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Ágrip 
Í ritgerðinni er fjallað um niðurstöður á athugunum sem gerðar voru í leikskóla í 

Reykjavík vorið 2006. Gerð var athugun á því hvernig stuðning fatlað barn fékk í leik 

og daglegum athöfnum og hvernig samskipti það barn átti við önnur börn í 

leikskólanum. Fylgst var með tæplega þriggja ára dreng með Downs-heilkenni. 

Notaðar voru eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem gagna var aflað með 

þátttökuathugunum og opnu viðtali. Helstu niðurstöður eru þær að drengurinn var 

frekar utanveltu í leik og í samskiptum við önnur börn. Hann var ekki raunverulegur 

þátttakandi í leik þótt hann væri til staðar. Þær sem höfðu umsjón með stuðningi við 

drenginn voru hins vegar meðvitaðar um mikilvægi þess að styðja hann í leik og 

lögðu sig fram við það. Þær höfðu nám án aðgreiningar að leiðarljósi í sínu starfi. 

Ekki fékk hann þó alltaf þann stuðning í leik sem æskilegt hefði verið, t.d. vegna 

kaffitíma starfsfólks. Niðurstöðurnar gefa tilefni til að ætla að þörf sé á að skoða nánar 

þátttöku barna með þroskahömlun í leik og þann stuðning sem þau fá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ég vil þakka Hrönn Pálmadóttur fyrir frábæra leiðsögn. 
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Inngangur 
Nú er orðið sjálfsagt að fötluð börn sæki almenna leikskóla og er réttur þeirra til þess 

tryggður með lögum. „Með fötlun er átt við það ástand sem skapast þegar 

einstaklingur þarf fjölþætta þjónustu og aðstoð til langframa vegna alvarlegrar 

þroskaröskunar eða annarrar röskunar á færni“ (Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins, e.d.). Dvöl fatlaðra barna í leikskólum kallar á breyttar starfsaðferðir og 

breytt viðhorf starfsmanna. Þar sem leikurinn er ríkjandi athöfn í lífi leikskólabarna 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:11-14) lék mér forvitni á að vita hvort barn með 

þroskahömlun væri þátttakandi í leik og þá hvernig stuðning það fengi frá starfsfólki. 

Einnig vildi ég vita hvernig barn með þroskahömlun væri stutt í daglegum athöfnum. 

Leikur barna með þroskahömlun hefur ekki mikið verið rannsakaður en þó nóg til 

þess að hægt sé að fullyrða að þau leiki sér og að þau þrói félagslegan leik í sömu röð 

og önnur börn. Hins vegar gera þau það ekki á sama tíma og jafnaldrar þeirra og gefur 

það tilefni til að ætla að þau standi höllum fæti í leik með öðrum börnum (Elgas og 

Lynch, 1998:122-123; Hughes, 1998:171-179). Markmið ritgerðarinnar er því að 

kanna hvernig barn með þroskahömlun er stutt í leik og daglegum athöfnum í 

leikskóla og hvernig samskipti það á við önnur börn. Til þess að leita svara við því 

voru gerðar athuganir á einum leikskóla í Reykjavík. Þar var fylgst með tæplega 

þriggja ára dreng með Downs-heilkenni. Notaðar voru eigindlegar aðferðir þar sem 

gagna var aflað með þátttökuathugunum og opnu viðtali við tvo starfsmenn sem höfðu 

umsjón með drengnum.  

 Í fyrsta kafla er fræðileg umfjöllun um rétt fatlaðra barna til leikskóladvalar, nám 

án aðgreiningar, Downs-heilkenni og þróun leiks. Einnig er fjallað um leik barna með 

þroskahömlun og hlutverk kennara í leik barna. Í kafla tvö er sagt frá markmiði 

athugunar, athugunaraðferð, vettvangi og drengnum sem fylgst var með. Í þriðja kafla 

er svo gerð grein fyrir niðurstöðum athugana og mínum túlkunum á þeim. Þar er 

einnig hægt að lesa um viðhorf þessara tveggja starfsmanna sem tekið var viðtal við. Í 

lokin eru svo umræður þar sem niðurstöður athugananna eru dregnar saman.  
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1 Leikskólar og börn með fötlun 
Miklar breytingar hafa orðið á leikskólum í Reykjavík frá því að fyrsta sérhannaða 

dagheimilið var stofnað 1931 og fram til dagsins í dag og það sama má segja um dvöl 

barna með fötlun í leikskólum. Á fyrstu árum leikskólanna var algengt að börn með 

alvarlega fötlun væru vistuð á sólarhringsstofnunum og sóttu því almennt ekki 

leikskóla. Þó er vitað til þess að einhver börn hafi fengið leikskólapláss á þessum 

árum, þar á meðal börn með Downs-heilkenni. Á áttunda áratugnum voru stofnaðar 

tvær sérdeildir við almenna leikskóla, sú fyrri við leikskólann Múlaborg í Reykjavík 

og sú síðari við leikskólann Víðivelli í Hafnarfirði. Þetta var að öllum líkindum fyrsta 

tilraun til að blanda fötluðum og ófötluðum börnum saman í leikskólum hérlendis. 

Ætlunin var að börnin fengju að umgangast og læra hvert af öðru en samskipti 

barnanna urðu ekki eins mikil og lagt var upp með í byrjun. Hugmyndafræðin um 

blöndun fatlaðra og ófatlaðra hefur sífellt tekið breytingum og árið 1988 var stofnaður 

leikskólinn Ösp í Reykjavík þar sem fötluð börn voru með öðrum börnum inni á 

deildum í stað þess að vera á sérdeild. Þar var unnið eftir hugmyndafræði náms án 

aðgreiningar sem nánar verður fjallað um síðar í ritgerðinni. Eftir það voru hinar 

sérdeildirnar lagðar niður og leikskólarnir tveir, Múlaborg og Víðivellir fóru að vinna 

eftir sömu hugmyndafræði. Margir leikskólar starfa nú eftir þessari aðferðafræði  

(Rannveig Traustadóttir 2000:38-40).  

 Réttur fatlaðra barna til leikskóladvalar í almennum leikskólum er ótvíræður. Í 

Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (1992) kveður á um að fatlað 

barn skuli: „njóta fulls og sómasamlegs lífs, við aðstæður sem tryggja virðingu þess 

og stuðla að þátttöku í samfélaginu“. Salamancayfirlýsingin (1994), er yfirlýsing og 

rammaáætlun um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir sem samþykkt var á Spáni 

1994, en Ísland er meðal þjóða sem samþykkti hana. Þar kemur fram að skólar eigi að 

taka við öllum börnum, hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til líkama og sálar, 

félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. Samkvæmt lögum um 

málefni fatlaðra nr. 59/1992 eiga fötluð börn rétt til leikskóladvalar á vegum 

sveitarfélaga í almennum leikskólum. Í lögum um leikskóla nr. 78/ 1994 kemur fram 

að börn sem þurfa sérstaka aðstoð og þjálfun vegna fötlunar, tilfinningalegra eða 

félagslegra erfiðleika skuli eiga rétt á því og skal sú aðstoð fara fram innan 

leikskólans undir handleiðslu sérfræðinga. Þar segir einnig að leikskólar eigi að vera 

þannig byggðir og reknir að þeir geti sinnt fötluðum börnum. Í Aðalnámskrá leikskóla 
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(1999:15) kemur fram að taka skuli sérstakt tillit til barns sem á einhvern hátt er fatlað 

eða með tilfinninga- og/eða félagslega erfiðleika. Það barn á að njóta sérstakrar 

aðstoðar til að vega upp á móti þeirri hömlun sem fötlunin setur því.  

 Þær upplýsingar fengust hjá Leikskólasviði Reykjavíkurborgar að frá 1. september 

2005 til 1. júlí 2006 hafi 190 börn í 1. og 2. fötlunarflokki dvalið í leikskólum 

Reykjavíkur en alls voru þar 5729 börn í lok árs 2005. Í 1. og 2. flokki eru börn með 

alvarlega fötlun eða miðlungs þroskahömlun. Þeim fylgir sérstakur stuðningsaðili og 

fer tímafjöldi stuðnings eftir alvarleika fötlunar. Börn með Downs-heilkenni falla 

undir flokk 1. Ekki fengust upplýsingar um hversu mörg börn heyrðu undir 3. og 4. 

flokk en hver leikskóli fær ákveðið fjármagn til þess mæta sérþörfum barna í þeim 

flokkum. Það geta verið börn með væga þroskahömlun eða félags- og tilfinningalega 

erfiðleika (Munnlegar heimildir: Þórdís Þórisdóttir hjá Leikskólasviði 

Reykjavíkurborgar, 13. febrúar 2007).  

 

1.2 Nám án aðgreiningar 
Nám án aðgreiningar (e. Inclusion)1 er hugtak sem felur í sér að fatlaðir eigi rétt á að 

fá kennslu við hlið ófatlaðra jafnaldra sinna í almennum skólum. Nám án aðgreiningar 

snýst um breytt hugarfar og breyttar starfsaðferðir. Viðhorf til fatlaðra hefur lengi 

einkennst af því að fötlun sé persónulegur harmleikur og ekki eðlilegur þáttur 

mannlífsins (Rannveig Traustadóttir, 2003:25). Fatlað fólk kom þar af leiðandi okkur 

hinum ekki við. Nú er fatlað fólk hins vegar farið að sækja almenna skóla og það þarf 

að bregðast við því með einhverjum hætti. Viðhorfsbreytingar eru því 

grundvallaratriði í námi án aðgreiningar ef vel á að vera. Lengi hefur verið einblínt á 

hvað fötluð börn geta ekki gert frekar en hvað þau geta og ekki var litið til þess að 

eitthvað í umhverfinu gæti hamlað barninu heldur var talið að sjálf fötlunin væri 

orsakavaldur hömlunar. Breytt hugarfar snýst því um að fella niður hindranir og sjá 

leiðir til þess að allir geti verið þátttakendur í sama samfélaginu. Í stað þess að taka 

börn með sérþarfir út úr kennslustund eða af leikskóladeild til þess að „þjálfa“ þau í 

ákveðinni færni er nú hugsunin sú að hægt sé að kenna þeim innan um önnur börn í 

sínu eðlilega umhverfi (Kristín Aðalsteinsdóttir, 1992: 201-202). Nú er litið til þess 

hversu mikilvægt það er fyrir fötluð börn, rétt eins og önnur, að fá tækifæri til þess að 

auka félagsfærni sína, sem þau gera m.a. í leik við önnur börn. Með því að taka fötluð 

                                                 
1Einnig er notað hugtakið heildtæk skólastefna yfir Inclusion 
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börn út úr barnahópnum til þess að „þjálfa“ þau eru börnin að fara á mis við þessi 

mikilvægu félagslegu samskipti. 

