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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 eininga verkefni og er lögð fram til fullnaðar M.Ed.-gráðu 

í leikskólakennarafræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið 

var unnið skólaárið 2014-2015 þar sem sérkennsla var skoðuð í einum 

leikskóla í Reykjavík. 

Gagnaöflun fór fram í febrúar 2015. Rannsóknin er eigindleg tilviks-

rannsókn. Gagna var aflað með opnum viðtölum við fimm starfsmenn sem 

sinna sérkennslu, leikskólastjóra og sérkennslustjóra. Gögn sem ég hafði 

safnað í vettvangsnámi mínu haustið 2014 í sama skóla voru nýtt og voru 

þau í formi þriggja vettvangsathugana á sérkennslu og fundum.  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig sérkennslunni í 

leikskólanum Hulduborg er sinnt með von um að stjórnendur og starfsmenn 

leikskólans geti nýtt sér rannsóknina til að meta sérkennslu leikskólans. 

Hugmyndin að verkefninu kviknaði á meðan vettvangsnámi mínu stóð í 

leikskólanum Hulduborg en þá vann ég að verkefni sem tengdist sérkennslu 

leikskólans. Þar komum við auga á ýmsa vankanta í starfinu og því var 

ákveðið að ég myndi halda áfram með þetta verkefni og vinna að því í 

meistararannsókn minni.  

Halla Jónsdóttir aðjunkt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands var 

leiðbeinandi minn og Hrönn Pálmadóttir lektor við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands var sérfræðingur. Vil ég þakka þeim fyrir alla aðstoðina og 

uppbyggilega leiðsögn við gerð ritgerðarinnar.   

Þátttakendum mínum í rannsókninni; þeim sem sinntu stuðningi í 

leikskólanum, skólastjórnendum og sérkennslustjóra vil ég þakka kærlega 

fyrir að hafa gefið sér tíma til að ræða við mig og veita mér þær upplýsingar 

sem ég þurfti til að vinna þetta verk. Þórdísi Steinarsdóttur og Jónínu 

Guðrúnu Reynisdóttur þakka ég sérstaklega aðstoðina við yfirlestur og 

uppbyggilegar ábendingar við uppsetningu ritgerðarinnar. Ebbu Sif Möller 

þakka ég fyrir hjálpina við enska þýðingu á ágripi. Auk þess vil á þakka 

unnusta mínum Carli Jóhanni Gränz fyrir ómetanlegan stuðning, þolinmæði 

og hvatningu. Börnum okkar þeim Ásdísi Elvu, Rakel Ýri og Guðjóni Ívari 

þakka ég fyrir að hafa sýnt mér þolinmæði og umburðarlyndi á meðan námi 

mínu stóð. Einnig vil ég þakka foreldrum mínum og tengdaforeldrum fyrir 

að létta undir með okkur með barnapössun. Samstarfsfólki mínu og þá 

sérstaklega stjórnendum leikskólans færi ég þakkir fyrir þolinmæði og 
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umburðarlyndi fyrir fjarveru minni. Skólasystrum mínum þeim Guðrúnu 

Ósk, Heiðu Mjöll, Hildi Björgu og Ingu Þóru þakka ég sérstaklega fyrir 

stuðninginn í gegnum námið og allar þær stundir sem við áttum við 

verkefnagerð og ritgerðarskrif. Þessu verki væri ekki lokið án ykkar. 
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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvernig sérkennslu í einum 

leikskóla í Reykjavík er sinnt. Með þeirri vinnu er vonast eftir því að 

starfsmenn leikskólans geti nýtt sér rannsóknina til að meta sérkennslu 

leikskólans. Þær rannsóknarspurningar sem leitast var við að svara voru: 

 Hvernig er sérkennslunni sinnt í Hulduborg? 

 Hvernig er skipulag sérkennslunnar? 

 Hvers vegna er sérkennslan þannig? 

 Hvert er viðhorf til sérkennslunnar? 

Rannsóknin var eigindleg tilviksrannsókn sem byggir á opnum viðtölum 

við starfsmenn, sérkennslustjóra og skólastjórnendur leikskólans. Einnig var 

unnið úr gögnum sem var aflað í vettvangsnámi haustið 2014 og voru í 

formi vettvangsathugana, ásamt því að rýna í skólanámskrá leikskólans.  

