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Ágrip  

 

Verkefnið heitir Fjölbreyttir menningarheimar og því fylgir handbók og greinargerð. 

Ástæða þess að þetta viðfangsefni varð fyrir valinu var áhugi minn á að gera nokkuð 

sem ekki hafði verið gert áður. Börnum af erlendum uppruna hefur fjölgað mjög á 

undanförnum árum  og lítið hefur verið gert að upplýsa starfsfólk leikskóla með 

skipulögðum hætti um þá mismunandi menningarheima og þær þjóðir sem börnin koma 

frá. Málefnið hefur ennfremur alltaf verið sérstakt áhugamál höfundar mitt í starfi mínu 

í leikskóla og í náminu þar sem ég er sjálf innflytjandi. Ég þekki því persónulega þær 

áskoranir sem felast í því fyrir aðflutta að aðlagast íslensku samfélagi. Á sama tíma þarf 

íslenskt samfélag að aðlagast , t.a.m. leikskólasamfélagið sem þarfað koma til móts við 

þarfir hinna nýju og ólíku menningarhópa. 
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Ég vil þakka leikskólunum fyrir að leggja sitt af mörkum við spurningarnar og öllum 

foreldrunum sem gáfu sér tíma til að ræða viðtalið við mig meðan á öllu ferlinu stóð, 

þakka ykkur kærlega fyrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Inngangur  

Ein skilgreining á menningu er sú að hún leggur áherslu á listirnar, hefðbundinn 

klæðnað, matargerð, siði og athafnir og viðmið félagslegra samskipta (Trumbull, 

Rothstein-Fisch, Greenfield & Quiroz, 2001). Það er samt hægt að nálgast menninguna 

á annan hátt, þ.e.a.s. að beina sjónum að hugmyndum hennar, skoðunum og þekkingu 

hópa í henni (Fetterman, 1998). Í þessari handbók könnum við leiðir þar sem 

gildisafstaða leiðir til mismunandi væntinga fjölskyldunnar og leikskólans. Ef 

leikskólunum á að takast að koma á þýðingarmikilli þátttöku foreldra, þarf skólinn að 

skilja hvernig fjölskyldan á samskipti við annað fólk, agar börnin og framkvæmir 

dagleg verkefni, fyrir utan það að þekkja grunnþætti í menningu þeirra. 

Þessi handbók tengist menningarlegri fjölhyggju þar sem stuðlað er að fjölbreytni og 

markmið fjölbreytninnar er eining. Samkvæmt Gonzales-Mena (2001) er menningarleg 

fjölhyggja sú hugmynd að hópar ættu að fá, jafnvel vera hvattir til þess, til að halda í 

það sem gerir þá einstaka, jafnframt því sem þeir viðhalda stöðu sinni í þjóðfélaginu í 

stærri, félagslegri ramma. Markmiðið með menningarlegri fjölhyggju í leikskólanum er 

að maður verður að skilja vel muninn. Gonzales-Mena (2001) fullyrðir líka að kennarar 

verði að þekkja og bregðast við markmiðum, gildum og trú foreldranna sem tengjast 

umönnun barnanna. Kennarar verða að vita hvernig eigi að verða við kröfunum á 

menningarlega viðeigandi hátt í samskiptum við börnin og til að skilja þau og foreldrana 

gegnum líkamstjáningu og orðalaus tjáskipti. 

Margar greinar og bækur hafa verið gefnar út um mikilvægi þess að eiga góð samskipti 

við foreldrana, einkum þá erlendu (sjá t.d. í Olsen & Fuller, 2008; Pena, 2000; Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001; Hanna Ragnarsdóttir, 2007). En forsenda góðra tengsla felst í því að 

allir þurfa að skilja betur hina ólíku menningu. Villegas & Lucas (2002) sögðu að í stað 

þess að líta á menningu sem lýsingu á hópi fólks væri betra að horfa á menningu eins og 

linsuna sem fólk horfir í gegnum á heiminn, út frá skilningi þess á öllum 

menningarlegum áhrifum fjölskyldunnar þegar reynt er að koma á tengslum við hana. 

