælandinn á að það væri slæmt þegar 

þyrfti að koma mikilvægum upplýsingum á framfæri.  

Við höfum lagt áherslu á að það sé túlkur og boðið foreldrunum það en það má 
náttúrulega ekki þvinga. Við höfum ekki sett það sem reglu að á mikilvægum 
skilafundum í sérkennslunni að það sé túlkur með. Það er líka spurning hvað 
maður getur verið að bjóða fólki sem segir nei. En samt er svo mikið í húfi fyrir 
barnið.  

Þessi frásögn leiðir hugann að því hvort að leikskólakennarar þurfi að finna nýjar 

leiðir til að ná til þeirra foreldra sem ekki vilja túlk í samtölum. Til dæmis með að spyrja 

foreldra hvort þeir vilji ákveða sjálfir hver túlki eða að leikskólinn bjóði uppá 

heimaviðtöl þar sem leikskólakennari kemur heim til foreldra og viðtalið fer þar fram 

(sbr. Lækjaborg Fjölmenningarlegur leikskóli 2005:15-16).   

Leikskólarnir nota líka fleiri leiðir til að koma upplýsingum um leikskólastarfið til 

foreldra. Einn viðmælandi taldi það auðvelda foreldrum sem ekki gætu lesið íslensku að 

fá myndrænar upplýsingar um það hvað börnin væru að fást við hverju sinni.  
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Við erum einmitt með mjög miklar skráningar þar sem að einmitt gott fyrir 
foreldra sem eru af erlendu bergi svo þú veist að þeir geti lesið svolítið í starfið í 
staðinn fyrir það að vera bara með þetta á prenti.  

Áttu þessar myndrænu skráningar aðallega við um hópastarfið í leikskólanum og 

eru þær lagðar fram daglega. Annar þátttakandinn benti á að viðvera foreldra á meðan 

barnið væri í aðlögun hjálpaði foreldrum að fá innsýn og skilning á því starfi sem fer 

fram í leikskólanum.  

Þau skilja um leið og þau sjá því þá eru þau að fylgjast með þeim [börnunum] að 
það er alltaf sama rútínan. Þó að allir foreldrar ættu að vera mikið með börnunum 
sínum á fyrstu dögunum þá sjáum við að þetta hjálpar þessum einstaklingum 
mjög vel sem skilja ekki tungumálið. 

Ekki hefur verið unnið markvisst að því að koma upplýsingum á framfæri á 

tungumáli allra foreldra í leikskólunum en einn viðmælandinn hafði sett upp 

auglýsingar á ensku og annar hefur sett upp auglýsingar á pólsku. Þá fékk hún móður til 

liðs við sig sem aðstoðaði við að þýða auglýsingar og tilkynningar til foreldra. Eins og 

áður hefur komið fram í umfjöllun um stefnu ríkistjórnarinnar um aðlögun innflytjenda 

(2007:15) eiga skólar að þýða stöðluð bréf og tilkynningar á tungumáli sem flestra 

foreldra sem ekki tala íslensku. 

En þó vantar á að rödd foreldra barna af erlendum uppruna fái að heyrast í 

foreldrafélögum leikskólanna. Leikskólastjórarnir sögðust ekki hvetja þá sérstaklega til 

þátttöku og enginn hefði gefið kost á sér hingað til. Einn leikskólastjórinn áleit ástæðu 

þess geta verið að foreldrar af erlendum uppruna væru jafnvel feimnir að koma sér á 

framfæri og taka þátt vegna tungumálaörðugleika.  

Tungumálið getur verið manni fjötur um fót og það stoppar fólk alveg örugglega 
af frekar heldur en leikskólinn eða ég get ekki tjáð mig eins og ég vil það held ég 
að sé svona sem stoppi fólk. Maður finnur það sjálfur þegar maður kemur innan 
um fólk sem tala mál reiprennandi og maður er svo vanmáttugur því það er ekki 
að maður hafi ekki löngunina en þá vantar manni getuna í tungumálinu og þá 
hamlar það lönguninni.  