Samvinna er mikilvægt hugtak í námi án aðgreiningar því það er mikilvægt að allir 

sem starfi með barninu vinni að sama markmiði. Barnið á ekki að vera einkamál 

sérkennara eða stuðningsaðila. Leikskólar eru vel til þess fallnir að fylgja eftir námi 

án aðgreiningar, því á hverri deild starfa nokkrir starfsmenn sem allir hafa það 

sameiginlega markmið að efla þroska barnanna. Fötluð börn eiga að falla inn í það 

starf rétt eins og önnur börn. Það vill brenna við að fötluð börn einangrist með 

stuðningsaðila sínum og séu þá ekki að fullu þátttakendur í leikskólastarfinu þrátt fyrir 

að vera til staðar. Barnið verður jafnvel ósnertanlegt og hin börnin líta ekki á það sem 

eitt af barnahópnum. Einnig hræðist annað starfsfólk barnið og treystir sér ekki til að 

sinna því í fjarveru stuðningsaðilans þar sem það telur sig ekki hafa nægilega 

sérþekkingu (Elsa S. Jónsdóttir, 2002:13-14). Hvernig síðan gengur að gera barnið að 

fullgildum þátttakanda fer eftir viðhorfi og þekkingu þeirra sem starfa á hverjum 

leikskóla fyrir sig. Eitt er að setja lög og annað er að breyta viðhorfi sínu til þess að 

geta fylgt þessum lögum eftir.  

Dr. Michael Giangreco er meðal fremstu kennismiða um nám án aðgreiningar í 

Bandaríkjunum í dag og á hann að baki margar rannsóknir í þeim efnum. Hann bendir 

á að nám án aðgreiningar sé ekki eingöngu málefni fatlaðra, þó svo það hafi orðið til 

vegna þarfa þeirra, því þegar vel tekst til nýtist það öllum nemendum. Hann álítur að 

nám án aðgreiningar hafi náð fullkomnun þegar hætt verði að nota orð sem aðgreina 

fatlaða frá hinum, orð eins og „inclusion school“, „inclusion student“ o.fl. Þörfin fyrir 

þessi aðgreinandi orð sé til staðar svo lengi sem haldið er áfram að útiloka ákveðna 

hópa af fólki og með námi án aðgreiningar er einmitt verið að vinna að því að hætta 

slíkri útilokun (Giangreco, 1997:194; Ingibjörg Haraldsdóttir 1999:19-23).  

 

1.3 Downs-heilkenni  
Á Íslandi fæðast að meðaltali 4-5 börn á ári með Downs-heilkenni, þ.e. um það bil eitt 

af hverjum 1000 börnum. Talan getur sveiflast milli ára, allt frá tveimur upp í tíu börn 

hafa fæðst á ári undanfarin tuttugu ár eða svo (Ingólfur Einarsson, 2006:15-18). 

Downs-heilkenni stafar af litningagalla og er algengasta orsökin sú að litningapari 

21 fylgir aukalitningur sem veldur heilkenninu, svokölluð þrístæða 21. Fólk með 

Downs-heilkenni hefur því 47 litninga í stað 46. Ýmsir kvillar fylgja þessari fötlun en 
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um helmingur barnanna fæðist með hjartagalla. Misjafnt er hvaða kvilla einstaklingar 

með Downs-heilkenni þurfa að glíma við en allir eiga þeir það sameiginlegt að vera 

greindarskertir. Þó er mismunur á greindarþroska mikill innan hópsins. Algengt er að 

heyrnar- og sjónskerðing fylgi heilkenninu og eru börnin einnig á eftir í gróf- og 

fínhreyfingum og þá sérstaklega í fínhreyfingum. Sértæk hugsun er mun seinna á 

ferðinni en annar þroski og eiga börnin til að mynda mun erfiðara með að læra að 

reikna en að læra að lesa og skrifa. Börn með Downs-heilkenni eru oftast framar í 

félagslegum og tilfinningalegum þroska heldur en á öðrum sviðum. Þau eru oft kelin, 

glaðleg og innileg í samskiptum. En oft hafa þau sameiginleg hegðunarvandamál sem 

gera þeim erfitt fyrir í barnahóp, en það er til dæmis að henda frá sér hlutum, eins og 

leikföngum eða niður af matarborðinu, rífa í hár eða slá. Það getur stundum reynst 

erfitt að ná þeim út úr slíku hegðunarmynstri. Mörg þessara barna þurfa að glíma við 

mikil veikindi. Þau eru kvefsækin, fá oft í eyrun og sýkingar í lungu, m.a. vegna 

þröngrar kokhlustar og vanþroskaðs hóstarkirtils. Þessi veikindi eldast oftast af þeim 

en á fyrstu árum í leikskóla þurfa sum þeirra að vera mikið fjarverandi (Annerén, 

2000:7-63). 

Fátítt er að börn með Downs-heilkenni læri ekki að tala en það getur tekið þau 

mislangan tíma og getur munurinn verið mörg ár. Til þess að brúa bilið yfir í talað mál 

er algengt að nota Tákn með tali sem er málörvunaraðferð sem ætluð er heyrandi fólki 

sem á við mál- eða talörðugleika að stríða. Blandað er saman látbragði, táknum og 

tali. Táknin eru alltaf notuð samhliða töluðu máli og eru aðeins lykilorð hverrar 

setningar táknuð. Með því að leggja áherslu á lykilorð og látbragð verður talið 

ósjálfrátt skýrara og á barnið því auðveldara með að skilja. Auk þess nær barnið fyrr 

tökum á því að nota hendurnar heldur en að segja orðið sjálft og getur því fyrr gert sig 

skiljanlegt (Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal, 1998:6-17).  

 

1.4 Þróun leiks 
Leikur barna er flókið fyrirbæri og hafa fræðimenn gert margar rannsóknir til þess að 

reyna að öðlast skilning á honum.  Engin ein niðurstaða hefur fengist á því hvers 

vegna börn leika sér eða hvernig leikurinn þróast enda hefur hann verið skoðaður frá 

ólíkum sjónarhornum. Niðurstöðurnar eru háðar viðhorfi og sjónarhorni 

rannsakandans, á hvaða tíma hann er uppi og hvaða menningu hann tilheyrir. Þær hafa 

þó allar eitthvað fram að færa til þess að auka skilning okkar á leik barna og geta 
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flestir verið sammála um það að leikur er börnum nauðsynlegt og eðlilegt 

tjáningarform (Valborg Sigurðardóttir, 1991:107-109; Vedeler, 2001:13-30). Hér er 

ekki svigrúm til þess að fjalla um leikinn út frá öllum þeim ólíku sjónarhornum sem 

hafa varpað ljósi á leikinn enda væri það efni í heila bók. Jean Piaget (1896-1980) og 

Lev S. Vygotsky (1896-1934) hafa báðir verið áberandi í umræðunni um leik og 

þroska barna og því var valið að fjalla aðallega um þá hér.   

Samkvæmt Piaget er leikur stigskiptur eftir aldri og tengir hann þróun leiks við 

kenningu sína um vitsmunaþroska barna. Hann talar um æfingaleiki hjá börnum 0-2 

ára þar sem þau eru að uppgötva umhverfi sitt með því að skoða hluti og kanna 

eiginleika þeirra. Barnið endurtekur athafnir í sífellu án þess að þær hafi sérstakan 

tilgang og þær eru aðeins framkvæmdar ánægjunnar vegna. Æfingaleikir þróast síðan 

yfir í táknleiki eða þykjustuleiki sem eru ríkjandi á aldrinum 2-7 ára. Á því skeiði 

getur barnið beitt táknbundinni hugsun og ímyndað sér hluti, persónur og athafnir sem 

eru ekki í augsýn. Að lokum talar Piaget um regluleiki sem eru frá 7-11 ára. Þá er 

barnið upptekið af reglum sem það ýmist býr til sjálft eða lærir og leikirnir innihalda 

reglur sem þarf að fylgja (Lillemyr, 2001:93-106; Valborg Sigurðardóttir, 1991:32-59; 

Vedeler, 2001:21-24). 

Þegar Vygotsky talar um leik á hann við þykjustu- og hlutverkaleiki en þeir hefjast 

að hans mati eftir þriggja ára aldur. Hann telur að ekki sé um leik að ræða hjá börnum 

undir þriggja ára aldri heldur eingöngu handfjötlun hluta vegna þess að börn undir 

þriggja ára geri sér eingöngu grein fyrir líðandi stund. Samkvæmt Vygotsky eru ekki 

til sérstakir regluleikir því allur leikur innihaldi reglur. Hann  hafnar því að börn leiki 

sér eingöngu ánægjunnar vegna, því hann telur að börn leiki sér til þess að fá óskir og 

þarfir sínar uppfylltar. Barnið búi sér til ímyndaðan heim til þess að uppfylla þær 

þarfir sem það geti ekki uppfyllt í raunveruleikanum (Lillemyr, 2001:107-117; 

Valborg Sigurðardóttir, 1991:63-65; Vedeler, 2001: 24-26).  

Leikur hefur verið flokkaður út frá eðli leiksins og samkvæmt Mildred Parten 

(1932-) er dæmigerður leikur hjá tveggja ára börnum svokallaður einmenningsleikur 

(solitary play). Þá leikur barnið sér eitt og er algerlega í eigin heimi þó svo að það sé 

umkringt öðrum. Á sama aldri getur barn líka verið að fylgjast með öðru barni eða 

börnum í leik (onlooker play) og er þá með í leiknum sem áhorfandi. Það fær gjarnan 

að koma með spurningar eða athugasemdir en er ekki virkur þátttakandi. Næst á eftir 

kemur samhliðaleikur (parallel play) en sá leikur sést hjá mörgum aldurshópum. Þá 

leika börn sitt í hverju lagi en með sama leikefni, á sama tíma og á sama stað. Þau vita 
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hvert af öðru og nærvera hinna virðist hafa tilgang fyrir þau. Samhliðaleikur virðist 

vera einskonar brú frá einmenningsleik yfir í þróaðri félagslega leiki. Við þriggja til 

fjögurra ára aldur kemur fram leikur (associative play) sem líkist samhliðaleik en 

samskiptin eru meiri. Þau deila leikföngum, skiptast á og veita því athygli hvað hinn 

er að gera. Um fjögurra ára aldur fara börn svo að taka þátt í samvinnuleik 

(cooperative play). Þá eru tvö eða fleiri börn að leika sama leikinn. Þau eru öll að 

vinna að sameiginlegu markmiði og hvert barn verður að sinna sínu hlutverki til þess 

að leikurinn gangi upp (Hughes, 1995:80-81). 

 

1.4.1 Samskipti og leikur 

Að mati Vygotskys er leikur grunnur að alhliða þroska barna því að í leiknum fari 

fram margvíslegt nám. Hann lagði sérstaka áherslu á þau félagslegu samskipti sem 

eiga sér stað í leik. Í leik gildi alltaf ákveðnar hegðunarreglur sem börnin koma sér 

saman um og læri að virða. Þau líki eftir hegðunarreglum fullorðna fólksins og læri 

þannig smátt og smátt hvað sé viðeigandi hegðun. Börnin læri jafnframt að gera sér 

grein fyrir eigin athöfnum og hvaða þýðingu þær hafi fyrir umhverfið. Þessi samskipti 

ýti undir málþroska barna því börnin noti tungumálið til að setja orð á athafnir sínar 

og merkingu hluta. Þau þurfi að útskýra fyrir sjálfum sér og hinum hvað sé að gerast í 

leiknum og leiðir það til sértækrar og táknrænnar hugsunar. Vygotsky segir 

ímyndunaraflið þróast samhliða leiknum en ekki vera forsenda fyrir honum (Lillemyr, 

2001:107-117; Valborg Sigurðardóttir, 1991:63-65; Vedeler, 2001: 24-26).  