Niðurstöður benda til þess að sérkennsla leikskólans sé góð. Sérkennslan 

er unnin bæði inni á deildum og í sérkennsluherbergi þó reynt sé eftir bestu 

getu að hafa stuðningsbarnið sem allra mest í hópi. Stundum koma þó upp 

aðstæður þar sem best þykir að vinna með barninu einu. Nokkrir hnökrar 

eru á skipulaginu og eru þátttakendur sammála um að það mætti vera 

betra. Það sem betur má fara felst í skipulagi sérkennslunnar, ásamt því að 

upplýsingaflæði mætti vera betra. Eins finnst þátttakendum sérkennslan 

vera heldur umfangsmikil og margir stuðningsaðilar sem sinna sér-

kennslunni ásamt því að það eru stærri fatlanir nú en áður. Þátttakendum 

finnst aðgengi að sérkennslustjórum leikskólans ábótavant en flestir þeir 

sem sinna sérkennslunni eru þó mjög ánægðir með sérkennsluna. Viðhorf 

leikskólastjórans til sérkennslu smitar mikið út frá sér til starfsmanna 

skólans. Hugmyndafræði leikskólans byggir á því að notast við flæði þar sem 

börn hafa greiðan aðgang að leikefni sínu. Starfsfólk leikskólans þarf að geta 

lesið vel í börnin til að átta sig á því sem börnin vilja gera og hjálpa þeim við 

að ná markmiðum sínum í flæðinu. Stjórnendur skólans segja að starfsfólk 

þeirra þurfi jafnframt að geta lesið vel í aðstæðurnar og ef allt þetta virkar 

er árangurinn ótrúlega mikill fyrir sérkennslubörn sem og önnur börn 

leikskólans.  
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Abstract 

„The support makes all the difference“ 

Special needs education in early childhood education 

 

The main goal of this study was to see how special educational needs 

program is managed in a preschool in Reykjavik. The purpose of this study is 

to help assess the special educational needs work in the preschool. In this 

study the following questions are hoped to be answered: 

 How is special educational needs program in Hulduborg? 

 What is the structure of the special educational needs program? 

 Why is the special educational needs program that way? 

 What is the perspective of the special educational needs program? 

This study was qualitative case study based on open interviews with 

teachers, special educational needs manager and the head teacher of the 

preschool. Data from practicum and curriculum was used as well.  

Results of this study show that the special educational needs program in 

the preschool is good. The special educational needs program works both 

within classes and in private sessions. Most often the child that needs 

support belongs to a class but depending on situations can be removed 

from the class and taught/supported privately. There are a few flaws within 

the program that need enhanced. Like the information flow is not good 

enough. The special educational needs program is very extensive and varied 

therefore has many teachers, as there are more children diagnosed with 

special needs every year. The preschool teachers complain about lack of  

access to special educational needs manager but are in general happy with 

the program. The preschool manager´s attitude towards the special 

educational needs program reflects the opinion of all the teachers. The 

ideology is that children have free play and easy access to toys or games. 

The preschool teachers must be able to understand and realise what the 

children want to do and need to be able to help them achieve their goals 

through free play. They must also be able to read every situations 

differently as the reward can be significant for the children including the 

ones with special needs is words from the head teacher. 
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1 Inngangur 

Viðfangsefnið í þessari rannsókn er sérkennsla í einum leikskóla í Reykjavík. 

Sérkennsla og sérkennslutímar eru yfirhugtök sem notuð eru til að 

skilgreina það fjármagn og aðstoð sem leikskólar fá vegna barna með 

sérþarfir. Í leikskólanum er svo ákveðið hvernig nýta á þessa sérkennslutíma 

til stuðnings barninu með því að notast við einstaklingsnámskrá. 

Sérkennslutímarnir eru notaðir á markvissan og faglegan hátt í samræmi við 

þarfir barnsins. Í leikskólanum er áhersla lögð á að barnið sé fullgildur 

meðlimur leikskólasamfélagsins og eru einstaklingsnámskrár einnig notaðar 

í því samhengi. Ávallt þarf að rökstyðja hvers vegna tilteknar námsaðferðir 

eru valdar, hvort sem þörfum barnsins er mætt með því að vinna með það í 

hópi barna eða vinna með það eitt og sér (Reykjavíkurborg, 2009). 

Barn með sérþarfir er barn sem verður að taka sérstakt tillit til í 

leikskólanum vegna fötlunar, þroskafrávika eða félagslegra og tilfinninga-

legra erfiðleika. Hér er átt við börn sem eiga við langvarandi erfiðleika að 

stríða og börn sem geta komist yfir vanda sinn með íhlutun. Hvert og eitt 

barn þarf að fá viðfangsefni við sitt hæfi. Alltaf skal passa upp á að jafnvægi 

og jafnrétti sé í barnahópnum. Leiðsögn og stuðningur skal taka mið af 

þörfum barnsins og fara fram í samvinnu við foreldra. Passa þarf upp á að 

barnið einangrist ekki, aðlagist vel barnahópnum og einnig skal virða að 

leikurinn er aðalnámsleið barnsins (Reykjavíkurborg, 2009). 