Núna er líka áhugi á því að fræðast um ólíka hátíðardaga sem börn úr ýmsum 

trúarbragðahópum halda upp á. Með því að kynna sér ólíka helgidaga eða hátíðir yrðu 
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börnin ekki aðeins fróðari um heiminn, heldur má þannig líka kanna fjölbreytni 

fjölskyldunnar og samfélagsins (Grant & Ray, 2010).  

Tilgangur 

Í aðalnámsskrá leikskóla segir: „Leikskólinn á að hjálpa börnum frá öðrum 

menningarsvæðum til að vera virkir þátttakendur í hinu nýja samfélagi án þess að þau 

glati tengslum við eigin menningu, tungu og trú. Þau þurfa að öðlast sjálfsöryggi í hinu 

nýja umhverfi og tilfinningu fyrir því að þau séu velkomin þar. Þannig halda þau 

sjálfsvirðingu sinni og styrkja sjálfstraust sitt“ (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:15). 

Leikskólarnir á Íslandi eru núna að breytast þar sem hingað koma fleiri börn frá 

mismunandi löndum. Á árunum 2000-2009 varð fimmföldun á fjölda barna af erlendum 

uppruna á leikskólaaldri (2-5 ára) samkvæmt tölum Hagstofunnar (Hagsofa Íslands, 

2009). Það er því þörf á að skapa betri tengsl við fjölskyldurnar og kynnast menningu 

þeirra. Markmið handbókarinnar er að láta leikskólann fá almennar upplýsingar um 

landið, matarmenninguna, fjölskyldulífið og tengsl leikskólans og foreldranna. Þar sem 

það er ómögulegt að leita að upplýsingum á Netinu vegna takmarkaðs tíma og 

gríðarlegs magns af upplýsingum um ólíka menningarheima sem eru til hér á Íslandi, 

veitir hún betri innsýn í fjölskyldulíf þeirra og menningu. 

Markmið þessarar handbókar er að auka þekkingu á öðrum menningarheimum í 

skólakerfinu á Íslandi. Ef einhver vandamál verða til, getur starfsfólkið notað þessa 

handbók til að lesa sér til og skilja menninguna. Hún hjálpar starfsfólkinu að skilja 

menningu foreldranna og barnanna í umsjá þeirra. Handbókinni er ætlað að búa til 

skjótari og betri aðgang sem starfsfólkið getur lesið í frítímanum í stað þess að leita að 

upplýsingum á Netinu sem veita kannski ekki gagnlegar upplýsingar um líf þeirra hér á 

Íslandi. Þegar kennarar undirbúa fyrsta viðtalstímann með foreldrunum frá umræddu 

landi, veitir þessi handbók þeim vonandi betri sýn í það hvernig á að undirbúa viðtalið 

og kynnast fjölskyldunni. 
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Mynd 1. Fjöldi barna 2-5 ára, innflytjendur eða börn innflytjenda, árin 2000-2009 (Hagstofa Íslands). 

Fræðileg umræða  

Það er mikilvægt að koma á samvinnu við erlendar fjölskyldur því traust skiptir 

foreldranna miklu máli gagnvart kennurunum. Eins og Grant og Ray (2010) benda á er 

traust veigamikill þáttur í samvinnu fjölskyldnanna og kennaranna. Þetta samband hefst 

hjá kennurunum sem eiga að sinna öllum fjölskyldum og bera virðingu fyrir þeim. 

Flestar fjölskyldurnar töluðu við börnin sín á móðurmálinu því þeim finnst miklu skipta 

að börnin kynnist menningu sinni. Sterk gildi liggja því til grundvallar að börn viðhaldi 

móðurmáli sínu á heimilinu þar sem hlúð er að menningar- og tungumálatengslum við 

stórfjölskylduna (Grant & Ray, 2010). 

Heimaviðtal  

Meðan á náminu hefur staðið hef ég lesið um mikilvægi góðra tengsla við fjölskylduna. 

