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INNGANGUR 

 

Á skóla– og frístundasviði Reykjavíkurborgar, hefur viðhorf foreldra barna í leikskólum 
borgarinnar verið skoðað með reglulegum hætti með viðhorfskönnunum. Allir foreldrar höfðu 
átt þess kost að láta skoðun sína í ljósi í netkönnunum árin 2007 og 2009 1 ásamt því sem hópur 
foreldra ræddi um viðhorf sín í nokkrum rýnihópum árið 20082. Í kjölfarið, kviknaði sú hugmynd 
að skoða sérstaklega viðhorf foreldra af erlendum uppruna. Markmið um þetta birtist í 
starfsáætlun leikskólasviðs fyrir árið 20103.  

Í almennum viðhorfskönnunum foreldra leikskólabarna hefur ánægja þeirra með leikskólastarf 
verið mjög mikil og stöðug í gegnum árin. Í umræðum foreldra um leikskólastarfið frá árinu 
2008 var þessi ánægja að miklu leyti staðfest. Eitt af markmiðunum þessarar viðtalskönnunar 
var að sjá hvort reynsla og viðhorf foreldra af erlendum uppruna sé í samhljómi þar við.  

Efnt var til funda með foreldrum í samtals þremur rýnihópum haustið 2010.  Í þessari skýrslu er 
niðurstöðum lýst og byggir umfjöllunin bæði á túlkun höfunda og vísunum í umræðu foreldra.   

 

 

 
 

                                                             

1 Sjá Leikskólar í Reykjavík – Viðhorf foreldra (foreldrakönnun – Júní 2007), Viðhorf foreldra til 
leikskólastarfs í Reykjavík – Heildarskýrsla – Júní 2009. 

2 Sjá Hvað segja foreldrar um leikskólastarfið? –Niðurstöður úr viðtölum við 20 foreldra leikskólabarna – 
Mars 2009. 

3 Sjá Stefna og starfsáætlun leikskólasviðs Reykjavíkurborgar 2010, bls. 12. 
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FRAMKVÆMD 

 

Við val á foreldrum í rýnihópa var horft til þeirra leikskóla þar sem mörg börn eru af erlendum 
uppruna auk þess sem reynt var að hafa fulltrúa úr hverju hverfi. Niðurstaðan var sú að haldnir 
voru þrír rýnihópar, einn þar sem rætt væri saman á íslensku, í öðrum væri rætt saman á pólsku 
og í þeim þriðja á ensku.  Flest börn af erlendum uppruna í reykvískum leikskólum eru af 
pólskum uppruna4.   

Haft var samband við þá leikskóla sem komu til greina og þeir beðnir um að senda upplýsingar 
um foreldra leikskólabarna á hverjum stað, þar sem m.a. kom fram á hvaða tungumálum 
foreldrarnir myndu líklegast geta talað í rýnihópum.  

Þegar upplýsingar frá leikskólunum lágu fyrir var valið í hópana út frá nokkrum atriðum, t.d. var 
skoðað frá hvaða löndum foreldrarnir kæmu svo viðmælendur í íslenskuhópi og enskuhópi 
kæmu ekki allir frá sama landi eða fáum löndum. Að því loknu var hringt í foreldra og þeir beðnir 
um að vera með. Miðað var við að boða að hámarki sjö foreldra í hvern rýnihóp.  

Umræðuefnin í rýnihópum tóku að mestu leyti mið af spurningum úr viðhorfskönnunum til 
foreldra 2007 og 2009 og rýnihópakönnuninni 2008. Leikskólaráðgjafar á leikskólasviði ákváðu 
hvaða spurningar og efni úr könnununum, þarft væri að öðlast dýpri skilning á svo unnt væri að 
nota þær upplýsingar til framþróunar í leikskólum borgarinnar. Búinn var til spurningarammi, 
sem að langmestu leyti var fylgt í öllum rýnihópunum. Eftirtalin atriði voru til umræðu: 
samskipti við starfsfólk leikskóla, upplýsingagjöf frá leikskóla, uppeldis – og menntastefna 
leikskóla, þ.á.m. fjölmenningarstefna, líðan barna í leikskóla, ánægja foreldra með leikskóla, 
tungumálakennsla í leikskóla, þátttaka foreldra í leikskólastarfi og loks upplifun foreldra af 
innritun barns í leikskóla. Í lok hvers rýnihóps fengu þátttakendur tækifæri á að koma inn á 
önnur málefni. Kaflar skýrslurnar taka að mestu leyti mið af þeim spurningaramma sem hafður 
var til hliðsjónar í rýnihópunum.   

Í rýnihópana þrjá mættu samtals níu foreldrar af þeim 21 sem boðaðir voru. Allt voru þetta 
konur, sem upprunlega komu frá sjö löndum sem staðsett eru annaðhvort í Austur–Evrópu eða 
Asíu. Vonbrigði voru að ekki skyldu fleiri foreldrar mæta þegar á hólminn var komið en þótt 
færri viðmælendur hafa á endanum tekið þátt en vonir stóðu til, gefa svör þeirra níu sem þátt 
tóku engu að síður mynd af viðhorfum og reynslu þeirra af leikskólum borgarinnar. 

Í einum rýnihópnum voru fjórir viðmælendur, í einum voru þrír og í einum einungis tveir. Í 
þremur tilvikum áttu foreldrar börn í sama leikskóla. Þannig skiptust viðmælendurnir níu á sex 
leikskóla í borginni. Þrír leikskólanna eru í Breiðholti, tveir í Miðborg/Hlíðum og einn í Árbæ. Í 
einum rýnihópi var maki móður viðstaddur en tók ekki þátt í samræðunum. Í öðrum var frænka 
einnar móður með en frænkan bæði þýddi það sem fram fór í rýnihópnum fyrir móðurina, og 
sagði líka frá barni móðurinnar þar sem hún sjálf hefur verið í miklum  samskiptum við leikskóla 
barnsins. Var tekin ákvörðun um að leyfa henni að vera hluti af rýnihópnum þótt ekki væri um 
foreldri eða eiginlegan forráðamann að ræða. Alla þessa þætti ber að hafa í huga við lestur 
skýrslunnar. 