Líkt og hefur komið fram áður þá byggist farsælt foreldrasamstarf mikið til á 

frumkvæði þeirra er annast barnið í leikskólanum. Ætla má að foreldrar af erlendum 

uppruna þurfi hvatningu frá leikskólanum til að taka þátt í starfi foreldrafélaga. Ekki síst 

vegna þess að hlutfall barna af erlendum uppruna hefur stóraukist í leikskólum 

Reykjanesbæjar sem undirstrikar mikilvægi þess að viðhorf foreldra þeirra fái vægi á 

þeim vettvangi.  
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Ekki hafa leikskólarnir í rannsókninni fengið foreldra barna af erlendum uppruna 

til að kynna land eða þjóð sína fyrir öðrum foreldrum, starfsfólki eða börnum. En það 

gæti eflt foreldrasamvinnu og aukið þekkingu og skilning starfsfólks á mismunandi 

menningar og trúarhefðum. Einn þátttakandi sagði:  

Við þurfum að fara að sinna því betur og fá foreldra til að kynna sína menningu 
en þetta bara gerist svo hratt við erum bara allt í einu svo komin með svo mikið 
af börnum [af erlendum uppruna].   

Það vekur athygli að enginn af leikskólunum þremur vinnur markvisst með ólíkan 

menningarbakgrunn barnanna og mismunandi trúarhefðir. Svo virðist sem að einungis 

sé unnið með ríkjandi menningar- og trúarhefð íslensks samfélags. Í Aðalnámskrá 

leikskóla (1999:15) er fjallað um hlutverk leikskólans gagnvart þeim börnum sem koma 

frá öðrum menningarsvæðum og nauðsyn þess að þau glati ekki tengslum við 

menningu, tungu og trú. Ennfremur er lögð áhersla á að rækta áhuga á öðrum þjóðum til 

að auka þekkingu barna um líf fólks á fjarlægum slóðum (1999:29). Í 

fjölmenningarstefnu Reykjanesbæjar (2004) kemur fram að kennsluhættir eigi að taka 

mið af menningarlegum mismun barna. Það er einna helst að vakin sé athygli á uppruna 

barnanna ef þau eru að fara í heimsókn til upprunalandsins. Þá er dregið fram landakort, 

spjallað um hvert verið sé að fara og stundum eru foreldrar beðnir um að koma með 

myndir sem hafa verið teknar í ferðalaginu og þær skoðaðar með öllum börnunum. 

Leikskólastjóri lýsti viðbrögðum móður, þegar henni var sagt frá þeirri umræðu sem 

hefði skapast um fyrirhugað ferðalag hjá fjölskyldu hennar:  

Bara þetta litla að fara aðeins inní landið og sýna hvert þau voru að fara þá varð 
hún eitt sólskinsbros.   

Einn leikskólastjóranna taldi umræða um menningu koma upp í dagsdaglegu starfi 

þar sem lífsleikni væri hluti af öllu starfi leikskólans frá því að börnin kæmu á 

morgnana og þar til þau færu í lok dags. Þá kæmi stundum upp umræða um mismunandi 

menningu þó að það væri ekki gert með markvissum hætti en ef sú umræða færi af stað 

þá væri hún gripin og haldið við. Annar viðmælandi taldi að sitt starfsfólk hefði eflaust 

áhuga fyrir því að vinna með markvissum hætti með menningu barnanna en benti á:  

Maður getur ekki endalaust bætt á sig það eru allir leikskólarnir að gera rosalega 
mikið og þú getur ekki farið á kaf ofaní alla hluti.  

Aftur á móti taldi einn viðmælandinn að það væri möguleiki að tengja 

menningarlegan bakgrunn barnanna við þá könnunarvinnu sem væri unnin með 

börnunum í hópastarfi. Það má sjá að einhver umræða er um mismunandi menningu 
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þótt ekki sé hún með markvissum hætti og einnig einhver vilji til þess að flétta 

fjölbreytta menningu inní starfið. En Louise Derman-Sparks (1989:8) segir frá því að 

kennarar þurfa að hafa í huga að fjölmenningarlegt starf er aðlagað að því starfi sem 

fyrir er í skólanum en ekki viðbót við starfið sem fyrir er. Erfitt er að hefja slíkt starf 

ekki vegna þess að viðfangsefnið sé nýtt heldur vegna þess að kennarar verða að 

endurskoða það sem þeir hafa hingað til verið að gera 

5.4 Íslenskukennsla 

Þegar börn af erlendum uppruna hefja leikskólagöngu er mjög misjafnt hvernig þau eru 

