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Fjölbreyttir menningarheimar 

 

Tilgangurinn með þessari handbók er að hjálpa leikskólakennurum að 
skilja ólíka menningarheima sem eru til staðar í íslenskum leikskólum. 
Ísland hefur orðið mjög hratt að fjölmenningarsamfélagi. Það skiptir 
miklu máli að allir þekki ólíka menningu því ekki eru allir 
menningarheimar og hefðir eins. Ég talaði við skólastjóra og kennara 
frá tveimur leikskólum og lagði fyrir þá spurningar til að ákveða hvaða 
lönd þeir vildu hafa í handbókinni. Löndin sem þeir fá eru úr lista yfir 
þjóðir sem eru í meirihluta í leikskóla undir Fylgiskjal 7: Algengasta 
þjóðerni barna í leikskólum Reykjavíkurborgar1. Þannig að þetta eru 
þjóðirnar sem við ákváðum að hafa. Þær eru: Kína, Marokkó,  
Filippseyjar, Pólland, Rússland, Serbía, Spánn, Tæland og Víetnam. Ég 
ræddi við tvo foreldra frá hverju þessara níu landa til að ræða 
spurningarnar sem skiptu leikskólann miklu máli til að öðlast betri 
skilning á menningu og samskiptum við foreldrana. 

 

Handbókin er í mismunandi köflum með almennum upplýsingum um 
landið, matarmenninguna, fjölskyldulíf og tengsl leikskólans og 
fjölskyldnanna. Mig langar að skýra frekar viðfangsefnið, matinn, sem 
leikfang á skynjunarborðinu. Maturinn sem er notaður til leiks er 
hrísgrjón, pasta eða baunir af því í sumum menningarheimum telst það 
dónaskapur að leika sér með matinn. Þessir leikskólar spurðu líka um 
heimsóknir því þeir vildu fá að vita hvort foreldarnir vildu að þessi 
aðferð yrði notuð í fyrsta viðtalinu með fjölskyldunni. Heimsóknir hafa 
tíðkast í tilteknum leikskóla í Reykjavík og í öðrum heimshlutum. Mér 
finnst heimsóknin góð leið fyrir kennra og fjölskyldur til að efla 
samband sitt, einkum þegar um erlendar fjölskyldur er að ræða. Þegar 
kennarar nálgast heimsóknirnar með væntingar um að deila 
upplýsingum með fjölskyldunum um leikskólann, fræðast kennararnir 
um menningarheim fjölskyldnanna með því að hlusta og fylgjast með 
þeim (Grant & Ray, 2010).2  

                                                                 
1 Reykjavikurborg. (2009). Stefna og starfsáætlun Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar. Reykjavik. (sótt 
27.03.2010 af 
http://www.rvk.is/Portaldata/1/Resources/leikskolasvid/Stefna_og_starfsa_tlun_Leikskolasvids_2009_lokaskjal_
februar_2009.pdf). 

2 Grant, K.B., & Ray, J.A. (2010). Home, School, and Community Collaboration: Culturally Responsive Family 
Involvement. California: SAGE Publication. 



 

 

 

Þessi handbók er handhæg og auðveldara fyrir starfsfólkið að lesa um 
mismunandi menningarheima en að fara á Netið þar sem 
upplýsingarnar eru frá foreldrum sem búa hér á Íslandi, en ég legg 
áherslu á að þessar skoðanir endurspegla ekki meirihluta íbúanna, en 
ætti að gefa okkur hugmynd um menningu þeirra og uppeldi. 

Vonandi reynist þessi handbók gagnleg fyrir leikskólann til að skilja 
menningarheim barnanna. 

Nurashima Abdul Rashid 
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KÍNA 
ALMENNAR UPPLÝSINGAR 

Kína er kommúnistaríki. Höfuðtrúarbrögðin í Kína eru búddhatrú, 
Konfúsíusarkenningar og taósmi. Meðal annarra trúarbragða eru kristni, 
mótmælendatrú, kaþólska, mormónatrú, íslam og gyðingatrú. Opinbera 
tungumálið er mandarínska. En kantonska og margar aðrar mállýskur 
eru talaðar á mismunandi svæðum í landinu. ÞJÓÐBÚNINGAR 

  

kvenbúningurinn kallast quipao (cheongsam) meðan 
karlmannsbúningurinn kallast Zhongshan-föt eða Moa-búningur er 
búinn til fyrir vestan og Mao Zedong gerði frægan. 

HÁTÍÐARDAGAR 

Kínverjar fara eftir dagatali Vesturlanda og tungldagatali sem hafa 
verið til árum saman. Kínversku áramótin eru annaðhvort í janúar eða 
febrúar og dagsetningin ræðst af deginum á tungldagatalinu. Þegar 
nýársmánuðurinn rennur upp, þarf sérhver fjölskylda að þrífa inni og 
taka til utan við húsið sitt. Allar fjölskyldur eru uppteknar fram að 
gamlárskvöldi og gamlárskvöldskvöldverður er fram borinn fyrir 
samkomuna til að fagna upphafi nýja ársins. Börn og ógift, fullorðið 
fólk fagnar tilefninu, af því hjón og eldra fólk gefur þeim rauða pakka 
(með peningum). Það er hefð að fyrsta tunglmánuðinn heimsækir fólk 
ættingja og vini. 

 

 

6



ÁVARPSORÐ OG KVEÐJUR  

Þegar maður heilsar einhverjum frá Kína, ef það eru karlmenn, þá 
takast þeir yfirleitt í hendur þegar þeir heilsast og kveðjast, stundum 
kinka þeir kolli. Ef það eru konur, takast þær í hendur þegar þær 
heilsast og kveðjast, stundum eða aðeins með því að kinka kolli. Góðir 
vinir og fjölskylda faðmast kannski svolítið. En þegar karl og kona 
heilsast, takast þau annaðhvort í hendur eða láta nægja að kinka kolli. 

MATARMENNING BORÐSIÐIR 
Kínverjar nota matprjóna, en stundum nota þeir líka gafla til að borða. 
Það fer eftir fjölskyldunni á hvaða aldri þau kenna börnunum að nota 
prjóna, annars borða ungu börnin með gaffli og skeið. Móðirin segir 
öllum hvenær kvöldmaturinn er tilbúinn og í virðingarskyni fær eldra 
fólkið fyrst matinn áður en máltíðin hefst, allir borða saman, líka 
börnin. Það þykir ekki móðgandi þegar Kínverji sötrar eða ropar; það er 
bara til marks um að hann nýtur matarins. HEFÐBUN DIN MATARGERÐ 
Hrísgrjón eða núðlur eru bornar fram nánast með hverri máltíð. Í 
morgunmat borða Kínverjar yfirleitt hafragraut, nýtt brauð úr bakaríinu 
eða afganga úr hrísgrjónarétti. Í hádeginu borða Kínverjar yfirleitt 
hrísgrjón eða núðlur með græmeti og glóðarsteiktu kjöti. Í 
kvöldverðinum kemur fjölskyldan saman af því að þá eru allir heima 
saman. Í kínverskum máltíðum eru allir diskarnir settir á miðborð. Allir 
fá skál með súpu. Þegar súpan er búin, er skálin fyllt af hrísgrjónum og 
allir taka það sem þeir vilja af diskunum á borðinu.  MATURINN SEM LEIKFANG Á SKYNJUNARBORÐIN U  
Foreldrunum sem rætt var við fannst það í lagi að börnin léku sér með 
hrísgrjónin og pastað. 

FJÖLSKYLDULÍF FJÖLSKYLDUG ERÐ 
Jafnvel þótt Kínverjar fagni hugtakinu jafnrétti meðal karla og kvenna, 
hafa hefðbundnar kínverskar fjölskyldur fylgt feðraveldishefðum. 
Kínverska stórfjölskyldan er gjarnan mikilvægari í lífi þeirra en í 
vestrænni menningu og því eru ólík tengsl mikilvægari en í vestrænu 
þjóðfélagi. Þegar talað er við systkini, tala Kínverjar nær alltaf af 
virðingu við eldri eða yngri systkini. Það sama á sér stað meðal 
frænkna, frænda og svo framvegis. Kínverskum ættingjum er enn frekar 
skipt með ættingjum föður og ættingjum móður. Öfum og ömmum, 
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frændum, frænkum, tengdafólki og svo framvegis í móðurættina. Og 
afarnir og ömmurnar hugsa yfirleitt um barnabörnin því algengt er að 
fólk setjist í helgan stein um fimmtugt. Þegar um forræði barna er að 
ræða, hafa Kínverjar svipuð lög og aðrar vestrænar þjóðir um forræðið. 
Foreldrarnir sem ég talaði við voru sammála um að það ráðist af 
samkomulaginu í fjölskyldunni þegar um er að ræða jafnt forræði. UPPELDI  BARNA 
Í samanburði við Ísland er agi miklu meiri í Kína og ef börnin eru mjög 
óþekk, grípa foreldrarnir til þess ráðs að flengja þau. Sum hegðun er 
óviðunandi; til dæmis þegar börnin ljúka ekki heimalærdómnum eða 
falla á skólaprófi. Þetta er talið skammarlegt fyrir fjölskylduna. 
Börnunum er refsað, til dæmis fá þau enga vasapeninga í mánuð eða 
horfa á ekkert sjónvarp. Virðing fyrir þeim þýðir að börnin eiga að 
heilsa og kveðja fólkið í kringum sig. Börnin eiga ekki að svara fullum 
hálsi þegar foreldrarnir skamma þau og ekki að óhlýðnast eldra fólki. 
Foreldrarnir kenna þeim yfirleitt með því að sýna þeim og segja þeim 
til með eigin gjörðum. 

Að sögn foreldranna sem ég talaði við koma flestar fjölskyldur sem búa 
í borginni eins fram við stelpur og stráka, en í dreifbýli kjósa foreldrar 
að eiga stráka af því þeir geta hjálpað foreldrunum að yrkja landið. 
Sumar mæður láta eyða fóstrinu þegar þær komast að þær ganga með 
stúlku. LEIKFÖNG 
Kínversk börn eiga alls konar nútímaleikföng eins og allir aðrir í 
heiminum. En það eru staðir í þorpunum þar sem leikföngin eru 
handgerð úr einhverju úr náttúrunni. 

