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Ágrip  

Eftirfarandi BA verkefni er unnið út frá eigindlegri rannsókn þar sem þrjú vitöl voru tekin 

við foreldra barna með sérþarfir. Markmið verkefnisins var að kanna upplifun foreldra 

barna með sérþarfir á aðlögun barna þeirra úr leikskóla í grunnskóla. Rannsóknin var 

framkvæmd á vorönn 2012 og viðtöl voru tekin við þrjár mæður sem greindu frá upplifun 

sinni af aðlögun barna sinna. Viðtölin sem liggja til grundvallar rannsóknarinnar bentu til 

þess að foreldrar upplifðu mikinn kvíða og óöryggi þegar kom að því að börn þeirra 

byrjuðu í grunnskóla. Foreldrar voru misjafnlega upplýstir um réttindi barna sinna og 

leiddu niðurstöður viðtalanna í ljós að því upplýstari sem foreldrar voru, þeim mun meiri 

þjónustu fengu börnin. Niðurstöður gáfu það einnig til kynna að foreldrar sem vissu rétt 

sinn og barnsins voru ráðandi aðilar í teymisvinnu og áttu í jákvæðari samskiptum við 

starfsmenn skóla. 
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1 Inngangur 

Foreldrar og fjölskyldan er mikilvægust í lífi barna þegar kemur að uppeldi, umönnun og 

almennari velferð. Í nútímasamfélagi dvelja börn þó umtalsverðan tíma í leikskólum og 

skólum og þar með utan heimilis síns. Foreldrar þurfa að treysta þessum stofnunum fyrir 

börnum sínum og mikilvægt að það traust skapist fyrir alla hlutaðeigandi. Börn með 

sérþarfir og foreldrar þeirra þurfa oft mikinn stuðning, sem hefst iðulega þegar barn 

byrjar í leikskóla. Þegar barnið síðan byrjar í grunnskóla breytist umhverfi þess, nýtt 

samstarf mótast og ákveðið aðlögunarferli hefst.  

 Í þessari eigindlegu rannsóknarritgerð verður þetta ferli skoðað sérstaklega út frá 

fræðilegum heimildum og kenningum um skólastarf. Markmið rannsóknarinnar er að 

varpa ljósi á upplifun foreldra og hver þeirra sýn er á aðlögun barna þeirra úr leikskóla í 

grunnskóla Reykjavíkur. Rannsóknarspurningin var því: Hver er upplifun foreldra barna 

með sérþarfir á aðlögun barna þeirra úr leikskóla í grunnskóla? Undirspurningar mínar 

voru til að lýsa aðstæðum aðlögunar og þær voru: Hvernig er staðið að aðlögun barna 

með sérþarfir? Og: Eru foreldrar þátttakendur í ferlinu og fá þeir viðeigandi upplýsingar?  

Til að varpa ljósi á upplifun foreldra tók ég þrjú viðtöl við foreldra barna með sérþarfir 

sem gengið hafa í gegnum þetta aðlögunarferli. Ástæðan fyrir því að ég valdi þetta 

viðfangsefni er sú að í gegnum störf mín í leik- og grunnskóla hef ég haft mikinn áhuga á 

samskiptum starfsmanna og foreldra. Hefur mér þótt forvitnilegt að sitja teymisfundi og 

skoða hvernig þessi mótandi öfl í lífi barna koma saman til að haga stuðningi við börn og 

setja þeim markmið. Í ljósi þessa þótti mér forvitnilegt að fá sýn foreldra á þessu samstarfi 

og þeirra upplifun.  

 Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í þeim fyrsta er rætt um það hversu mikilvægar fjölskyldur 

eru fyrir þau börn sem alast upp í þeim. Fjallað verður um fjölskyldur og börn út frá 

kenningum manna á borð við Bronfenbrenner sem rannsakað hefur mikilvægi tengsla og 

áhrifa sem þau geta haft á líf og líðan barna og Jóhönnu Einarsdóttur sem rannsakaði 

sérstaklega tilfærslu barna milli skólastiga. Sérstök umfjöllun verður um fjölskyldur 

fatlaðra barna og hversu mikilvæg samskipti eru þegar kemur að þjónustu og stuðningi við 

þær.  
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 Í öðrum kafla verður fjallað um sögulega þróun skóla án aðgreiningar og þær 

skuldbindingar sem íslenska ríkið samþykkti við undirritun Sáttmála Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks og Salamanca- yfirlýsinguna. Í þriðja kafla verður fjallað um lög, 

stefnur og reglugerðir sem snúa að réttindum barna innan skólakerfisins. Hefst 

umfjöllunin á leikskólum og þá stefnu sem Reykjavíkurborg hefur sett sér er varðar 

foreldrasamstarf. Að því loknu verður fjallað um grunnskóla Reykjavíkur og stefnu þeirra í 

aðlögun og móttöku nemenda með sérþarfir.  

 Í fjórða kafla verða fyrri rannsóknir til umfjöllunar sem beina ljósi að börnum innan 

skólakerfisins, foreldrasamstarfi og upplifun foreldra. Mikilvægt er að fjalla um fyrri 

rannsóknir og niðurstöður þeirra til að varpa frekari ljósi á upplifun og aðstæðum foreldra 

barna með sérþarfir.    

 Fimmti kafli inniheldur umfjöllun um eigindlegu rannsóknina sem er til grundvallar 

þessarar ritgerðar en þar verður aðferðinni lýst sem notuð var til að afla upplýsingar. 

Einnig verður fjallað um siðferðileg álitamál og takmarkanir sem birtust í 

rannsóknarferlinu.  

 Að því loknu verður gert grein fyrir niðurstöðum viðtala til að varpa ljósi á upplifun 

foreldra barna með sérþarfir á aðlögunarferli barna þeirra. Umræður verða gerðar til að 

gera grein fyrir niðurstöðum rannsóknar minnar í ljósi fræðilegrar umfjöllunar og fyrri 

rannsókna.  
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2 Börn, fjölskyldur og kenningar um  skólastarf 

Hér verður fjallað um ýmsar kenningar sem snúa að börnum og þeirra nánasta umhverfi. 

Rætt verður um mikilvægi fjölskyldunnar, kenningar um skólastarf og mikilvægi tengla þar 

á milli.  

 Fjölskyldan og félagsleg tengsl barna við þá sem tilheyra henni er mikilvægur þáttur 

þegar kemur að almennri velferð og þroska barna (Berger, 2007; Hrönn Björnsdóttir, 

2008; Bronfenbrenner og Morris, 2007).  

 Á Íslandi tíðkast langur vinnudagur og bæði kynin vinna gjarnan utan heimilisins 

(Guðný Björk Eydal, 2004). Skilnaðartíðni er jafnframt ein sú hæsta á Norðurlöndunum og 

þar með einnig tíðni einstæðra foreldra. Mörg íslensk börn lifa því á kjörum einnar 

fyrirvinnu (Hagstofa Íslands, 2012).  

 Lars Dencik (2006) bendir á í skrifum sínum að mikilvægt sé að skoða 

samfélagsaðstæður hverju sinni og þá staðreynd að oft vinna báðir foreldrar utan 

heimilisins. Börn eyða því oft stórum parti af degi sínum í leik-, grunnskólum og 

frístundarúrræðum. Rannsóknir hafa bent til þess að í dag fer félagsmótun barna í meiri 

mæli fram innan skólakerfisins heldur en heima fyrir. Ef sú er raunin er brýnt að foreldrar 

láti sig skólastarfið varða og geti þannig stuðlað að frekari tengslum við þetta mótandi afl í 

lífi barna þeirra (Dencik, 2006; Williams, 2004). 

  Fræðimenn hafa bent á að vissir þættir geta talist nauðsynlegir þegar kemur að 

börnum og uppeldi. Rannsóknir hafa til að mynda sýnt að dagleg samskipti og umhyggja 

er mikilvæg til að styðja við þroska barna og velferð þeirra. Foreldrar eru börnum sínum 

fyrirmyndir og því mikilvægt að þeir gefi sér tíma með börnum sínum og láti sig umhverfi 

þeirra varða, t.d. skólastarfið (Berger, 2008; Hrönn Björnsdóttir, 2008). 

 Urie Bronfenbrenner (1977) hafði mikinn áhuga á að útskýra hvernig börn þroskast og 

hvaða þættir spiluðu saman að því að móta einstaklinga. Kenning hans kallast 

vistfræðikenning og fjallaði um það hvernig umhverfi og félagsleg kerfi barna hafa áhrif á 

líf þeirra. Hann skipti umhverfi einstaklinga niður í fjögur kerfi sem hann kallaði nærkerfi, 

millikerfi, stofnanakerfi og lýðkerfi.  
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 Umhverfið sem barn lifir í dags daglega heima með fjölskyldunni, í skólanum, með 

jafningjahópnum og í nágrenni sínu kallaði hann nærkerfi (e. microsystem). Hann lagði 

ríka áherslu á að skoða hvernig þættir í nærkerfi spiluðu saman og nefndi hann það 

millikerfi (e. mesosystem). Til að skilja nánar nærumhverfi einstaklinga taldi 

Bronfenbrenner nauðsynlegt að skoða einnig stofnanakerfi (e. exosystem) en það 

inniheldur samfélagsgerð, skólakerfi, heilbrigðiskerfi, vinnustaði, ríkisstjórn og fjölmiðla. 

Lýðkerfi (e. macrosystem) er síðan sá þáttur sem hefur veruleg áhrif á öll hin kerfin en þá 

vísar Bronfenbrenner til menningarlegra þátta svo sem pólitíska hugmyndafræði, 

efnahags- og félagslega stöðu einstaklinga. Samkvæmt Bronfenbrenner var nauðsynlegt 

að líta á alla þessa þætti þar sem þeir hafa veruleg áhrif á þroska barna og almenna 

velferð þeirra. Hann taldi jafnframt að ef einhver af þessum kerfum störfuðu ekki rétt eða 

með hagsmuni barna að leiðarljósi gæti það haft veruleg áhrif á tækifæri þeirra til þroska 

og almenna velferð í framtíðinni (Bronfenbrenner, 1977; Berger, 2008).  