                                                             

4 Sjá Stefna og starfsáætlun leikskólasviðs Reykjavíkurborgar 2011, bls. 37, fylgiskjal 7. 
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Í pólskumælandi hópnum, sem eingöngu taldi tvo foreldra eins og áður sagði, var túlkur. 
Tilvitnanir í skýrslunni sem teknar eru úr rýnihópnum sem fram fór á ensku, hafa verið þýddar 
yfir á íslensku. Þetta eru einnig þættir sem þarf að hafa í huga við lestur skýrslunnar. 

Rýnihópaviðtölin áttu sér stað þrjú kvöld í septembermánuði 2010. Tveir starfsmenn tölfræði- 
og rannsóknaþjónustu voru með hverjum hópi, þar sem annar stjórnaði umræðum og hinn 
skráði niður það helsta sem fram fór á fundunum. Allar umræður rýnihópanna voru teknar upp á 
upptökutæki og síðar skráðar niður svo til orðrétt. Í byrjun hvers rýnihóps var þátttakendum 
tilkynnt um upptökuna og heitið nafnleynd.  

Rýnihópar eru eigindleg rannsóknaraðferð. Hér er ekki um að ræða staðlaða tölfræðilega aðferð, 
heldur nálgast rannsóknaraðilinn viðfangsefnið með því að reyna að skilja skoðanir og aðstæður 
fárra; eru lýsandi gögn um fáa einstaklinga. Markmiðið er að fá mynd af aðstæðum og upplifun 
þátttakenda. 

Þessi skýrsla um rýnihópa foreldra er því fyrst og fremst lýsing á þeim umræðum sem fram fóru. 
Þó eru ákveðnar túlkanir sem eiga sér stað og eru þær túlkanir alfarið á ábyrgð höfunda. Þær 
túlkanir eru studdar af tilvísunum í orð viðmælenda, en orð þeirra eru líka höfð í skýrslunni til 
sjálfstæðrar túlkunar lesenda. 
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NIÐURSTÖÐUR 

1. SAMSKIPTI VIÐ STARFSFÓLK OG UPPLÝSINGAGJÖF 

Mikil ánægja hefur verið hjá foreldrum í borginni með dagleg samskipti við starfsfólk 
leikskólanna. Í viðhorfakönnunum 2009 og 2011 mældist ánægjan á bilinu 90-95%. Ánægja með 
upplýsingagjöf frá leikskólunum hefur verið á bilinu 80-90%. 

Foreldrarnir í fyrstu spurðir að því hvernig þeim gekk að fá upplýsingar um leikskólana þegar að 
þeir þurftu á leikskólaplássi að halda. Foreldrarnir virtust flestir vita að börn þeirra ættu rétt á 
leikskólaplássi en fengu upplýsingar um leikskólana með mismunandi hætti.  

Fyrir mig þá var það [að geta fengið leikskólapláss] sjálfsagt af því það er [í 
upprunalandinu].  

Ég var í háskólanum á sínum tíma og ég fékk bækling frá Félagsstofnun stúdenta. Þarna 
voru upplýsingar um þjónustuna sem var í boði varðandi leikskólana. 

Við fluttum í neðra Breiðholtið fyrst og ég fór bara út og hugsaði „já, nú ætla ég bara að 
leita að leikskólanum…“. Ég bara labbaði og talaði við leikskólastjórann…. , 
leikskólastjórinn bara sagði „góðan daginn, hérna fylla út umsókn og ég hringi í þig þegar 
plássið verður laust“. 

Að fá leikskólapláss virtist líka hafa gengið vel hjá viðmælendum. Nokkrir lýstu því hvernig þeir 
hefðu fengið hjálp til að koma barni sínu að í leikskóla. 

Það var auðvelt. Við fengum pláss fyrir [barnið okkar] mjög fljótlega. Við sóttum um í 
janúar og í mars var hann kominn inn. 

Það var fyrir sjö árum síðan,  þá átti ég mjög erfitt með tungumálið og verkstjórinn minn 
hjálpaði mér. Hún sagði mér hvert ég þyrfti að fara og hvað ég átti að fylla út, hún jafnvel 
fann leikskólann fyrir mig. 

Ég fékk líka hjálp frá Íslendingi. Verkstjórinn minn gaf mér símanúmer hjá mömmu sinni 
sem vinnur hjá Reykjavíkurborg og ég mér var hjálpað við að skrá mig inn í Rafræna 
Reykjavík og skrá inn í leikskóla … 

Í rýnihópunum kom fram að foreldrar ættu helst samskipti við það starfsfólk sem tæki við 
börnum þeirra að morgni og sem væru til staðar þegar foreldrar sæktu börnin síðdegis.  

…þetta fólk sem maður sér fyrst og svo (aftur) klukkan fimm þegar maður sækir hana, sem 
sagt aðallega bara við deildarstjórann eða fleiri sem eru að vinna þarna. 

Aðrir töluðu um regluleg samskipti við leikskólastjóra. 

…ég bara spyr hvernig hefur gengið hjá henni og hvað gerir hún og allt þetta, ég spyr 
deildarstjóra og ég hitti líka oft leikskólastjórann …Stelpan mín er til klukkan fimm og 
alltaf þegar ég kem þá er leikskólastjórinn við líka og við bara spjöllum líka um það hvernig 
dagurinn hefur verið. 



6 

 

 

Foreldrarnir komu inn á að vegna þess hversu lengi þeir hefðu átt börn í tilteknum leikskólum, 
þá þekktu þeir orðið starfsfólkið vel.  

...ég þekki mjög marga í leikskólanum…  

Ég segi líka það sama, ég átti barn [í leikskólanum] áður og ég þekki bara allt starfsfólkið 
þar og starfsfólkið þekkir okkur. 

 

Margir foreldranna voru ánægðir með samskiptin við starfsfólk leikskólanna. Ánægjan var þó 
áberandi meiri hjá foreldrunum í rýnihópnum sem ræddi saman á íslensku. 

….sem sagt samskiptin eru mjög góð, ég er mjög ánægð. 

Já, við fáum reyndar þær upplýsingar. Já, þau segja mér hvort hann var glaður eða hvort 
hann grét. Og hvort hann hafi sofið vel eða ekki. Í fjóra mánuði hefur upplýsingagjöfin verið 
mjög góð.  