TENGSL LEIKSKÓLANS OG FORELDRANNA MUN URIN N Á LEIKSKÓLA Á ÍSLANDI  OG HEIMALANDI  ÞEIRRA 
Samskiptin við kennarana í Kína og hér á Íslandi eru svipuð. En 
foreldrarnir sem ég talaði við hafa meira samband og betri tengsl við 
kennarana heima en hérna. Þau hitta sjaldan yfirmann deildarinnar hér á 
Íslandi. En kennarar í Kína njóta meiri virðingar frá börnunum því þeir 
eru yfirvald. Þeim finnst það ekki dónalegt að kennarar spyrji þau. Þau 
eru reyndar hrifin af því, því þá geta þau rætt um velferð barnsins í 
skólanum. Einn munurinn er sá að börnin fara að læra að skrifa og telja 
4 ára gömul og þau geta bara leikið sér í nokkra tíma, meðan tíminn fer 
annars í að læra. Varðandi upplýsingarnar sem þau fá í íslenska 
leikskólanum, sögðu foreldrarnir sem ég talaði við að það færi eftir 
fjölskyldunum hvað þau skildu íslensku vel. En hingað til, skilja þau 
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upplýsingarnar úr leikskólanum og spyrja einhvern annan ef þau skilja 
ekki. Þau vildu fá frekari upplýsingar um velferð barnanna í skólanum. HEIMAVIÐTAL OG KYNNING Á LANDI  Í  LEIKSKÓLANUM 
Foreldrunum sem ég talaði við líst vel á hugmyndina um heimsóknir. 
Að þeirra mati mun heimsókn kennaranna á heimilið efla skilninginn á 
fjölskyldunni. Þetta gerir kennaranum líka kleift að öðlast betri innsýn í 
fjölskyldulífið. Það að hafa kunnuglegt andlit gerir breytinguna fyrir 
börnin við komuna í skólann mun auðveldari því þau þekkja kennarann 
og foreldrarnir verða rólegri fyrsta daginn. Þegar ég spurði foreldrana 
hvort þeir vildu kynna landið fyrir börnunum, starfsfólkinu og öðrum 
foreldrum í leikskólanum, en þau vilja fá hjálp vegna 
tungumálaerfiðleika. Þeim líst jafnvel á að skólinn haldi upp á 
merkilega hátíðardaga svo að börnin geti verið stolt af arfleifð sinni og 
þau yrðu glöð þegar einhver óskar þeim til hamingju með 
hátíðardaginn. 
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MAROKKÓ ALMENNAR UPPLÝSINGAR . 

Aðaltrúarbrögðin í Marokkó er íslam. Marokkóbúar eru blanda af 
aröbum og börbum. Berbar eru frumbyggjar Marokkó. Marokkó er 
tvítyngd þjóð þar sem arabíska og franska eru opinber tungumál. 
Arabíska er aðaltungumál almúgans en franska er kennd í skólum. Þess 
vegna er franska töluð hjá stjórnvöldum, viðskiptalífinu og elítunni. Í 
Casablanca er enska vel þekkt og notuð víða. 

Meirihluti Marokkóbúa iðka íslam sem stjórnar einkalífi þeirra, 
pólitísku, efnahagslegu og lögfræðilegu lífi. Múslimar þurfa meðal 
annars að biðjast fyrir fimm sinnum á dag, í dögun, á hádegi, síðdegis, 
við sólarlag og á kvöldin. Föstudagur er helgidagur múslima. Allt er 
lokað. ÞJÓÐBÚNINGAR 

  

Konur klæðast djellaba sem eru í skærum litum og handofnu 
skrautmunstri. Karlmenn klæðast djellaba, löngum, víðri, með síðum 
ermum og hettu. HÁTÍÐARDAGAR 
Í janúarmánuði er nýja árinu fagnað og einum af fimm veraldlegum 
þjóðhátíðardögum í Marokkó. Tafraoute, Aid el-Khebir eða Aid Al 
Adha eru hátíðardagar sem Marokkóbúar halda upp á í febrúar. Í 
dagatali múslima er engin sérstök dagsetning fyrir Ramadam, Eid al 
Fitr og Hajj-daginn, dagsetningar hátíðardaga eru ekki stöðugar eða 
sérstakar. 
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Í hinum helga Ramadan-mánuði verða allir múslimar að fasta frá dögun 
til rökkurs og mega aðeins vinna í sex tíma á dag. Á föstunni mega 
menn ekki borða, drekka, reykja eða jórtra tyggjó. Útlendingar þurfa 
ekki að fasta; þeir mega samt ekki borða, drekka, reykja eða jórtra 
tyggjó á almannafæri. Á hverju kvöldi við sólarlag koma fjölskyldur og 
vinir saman til að fagna rofi föstunnar (iftar). Í þessum mánuði mega 
börn fara seinna að sofa en venjulega. Hátíðarhöldin hafa yfirleitt áfram 
inn í nóttina. Almennt þá gengur allt hægar meðan á Ramadan stendur. 
Í lok Ramadan fá börnin ný föt frá foreldrunum og peninga frá 
foreldrum sínum og ættingjum. ÁVARPSORÐ OG KVEÐJUR 
Marokkóskir karlmenn heilsast með handabandi og kyssast yfirleitt 
einu sinni á hvora kinn. Handabönd eru yfirleitt lausari í reipunum. 
Konur heilsa yfirleitt hver annarri með kossi á kinn. Þetta getur náð frá 
einum upp í fimm kossa, (á aðra hvora kinnina), ræðst af aðstæðum og 
tengslum. En meðal karla og kvenna, einfalt handaband eða handtak 
meðan þau kyssast á báðar kinnar er algengt. Best er að leyfa konunni 
að rétta fram höndina eða bjóða henni kinnina fyrst. Ef höndin er ekki 
rétt fram, er rétt að hneigja sig svolítið eða karlmenn kinka kolli. En í 
huga þeirra "trúarlega athugulu" mega karlar ekki snerta konur og 
öfugt. MATARMENNING BORÐSIÐIR.  
Allir sitja saman til borðs, líka börnin. Fyrir máltíð og áður en menn 
setja höndina, gaffalinn eða skeiðina í máltíðina í fyrsta sinn segir fólk 
"bee smee lah" sem þýðir "með nafni Guðs, sem er eins og að segja 
"náð" en hver manneskja gerir það fyrir sig. Borða og drekka aðeins 
með hægri höndinni. HEFÐBUN DIN MATARGERÐ. 
Marokkósk matargerð er blanda afrískrar matargerðar, Austurlanda 
nær, araba, Miðjarðarhafs og áhrifa berba. Krydd eins og kanill, pipar, 
turmeric-krydd, kóríander-krydd, cumin-krydd og steinselja eru notuð 
víða. Kjúklingar eða lamb, ásamt brauði, með köldu og heitu salati og 
grænmeti er vinsælt víða í Marokkó. Nautakjöt er annað algengt kjöt 
sem neytt er víða á þessu svæði. Ferskt kúskúsus með kjúklingabaunum 
og grænmeti er ljúfmeti sem fólk gæðir sér á. Íbúum Marokkó þykir 
eftirréttur góður. Eftirréttur sem er víða borðaður er "Kaab el Ghzal" 
sem inniheldur möndludeig og er hjúpað púðursykri. Te er víða drukkið 
í Marokkó. 
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 MATUR SEM LEIKFANG Á "SKYNJUNARBORÐINU." 
Foreldrarnir sem ég talaði við sögðu að þeim væri sama þó að börnin 
léku sér með matinn í leiktímanum í skólanum en ekki heima eða á 
matmálstímum. FJÖLSKYLDULÍF FJÖLSKYLDUG ERÐ 
Fjölskyldan er mikilvægasta einingin í lífi Marokkóbúa og gegnir 
veigamiklu hlutverki í öllum félagslegum tengslum. Fjölskyldan er 
grundvöllur félagslegrar gerðar og felur í sér bæði kjarna- og 
stórfjölskylduna. Hinir eldri njóta virðingar og hafa oft mikil áhrif á hin 
í fjölskyldunni. Varðandi forræðis mál, sögðu foreldrarnir sem ég talaði 
við að móðirin hefði yfirleitt forræði barnanna. Stundum hafa 
karlmennirnir engin tengsl við börnin sín þegar þeir skilja við konuna 
sína. UPPELDI  BARNA 
Í tengslum við aga, sögðu þeir marokkóskir foreldrar sem ég talaði við 
að það væru takmörk fyrir hegðun barnsins og það færi eftir 
fjölskyldunni, sumir væru umburðarlyndari gagnvart sumri hegðun, 
meðan aðrir væru það kannski ekki. Þegar börnin eru óþekk, tala 
foreldrarnir yfirleitt við þau í ströngum tóni. Þau taka jafnvel 
eftirlætisleikfangið í smátíma þar til barninu verður ljóst hvaða mistök 
það gerði. Börnin verða alltaf að hegða sér vel hvert sem þau fara. 
Foreldrar kenna börnunum að biðja alltaf um leyfi áður en þau taka 
nokkuð sem þau eiga ekki. Þau kenna börnunum að bera virðingu fyrir 
fullorðnum og jafningjum sínum. Þegar um kynjamisrétti er að ræða, 
koma sumir í Marokkó öðruvísi fram við stelpur og stráka meðan aðrir 
gera það ekki. LEIKFÖNG 
Börn sem búa í borgum í Marokkó hafa aðgang að alls konar 
leikföngum eins og allir aðrir í heiminum. En börnin í þorpunum hafa 
kannski ekki sama aðgang. TENGSL LEIKSKÓLANS OG FORELDRANNA MUN URIN N Á LEIKSKÓLA Á ÍSLANDI  OG HEIMALANDS ÞEIRRA 
Foreldrunum sem ég talaði við finnst að sambandið við kennarana væri 
svipað og í Marokkó. Þau eru ánægð þegar starfsfólkið talar við það og 
lætur það vita hvað börnin eru að gera og hvernig þeim líður. Í 
Marokkó sendir kennarinn stundum bréf með upplýsingum um velferð 
barnanna og framvindu þeirra. Foreldrarnir segja líka að þau kjósi að fá 
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munnlegar upplýsingar frá starfsfólkinu frekar en að lesa hvít kort. 
Hingað til eru þau sátt við að fá upplýsingarnar sem þau þurfa. Í 
heildina vildu þau fá að vita meira um velferð barnanna í skólanum, til 
dæmis hvort barnið hafi verið óþekkt eða gengið vel í skóla. HEIMAVIÐTAL OG KYNNING Á LANDI  Í  LEIKSKÓLANUM 
Foreldrunum sem ég talaði við, leist vel á að einhver starfsmaður eða 
kennari kæmi á heimili þeirra í fyrsta viðtalinu, af því þeim liði betur í 
eigin umhverfi. Þau féllust jafnvel á að þau væru róleg þegar þau mættu 
fyrsta daginn og vissu að þar væri einhver sem foreldrarnir og barnið 
könnuðust við. 