Tilgangurinn með heimsóknum leikskólans er góð leið fyrir starfsfólkið til að kynnast 

fjölskyldunni betur og koma snemma á gagnkvæmum samskiptum (Olsen & Fuller, 

2008). Þetta gerir fjölskyldunni kleift að hafa kunnuglegt andlit þegar barnið fer í 

leikskólann fyrsta daginn og foreldrarnir öðlast öryggiskennd þegar þau vita að þau geta 

náð sambandi við einhvern þar. 

Grant og Ray (2010) trúa því að heimsóknir geti verið áhrifaríkar við að byggja upp 

tengsl heimila og skóla og að kennarar geti horft til heimsókna með væntingum um að 
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deila ekki aðeins upplýsingum með fjölskyldum um nýja skólann þeirra, heldur einnig 

að fræðast um fjölskyldurnar, því þetta má líta á sem fræðslu fyrir kennarana. 

Samkvæmt Grant & Ray (2010) þarf að gæta að ýmsu svo að heimsóknirnar beri 

árangur. 

• Áður en farið er í heimsókn, þarf starfsfólkið að hafa almennar upplýsingar 

um fjölskylduna, þar á meðal gerð hennar, meðlimi og menningarskoðanir 

og menningariðkanir. 

• Ákveða tíma með fjölskyldunni. Ekki koma í óvænta heimsókn. 

• Hafa áætlun fyrir heimsóknina og skipuleggja allt efni. Gera ráð fyrir tíma í 

áætluninni til að kynnast fjölskyldunni betur; fá innlegg þeirra um hæfileika 

barnsins og þrár þeirra og markmið fyrir hönd barnsins. 

• Hafa með allt efni sem þarf til að koma með tillögur um einhverja iðju. Ekki 

ætlast til þess að fjölskyldan útvegi neitt efni. 

• Ekki dæma heimili fjölskyldunnar eða hverfið en notið upplýsingarnar til að 

öðlast betri skilning á nemandanum. 

• Virðið einkalíf fjölskyldunnar og gætið trúnaðar með upplýsingar sem þið 

fáið. 

• Skiljið eftir blað með hugmyndum eða tillögum um fjölskyldufræðslu. 

• Íhugið frekari heimsóknir sem geta styrkt tengslin við fjölskyldurnar. 

Kynning á landi og þjóð 

Kynning á löndunum í leikskólunum með innleggi foreldranna og það að hjálpa 

börnunum að halda upp á hátíðardagana og hátíðir er svolítið sem getur stuðlað að því 

að fjölskyldan finnist hún betur eiga heima í samfélaginu. Með því að útskýra og sýna 

siði og hefðir sem eru mikilvægar í daglegu lífi samfélagsþegnanna getur það stuðlað að 

fordómaleysi, vitund og samþykki kennaranna og annarra í skólanum (Grant & Ray, 

2010). Foreldrarnir minntust samt líka á að til þess að þátttaka þeirra skilaði góðum 

árangri, vildu þau fá upplýsingar og leiðsögn um það hvernig á að kynna landið fyrir 

starfsfólkinu. Grant og Ray (2010) telja að þegar menningarlegir viðburðir eru 

skipulagðir til að heiðra fjölbreytni menningarheima nemendanna, sé það mikið 

verkefni sem krefst samvinnu starfsfólksins og fjölskyldnanna. Góð leið til þess er að 
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ráða áætlunarteymi sem heldur fund með fulltrúum foreldra snemma á skólaárinu og 

leitast við að hafa ólíka menningarhópa í skipulagsnefndinni og útvega túlka ef þörf 

krefur. Halda fundinn á þægilegum stað sem hentar fjölskyldunum. Hafið samskiptin á 

þægilegum nótum þegar foreldrar og kennarar tala saman. 

Vinna með foreldrum 

Sem kennarar erum við alltaf að læra eitthvað nýtt til að hjálpa til við að bæta gæði 

menntunarinnar fyrir börnin og samfélagið. 