í stakk búin að takast á við nýtt málumhverfi. Sum hafa vanist því að íslenska sé töluð á 

heimilinu ef annað foreldri er íslenskt. Önnur búa við tvö tungumál á heimilinu og þurfa 

að bæta við sig þriðja tungumálinu, íslensku, í leikskólanum. Enn önnur eiga foreldra 

sem eiga sama móðurmál og tala það heima og börnin læra síðan íslenskuna í 

leikskólanum. Í öllum leikskólunum er lögð áhersla á það við foreldra að tala móðurmál 

sitt við börnin heima.  

Við leggjum áherslu á að þau tali helst sitt tungumál heima og fái íslenskuna hér. 
Sumir eru náttúrulega að bjagast við að tala íslenskuna þó hún sé mjög bjöguð.  
Ég man eftir einu barni og hann var mikið eftir á í málinu en móðirin var alltaf að 
reyna að tala þessa bjöguðu íslensku í staðinn fyrir að tala sitt tungumál. 

Þetta styður viðhorf flestra fræðimanna er fjalla um menntun barna að mikilvægur 

þáttur í þroska og námi er að ná góðum tökum á móðurmálinu (Hanna Ragnarsdóttir 

2002:55). 

Börn af erlendum uppruna læra íslenskuna að miklu leyti í daglegum samskiptum 

við félaga sína og kennara í leikskólanum. Í öllum leikskólunum er mikil áhersla lögð á 

markvissa málörvun barnanna til dæmis í samverustundum og í hópastarfi. En allir 

leikskólastjórarnir höfðu reynslu af börnum sem ekki höfðu náð nægilega góðum tökum 

á íslenskri tungu og voru úrræði leikskólanna mismunandi á milli leikskóla.  

Einn þáttakandinn sagði frá því að leikskólakennari sem sér um sérkennsluna í 

leikskólanum væri með sérstaka málörvun fyrir börn sem ekki hefðu náð góðum tökum 

á íslensku. Vinnur hún með þeim í blönduðum hópi þar sem eru bæði börn sem standa 

vel í málþroska og börn sem þurfa á málörvun að halda. Hún vinnur með hópana í 

svokölluðu sérkennsluherbergi einu sinni til tvisvar í viku en það fer eftir því hversu 

mikla málörvun viðkomandi barn þarf á að halda. Einnig hefur sérkennslukennarinn 
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aðstoðað í hópastarfi með ábendingar um það hvað þurfi að leggja áherslu á í markvissri 

málörvun og bent á leiðir þegar hópstjórar leita eftir því.  

 Annar þátttakandi sagði frá því að nýlega hafi verið byrjað að nota svokallaða 

matslista til að sjá hvar börn af erlendum uppruna eru stödd í málþroska.  

Við tökum svona stöðupróf [sýnir matslista sem Kolbrún Vigfúsdóttir hefur 
unnið] þannig að við skoðum svona hvar þau standa. Bara til að skoða stöðuna 
sum þeirra þurfa ekki neitt sem eru bara mjög vel stödd.  

Í framhaldi af því var farið að vinna markvisst að málörvun allt að þrisvar sinnum í 

viku með þeim börnum sem þurftu á því að halda. Hversu oft börnin fara í málörvun fer 

eftir því hvernig matið var. Leikskólakennari hefur umsjón með þessum þætti og vinnur 

með börnunum inná deildum þar sem málörvunin fer fram í gegnum leik. Matslistarnir 

eru síðan lagðir fyrir aftur eftir þrjá mánuði til þess að fylgjast með framförum og sjá 

hvar er ástæða til að grípa inní. 

