
Úrdráttur 

Heildtæk skólastefna hefur verið að ryðja sér til rúms hér á landi og felur í sér að öll börn 
geti gengið í sinn hverfisskóla, óháð andlegu og líkamlegu atgervi. Tekið er mið af 
margbreytileikanum með því að bjóða upp á nám við hæfi hvers einstaklings. Þetta felur í 
sér að börn með fatlanir  eru ekki bara með, heldur séu fullgildir og virkir þátttakendur í 
leikskólasamfélaginu. Hér er fjallað um hvernig leikskólinn getur á skilvirkan  hátt tekið 
mið af þörfum og hæfileikum allra barna. Kynntar eru lítillega aðferðir sem gefast hafa 
vel í vinnu  með getubreiða hópa og má þar nefna samvirkt nám,fjölgreindarkenningu 
Howards Gardners, atferlisathuganir, einstaklingsnámskrár og fleira.  

Í seinni hlutanum er sagt frá rannsókn sem gerð var til að varpa ljósi á  viðhorf sjö 
leikskólakennara til þeirrar hugmyndafræði sem heildtæk skólastefna felur í sér. Allir 
leikskólakennararnir hafa reynslu af því að hafa börn með einhverskonar fötlun í sinni 
umsjón og var tilgangurinn að máta viðhorf þeirra við fræðin. Kom í ljós að sterkt teymi 
fólks sem er tilbúið til að takast á við þá ábyrgð sem felst í þessum orðum, nám við hæfi 
allra, og styðja hvert annað í  vinnu með hvert einstakt tilfelli er grunnur að góðu og 
skilvirku starfi. Til þess að það takist þarf allt starfsfólk að vera tilbúið til að endurskoða 
vinnubrögð sín með þarfir hvers barns að leiðarljósi. Í rannsókninni kom fram að sá vilji 
er ekki alltaf til staðar þó greina megi viðhorfsbreytingar í rétta átt. Staðblær leikskólans 
hefur þar mikið að segja og eru stjórnendur leikskólans þá í lykilhlutverki. Skapa þarf 
styðjandi vinnuumhverfi fyrir leikskólakennara þar sem auðvelt er að leita eftir stuðningi 
og ráðgjöf.  Í umræðukafla er svo reynt að skoða niðurstöðurnar með úrbætur í huga og 
eru þær meðal annars tengdar við þarfapíramída vinnusálfræðingsins Abrahams Maslows.  

 



Summary 
Inclusive school practice has been gaining popularity in this country. It includes that all 
children can attend their local school, independent on physical and mental abilities. The 
complexity is met by offering studies fit for each individual. This means that disabled 
individuals are not only participants, they are treated as fully qualified members with 
every right to be a creative and active individual in the preschool complex. This essay 
discusses how the preschool can in best way take into account needs and talents of all 
children. Methods of working with a broad ability group are lightly introduced, such as 
cooperative learning, Howard Gardner’s theories, observations and individualized 
education program. 

The latter part of the paper contains description of a research made to study seven 
preschool teacher’s angle toward the theory of Inclusive school practice. All preschool 
teachers have experiences of working with variously disabled children and the goal of the 
research was to compare their angle and the theory. The conclusion was that the 
cornerstone of a good and promoting work is a strong team of people, ready to access the 
responsibility included in these words; “Study fit for all”, and ready to support each other 
in individual cases. To reach that goal, all staff members must be ready to reconsider 
their methods in view of each child’s need. The research showed that this attitude is not 
always present although it is obvious that motivation is getting better all the time. Local 
attitude counts a lot and preschool leaders are there in key roles. It is necessary to create a 
supporting work environment where it is easy to access support and consultation. In 
discussion part of the essay the conclusion is studied with remedies in mind, amongst 
other in view of Abraham Masolow’s theory: The hierarchy of needs.. 
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