Í tengslum við kynningu foreldranna á landi sínu í leikskólanum, sögðu 
foreldrarnir að þau vildu gjarna taka þátt í því að kynna landið sitt og 
menninguna, en óttast samt tungumálaerfiðleikana. Þau væru stolt og 
ánægð ef leikskólinn fræddi hin börnin um hátíðina þeirra, það gerði 
börnin þeirra líka stolt. 
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FILIPPSEYJAR ALMENNAR UPPLÝSINGAR 
Filippseyingar eru eina kristna þjóðin í Asíu. Flestir eru annaðhvort 
rómversk-kaþólskir eða mótmælendur. Súnní-múslimar eru stærsti 
hópurinn sem ekki er kristinn. Meðan hinir trúarminnihlutahóparnir eru 
búddhistar og amímismi, sú trú að náttúrulegir hlutir séu með sál, er 
elsta trúin í landinu, iðkuð af innfæddum í Luzon-fjöllunum. 
Þjóðartungumálið er Tagalog, sem er undir áhrifum spænskunnar, en 
annað tungumál þeirra er enska sem er almennt töluð í menntakerfinu, 
stjórnkerfinu og í viðskiptalífinu og er menntunarmiðillinn í skólum. 90 
mállýskur eru talaðar á Filippseyjum. ÞJÓÐBÚNINGAR 

 

Þjóðbúningur kvenna á Filippseyjum kallast Maria Clara eða The baro't 
saya. Karlbúningurinn kallast hins vegar Barong Tagalog. HÁTÍÐARDAGAR 
Stórhátíðardagur á Filippseyjum er Semana Santa eða heilög vika, sem 
er víða haldin. Hátíðin lýsir Píslarsögu Krists eða hún er sviðsett á 
hátíðinni, sem er þekkt sem senacoluso sem er sýnt í hverju samfélagi. 
Kristnar fjölskyldur lesa versin sem lýsa síðustu stundum Krists á 
jörðinni, seinustu máltíð hans fyrir endurholdgunina. Þá er líka haldið 
upp á föstudaginn langa, páskadag, jólin, kínverska nýárið fyrir 
Kínverjana og Eid al Fitra fyrir múslimana. 
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Níu dögum fyrir jól syngja börnin á Filippseyjum jólalög fyrir framan 
húsin í hverfinu sínu og börnin fá annaðhvort peninga, sælgæti eða kex 
frá áheyrendum. Meðan fjölskyldurnar eru heima, hengja þær upp stóra 
sokka fyrir börnin, jafnvel þótt sokkarnir séu troðfullir af gjöfum. 
Fjölskyldurnar kaupa jólatréð í annarri vikunni í desember. ÁVARPSORÐ OG KVEÐJUR 
Þegar fólk heilsast á Filippseyjum ræðst það af aldri manneskjunnar og 
stöðu hennar í fjölskyldunni. Yngri manneskja þarf að taka í höndina á 
eldri manneskju og láta hönd eldri manneskjunnar ennið á yngri 
manneskjunni. En meðal yngri kynslóðarinnar er það algengt að þau 
takist í hendur eða jafnvel faðmist og kyssist á kinnina. MATARMENNINGIN BORÐSIÐIR .  

Kvöldverðurinn hefst þegar allir, líka börnin, eru sest til borðs. Gaffall 
og skeið eru dæmigerð mataráhöld. Halda á gafflinum í vinstri hönd og 
nota hann til að leiðbeina matnum að skeiðinni með hægri höndinni. 
Nota alltaf hægri höndina þegar þau bera fram matinn eða taka matinn 
af disknum. Stundum notar fólk líka hægri höndina til að borða. Ólíkt 
flestum vestrænum þjóðum, er ekki talið dónalegt að ropa á 
Filippseyjum, þar sem það þýðir að maður er mettur og hefur notið 
máltíðarinnar. Stundum segja menn þegar þeir ropa "Ay, salamat", sem 
þýðir "þakka þér fyrir." HEFÐBUN DIN MATARGERÐ 
Matargerð Filippeyinga hefur þróast í nokkrar aldir, undir áhrifum 
malajskrar,  spænskrar, amerískrar og kínverskrar matargerðar. 
Mismunandi svæði hafa sína sérrétti. Filippeysk matargerð einkennist 
af djarfri blöndu af sætu, súru og söltu bragði og almennt eru réttirnir 
ekki sterkkryddaðir. Filippseyingar borða mikið af grænmeti og 
hrísgrjónum. Þeir borða líka margs konar sjávarfang og kjöt.  Núðlur 
tákna velmegun, langlífi og gæfu. Filippseyingar trúa því að því lengri 
sem núðlurnar eru því betri séu þær. Núðlurnar eru yfirleitt ekki rifnar 
eða skornar þegar réttur er matreiddur.  Filippseyingar drekka samt 
minna en Íslendingar af mjólk. MATUR SEM LEIKFANG Á "SKYNJARABORÐINU." 
Foreldrum sem ég ræddi við fannst það í lagi að leika sér með matinn í 
leiktímanum, svo fremi að það væri ekki meira en einn lítri af 
hrísgrjónum. Þeim finnst betra að það væri eitthvað annað en hrísgrjón.  
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FJÖLSKYLDULÍF FJÖLSKYLDUG ERÐ 
Fjölskyldugildin eru afar sterk hjá Filippseyingum. Fjölskyldan er 
miðdepill félagsgerðarinnar og felu í sér kjarnafjölskylduna, frænkur, 
frænda, afa og ömmur og heiðurstengsl á borð við guðforeldra og nána 
fjölskylduvini. Fólk sækir styrk og stöðugleika í fjölskylduna. Mörg 
börn eiga nokkra guðforeldra. Jafnvel nágranna þeirra teljast til 
fjölskyldumeðlima og þeir vilja líka hjálpa hver öðrum. Þegar um er að 
ræða forræði barna, sögðu foreldrarnir sem ég ræddi við að mæðurnar 
hefðu yfirleitt forræði með börnunum. Það er afar fátítt að foreldrarnir 
skilji, þar sem þau eru strangkaþólsk og sjaldgæft er að dómstólar veiti 
þeim skilnað. Þess í stað fá foreldrarnir ógildingu. UPPELDI  BARNA 
Miðað við Ísland er aginn mun harðari á Filippseyjum en á Íslandi. 
Foreldrarnir sem ég talaði við sögðust tala í ströngum tóni þegar þau 
skamma börnin. Síðasti kosturinn er að refsa börnunum með því að 
flengja þau. Meðan á refsingunni stendur eiga börnin ekki að horfa 
beint í augun á foreldrunum eða svara þeim, því það telst 
virðingarleysi. Börnunum er kennt að trufla ekki samræður fullorðinna. 
Ef þau gera það eiga þau að nota orðin "Po" og "Opo" þegar þau svara 
fullorðna fólkinu. Foreldrarnir kenna börnunum eða minna þau á að þau 
eiga að bera virðingu fyrir fullorðna fólkinu því fullorðnir eru 
fyrirmyndin og börnin læra af umhverfi sínu og þjóðfélagi. Þau koma 
gjarna eins fram við bæði kynin. LEIKFÖNG 
Börnin búa til eigin leikföng úr náttúrulegum efnum, einkum þau sem 
búa í þorpum og í dreifbýli. Og þau eiga líka sömu nútímaleikföng eins 
og gildir um aðrar þjóðir. TENGSL LEIKSKÓLANS OG FORELDRANNA: MUN URIN N Á LEIKSKÓLA Á ÍSLANDI  OG Í  HEIMALANDI ÞEIRRA 
Foreldrar sem ég talaði við sögðu að það væri meira frelsi og enginn 
agi hérna, ólíkt því tíðkast á Filippseyjum, þar sem kennararnir hafa 
meiri stjórn og eru taldir hafa mikið vald. Foreldrunum sem ég ræddi 
við fannst að tengslin við kennarana væru persónulegri og að 
kennararnir á Filippseyjum hugsuðu meira um menntun nemendanna. 
Foreldrunum þykir það ekki vera móðgun þó að kennararnir tali við 
þau. Þau tala reyndar við kennarana til að fá upplýsingar um börnin. En 
þetta fer eftir fjölskyldunni og tungumálakunnáttunni og ef foreldrarnir 
hafa sterka skapgerð, ef þau vilja spyrja starfsfólkið um velferð 
barnanna í leikskólanum. Foreldrarnir sögðust vilja fá hreinskilið svar 
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þegar þau spyrja starfsfólkið um hegðun barnanna. Ef eitthvað er að 
börnunum, vilja þau hjálpa til við hegðun barnsins og vinna náið með 
starfsfólkinu. HEIMAVIÐTAL OG KYNNING Á LANDI  Í  LEIKSKÓLANUM 
Foreldrarnir sem ég talaði við eru sammála því að það væri afar 
gagnlegt fyrir starfsfólkið og fjölskylduna að kynnast hvort öðru. Það 
sýnir að starfsfólkið hefur áhuga á barninu meðan á heimsókninni 
stendur. Þeim finnst að það ætti að standa öllum til boða. 