Rannsóknin sem hér er til umfjöllunar er tilviksrannsókn á sérkennslu 

sem gerð var í leikskólanum Hulduborg. Tekin voru viðtöl við nokkra af þeim 

starfsmönnum sem sjá um sérkennsluna í leikskólanum; leikskólastjóra, 

sérkennslustjóra og einn kennara sem sinnir bæði stöðu aðstoðar-

leikskólastjóra og sérkennslustjóra, og spurt var um hvernig sérkennslu er 

sinnt í Hulduborg. Einnig var spurt um viðhorf starfsfólks til sérkennslunnar 

og hvernig skipulag sérkennslunnar væri ásamt því hvernig þeim fyndist 

sérkennsla leikskólans vera. Vettvangsathuganir sem hafði verið safnað í 

vettvangsnámi í Hulduborg haustið 2014 voru nýttar. 

1.1 Kveikjan að verkefninu 

Hugmyndin kviknaði eftir samtal við leikskólastjóra Hulduborgar þar sem 

rætt var um heppilegt verkefni sem gæti hentað skólanum og rannsakandi 

gæti unnið. Verkefnið var í byrjun unnið í tengslum við vettvangsnám 
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rannsakanda í námskeiðinu Fræði og starf II við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands og sáum við að hægt væri að þróa það áfram svo úr yrði 

meistaraverkefni. Það helsta sem leikskólastjórarnir vildu að yrði rannsakað 

og skoðað var sérkennslan í leikskólanum. Við gerð starfendarannsóknar í 

námskeiðinu Fræði og starf II kom í ljós að sú sérkennsla sem barn hafði 

notið hafði ekki skilað sér á milli deilda. Þetta tiltekna barn er með greiningu 

og á tvo tíma í stuðning sem þýðir að það nýtur stuðnings starfsmanns í tvo 

tíma dag hvern. Barnið átti mjög erfitt félagslega og sýndi óæskilega 

hegðun. Þegar farið var að skoða barnið í tengslum við vettvangsverkefnið 

kom í ljós að allur sá árangur sem hafði náðst með sérkennslunni í að styðja 

barnið í því að passa í hópinn var horfinn. Barnið dró sig mikið út úr 

hópnum, leitaði ekki í hópinn og lék sér ekki mikið með hinum börnunum. 

Við nánari skoðun kom í ljós að upp á vantaði að réttar upplýsingar kæmust 

til skila til viðeigandi aðila. Ákveðið var að halda áfram og þróa verkefnið út í 

það að vera meistararannsókn með það fyrir augum að skoða sérkennsluna 

í Hulduborg betur. 

1.2 Markmið 

Í þessari rannsókn er skoðað hvernig sérkennslu í Hulduborg er sinnt. Með 

þeirri vinnu er vonast eftir því að skólastjórnendur og starfsfólk leikskólans 

geti nýtt niðurstöður rannsóknarinnar til að meta sérkennslu leikskólans og 

sjá þá hvort starfið sé í takt við það sem haft var í huga. Með því að skoða 

sérkennsluna sést hvað er gert í leikskólanum þegar kemur að því að vinna 

með börnum með sérþarfir. Skoðað verður hvernig sérkennslunni er sinnt, 

hverjir hafa umsjón með sérkennslunni og hverjir sjá um að sinna stuðningi 

ásamt því að sjá hvert viðhorf starfsfólks leikskólans er til sérkennslunnar. 

Áhugi rannsakanda á þessu verkefni er mikill, þegar ég hóf störf í leikskóla 

var ég heltekin af hræðslu ef til þess kom að vinna með þeim börnum sem 

þurftu einhvern stuðning í leikskólanum. Með tímanum fór mér að finnast 

slík verkefni áhugaverð og skemmtileg. Þegar ég hóf nám í leikskóla-

kennarafræðum var það alltaf sérkennslan sem heillaði og þegar kom að 

vali á kjörsviði í meistaranáminu þá var engin spurning að fara þá leið sem 

tengdist sérkennslu; nám og kennsla í skóla án aðgreiningar í fjölmenningar-

samfélagi. 