Þegar börn taka þátt í félagslegum leik eru þau að efla félagsfærni sína en 

félagsfærni hefur m.a. verið skilgreind sem hæfni í því að geta byggt upp og haldið 

gagnkvæmum samskiptum við jafningja (Katz og McClellan, 1997:1). Sýnt hefur 

verið fram á samhengi á milli þess að börn séu félagslega fær og þátttöku þeirra í leik. 

Því færari sem börn eru í félagslegum samskiptum því farsælli eru þau í leik, því 

leikurinn krefst þess m.a. að barnið geti sett sig í spor annarra, skiptst á skoðunum og 

miðlað málum. Börn með þroskahömlun og mörg önnur börn sem eiga við ýmsa 

erfiðleika að stríða skortir oft þessa hæfni og fyrir vikið er þeim gjarnan hafnað af 

jafnöldrum sínum (Elgas og Lynch, 1998:120-123).  
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1.5 Börn með þroskahömlun og leikur 
Áður fyrr var talið að börn með þroskahömlun léku sér yfir höfuð ekki, annað hvort 

vegna þess að þau vildu það ekki eða þyrftu þess ekki. Þrátt fyrir að margar 

rannsóknir hafi verið gerðar á leik barna hafa þær sjaldan beinst að leik barna með 

þroskahömlun. Þær fáu athuganir sem hafa verið gerðar eru oft og tíðum ekki 

fullnægjandi af mörgum ástæðum. Börnin hafa t.d. gjarnan verið skoðuð þar sem þau 

eru ein að leika sér með leikföng en ekki í hlutverkaleik með öðrum börnum. Einnig 

einblína rannsakendur oft á eitthvað ákveðið frekar en að skoða heildarmyndina. 

Stundum getur verið eitthvað í umhverfinu eða samsetningu barnahópsins sem hefur 

áhrif frekar en að þroskahamlaða barnið sé ófært um að taka þátt í leik. Myndin af 

færni barnsins er því stundum óljós (Hughes, 1998: 171-179). Engu að síður hafa 

rannsóknir leitt það í ljós að börn með þroskahömlun leiki sér og að þau þrói 

félagslega leikinn í sömu röð og önnur börn. Þrátt fyrir það er sumt frábrugðið eins og 

minni athygli og innlifun, takmörkuð leikhæfni og minni málnotkun í leiknum. Börn 

sem eiga við tungumálaörðugleika að stríða vilja gjarnan leika út af fyrir sig, leikurinn 

verður minna skipulagður og það er minna um félagsleg samskipti (Elgas og Lynch 

1998:122-123). 

Rannsóknir sýna að börn með þroskahömlun taka þátt í hlutverkaleik en þau eru 

ekki fær um að ímynda sér á sama tíma og jafnaldrar þeirra að hlutur geti táknað 

eitthvað annað en hann sé, eins og að láta kubb vera síma eða láta sem maður sé 

mamman. Sýnt hefur verið fram á að börn með þroskahömlun geta leikið 

hlutverkaleik með öðrum börnum svo lengi sem barnahópurinn er á sama þroskastigi 

og það sjálft frekar en að vera á sama aldri (Hughes, 1998:177-179) 

Einnig hefur komið í ljós að börn með þroskahömlun kjósa fremur lokaðan efnivið 

eins og púsl o.fl. meðan önnur börn á sama aldri kjósa opinn efnivið þar sem þau geta 

látið ímyndunaraflið ráða. Einnig eru þau líklegri til þess að handfjatla leikföng 

óskipulega meðan önnur börn raða þeim rétt saman, t.d. að raða kubbum eða að setja 

bollann á undirskálina og þess háttar. Talið er að börn með Downs-heilkenni hafi 

almennt minni áhuga á leikföngum en önnur börn. Það skal tekið fram að hér eru 

einnig þeir annmarkar á, að ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á notkun 

leikfanga hjá börnum með þroskahömlun og eru sumar þeirra ófullnægjandi (Hughes, 

1998:176-179). 
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Börn með þroskahömlun eiga oft erfitt uppdráttar í leik með öðrum börnum og eru 

sjaldnast vinsælir leikfélagar. Stundum er börnum með þroskahömlun leyft að vera 

með í leik vegna þess að kennarinn segir að þau eigi að vera með. Börnin eru því að 

beygja sig undir vald kennara frekar en að þau vilji leika við viðkomandi. Barnið fær 

þá að vera með á leiksvæðinu en er gjarnan útilokað frá leiknum sjálfum. Á hinn 

bóginn geta sum börn ofverndað þroskahamlaða barnið það mikið að það fær ekki að 

gera neitt upp á eigin spýtur (Van Hoorn, 2003:102-103). Það er þvi ljóst að ekki 

nægir að setja börn með þroskahömlun eftirlitslaus á leiksvæði með öðrum börnum. 

Þátttaka kennara í leik barnanna á þeirra forsendum er því líklegri til þess að skila 

árangri ef hjálpa þarf barni. Ekki eru þó allir á sama máli um hvernig það skuli gert 

eða hversu mikil afskipti kennari skuli hafa af leik barna.  

 

1.6 Hlutverk kennara  
Í Aðalnámskrá leikskóla (1999:13-15) kemur fram að íleikskólanum beri að taka tillit 

til þarfa hvers barns þannig að það fái notið sín í hópi annarra barna á eigin 

forsendum. Börn sem séu fötluð eigi að fá sérstaka aðstoð til þess að þau aðlagist 

barnahópnum vel og njóti eðlilegra félagslegra tengsla. Þar kemur einnig fram að 

leikskólakennari eigi að fylgjast með leik barna og vera reiðubúinn að taka þátt í 

honum á forsendum barnanna.  

Jóhanna Einarsdóttir (1999:48-49) gerði rannsókn á Íslandi sem fólst í því að kanna 

þátt starfsfólks leikskóla í hlutverkaleik barna. Í stuttu máli má segja að helstu 

niðurstöður hafi verið þær að starfsmenn veigra sér við að taka þátt í leik barna og á 

það sérstaklega við um ófaglærða. Börnin voru oftast ein í leik og helstu afskiptin 

voru þegar börnin báðu um aðstoð eða þegar þau trufluðu aðra. Ef starfsfólk tók þátt í 

leik gerðist það oftast þegar börnin buðu þeim að vera með og þátttaka starfsfólks var 

algengust þar sem hlutverkaleiksvæðið var hluti af stærra rými. Spurningakönnun 

leiddi í ljós að faglært starfsfólk teldi frekar að það ætti að hafa áhrif á leik barnanna 

og tók oftar þátt ef börnin buðu þeim að vera með í leiknum. Ófaglærðir vildu hins 

vegar frekar leyfa börnunum að leika í friði og tóku helst þátt ef mikill hávaði var í 

leiknum. 

Í athugun sem Hrönn Pálmadóttir (2004:115) gerði á boðskiptum barna með 

samskiptaörðugleika og íhlutun starfsmanna er það sama upp á teningnum. Þar kemur 

fram það viðhorf til leiksins að hann eigi að vera á forsendum barnanna og að 
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starfsfólk eigi að skipta sér sem minnst af honum. Margir starfsmenn virtust ekki líta 

svo á að innan leiksins færi fram nám. Starfsfólk lagði til leikefni og skipti börnunum 

niður á leiksvæði en það sem fór fram innan leiksins virtist ekki vekja athygli þeirra  

Hugtakið svæði mögulegs þroska (Zone of Proximal Development, skammstafað 

ZPD) er hugtak sem Vygotsky setti fram í kenningu sinni um þroskamöguleika barna. 

Svæði mögulegs þroska er það svæði sem barn er statt á þegar það er á milli þess að 

geta eitthvað upp á eigin spýtur og að geta eitthvað með aðstoð einhvers sem er 

reyndari. Það getur verið einhver fullorðinn eða barn sem hefur meiri getu á tilteknu 

sviði. Hann leggur þó sérstaka áherslu á íhlutun fullorðinna. Barnið fær þá stuðning 

og hvatningu þar til það getur sjálft leyst verkefnið. Til þess að sem bestur árangur 

náist þarf sá sem aðstoðar að hafa skilning á því hvar geta barnsins liggur og hvernig 

best sé að komast skrefinu lengra. Þetta er gert í samvinnu við barnið og það verður að 

virða langanir þess og áhuga. Vænlegast er að láta barnið hafa verkefni sem er rétt 

fyrir ofan getu þess til þess að leiðin að markmiðinu verði ekki of löng (Johansen og 

Brynhildsen, 1998:33-36; Vedeler, 2001: 55-56). Þegar börn leika sér eru þau stödd á 

svæði mögulegs þroska. Þar sem leikurinn er ríkjandi athöfn í lífi 3-6 ára barna er 

hann að mati Vygotskys besti vettvangurinn til þess að ná meiri þroska í samspili við 

aðra. Hann taldi að í leik séu börn ávallt einu stigi á undan sínu þroskastigi og hefji 

sig yfir hversdagslega hegðun sína, þ.e. séu „höfðinu hærri“ (Vedeler 2001:57).  

Piaget lagði ekki eins mikið upp úr hlutverki fullorðinna. Hann taldi hlutverk 

fullorðinna vera að búa börnum þroskavænlegt umhverfi og útvega þeim efnivið til 

leikja. Hann leit á barnið sem virkan einstakling í eigin þekkingarleit og mun því 

félagslegur þroski koma af sjálfu sér eftir því sem barnið öðlast meiri reynslu. Piaget 

taldi samskipti barna á milli mikilvægari en samskipti barna og fullorðinna þar sem 

hið síðarnefnda einkennist af eftirliti hins fullorðna. Í samskiptum við jafningja öðlist 

barnið þá þekkingu að leysa úr ágreiningi sem er lærdómsríkt fyrir vitsmunaþroska 

þess. Í ágreiningi jafningja hafi barnið meiri skilning á lausn ágreiningsefna en í 

samskiptum við fullorðna sé barnið hlutlaust og afskipt (Johansen og Brynhildsen, 

1998:33-36). 

 

Ljóst er að réttur fatlaðra barna til leikskóladvalar í almennum leikskólum er vel 

tryggður í lögum. Hugmyndafræði náms án aðgreiningar hefur breiðst út víða síðustu 

ár og ætla má að einhverjar viðhorfsbreytingar til fatlaðra barna hafi orðið í kjölfarið. 

Sýnt hefur verið fram á mikilvægi leiks í námi og þroska barna og að börn með 
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þroskahömlun leiki sér einnig. Íslenskar rannsóknir sýna að kennarar veigra sér við að 

taka þátt í leik barna en Vygotsky bendir á mikilvægi þess að kennarar styðji börn í 

leik því þar séu þau stödd á svæði mögulegs þroska.  

 

 

2 Athuganir á vettvangi 
2.1 Markmið athugunar 
Markmiðið með þessari athugun er að skoða hvernig stuðning drengur, sem hér eftir 

verður kallaður Jóhann fær í leikskóla en eins og fyrr segir er Jóhann með Downs-

heilkenni. Skoðað er hvernig fullorðnir styðja Jóhann í leik og í daglegum athöfnum. 

Einnig er athugað hvort hann leiti eftir samskiptum við önnur börn og hvernig þau 

koma fram við hann. 