Þriðji leikskólastjórinn sagði að börn sem væru af erlendum uppruna og hefðu 

fengið málþroskagreiningu hjá talmeinafræðingi fengju sérstaklega kennslu í málörvun 

hjá kennara sem hefur umsjón með sérkennslunni í leikskólanum. Að öðru leyti fer  

kennarinn inn í hópastarf og er til ráðgjafar fyrir hópstjóra með málörvun. Hún sagði 

jafnframt: 

Hún skiptir líka máli þessi jákvæðni og virðing sem við höfum fyrir 
manneskjunni. Hún hefur skilað sér svo vel til þessara einstaklinga sem koma 
hingað og eru af erlendu bergi brotin. Og jafnvel þar sem eru 
tungumálaörðugleikar vegna þess að þá er bara staldrað við þetta barn og það er 
ekki látið valsa.  

6 Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að leikskólastjórarnir vinna einstaka þætti í 

samræmi við fjölmenningarstefnu Reykjanesbæjar. Mikið er lagt uppúr því að auka 

skilning erlendra foreldra á starfsemi leikskólans og gefa upplýsingar um nám barnanna 

eins og kveðið er á um í stefnunni ásamt því að koma til móts við þarfir barna af 

erlendum uppruna í kennslu á íslensku sem öðru tungumáli. Athygli vekur að í einum 

leikskóla er öllum foreldrum boðið að hafa túlk með í foreldrasamtali, en í öðrum er 

ekki talin þörf á því sé annað foreldri íslenskumælandi. Niðurstöðurnar benda til þess að 

kennslan um menningu og uppruna sé ekki á jafnréttisgrunni. Rannsóknarspurningin var 

með hvaða hætti leikskólar Reykjanesbæjar fylgja eftir fjölmenningarstefnu 
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sveitarfélagsins  og til  að fá skýr svör við rannsóknarspurningunni flokka ég 

niðurstöður eftir efnisþáttum úr fjölmenningarstefnunni. 

Í fjölmenningarstefnunni segir að leggja þurfi áherslu á kennsluhætti sem henta 

börnum af erlendum uppruna til að koma til móts við þarfir þeirra m.a. í kennslu 

á íslensku sem öðru tungumáli.  Ekki er tilgreint í stefnunni  hvaða markmið og leiðir 

séu ákjósanlegar í slíku starfi. Í leikskólunum þremur var mikið lagt uppúr markvissri 

málörvun til að örva og styðja við málþroska leikskólabarnanna óháð uppruna. Börn af 

erlendum uppruna hafa misjafnar þarfir líkt og á við um öll börn og til að styðja við nám 

þeirra í íslensku sem öðru tungumáli lögðu leikskólarnir áherslu á að finna viðeigandi 

úrræði þó aðferðirnar væru misjafnar. Ekki eru til margar aðferðir til að meta framfarir 

og færni barna í íslensku sem öðru tungumáli. Einn viðmælandinn notaði matslista 

Kolbrúnar Vigfúsdóttur sem er aðferð til að meta málþroska barna og skipuleggja 

áframhaldandi málörvun í samræmi við þarfir barnsins. Börn af erlendum uppruna búa 

við fleira en eitt málumhverfi og eru að tileinka sér tvö eða fleiri tungumál samtímis. 

Rannsóknir hafi leitt í ljós jákvæð áhrif þess sé hlúð að þessum tveimur tungumálum 

samtímis á fyrstu æviárunum barnsins. Þau öðlast þá dýpri skilning á hvoru tungumáli 

um sig og færni í að tileinka sér tungumál á áhrifaríkan hátt sem hjálpar þeim í 

áframhaldandi námi (Siraj-Blatcford og Clarke 2000:25-26). Það getur verið erfitt að 

kenna annað móðurmál en íslensku í leikskóla þar sem einungis fáein börn tala sama 

tungumál. Við alla leikskólana starfa tvítyngdir starfsmenn og taldi einn þátttakandinn 

það vera ávinning fyrir leikskólann að hafa tvítyngdan starfsmann í vinnu. Hann benti á 

hvernig það hjálpaði barni af erlendum uppruna sem ætti í tungumálerfiðleikum ásamt 

því að bæta samskipti við foreldra. Er þetta í fullu samræmi við það sem Babette Brown 

(1998:79-80) heldur fram þar sem hún segir að það sé mjög jákvætt fyrir leikskóla að 

þar starfi tvítyngdir starfsmenn. Það verði stuðningur við móðurmál barna sem tala 

sama tungumál og starfsmaðurinnn ásamt því að hjálpa barninu til að finna til öryggis í 

nýju umhverfi. Eins og áður hefur verið nefnt er það mikilvægt fyrir sjálfsmynd barnins 

að í leikskólaumhverfinu sé borin virðing fyrir öðru tungumáli en íslensku.  