Ég hef alltaf  þurft á upplýsingum að halda og ég hef alltaf spurt og ég hef aldrei fengið 
„nei” eða neikvæð svör. „Ég ætla ekki að segja þér“, eða þú veist, þannig framkoma. Stelpan 
mín hefur aldrei misst af neinu þegar hún var á leikskóla, ég frétti alltaf. 

Fram kom að starfsfólk sýndi foreldrum þolinmæði í samskiptum vegna tungumálaerfiðleika. 

En mig langaði alltaf að reyna að skilja sjálf og mér fannst það bara frábært að þegar ég 
skildi ekkert þá sagði ég bara „fyrirgefðu, getur þú endurtekið og sagt það einu sinni enn“. 
Og það var alltaf gert, það var enginn titringur eða eitthvað svoleiðis. Ég var bara svona, ef 
ég skildi ekki þá bara bað ég um að væri sagt aftur, …orða öðruvísi.  

Eitt foreldri skar sig úr hvað samskiptin við starfsfólk og upplýsingagjöf varðaði og var óánægt 
með þau. 

Út af því að ég veit í rauninni ekki hvað barnið mitt er að gera í leikskólanum. Ég fæ svo 
litlar upplýsingar. 

Margir bentu á töflur í leikskólunum með upplýsingum um t.d. hvernig dagur barnanna hefði 
verið. Í sumum tilvikum voru notaðir myndir til að gefa upplýsingar, sem geta hjálpað foreldrum 
sem ekki hafa íslensku sem móðurmál. 

Svo finnst mér líka svo mjög þægilegt, … þarna er tafla þar sem stendur „barnið svaf í svona 
langan tíma, barnið borðaði vel eða ekki vel“, …hvað þau voru að gera í hópastarfinu.  

Hjá okkur í leikskólanum eru svona myndir hvað borðuðu þau , það stendur ekki skrifað 
heldur bara myndir af matnum… Það er líka kannski gott fyrir foreldra sem skilja ekki 
[íslensku]. 

Þau líka reyna á leikskólanum, upplýsingar sem eru mjög mikilvægar eru stundum á pólsku 
og á ensku. 
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Komið var inn á það að þegar foreldrar sæktu börnin sín í leikskólann skömmu fyrir lokun, væri 
erfitt að fá upplýsingar um hvernig dagur barnsins hefði gengið.  

Yfirleitt er ekkert mál að fá upplýsingar, maður fær þær strax. Nema kannski að maður 
kemur að sækja barnið klukkan fimm og þær manneskjur sem hafa verið mest með 
krökkunum yfir daginn, þær eru kannski farnar heim.  

Eitt foreldrið fannst það vita almennt of lítið um hvernig barninu gengi í leikskólanum. 

Mér finnst ég þurfa að fá meira af upplýsingum og sérstaklega um það hvernig barninu 
gengur, hvað hann kann og í hverju hann þarf á hjálp að halda. 

Kvartað var yfir skorti á upplýsingum vegna alvarlegra hluta sem komið hefðu upp á hjá 
börnunum yfir daginn. 

Eins og þegar við sóttum strákinn hennar í leikskólann og svo á heimleiðinni þá fer hann að 
kvarta yfir því að hann meiði sig. En starfsfólkið í leikskólanum hafði ekki sagt okkur neitt. 

Einhverjum foreldranna hafði verið boðið upp á túlkaþjónustu í leikskólunum. 

Já, ég var oft spurð sérstaklega í byrjun…Við töluðum ekki mikið íslensku og þetta var 
svolítið erfitt…, og það var oft sagt við okkur „viljið þið fá túlk“. En mig langaði alltaf að 
reyna að skilja sjálf …Ég hef aldrei fengið túlk af því að ég vildi það ekki sjálf. 

Fram kom að mikilvægt væri að tryggja að foreldrar af erlendum uppruna sem væri nýfluttir til 
landsins, fengju upplýsingar og misstu t.d. ekki af viðburðum tengdum leikskólanum. Þá væri 
gott að útskýra fyrir foreldrum á einfaldan hátt hvað sé á döfinni. 

Það er bara allt annað með þessa stelpu núna sem er á leikskólanum, af því ég spyr. En það 
var mjög erfitt með fyrstu stelpuna....Ég missti oft af náttfatadögum og allt þetta…eða 
dótadegi. Ég bara vissi ekki. Ég get ímyndað mér að þetta var svolítið erfitt fyrir stelpuna 
mína, en ég gerði þetta ekki viljandi. Ég bara horfði …til hvers að horfa þegar maður skilur 
ekki hvað stendur þar? Og þess vegna er það rosalega mikilvægt að þegar foreldrar eru af 
erlendum uppruna, að það sé bara komið til þeirra og reynt að útskýra á einföldu máli „á 
morgun koma með náttföt“. Bara svona minna á…Flestir eru feimnir við að spyrja. 

Sumir viðmælenda vildu meina að starfsfólks tækji nú meira tillit til foreldra af erlendum 
uppruna en fyrir nokkrum árum. 

En það sem ég var að meina að fólk, allavega á [leikskóla barnsins míns], …þar finnst mér 
það meðvitað [um] að við foreldrarnir fáum upplýsingarnar.  Á meðan …þú veist fyrir fimm, 
sex árum síðan, var fólk kannski ekki eins meðvitað. Ég fékk allar upplýsingar, það fór 
ekkert fram hjá okkur, en þú veist fólk var ekki eins meðvitað. Ég finn þann mun. 

Umræða átti sér stað um hversu langt starfsfólk leikskólanna gæti gengið í því að koma til móts 
við tungumálaþarfir foreldra af erlendum uppruna. Í þessu samhengi bar eitt foreldrið leikskóla 
síns barns í Reykjavík miðað við leikskólana frá upprunalandinu. 

…það kemur ekki leikskólanum við að þýða upplýsingarnar fyrir okkur. Þetta er bara  mín 
skoðun. …mér finnst að við getum ekki vænst eða krafist þess að upplýsingarnar komi líka á 
okkar tungumáli, … 

En hvernig er það í okkar löndum, …fólk af erlendum uppruna, fær fólkið upplýsingarnar á 
ensku einu sinni? Ég veit ekki hvort það gerist í [heimlandinu]. Kannski bara á tveim eða 
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þremur leikskólum í landinu, en allar upplýsingar eru á [heimamálinu] fyrir útlendinga, 
það er eina málið. 