 

2.2 Athugunaraðferðir 
Notaðar voru eigindlegar rannsóknaraðferðir sem eru taldar vera vel til þess fallnar að 

skoða samskipti. Með því að nota eigindlegar aðferðir fæst dýpri skilningur á 

viðfangsefninu en á móti er erfitt að alhæfa um efnið þar sem skilningur rannsakanda 

byggist eingöngu á þessum tilteknu þátttakendum. Rannsóknin fer oftast fram í 

náttúrulegu umhverfi þátttakanda, sem eykur trúverðugleikann og er fjölbreyttum 

aðferðum beitt til þess að öðlast sem bestan skilning á efninu. Gagna var aflað með 

þátttökuathugunum og opnum viðtölum sem hvorutveggja eru aðferðir sem notaðar 

eru í eigindlegum rannsóknaraðferðum. Opin viðtöl eru frjálslegar samræður þar 

spyrjandinn er virkur hlustandi og leyfir viðmælandanum að tala frá eigin brjósti. 

Þannig kemur sjónarhorn viðmælanda og upplifun best í ljós (McMillan, 2004:255-

291). 

Ég fór í nokkrar heimsóknir í leikskólann sem stóðu yfir í um það bil þrjár 

klukkustundir hver. Stundum tók ég þátt í því sem börnin voru að gera til þess að falla 

betur inn í umhverfið en stundum fylgdist ég með úr fjarlægð og punktaði hjá mér 

athugasemdir. Ég fylgdist með leik, hópastarfi, útiveru, fataklefa og borðhaldi. Einnig 

fylgdist ég með Jóhanni í valstund þar sem börnin voru að velja leiksvæði. Börnin 

gerðu engar athugasemdir við veru mína og virtist það ekki trufla þau á nokkurn hátt 

að ég væri þarna, hvort sem ég var að taka upp á myndband eða borða með þeim. 

Leikstundirnar tók ég upp á myndband sem ég horfði á aftur og aftur eftir að heim var 
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komið. Einnig skrifaði ég hjá mér það helsta sem fram hafði komið eftir heimsóknina. 

Ég spurði starfsfólk jafnóðum um það sem vakti athygli mína. Nýjar spurningar komu 

jafnóðum upp og í lokin tók ég opið viðtal við tvo starfsmenn sem höfðu umsjón með 

stuðningi við Jóhann. 

 

2.3 Vettvangur  
Rannsóknin fór fram í leikskóla í Reykjavík í apríl 2006 og fær leikskólinn hér nafnið 

Grettisborg. Leyfa var aflað frá foreldrum Jóhanns, leikskólastjóra og Menntasviði 

Reykjavíkurborgar. Grettisborg er kynjaskiptur leikskóli og á deildinni hans Jóhanns 

eru 22 drengir, níu þeirra eru fæddir árið 2002, tíu árið 2003 og þrír árið 2004. 

Drengjunum er skipt í smærri hópa eftir aldri og hefur hver sinn hópstjóra. Hver hópur 

er saman í hópatímum tvisvar á dag, matartímum, kaffitíma og ávaxtastund en þeir 

blandast hins vegar í vali og útiveru. Það er því stór hluti af deginum sem hver hópur 

er saman. Í hópnum sem Jóhann er í eru fimm aðrir drengir, allir fæddir árið 2003 eins 

og hann. Athuganirnar beindust aðallega að þessum hópi.  

Hópstjórinn, Alda sem jafnframt er deildarstjóri er með BA gráðu í sálarfræði. Hún 

hafði starfað í leikskólanum í rúma tvo mánuði, þegar athugunin hófst, en hefur 

töluverða reynslu af leikskólastarfi. Helena sem er stuðningsaðili Jóhanns hafði unnið 

í leikskólanum í þrjár vikur þegar athugunin hófst (hann fær sérstakan stuðning í sex 

tíma á dag þar sem hann er í 1. fötlunarflokki). Helena er af erlendu bergi brotin en 

hefur búið á Íslandi í fimm ár. Hún lærði uppeldisfræði í sínu heimalandi og hefur 

reynslu af leikskólastarfi þaðan en þetta er í fyrsta sinn sem hún vinnur í leikskóla á 

Íslandi. Áður hafði Jóhann leikskólasérkennara sem stuðningsaðila og þar áður 

þroskaþjálfa. Helena er því þriðji stuðningsaðili hans á innan við tveimur árum. Alda 

sér um að halda utan um þann stuðning sem Jóhann á að fá, þar á meðal skipulag og 

einstaklingskennslu sem hann á að fá í 10-15 mínútur á dag. Helena sér hins vegar um 

að fylgja Jóhanni eftir dags daglega og bera þær því ábyrgð í sameiningu á stuðningi 

við Jóhann. 

Annað starfsfólk á deildinni er grunnskólakennari sem hefur starfað í tvö og hálft 

ár í leikskólanum en er nýkominn á þessa deild og tvær stúlkur sem voru að ljúka 

stúdentsprófi, önnur hefur starfað í fimm mánuði og hin í fjóra. Meðan á athugun stóð 

byrjaði karlmaður að vinna á deildinni í stað grunnskólakennarans sem færði sig á 

aðra deild. Hann hefur einhverja reynslu af leikskólastarfi.  
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Á deildinni hans Jóhanns er eingöngu boðið upp á opið leikefni, t.d. leir og púða. 

Hefðbundnar bækur eða púsl var ekki að finna á deildinni. Ýmislegt sérkennsluefni er 

í lokuðu herbergi í kjallara hússins þar sem Jóhann fer í einstaklingskennsluna.  

 

2.3.1 Jóhann 

Jóhann hefur verið í leikskólanum síðan hann var sautján mánaða eða í um það bil eitt 

og hálft ár. Hann býr með foreldrum sínum og systur sem er fimm árum eldri en hann. 

Jóhann fæddist með hjartagalla og hefur verið mikið veikur frá fæðingu. Hann fær 

ítrekað í lungun og nælir sér í allar pestir. Hann hefur því oft þurft að vera fjarverandi 

frá leikskólanum en núna nær hann lengri tíma á milli veikinda því hann er alltaf að 

herðast. Samkvæmt Öldu og Helenu er Jóhann ljúfur í samskiptum og viljugur að 

læra. Hann fór að ganga um tveggja og hálfs árs aldur og er sífellt að verða styrkari. 

Jóhann kann mörg tákn og getur stundum gert sig skiljanlegan með þeim. Hann heldur 

ekki uppi samræðum með táknum en getur tjáð sig um algenga hluti eins og að borða 

og drekka og helstu athafnir sem hann gerir dags daglega. Hann getur einnig sagt 

nokkur orð en tal hans er óskýrt. Hann skilur þó heilmikið af því sem sagt er við hann 

þó hann geti ekki tjáð sig á móti í orðum. Jóhann getur borðað sjálfur og drukkið úr 

glasi en hann er nýhættur að henda frá sér því sem borið er á borð fyrir hann, eins og 

börn með Downs-heilkenni gera oft. Hann er því til fyrirmyndar við matarborðið. 

 

 

3 Lýsing og túlkun athugana 
3.1 Veiðileikur í hópatíma 
Viðstaddir: Jóhann, Alda og Helena, fjórir drengir, Siggi, Páll, Snorri og Davíð, allir 

fæddir árið 2003. 

Drengirnir fjórir standa í gluggakistunni að horfa út um gluggann. Jóhann er einn á 

gólfinu að ganga um. Hann er glaðlegur á svip og virðist una sér vel. Alda kallar á 

drengina og spyr hvort þeir vilji koma að veiða. Þeir koma allir niður úr 

gluggakistunni og hún kallar „Jóhann, viltu koma að veiða“. Jóhann sest hjá henni. 

Alda gefur strákunum þykjustufisk og þeir smjatta og þykjast vera að borða. Jóhann 

gerir eins og þeir, smjattar og borðar úr lófa Öldu. Þegar Alda kastar veiðistönginni 

hermir Jóhann. Strákarnir fara að hlaupa um en koma alltaf aftur til Öldu að fá meiri 

fisk. Jóhann situr hjá henni. Einn strákanna byrjar á því að hlaupa út í eitt hornið til að 
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ná í kartöflur í búðinni. Hinir herma og þeir fara fram og tilbaka að ná í alls kyns 

varning. Jóhann gengur í rólegheitum út í hornið og sest niður. Hann teygir sig í átt að 

horninu eins og hann sé að ná í eitthvað líka. Páll kemur og ýtir við honum því hann 

þarf að ná í varning. Siggi kemur líka og hrindir Jóhanni þannig að hann næstum 

dettur. „Verið góðir vinir“ segir Alda. Helena fer í hornið og segir við Sigga „Siggi, 

Jóhann vill líka ná í“. Siggi hleypur burt. Helena hvetur Jóhann til að fara með það 

sem hann var í þykjustunni að ná í til Öldu, alveg eins og hinir strákarnir voru að gera. 

Jóhann fer til Öldu og borðar meiri fisk. Siggi kemur og ryðst fram fyrir hann til að 

borða fisk hjá Öldu. Jóhann er smástund hjá henni en gengur síðan til Helenu og 

knúsar hana, gengur tilbaka til Öldu en kemur aftur til Helenu til að fá meiri knús. 

Hún þykist líka vera að borða fisk og bendir á einn strákinn og segir við Jóhann 

„Jóhann, gefa Sigga fisk“ og notar um leið tákn með tali. Jóhann fer ekki, hann vill 

vera hjá Helenu. Hún reynir áfram að hvetja hann til að gefa Sigga fisk. Siggi sér þetta 

og tekur sveig framhjá þeim.   

 

3.1.1 Að hvetja til samleiks 

Alda færir sig út í horn og þykist nú vera að gefa strákunum ís. Hún notar táknið yfir 

ís. Strákarnir fjórir standa hjá henni en Jóhann stendur fyrir aftan þá og horfir á, 

gengur svo aftur til Helenu. Hún hvetur hann til að fá sér ís líka en hann fer ekki 

heldur gengur í kringum hana. Alda býður nú strákunum að koma að byggja háan turn 

úr púðum og þeir fara til hennar. Helena spyr Jóhann hvort hann vilji fara að byggja 

með þeim (notar táknin með). Jóhann fer til þeirra og Alda spyr hvort hann vilji hjálpa 

þeim. Jóhann leikur með og réttir henni stóran púða. Hann fylgist spenntur með 

byggingunni. Einhver ærslagangur hleypur í hina drengina og Jóhann dettur um koll. 

Hann fer að gráta og Helena kemur og huggar hann. Hún hvetur hann til þess að halda 

áfram að byggja en hann vill bara faðma hana. Hann fer til Öldu og faðmar hana líka. 

Hinir strákarnir fara allir fjórir að hnoðast saman á gólfinu. Tveir fara burt og ætla að 

byggja meira en hinir tveir liggja áfram á gólfinu í faðmlögum og þykjast sofa. Alda 

grípur það á lofti og segir „Allir að fara að sofa, sjáiði Snorri og Davíð er sofnaðir, 

Alda ætlar líka að fara að sofa“. Siggi leggst hjá hinum tveimur og Páll leggst hjá 

Öldu. Jóhann liggur einn á gólfinu og þykist sofa. Alda kallar á hann og spyr hvort 

hann vilji koma og sofa hjá þeim. Hann færir sig aðeins nær, en ekki alla leið, og 

leggst aftur niður. Síðan hringir vekjaraklukkan og allir eiga að vakna. Jóhann skríður 

til Öldu eins og hann sé að leika dýr. „Ertu hundur, voff, komdu, komdu Snati“ segir 
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Alda og klappar honum. Hún kallar á hina strákana að koma og leika hund líka. Ekki 

voru allir til í það og einhverjir byrja að hlaupa. Hinir herma og allir hlaupa þeir nú í 

hringi, nema Jóhann sem situr á gólfinu og horfir á. Hann stendur upp og ætlar að vera 

með en þá hrindir Siggi honum og Jóhann fer að gráta. Alda huggar hann og nú virðist 

hann vera orðinn þreyttur. Alda fer með hann að horfa út um gluggann.  