 Samkvæmt kenningu Bronfenbrenner skiptir það miklu að millikerfi sem snúa að 

börnum starfi saman og að upplýsingarflæði sé til staðar til að stuðla að velferð barnsins 

(Bronfenbrenner og Morris, 2007). Af þessu má draga þá ályktun að ef leikskólar og 

grunnskólar eru í samstarfi og samskiptum við heimili barnanna, sem þangað sækja 

menntun sína, hefur það góða áhrif á líðan þeirra. Ef samskipti foreldra og skólakerfa, svo 

sem leik- og grunnskóla eru lítil og skortur er á upplýsingaflæði á milli gæti það haft slæm 

áhrif á upplifun barna, sérstaklega þegar kemur að tilfærslu milli skólastiga. 

 Margt bendir til þess að ef samskipti foreldra og starfsmanna leikskóla eru tíð og unnið 

er að sameiginlegum markmiðum og stuðningi við barnið verður flutningur og aðlögun 

barnsins átakaminni og jákvæðari fyrir alla hlutaðeigandi. Rannsóknir á samskiptum 

foreldra við starfsmenn leik- og grunnskóla hafa sýnt að foreldrar eiga oft í persónulegri 

samskiptum við starfsmenn leikskóla heldur en við starfsmenn grunnskóla. Þegar börn 

fara í grunnskóla eru samskiptin oft á tíðum óformleg og ef samskipti milli foreldra og 

kennara eru tíð er það oft vegna einhverra vandamála (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

 John Dewey (2000) fjallaði um nám, menntun og reynslu barna og hvernig þessir þættir 

tengjast í umhverfi þeirra. Hugtak hans, samfella (e. continuity), fjallar um það hvernig 

börn halda áfram að byggja á fyrri reynslu sína og námi sem þau hafa þegar hlotið. 

Samfella í námi byggist þannig á því að grunnskólar taki mið af þeirri reynslu sem börnin 
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hafa þegar fengið í leikskóla og sé þeim kunnugleg. Börn eru frekar í stakk búin að takast á 

við ný og krefjandi verkefni með þau verkfæri sem þau hafa þegar fengið í hendurnar og 

geta þannig byggt upp þekkingu sína (Dewey, 2000). 

 

2.1 Fjölskyldur barna með sérþarfir  

Hér verður fjallað um fjölskyldur barna með sérþarfir og þá sérstöðu sem þær hafa. 

Fjölskyldan er það mikilvægasta í lífi barna og hlutverk hennar eru margvísleg og oft ólík 

(Hrönn Björnsdóttir, 2008).  

 Börn með sérþarfir þurfa í sumum tilvikum sérstaka aðstoð og stuðning frá fjölskyldu 

sinni og fagfólki við sínar daglegu athafnir. Í slíkum tilvikum er það þó ekki einungis barnið 

sem þarfnast stuðnings og aðstoðar heldur einnig fjölskylda þess. Það getur orðið 

foreldrum barna með sérþarfir visst áfall þegar þeim er greint frá fötlun barnsins þeirra og 

skapað ákveðið óöryggi um framtíð þess og fjölskyldunnar. Þörf fyrir stuðning er því 

sérstaklega mikil þar sem upplýsingar og skilningur fjölskyldunnar á fötlun barnsins er 

nauðsynlegur þegar kemur að því að aðlagast þessu nýja hlutverki (Hrönn Björnsdóttir, 

2008; Goodley og Tregaskis, 2006).  

 Foreldrar eiga rétt á upplýsingum og stuðningi frá sérfræðingum eins og segir í 

reglugerðinni um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og 

nemendaverndarráð í grunnskólum (2010). Foreldrar eiga að hafa aðgang að 

sérfræðiþjónustu í leik- og grunnskólum hjá því sveitafélagi sem barnið sækir menntun 

sína. Fræðsluyfirvöld sem hafa umsjón með þjónustunni eiga einnig að leggja áherslu á 

góð tengsl myndist milli skólastiga og samfella sé í námi barna. 

 Hrönn Björnsdóttir (2008) bendir á að stuðningur við foreldra sé mikilvægur en þó 

þarf að taka mið af því hversu mikla þjónustu foreldrar vilja þar sem það getur verið 

einstaklingsbundið. Hún bendir á að þegar skipuleggja á stuðning fyrir fjölskyldur sé 

mikilvægt að fagfólk kynni sér viðmið og gildi fjölskyldunnar og viðhorf hennar til fötlunar 

barns þeirra. Fjölskyldan þarf að stýra því í hvaða formi hún vill þjónustu og hafi afgerandi 

áhrif á hvaða áherslur er lagðar við stuðning (Hrönn Björnsdóttir, 2008; Martin, 2005). 

 Í Sáttmála Sameinuðu þjóðanna  um réttindi fatlaðs fólks segir að það þurfi að verja 

hagsmuni og mannréttindi, sérstaklega þeirra sem þurfa mikinn stuðning. Fötluð börn 
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skulu njóta réttinda og mannfrelsis til jafns við önnur börn. Þau hafi rétt á að láta skoðanir 

og sjónarmið sín óhindrað í ljós um öll mál er þau varða með tilliti til aldurs þeirra og 

þroska. Aðildarríki Sameinuðu þjóðanna viðurkenna að fjölskyldan sé 

meginundirstöðueining samfélagsins og hana ber að vernda og veita aðstoð svo að börn 

með sérþarfir geti notið réttinda sinna til fulls (Velferðarráðuneytið, 2009). 

 

Foreldrar eru sérfræðingar þegar kemur að eigin börnum. Til þess að tryggja að börnum 

sé veitt eins góð þjónusta og völ er á þurfa allir hlutaðeigandi að vinna saman að hag 

þeirra. Þar sem börn geta oft ekki tjáð sig um eigin óskir eru foreldrarnir þeir sem vita 

hvað er börnum þeirra fyrir bestu. Í ljósi þess er mikilvægt að tekið mark á því sem þeir 

hafa að segja (Hrönn Björnsdóttir, 2008).   

 Martin (2005) fjallar sérstaklega um samskipti og samvinnu innan teymishópa. 

Teymishópur kemur saman til að vinna að málum eins barns fyrir sig og samanstendur af 

foreldrum barns með sérþarfir og fagfólki sem leggja krafta sína saman til að útvega sem 

bestu þjónustu fyrir barnið, leggja mat á núverandi stöðu og setja því ný og krefjandi 

markmið (Martin, 2005; Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla, 2010). 

 Martin (2005) leggur mikla áherslu á að þegar ákveða skal hvað sé barni fyrir bestu séu 

foreldrar hafðir með í ráðum, það sé réttur þeirra og barnsins. Hann skrifar um það að 

sumir foreldrar upplifa eins og þeir séu áheyrnarfulltrúar á teymisfundum. Börn þeirra eru 

umfjöllunarefnið en foreldrar upplifi sig valdalausa þegar kemur að ákvörðunartökum og 

setningu markmiða (Martin, 2005). 

 Með skilvirku samstarfi fjölskyldu og fagaðila ná sjónarmið allra hlutaðeigandi að koma 

fram. Sjónarmið fjölskyldunnar er mikilvægt því þar liggur grunnur að uppeldi barnsins, 

væntingum fjölskyldunnar og þeirra sýn á framtíð þess. Samstarf fjölskyldu og fagaðila er 

þar með mikilvægt til þess að bæta líðan barna, en einnig til að þekkja þeirra sjónarmið og 

styðja við foreldra. Rannsóknir hafa sýnt að foreldrar telji mikilvægt að vera í samskiptum 

við aðra sem gengið hafa í gegnum svipaða reynslu. Ekki síður en samskipti við þá sem 

hafa faglega sýn og þekkingu (Hrönn Björnsdóttir, 2008; Goodley og Tregaskis, 2006).  

 Hér hefur komið fram að mikilvægt er að þeir sem koma að málefnum barna vinni 

saman að almennri velferð þeirra. Börn með sérþarfir þurfa oft á miklum stuðningi að 
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halda í skólanum og frá fjölskyldu sinni. Það er því mikilvægt að foreldrar séu virkir 

þátttakendur í skólastarfinu og taki þátt í að setja börnum sínum markmið í samvinnu við 

starfsmenn. Fagaðillar þurfa að nýta sér þekkingu foreldra og hlusta á þarfir þeirra og 

sjónarmið. 
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3 Skóli án aðgreiningar  

Hér verður fjallað um þær breytingar sem hafa orðið á skólakerfi Íslands sem hafa leitt til 

þess að íslenskir skólar geti nú kallað sig ,,skóla án aðgreiningar“. Fjallað verður stuttu 

máli um sögu menntakerfisins og þær breytingar, bæði á hugmyndafræði og 

kennsluháttum, sem nú birtast í aðalnámsskrá. 

 Ný hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar og einstaklingsmiðað nám tók að ryðja 

sér  til rúms frá 1965-1984 en á því tímabili var mikil gróska í efnahagslífinu. Háværar 

gagnrýnisraddir kölluðu á endurbætta kennsluhætti og endurskipulagningu í skólakerfinu 

sem yrði byggð á erlendri fyrirmynd í stað íslenskra hefða (Helgi Skúli Kjartansson, 2008). 

 Árið 1974 voru fyrstu grunnskólalögin samin og það hugarfar að skólinn væri fyrir alla, 

óháð stétt og námsgetu fór að mótast. Frumvarpsnefndin sem kynnti lögin viðurkenndi þó 

við þingið að það yrði erfitt verk að flokka ekki nemendur eftir námsgetu og að gera þyrfti 

ráðstafanir fyrir þau börn sem ekki gætu verið í almennum grunnskóla (Jón Torfi Jónasson, 

2008). 

 Það var þó ekki fyrr en árið 1983 þegar grunnur að lögum um málefni fatlaðra var 

lagður og öllum börnum var tryggður réttur til menntunar á Íslandi. Skólar tóku að ráða til 

sín ýmsa sérfræðinga, sálfræðinga, heilsugæslustarfsfólk og vel menntaða kennara sem 

sérhæfðu sig í að kenna börnum með sérþarfir og hugtakið sérkennsla varð til (Jón Torfi 

Jónasson, 2008; Margrét Margeirsdóttir, 2001; Velferðarráðuneytið, 2006). 

 Menntastefna á Íslandi hefur þróast í takt við aukin réttindi barna sem birtast meðal 

annars í Sáttmála Sameinuðu þjóðanna (2009), Salamanca- yfirlýsingunni (1994) og nýjum 

lögum um leikskóla (2008) og lögum um grunnskóla (2008). 