Enn fremur segir í fjölmenningarstefnunni að gengið skal út frá því að kennsla 

um menningu og uppruna sé á jafnréttisgrunni með það að markmiði að auka 

skilning allra nemenda á mismunandi aðstæðum þeirra og draga úr fordómum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að í leikskólum viðmælenda minna var að 

miklum hluta til einungis lögð áhersla á íslenska menningar- og trúarhefð. Eins og bent 

hefur verið á áður þá er starf í anda fjölmenningar lykilinn að kennslu á jafnréttisgrunni. 
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En slíkt starf byggist að miklu leyti á samstarfi við foreldra þar sem jafnvægi er á milli 

skólamenningar og heimamenningar (York 2003:134). Af svörum þátttakenda var 

menningarlegum margbreytileika veitt takmörkuð athygli. Þessi niðurstaða styður það 

að í allmörgum leikskólum landsins sé eingöngu lögð áhersla á íslenska menningarhefð, 

íslenskt tungumál og hefðir þjóðkirkjunnar. Með því móti verður menning leikskólanna 

ekki hliðholl erlendum börnum (Hanna Ragnarsdóttir 2002:28). 

 Að lokum segir í fjölmenningarstefnunni að samskipti heimila og skóla skulu 

vera með þeim hætti að foreldrar öðlist skilning á íslensku skólastarfi og námi 

barna sinna. Foreldrasamtöl skulu vera miðuð að því að kynna leikskólastarfið og 

forsendur þess sérstaklega. Í foreldrasamtölum við alla viðmælendur kom fram að þeir 

töldu nauðsynlegt að foreldrar öðluðust skilning á leikskólastarfinu Til þess að mæta 

þörfum foreldra barna af erlendum uppruna voru túlkar hafðir í samtölum þegar barnið 

var að hefja leikskólagöngu sem og í öðrum foreldrasamtölum. Við slíkar aðstæður 

skapast tækifæri til að taka fyrsta skrefið í átt að fjölmenningarlegu leikskólastarfi þar 

sem upplýsingum um tungumál, menningu og trúarhefð er aflað með markvissum hætti 

og það skráð sérstaklega. Foreldrar fá þá einnig þau skilaboð frá leikskólanum að það sé 

áhugi á að kynnast barninu og að það sem barnið kemur með sér að heiman skiptir máli. 

Það má einnig hugsa sér að foreldrar þurfi tækifæri til að aðlagast leikskólanum líkt og 

börnin. Þá hefur viðvera foreldra í aðlögunarferli barnsins og myndræn skráning, líkt og 

var í tveimur leikskólanna, mikið að segja til að auka skilning foreldra á 

leikskólastarfinu. Einnig hjálpaði það mikið í aðlögunarferli barnanna þegar það var 

starfsmaður í leikskólanum sem gat talað móðurmál barnsins. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á jákvæð áhrif þess að við leikskóla starfi starfsmaður af erlendum uppruna og það 

sé einn af áhrifaríkari þáttum í aðlögun barna og fjölskyldna af erlendum uppruna (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir 2006:44).  

En samskiptin mega ekki vera einhliða leikskólinn þarf líka að fá aukinn skilning 

og vitneskju um barnið og til þess þarf að hvetja foreldra til meiri þátttöku í 

leikskólastarfinu. Þótt ekki sé löng hefð fyrir þátttöku foreldra í íslenskum leikskólum 

þá gæti þetta verið ein leiðin til að efla skilning erlendra foreldra á íslensku skólastarfi 

og fyrir kennara til að kynnast menningarlegum bakgrunni barna og foreldra. Stefna 