 

3.1.2 Túlkun 

Í þessum athugunum er greinilegt að Jóhann á erfitt með að fylgja hinum drengjunum 

eftir í leiknum. Það verður of mikill hasar og á köflum virðist Jóhann vera hræddur. 

Hann sækir meira í kennarana en í drengina en hefur samt gaman af því að fylgjast 

með þeim úr fjarlægð. Mér virtist eins og drengirnir hefðu engan áhuga á Jóhanni og í 

veiðileiknum var hann beinlínis fyrir vegna þess að hann var ekki nógu snöggur. 

Drengirnir fjórir voru mikið að herma hver eftir öðrum og fylgjast með hvað hinir 

voru að gera en þeir litu varla á Jóhann. Þegar Jóhann er að borða fisk hjá Öldu þá 

ryðst Siggi fram fyrir hann. Einnig hrindir hann honum þegar þeir eru að ná í vörur í 

horninu. Þetta finnst mér gefa til kynna að honum finnist Jóhann ekkert vera með í 

leiknum. 

Alda og Helena eru báðar duglegar að reyna að koma Jóhanni inn í leikinn. Til 

dæmis þegar Helena segir Jóhanni að gefa Sigga fisk en því miður er Siggi ekki til í 

að taka þátt í leiknum. Það er spurning hvort hann hefði ekki komið frekar ef þetta 

væri einhver af hinum drengjunum. Eins eru þær duglegar að grípa á lofti þau tækifæri 

sem gefast eins og þegar Alda kallar á drengina að koma að leika hund. Þar notar hún 

frumkvæði frá Jóhanni og reynir að fá hina til að leika með sem tókst reyndar ekki í 

þetta sinn. Jóhann virðist sækja mikið í huggun hjá kennurunum og hann veigrar sér 

við þvi að nálgast drengina. Oftast stendur hann álengdar og þegar hann gerir tilraun 

til að taka þátt verður hann gjarnan fyrir einhverju hnjaski. 

 

3.2 Valstund 
Hér á eftir verður sagt frá tveimur leikjum í sömu valstund. Í fyrri athuguninni 

valdi Jóhann að leika með leir og í þeirri seinni var hann settur í kubbakrók þar sem 

einn drengur var fyrir að leika sér.  



 18

3.2.1 Hermileikur 

Jóhann situr við hlið Óla sem er tæplega tveggja ára. Tveir starfsmenn eru á 

deildinni, Alda og Ólöf. Þær þurfa að fylgjast með börnum í þremur herbergjum en 

við erum í miðherberginu. Til að byrja með situr enginn starfsmaður við borðið en 

Ólöf er rétt hjá og fylgist með. 

Í upphafi eru engin samskipti milli Óla og Jóhanns. Óli er að fylgjast með hinum 

krökkunum sem eru að leika á gólfinu. Hann er með smá leir í höndunum sem hann er 

að stinga upp í sig og taka út aftur. Jóhann er einnig að stinga upp í sig leir en ýmist 

tekur hann leirinn út aftur eða Ólöf gerir það. Hann er líka að henda smábitum á 

gólfið. Síðan réttir hann Óla stóran bita af leir og Óli hættir að horfa á hina krakkana 

og fer að leira. Jóhann bendir eitthvað, horfir framan í Óla og fer að hlæja. Óli hlær á 

móti án þess að vita hvað Jóhann var að benda á. Óli rúllar leirnum í pylsu og keyrir 

hana í átt að leirnum sem Jóhann er með í höndunum með tilheyrandi bílahljóði. 

Jóhann svarar með því að klessa á móti og gefur frá sér frusshljóð. Óli rífur leirinn af 

honum og Jóhann horfir undrandi á hann. Síðan stingur Óli upp í sig bita og Jóhann 

fer að hlæja og gerir eins. Ólöf kemur og segir „Nei Óli, við borðum ekki leirinn“ og 

tekur leirinn út úr honum. Óli sýnir óánægju og segir „Neiii“. Rétt á eftir heyrist í 

Jóhanni „Neiiii“ og hann grettir sig í framan. Jóhann fer að horfa í kringum sig og á 

meðan setur Óli leirinn upp við eyrað og þykist vera að tala í síma. Jóhann sér það og 

setur leir upp við kinnina á sér. Í dágóða stund eru þeir ekkert að spá hvor í annan. 

Jóhann er að sleikja leirinn og horfa út í loftið en Óli er að fylgjast með strákunum á 

gólfinu. Jóhann potar í Óla með leirnum og brosir en Óli sýnir engin viðbrögð. Jóhann 

gerir það aftur og Óli snýr sér undan. Þeir halda áfram að horfa sinn í hvora áttina. Nú 

kemur Alda, sest hjá Jóhanni og fer að leira. Jóhann sýnir engin viðbrögð við því að 

hún sé komin heldur lítur hann í áttina til Óla. Alda þarf að standa strax upp aftur til 

að sinna öðrum drengjum. Jóhann reynir nokkrum sinnum að ná sambandi við Óla en 

Óli er upptekinn við að horfa í kringum sig. Jóhann horfir mikið á Óla og þegar Óli 

tekur upp leir og sleikir hann þá gerir Jóhann eins. Síðan setur Óli leirinn á nefið, yfir 

augað, upp á höfuðið og loks kreistir hann leirinn upp við bringuna. Jóhann hermir 

eftir öllum þessum hreyfingum og horfir aðdáunaraugum á Óla. Óli tekur ekki eftir 

því að Jóhann er að herma. Jóhann lætur leirinn labba á bakinu á Óla en Óli sýnir 

heldur engin viðbrögð við því. Jóhann lætur leirinn upp við eyrað á Óla og Óli segir 

„Nei, bless“ og færir höfuðið frá. Í því kemur Alda og segir „Er þetta sími?“. Þá fer 

Óli að brosa og leyfir Jóhanni að setja leir upp við eyrað á sér. Alda býr til síma úr leir 
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og þykist vera að tala í hann. Hún segir „Er þetta afi, er afi í símanum?“ og um leið 

gerir hún táknin fyrir afa og síma. Óli reynir að herma eftir símatákninu og brosir. 

Hún setur leirinn upp við eyrað á Jóhanni sem horfir undrandi á hana. Hún kitlar hann 

og hann fer að hlæja.  

 

3.2.2 Túlkun  

Hér er greinilegt að Jóhann nýtur sín vel. Umhverfið er rólegt og hann er með efnivið 

sem hann ræður við. Drengurinn sem situr með honum er yngri en drengirnir sem eru 

með honum í hóp og er því nær Jóhanni í þroska. Þó svo að Jóhann nái ekki alltaf 

athygli Óla þá þarf hann allavega ekki að berjast um hana við önnur börn ef fleiri 

hefðu setið við borðið. Hann hefði væntanlega orðið undir í þeirri baráttu. Það er 

greinilega gott og lærdómsríkt fyrir Jóhann að fá næði með einu barni. Jóhann hermir 

eftir Óla og lærir þannig af honum. Þegar Jóhann hlær framan í Óla þá hlær Óli á 

móti. Þetta eru samskipti og einhvers konar tjáning þar sem Jóhann sýnir frumkvæði.  

Það sést líka glöggt hvað nærvera kennarans getur skipt máli. Aftur nýtir Alda 

tækifærið til að koma á samskiptum með því að segja „Er þetta sími?“ og búa sjálf til 

síma. Óli leyfði Jóhanni að setja leirinn upp við eyrað á sér eftir að Alda kom. Eins og 

kemur fram hér að framan þá geta börn á þessum aldri verið algerlega í eigin heimi í 

leiknum þó aðrir séu í kring. Óli virtist vera i eigin heimi en þegar Alda kom náði hún 

sambandi við hann og hann fór að leika með. Það er athyglivert að Jóhann skyldi 

hunsa Öldu þegar hún settist í fyrra skiptið miðað við hvað hann sótti mikið í hana og 

Helenu í athuguninni hér að ofan. Það finnst mér benda til að hann hafi áhuga á því að 

leika við önnur börn svo framarlega sem hann ráði við það. 

 

3.2.3 Kubbaslagur  

Drengur sem kallast Magnús er í kubbakrók (einingakubbar) ásamt Jóhanni. Magnús 

er rúmlega þriggja ára. Hann er ekki í sama hóp og Jóhann. Ólöf, starfsmaður er 

núna ein á deildinni, hinar eru í kaffi. 

Jóhann situr við hliðina á Magnúsi sem er að byggja úr einingakubbum, sem eru stórir 

trékubbar. Jóhann heldur á kubbi sem Magnús rífur af honum og setur á bygginguna. 

Jóhann nær í annan kubb og teygir sig í átt að byggingunni eins og hann ætli að setja 

hann þar en Magnús rífur aftur af honum. Jóhann verður svolítið hissa á svipinn en 

skríður svo eftir enn öðrum kubbi. Magnús bíður með vandlætingarsvip eftir því að 

Jóhann rétti sér kubbinn þó að það sé nóg af öðrum kubbum í kring. Jóhann reynir að 
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draga kubbinn að sér en Magnús rífur hann af honum. Nú færir Jóhann sig alveg upp 

að byggingunni og tekur einn kubb af og setur hann annars staðar. „Ekki hér“ segir 

Magnús og hristir höfuðið. Hann færir kubbinn aftur á sinn stað en Jóhann tekur hann 

aftur. Þá rífur Magnús kubbinn úr höndunum á Jóhanni sem ætlaði ekki að gefa eftir 

en Magnús hafði betur. Magnús setur kubbinn aftur á sinn stað og nú er Jóhann orðinn 

svekktur og hrindir byggingunni niður. Magnús fer að gráta og Jóhann horfir undrandi 

á hann. Ólöf kemur og huggar Magnús en nú er Jóhann sár og fer einnig að gráta. Ólöf 

setur Magnús niður aftur og spyr hvort hann vilji ekki halda áfram að kubba með 

Jóhanni. Magnús svarar einhverju sem heyrðist ekki vegna hávaða í kring. Hann 

stendur hjá Ólöfu og vill greinilega ekki setjast hjá Jóhanni. Ólöf tekur Jóhann upp og 

huggar hann. Þá sest Magnús aftur og fer að kubba. Ólöf setur Jóhann fyrir aftan 

Magnús og réttir honum nokkra kubba. Magnús ætlar að teygja sig í kubb hjá Jóhanni 

en þá ýtir Ólöf hendinni burt. Nú eru þeir sitt í hvoru lagi að kubba. Ólöf sýnir 

Jóhanni hvernig á að gera en svo ætlar hún að ganga burt. Þá fer Jóhann aftur að skæla 

og hún tekur hann í fangið og fer með hann burt.  