Umræða skapaðist í einum hópnum um hversu jákvætt væri talað um börnin af starfsfólki 
leikskólanna miðað við í upprunalöndunum. 

Í byrjun fannst mér þetta mjög grunsamlegt, það var alltaf allt svo jákvætt. Við vorum ekki 
nefnilega vön, …það var aldrei neitt neikvætt, börnin bara yndisleg… 

…, ég hef oft hugsað út í það af hverju fáum við ekki að vera jákvæð í heimalöndunum okkar 
og búumst við að fá að heyra þú veist það neikvæða. Og við erum svo hissa að heyra 
eitthvað jákvætt um börnin okkar. 

Foreldrar voru inntir álits á heimasíðum leikskólanna. Reynsla þeirra var misjöfn. 

Mér finnst þetta fínt, það er skrifað á íslensku og ensku alltaf. …en samt finnst mér alltaf 
upplýsingar vera á netinu … 

Mér finnst [heimasíðan] ekkert hafa breyst í mörg ár, mér finnst bara allt eins á henni… 

Ég veit að leikskólastjórinn er mjög ánægð með heimasíðuna, en mér finnst hún ekkert 
sérstök. Og það er kannski vegna tungumálsins. Ég get ekki lesið allt og það var mjög erfitt 
fyrst að finna hvað ég á að velja og hvar ég á að fara inn til að finna upplýsingar. Það er 
svolítið betra núna, en samt vegna tungumálsins þá er það svolítið erfitt.  

Foreldrarnir í rýnihópunum virtust margir hafa verið ágætlega upplýstir um leikskólamál á 
Íslandi áður en þeir byrjuðu með barn í leikskóla í Reykjavík. Þeim gekk líka ágætlega að finna og 
skrá börn sín í leikskóla. Í það heila höfðu foreldrarnir helst samskipti við það starfsfólk sem það 
hitti þegar það skilaði og sótti börn sín og voru flestir, sérstaklega íslenskumælandi foreldrarnir, 
ánægðir með þau samskipti. Í nokkrum leikskólanna voru töflur með upplýsingum á myndum og 
erlendum tungumálum, sem foreldrum í rýnihópunum fannst hjálpa sér. Sumum fannst hörgull á 
upplýsingum og bent var á mikilvægi þess að starfsfólk leikskólanna gengi úr skugga um að 
foreldar af erlendum uppruna misstu ekki af mikilvægum upplýsingum. Reynsla viðmælenda af 
heimasíðum leikskólanna var misjöfn en starfsfólkið fékk hrós fyrir hversu jákvætt það var 
gagnvart börnunum. Umræða skapaðist um hversu langt starfsfólk leikskólanna á að ganga í að 
þýða upplýsingar fyrir foreldra af erlendum uppruna og voru skoðanir skiptar.   
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2. STEFNA LEIKSKÓLANNA 

Í viðhorfakönnunum foreldra hafa á milli 70 og 80% foreldra sagst þekkja skólanámskrá síns 
leikskóla. Þessi kynni af skólanámskrá og þar með stefnu leikskólanna endurspeglaðist ekki 
nema að takmörkuðu leyti í rýnihópum foreldra íslenskra af íslenskum uppruna sumarið 2008. 
Svipaða sögu er að segja af rýnihópum foreldra af erlendum uppruna, misjafnt var hversu vel 
þeir þekktu stefnu leikskólanna. Foreldrarnir könnuðust lítið við að hafa komið að stefnumótun í 
leikskólanum.  

Við fengum upplýsingar um stefnu leikskólans þegar við fórum í foreldraviðtalið. Þetta voru 
sömu upplýsingarnar og ég fékk fyrir fimm árum síðan, stefnan hefur ekkert breyst síðan 
þá.  

Maður hefur ekki tíma kannski …eða er ekki alveg að nýta tíma í að spá í hver stefna 
leikskólans er. Maður heldur að allt sé í góðu lagi, henni líður vel, ... Maður fær kannski blöð 
og maður rétt kíkir í þau og hendir þeim.  

Ég spurði í fyrsta viðtali þegar barnið byrjaði í leikskólanum, hvort leikskólinn væri meira 
með kannski tónlist eða dans eða eitthvað svona. Mér var sagt að í rauninni reynir skólinn 
að ná þessu út úr börnunum, …það er ekki nein sérstök stefna í sambandi við það. Annars 
veit ég ekki meir.                                                                                                                                                                                                                           

Líkt og í rýnihópum foreldra af íslenskum uppruna, kom fram hjá sumum foreldrum af erlendum 
uppruna, að stefnur leikskólanna skiptu þá ekki meginmáli. 

Ég hef áður verið spurð um þetta og mér hefur alltaf fundist þessar stefnur bara eitthvað 
rosalega þurrt og teoretiskt…Ég tek ekki þetta mjög alvarlega …stefnur og svona… 

Viðmælendur voru spurðir út í hvort leikskólarnir væru með fjölmenningarstefnu og/eða hvort 
áhersla væri á að kynna menningu annarra þjóða í leikskólastarfinu. Margir viðmælenda sögðu 
frá viðburðum í leikskólunum þar sem tengdust fjölmenningu. Voru foreldrarnir í öllum tilvikum 
ánægðir með slíkt framtak. Í einhverjum tilvikum könnuðust viðmælendur ekki við slíkar 
áherslur eða viðburði í leikskóla barna sinna. Þeim  sömu fannst það hinsvegar góð hugmynd.  

Og svo er líka oft haldið… allavega einu sinni eða tvisvar á ári… Krakkar þurfa að koma 
með eitthvað frá sínu landi …um hvað það eru margar þjóðir þarna.…Stelpan mín þurfti 
alltaf að koma með kannski geisladisk með okkar tungumáli eða tónlist eða einhverjar 
myndir. Þá er verið að blanda krökkum saman svo allir hinir sjái hvaðan við erum og hvað 
við gerum og hvernig við erum. 

Það var bara alveg vika, það var rosalega gaman í leikskólanum, þau voru að skipta, …og 
svo voru nokkur lönd í Evrópu , Danmörk, Úkraína, Pólland, Ísland og Frakkland. …það voru 
foreldrar að koma með diska eða bækur og svo voru krakkarnir að teikna. Svo voru þau 
líka frá Rússlandi, þau voru að gera, prenta út madroskja. … Og svo voru allir krakkarnir 
með vegabréf og svo voru bara myndir og skrifa bara allt, hvað heitir… bara allt var í 
vegabréfinu. Og svo voru þau að fara á milli deilda í heimsókn og fengu bara svona fána, 
það var rosalega gaman, mér fannst þetta æðislegt. 