1.3 Rannsóknarspurningar 

Þær rannsóknarspurningar sem leitast er við að svara í rannsókninni eru: 

 Hvernig er sérkennslunni sinnt í Hulduborg? 

 Hvernig er skipulag sérkennslunnar? 
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 Hvers vegna er sérkennslan þannig? 

 Hvert er viðhorf  til sérkennslunnar? 

Leitað var svara við rannsóknarspurningum með því að notast við 

eigindlega rannsóknaraðferð. Rannsóknin er tilviksrannsókn og var sér-

kennsla skoðuð í einum leikskóla höfuðborgarinnar, Hulduborg. Tekin voru 

viðtöl við fimm starfsmenn leikskólans sem sinna stuðningi, leikskólastjóra, 

annan aðstoðarleikskólastjórann og sérkennslustjóra. Einnig var notast við 

vettvangsnótur af sérkennslufundi sem rannsakandi sat á meðan vettvangs-

námi stóð. 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Rannsóknarritgerðinni er skipt upp í fimm meginkafla. Fyrstur er inngangur, 

honum er svo skipt upp í kafla þar sem farið er í aðdraganda rann-

sóknarinnar, markmið hennar, rannsóknarspurningar og hvers vegna þetta 

viðfangsefni varð fyrir valinu. Annar kafli fjallar um þá fræðilegu þætti sem 

tengjast viðfangsefninu og skilgreiningar á hugtökum. Þriðji kafli fjallar svo 

um rannsóknina sjálfa, hún er kynnt ásamt rannsóknaraðferðinni sem 

notast var við auk þess sem greint er frá vali á þátttakendum. Farið er í 

greiningu og úrvinnslu gagna ásamt því að tæpt er á þeim siðferðislegu 

álitamálum sem geta komið upp. Í fjórða kafla er farið yfir helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar. Fimmti kaflinn er umræðukafli þar sem leitast 

er við að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í upphafi 

rannsóknarinnar. Niðurstöður eru svo tengdar við þær fræðilegu heimildir 

sem fjallað var um í þriðja kafla. Því næst eru lokaorð þar sem niðurstöður 

verða teknar saman í stuttu máli og þær hugmyndir sem kviknuðu við gerð 

rannsóknarinnar eru ræddar. Að lokum er skrá yfir þær heimildir sem 

notaðar voru við vinnu þessa verkefnis. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtakið skóli án aðgreiningar og hvaða 

hugmyndafræði liggur þar að baki, farið verður í rannsóknir á sviðinu þar 

sem litið er á skólastarfið annars vegar og hins vegar kennarann. Lög og 

alþjóðasamþykktir um skóla án aðgreiningar verða skoðuð og farið verður 

yfir námskrár skólastiganna, því næst verður greint frá sérkennslu í 

leikskólum fyrr og nú. Hugtakið snemmtæk íhlutun verður einnig skoðað og 

rætt verður um foreldrasamstarf ásamt því að farið verður í einstaklings-

miðað nám. Skoðað verður hvert hlutverk þeirra sem sinna stuðningi í 

leikskólum er. Að lokum verður fjallað um leikinn. 

2.1 Skóli án aðgreiningar 

Skóli fyrir alla eða skóli án aðgreiningar (e. inclusive school), er skólastefna 

þar sem náms- og félagslegum þörfum allra nemenda er mætt í almenna 

skólakerfinu. Þessi stefna hefur haft áhrif á skólastarf í löndum víða um 

heim síðustu ár (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). 

2.1.1 Hugmyndafræði 

Upp úr 1990 fór hugmyndin um nám án aðgreiningar að ryðja sér til rúms. 

Með þeirri hugmyndafræði er viðurkennt að nemendur eru ólíkir og að 

sinna eigi þörfum hvers og eins (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2002). Margar 

ósamhljóða skilgreiningar eru til yfir stefnuna skóli án aðgreiningar, af þeim 

orsökum er ekki vitað hvernig framkvæmd hennar eigi nákvæmlega að vera. 

Skilgreiningar eru mismunandi bæði á milli landa og landshluta í hverju landi 

fyrir sig (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Hermína Gunnþórsdóttir (2010) 

segir frá Clark, Dyson og Millward (1995) sem nefna að stefnan um skóla án 

aðgreiningar geti haft fjölbreyttar tengingar en þeir nefna sex þætti sem 

stefnan getur haft tengingar til; þær eru stefnumótun, stofnanir, kennarar 

og kennaramenntun, bjargir, uppeldisfræði og námskrá og gildi. Í rannsókn 

Hermínu (2010) sem fjallar um viðhorf kennara í skóla án aðgreiningar 

kemur fram að kennarar í Hollandi eru óöruggir um hvort skóli án 

aðgreiningar eigi að vera við lýði þar sem þeir sjá ekki fram á að það sem 

þurfi til að tryggja bestu aðstæður fyrir skóla án aðgreiningar verði gert. 