3.1 Réttur barna til menntunar  

Hér verður lýst þeim réttindum og lögum sem liggja til grundvallar skóla án aðgreiningar. 

Fjallað verður um Salamanca- yfirlýsinguna (1994) og Sáttmála Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks (2009) sem Ísland hefur skuldbundið sig til að sinna gagnvart börnum 

með sérþarfir. 
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3.1.1 Salamanca yfirlýsingin 

Salamanca yfirlýsingin er frá 1994 en þá samþykktu fulltrúar frá 92 ríkisstjórnum að jafn 

réttur til menntunar væru grundvallarréttindi sem bæri að vernda. Yfirlýsingin er byggð á 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 1948. Með Salamanca- yfirlýsingunni 

var lagður grunnur að þeirri stefnu að öll börn hafi sama rétt til menntunar innan almenna 

skólakerfisins. Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám þar sem styrkleikar og sérstakar 

þarfir nemanda eru ólíkar og koma skal til móts við þær þarfir á jafnréttisgrundvelli. Þar 

segir jafnframt að almenna skólakerfið sé virkasta aflið þegar kemur að því að vinna gegn 

mismunun, móta jákvætt viðhorf, stuðla að samfélagi án aðgreiningar og skólakerfi sem 

ver rétt allra til menntunar (1994). ,,Í Salamanca- yfirlýsingunni er megináherslan annars 

vegar á skóla án aðgreiningar og hins vegar á nauðsyn þess að taka mið af 

einstaklingsþörfum nemenda og fjölbreytileika þeirra“ (Brynhildur G. Flóvenz, 2004, 117). 

 Skólakerfinu er ekki einungis skylt að stuðla að einstaklingsmiðuðu námi og tryggja 

námsefni við hæfi heldur einnig að greiða fyrir og hvetja foreldra til þátttöku sem felst 

meðal annars í að móta, skipuleggja og taka ákvarðanir um það hvernig koma á til móts 

við sérþarfir barna þeirra (Salamanca- yfirlýsingin, 1994). 

3.1.2 Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna  

Fulltrúar Íslands undirrituðu Sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks árið 

2007. Þar segir að með því að undirrita séu þjóðirnar meðvitaðar og samþykkja að öll börn 

fæðast inn í samfélag sem tekur þeim á jafnréttisgrundvelli hvort sem litið er til réttinda, 

verðleika eða annarra þátta. Réttindi eru hornsteinn frelsis, friðar og réttlætis í heiminum 

og þessi réttindi eiga að vera til staðar án aðgreiningar og eða mismununar 

(Velferðarráðuneytið, 2009). 

 Í sáttmálanum segir um fötlun ,,...hugtakið fötlun er breytingum undirorpið og að rekja 

má fötlun til víxlverkunar milli skertra einstaklinga og viðhorfstengdra tálma og 

umhverfishindrana sem koma í veg fyrir fulla og virka þátttöku þeirra í samfélaginu á 

jafnréttisgrundvelli“ (Velferðarráðuneytið, 2009). Af þessu má draga þá ályktun að 

íslenskt samfélag mismuni ekki þegnum sínum út frá fötlun þeirra heldur álíti fötlun þeirra 

tilkomna vegna utanaðkomandi þátta í samfélaginu sem hindri almenna þátttöku þeirra í 

samfélaginu. 
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  Þar sem Ísland er aðildarríki að sáttmála Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðs 

fólks ber mennta- og menningarmálaráðuneytinu að tryggja það að réttindi allra barna 

séu varin innan skólakerfisins (Velferðarráðuneytið, 2009).  

 Sérstakur kafli sáttmálans vísar til menntunar en þar segir að öllum skuli tryggð 

skólaganga. Börnum með sérþarfir skal ekki mismuna með neinum hætti heldur skal þeim 

útvegaður stuðningur og sérstök hagræðing gerð til að allir fái notið skólagöngu sinnar á 

eigin verðleikum. Nám skal vera einstaklingsmiðað þar sem besti mögulegi námsárangur 

er markmiðið auk þess sem unnið er að félagsfærni. Sérmenntaðir fagmenn skulu vera 

ráðnir til að koma til móts við þarfir nemenda með kennsluaðferðum sem nýtast þeim 

(Velferðarráðuneytið, 2009). 

 Í Stefnu og starfsáætlun menntasviðs Reykjavíkur (2011) er skýrskotað til þeirra 

skuldbindinga að skólar skulu vera án aðgreiningar. Koma á til móts við þarfir allra barna 

meðal annars með einstaklingsnámsskrá. Börn eiga rétt á því að tekið sé tillit til námsgetu 

þeirra og að námið sé byggt á styrkleikum hvers og eins (Reykjavíkurborg, 2011). 

 Hér hefur komið fram að öll börn á Íslandi hafa sömu réttindi til menntunar í skóla án 

aðgreiningar. Koma skal til móts við þarfir einstakra barna svo þau geti notið menntunar 

innan almenna skólakerfisins og að nám skuli vera einstaklingsmiðað. Réttindi barna innan 

leik- og grunnskóla eru einnig varin með lögum og reglugerðum sem nú verða til 

umfjöllunar.  
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4 Lög og stefnur um leik- og grunnskóla 

Hér verður fjallað um þau atriði sem leikskólum og grunnskólum Reykjavíkurborgar ber að 

sinna samkvæmt lögum og reglugerðum. Fjallað verður sérstaklega um ákvæði sem snúa 

að samvinnu og samskiptum foreldra og fagfólks sem er undirstaða rannsóknar minnar. 

 Fyrst verður fjallað um starfshætti leikskólanna og að hvaða þáttum þeir starfa með 

tilliti til foreldrasamstarfs. Að því loknu verður umfjöllun um starfshætti grunnskóla 

Reykjavíkurborgar og hver stefna hennar er þegar kemur að samskiptum við foreldra og 

börn með sérþarfir.  

4.1 Leikskólar Reykjavíkurborgar 

Reykjavíkurborg rekur 64 leikskóla sem sinna tæplega 7000 börnum (Reykjavíkurborg, 

e.d.- a). 

 Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 starfa starfsmenn samkvæmt óskum 

foreldra að umönnun, uppeldi og menntun þeirra barna sem þangað sækja. Velferð og 

hagur barnanna er hafður að leiðarljósi í öllu starfi innan leikskólanna og stuðlað að 

hagstæðum skilyrðum fyrir leik- og hvetjandi uppeldisumhverfi. Starfshættir leikskóla 

skulu vera mótaðir af kærleika, umburðarlyndi, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, sáttfýsi, 

virðingu fyrir manngildi og umhyggju.  

 Meginmarkmið kennslu og uppeldis innan leikskólanna skulu vera að börn fái að njóta 

bernsku sinnar og fái tækifæri til að þroskast í gegnum leik og nám sitt. Starfsmenn 

leikskólanna sjá um að fylgjast með alhliða þroska barna og efla hann í nánu samstarfi við 

foreldra. Í 4. grein laga um leikskóla (2008) kveður einnig á um að foreldrum beri að 

fylgjast með námi barna sinna, veita upplýsingar og vera í nánu samstarfi við starfsmenn. 

Hlúa þarf að börnum hvort sem það er andlega, líkamlega eða vitsmunalega í samræmi 

við þarfir hvers barns fyrir sig (Lög um leikskóla, 2008; Reykjavíkurborg, e.d.). 

 Leikskólar eru án aðgreiningar og skal miðast við að sérfræðiaðstoð sé til staðar fyrir 

starfsmenn, foreldra og þau börn sem þarfnast hennar. Öll börn eiga að hafa jöfn tækifæri 

til þátttöku í leik og starfi leikskólanna óháð uppruna þeirra, atgervi og stöðu. 

Leikskólanum ber því skylda til að útvega börnum þá aðstoð sem þau þurfa til að taka þátt 
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í leikskólastarfinu (Lög um leikskóla, 2008; Stefna og Starfsáætlun leikskólasviðs 

Reykjavíkurborgar, 2011; Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) segir að leikskólar eigi að vera lýðræðislegur vettvangur 

þar sem virðing fyrir öllum hlutaðeigandi er til staðar. Hver leikskóli skipuleggur 

starfshætti sína í samráði við börn og foreldra sem eru hvattir til að vera virkir 

þátttakendur í ákvörðunartöku. Þar kemur einnig fram að starfsfólki ber að vanda 

samskipti sín við foreldra frá því að barn byrjar í leikskólanum svo að samstarfið byggist á 

góðum grunni. Gagnkvæmur skilningur og virðing fyrir mismunandi sjónarmiðum eru 

mikilvæg ef traust á að skapast milli starfsfólks leikskóla og foreldra. Traust er einnig 

mikilvægur þáttur þegar kemur að því að taka ákvarðanir er varða einstök börn 

(Aðalnámsskrá leikskóla, 2011). 

4.1.1 Samskipti og samvinna 

Samkvæmt Lögum um leikskóla nr. 90/2008 og Aðalnámskrá leikskóla (2011) eiga 

starfsmenn að vanda samskipti sín við foreldra og hvetja þá til að taka þátt í 

leikskólastarfinu. Í Aðalnámsskrá leikskóla (2008) segir jafnframt að líðan barna sé 

samtvinnuð velferð fjölskyldu þeirra og því er mikilvægt að sjónarmið hennar komi fram í 

leikskólastarfinu. Þegar barn byrjar í leikskóla er grunnur lagður að samstarfi 

fjölskyldunnar og starfsmanna og mikilvægt er að allir aðilar vinni saman til að tryggja 

almenna velferð og vellíðan barnsins. Samvinnan felst í því að foreldrar og starfsfólk taki 

tillit til viðhorfa hver annars, sýni hvert öðru og skilning og virðingu. Mikilvægt er að traust 

ríki milli allra aðila sérstaklega þegar taka á ákvarðanir er varða einstök börn. Taka skal 

tillit til þeirrar þekkingar sem bæði foreldrar og starfsfólk kann að hafa sem gæti gagnast í 

leikskólastarfinu. Í námsskránni er hvatt til daglegra samskipta þar sem upplýsingar milli 

fjölskylda og starfsfólks eru nauðsynlegar þegar kemur að almennri velferð barna. 