Hjá okkur var þetta svona…alþjóðlegur matur var kynntur. Þá áttum við að koma með 
mat... Það var gert í maí.  Það var líka mjög skemmtilegt, sem sagt við komum með mat frá 
allskonar…frá nokkrum löndum.  
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Einu foreldri fannst mikilvægt þegar verið væri að kynna ólíkan bakgrunn barnanna í 
leikskólanum, að íslensku börnin kynntu líka sinn bakgrunn. Á þann hátt myndu börnin af 
erlendum uppruna síður upplifa sig sem “öðruvísi”. 

…mér finnst það miklu þægilegra fyrir barnið en svona beinlínis að segja „Þið eruð héðan 
og þið eruð þaðan, komið þið nú með eitthvað frá þínu heimalandi“…þess vegna finnst mér 
svo frábært að gera þetta á þennan hátt. Að þetta verði ekki neikvætt, að þau taki þetta 
ekki á sig. Því sum börn geta verið svo tilfinningarík.   

Sumir sögðu að varast ætti að reyna að steypa börnunum í sama mót.  

að það væri kannski  gott að …segja íslenskum krökkum að þessi strákur sé frá Póllandi eða 
Afríku eða öðru landi og …ekki reyna að gera önnur börn að Íslendingum. Ekki gera slíkt 
strax. 

Já, mér finnst það í mínum leikskóla,  mér finnst börnunum vera hent í einn poka og það á 
ekki að vera mismunur. Það á að sýna börnum að það er til eitthvað annað en Ísland. 

Líkt og með foreldra af íslenskum uppruna þekktu foreldrar af erlendum uppruna, stefnu 
leikskóla barna sinna mismikið og höfðu lítið komið að mótun þeirra. Stefna leikskólans virtist 
ekki heldur skipta foreldrana sérlega miklu máli. Þeir foreldrar sem sögðu töluvert vera gert úr 
menningarlegum fjölbreytileika í leikskólum barna sinna, voru ánægðir með framtakið og þeir 
foreldar sem sögðu minna gert af slíku í leikskólum sinna barna, vildu gjarnan að svo væri. Fram 
kom að mikilvægt væri að öll börn kynntu sinn menningarlega bakgrunn í leikskólanum, líka þau 
íslensku. 



11 

 

3. ÞÁTTTAKA FORELDRA Í LEIKSKÓLASTARFINU 

Þeirri staðhæfingu er stundum fleygt að erfiðara sé að fá foreldra af erlendum uppruna til að 
vera virk í leikskólastarfi barna sinna og því voru viðmælendur í rýnihópunum spurðir um 
þátttöku sína í starfinu. Svör foreldranna voru ólík. Sumir íslenskumælandi foreldranna voru 
mjög áhugasamir og höfðu tekið þátt í starfinu. 

Þegar ég hef ákveðið það þá sér barnið að mamma og pabbi eru áhugasöm um það sem er 
að gerast og þá sýnir barnið líka áhuga. Þannig að ég geri það ekki fyrir mig, ég geri það 
fyrir barnið. 

Já, ég tek alltaf þátt þegar mér er boðið, ég kem alltaf, mér finnst það bara mjög 
skemmtilegt. Mér var líka boðið að vera í foreldraráðinu en ég sagði upp af því ég hef ekki 
svo mikinn tíma.  

Þótt áhuginn væri til staðar sögðu nokkrir ensku – og pólskumælandi foreldrar að ekkert væri 
gert að bjóða foreldrum til þátttöku í leikskólastarfinu. Svör þeirra bentu þó ekki endilega til 
þess að lítil virkni foreldranna hefði með bakgrunn þeirra eða vandkvæði með íslenskuna að 
gera. 

Ekkert. Þegar ég var með eldra barnið mitt í sama leikskóla, þá voru þar foreldrafundir að 
ég held einu sinni í mánuði. Þar sem við töluðum saman og drukkum kaffi. En núna er 
ekkert….Það er miklu betra að geta talað við starfsfólkið…og það myndi gefa okkur 
möguleikann á því að spyrja spurning. 

Við höfum ekki haft fund lengi. Kannski á seinasta ári.  

 

Eitt foreldrið sem talar litla íslensku, sagðist vilja vera í stjórn foreldrafélagsins til að geta fengið 
meiri upplýsingar og um leið vonandi orðið jákvæðari í garð leikskólans. Hins vegar treysti hún 
sér ekki til þess vegna tungumálaörðugleika. 

Nei, ég kann ekki nógu vel tungumálið til þess að geta verið á þannig foreldrafundum, það 
er tungumálið sem spilar líka mikið inn í….þá væri ég kannski ekki svona neikvæð eins og 
ég er núna. Ég hefði meiri upplýsingar og ég myndi vita meira um það sem væri að gerast…  

 

Í heildina voru íslenskumælandi foreldarnir þeir viðmælendur sem mest höfðu tekið þátt í starfi 
barna sinna í leikskólanum. Áhuginn var þó líka til staðar hjá ensku– og pólskumælandi 
foreldrunum en í þeirra leikskólum virtist minna hafa verið gert í því að virkja foreldra til 
þátttöku.   
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4. TUNGUMÁL 

Oftast er litið á það sem lykil að því hversu vel fólki af erlendum uppruna tekst að aðlagast 
íslensku samfélagi hversu vel gengur að ná valdi á íslensku. Foreldrarnir greindu frá því hvar 
börn þeirra væru stödd varðandi það að læra að tala og sérstaklega varðandi það að læra 
íslensku.  

Já, stelpan mín hún talar ekki mikið heldur,… , þó hún sé þriggja og hálfs árs, þá talar hún 
ekki mjög góða….ekki [móðurmálið] eða íslensku. Það vantar orðaforða, hún getur ekki tjáð 
sig almennilega ennþá.  

Minn er þriggja og hálfs en hann talar rosalega mikið bara [móðurmálið], og 
íslensku…honum vantar orð, hann getur ekki segja svona mikið. Stundum er hann að reyna 
að segja hvað hann var að gera heima, en ég bara sé það, honum vantar bara svona orð, 
„eh, eh, eh,…“.  