Þegar kennarar vita að foreldrarnir eru fúsir til að vinna með starfsfólkinu í 

leikskólanum til að fræða börnin og starfsfólkið um landið, ættu kennararnir að útbúa 

tímaáætlun með aðstoð foreldranna til að fá hugmyndir þeirra um hvernig á að standa að 

kynningunni. Með því að vinna með foreldrunum, styrkir það samskiptin við foreldrana 

og er líka fræðsla fyrir kennarana. 

Eins og Hanna Ragnarsdóttir (2007) segir í niðurstöðum sínum úr rannsókninni Börn og 

fjölskyldur í fjölmenningarlegu samfélagi og skólum, vantar þekkingu og skilning 

meðal kennara á skilyrðum barna, menningu þeirra, trú og tungumáli, jafnvel þótt það 

séu auðvitað undantekingar frá þessu. Skólar sinna þörfum barna á mismunandi hátt og 

munurinn ræðst af þekkingu og reynslu einstakra kennara og stjórnenda frekar en 

heildarsýn og skólastefnu. 

Fjölskyldan og barnið 

Tilgangur þessarar handbókar er að hjálpa okkur að fræðast um samskipti ólíkra 

menningarheima. Kynningin á fjölskyldulífi í handbókinni veitir okkur betri innsýn í 

hverja menningu, fjölskyldugerð og uppeldi. Í sumum menningarheimum var börnunum 

kennt að líta á sig sem einstaklinga innan fjölskyldunnar, en í öðrum menningarheimum 

hafa börnin sterka tilfinningu fyrir tengslum innan fjölskyldunnar því þeim er kennt að 

líta á sig sem hluta af stærri heildarmynd. Gonzales-Mena (2001) segir sjálfstæði 

einstaklingsins og getuna til að starfa í hópi ekki útiloka hvort annað því sérhver 

menning sé háð hvoru tveggja. En í sumum menningarheimum hefur það fyrrnefnda 

meira vægi og í öðrum menningarheimum hefur það síðarnefnda hefur meira vægi. 
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Annað mál sem eykur skilning okkar er það hvernig tekið er á aga í mismunandi 

menningarheimum. Í þessu sjáum við að sama úr hvaða menningu börnin koma, þá 

hefur ákveðin hegðun afleiðingar og börnin verða að læra það í mismunandi aðstæðum. 

Tungumál er annar mikilvægur flötur á fjölskyldulífinu því það tengist sjálfsvitund 

þeirra og tjáningu. Við ættum að hvetja foreldrana til að tala við börnin á móðurmáli 

sínu. Vygotsky (Pence & Justice, 2008) segir í félagsmótunar- og félagsnámskenningu 

sinni að félagsleg samskipti í tungumálaþroska barna skipti miklu máli. Samkvæmt 

rannsóknum Hönnu Ragnarsdóttur (2007) er eitt af því sem talið er grundvallaratriði í 

skólastarfi í fjölmenningu og mikilvægt við að efla sjálfsmynd barna, að virða og 

viðurkenna móðurmál þeirra og trúarlegan bakgrunn. 

Efnisöflun 

Þessi handbók byggist á reynslu fjölskyldna sem búa hér á Íslandi. Upplýsingarnar sem 

eru veittar eru dýrmætar fyrir okkur, en þessar skoðanir endurspegla ekki alla menningu 

landsins. Eins og Hanna Ragnarsdóttir (2007) segir, mynda margar fjölskyldur eigin 

gildi með því að samræma eða sameina gildi úr menningu sinni og trú 

grundvallargildum þjóðfélagsins sem þær flytja til. Foreldrar hafa líka ólíkar hugmyndir 

um hlutverk foreldra, hlutverkin innan fjölskyldunnar, ábyrgð og skyldur barna á 

mismunandi aldri, svo fátt eitt sé nefnt. Jafnvel foreldrar úr sama menningarheimi hafa 

ólíkar skoðanir á þessum þáttum sem snerta uppeldi barna. Það eru líka ólíkar skoðanir 

á námi og kennslu, hvernig og hvað börnin ættu að læra heima annars vegar og hins 

vegar í skólanum. 