Foreldrarnir sem ég talaði við hafa áhuga á að kynna land sitt og þeim 
finnst það skipta miklu máli að starfsfólkið sýni áhuga með því að 
spyrja spurninga. Þeim líst líka vel á að leikskólinni kynni mismunandi 
hátíðardaga sem börn frá öðrum löndum halda upp á. Þá væri barnið 
stolt af því að geta deilt hátíðarhöldunum með vinum sínum. 
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PÓLLAND ALMENNAR UPPLÝSINGAR 
Höfuðtrúarbrögðin í Póllandi eru rómversk-kaþólska. Hinir íbúarnir 
tilheyra grísk-kaþólsku kirkjunni, mótmælendum, Vottum Jehóva og 
ýmsum smærri trúarbragðahópum. Pólska er opinbera tungumálið í 
Póllandi og það eru líka ýmsar mállýskur talaðar á mismunandi 
svæðum. ÞJÓÐBÚNINGAR 

  

 Búningarnir eru mismunandi eftir svæðum, en eru oftast skærir á litinn 
og skreyttir með útsaumi. Karlmennirnir aftur á móti eru í hvítri skyrtu 
og vesti eða karlmannsvesti með fallegum útsaumi að framan og stóru 
vesti. HÁTÍÐARDAGAR 
Þjóðhátíðardagar fela meðal annars í sér trúarhátíðir sem fólk í pólsku 
rómversk-kaþólsku kirkjunni tilheyrir, og daga þar sem minnst er 
sögulegra atburða í Póllandi. Á sumrin er haldin hátíðin Corpus Christi 
sem er haldin 60 dögum eftir páska. Corpus Christi er bæði 
þjóðhátíðardagur og trúarleg hátíð. Hún einkennist af trúarlegri göngu 
gegnum bæina og þorpin, bæn og kirkjusamkomum. Flestar Corpus 
Christi-göngur hefjast á hádegi og fólk bætist í gönguna á leiðinni. 
Vegfarendur geta líka fylgst með göngunni af hliðarlínunni. 

Mikilvægasti kristni hátíðadagurinn í Póllandi er á aðfangadagskvöld 
sem kallast líka Wigilia. Hann einkennist af sérstakri máltíð, oft með 
tólf réttum án kjöts, og fylgt er siðum á aðfangadagskvöld. Jólatréð er 
oftast skreytt þennan dag. Vegleg máltíð er líka undirbúin fyrir jóladag. 
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Börnin í Póllandi fá gjafir tvisvar. Þau skilja skóinn sinn eftir í 
glugganum 6. desember, degi Heilags Nikulásar. Þau trúa því að 
dýrlingurinn sjálfur færi þeim gjafir þá um nóttina og aðra gjöf á 
aðfangadagskvöld. ÁVARPSORÐ OG KVEÐJUR 
Pólskir karlmenn heilsast með handabandi og horfa beint í augun hvor á 
öðrum. Þétt en frekar stutt handaband er algengast. Vinir segja 
einfaldlega "halló" eða láta nægja að kinka kolli. Góðir vinir og 
fjölskylda faðmast kannski lítillega, klappa hvert öðru á bakið og kyssa 
stundum hvert annað á kinnina. Kona og karl láta aftur á móti 
handaband duga. Sumir karlmenn kyssa höndina á konu þegar þeir 
heilsa henni. Þeir brosa yfirleitt ekki eða heilsa fólki sem þeir þekkja 
ekki. Í blönduðum félagsskap heilsa þeir fyrst eldra fólkinu áður en þeir 
heilsa þeim yngri. MATARMENNINGIN BORÐSIÐIR 
Þegar fólk borðar saman, segir það "smacznego" fyrir máltíðina. Að 
lokinni máltíðinni á maður að segja "dziekuje." Það þýðir "takk fyrir" 
og maður getur sagt það við einhvern sem hefur undirbúið máltíðina og 
þá sem maður borðar með. HEFÐBUN DIN MATARGERÐ 
Í Póllandi eru framleiddar matarvörur, árstíðabundinn matur og 
svæðisbundinn matur. Í matargerðinni er mikið um kjöt, þó að 
Pólverjar neyti mjólkurafurða og grænmetis og einkum rótargrænmetis. 

Í pólskum rétti finnur maður lítið eitt af rauðrófum, agúrkum, sýrðum 
rjóma, sveppum, kúmenfræjum eða pylsu. Næstum allir pólskir rétt eru 
úr öllum fjórum fæðuhópunum; prótíni, kolvetnum, fitu og vítamínum. 

Vinsælasta súpan er Grochowka, sem er gul baunasúpa með kartöflum, 
gulrætum og pylsum og Flaki, sem er gert úr svínakjöti og kryddað með 
pipar og engiferi. MATUR SEM LEIKFANG Á "SKYNJUNARBORÐINU" 
Foreldrarnir sem ég ræddi við líst illa á hugmyndina að börnin þeirra 
leiki sér með hrísgrjón og pasta í leiktímanum. Þeim finnst að skóli eigi 
að láta börnin leika sér með annað en hrísgrjónin því börnin gætu 
misskilið það.    
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FJÖLSKYLDULÍFIÐ FJÖLSKYLDUG ERÐ 
Hefðbundin fjölskyldugildi og tryggð eru sterk á flestum pólskum 
heimilum. Fjölskyldan er miðdepill félagsgerðarinnar. Skylda manns 
við fjölskylduna gengur fyrir öllu. Hinir eldri gegna virku hlutverki við 
að hjálpa til við umönnun barnanna. Stórfjölskyldur eru samt viðmiðið 
og mynda félagsnet einstaklingsins. Þegar um er að ræða forræði barns, 
sögðu foreldrarnir sem ég ræddi við að það færi eftir 
fjölskylduaðstæðum hvernig þau tækju á skilnaðinum og hvort 
samskipti foreldranna væru góð. UPPELDI  BARNA 
Aðferðin við uppeldi og refsingu fer eftir fjölskyldunni. Sumir refsa 
börnunum með því að svipta þau fríðindum eins og að horfa á sjónvarp 
eða taka eftirlætisleikföng þeirra í ákveðinn tíma. Þau tala í ströngum 
tóni þegar þau skamma börnin svo að börnin viti að foreldrarnir eru 
reiðir út af hegðun þeirri. En þegar börnin eru virkilega óþekk, eru þau 
flengd. Börnunum er kennt að bera virðingu fyrir foreldrunum með því 
að hlusta á þá og ekki svara þegar foreldrarnir skamma þau. Börnin 
mega ekki slá foreldra sína. Foreldrarnir setja líka regur fyrir börnin 
heima sem þau eiga að fylgja og þau áminna börnin og sýna þeim 
fordæmi. Pólskir foreldrar koma eins fram við stelpur og stráka. LEIKFÖNG 
Sömu leikföng fást í Póllandi og annars staðar í heiminum TENGSL LEIKSKÓLANS OG FORELDRA MISMUNUR Á LEIKSKÓLA Á ÍSLANDI  OG  HEIMALAN D I ÞEIRRA 
Tengslin milli kennaranna og foreldranna í Póllandi byggjast á virðingu 
og kennarar leggja meiri áherslu á menntun barnanna. Kennararnir láta 
foreldrana vita ef börnin eru óþekk í skólanum. Þau kjósa að 
kennararnir tali við þau ef eitthvað er að börnunum og finnst það alls 
engin móðgun. 

Í Póllandi fer fram sundkennsla fyrir börn í leikskólunum. Börnin eru 
með alls konar námstíma, ekki bara leiktíma. 

Börnin bera meiri virðingu fyrir kennurunum. 

Foreldrarnir sem ég ræddi við sögðu að það væri betra ef skriflegar 
upplýsingar væru þýddar því oft skilja þau ekki skrifuðu skilaboðin. 
Þeim fannst að það að láta foreldra sem ekki tala íslensku fá skrifleg 
skilaboð á íslensku, vera tillitsleysi. Foreldrar vildu fá meiri almennar 
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upplýsingar um börnin, framvindu þeirra og hegðun. Þetta myndi sýna 
þeim að starfsfólkið hefur áhuga á börnunum. HEIMAVIÐTAL OG KYNNING Á LANDI  Í  LEIKSKÓLANUM 
Þegar við ræddum vandamál vegna heimsókna, sögðu foreldrarnir sem 
ég ræddi við að það færi eftir fjölskyldunni hvort þeim þætti þægilegt 
að fá kennarann í heimsókn á heimilið, en annars finnst þeim það betri 
leið til að bæta samskiptin við starfsfólkið. Og þetta myndi sýna að 
starfsfólkið hefur áhuga á að fræðast um fjölskylduna, menninguna og 
barnið þeirra. 

Foreldrarnir sem ég ræddi við sögðu að þeim litist vel á að kynna 
menningu sína fyrir leikskólanum. Þeim finnst það góð hugmynd að 
fræða börnin um ólík lönd, en þeim finnst líka að það eigi að sýna það 
daglega á veggnum. Þetta gerir börnunum og starfsfólkinu kleift að 
ræða opinskátt saman daglega og ekki bara við tilteknar uppákomur eða 
tilefni. Þeim líst líka vel á að í leikskólanum sé fræðsla um ólíka 
hátíðardaga frá mismunandi menningarheimum og haldið upp á þá, því 
þá sé barnið stolt af því að geta deilt menningu sinni með vinum sínum. 
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RÚSSLAND ALMENNAR UPPLÝSINGAR 
Höfuðtrúarbrögðin í Rússlandi eru rússneska rétttrúnaðarkirkjan, en 
75% þeirra sem játa trú tilheyra henni. Almennt geta Rússar með ólík 
trúarbrögð fengið að iðka trú sína eftir hrun kommúnistastjórnarinnar 
1991. Önnur trúarbrögð sem eru stunduð í Rússlandi eru íslam, 
búddhatrú, gyðingatrú og shamanismi, sem er ekki sérlega útbreidd um 
þessar mundir. 