Strákurinn minn talar bara svona sitt eigið tungumál og þegar ég spyr hann hvað var að 
gerast í leikskólanum, þá talar hann mjög mikið en ég skil ekki neitt! 

Eitt foreldrið sagði frá því að það tæki alltaf tíma fyrir barnið að aðlagast íslenskunni eftir að 
hafa dvalið lengi í upprunalandinu. 

…kannski hefur gengið illa … af því við hún fór til útlanda og kannski vorum við of lengi…í 
tvo mánuði. Og svo þegar hún kom heim þá bara skildi hún ekki neitt í íslensku og tekur 
smá tími aftur fyrir hana að byrja upp á nýtt…eiginlega ekki að læra aftur heldur bara rifja 
upp.  

Fram kom að erfitt væri fyrir börn af erlendum uppruna að læra vel eitt tungumál því auk 
íslenskunnar og móðurmálsins, væri enska líka mikið í nærumhverfi þeirra. 

Það er íslenska, enska og okkar tungumál. Þegar þau horfa á bíómynd, þá er hún á ensku. 
Þegar þau eru í leikskóla, þá er töluð íslenska og síðan verða þau ringluð þegar þau eru 
beðin um að tala móðurmálið sitt. Þá segja þau bara “Ó, nei!” 

Eitt foreldrið varaði við því af starfsfólk í leikskólunum af erlendum uppruna væri að tala sitt 
móðurmál við börn af erlendum uppruna sem kæmu ekki frá sama upprunalandi og tiltekinn 
starfsmaður. Það ruglaði aðeins börnin enn frekar hvað snertir málþroska. 

En það er svo margt fólk af erlendum uppruna að vinna þar og við eigum börn sem kunna 
ekkert í íslensku…Segjum svo að ég sé búlgörsk og það sé starfsmaður segjum svo frá 
Króatíu. Og tungumálin eru svona svipuð og fólk reynir að tala á króatísku við barn frá 
Búlgaríu…..og er að vonast til að það hjálpi barninu. Það er betra að tala á íslensku. Sama 
hvernig íslenskan er. Allavega í mínu tilviki þá skilar það sér ekki af því að barnið skilur 
ekki það tungumál sem er nálægt búlgörskunni… Þá bætist við þriðja málið.  

 Viðmælendur voru spurðir hvort börn þeirra hefðu fengið aðstoð við að læra íslensku í 
leikskólanum. Börnin höfðu fengið mismikla aðstoð í íslensku. Margir lögðu áherslu á hversu 
íslenskukennsla væri mikilvæg börnum af erlendum uppruna. 

Fyrir mig væri það mjög mikilvægt að það væri íslenskukennsla í leikskólanum, ... Þá geta 
börnin brotið ísinn og byrjað að tala… annars eru svona hópar, eins og stelpan mín, þau eru 
þrír saman frá [sama landi]. Það er pólski hópurinn og svona…Það myndi hjálpa mjög 
mikið að brjóta ísinn. Að það fari meiri samskipti þarna á milli [hópanna]. 
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…, það eru krakkar sem eru frá útlöndum [sem] fara einu sinni….hún er grunnskólakennari 
held ég, hún er svona meira að vinna …með börnin og … tekur …alltaf einu sinni í viku 
svona hálftíma eða tuttugu mínútur bara að læra íslensku. Hvert barn er með sína bók og 
...hún er með svona myndir sem hún límir í bókina og svo bara spyr hún, “hvað heitir þetta á 
íslensku”. Og svo eiga þau að fara með þessar bækur heim og svo skrifa þau líka svona á 
[móðurmálinu] smá og hann bara segja „þetta er á íslensku svona og á [móðurmálinu] 
svona“. Og svo kemur bara meira, meira, … mér finnst mjög gott að fá svona… Það er 
kennsla einu sinni til tvisvar í viku.  

…en ég veit alltaf að þegar hún [dóttir mín] kom frá  útlöndum og kannski var lengi. Og 
þurfti að rifja aðeins upp betur, þá tóku þau hana einu sinni í viku. Mér var sagt að það væri 
einhver kona …með henni, að fara í svona ákveðið, ...þau passa alltaf smá upp á hana að 
hún nái að læra orð.  

Gagnrýni kom fram á að ekki væri boðið uppá meiri íslenskukennslu í leikskólum með hátt 
hlutfall barna af erlendum uppruna. 

Ég er bara rosalega hissa, að hvernig í leikskóla… þar sem…cirka 50% af börnum eru af 
erlendum uppruna og ekki svoleiðis kennsla. …Það finnst mér bara alveg óskiljanlegt… það 
eru erfiðir tímar núna, það eru ekki til peningar fyrir svoleiðis stöðu í leikskólunum. En það 
er bara nauðsynlegt, en ég held bara að …aðalmálið sem kannski allir erlendir foreldrar 
vilja…aðalóskin væri svoleiðis kennsla í leikskólanum… Annars  gengur bara börnunum 
mjög vel í leikskólanum. 

Umræða skapaðist um hvort æskilegt væri að koma í veg að of hátt hlutfall erlenda barna væri í 
einstökum leikskólum, því slíkt kæmi niður á íslenskufærni nemendanna. 

En kannski að gæta samsetningu leikskólanna…hlutfallsins.  Eins og hún segir, þarna eru 
ekki íslensk börn þar sem útlensku börnin gætu lært af….Ég var bara meina að passa að 
hlutfall erlendra barna færi ekki 40% af öllum leikskólabörnum. 

Aðrir voru ósammála þessu og bentu á að slíkt gæti líka valdið fólki af erlendum uppruna 
vandræðum. 

Ég bý hér og leikskólinn er bara 100 metra [innsk: frá tilteknum leikskóla], en þá er sagt, 
„því miður, það er bara nóg af útlenskum börnum, þú verður bara að fara fimm kílómetra í 
annan skóla“. 

Eitt foreldrið hélt því fram að börn af erlendum uppruna væru send í sérkennslu í grunnskóla 
þegar þau, að mati foreldris, þurftu bara á íslenskukennslu að halda. 