 

3.2.4 Túlkun  

Ólöf er ein á deildinni og því ekki von að hún geti sinnt Jóhanni eins og hún ætti að 

gera. Alda og Helena eru báðar í kaffi og Jóhann fer þar af leiðandi á mis við þann 

stuðning sem hann ætti að fá. Ólöf leysir ágreininginn með því að láta Jóhann vera 

einan að kubba því hún hefur ekki tíma til þess að hjálpa þeim að kubba saman. Það 

var greinilegt frá upphafi að Magnús ætlaði sér ekki að kubba með Jóhanni og var 

með fýlusvip allan tímann. Hann hefur ekki þroska eða þolinmæði til þess að hjálpa 

Jóhanni að vera með í leiknum. Það er ekki ólíklegt að hann bregði á það ráð að 

útiloka Jóhann vegna þess að hann veit ekki hvernig hann á að leika við hann. Jóhann 

getur heldur ekki leyst ágreining eins og gefur að skilja og á endanum bregst hann við 

mótlætinu með því að hrinda niður byggingunni. Þegar samskiptin eru á þennan hátt 

verður enginn leikur og þarna sést glöggt hvað íhlutun kennara getur skipt miklu máli.  

 

3.3 Stuðningur í daglegum athöfnum 
Ég fylgdist með Jóhanni við ýmsar daglegar venjur og hvernig starfsfólk aðstoðaði 

hann. Ég fylgdist með í fataklefa, við matarborðið, hópatíma, valstund og útiveru. 

Alda og Helena sinntu honum aðallega og hef ég því skýrustu myndina af því hvernig 
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þær bera sig að. Ekki er hægt að sjá annað en að þær leggi sig mikið fram við að 

styðja Jóhann í því að verða sjálfstæður. Í öllum daglegum athöfnum eru þær báðar 

duglegar að nota táknin. Í matartímanum hvetja þær Jóhann til þess að nota táknin í 

stað þess að benda ef hann vill eitthvað. 

Í valstund eru notaðar myndir af því sem er í boði fyrir börnin að leika með og 

starfsfólk gerir táknin um leið. Starfsfólkið sem ég fylgdist með hafði lært táknin yfir 

það sem var í boði í valstund og var meðvitað um að nota þau þar þó það gerði það 

ekki annars staðar. Jóhann gat valið sjálfur með því að sækja mynd af því sem hann 

vildi gera og virtist hann alveg gera sér grein fyrir hvað hann var að velja. Sem dæmi 

um það var að þegar hann valdi útiveru þá fór hann beint í fataklefann en þegar hann 

valdi leir þá settist hann við borðið. 

Í fataklefanum gefur Helena sér góðan tíma til þess að aðstoða Jóhann og hvetur 

hann til að gera sem mest sjálfur. Hún sýnir honum hvernig á að gera og bíður svo 

róleg meðan hann reynir. Svo hjálpar hún honum með það sem hann getur ekki. 

Varðandi salernisferðir þá er Jóhann enn með bleiu og er skipt á honum á sama tíma 

og hin börnin fara á klósettið. Af því sem ég sá var ekki reynt að æfa hann í að fara á 

salerni. 

 

3.3.1 Útivera  

Helena sér alltaf um að fara með Jóhann í útiveru og gengur hún um með honum, 

leikur með bolta eða mokar sand. Ef önnur börn sýndu Jóhanni einhvern áhuga var 

Helena fljót að notfæra sér það og hvatti þau til að sparka bolta með honum og hélt sig 

til hlés á meðan. Hún vildi frekar að Jóhann léki við börnin heldur en sig en fékk ekki 

alltaf góðar undirtektir þegar hún gerði tilraunir til þess. Börnin voru fljót að snúa sér 

að öðru og af því sem ég sá virtist Jóhanni líða best með Helenu. Hann sótti mikið í 

hana og var alsæll að leika með henni. Hann sýndi því áhuga sem önnur börn voru að 

gera úti en stóð meira til hliðar að fylgjast með frekar en að vera þátttakandi.  

Jóhann nýtur þess að vera úti og Helena segir að hann velji nær alltaf útiveru í 

valinu. Ég velti því fyrir mér hvort það gæti stafað af því hversu mikla óskipta athygli 

hann fær frá Helenu. Þau eru gjarnan tvö eftir í fataklefanum því hún tekur svo góðan 

tíma í að leiðbeina honum og hann faðmar hana oft á meðan. Í útiverunni er hún með 

honum allan tímann og hann fær svolítið að stjórna því sem er gert, öfugt við það sem 

gerist inni. Hann getur einnig verið í meiri fjarlægð frá hinum börnunum ef hann kýs 

svo. Inni þarf hann að vera í leik með börnum í litlu rými þar sem hann á erfitt 
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uppdráttar eins og fram kemur í athugunum. Honum virðist líða betur í útiverunni þar 

sem hann ræður betur við aðstæður. 

 

3.3.2 Hópatími  

Í einum hópatímanum fór Alda með hópinn að ganga upp og niður stiga. Það átti að 

æfa Jóhann í stiganum en í stað þess að fara í einstaklingsþjálfun með hann notaði hún 

hópatímann undir þessar æfingar svo að Jóhann gæti verið með hinum. Síðan fóru þau 

í herbergi í kjallaranum þar sem ýmislegt sérkennsluefni var að finna. Börnin sátu í 

hring á gólfinu og voru að skoða dýramyndir. Þau áttu að finna tvö eins dýr og gera 

táknin um leið. Drengirnir áttu svo að setja myndirnar í box þar sem var smá rifa á 

lokinu til að stinga þeim í. Þetta var lítið mál fyrir drengina en Jóhann átti erfitt með 

að fylgja þeim eftir. Einhverjir drengir misstu þolinmæðina og rifu af honum spjöldin 

og gerðu fyrir hann svo að þetta gengi hraðar. Eins gripu þeir frammí þegar Jóhann 

átti að gera táknin og voru á undan að gera þau. Ókyrrð kom fljótt í hópinn og 

leikurinn leystist upp. Alda hafði orð á því að þetta þyrfti hún sennilega að gera í 

einstaklingskennslu og þau fóru aftur upp á deild. 

Ég spurði Öldu seinna um daginn hvað henni fyndist um atvik eins og þetta í ljósi 

þess hversu mikla áherslu hún leggur á að öll þjálfun fari fram í hópnum. Hún svaraði 

því til að þarna hefði hún uppgötvað að þetta væri of flókið fyrir hópinn og hún væri 

smám saman að átta sig á því hvað gengur að gera með öllum hópnum og hvað ekki. 

Hún tók tilbaka að hún þyrfti að gera þetta í einstaklingskennslu og sá fyrir sér að með 

tímanum væri hægt að gera þetta með hópnum. Að mínu mati væri hægt að fara 

milliveginn og skipta hópnum upp. Annað hvort Alda eða Helena gætu þá tekið með 

tvö börn og þjálfað þessa þætti með Jóhanni og um leið leyft honum að njóta samvista 

við börnin.  

 

3.4 Viðtal við Öldu og Helenu  
Það leynir sér ekki að Alda og Helena hafa mikinn metnað þegar kemur að vinnu með 

Jóhanni. Þær eru báðar enn að kynnast honum og móta starfið en það er greinilegt að 

velferð hans skiptir þær miklu máli. Alda hefur verið að breyta því fyrirkomulagi sem 

var áður en hún tók við deildinni en hún segir að sú sem hafi sinnt Jóhanni áður hafi 

allt of mikið viljað taka hann út af deildinni til að þjálfa hann og hann hafi næstum 

aldrei farið út að leika. Alda vill hafa Jóhann með í hópnum í öllu sem er verið að gera 
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og segir að ætlunin sé að nota ekki meir en 10-15 mínútur á dag fyrir sérstaka 

einstaklingsþjálfun. Enn sem komið er fara þau ekki reglulega í einstaklingsþjálfun en 

það stendur til. Hún segir að í þau skipti sem hún hafi farið með hann í 

einstaklingsþjálfun eða eins og hún orðaði það „að fara í gamla farið“ að þá hafi hann 

orðið ofsalega glaður því það þekki hann og það veitir honum öryggi. Hún segir hann 

hafa verið mjög ósáttan í hópnum til að byrja með, að hann hafi oft grátið en nú sé það 

betra. Henni finnst frábært að sjá hvað hann nýtur sín í  barnahópnum og segir hann 

vera mikla félagsveru. Aðspurðar hvernig þeim finnist hin börnin taka honum segja 

þær að þau taki honum betur og betur. Drengirnir í hópnum eru að venjast því að 

Jóhann sé einn af þeim og hafa gaman að því að læra táknin. Þær segja foreldrana tala 

um það að drengirnir þeirra tali mikið um Jóhann heima og að þeir noti táknin þar.  

 

Allir beri ábyrgð og taki þátt 

Alda vill virkja annað starfsfólk meira í að annast Jóhann. Hún vill að allir í 

leikskólanum læri tákn vikunnar, starfsfólk og börnin, en hún telur það vera undir sér 

og Helenu komið að virkja fólkið því öðruvísi verði því ekki komið á. Öll börnin á 

leikskólanum kunna táknið yfir nafnið sitt og starfsfólk notar oft tákn með sönglögum 

og í valstund en lengra nær það ekki. Henni finnst eðlilegt að annað starfsfólk leggi 

ekki eins mikið á sig að læra táknin þar sem þau eru ekkert að sinna Jóhanni og nefnir 

að hún sjálf hafi ekki almennilega lært þau fyrr en Jóhann kom inn í hennar hóp. Hún 

lagði á sig heilmikla heimavinnu til þess að læra sem flest tákn og fyrir henni er orðið 

svo eðlilegt núna að nota táknin að hún notar þau þó svo að Jóhann sé ekki í 

leikskólanum. Hún telur að annað starfsfólk hafi ekki sama hvata til að æfa sig en ef 

þau fengju tækifæri til að sinna Jóhanni meira þá skorti þau ekki áhugann. Nú vill hún 

gera breytingu á þessu svo að Jóhann verði ekki einkamál hennar og Helenu.  

 

Kvíði - óöryggi   

Aðspurðar hvort þær hafi kviðið því að fara að vinna með Jóhann sagði Alda að hún 

hefði kviðið því í byrjun að þurfa að læra táknin en sagði að það hefði verið miklu 

minna mál en hún hélt. Einnig fann hún fyrir kvíða vegna þess að henni og Helenu var 

hent út í djúpu laugina þar sem fyrri stuðningsaðili Jóhanns hætti á leikskólanum 

fyrirvaralaust. Því hafi það tekið þær smá tíma að finna út hvernig best væri að vinna 

með hann. Alda segir að nú séu þær ánægðar með það sem þær eru að gera en fyrst 

hafi óvissan um hvort þær væru að gera rétt ollið þeim kvíða. Helena tekur undir þetta 
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og bætir við að hún hafi í byrjun haft áhyggjur af því hvort Jóhann myndi meiða sig 

eða detta því hún var óörugg með hvað hann gæti. Hún segir þetta hafa verið óþarfa 

áhyggjur vegna þess að Jóhann geti gert mikið meira en hún hélt í byrjun. Einnig 

segist hún finna fyrir kvíða þegar önnur börn koma að henni og Jóhanni úti því hún 

viti ekki hvort hún sé að gera rétt með því að koma á samskiptum milli Jóhanns og 

þeirra. Hún veit að börnin horfa öðruvísi á Jóhann en hún vill að þau horfi á hann eins 

og önnur börn. Ef þeim finnst Jóhann vera skrýtinn þá vill hún hjálpa börnunum að 

skilja af hverju hann er eins og hann er, ekki bara vegna hans heldur vegna hinna 

barnanna líka svo að öllum geti liðið vel í samskiptum hvert við annað. Vandamálið 

er, að hún veit ekki hvort Jóhanni líði vel innan um öll þessi börn sem hann þekki 

jafnvel ekki neitt og finnst því eins og hún sé að gera honum einhvern óleik.  