Val þátttakenda 

Ég bað fólk í tveimur leikskólum sem ég þekki vel að ræða við mig hvaða upplýsingar 

kæmu þeim að gagni eða þeim þætti áhugaverðar í handbók af þessu tagi og líka hvaða 

lönd ættu að vera í henni. Ég hitti skólastjórann og tvo til fjóra kennara úr hvorum 

skóla. Löndin níu sem ég valdi voru af lista þjóða úr Fylgiskjali 7: Algengasta þjóðerni 

barna í leikskólum Reykjavíkurborgar (Stefna og starfsáætlun Leikskólasviðs 

Reykjavíkurborgar, 2008) fyrir handbókina, og þátttökulöndin eru Kína, Marokkó, 

Filippseyjar, Pólland, Rússland, Serbía, Spánn, Tæland and Víetnam.  
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Eftir viðræðurnar við leikskólana tvo setti ég saman lista af spurningum sem var skipt í 

mismunandi flokka og viðtöl við foreldra leikskólabarna frá þátttökulöndunum 

byggðust á þeim. Með aðstoð eins af leiðbeinendum mínum og nokkurra tengla minna, 

fann ég foreldra frá þessum löndum sem vildu tala við mig. 

Viðtöl 

Hvert viðtal við foreldrana tók rúmlega einn og hálfan tíma. Flest viðtölin fóru fram á 

heimili þeirra eða á kaffihúsi. Þessir foreldrar hjálpuðu okkur að öðlast betri innsýn í 

menningu sína og tengsl við leikskólann. 

Tvennir foreldrar frá hverju landi ræddu um spurningalistann og töluðu saman áður en 

þau svöruðu mér. Málin sem við ræddum eru flokkuð undir almennar upplýsingar, 

landið þeirra, hefðbundna búninga, hátíðardaga og hátíðir sem þau halda upp á, 

ávarpsorð og kveðjur. Í flokknum matarmenningu ræddum við borðsiði þeirra, 

matartegundir sem þau borða og hvað þeim finnst um að börnin leiki sér með hrísgrjón, 

baunir og pasta sem leikfang á "skynjaraborðinu." Við ræddum fjölskyldugerðina og 

barnauppeldið og leikföngin sem börnin leika sér með. Loks ræddum við muninn á 

leikskólum á Íslandi og í heimalandi þeirra. Við spurðum um álit þeirra á því að 

kennararnir komi í heimsókn á heimili þeirra og hvort foreldrarnir vilja taka þátt í því að 

kynna landið í leikskólanum og hvort halda ætti upp á hátíðardaga og hátíðir í 

leikskólanum ásamt íslenskum hátíðardögum og hátíðum. Ég þurfti að útskýra fyrir 

þeim hugtakið heimsóknir því fæst þeirra höfðu heyrt um það. 
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Lokaorð 

Ég vona að handbókin um ólíka menningarheima hjálpi starfsfólkinu í leikskólanum að 

skilja betur foreldrana og börnin sem þau vinna með. Og með aukinni samvinnu við 

foreldrana, verður þetta gagnlegt fyrir menntun barnanna. Án skilnings á menningunni 

er engin samvinna í þjóðfélaginu. 

Við þurfum að gæta að því að það er ekki hægt að segja fyrir um hvaða menningu fólk 

tilheyrir út frá atferli þess, af því fólk hefur einstaklingsbundin gildi, persónulegar 

hneigðir og atferlisstíl sem ræður hegðun þess. Þess vegna ættum við ekki að alhæfa um 

nokkurn menningarheim út frá einstaklingi. 

Þetta verkefni getur vonandi verið stökkpallur fyrir þróunarverkefni í framtíðinni til að 

auka skilning á ólíkum menningarheimum sem eru núna í íslensku þjóðfélagi. 
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