 Fulltrúar Reykjavíkurborgar settu saman starfshóp hjá leikskólasviði sem hafði það að 

markmiði sínu að kanna hvernig farið var að málum er varða foreldrasamvinnu og útbúa 

viðmiðunarhandbók. Hópurinn framkvæmdi könnun meðal leikskóla borgarinnar og aflaði 

einnig upplýsinga hjá tveimur rýnihópum sem samanstóðu af foreldrum sem höfðu 

reynslu af samvinnu við leikskóla. Niðurstöður leiddu í ljós að því betur sem foreldrar 

fengu að kynnast starfsfólki leikskólanna, starfsháttum og menningu, þeim mun betur 

gekk samstarfið (Reykjavíkurborg, 2010). 
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4.2 Grunnskólar Reykjavíkurborgar 

Reykjavíkurborg rekur samtals 39 skóla og tvo sérskóla og þar stunda 14000 börn nám. 

Þar er lögð áhersla á að börnum líði vel í skólanum og að þau öðlist menntun og fyrir líf og 

starf (Reykjavíkurborg, 2011; Reykjavíkurborg, e.d.- b). 

 Grunnskólar Reykjavíkur starfa samkvæmt Lögum um grunnskóla nr. 91/2008 sem 

segja til um að skólar skuli stuðla að þroska nemenda í samvinnu við heimili barnanna. 

Starfshættir grunnskólanna skuli einkennast af umburðarlyndi, virðingu og jafnrétti 

gagnvart nemendum og þeim sem koma að starfinu. Skólar á Íslandi eru án aðgreiningar 

en það merkir að skólum ber að taka við öllum nemendum á jafnréttisgrundvelli. Koma 

skal til móts við þarfir allra sem þangað sækja menntun sína og því ber skólum að útvega 

viðeigandi stuðning og eða sérfræðiaðstoð fyrir nemendur sem þess þurfa (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). 

 Samkvæmt lögum eiga nemendur rétt á sérfræðiþjónustu inn í grunnskólana ef hún er 

ekki til staðar og foreldrar skulu einnig njóta stuðnings frá sérfræðingum ef þeir óska þess 

(Lög um grunnskóla, 2008). 

 Foreldrum ber að styðja við nám barna sinna og láta sig skólastarfið varða samkvæmt 

lögum og stefnu Reykjavíkurborgar. Þeir eiga jafnframt rétt á öllum upplýsingum er snúa 

að börnum þeirra og eru starfsmenn hvattir til að vanda samskipti sín og taka mið af 

skoðunum og sjónarmiðum foreldra (Lög um grunnskóla, 2008; Reykjavíkurborg, 2011). 

 Foreldrar skulu vera upplýstir um réttindi barna sinna í grunnskólum samkvæmt 

Reglugerð um miðlun og meðferð upplýsinga um nemendur í grunnskólum (2009) er það 

réttur foreldra að hafa aðgengi að upplýsingum um börn sín. Þar segir jafnframt að það sé 

í höndum skólastjórnenda að meta þjónustuþörf barna sem þangað sækja menntun sína 

og eiga foreldrar rétt á þeim upplýsingum. 

 

4.2.1 Samskipti og samvinna 

Fram hefur komið að samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 eigi skólar að starfa 

með foreldrum þegar kemur að því að stuðla að þroska hjá nemendum. Þar segir 

jafnframt að foreldrar hafa rétt á því að fá upplýsingar um skólastarfið og að samráð skuli 
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verða milli foreldra og skóla. Foreldrar eiga rétt á að vera þátttakendur í skólastarfinu og í 

námi barna sinna. 

 Samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla (2011) er mikilvægt að starfsmenn, nemendur og 

foreldrar vinni saman og að þar ríki traust og gagnkvæm virðing. Menntun og velferð 

barna er sameiginlegt verkefni þeirra og því mikilvægt að samstaða, samskipti og 

upplýsingarflæði sé til staðar. 

 Í Stefnu og starfsáætlun menntasviðs Reykjavíkurborgar (2011) kemur fram að 

foreldrar séu hvattir til að eiga hlutdeild í námi barna sinna og að þeir séu samstarfsaðillar 

skólans á jafnréttisgrundvelli. Þar kemur einnig fram að foreldrar fái fræðslu um mikilvægi 

þátttöku sinnar í starfseminni og séu hvattir til þátttöku með ýmsu móti. Menntaráð (nú 

skóla- og frístundaráð) leggur áherslu á að mikilvægi þátttöku foreldra í skólastarfi þar 

sem það er talið auka árangur, vellíðan og viðhorf barnanna til námsins (Reykjavíkurborg, 

2011). 

 

4.3 Aðlögun barna úr leikskóla í grunnskóla 

Hér verður fjallað um það aðlögunarferli sem hefst þegar barn flyst á milli skólastiga eða 

úr leikskóla í grunnskóla út frá lögum og reglugerðum. Eins og fram hefur komið snúa ýmis 

lög og reglugerðir að skólakerfinu sem hafa það að leiðarljósi að verja réttindi allra barna 

og viðhalda faglegum vinnubrögðum (Lög um leikskóla, 2008 og Lög um grunnskóla, 

2008). 

Foreldrar hafa rétt á að velja grunnskóla innan síns sveitafélags fyrir börn sín og ber 

skólum að taka við öllum nemendum. Þeir skulu jafnframt koma til móts við þarfir þeirra 

(Lög um grunnskóla, 2008). 

 Ný Aðalnámskrá grunnskóla (2011) inniheldur breytta sýn á samvinnu leik- og 

grunnskóla. Þar er áhersla lögð á samfellu í námi barna og sveigjanlega starfshætti. Þessi 

nýja sýn kemur til vegna aukinnar skólasóknar barna með sérþarfir inn í almenna 

grunnskóla og er því viðleitni til að koma til móts við þarfir allra nemenda sem þangað 

sækja.  
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 Með samfellu í námi leik- og grunnskóla er markmiðið að auka traust, þekkingu og 

skilning á störfum kennara en einnig stuðla að öryggi og vellíðan barna er þau flytjast á 

milli skólastiga. Grunnskólum ber að tilgreina í skólanámskrá með hvaða hætti samstarf 

leik- og grunnskóla fer fram og hvernig standa skuli að aðlögun barna í skólann. Til að vel 

sé staðið að aðlögun barna segir í Aðalnámsskrá grunnskóla (2011) að leikskólabörnum sé 

gefinn kostur á að kynnast skólastarfi grunnskóla á meðan þau eru enn í leikskóla og að 

fyrstu vikur þeirra í skólanum séu aðlögunar- og undirbúningstímabil (Aðalnámsskrá 

grunnskóla, 2011). 

 Í Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskólum (2010) segir að leikskólanum 

beri að afhenda allar upplýsingar og greiningargögn er viðkoma barninu. Skólastjórnendur 

bera ábyrgð á að skólinn skipuleggi viðeigandi stuðning og aðstoð við kennslu nemenda 

með sérþarfir. Skipulag á sérstökum stuðningi skal ávallt vera í samráði við foreldra 

barnsins, kennara og aðra fagaðila (Lög um grunnskóla, 2008). 

 Samkvæmt lögum um grunnskóla (2008) skulu skólar útbúa sérstaka móttökuáætlun 

vegna nemenda með annað móðurmál en íslensku en enn hefur ekki verið sett slík 

lagagerð vegna nemenda með sérþarfir. Í Reglugerð um nemendur með sérþarfir í 

grunnskóla (2010) hefur þó verið sett fram ákvæði sem síðar á að innleiða í lagagerðina. 

Þar segir að skólum beri að útbúa móttökuáætlun fyrir börn með sérþarfir. Til að mynda 

ber skólum að starfa með foreldrum barna með sérþarfir að skipulagi sérkennslu, 

aðstöðu, þjónustuþörfum og setningu markmiða (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í 

grunnskóla, 2010). 

 Hér hefur komið fram að lög um leikskóla, lög um grunnskóla og ýmsar reglugerðir 

styðja við einstaklingsmiðað nám og skólarnir eigi að veita öllum nemendum viðeigandi 

stuðning til að svo geti orðið. Í lögum kemur fram að foreldrar skulu styðja við nám barna 

sinna og láta sig skólastarfið varða. Eiga þeir jafnframt rétt á upplýsingum er varða börn 

þeirra og þeirra réttindi. Aðalnámsskrár leggja áherslu á foreldrasamstarf og mikilvægi 

þess þegar kemur að því að tryggja velferð barna og farsælt námsumhverfi.      
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5 Fyrri rannsóknir  

Í þessum kafla verður greint frá rannsóknum sem hafa leitast við að lýsa stöðu nemenda 

með sérþarfir innan skólakerfisins og upplifun foreldra.  

 Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu tiltekna viðfangsefni en rannsókn Jóhönnu 

Einarsdóttur (2007) verður hér til umfjöllunar og einnig rannsókn sem birtist í bókinni 

Tálmar og tækifæri (2007) eftir Gretar L. Marinósson og Ingibjörgu Kaldalóns. Einnig 

verður fjallað um rannsókn Broström (2007) sem rannsakað hefur líðan barna við upphaf 

skólagöngu. 

 Rannsókn Gretars L. Marinóssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2007) var framkvæmd eftir 

að beiðni barst frá Landssamtökum Þroskahjálp sem vildi kanna aðstæður barna og 

unglinga með sérþarfir innan leik-, grunn- og framhaldsskóla. Rannsókn þeirra var 

spurningalistakönnun sem send var á 161 skóla og leikskóla eða alla þá sem kenndu 

börnum með sérþarfir. Einnig var könnunin send til foreldra allra barna og unglinga sem 

fengið höfðu greininguna ,,þroskahömlun“ og ,,alvarleg þroskafrávik“ og voru 42 foreldrar 

sem svöruðu könnuninni. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að starfsmenn séu mjög jákvæðir þegar 

kemur að samskiptum við foreldra og töldu sig taka mark á skoðunum þeirra. Það kom 

hins vegar í ljós að aðeins fjórðungur starfsmanna taldi að hagur væri af því að eiga í 

persónulegum tengslum við foreldra og að það hefði jákvæð áhrif á þjónustuna við barnið 

(Gretar L. Marinósson, Ingibjörg H. Harðardóttir og Ingibjörg Kaldalóns, 2007). 