Svo margar sögur … þegar börn sem eru af erlendum uppruna og gátu ekki talað íslensku. 
Þau voru bara svona greind sem vanþroska , þau fóru í eitthvað próf og stóðust það ekki af 
því að þau skildu ekki um hvað prófið var og voru bara send í sérkennslu. Þetta er bara 
alveg ótrúlegt.  

Rætt var hvort betra væri að nemendur lærðu einir íslensku með kennara eða hvort um 
hópkennslu væri að ræða. Þegar eitt foreldrið stakk upp á því að barn af erlendum uppruna 
lærði íslensku saman með barni af íslenskum uppruna, var annað foreldri á því að slíkt myndi 
bara trufla og vildi frekar einkakennslu þar sem börnum væri kennt orð í gegnum myndir. 

Þau bara sitja svona og hafa myndir. “Hvað er þessi strákur að gera , hvernig hárið er á 
litinn?”... Svona sagnorð og svoleiðis, …, bara sýna myndir.  
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Foreldrið sem frekar vildi sjá börn af erlendum uppruna læra saman með börnum af íslenskum 
uppruna, sagði að gagnlegra væri að börn lærðu íslensku í gegnum leik og tengdi það þættinum 
að gott væri að setja mörk á hversu mörg börn af erlendum uppruna gætu verið í einstökum 
leikskólum. 

En mér finnst það ekki nóg (að læra orð af myndum með kennara) af því að börnin læra í 
gegnum leik …  

Fleiri foreldrar sögðu frá börnum sínum sem væru að læra íslensk orð með hjálp mynda og hluta. 

Strákurinn minn kom, „Segðu mér, hvað er þetta?“. Hún sagði „þetta er umferðarljós“. Og 
hann bara „uhmhu“. „Segja aftur“ og hann [sagði] aftur og aftur. Og núna „ég veit, þetta er 
umferðarljós“. 

Gagnrýni kom fram á að starfsfólk á leikskólum ætti til að gleyma að sum börnin skilji ekki 
íslensku. 

Kennarinn ætti að skilja að barnið er ekki íslenskt. Ég veit ekki hvað oft ég er búin að segja: 
“hann veit ekki hvað þú ert að segja“. 

Mjög lítið var um það að foreldrar hefðu fengið túlkaþjónustu vegna samskipta við starfsfólkið 
leikskólana. 

Ég fékk túlk þegar barnið  mitt byrjaði í leikskólanum og fékk útskýringar þar. En núna í 
september var líka fundur, …að það var enginn túlkur í boði… svo ég var ekki á fundinum. 

Fram kom að erfitt getur verið fyrir börn af erlendum uppruna að ná tökum á íslenskunni vegna 
móðurmálsins, vegna ensku í nærumhverfi barna og eins vegna starfsfólks í leikskólunum sem 
talar við erlendu börnin skyld tungumál. Allur gangur var á því hversu mikla íslenskukennslu 
börnin höfðu fengið í leikskólanum, flestir voru á því að slíkt væri mikilvægt og gagnrýni kom 
fram á þegar ekki væri boðið upp á íslennskukennslu. Umræða skapaðist um hvort rétt væri að 
takmarka hlutfall barna af erlendum uppruna í leikskólunum og hvernig best væri að kenna 
börnunum íslenskuna í leikskólanum.   
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5. ÁNÆGJA BARNA Í LEIKSKÓLUNUM 

Yfirgnæfandi meirihluti foreldra hefur í viðhorfskönnunum talið börn sín ánægð í leikskólanum 
og að þeim líði vel. Svipað var upp á teningnum í rýnihópum með foreldrum barna af erlendum 
uppruna, þótt íslenskumælandi foreldrarnir virtust vissari í sinni sök en ensku– og 
pólskumælandi foreldrarnir.  

En mér finnst strákurinn minn vera mjög ánægður, líka á morgnana…“ég er að fara í 
leikskólann“, og þá hleypur hann fram að ná í skóna sína sem sýnir mér…Hleypur fram og 
nær í skóna sína og er tilbúinn að fara í leikskólann og núna í morgun sagði hann ekki einu 
sinni bless, hann bara hljóp á undan mér! 

Dóttir mín hún talar lítið, hvað hún að gera á leikskólanum. Yfirleitt spyr ég hvað hún er að 
gera, en hún er ekkert mjög mikið að segja mér, en henni líður samt vel og hún er ánægð. 

Já, ég er allt að spyrja “hvernig var?” Hann segir næstum alltaf “það var gaman”. 

En hann er ánægður, hann vill fara í leikskólann og hann kemur líka úr leikskólanum 
ánægður… 

Sumir foreldrar sögðu frá því að byrjun barna þeirra í leikskólanum hefði verið erfið en að síðan 
hefði ástandið batnað mikið.  

Fyrst þegar hann var í leikskólanum þá grét hann svolítið mikið, þegar honum var skilað [í 
leikskólann], næstum bara eitt ár,…, en samt bara stuttan tíma þegar ég var að fara. Þá 
bara hann hætta, hann var bara duglegur að leika. En núna bara er hann hættur að gráta. 

Því ég sé mun núna, hann getur leikið sér sjálfur sem hann gerði ekki áður. …það er 
mánuður liðinn síðan hann byrjaði og hann er svolítið öðruvísi núna, hann er meira 
jákvæðari en hann var. 

Sum börnin sögðu foreldrum sínum reglulega frá því sem þau væru að gera í leikskólanum. 

Strákurinn minn er alltaf að segja frá…Bara um allt sem gerist í leikskólanum, hvað hann 
borðaði og hvað hann lék sér með, hvaða dót og allt. 

Eitt foreldrið sagði barn sitt ekki alltaf vera ánægt í leikskólanum. 

…hann segir það kannski ekki, en hann er ekki alltaf ánægður.  

 

Í heildina töldu íslenskumælandi foreldrarnir sín börn ánægðari í leikskólanum en ensku– og 
pólskumælandi foreldrarnir. Viðmælendur sögðu frá því að aðlögun barnanna í leikskóla hefði 
stundum verið erfið en að börnin hefðu síðan orðið sátt í leikskólanum. 
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6. ÁNÆGJA FORELDRA MEÐ LEIKSKÓLA 

Flestir foreldranna voru ánægðir með leikskóla barna sinna. Ánægjan var þó ekki eins afgerandi 
og í viðhorfakönnunum og í rýnihópum foreldra af íslenskum uppruna. Íslenskumælandi 
foreldrarnir voru í heildina ánægðari en ensku – og pólskumælandi foreldranir. 