Í Rússlandi er rússneska opinbera tungumálið, fyrsta og eina 
tungumálið þeirra. Flestir sem tala mál minnihlutahópa tala líka 
rússnesku. Meira en 100 mál eru töluð í Rússlandi í dag. ÞJÓÐBÚNINGAR 

 

 Þau klæðast þjóðbúningum á hátíðardögum aðallega í þorpum og það 
eru mismunandi útgáfur af búningum sem eru margs konar á litinn. HÁTÍÐARDAGAR 
Nýárið er fyrsti hátíðadagurinn, bæði á dagatalinu og í vinsældum. 
Nýárið er meiri hátíðardagur en jólin í Rússlandi. Löngu fyrir 31. 
desember birtast glitrandi jólatré á götunum, í búðum, á skrifstofum og 
í húsum, með tilheyrandi gleði við undirbúninginn og von um 
ánægjuleg kraftaverk á nýja árinu. Það er tímabært að óska sér og vinir 
og ættingjar skiptast á gjöfum. Börnin hlakka til að sjá Snjókarlinn og 
barnabarn hans, Snjódrottninguna, sem koma á nóttunni og skilja eftir 
gjafir undir jólatrénu. Fullorðna fólkið vakir alla nóttina og gleðst með 
vinum og ættingjum.  

Áramótagleðin verður að jólagleði og heldur áfram fram að 8. janúar. 
Allir þessir dagar, frá 31. desember til 8. janúar, eru opinberir frídagar. 
Rússnesku jólin koma tveim vikum síðar en í öðrum löndum, 7. janúar. 
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 ÁVARPSORÐ OG KVEÐJUR 
Dæmigerð kveðja er þétt handaband, það brakar næstum í beinum, 
meðan menn horfast í augu og heilsast í samræmi við tíma dagsins. 
Þegar karlar heilsa konum með handabandi, er handabandið ekki 
jafnþétt. Þegar vinkonur hittast, kyssast þær þrisvar á kinnina, byrja á 
þeirri vinstri. Þegar nánir vinir hittast, mega þeir klappa hvor öðrum á 
bakið. MATARMENNINGIN BORÐSIÐIR 
Elsta fólkið eða heiðursgesturinn fær matinn fyrst. Það er kurteisi að 
nota brauð til að ná upp kjötseyði eða sósu. Karlmenn hella í glösin 
fyrir konur sem sitja hjá þeim. Ekki standa upp fyrr en ykkur er boðið 
að ganga frá matarborðinu. HEFÐBUN DIN MATARGERÐ 
Helstu þættir í rússneskri matargerð er kolvetnaríkur og feitur matur, 
frekar en prótínríkur, eins og brauð, kartöflur, kjöt, egg og smjör. 
Ferskir ávextir og grænmeti er sjaldan borið fram með mat. Meðal þess 
sem er þekkt í rússneskum mat er borscht (rófusúpa), olivie 
(kartöflusalat), pelmeni (soðnar deigkökur, fylltar með kjöti), 
nautakjötsrúllur (fínskorið kjöt og krydd, velt upp úr fínu hveitideigi), 
golubtsy (kálrúllur fylltar með kjöti og hrísgrjónum, þaktar 
tómatseyði), blini (pönnukökur). Borsch er soðið með kjöt- eða 
kjúklingaseyði og aðalinnihaldið er rauðrófur. Kássan er með sterkum, 
rauðum lit. Borsch er borðað með eða án sýrðs rjóma og má borða heitt 
eða kalt. MATUR SEM LEIKFANG Á "SKYNJUNARBORÐINU." 
Foreldrunum sem ég ræddi við er sama þegar börnin leika sér að 
hrísgrjónunum og pastanu í leiktímanum í skólanum. FJÖLSKYLDULÍF FJÖLSKYLDUG ERÐ 
Rússneska fjölskyldan er samhentur hópur og allir treysta mjög hver á 
annan. Ömmur og afar hjálpa til við umönnunina á barnabörnunum. 
Meðan aðrir geta ekki búið nálægt foreldrum sínum vegna vinnu, eru 
þeir samt í nánu sambandi við fjölskyldumeðlimi og koma oft í 
heimsókn. Þegar um er að ræða forræði barns, sögðu foreldrarnir sem 
ég ræddi við að það færi eftir fjölskyldunni. Ef samkomulag er gott 
milli foreldranna er forræðið ekki vandamál.  
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UPPELDI  BARNA 
Foreldrarnir sem ég talaði við refsa börnunum með "time-out" 
aðferðinni, en grípa til þess ráðs að flengja börnin þegar þau gera 
eitthvað slæmt. Takmörkin á því hvernig börnin geta hegðað sér fer 
eftir fjölskyldunum, en þau eru sammála því að þau verði að vera þæg 
þegar gestir koma í heimsókn. Börnin verða að hlusta á foreldrana og 
mega ekki svara foreldrunum fullum hálsi. Foreldrarnir setja börnunum 
gott fordæmi. Með tilliti til kynjamisréttis, koma sumar fjölskyldur 
betur fram við drengi en stúlku samkvæmt því sem kom fram í 
viðtölum mínum. LEIKFÖNG 
Eftir fall kommúnismans geta þau keypt og leikið sér með alls kyns 
leikföng. TENGSL MILLI LEIKSKÓLANS OG FORELDRA MUNUR Á LEIKSKÓLA Á ÍSLANDI  OG HEIMALANDI ÞEIRRA 
Foreldrarnir sem ég ræddi við láta þess getið að samband þeirra við 
kennara á Íslandi og í Rússlandi sé gott. Þau eru ekki móðguð þegar 
starfsfólk/kennarar tala við þau. Þau vilja gjarna fá meiri fréttir af 
börnum sínum. Það er meiri virðing borin fyrir kennurum í Rússlandi 
því kennarinn hefur valdið, en á Íslandi aftur á móti er allt vinalegra og 
eins komið fram við alla. 

Foreldrarnir eru ánægðir með upplýsingarnar sem þeir fá úr skólanum 
og þeim finnst gott að einhver láti þau fá munnlegar upplýsingar um 
það sem börnin þeirra gera, þar sem þau lesa stundum ekki það stendur 
á tilkynningatöflunni eða foreldrarnir eru ekki vissir um hvað er skrifað 
á hvítu töfluna. HEIMAVIÐTAL OG KYNNING Á LANDI  Í  LEIKSKÓLANUM 
Foreldrarnir fögnuðu því að fá einhvern úr leikskólanum til að koma á 
heimilið í fyrsta skiptið, svo að þegar þau koma í leikskólann sé 
þægilegra að sjá kunnuglegt andlit. Foreldrarnir vilja kynna þjóðina 
fyrir leikskólanum. Þeim líst vel á að gera það að ákveðnum viðburði 
og fagna líka þeirri hugmynd að halda upp á hátíðardaga í skólanum 
sem myndi gera börnin stolt og finnast þau sérstök. 
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SERBÍA ALMENNAR UPPLÝSINGAR 
Meðal trúarbragða í Serbíu er serbneska rétttrúnaðarkirkjan, 
múslimasamfélagið í Serbíu, aðallega Súnniar, gyðingar, innfæddi 
minnihlutahópurinn sem fylgir svæðistrúnni, og Austur-
rétttrúnaðarkirkjan. Serbneska er opinbera tungumálið. Hún er aðallega 
töluð af Serbum, en aðrir minnihlutahópar og þjóðernishópar tala sitt 
eigið tungumál. ÞJÓÐBÚNINGAR 

 

Fólk klæðist búningunum á þjóðhátíðadögum, einkum í dreifbýli. HÁTÍÐARDAGAR 
Hátíðardagar rétttrúnaðarkirkjunnar fela í sér Hátíð heilags Nikulásar, 
19. desember, sem er ekki bara dýrlingadagur margra fjölskyldna, 
heldur líka dagurinn þegar börnin fá gjafir frá dýrlingnum góða. 
Jóladagur (6. og 7. janúar í rétttrúnaðarkirkjunni), föstudagurinn langi, 
páskar og annar í páskum. Aðfangadagskvöld kallast Badnje Vece, sem 
er haldið upp á með stóru báli í kirkjugarðinum og sálmar eru sungnir. 
Foreldrarnir gefa börnunum gjafir á þessum degi  

Páskar eru líka mikil hátíð. Auk þess sem messur eru haldnar, er haldið 
upp á þá með deyjandi eggjum og hefðbundnum kolo-dönsum. 

Sérhver rétttrúnaðarfjölskylda hefur verndardýrling eins og dag heilags 
Péturs og þau halda upp á hann saman á tilteknum degi, en það er ekki 
þjóðhátíðardagur, heldur er ætlaður fjölskyldunni. 
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  ÁVARPSORÐ OG KVEÐJUR 
Karlmenn takast yfirleitt í hendur meðan þeir horfast í augu. Tiltölulega 
þétt handaband er rétta leiðin. Létt faðmlag er algengt hjá góðum 
vinum og fjölskyldunni. 

Konur kyssast þrisvar á kinnina, fyrst á vinstri kinnina, ef konurnar 
tvær eru í rétttrúnaðarkirkjunni, en ef þær eru kaþólskar kyssast þær 
tvisvar á kinnina, fyrst á vinstri kinnina, ef þær þekkjast. Létt 
handaband er það sem tíðkast, ef þær eru að hittast í fyrsta skipti. 

Karlar og konur láta aftur á móti handaband duga þegar þau hittast 
fyrst. Koss á hvora kinn er algengt hjá góðum vinum. MATARMENNING BORÐSIÐIR 
Þegar allir eru sestir til borðs, hefst kvöldverðurinn. Í Serbíu er algengt 
að allir séu með borðdúk þegar þau sitja að snæðingi, en oft þegar 
fjölskyldan flytur til útlanda sleppa þau þessum sið og nota venjulegar 
þurrkur. Það er í lagi að nota brauð til að ná upp sósunni eða 
kjötseyðinu. HEFÐBUN DIN MATARGERÐ 
Serbneskur matur samanstendur af brauði, kjöti, ávöxtum, grænmeti og 
mjólkurafurðum. Pipar er algengur í mörgum réttum. Þjóðrétturinn 
cevapcic er litlar kjötbökur, sterkkryddaðar og settar á grill. 

Þeir borða lítið af fiski nema þeir sem búa nálægt ströndinni. Pita (eins 
konar lengja) og palacinke (crepes) eru vinsælir eftirréttir. Kaffi er oft 
búið til í tyrkneskum stíl, soðið í þykkum vökva og borið fram í litlum 
bollum. 