 Þegar kom að aðlögun barna úr leikskóla í grunnskóla leiddu niðurstöður rannsóknar 

þeirra í ljós að almennt var tekið vel á móti börnum með sérþarfir. Í ellefu prósent tilfella 

voru þó skólastjórnendur ekki reiðubúnir til að taka á móti börnum með sérþarfir. Báru 

þeir fyrir sig fjárskorti eða vankunnáttu starfsfólks sem þar að leiðandi hindraði að skólinn 

gæti tekið á móti börnunum. Þegar undirbúningstímabil barnsins hófst í skólanum 

einkenndist það aðallega á tilfærslu upplýsinga um barnið, fundum milli skólastiganna og 

heimsóknum barnsins í tilvonandi skóla (Elsa Sigríður Jónsdóttir, Hrönn Pálmadóttir og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2007). 
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 Þegar foreldrar voru spurðir út í aðlögunarferlið og hversu lengi það varði voru svör 

mjög ólík. Sem dæmi má taka að um fjórðungur foreldra svaraði að enginn undirbúningur 

og aðlögun hafði átt sér stað en aðeins 8% starfsmanna. Flestir foreldrar og starfsmenn 

sögðu að undirbúningstímabilið hæfist um það bil hálfu eða einu ári áður en barnið 

byrjaði í gunnskóla en það færi mjög eftir þörfum og aðstæðum barna. Þegar spurt var um 

það hver átti frumkvæðið að undirbúning barnanna kom í ljós að flestir, bæði starfsmenn 

og foreldrar voru sammála því að foreldrar byrjuðu að undirbúa barnið undir skólagöngu 

(Gretar L. Marinósson, Ingibjörg H. Harðardóttir og Ingibjörg Kaldalóns, 2007).  

 Flestir svarenda voru sammála þeirri staðhæfingu að foreldrar væru ráðgefandi og með 

í ákvörðunum hvað börn þeirra varðar en þó voru 27% foreldra sem upplifuðu sig sem 

áheyrnarfulltrúa frekar en þátttakendur í ákvörðunartöku. Fáir starfsmenn voru sammála 

þeirri staðhæfingu (Gretar L. Marinósson, Ingibjörg H. Harðardóttir og Ingibjörg Kaldalóns, 

2007). 

 Lars Broström (2007) bendir á að fjölmargar rannsóknir hafi sýnt að þegar börn fari úr 

leikskóla í grunnskóla upplifi mörg þeirra menningaráfall (e. culture shock). Skólar hafi 

reynt að fyrirbyggja þetta áfall með því að hafa aðlögunarferli þar sem börnunum er kynnt 

starfsemin í grunnskólum til dæmis með heimsóknum. Broström bendir hins vegar á að til 

þess að börn nái að upplifa aðlögunina á góðan máta þurfi þau að hafa náð ákveðnum 

vitsmunaþroska. Aðlögunin felst því ekki einungis á aðlögun barna á breyttu umhverfi 

heldur einnig á breyttum námsaðferðum. Börn fara úr umhverfi þar sem leikir og 

afþreying er allsráðandi í skólastofnun þar sem lærdómur fer fram í almennri kennslu. Oft 

getur þetta reynst börnum erfitt og því mikilvægt að starfsmenn leikskóla aðlagi börn 

einnig að þeim kennsluháttum sem taka við er barnið flyst upp um skólastig. Broström 

tekur einnig fram að vanda þarf aðlögun barna með sérþarfir sérstaklega þar sem breyttar 

aðstæður geta verið þeim erfiðar en einnig ef um þroskahömlun er að ræða (Broström, 

2007; 2002). 

 Jóhanna Einarsdóttir (2007) gerði rannsókn meðal 42 foreldra barna sem ekki voru 

með sérþarfir á aldrinum 5-6 ára. Börnin voru þá að ljúka leikskóladvöl sinni og sóttu þau 

þrjá ólíka leikskóla í Reykjavík. Jóhanna bendir á að þessi tímamót í lífi barna hafa ekki 

einungis áhrif á börn, heldur einnig á foreldra þeirra. Margir foreldrar upplifa sterkar 
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tilfinningar þegar barn þeirra byrjar í grunnskóla og telja mikilvægt að mynda tengsl við 

kennara og aðra foreldra.  

 Rannsókn Jóhönnu leiddi í ljós að foreldrar voru almennt ánægðir með starfsemi 

leikskólanna og undirbúningstímabilið fyrir grunnskólann. Foreldrar töldu að heimsóknir 

barnanna í tilvonandi grunnskóla væru af hinu góða og þær hefðu hughreyst börn þeirra 

og kvíði barnanna varð minni. Margir foreldrar lýstu yfir áhyggjum þar sem þeir töldu barn 

þeirra ekki tilbúið til að byrja í grunnskóla. Foreldrar höfðu áhyggjur af því að börn þeirra 

færu úr öryggi leikskólans yfir í skólabyggingu sem byði upp á margar hættur. Sem dæmi 

töldu foreldrar að börn þeirra gætu villst, enginn myndi hjálpa þeim og að þeim yrði strítt. 

Töldu foreldrar að grunnskólar væru hættulegri sérstaklega vegna þess að færra starfsfólk 

væri til að líta eftir börnunum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  

 Niðurstöður rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur sýndu að leikskólastarfsmenn leitast til 

við að kynna grunnskólastarfið með ýmsum hætti. Það virðist þó afar sjaldgæft að 

upplýsingar um starfshætti leikskóla berist í grunnskóla og ekki er sóst eftir þeim af 

kennurum grunnskólanna (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

 Umfjöllun rannsókna hefur leitt í ljós er að margt þarf að hafa í huga þegar kemur að 

þjónustu við börn með sérþarfir. Niðurstöður gáfu til kynna að upplifun foreldra og 

starfsfólks væri oft mjög ólík þegar kom að þjónustu barna með sérþarfir. Foreldrar 

upplifuðu sig ekki sem fullgilda þátttakendur í að ákvörðunartöku er varðar börn þeirra. 

Starfsfólk taldi sig þó taka mið af skoðunum foreldra.  

 Fram kom að upphaf skólagöngu getur haft mjög mikil áhrif á börn og líðan þeirra. 

Umgjörð leikskóla er oftar en ekki mjög ólík grunnskólunum, sérstaklega hvað varðar 

kennsluhætti og umhverfi. Þau umskipti sem börn ganga í gegnum þegar þau byrja í 

grunnskóla geta því verið erfið, sérstaklega fyrir börn með sérþarfir. Einnig sýndu 

niðurstöður að sumir foreldrar upplifuðu áhyggjur og kvíða þegar börn þeirra byrjuðu í 

skóla. Óttuðust þeir að börn þeirra fengi ekki nægilega aðstoð og að þau væru ekki tilbúin.  



  25 

6 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar. Aðferðin sem notuð var við 

upplýsingaöflun verður lýst og hún rökstudd með tilliti til markmiðs rannsóknarinnar. 

Gerð verður grein fyrir þátttakendum, hvernig þeir voru valdir og fjallað um siðferðileg 

álitamál við gerð rannsóknarinnar. Að því loknu verður fjallað um þau meginþemu sem 

voru ríkjandi í niðurstöðum. 

6.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Eigindleg rannsóknaraðferð (e. qualitative research) er notuð þegar leitast er til við að 

varpa heildarsýn á ákveðna þætti í samfélaginu. Í stað þess að vitna í tölfræðileg gögn 

nýta eigindlegar aðferðir upplýsingar sem aflað er til að skilja aðstæður fólks, viðhorf 

þeirra og gefa heildræna mynd af upplifun viðmælenda. Í upphafi rannsóknar þarf 

rannsakandinn að hafa valið sér ákveðið viðfang sem hann langar að skoða nánar (Ary, 

Jacobs og Sorensen, 2010). 

6.1.1 Þátttakendur 

Til að varpa ljósi á upplifun foreldra var ákveðið að taka viðtöl sem er talin vera góð leið til 

að varpa ljósi á upplifun annarra á einstökum atburðum eða reynslu. Þátttakendurnir í 

rannsókninni voru þrjár mæður barna með sérþarfir sem búa allar í Reykjavík. Börn þeirra 

fóru öll í almenna grunnskóla Reykjavíkurborgar. 

 Fyrsta og þriðja viðtalið var tekið heima hjá þátttakendum og viðtal tvö átti sér stað á 

kaffihúsi. Mikilvægt þykir að viðmælendum líði sem best í afslöppuðu umhverfi svo þeir 

eiga auðveldara með að deila reynslu sinni (Ary, Jacobs og Sorensen, 2010). Til að gæta 

þessa fengu foreldrar að ráða hvar viðtölin færu fram eftir því hvar og hvenær hentaði 

þeim best. Viðtölin hófust á léttu spjalli þar sem leitast var til við að skapa gott 

andrúmsloft.  

 Spurningarnar voru gerðar með það í huga að reyna að varpa ljósi á upplifun 

þátttakenda og voru þær tólf talsins. Þær voru hannaðar með því markmiði að þær væru 

opnar og myndu þar með skapa eins greinagóðar upplýsingar og mögulegt var. Þegar 

viðmælendur eru valdir í eigindlega rannsókn er það oft gert með því að velja úrtak, (e. 
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sample) sem getur veitt eins góða innsýn og skilning á því viðfangsefni og þeim hóp sem á 

að kanna. Notast var við hentugleika úrtak (e. convenience sampling) til að nálgast 

viðmælendur með þessa tilteknu reynslu. Með hentugleikaúrtaki eru viðmælendur valdir 

vegna þess hversu auðvelt rannsakandinn á með að nálgast þá (Ary, Jacobs og Sorensen, 

2010). 

  

6.1.2 Gagnaöflun og gagnagreining 

Viðtölin áttu sér stað í febrúar og mars 2012 og hvert viðtal tók um það bil klukkustund. 

Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki svo að rannsakandi gæti haft óskerta athygli á 

viðmælendum. Við greiningu á viðtölunum voru þau skrifuð orðrétt niður og kóðuð, bæði 

opin kóðuð í upphafi og síðan lokuð. Með því að kóða viðtölin eru helstu þættir dregnir 

saman þannig að meginþemu birtast (Esterberg, 2002). Þeir þættir sem helst þóttu 

einkenna upplifun foreldra, hvað þeir áttu sameiginlegt og hvað var ólíkt birtast þannig í 

gögnunum. Markmiðið var eins og fyrr segir að varpa ljósi á upplifun foreldra barna með 

sérþarfir á aðlögunarferli þeirra í grunnskóla.  