Þetta er yfirleitt  allt svona næstum fullkomið á Íslandi finnst mér… 

Mér finnst hérna á Íslandi, hérna í leikskólanum miklu meira hugsað um börnin.  

Mér finnst þetta mjög gott, ég er ánægð. Ég sé að barninu mínu fer fram og það þarf ekki að 
segja honum að koma að mála núna eða….hann vill það sjálfur. Síðan hann byrjaði í 
leikskólann hefur hann breyst mikið. Það er þetta sem er gott. 

Íslenskumælandi foreldrarnir töluðu sérstaklega um að þeim fyndist jákvætt að foreldrar gætu 
haft áhrif á hvernig dagur barna þeirra væri skipulagður í leikskólanum.  

T.d. finnst mér mjög gott að foreldrar eru alltaf að segja frá barninu „það má sofa svona í 
dag 30 mínútur, klukkutími,…“. [Í upprunalandinu] var bara „allir fara að sofa í þrjá 
klukkutíma”, …hérna finnst mér miklu betra,… 

Foreldrar fá að ráða … 

Eitt foreldrið kvartaði yfir mismunun á milli barna af íslenskum uppruna og síns barns í 
leikskólanum. 

…og ég spurði “af hverju eru íslensku krakkarnir svona vel klæddir en ekki sonur minn”? 
Stundum er eins og það gildi aðrar reglur fyrir minn son en hina krakkana. ..Auðvitað ætti 
þetta að vera eins. Sumir leikskólakennaranna eru svona en þeir eiga að fylgjast jafnvel 
með öllum börnunum, …við borgum jafnmikið fyrir þetta og hinir. Það verður að passa jafn 
vel upp á útlensku börnin og íslensku börnin. 

Kvartað var því að starfsfólk væri ekki að fylgjast nógu vel með börnum á útileiksvæðinu. 

Það eru mörg börn að leika sér á útisvæðunum. Og starfsfólkið verður að fylgjast með því 
hvað börnin eru að gera. Þau geta ekki bara verið að blaðra við hvert annað.  

Flestir foreldranna í rýnihópunum voru ánægðir með leikskóla barna sinna og voru 
íslenskumælandi foreldrarnir þar í meirihluta. Sérstaklega var leikskólunum hrósað fyrir að gefa 
foreldrum möguleika á að hafa áhrif á leikskólastarfið. Minna ánægðir foreldrar kvörtuðu t.d. yfir 
að illa væri fylgst með börnum á útileiksvæði og að gleymdist að skipta á barni. 
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SAMANTEKT 

Foreldrar í rýnihópunum virtust margir hafa verið ágætlega upplýstir um leikskólamál hér á 
landi áður en þeir byrjuðu með barn í leikskóla í Reykjavík. Þeim gekk líka ágætlega skrá börn 
sín í leikskóla. Í það heila höfðu foreldrarnir helst samskipti við það starfsfólk sem það hitti 
þegar það kom með eða sótti börn sín og voru flestir ánægðir með þau samskipti. Foreldrunum 
fannst hjálpa sér að hafa töflur með upplýsingum á myndum og erlendum tungumálum í 
leikskólunum og bent var á mikilvægi þess að starfsfólk leikskólanna gengi úr skugga um að 
foreldar af erlendum uppruna misstu ekki af mikilvægum upplýsingum. Starfsfólk leikskólanna 
fékk hrós frá foreldrunum fyrir hversu jákvætt það væri gagnvart börnunum.  

Viðmælendur þekktu stefnu leikskóla barna sinna mismikið og stefnan virtist ekki skipta þá 
miklu máli. Þeir foreldrar sem sögðu töluvert vera gert úr menningarlegum fjölbreytileika í 
leikskólum barna sinna, voru ánægðir með framtakið og þeir foreldar sem sögðu minna gert af 
slíku í leikskólum sinna barna, vildu gjarnan að það væri meira. Fram kom að mikilvægt væri að í 
fjölmenningarstarfinu upplifðu börn af erlendum uppruna sig ekki öðruvísi.  

Íslenskumælandi foreldrarnir höfðu tekið meiri þátt í starfi barna sinna í leikskólanum ensku– 
og pólskumælandi foreldrarnir. Munurinn virtist þó ekki endilega vera vegna meiri áhuga 
fyrrnefnda hópsins heldur höfðu þeir, að því er virtist, hafa frekar fengið tækifæri til þátttöku en 
síðarnefndi hópurinn.  

Fram kom að erfitt getur verið fyrir börn af erlendum uppruna að ná tökum á íslenskunni vegna 
margra annarrra tungumála í nærumhverfi þeirra. Allur gangur var á því hversu mikla 
íslenskukennslu börnin höfðu fengið í leikskólanum og gagnrýni kom fram hjá foreldrum þar 
sem ekki var boðið upp á slíka kennslu.  

Í heildina töldu íslenskumælandi foreldrarnir sín börn ánægðari í leikskólanum en ensku– og 
pólskumælandi foreldrarnir. Flestir foreldranna voru þó sjálfir ánægðir með leikskóla barna 
sinna en íslenskumælandi foreldrarnir voru þar í meirihluta. Leikskólunum var hrósað fyrir að 
gefa foreldrum möguleika á að hafa áhrif á leikskólastarfið.  

Í heildina má segja að reynsla og viðhorf foreldra af erlendum uppruna sem náð hafa góðum 
tökum á íslensku, skáru sig ekki í stórum dráttum frá niðurstöðum viðhorfakannana og 
rýnihópum foreldra af íslenskum uppruna. Meiri munur var á reynslu og viðhorfum ensku – og 
pólskumælandi foreldranna og áðurnefndra niðurstaðna, og voru þeir einstaklingar almennt 
minna ánægðir með leikskólana þótt þeir væru ekki endilega óánægðir. Hafa ber í huga að 
niðurstöður lýsa einungis upplifun þeirra níu foreldra sem rætt var við.  Það er ánægjulegt að sjá 
hve jákvæðir þessir foreldrar voru í garð leikskólastarfsins en þó komu ýmsar ábendingar fram 
sem vert er að skoða, sérstaklega hvað varðar stuðning í íslenskunámi barnanna. 
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