Jólahátíðin er margbreytileg hátíð. Á aðfangadagskvöld borðar fólk 
Lenten-mat (ekkert kjöt eða mjólkurafurðir) og drekkur heitt púns. 
Daginn eftir, samanstendur máltíðin aðallega af steiktu svínakjöti og 
kringlóttu brauði sem kallast cesnica. Á Krsna Slava, degi 
fjölskyldudýrlingsins, er borið fram kringlótt brauð, kolac, og einnig 
zito, soðin, sætur hveitiréttur. 

Um páska eru soðin egg hefðbundinn matur. Skurnin er lituð og skreytt 
með margbrotnu mynstri.    

26



MATUR SEM LEIKFANG Á "SKYNJUNARBORÐINU." 
Foreldrunum sem ég ræddi við líst illa á að börnin þeirra leiki sér með 
hrísgrjón eða pasta í leiktímanum. FJÖLSKYLDULÍF FJÖLSKYLDUG ERÐ 
Tengsl ættingja eru afar sterk. Serbneskar fjölskyldur búa nálægt hver 
annarri. Fjölskyldan er hornsteinn félagsgerðarinnar og myndar 
stöðugleika fyrir flesta. 

Félagslegt net og aðstoð við einstaklinganna í neyð kemur frá 
fjölskyldu þeirra. Feðraveldi er í fjölskyldunum. Þegar um forræði 
barns er að ræða, voru foreldrarnir sem ég ræddi við yfirleitt sammála 
því að mæðurnar hefðu forræðið yfir börnunum. Þau létu þess líka getið 
að það færi eftir samskiptum foreldranna hvernig gengi að leysa 
umgengnisrétt og sameiginlegt forræði. UPPELDI  BARNA 
Foreldrarnir sem ég ræddi við eru sammála því að það fer eftir 
fjölskyldunni hvernig börnum er refsað og þau tala í ströngum tóni 
þegar þau skamma börnin. Eða láta börnin jafnvel standa úti í horni og 
foreldrarnir flengja börnin þegar hegðun þeirra fer út fyrir eðlileg mörk. 

Börnin mega ekki svara fullorðnum fullum hálsi eða fá æðiskast. Þegar 
fullorðna fólkið heldur veislu mega börnin ekki trufla. Börnum er kennt 
að bera virðingu fyrir fullorðnu fólki. Þeir fullorðnu ganga á undan með 
góðu fordæmi fyrir börnin. Með tilliti til kynjamisréttis, þá sögðu 
foreldrarnir mér að í Serbíu að eins væri komið fram við börnin, sama 
hvort það væri strákur eða stelpa. LEIKFÖNG 
Þau eiga öll nútímaleikföng. Almennt má segja að fjölskyldum þyki 
mikilvægt að eyða peningum í föt og senda börnin í aukatíma eins og 
ballett og tungumálanámskeið. TENGSL LEIKSKÓLANS OG FORELDRA MUN URIN N Á LEIKSKÓLA Á ÍSLANDI  OG HEIMALANDI  ÞEIRRA 
Foreldrarnir sem ég talaði við eru sammála um að kennarar á Íslandi 
eru vingjarnlegri við börnin, en í Serbíu er litið á kennara sem 
valdsmenn. 

Það eru strangar reglur í Serbíu sem kveða á að menn eigi að biðja um 
leyfi áður en þeir gera eitthvað. Foreldrarnir sýna meiri virðingu og 
finnst þeir fjarlægari kennaranum. Í Serbíu ávarpa foreldrarnir 
kennarann með skírnarnafni. Foreldrarnir sem ég talaði við finnst það 
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ekki móðgun ef einhver talar við þau í leikskólanum. En foreldrarnir 
minntust á að það færi eftir fjölskyldunni hvort þau skildu íslensku 
nægilega vel til að skilja upplýsingarnar frá leikskólanum. Foreldrarnir 
sögðu líka að þau vildu fá að vita um almenna velferð barnanna, 
hvernig börnunum liði, við hverja þau léku sér og svo framvegis. HEIMAVIÐTAL OG KYNNING Á LANDI  Í  LEIKSKÓLANUM 
Eftir að hafa rætt við foreldra um heimsóknir, voru þau sammála því að 
það væri góð hugmynd að kennarinn kæmi að heimsækja fjölskylduna í 
fyrsta viðtalinu, því þá geta kennararnir kynnst fjölskyldunni betur. 
Foreldrarnir voru líka sammála því að þau vildu fá að taka þátt í því að 
kynna land sitt og menningu, en þau sögðu að sumir foreldrar væru 
kannski feimnir út af tungumálaerfiðleikum, en ef þau fengju hjálp frá 
starfsfólkinu vildu foreldrarnir sjá um kynninguna. 

Þeim líst líka vel á leikskólakennslu og að halda upp á hátíðardagana. 
Þá verði börnin stolt af því að deila hátíðinni með vinum sínum. 
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SPÁNN ALMENNINGAR UPPLÝSINGAR 
Flestir Spánverjar eru rómversk-kaþólskir. Meðal annarra trúarbragða á 
Spáni eru mótmælendatrú, gyðingatrú og íslam. 

Spænska er opinbert tungumál. Sjálfstjórnarkerfð á Spáni gerir hverju 
héraði kleift að velja svæðistungumál eins og Katalónía og 
Baleaeyjarnar með katalónsku, Valenciu-búar valensku, Baskaþjóðin 
og Navarra hafa basknesku og Galisía galisísku. Auk þessara opinberu 
mála eru nokkur óopinber tungumál á Spáni. ÞJÓÐBÚNINGAR 

 

hefðbundin föt á Spáni eru mismunandi frá einu héraði til annars. HÁTÍÐARDAGAR 
Helgihátíðir og hátíðir eru mjög mikilvægur þáttur í menningunni á 
Spáni og gegna stóru hlutverki í félagslífi heimamanna. 

Meira en 3000 hátíðir og helgihátíðir eru haldnar árlega. 

Í næstum hverjum bæ er árleg hátíð allt frá nokkrum dögum upp í 
nokkrar vikur. Fyrst þjóðhátíðin er í febrúarmánuði, Martes de 
Carnaval. 

Á aðfangadagskvöld, þegar stjörnurnar birtast, er kveikt á agnarsmáum 
olíulömpum í hverju húsi og eftir miðnæturmessu og jólamáltíðina 
fyllast göturnar af dönsurum og fólki sem horfir á. 
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Á Spáni borðar fólk aldrei jólamatinn fyrr en eftir miðnætti. Það er 
fjölskylduveisla. Jóladeginum er eytt í kirkju, í veislum og meiri 
gleðskap. 

Það er ekki jólasveinninn sem kemur til Spánar færandi hendi, heldur 
vitringarnir þrír. Spænsku jólin halda áfram í nokkra daga eftir 25. 
desember. Að kvöldi þrettándans, 5. janúar, setja börnin skóinn við 
dyrnar og um miðja nótt ganga vitringarnir þrír um og skilja eftir gjafir. 
6. janúar, þrettándanum, er fagnað með göngu í ýmsum borgum þar 
sem sælgæti og kökum er dreift til aragrúa barna. ÁVARPSORÐ OG KVEÐJUR 
Karlmenn takast yfirleitt í hendur meðan þeir horfast í augu. Tiltölulega 
þétt handaband er rétta leiðin. Létt faðmlag er algengt hjá góðum 
vinum og fjölskyldunni. Á vissum svæðum skiptast góðir vinir og 
ættingjar jafnvel á kossum á kinn. Konur kyssa hvor aðra létt á kinnina, 
fyrst vinstra megin. 

Við fyrstu kynni er venjulegt handaband látið duga eða einfaldlega að 
kinka kolli. 

Konur og karlar heilsast oftast með því að kyssa hvort annað létt á kinn, 
en það er algengast hjá vinum og ættingjum. Við fyrstu kynni er 
venjulegt handaband látið duga. MATARMENNING BORÐSIÐIR 
Fólk heldur á gaffli í vinstri hönd og á hnífi í þeirri hægri og stundum 
borðar það með höndinni; aðeins hægri höndinni. 

Þegar allir eru sestir við borðið getur máltíðin byrjað. 

Ekki má tala með munninn fullan. Alltaf að sýna að maður kann að 
meta matinn. Og samræður hefjast yfirleitt við matarborðið þegar 
eftirréttur er borinn fram og fjölskyldan ætlast til að að allir tali um það 
sem gerðist fyrr um daginn. HEFÐBUN DIN MATARGERÐ 
Á Spáni eru mjög aðskilin svæði, þar sem mismunandi þjóðernis- og 
menningarhópar búa og þar sem veðrið er ólíkt frá héraði til héraðs, er 
matargerðin að sama skapi mjög mismunandi. Allir Spánverjar nota 
langmest ólífuolíu og hvítlauk í matargerð. Jafnvel kryddnotkun er 
mismunandi frá einu héraði til annars. 

Vinsælasti spænski rétturinn er paella. Þetta er talinn þjóðarréttur 
Spánverja og er að mestu leyti úr hrísgrjónum, kryddaður með saffran. 
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En það eru nokkur mismunandi tilbrigði af paella, yfirleitt steikt á flatri 
pönnu með tveimur handföngum sem eru negld við hliðarnar. MATUR SEM LEIKFANG Á "SKYNJUNARBORÐINU." 
Foreldrarnir sem ég talaði við vilja ekki að börnin leiki sér með 
hrísgrjón og pasta í leiktímanum. FJÖLSKYLDULÍF FJÖLSKYLDUG ERÐ 
Fjölskyldan er grundvöllur félagsgerðarinnar og felur í sér bæði kjarna- 
og stórfjölskylduna, sem stundum sjá fyrir félagslegu og fjárhagslegu 
stuðningskerfi. Þau koma líka fram við nágrannana eins og 
fjölskyldumeðlimi. 

Varðandi forræðismál, ákveða foreldarnir yfirleitt hver hefur forræðið, 
en ef það er vandamál skera dómstólar úr um hvernig foreldrarnir 
skipta tímanum. UPPELDI  BARNA 
Foreldrarnir sem ég talaði við eru sammála um að það fer eftir 
fjölskyldunni. Sumir tala í ströngum tóni til að skamma börnin. Það er 
líka ansi algengt að flengja börnin þegar þau fara yfir mörk sem 
foreldrarnir hafa sett. 