6.1.3 Siðferðileg álitamál og takmarkanir rannsóknar 

Þegar rannsókn er gerð ber margt að hafa í huga til að hún geti orðið áreiðanleg og 

réttmæt. Margir þættir geta spillt réttmæti niðurstaða líkt og Ary, Jacobs og Sorensen 

(2010) benda á. Fyrst ber að nefna að rannsakandinn þarf að gæta hlutleysis og forðast að 

hafa áhrif á niðurstöður, hvorki viðtala né niðurstöður þeirra. Þegar spurningar eru gerðar 

til að afla upplýsinga um tiltekið málefni ber að forðast að þær séu leiðandi heldur opnar 

til að fá eins réttar og greinagóðar upplýsingar og mögulegt er. Til að gefa eins 

áreiðanlega sýn og mögulegt er á upplifun ákveðins hóps er mikilvægt að vanda val á 

úrtaki. Með úrtaki er hægt að gefa vísbendingar um upplifun hópsins sem verið er að 

rannsaka (Ary, Jacobs og Sorensen, 2010). 

 Þar sem úrtakið sem notast er við í þessari rannsókn var hentugleikaúrtak er 

varhugavert að alhæfa út frá niðurstöðum hennar. Viðmælendur voru valdir þar sem 

rannsakandinn þekkti til þeirra og vissi því að viðmælendur voru foreldrar barna með 

sérþarfir. Þess ber að geta að hentugleikaúrtak varð fyrir valinu þar sem erfitt þótti að 

nálgast þennan hóp með öðru móti ( Ary, Jacobs og Sorensen, 2010).  
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 Viðmælendur þurftu að vera foreldrar barna með sérþarfir, hafa aðsetur í Reykjavík og 

eiga  börn á grunnskólaaldri. Það skal þó tekið fram að rannsakandi þekkti þátttakendur 

ekki persónulega og vissi ekki hver upplifun þeirra á aðlögunarferli barna þeirra var, 

heldur var bent á þá af þriðja aðilla. 

 Foreldrum var tilkynnt áður en viðtölin hófust að fullkominn trúnaður ríkti og að hvergi 

myndu nöfn þeirra koma fram né skólanna. Með því að gæta trúnaðar er stuðlað að því 

að upplýsingar geti orðið sem nákvæmastar. Þátttakendur geta gengið að því sem vísu að 

ekki sé hægt að nota upplýsingarnar gegn þeim með neinum hætti (Ary, Jacobs og 

Sorensen, 2010) .  

 Hér hefur komið fram að notast var við eigindleg rannsóknaraðferð til að varpa ljósi á 

upplifun foreldra barna með sérþarfir. Ákveðið var að taka viðtöl en það er talin vera góð 

leið til að varpa ljósi á upplifun annarra á einstökum atburðum eða reynslu. 

Þátttakendurnir í rannsókninni voru þrjár mæður barna með sérþarfir. Tólf spurningarnar 

voru gerðar með það í huga að varpa ljósi á upplifun þátttakenda á aðlögunarferli barna 

þeirra. Fullkominn trúnaður ríkti við gerðar þessarar rannsóknar. Viðtölin voru kóðuð 

þannig að megin þemu birtust til greiningar.  

 

6.2 Niðurstöður  

Hér verður fjallað um niðurstöður viðtala þriggja foreldra barna með sérþarfir. Mæður 

barnanna sem sáu sér fært að koma í viðtal verða kallaðar Móðir 1, Móðir 2 og Móðir 3. 

Greining á viðtölunum leiddu í ljós fjögur meginþemu en einnig var upplifun þeirra og 

reynsla ólík í sumum tilvikum. Þemun voru flokkuð eins og hér segir; samskipti og 

stuðningur á leikskóla, aðlögunarferli úr leikskóla í grunnskóla, upplifun og tilfinningar á 

aðlögunartímabili og síðan upplýsingar um réttindi og þjónustu.  

  

6.2.1 Samskipti og stuðningur á leikskóla 

Allar mæðurnar áttu börn í leikskóla sem síðan fóru í almennan grunnskóla í 

Reykjavíkurborg. Leikskólinn þar sem Móðir 1 hafði barn sitt hefur þó sérhæft sig í að taka 

á móti börnum með sérþarfir og valdi hún hann sérstaklega með það til hliðsjónar. 

Þjónustan sem börn þeirra fengu innan leikskólana var í flestum tilvikum til fyrirmyndar. 
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Teymi voru sett til að halda utan um þjónustuna við barnið og voru foreldrar þátttakendur 

í teymisvinnu.  

 Móðir 2 hafði þó þetta að segja um stuðning leikskólans: ,,…þar var ekki mikil þekking 

til staðar og við vorum í raun mjög mikið að fræða aðra“. Hún hélt áfram: ,,við erum 

ákveðnir foreldrar og höfum ákveðna sérþekkingu… við gátum vísað í heimildir og reynslu 

og þannig gat leikskólinn leitað frekar til okkar“. Það má því segja að sérþekking foreldra 

hafi nýst vel í teymisvinnu og gangi vel. 

 Vanda þarf samskipti í teymisvinnu eins og Móðir 3 bendir á en hennar reynsla var sú 

að erfitt var að koma að samkomulagi um það hvað hentaði barninu hennar best. Voru 

foreldrarnir og starfsmenn leikskólans ósammála um þá íhlutun sem átti sér stað og sá 

leikskólinn ekki fram á að það tæki því að prófa nýjar aðferðir þar sem barnið myndi brátt 

fara í grunnskóla. Móðir 3 lýsti því sem svo að teymisvinnan hafi á endanum einkennst af 

því að það voru tvö lið, foreldrar og síðan starfsfólk og allir í vörn. Hún segir: 

 …mér fannst svo sorglegt að þjónustan sem barnið mitt fékk fór eftir því 

hversu mikla peninga leikskólinn hafði en ekki þörfinni sem við fundum 

að var til staðar.  

Hún upplifði það einnig að það skipti litlu hvað foreldrarnir höfðu að segja, fagfólkið virtist 

hafa betri hugmyndir og studdi hvort annað.  

 Móðir 1 hafði einnig svipaða reynslu hvað varðar árekstra við fagfólk leikskóla: 

…eftir mikla baráttu náðum við að koma barninu í einhverfugreiningu líka 

þar sem að okkar mati var það greinilegt að barnið væri einhvers staðar á 

einhverfurófinu en það tók langan tíma að fá það í gegn og það var ekki 

fyrr en fagaðili á leikskólanum tók undir þetta með okkur að ákveðið var 

að senda það í greiningu.  

Þegar það loks gekk í gegn var barnið greint með einhverfu og eftir mikla baráttu og 

staðfestu foreldra fékk barnið snemmtæka íhlutun.  

6.2.2 Aðlögunarferli úr leikskóla í grunnskóla 

Þegar foreldrar völdu grunnskóla fyrir börn sín var misjafnt hvaða ástæður lágu að baki. 

Móðir 1 og Móðir 3 völdu almennan grunnskóla hverfisins sem fjölskyldan bjó í. Móðir 2 

fór hins vegar í að greina innra mat grunnskóla Reykjavíkurborgar til að hafa sem bestu 
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sýn á viðhorfi starfsmanna hvað varðar börn með sérþarfir og þar sem þau gátu verið viss 

um að fagþekking var til staðar. 

Aðlögunartímabil barnanna var einnig mislangt. Móðir 1 sagði að aðlögunartímabilið 

hafi verið um hálft ár. Hafði hún góða reynslu af ferlinu og að fagaðili úr leikskólanum hafi 

fylgt inn í teymi grunnskólans til að byrja með. Móðir 2 segir að tímabilið í heild sinni hafi 

staðið í 2 ár. Hún hafði mjög góða reynslu af aðlögunarferlinu og segir að leikskólinn hafi 

staðið mjög vel að því. Barnið þurfti að taka síðasta ár leikskólans tvisvar sökum veikinda 

en þegar kom að því að kynna barnið fyrir grunnskólanum hafi leikskólinn farið í tíðar 

heimsóknir með allan bekkinn. Fengu því allir nemendur bekkjarins sérstaklega góða 

aðlögun í tilvonandi grunnskóla og vakti það mikla ánægju hjá foreldrum barnanna. Taldi 

hún að barnið hennar hafi verið mjög vel undirbúið út af tíðum heimsóknum og að það 

hafi minnkað áhyggjur hennar að sjá hvað barnið var tilbúið. 

Móðir 3 sagði að aðlögunarferlið hafi staðið í nokkra mánuði en að hún viti í raun ekki 

hversu langt það var þar sem leikskólinn sá um það. Einkenndist ferlið aðallega af 

heimsóknum í tilvonandi skóla. Hefði hún viljað að heimsóknirnar hefðu verið fleiri þar 

sem barnið hennar var mjög óöruggt og fann fyrir miklum kvíða. 

 

6.2.3 Upplifun og tilfinningar á aðlögunartímabili 

Þegar mæðurnar voru spurðar út í hvaða tilfinningar fylgdu þessum tímamótum voru þær 

allar á sama máli. Allar upplifðu þær kvíða og óöryggi þar sem þær vissu ekki hvernig þetta 

myndi ganga fyrir sig og hvert framhaldið yrði. 

 Móðir 1 og Móðir 2 lýstu því hvað þær kviðu fyrir að hafa samband við tilvonandi skóla 

barna sinna. Þær höfðu báðar heyrt sögur um að skólastjórnendur tækju síður á móti 

börnum með sérþarfir og óttuðust höfnun. Móðir 1 segir: 

 …ég var búin að heyra margar hryllingssögur af því að senda fötluð börn í 

almenna grunnskóla og að foreldrum mætti oftast veggur. 

Móðir 2 kemst svo að orði:  

Ég var mjög kvíðin og hafði heyrt að margir skólastjórar væru mjög 

neikvæðir og börðust gegn því að fá börn með sérþarfir. Það eina rétta 

væri sérskóli… það voru andvökunætur.  
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 Móðir 3 var einnig kvíðin en segir að hún hafi heyrt að allir skólar yrðu að taka á móti 

öllum börnum og að það hafi róað hana. 