 

Þátttakandi í skólastarfinu 

Alda bætir við að henni finnist mikilvægt að vinna með vináttuna og að allir eigi að 

vera með hvernig sem þeir eru. Hún segir að ef ekki sé unnið að því að hann verði 

með í öllu eins og hinir, þá fari börnin að líta á hann sem öðruvísi vegna þess að hann 

er aldrei með, frekar en vegna þess að hann er með öðruvísi útlit eða notar tákn. Hún 

segist finna mikinn mun eftir að þær fóru að taka Jóhann meira inn í hópinn. Núna 

finnst henni hann vera meira samþykktur af hinum í hópnum og segir að þeir spyrji 

um hann ef hann kemur ekki á leikskólann.  

Alda segist taka meiri þátt í leik barnanna vegna Jóhanns. Hún segir að annars 

myndi hann bara sitja og gera ekki neitt því hann veit ekki hvað hann á að gera. Hún 

er að reyna að kenna honum að taka frumkvæði og koma inn í leikinn. Þær leggja 

mikla áherslu á að Jóhann sé með í leiknum því þetta er hópur og hann tilheyrir 

þessum hóp. Helena segir það ekki trufla hin börnin þó að þær séu að leggja áherslu á 

að hjálpa Jóhanni því þetta sé bara leikur og börnin hafa gaman af því að hafa hann 

með. Hún segir hann vera duglegan að taka þátt í öllu. Hann hjálpar til við tiltekt þó 

hann geri það á sínum hraða.  

 

Hvað kom á óvart? 

Aðspurðar hvað hafi komið þeim mest á óvart segir Alda að það sem hafi komið sér 

mest á óvart, var hvað það sé auðvelt að læra táknin, hvað þau séu einföld og 

skemmtilegt að læra þau. Einnig kom það henni á óvart hvað Jóhann er klár og 

duglegur. Helena segir það líka hafa komið sér á óvart hvað hann er duglegur og hvað 
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hann er forvitinn og fljótur að læra. Það er til dæmis auðvelt að kenna honum ný tákn 

því hann veit til hvers er ætlast af honum. Einnig nefnir Helena að það hafi komið sér 

á óvart hversu mikill húmoristi hann er og hvað hann er stríðinn. Það kom þeim 

báðum á óvart hvað hin börnin eru áhugasöm um að læra táknin og taka sem dæmi að 

ef þau viti ekki hvernig táknin eigi að vera, þá reyni þau að búa táknin til sjálf.  

Helena segist fá mikið út úr því að vinna með Jóhann. Hún segir að henni líði svo 

vel að vera með honum, ekki bara sem uppeldisfræðingi heldur sem manneskju. Þegar 

hún kemur heim hugsar hún mikið um hann og þá líði henni vel í hjartanu. Hún segir 

hann alltaf vera að knúsa sig og að það gefi sér mikið. 

 

 

4 Umræður 
4.1 Samskipti Jóhanns við önnur börn 
Þegar rýnt er í þessar athuganir má sjá að Jóhann á í töluverðum erfiðleikum í 

samskiptum við hina drengina. Hann er á staðnum en hann er ekki þátttakandi í 

leiknum. Drengirnir eru ekki nema þriggja ára og því eru þeir ekki farnir að leika 

þróaða hlutverkaleiki. Hins vegar eru heilmikil samskipti þeirra á milli og þeir eru að 

herma hver eftir öðrum. Þeir eru uppteknir af því hvað næsti við hliðina er að gera 

eins og sjá má í fyrstu athuguninni, þegar einn fer að kaupa kartöflur fara hinir líka og 

ef einn byrjar að hlaupa fara hinir að hlaupa. Þeir eru í sama leiknum að hluta til en fá 

ekki úthlutað hlutverkum og eru ekki að vinna að sama markmiði eins og gerist í 

þróaðri leikjum. Þeir virðast því vera í hinum svokallaða samhliðaleik samkvæmt 

Parten (Hughes, 1995:80-81). Ekki var annað að sjá en að drengirnir hunsuðu Jóhann í 

þessum leik. Eins og fram hefur komið er samspil á milli félagsfærni og þátttöku í leik 

(Elgas og Lynch, 1998: 120-123) og er þeim gjarnan hafnað af jafnöldrum sínum sem 

ekki búa yfir þeirri hæfni sem til þarf. Þó svo að kröfurnar um leikhæfni séu ekki eins 

miklar á þessum aldri og hjá eldri börnum þá eru þær samt einhverjar og það er 

greinilegt að drengirnir finna það að Jóhann er ekki á sama getustigi og þeir. Þeir eru 

að hugsa um það eitt að leika sér og hafa ekki þroska eða getu til þess að kenna 

Jóhanni að vera með. Ef til vill eru þeir ekkert að velta fyrir sér hvað Jóhann gerir, 

hann er bara þarna og það er allt í lagi. Það er ólíklegt að drengirnir séu meðvitað að 

hafna Jóhanni enda eru þeir sjálfir rétt að byrja að gera sér grein fyrir því 
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samskiptamunstri sem fram fer í leik og því ekki hægt að ætlast til þess að þeir taki 

sérstakt tillit til Jóhanns.   

Í athuguninni þar sem Jóhann situr einn með Óla sem er tæplega tveggja ára virðist 

Jóhanni líða vel. Hann hefur frumkvæði að samskiptum og hermir eftir Óla, þ.e. hann 

er að gera tilraun til þess að leika við Óla. Það samræmist því sem rannsóknir sýna um 

leik barna með þroskahömlun að þau geti tekið þátt í leik svo framarlega sem 

leikfélagarnir eru á sama þroskastigi og þau frekar en á sama aldri (Hughes, 

1998:177-179). Jóhann er nær Óla í þroska en hinum drengjunum og það virðist hafa 

áhrif ásamt því hvað það er rólegt við borðið. Alda leggur mikið upp úr því að Jóhann 

sé hluti af hópnum og að öll kennsla eigi að fara fram í honum, þ.e. með þessum fimm 

drengjum sem allir eru á sama aldri og Jóhann. Þessi hópur er saman stóran hluta af 

deginum og er það að mörgu leyti gott að Jóhann kynnist fáum drengjum vel ef 

hugsað er um að mynda vinasamband. En spyrja má hvort það væri betra fyrir Jóhann 

að fá að umgangast yngri börn meira og að það væri markvisst reynt að velja saman 

börn sem líklegt væri að hann gæti leikið við. Einnig varð mér hugsað til þess hvort 

hann hefði notið sín betur í leik ef einhverjar stúlkur væru í honum vegna þess að 

leikur stúlkna er oftast rólegri og skipulagðari en drengja. Þeir eru líklegri til þess að 

fljúgast á og vera í hávaðasömum bardaga- eða ævintýraleikjum (Hughes, 1995:140). 

Jóhann virtist ekki þola mikinn hávaða og gat ekki fylgt drengjunum eftir í slíkum 

leikjum. 

Á heildina litið er Jóhann utanveltu í samskiptum við börnin og það var nokkuð 

áberandi hvað börnin forðuðust að leika við hann. Þegar Helena reyndi að fá börnin til 

að leika við hann í útiveru voru þau fljót að forða sér og í þriðju athuguninni þar sem 

Jóhann var að kubba með Magnúsi virtist Magnús vera miður sín að þurfa að leika við 

hann. Hins vegar var einnig hægt að sjá börn af öðrum deildum sýna Jóhanni áhuga í 

útiverunni og var þar sérstaklega ein stúlka sem fylgdi Helenu og Jóhanni eftir og 

vildi hjálpa honum. Jóhann virðist hafa gaman af því að fylgjast með hinum 

börnunum og nýtur sín upp að vissu marki innan um þau. En honum finnst stundum 

betra að halda sig í vissri fjarlægð og leitar í öryggi hjá starfsfólkinu.  

Alda segir í viðtalinu að henni finnist frábært að sjá hvað Jóhann nýtur sín í 

barnahópnum og núna sé hann meira samþykktur af hópnum en í byrjun. Hún talar um 

að drengirnir séu að venjast honum og taki honum betur og betur. Þegar athuganirnar 

fóru fram hafði Jóhann verið í um það bil eitt og hálft ár í leikskólanum en hinir 

drengirnir eitthvað styttra. Það er svolítið sérstakt að það taki þá svona langan tíma að 
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venjast honum því börn eru fljót að venjast hvert öðru. Það gæti bent til þess að hann 

sé ekki og verði jafnvel aldrei alveg samþykktur eins og hin börnin. Einnig segir Alda 

að Jóhann hafi grátið mikið til að byrja með þegar hann var með hópnum. Það er ekki 

ólíklegt að aðrir hlutir en hræðsla við drengina hafi spilað þar inn í. Það hafði verið 

algjör endurnýjun á starfsfólki s.l. fimm mánuði áður en athuganirnar hófust. Hann 

var kominn með þriðja stuðningsaðilann frá því hann byrjaði og hann var kominn á 

nýja deild þar sem hann blandaðist drengjum sem hann hafði ekki verið í hóp með á 

gömlu deildinni. Einnig var hætt að fara með hann í einstaklingsþjálfun sem var 

eitthvað sem honum hugnaðist vel. Jóhann er ekki ónæmur fyrir svona breytingum 

frekar en önnur börn og gæti vanlíðan hans hafa stafað af einhvers konar óöryggi. Þó 

svo að Jóhann hafi áður verið meira tekinn út úr hópnum til þess að fara í 

einstaklingsþjálfun var hann samt sem áður að mestu inni á deild svo það var ekki nýtt 

fyrir honum. 

Af þessum athugunum að dæma og því að Jóhann hafi verið svona ósáttur í 

hópnum finnst mér benda til þess að hann njóti sín ekki nægilega vel í barnahópnum 

öfugt við það sem Alda segir. Einnig segir Helena að henni finnist eins og hún sé að 

gera honum óleik með því að reyna að koma á samskiptum við börnin í útiveru vegna 

þess að henni finnst eins og honum líði ekki vel með það. Af þessu að dæma virðist 

Jóhanni ekki beint líða illa innan um börnin en ekkert sérlega vel heldur. 

 

4.2 Íhlutun kennara  
Það er ljóst að Jóhann þarf aðstoð kennara við hinar daglegu athafnir en það er ekki 

síður mikilvægt að hann fái aðstoð í leik og í samskiptum við önnur börn. Hann er í 

flestum tilfellum ekki fær um að eiga samskipti við börnin upp á eigin spýtur. Ef 

kennari er ekki til staðar þá fer Jóhann oftast að ráfa um. Hann eirir ekki í leik, hvort 

sem hann er einn eða með öðrum börnum því hann hefur ekki þá kunnáttu sem þarf. 