Börnin verða að læra að trufla ekki eða grípa fram í fyrir fullorðnu fólki 
þegar þau tala við annað fólk. Foreldri kennir börnunum að vera alltaf 
örlát og deila með öðrum. Börnunum er kennt að vera kurteis og bera 
virðingu fyrir eignum annarra. Börnunum er kennt með því að gefa 
þeim fordæmi og tala við þau um það sem er rétt eða rangt og með því 
að setja reglur sem fjölskyldan fer eftir. Foreldrarnir sem ég talaði við 
eru sammála því að yfirleitt sé komið eins fram við stráka og strelpur í 
uppeldinu núna, en strákar fengu áður sérstaka meðferð. LEIKFÖNG 
Börn á Spáni leika sér með sömu leikföng og tíðkast annars staðar. 
Börn í dreifbýli leika sér líka úti. Það er ekki þannig hjá börnum í 
borgum þar sem þau geta valið úr svo mörgum leikföngum.  TENGSL LEIKSKÓLANS OG FORELDRA MUN URIN N Á LEIKSKÓLA Á ÍSLANDI  OG HEIMALANDI  ÞEIRRA 
Foreldrarnir sem ég talaði við voru sammála því að samskipti þeirra við 
kennarana á Íslandi og á Spáni væru góð. Það skiptir þau miklu máli að 
vita að fólk hugsar vel um börnin þeirra. Þau vita líka að stundum er 
erfitt að tala við starfsfólkið þegar þau sækja börnin, því fólk er að flýta 
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sér heim, en þau reyna alltaf að mæta á sérstaka viðburði sem eru 
skipulagðir í leikskólanum svo að þau geti talað meira við starfsfólkið 
og fengið að kynnast þeim. 

Það eru líka foreldraviðtöl, þar sem kennararnir þurfa að segja 
foreldrunum frá framvindu barnanna í bekknum þar sem börnunum er 
kennt á stofunni í stað þess að leika sér bara. 

Á leikskólum á Spáni er einn kennari á hver 20-21 börn. Börnum er 
kennt að skrifa og lesa. Kennararnir eru mjög fagmannlegir. Maður sér 
að þeir hafa ánægju af starfinu og hugsa vel um börnin. Kennarar eru 
lengi í starfinu sínu. Fólk sem útskrifast með kennsluréttindi fær aðeins 
að sækja um kennslustörf. 

Foreldrum finnst það ekki móðgandi þegar starfsfólkið spyr það. Þeim 
finnst gott að vita að manneskjan hugsar vel um börnin þeirra. 
Foreldrarnir voru sammála því að þau verði að skilja upplýsingarnar 
sem þau fá frá leikskólanum. Ef þau skilja þær ekki, biðja foreldrarnir 
einhvern í leikskólanum að útskýra þær fyrir þeim. 

Fólk finnst það duga að fá vitneskju um almenna velferð barnanna 
sinna og með því að fá fréttir og ljósmyndir af þeim á Netinu. HEIMAVIÐTAL OG KYNNING Á LANDI  Í  LEIKSKÓLANUM 
Foreldrar fögnuðu því að fá einhvern úr leikskólanum í heimsókn á 
heimilið í fyrsta skiptið en voru sammála því að sumum fjölskyldum 
fyndist það óþægilegt. En þeim finnst það góð leið til þess að 
kennararnir skilji betur samspil fjölskyldunnar og barnanna. 

Þau höfðu ánægju af því að fræða börnin og foreldrana í leikskólanum 
um heimaland sitt. Þeim leist líka vel á að haldið yrði upp á hátíðardaga 
þeirra í leikskólanum. Þá væru börnin stolt af menningu sinni og deildu 
hefðunum með vinum sínum og kennurum. Þeim finnst það mikilvæg 
leið til menningarlegra samskipta fyrir leikskólann. 
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TÆLAND ALMENNAR UPPLÝSINGAR 
Höfuðtrúarbrögðin er Theravada-búddhatrú, sem flestir Tælendingar 
iðka. Múslimar skipa næststærsta trúarhópinn, en smærri hópar eru 
anímistar, þeir sem aðhyllast kenningar Konfúsíusar, taóistar, 
Mahayanar, búddhistar og hindúar. Tælenska tungumálið tilheyrir Tai-
fjölskyldunni. Það er aðaltungumálið í Tælandi, jafnvel þótt það séu 
líka nokkrar svæðisbundnar mállýskur. Meðal annarra tungumála sem 
töluð eru í Tælandi eru kínverska, Lao, Malay og Mon-Khmer, en 
enska er ríkjandi tungumál hjá yfirvöldum og í viðskiptalífinu. HEFÐBUNDIN BÚNINGAR 

 

Karlar og konur klæðast hefðbundnum fötum í Tælandi. Þau eru 
yfirleitt skær á litinn, oftast úr silki. Þau klæðast þeim samt aðeins við 
sérstök tilefni. HÁTÍÐARDAGAR 
Aðalhátíðin í Tælandi er Songkran-dagurinn, sem er hefðbundið nýár í 
Tælandi og er haldið upp á í landinu. 

Þetta tilefni einkennist af trúarlegum athöfnum og opinberum 
hátíðahöldum. Vatni er kastað á fólk í anda skemmtunar og góðvild er 
aðalstefið á þessari hátíð. 

Loy Krathong, hátíð á fullu tungli í nóvember. Krathong er lítill bolli í 
laginu eins og lótusblóm, með handfangi og reykelsisstöng. Loy 
Krathong merkir "fljótandi Krathongar." Þetta er fórn fyrir móður 
vatnsins til að biðja hana fyrirgefningar á því að hafa menga vatnið. 
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 ÁVARPSORÐ OG KVEÐJUR 
Algengasta ávarpið í Tælandi er "sawatdee." Það er oft bæði notað til 
að heilsa og kveðja. Tælendingar heilsast yfirleitt ekki með handabandi, 
wai er algengasta kveðjan. Wai er þegar manneskja leggur lófana á sér 
saman, með fingurna spennta við brjóstið og hneigir sig lítillega. Því 
hærra sem hendurnar eru hafðar, því meiri virðing er sýnd. Aldrei að 
snerta eða setja neitt á höfuð annars. Höfuðið er talið heilagt í Tælandi 
og verður að sýna því virðingu. Aldrei að benda á neinn með fótunum 
eða snerta neinn. Fæturnir eru álitnir óhreinir og tákna lægsta hluta 
líkamans (líka líkamlega). MATARMENNING BORÐSIÐIR 
Tælenskur matur er borðaður með gaffli og skeið. En núðlur eru oft 
borðaðar með matprjónum. Maður heldur á skeiðinni með hægri hönd 
og ýtir með botninum á gafflinum  matnum inn í skeiðina. Hægri 
höndina á að nota til að taka upp matinn sem er borðaður með 
fingrunum. Aldrei að skilja eftir hrísgrjón á disknum því það er talin 
sóun. Þegar maður borðar telst það dónaskapur að snýta sér eða sleikja 
fingurna. Það er ókurteisi að tala með munninn fullan. HEFÐBUN DIN MATARGERÐ 
Aðalmaturinn í Tælandi er hrísgrjón, steiktur matur, steikt grænmeti, 
mikið af karrí og núðlum. Margir tælenskir réttir eru bragðsterkir með 
jurtum, sítrónugrasi og kóríander, en fæstir eru mjög sterkir. Maturinn 
er alltaf sætur, súr, sterkur, saltur eða kryddaður en aldrei mildur. 
Sérhvert hérað hefur sína eigin sérrétti. MATUR SEM LEIKFANG Á "SKYNJUNARBORÐINU"  

Foreldrarnir sem ég ræddi við sögðu að þeim væri sama þótt börnin 
léku sér með matinn í leiktímanum. FJÖLSKYLDULÍF FJÖLSKYLDUG ERÐ 
Fjölskyldan er hornsteinn tælensks þjóðfélags. Fjölskyldulífið er oft 
nátengdara en í vestrænni menningu. Ákveðin valdaskipan er í 
tælensku fjölskyldunni þar sem foreldrarnir eru efstir. Í Tælandi eru 
svipaðar reglur og í vestrænum löndum um forræði. En foreldrarnir sem 
ég talaði við sögðu að mæðurnar fengju yfirleitt forræðið yfir 
börnunum og þau voru líka sammála um að það færi eftir 
samkomulaginu innan fjölskyldunnar þegar það þarf að leysa 
forræðismál. 
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UPPELDI  BARNA 
Tælendingar leggja mikla áherslu á kurteisi, virðingu, góðlega 
framkomu og sjálfsstjórn til að viðhalda góðum tengslum. 

Flestar siðareglur þeirra eru aukaafurð búddhatrúarinnar. Börnunum er 
kennt að virða foreldra sína. Börn þurfa að sýna fullorðnum kurteisi og 
virðingu. Börn mega ekki hoppa um, sparka, meiða aðra og kasta dóti á 
gólfið. Þegar börnin hegða sér illa, tala foreldrarnir í ströngum tóni til 
að skamma börnin, þau flengja börnin ef hegðun þeirra fer út fyrir mörk 
sem teljast viðunandi. Aðeins foreldrarnir mega refsa börnunum. 
Fullorðna fólkið bannar börnunum að svara eldra fólki fullum hálsi. Og 
fullorðna fólkið er fyrirmynd barnanna. 

Foreldrarnir sem ég talaði við eru sammála því að þau koma eins fram 
við stelpur og stráka, en það fer eftir fjölskyldunni, hvort þau eru úr 
sveitaþorpi eða höfuðborginni. LEIKFÖNG. 
Á liðnum árum hafa krakkar yfirleitt leikið sér úti. Núna eiga 
krakkarnir sömu leikföng og börn annars staðar í heiminum. Það ræðst 
líka af fjárhag fjölskyldunnar hvort hún leyfir börnunum að eiga mörg 
leikföng. TENGSL LEIKSKÓLANS OG FORELDRA MUN URIN N Á LEIKSKÓLA Á ÍSLANDI  OG HEIMALANDI  ÞEIRRA 
Á Tælandi tala foreldrarnir aðeins við kennarana þegar eitthvað er að. 
Það er meiri virðing borin fyrir kennurunum og reglum í skólanum. 
Börnin óttast kennarana meira og sambandið milli kennaranna og 
foreldranna er formlegra. 