 Þegar börn þeirra hófu sína grunnskólagöngu létti þeim öllum mikið og Móðir 1 upplifði 

það að allt væri gert til að koma til móts við barn hennar. Við tók teymisvinna þar sem 

einstaklingáætlun var gerð til að koma til móts við þarfir barnsins. Fyrstu vikurnar fylgdi 

fagaðili úr leikskólanum inn í teymið til að upplýsa og fylgja eftir þjónustunni við barnið. 

Það hjálpaði mjög að sögn Móður 1 þar sem það var gott að vera ekki ein um að vita allt 

sem snéri að stuðningsþörfum. 

 Það kom Móður 2 mjög á óvart hvað það gekk vel að fá samþykki fyrir barnið í skólann 

og að það hafi verið tekið vel á móti þeim frá fyrstu mínútu. Foreldrarnir völdu skólann 

sérstaklega vegna þess að hann hafði gott orð af sér og skoðuðu þau innra mat grunnskóla 

og fannst þeim þessi skóli bera af. Foreldrarnir urðu ekki fyrir vonbrigðum enda tók við 

mjög faglegt starf og allt gert til að koma til móts við barnið. 

Móðir 3 var einnig mjög ánægð með þjónustuna og stuðninginn sem barnið hennar fékk 

þó svo að hún vildi að barnið fengi meiri stuðning. Henni fannst þó eins og loksins væri 

hlustað á það sem hún hafði að segja og fagnaði nýrri samvinnu. 

 

6.2.4 Upplýsingar um réttindi og þjónustu 

Þegar spurt var að því hvort mæðurnar höfðu fengið kynningu á réttindum barna þeirra í 

grunnskólum bar svörum ekki saman. Móðir 1 sagði að hún væri ekki meðvituð um 

réttindi barnsins hennar en að hún gengi hins vegar út frá því að barnið fengi alla þjónustu 

þar sem það fengi fylgd stuðningsfulltrúa. Hún hafi samt sem áður aldrei fengið 

upplýsingar um rétt barnsins á sérkennslu eða öðrum sértækum úrræðum og sagði hún 

meðal annars : 

Maður fær engan bækling um þetta, það væri mjög sniðugt að fá svoleiðis 

um réttindi barna með sérþarfir… auðvitað þyrfti að útbúa svoleiðis fyrir 

foreldra en svo virðist sem foreldrar fái lágmarks upplýsingar um réttindi 

barna þeirra.  

 Móðir 1 sagði einnig að hún hafi upplifað að svo virtist sem sumar stofnanir á borð við 

Tryggingastofnun væri í raun að fela réttindi barna fyrir foreldrunum og að þeir þyrftu að 

vera mjög ákveðnir og meðvitaðir til að ná fram rétti sínum. 
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Móðir 2 segir að skólinn hafi útvegað allar upplýsingar um réttindi og kjör barns hennar. 

Henni voru einnig kynntir möguleikar á tómstundum og öðrum úrræðum. Sagði hún að 

það væri ekki skrýtið þar sem skólinn var valinn sérstaklega með það í huga að vel væri 

staðið að þjónustu við börn með sérþarfir. 

 Móðir 3 sagði að hún væri ekki beint meðvituð um réttindi barnsins hennar en vonaði 

að komið væri til móts við þarfir þess. Hún hefði viljað að barnið fengi meiri stuðning en 

var ekki viss hversu mikinn stuðning hún mætti krefjast. ,,Það er erfitt að biðja um 

eitthvað þegar maður hefur enga reynslu af svona málum, maður bara vonar það besta“. 
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7 Umræður 

Í þessum kafla verður leitast til við að svara þeirri rannsóknarspurningu sem lögð er til 

grundvallar þessarar rannsóknar. Markmið hennar eins og fram hefur komið er að varpa 

ljósi á upplifun foreldra barna með sérþarfir af aðlögunarferli úr leikskóla í grunnskóla. 

Fjallað verður um niðurstöður viðtala í ljósi fyrri rannsókna og fræðilegrar umfjöllunar. 

 Niðurstöður viðtala gáfu til kynna að mæðurnar höfðu misgóða reynslu af samskiptum 

við starfsmenn leik- og grunnskóla. Móðir 1 og Móðir 3 upplifðu það báðar að ágreiningur 

varð milli þeirra og fagaðilla innan leikskóla. Móðir 1 taldi sig vita að barn hennar þyrfti 

meiri stuðning og að þörf væri á frekari greiningu á fötlun þess. Þurfti hún að þrýsta mjög 

á starfsmenn leikskóla til að fá þá til samstarfs. Ferlið fór loks af stað en það var ekki nema 

fyrir hennar tilstuðlan og þekkingu að barnið hennar fékk þann stuðning sem það 

þarfnaðist. 

 Móðir 2 hafði aftur á móti mjög jákvæða reynslu af samskipum við starfsmenn. Hún 

viðurkenndi það þó að ekki hafði verið mikil fagþekking til staðar og því voru foreldrarnir 

mjög ráðandi aðilar í teymisvinnu. 

 Móðir 3 upplifði einnig að vera ekki sammála starfsmönnum um þjónustuþörf og 

tilhögun hennar og taldi að ekki væri hlustað á sig. Samkomulag náðist ekki milli hennar 

og starfsmanna leikskólans og því fékk barnið ekki þann stuðning sem móðir þess taldi 

það þurfa. 

 Niðurstöður úr bókinni Tálmar og tækifæri (2007) gáfu til kynna að starfsmenn töldu 

foreldra vera ráðgefandi þegar kom að setningu markmiða en að 27% foreldra upplifuðu 

sig aftur á móti sem áheyrnarfulltrúa frekar en þátttakendur í að ákveða hvað var 

börnunum fyrir bestu (Gretar L. Marinósson og Ingibjörg Kaldalóns, 2007). 

 Martin (2005) kemur einnig inn á upplifun foreldra af samstarfi við fagfólk skóla og 

styðja hans skrif einnig við þessar niðurstöður. Hann bendir á mikilvægi þess að foreldrar 

barna séu hafðir með í ráðum og að það sé réttur þeirra og barnsins. Niðurstöður hans 

voru að sumir foreldrar upplifa sig ekki sem þátttakendur í að taka ákvarðanir fyrir börn 
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sín. Börn þeirra eru umfjöllunarefnið en foreldrar upplifi sig valdalausa þegar kemur að 

ákvörðunartöku og setningu markmiða (Martin, 2005). 

 Lög um grunnskóla (2008) og lög um leikskóla (2008) kveða á um að koma eigi til móts 

við þarfir allra barna. Þjónustuþarfir barna eru metnar af stjórnendum stofnanna. Þeim 

ber þó að taka tillit til viðhorfa foreldra og vinna saman að setningu markmiða fyrir börnin 

(Lög um grunnskóla, 2008; Lög um leikskóla, 2008).  Það er greinilegt í ljósi þessa að 

mikilvægt er að skerpa á og tilgreina betur hlutverk foreldra í teymisvinnu. Foreldrar 

verða að hafa rödd innan skólanna þar sem sýnt hefur verið fram á að þannig sé 

hagsmunum barnanna best varðir. Foreldrar eru sérfræðingar þegar kemur að börnum 

þeirra og til þess að tryggja að börnum sé veitt eins góð þjónusta og völ er á þurfa allir 

hlutaðeigandi að vinna saman að hag barnsins (Hrönn Björnsdóttir, 2008; Martin, 2005). 

 Vistfræðikenning Bronfenbrenner (1977) styður einnig við mikilvægi samstarfs. Eins og 

fram hefur komið fjallar hún um ólík umhverfi í daglegu lífi barna. Börn eyða degi sínum 

innan skólastofnanna, með fjölskyldum sínum og öðrum sem þau umgangast. Til að 

tryggja almenna velferð þeirra þurfa aðilar í umhverfi þeirra að vinna saman að 

hagsmunum þeirra. Þar skipta samvinna og samskipti miklu máli til að allir hlutaðeigandi 

séu að vinna að sömu markmiðum (Bronfenbrenner, 1977). 

 Niðurstöður þessarar eigindlegu rannsóknar gáfu til kynna að 2 af 3 foreldrum óttuðust 

mjög þau tímamót er barn þeirra myndi byrja í grunnskóla. Mæður 1 og 2 lýstu yfir 

miklum kvíða og óöryggi. Óttuðust þær ólíkt umhverfi leikskóla og grunnskóla, félagslega 

stöðu barna sinna en fyrst og fremst að grunnskólarnir myndu ekki taka við börnum þeirra 

sökum sérþarfa. 

 Vert er að taka fram að þessar niðurstöður benda til þess að foreldrar barna með 

sérþarfir hafa aðra upplifun heldur en foreldrar ófatlaðra barna. Niðurstöður Jóhönnu 

Einarsdóttur (2007) bentu til þess að foreldrar væru oft óöryggir þegar kom að skólagöngu 

barna þeirra, þeir gengu þó að því sem vísu að tekið væri á móti börnum þeirra.   

 Niðurstöður Gretars L. Marinóssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2007) gáfu til kynna að 

áhyggjur foreldra barna með sérþarfir er ekki ástæðulaus. 11% foreldra barna með 

sérþarfir upplifa það að skólastjórnendur almennra grunnskóla taka ekki við börnum 
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þeirra. Er ástæðan oftast skortur á sérmenntuðu starfsfólki og fjármagni (Gretar L. 

Marinósson og Ingibjörg Kaldalóns, 2007). 