Reykjanesbæjar í samvinnu heimilis og skóla er lítt hliðholl foreldrum þar sem ekki er 

gert ráð fyrir að þeirra rödd fái að heyrast og er það ekki í samræmi við stefnu 

stjórnvalda sem segir að hvetja eigi foreldra til þátttöku til að styrkja tengsl við heimili 

tvítyngdra barna (Stefna stjórnvalda um aðlögun innflytjenda:2007). 
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Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að allir leikskólarnir vinna að einhverju 

leyti eftir fjölmenningarstefnu Reykjanesbæjar, en þó skortir á styrkleika til að stíga 

skrefin alla leið. Ef vel á að takast í fjölmenningarstarfi leikskólanna er þörf á skýrari 

stefnumótun. Sveitarfélagið Reykjanesbær hefur það hlutverk að fylgja eftir stefnu 

stjórnvalda í aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi og þar eiga menningarheimar 

að mætast af fullri virðingu. Fulltrúar leikskóla og sveitarfélagsins þurfa að taka 

höndum saman og finna samhljóm í slíku starfi til að fjölmenningarstarf festi rætur í 

leikskólunum og flytjist síðan áfram út í samfélagið allt.  



 

 32   

7 Lokaorð 

Markmið þeirrar rannsóknar er hér var greint frá var að skoða með hvaða hætti 

leikskólar Reykjanesbæjar fylgdu eftir fjölmenningarstefnu sveitarfélagsins. Leitast var 

við að fá  mynd af því hvernig leikskólastjórar í þremur leikskólum Reykjanesbæjar 

telja sig vinna að fjölmenningarlegt starf. Erfitt er að gefa eitt afgerandi svar við 

spurningunni en helsta niðurstaðan var þó þessi: Leikskólarnir vinna einstaka þætti í 

samræmi við fjölmenningarstefnu leikskólans, en betur má ef duga skal í breyttu 

samfélagi.  

Gildi rannsóknarinnar felst einkum í því að hún gefur vísbendingar um það hvar 

leikskólarnir eru á vegi staddir í fjölmenningarlegu starfi. Þó að meginmarkmið 

rannsóknarinnar væri að skoða fjölmenningarlegt starf leikskólanna með tilliti til 

fjölmenningarstefnu Reykjanesbæjar er ekki hægt að horfa framhjá því að leikskólum 

landsins ber jafnframt skylda til að fylgja eftir þeim ákvæðum í Aðalnámskrá leikskóla 

(1999) er kveður á um áherslur í starfi með börnum af erlendum uppruna. 

Fjölmenningarlegt starf er ein leið til að uppfylla þessi ákvæði því að öll börn óháð 

uppruna eiga að hafa sömu tækifæri til að njóta virðingar. Grunn að slíku starfi er hægt 

að leggja í samstarfi við foreldra til að skilja þeirra viðhorf þegar kemur að uppeldi 

barna þeirra. Varast ber að líta ekki á skólamenningu og heimamenningu sem tvo 

andstæða heima og mikilvægt að leikskólinn beri virðingu fyrir heimamenningu, 

tungumáli og trú hvers og eins nemanda. Allt þetta mótar sjálfsímynd barna. 

Stjórnendur leikskólanna gegna mikilvægu hlutverki þegar móta á stefnu um 

fjölmenningarlegt starf. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að mikið er lagt 

upprúr því að börnin nái tökum á íslenskri tungu og að foreldrar öðlist skilning á 

íslensku leikskólastarfi. Hins vegar skortir á skýr markmið í foreldrasamstarfi og vinnu 

með börnum af erlendum uppruna er snýr að menningu og trú. Eru það vísbendingar um 

að fjölmenningarlegt starf í leikskólum Reykjanesbæjar byggist lítið á gagnkvæmri 

aðlögun heldur einkennist af þeirri stefnu að börn og foreldrar af erlendum uppruna eigi 

að aðlagst íslenskri tungumála-, menningar-, og trúarhefð. Ætla má að ástæður þess séu 

að hluta til vanþekking þeirra er starfa í leikskólum á fjölmenningarlegu starfi.  

Á sveitarfélögum hvílir jafnframt sú skylda að fylgja eftir stefnu stjórnvalda í 

menntamálum leikskóla. Ef vel ætti að vera þyrfti Reykjanesbær að aðlaga 

fjölmenningarstefnuna að markmiðum og leiðum í stefnu stjórnvalda. Mikilvægt er að 
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leikskólastarf í anda fjölmenningar fái  brautargengi. Ekki bara í leikskólum landsins 

heldur í öllu samfélaginu. 
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