Þeim finnst sambandið milli kennaranna, foreldranna og barnanna mun 
betra hérna. Þeim finnst að það sé komið fram við þau sem jafningja og 
vini. Þeim líkar það vel þegar starfsfólkið segir þeim hvernig börnunum 
gangi á daginn. Þau eru með ánægð með upplýsingarnar sem þau fá úr 
leikskólanum og spyrja starfsfólkið ef það er eitthvað sem þau skilja 
ekki. HEIMAVIÐTAL OG KYNNING Á LANDI  Í  LEIKSKÓLANUM 
Þeim líst vel á það einhver úr leikskólanum komi heim til þeirra og 
kynnist þeim áður en barnið byrjar í leikskólanum. Þetta hjálpar 
barninu og foreldrunum að finnast þau örugg og velkomin þegar barnið 
byrjar í leikskólanum. 

Og þegar ég spurði foreldrana hvort þau vildu kynna landið sitt fyrir 
forskólanum, sögðu foreldrarnir að þau vildu fá að taka þátt í því. En 
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þau hafa samt áhyggjur af tungumálaerfiðleikum, en væru ánægð ef þau 
fengju aðstoð og leiðsögn hjá starfsfólkinu. Þau yrðu líka mjög ánægð 
ef leikskólinn ákveddi að fræða börnin um hátíðardagana, því þá yrðu 
börnin stolt af þjóðerni sínu. 
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VÍETNAM ALMENNAR UPPLÝSINGAR 
Það eru sex trúarbrögð í Víetnam; búddhatrú, kaþólska, 
mótmælendatrú, íslam og tvenn trúarbrögð sem eru upprunin í landinu 
og komu fram á nýlendutímanum, Cao Dai og Hoa Hao. Víetnamska er 
ríkjandi tungumál í Víetnam. Það eru önnur tungumál töluð eins og 
kínverska, Kmer, Cham og önnur tungumál sem ættbálkar í 
fjallahéruðunum tala. HEFÐBUNDIN BÚNINGAR 

 

Vinsælasti og þekktasti þjóðbúningur Víetnam er Ao Dai, sem flestar 
konur klæðast nú á dögum. HÁTÍÐARDAGAR 
Mikilvægasti og þekktasti hátíðadagurinn í Víetnam er Ted, 
tunglnýárið. Tet er fagnað á fullu tungli fyrir vorgróðursetningu, 
yfirleitt seint í janúar fram í miðjan febrúar. 

Tet hófst fyrst sem hátíð á undan gróðursetningunni til að biðja fyrir 
góðu ári. Þeir skreyta heimilin og grafir forfeðranna með 
blómagreinum og rauðum og gylltum pappír. Um miðnætti á nýja 
árinu, slá þeir á gong og trumbur og heimsækja vini sína. Hátíðarhöldin 
geta haldið áfram í næstum því viku. 

Víetnamar trúa því að andar forfeðra þeirra snúi aftur til jarðarinnar á 
Tet og heilsa því upp á látna vini og fjölskyldumeðlimi á þessum tíma. 
Á Tet njóta þau lífsins, skoða fortíðina og skipuleggja framtíðina. 
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Annar víetnamskur hátíðardagur er Tet Trung. That, uppskeruhátíðin í 
miðjum september, og líka þekkt sem Barnahátíðin. Á fullu tungli 
klæðast börnin í búning og fara í skrúðgöngu um göturnar og halda á 
litríkum pappírslugtum. ÁVARPSORÐ OG KVEÐJUR, 
Karlmenn heilsast oftast með handabandi. Þau eru yfirleitt mjúk og 
stutt. Margir heilsast og kveðjast með báðum höndum. Konur taka 
oftast í höndina hvor á annarri, en oft er látið nægja að kinka kolli. Karl 
og kona takast oftast í hendur, en oft er látið duga að kinka einfaldlega 
kolli eða hneigja sig lítillega. Karlar bíða eftir því hvort konur taki af 
skarið með því að hneigja sig eða heilsa með handabandi. MATARMENNINGIN BORÐSIÐIR 
Þegar allir eru sestir við borðið, er elstu manneskjunni fyrst færður 
maturinn. Diskarnir eru réttir fram með báðum höndum. Algengust 
áhöldin eru matprjónar, flöt skeið og gaffall. Matprjóna á að setja á 
borðið eða hvíla þá eftir nokkrar munnfyllir eða þegar menn hætta til að 
drekka eða tala. 

Fólk heldur skálunum nálægt munninum. 

Til dæmis heldur maður á skeiðinni í vinstri hönd meðan maður 
drekkur súpuna. Maður heldur fyrir munninn þegar maður notar 
tannstöngul. Það er ókurteisi að tala með fullan munninn, spýta út úr 
sér matnum og maður á að borða rólega. Það fer eftir fjölskyldunni 
þegar þau kenna börnunum að nota matprjóna, en börnin nota líka 
gaffal og skeið til að borða. HEFÐBUN DIN MATARGERÐ 
Víetnamskur matur er mismunandi frá einu héraði til annars. Fyrir 
norðan er kryddið milt og sjaldan notað. 

Í Mið-Víetnam er maturinn kryddaðri og inniheldur oft jarðchili. 
Suðrænir ávextir, franskar karftöflur, hrísgrjón og súpur eru borðaðar 
víða. Hrísgrjón eru algengasta kornið hjá Víetnömum. Þau má bera 
fram venjuleg, sæt, steikt með kjöti og grænmeti, með súpu, búa til 
hrísgrjónakökur úr þeim, hrísgrjónanúðlur eða þunnan 
hrísgrjónapappír. 

Hrísgrjónapappír má oft sjá vafðan um kjöt, grænmeti og núðlur og 
síðan steiktan þegar víetnamskar vorrúllur eru búnar til. Hrísgrjón eru 
borðuð með næstum hverri máltíð. 
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MATUR SEM LEIKFANG Á "SKYNJUNARBORÐINU" 
Foreldrarnir sem ég talaði við eru ekki ánægðir með að börnin þeirra 
leiki sér með hrísgrjón í leiktímanum, því hrísgrjon eru mikilvægur 
matur í Víetnam. FJÖLSKYLDULÍF FJÖLSKYLDUG ERÐ 
Líf Víetnama snýst um fjölskylduna. Víetnamska fjölskyldan 
samanstendur af kjarnafjölskyldu og stórfjölskyldu. Ekki er óalgengt að 
þrjár kynslóðir búi saman undir sama þaki. Jafnvel nágrannar þeirra í 
Víetnam eru taldir hluti af fjölskyldunni. 

Jafnvel þótt það sé réttarkerfi í Víetnam, voru foreldrarnir sem ég ræddi 
við sammála um að mæðurnar fengju fullt forræði með börnunum af 
því faðirinn getur stundum ekki séð fyrir barninu fjárhagslega eða 
foreldrarnir geta ekki talað saman. Þau kjósa frekar íslensk 
fjölskyldulög sem gera foreldrunum kleift að hafa sameiginlegt forræði 
því þau eru skyldug til að sjá um velferð barnanna. UPPELDI  BARNANNA 
Aðferðir við aga eru mismunandi á milli fjölskyldna. Sumar tala í 
ströngum tóni til að skamma börnin og flengja þau aðeins þegar allt 
annað þrýtur. Börnin verða að hlusta á fullorðna fólkið og mega ekki 
svara þeim fullum hálsi. 

Feður eru strangari en mæður við að aga börnin. Börnin verða að sýna 
eldra fólki virðingu. Foreldrarnir uppfræða börnin og minna þau á hvað 
er rétt og röng hegðun. Með tilliti til kynjamisréttis, sögðu foreldrarnir 
sem ég talaði við að sumir foreldrar í Víetnam kæmu öðruvísi fram við 
stráka en stelpur.  LEIKFÖNG 
Ef fjölskyldan býr í sveitinni eignast þau fleiri handgerð leikföng og 
þau hefðu takmarkaðan aðgang að nútímaleikföngum. Fólk sem býr í 
höfuðborginni hefði auðveldan aðgang að því að kaupa nútímaleikföng. TENGSL MILLI LEIKSKÓLANS OG FORELDRA MISMUNUR Á LEIKSKÓLA Á ÍSLANDI  OG  HEIMALAN D I ÞEIRRA 
Í Víetnam er leikskólakerfið meira miðað við nám og minna við leik. 
Kennararnir í Víetnam gegna valdahlutverki, því meiri virðing er borin 
fyrir kennaranum. Á Íslandi aftur á móti hafa börnin meira frelsi til að 
leika sér og foreldarnir geta komið fram við kennarana eins og þeir 
væru hluti af fjölskyldunni. Þeim finnst sér ekki misboðið þegar 
kennararnir tala við þau. Foreldrarnir sem ég talaði við voru sammála 
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því að þau skilja upplýsingarnar og foreldrarnir spyrja starfsfólkið ef 
þau skilja ekki eitthvað sem er skrifað. Foreldrarnir vildu frekar að 
starfsfólkið segði þeim skilaboðin á einfaldri ensku eða íslensku svo að 
þau gætu skilið þau. Foreldrarnir sem ég talaði við vilja fá að vita meira 
um almenna velferð barnsins í leikskólanum. HEIMAVIÐTAL OG KYNNING Á LANDI  Í  LEIKSKÓLANUM 
Eftir að hafa rætt við þau hugmyndina um heimsókn, voru foreldrarnir 
hrifnir af þeirri hugmynd að kennarinn komi í heimsókn á heimilið til 
að kynnast þeim betur, einkum börnunum. Og þegar ég spurði 
foreldrana hvort þau vildu kynna landið sitt fyrir leikskólanum, sögðust 
foreldrarnir vilja taka þátt í því, en þau hafa samt áhyggjur af 
tungumálaerfiðleikum, en þau yrðu ánægð ef þau fengu aðstoð og 
leiðsögn hjá starfsfólkinu. Þau væru líka mjög ánægð ef leikskólinn 
myndi ákveða að fræða börnin um hátíðardaga því þá eru börnin stolt af 
því að deila þeim með vinum sínum. 
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