 Þessar niðurstöður eru forvitnilegar, sérstaklega í ljósi þeirra skuldbindinga sem 

íslenska ríkið hefur gengist við með undirritun sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks (2009) og Salamanca- yfirlýsingarinnar (1994). Á Íslandi eru skólar án 

aðgreininga og koma á til móts við þarfir barna til að tryggja jafnrétti þar á meðal réttinn 

til menntunar. Börn eiga að geta notið menntunar sinnar á eigin forsendum þar sem 

einstaklingsmiðað nám er grundvallarstefna skóla á Íslandi. Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011) endurspeglar þessa hugmyndafræði og því ber skólum að fara eftir þessari 

sameiginlegu stefnu (Velferðarráðuneytið, 2009; Salamanca- yfirlýsingin, 1994; 

Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að misjafnt var hversu góða aðlögun og undirbúning börn 

fengu í grunnskólanum. Var það í höndum leikskóla að kynna börnunum fyrir skólastarfinu 

og svo virtist sem foreldrar hefðu góða reynslu af því hvernig aðlögunin fór fram. Móðir 1 

og Móðir 2 töldu að börn þeirra hefðu fengið góðan tíma til að kynnast grunnskólanum og 

farið í tíðar heimsóknir í þangað. Töldu þær það hafa stuðlað að því að börnin virtust vera 

tilbúin og örugg þegar loks kom að skólaskiptum. Móðir 3 var ekki viss hvernig aðlögunin 

hafði farið fram eða hversu lengi hún stóð yfir þar sem það var alfarið í höndum 

leikskólans.  

 Í bókinni Tálmar og tækifæri (2007) komu svipaðar niðurstöður í ljós en þær sýndu að í 

flestum tilfellum voru foreldrar meðvitaðir þáttakendur í aðlögunarferli barna þeirra. 

Fjórðungur foreldra töldu þó að enginn undirbúningur hafði verið fyrir grunnskólagöngu. 

Þegar starfsmenn voru spurðir út í aðlögunina svöruðu 24% starfsmanna að heimsóknir í 

tilvonandi skóla einkenndu hana. 23% að aðlögun einkenndist af fundum starfsmanna 

skólastiga og 21% svöruðu að skriflegar upplýsingar væru helst einkennandi fyrir aðlögun 

(Gretar L. Marinósson og Ingibjörg Kaldalóns, 2007). 

 Það sem vekur helst athygli mína er að skriflegar upplýsingar og fundir virðast vera 

einkennandi fyrir samvinnu skólastiganna þegar kemur að flutningi úr leikskóla yfir í 

grunnskóla eða um 44% svara. Ef sú er raunin er það ef til vill ekki athugavert að í sumum 

tilvikum fari aðlögunarferli framhjá foreldrum og ef til vill börnum þar sem aðlögun felst 

aðallega í að undirbúa og upplýsa starfsfólk. 
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 Niðurstöður rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur sýndu að leikskólastarfsmenn virðast 

kynna grunnskólastarfið með ýmsum hætti. Það virðist þó afar sjaldgæft að upplýsingar 

um starfshætti leikskóla berist í grunnskóla og ekki er sótt eftir þeim af tilvonandi 

kennurum. Eins og áður hefur komið fram bendir ýmislegt til þess að samfella í námi 

barna sé ekki veruleikinn líkt og Aðalnámskrá leikskóla (2011) og Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011) gefa til kynna. Þegar börn hefja nám í grunnskóla virðast samskipti við foreldra 

einkennast aðallega af einhliða upplýsingamiðlun til foreldra (Jóhanna Einarsdóttir, 2010; 

Aðalnámsskrá leikskóla, 2011; Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar gáfu til kynna að því meðvitaðri sem foreldrar eru um 

réttindi barna sinna, því öruggari eru þeir í samskiptum við starfsmenn. Þrautseigja og 

sérþekking foreldra virðist einnig stuðla að aukinni þjónustu við börn þeirra eins og 

niðurstöður viðtala við Móður 1 og Móður 2 gáfu til kynna. 

Foreldra eiga rétt á stuðningi og upplýsingum um réttindi barna þeirra er varða 

sérþjónustu í leik- og grunnskólum. Það er í höndum stjórnenda að koma þessum 

upplýsingum til skila (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla, 2010; 

Reglugerð um miðlun og meðferð upplýsinga um nemendur í grunnskólum og rétt foreldra 

til aðgangs að upplýsingum um börn sín, 2009). 

 Samkvæmt niðurstöðunum eru upplýsingar um réttindi barna með sérþarfir ekki jafn 

aðgengileg öllum foreldrum. Móðir 1 og Móðir 3 voru ekki meðvitaðar um réttindi barna 

með sérþarfir í grunnskólum. Móðir 1 nefndi meðal annars að það hefði auðveldað henni 

mikið ef til væri bæklingur þar sem réttindi barns hennar á þjónustu og stuðningi væru 

tekin saman. Upplifði hún að stundum virtist sem verið væri að fela réttindi barna frekar 

en að kynna þau. Móðir 3 nefndi einnig að þó svo að hún hefði haft það á tilfinningunni að 

verið væri að brjóta á réttindum barns hennar, þá gæti hún ekki vísað í réttindi sem hún 

var ekki meðvituð um. 

 Það er ljóst að niðurstöður þessa eigindlegu rannsóknar svipar mjög til niðurstaða 

annarra rannsókna. Foreldrar geta fundið fyrir óöryggi þegar börn þeirra byrja í 

grunnskóla. Foreldrar barna með sérþarfir finna þó fyrir meiri ótta og kvíða heldur en 

aðrir foreldrar ef marka má niðurstöður þessarar rannsóknar. Foreldrar barna með 

sérþarfir upplifa fyrst og fremst óvissu um það hvort almennir grunnskólar muni taka við 

börnum þeirra. Þátttakendur rannsóknarinnar höfðu allir heyrt sögusagnir þess eðlis og 
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tveir þátttakendur voru búnir að búa sig andlega undir baráttu við skólakerfið. Sú varð þó 

ekki raunin þar sem allir skólarnir tóku vel á móti börnunum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gáfu það til kynna að foreldrar upplifuðu að ekki væri alltaf tekið mark á 

skoðunum þeirra og að álit þeirra væri ekki jafngilt skoðunum starfsmanna.  

 Foreldrar upplifuðu það að þeir voru óöryggir í þekkingu sinni á réttindum barna sinna. 

Tveir af þremur þátttakendum voru ekki vissir hver réttur barnanna var á stuðningi og 

vissu ekki hvert þeir gætu sótt upplýsingar.  

 Upplifun foreldra barna með sérþarfir á aðlögunarferli einkennist af kvíða og óöryggi 

um framtíð barnanna. Foreldrar upplifa sig ekki sem þátttakendur í aðlögunarferlinu og 

finnst starfsmenn ekki taka mark á skoðunum þeirra.       

 Það er þó erfitt eins og komið var inn á í kaflanum um siðferðileg álitamál að alhæfa út 

frá niðurstöðum. Viðmælendur voru ekki valdir af handhófi og ef til vill ekki nægilega 

margir til að gefa heildræna sýn á upplifun foreldra barna með sérþarfir. Þær gefa þó góða 

innsýn í upplifun viðmælenda og eins og fyrri rannsóknir hafa sýnt  er upplifun þeirra ekki 

einsdæmi. 

 



  37 

8 Lokaorð 

Jákvæð, uppbyggileg samskipti virðast vera rauði þráðurinn í gegnum þetta verkefni. Með 

jákvæðum samskiptum er lagður grunnur að gagnkvæmu trausti sem er nauðsynlegt 

þegar kemur að því að starfa með ólíkum aðilum að sama markmiði. Virðing fyrir ólíkum 

viðhorfum og viljinn til að sjá allar hliðar mála virðist einnig skipta sköpum í samstarfi og 

til að tryggja það að allir gangi sáttir frá borði. 

 Börn eru foreldrum þeirra hjartans mál, þau eru það verðmætasta sem þeir eiga og því 

eru hagsmunir barna einnig hagsmunir foreldra. Ef foreldrar upplifa að ekki sé unnið með 

hagsmuni barna þeirra að leiðarljósi, ekki sé hlustað á vilja þeirra né sjónarmið, hefur það 

slæmar afleiðingar á upplifun foreldra eins og sýnt hefur verið fram á.  

 Það er í höndum fagaðila skólastofnanna að tileinka sér vinnubrögð sem fela í sér 

virðingu fyrir öllum, hæfileika til að setja sig í spor annarra, vinna út frá styrkleikum allra 

og taka tillit til ólíkra sjónarmiða. Styrkleikar foreldra eru sérþekking þeirra á börnum 

sínum. Það væri mikil sóun ef starfsmenn skóla létu þá þekkingu framhjá sér fara. 

 Foreldrar þurfa að vera upplýstir um réttindi og skyldur skóla gagnvart börnum sínum. 

Nauðsynlegar upplýsingar gera foreldrum kleift að standa vörð um hagsmuni barna sinna. 

Upplýstir foreldrar vita hvers þeir geta krafist og hve mikilvægt hlutverk þeirra getur verið 

í samstarfi við starfsmenn skóla. Þeir vita að þeir hafa margt um hag barna sinna að segja 

og hafa ákveðna sýn á framtíð þeirra. 

 Svo virðist sem grundvöllur samvinnu heimila og skóla einkennist ekki af valdeflingu 

foreldra heldur séu starfsmenn ráðandi afl þegar kemur að teymisvinnu. Foreldrar upplifa 

sig sem utanaðkomandi áheyrnarfulltrúa í stað mikilvægara sérfræðinga. 

 Mér þykir það mikilvægt verkefni að styrkja og styðja við hlutverk foreldra í samstarfi 

við skólanna. Enn fremur tel ég nauðsynlegt að upplýsingar um réttindi barna með 

sérþarfir séu aðgengilegar foreldrum. Mín upplifun hefur stundum verið sú að foreldrar 

þekki ekki rétt sinn þegar kemur að samstarfi við skólanna en þeirra sýn er einn 

mikilvægasti hlekkurinn í samstarfinu. 
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Viðauki 

 

Spurningar 

Var barnið í leikskóla? 

Fékk barnið einhverslags sérkennslu eða aðstoð í leikskóla? 

Hvernig var henni háttað? 

Var teymi til staðar? 

Hvenær byrjaði barnið þitt í grunnskóla?  

Hversu langt var undirbúningstímabilið fyrir skólabyrjun? 

Hvaða tilfinningar fylgdu?  

Fannst þér að aðlögunin væri einstaklingsmiðuð?  

Varst þú/þið höfð með í ráðum þegar kom að aðlöguninni? 

Tími, aðferðir við að kynna fyrir barninu nýja hluti, fara í heimsóknir með barninu?  

Var þjónustan sem barnið fékk í grunnskólanum kynnt fyrir foreldrum í aðlögunarferlinu? 

Varð þjónustan sambærileg þeirri sem barnið fékk í leikskóla? 

Hefðir þú viljað fá betri upplýsingar? 