Sú kunnátta kemur ekki af sjálfu sér. Þrátt fyrir að Piaget teldi samskipti barna vera 

mikilvægari en samskipti barna og fullorðinna og að félagsþroski kæmi af sjálfu sér ef 

börnum væri búið þroskavænlegt umhverfi (Johansen og Brynhildsen, 1998:33-36) er 

spurning hvort það eigi við um börn með þroskahömlun. Án efa læra börn hvert af 

öðru og af reynslunni en í þessu tilfelli er Jóhann ekki á jafningjagrundvelli. Því mætti 

ætla að stuðningur kennara væri nauðsynlegur til þess að hjálpa Jóhanni í samskiptum 

við drengina. Samkvæmt Vygotsky eru börn stödd á svæði mögulegs þroska þegar þau 
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leika sér (Vedeler, 2001:57) og því er það kjörinn vettvangur til þess að kenna Jóhanni 

og til þess að efla félagstengslin við drengina. En eins og kemur fram í rannsóknum 

sem gerðar hafa verið á Íslandi (Jóhanna Einarsdóttir, 1999; Hrönn Pálmadóttir, 2004) 

er starfsfólk ekki á einu máli um það hvenær það skuli taka þátt í leik barna. Margir 

veigra sér við þátttöku og á það sérstaklega við um ófaglært starfsfólk. Það gæti stafað 

af hræðslu við að fara inn í heim barnanna því að mati margra á leikurinn að vera á 

forsendum þeirra.  

Alda segir í viðtalinu að hún taki meiri þátt í leik barnanna vegna Jóhanns og er 

ekki ólíklegt að starfsfólk sé meðvitaðra þegar barn með þroskahömlun á í hlut vegna 

þess að það veit að aðstoðar er þörf. Alda og Helena þekktu báðar nauðsyn þess að 

hjálpa Jóhanni og lögðu sig fram við að koma honum inn í leikinn. En það er ekki 

einfalt og þurfa starfsmenn að vita upp á hár hvenær þeir eru að koma inn í leikinn á 

forsendum barnanna og hvenær þeir eru farnir að stjórna leiknum og þar með að taka 

völdin af börnunum. Það krefst þekkingar og reynslu að rata þennan gullna meðalveg 

og getur það kostað mikla vinnu. Það er ekki hægt að þvinga önnur börn til þess að 

leika við barn sem á í félagslegum erfiðleikum því þá er leikurinn ekki lengur á þeirra 

forsendum. Börnin eiga rétt á því að fá að velja sér leikfélaga og að fá að stjórna 

leiknum sjálf. Hins vegar hefur stundum reynst vel að setja saman leikhópa til þess að 

aðstoða barn sem á í erfiðleikum með að komast inn í leik. Þá velur kennari börn 

saman og sér til þess að allir taki þátt. Börn sem eru félagslega sterk eru þá fengin til 

þess að kenna þeim sem eru það ekki. Kennarinn stýrir því leiknum upp að vissu 

marki með því að ákveða hverjir leika saman og hvað þau leika. Stýrðir leikhópar 

mega þó ekki koma alfarið í staðinn fyrir frjálsan leik (Bonnievie og Pålerud, 

1999:150-151). Þetta er vandratað því það má ekki ganga á rétt þeirra sem eru 

félagslega fær og vilja fá að ráða sínum leik og ekki má heldur láta hjá líða að aðstoða 

þau sem síður eru félagslega fær. 

  

4.3 Skipulag deildar 
Eins og fyrr segir á Jóhann rétt á stuðningi í sex klukkutíma á dag en hans 

vistunartími eru átta klukkutímar. Einnig þarf starfsfólk að fá sinn kaffitíma svo hluta 

af deginum er Jóhann ekki með stuðning. Þá er spurning hvar Jóhann geti síst verið án 

stuðnings og hvar gæti hann komist af án hans. Kaffitímar starfsfólks á morgnanna 

eru þegar það er frjáls leikur/val. Ástæðan fyrir því að bæði Alda og Helena voru allan 
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tímann í fyrstu athuguninni er sú að hún fór fram í hópatíma. Það var gert til þess að 

hægt væri að skoða Jóhann í leik með hópnum. Annars er frjálsi leikurinn alltaf í vali 

og mátti sjá í þeim athugunum að Jóhann var þar meira upp á eigin spýtur enda áttu 

þær sem voru á deildinni fullt í fangi með að sinna öllum börnunum. Á tímabili var 

einn starfsmaður á deildinni og því ekki von að hún gæti verið að hjálpa Jóhanni. Í 

Aðalnámskrá leikskóla (1999:11) kemur fram að leikurinn sé mikilvægasta náms- og 

þroskaleið barns og að hann sé hornsteinn leikskólastarfsins. Það sem fram fer í leik 

barna hefur verið mörgum fræðimönnum hugleikið og ótal rannsóknir hafa verið 

gerðar á þeim vettvangi sem styðja þá skoðun að leikurinn sé börnum mikilvægur og 

að þar fari fram margvíslegt nám. Með það í huga ætti stuðningur við Jóhann í leik því 

að hafa forgang í dagskipulaginu. Það getur því ekki verið gott að einungis tveir eða 

jafnvel einn starfsmaður séu á deildinni meðan frjáls leikur er. En hvenær er þá hægt 

að hafa einn eða tvo starfsmenn á deildinni ef fundinn yrði annar tími fyrir kaffitíma 

starfsfólks? Það ætti helst aldrei að vera en á móti á starfsfólk rétt á sínum kaffitíma. 

Alda hafði sjálf orð á því að hún vildi að hægt væri að veita Jóhanni meiri stuðning í 

leiknum og að kaffitímarnir stæðu í vegi fyrir því. Hún vildi hugsa þetta upp á nýtt og 

því er von að einhver breyting verði á þessu í framtíðinni.  

Það er umhugsunarvert að það skuli eingöngu vera opinn efniviður á deild þar sem 

barn með þroskahömlun er, ef litið er til þess að þau kjósi fremur lokaðan efnivið. 

Börn með þroskahömlun hafa ekki sömu getu til þess að ímynda sér að hlutur geti 

staðið fyrir eitthvað annað en hann er á sama tíma og jafnaldrar þeirra (Hughes, 

1998:176-179). Það er því spurning hvort það sé ekki enn erfiðara fyrir Jóhann að taka 

þátt í leik á þessum forsendum heldur en ef hann hefði lokaðan efnivið sem hann vissi 

betur hvað hann ætti að gera við.  

Alda segist vilja virkja annað starfsfólk í því að annast Jóhann svo hann verði ekki 

einkamál hennar og Helenu. Eins og staðan er núna er hann að mestu leyti á þeirra 

ábyrgð og samræmist það því sem fram hefur komið um að börn með sérþarfir 

einangrist oft með stuðningsaðila sínum og að annað starfsfólk treysti sér ekki til þess 

að sinna barninu (Elsa S. Jóndóttir, 2002:13-14). En það er vilji til að breyta því og á 

það eftir að koma í ljós hvernig tekst til. Alda og Helena eru mjög meðvitaðar um 

hugmyndafræði náms án aðgreiningar en þar sem þær eru nýteknar við deildinni og 

umsjóninni með Jóhanni eru þær enn að reyna að átta sig á því hvernig best sé að gera 

hlutina.  
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Lokaorð 
Markmiðið með þessum athugunum var að skoða hvernig stuðning drengur með 

Downs-heilkenni fær í sínum leikskóla. Hvernig hann er studdur í leik og daglegum 

athöfnum og síðast en ekki síst hvernig samskipti hann á við önnur börn. Helstu 

niðurstöður eru þær að Jóhann er frekar utanveltu í barnahópnum og er ekki 

raunverulegur þátttakandi í leik barnanna þó hann sé til staðar. Mikill metnaður er af 

hálfu stuðningsaðila hans, þeim Öldu og Helenu, að sinna Jóhanni vel og láta honum 

líða eins og hann sé einn af hópnum. Þær eru meðvitaðar um mikilvægi þess að hann 

fái stuðning í leik og þær hafa nám án aðgreiningar að leiðarljósi. Þeirra vilji er að öll 

kennsla fari fram innan hópsins og að einstaklingskennsla sé hámark 15 mínútur á 

dag. Þeirri einstaklingskennslu var reyndar ekki enn komið á þegar athuganirnar fóru 

fram.  

Það hversu stuttur tími var liðinn frá því að þær tóku við umsjóninni með Jóhanni 

gefur að mínu mati ekki alveg raunsanna mynd af því hvernig stuðning hann fær eða 

mun fá. Þegar ég fékk vilyrði fyrir því að fá að fylgjast með Jóhanni var sérkennarinn 

enn með hann en eins og fram hefur komið þá hætti hún fyrirvaralaust. Ég ákvað samt 

að halda mínu striki en óneitanlega gefur það aðra mynd en hefði verið vegna þess að 

hlutirnir voru svolítið í lausu lofti. Hvorki Alda né Helena höfðu reynslu af því að 

vinna með barn með Downs-heilkenni og eins og Alda orðar það í viðtalinu þá var 

þeim hent út í djúpu laugina. Á hinn bóginn eru mannabreytingar á leikskólum örar og 

að því leytinu gefur þetta raunsanna mynd af því ástandi sem mörg börn með sérþarfir 

þurfa að þola og að sjálfsögðu önnur börn einnig. Það er eins og alltaf sé verið að 

byrja upp á nýtt. 

Það er ekki nóg að vera meðvitaður um þarfir Jóhanns þegar dagsskipulagið 

stendur í vegi fyrir að hægt sé að sinna þeim. Það að kaffitímar starfsfólks séu á 

meðan frjálsi leikurinn er, hefur óneitanlega áhrif á þann stuðning sem hann ætti að 

vera að fá. Ef litið er til þess hversu mikilvægur leikurinn er í þroska barna er ljóst að 

Jóhann er að fara á mis við kjörið tækifæri til að efla félagsþroskann. Ljósi punkturinn 

er að Alda vill gera breytingar á þessu hvernig sem það svo tekst til. Annað starfsfólk 

þarf að vera sama sinnis og skilja mikilvægi þess að aðstoða Jóhann.  

Á heildina litið ríkti bjartsýni og velvild í garð Jóhanns. Það var ekki annað að sjá 

en að vera hans á leikskólanum væri sjálfsögð og starfsfólki til ánægju. Viljinn til að 

gera vel lýsir sér meðal annars í því hversu fljótt Alda og Helena náðu að tileinka sér 
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tákn með tali. Þeim fannst þetta ögrandi verkefni og leituðu lausna frekar en að líta á 

Jóhann sem vandamál. Helena sagði að henni liði vel í hjartanu að fá að umgangast  

Jóhann og tel ég það vera foréttindi að fá slíka vellíðan í vinnunni.  

Það er von mín að þessar athuganir varpi einhverju ljósi á hvernig stuðning barn 

með þroskahömlun fær í leikskóla en þær gefa engan veginn tilefni til þess að alhæfa 

yfir á önnur börn á öðrum leikskólum. Þó mætti ætla út frá þeim rannsóknum sem 

gerðar hafa verið á íhlutun starfsmanna í leik barna (Jóhanna Einarsdóttir, 1999; 

Hrönn Pálmadóttir, 2004) að mörg börn með þroskahömlun verði útundan í leik og í 

félagslegum samskiptum við önnur börn. Án efa eru börn með þroskahömlun í 

flestum tilfellum velkomin á sinn leikskóla enda er réttur þeirra ótvíræður. Hitt er svo 

annað mál hversu mikill þátttakandi barnið er í raun og veru. Þessar athuganir gefa 

tilefni til að ætla að þörf sé á frekari rannsóknum á því með það að leiðarljósi að auka 

þátttöku barna með þroskahömlun í leik og þar með að bæta félagsþroska þeirra.  
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