Íslensku kennararnir byrjuðu aðlögunarferlið án þess að vita út í hvað þeir 

væru að fara og án vitundar um hvað framtíðin myndi færa þeim. Á Íslandi 
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virðist þróunin vera komin lengra á veg en í Hollandi þar sem hér kemur 

skýrt fram í lögum að börn eiga rétt á að fá námsþarfir sínar uppfylltar í 

almennum skólum (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). 

Alls staðar í heiminum hefur verið mikið rætt um að hugmyndir um skóla 

án aðgreiningar séu góðar en það sé ekki hægt að framkvæma þær. 

Markmiðið með stefnunni er að minnka aðgreiningu sem útilokar 

minnihlutahópa eða flokkun fólks eftir kyni, þjóðfélagsstöðu, fötlun, 

þjóðerni, fjölskyldubakgrunni eða námslegri færni. Þegar verið er að skipu-

leggja nám án aðgreiningar er hugað markvisst að því að draga úr 

hindrunum sem standa í vegi fyrir aukinni náms- og félagslegri þátttöku allra 

barna (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Skóli án 

aðgreiningar er hugmyndafræði sem stuðlar að því að börn með sérþarfir 

gangi í skóla með vinum sínum og nágrönnum en fái þó þann stuðning sem 

þau þurfa til að læra og ná markmiðum sínum. Skóli án aðgreiningar nær 

ekki eingöngu yfir börn með sérþarfir heldur yfir öll börn. Börn með 

sérþarfir er fjölbreyttur hópur barna með mismunandi þarfir. Það eru börn 

sem eru með ýmis konar fatlanir, veikindi eða raskanir eins og þroska-, 

hegðunar-, og eða geðraskanir (Umboðsmaður barna, e.d.). 

Þó þarf ekki að fara lengra en 30 ár aftur í tímann til að finna dæmi þess 

að börn með sérþarfir voru útskúfuð úr almennum skólum og mörg þessara 

barna fengu enga menntun (Brownell, Smith, Crockett og Griffin, 2012). 

Skóli án aðgreiningar var upphaflega barátta foreldra fatlaðra barna fyrir því 

að börnin þeirra fengju að ganga í skóla með ófötluðum jafnöldrum sínum. Í 

dag er litið á skóla án aðgreiningar sem skóla- og menntastefnu sem byggir 

á mannréttindum og gildir fyrir alla nemendur alveg sama hvort þau eru 

fötluð, með einhvers konar raskanir eða eru alheilbrigð; allir eiga rétt á 

skólagöngu (Hrund Logadóttir, Steinunn Ármannsdóttir og Sara Björg 

Ólafsdóttir, 2012). Í stefnu Reykjavíkurborgar um skóla án aðgreiningar er 

hugtakið skóli án aðgreiningar skilgreint svo: 

Skóli án aðgreiningar byggir á viðurkenningu og þátttöku allra 

nemenda. Námskráin er merkingarbær fyrir alla nemendur og 

námsumhverfið einkennist af margbreytileika. Allir nemendur 

njóta virðingar og ná besta mögulega árangri. Skólastarf án 

aðgreiningar er ferli í sífelldri þróun, allt skólastarfið er 

heildstætt og samþætt og stuðningur er veittur eftir þörfum 

hvers og eins (Hrund Logadóttir o.fl., 2012, bls. 19). 

Skóli án aðgreiningar hefur tengst umræðunni um almenn mannréttindi 

töluvert og þá einkum þegar kemur að því að fatlaðir hafi sama rétt og 
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ófatlaðir í samfélaginu. Að mati margra sem um þessi mál hafa fjallað á 

aðgreining á milli fatlaðra og ófatlaðra ekki að eiga sér stað. Í 

mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna, Mannréttindasáttmála Evrópu 

og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna koma þessi sjónarmið fram. Með 

mannréttindasáttmálum er réttur einstaklinga jafnaður og dregið úr 

mismunun milli fatlaðra og ófatlaðra (Arthur Morthens, 2004). 

2.1.2 Rannsóknir á sviðinu ― skólastarf 

Börnum hefur fjölgað í skólum og leikskólum, á sama tíma hefur börnum 

með sérþarfir fjölgað og eiga þessi börn rétt á þjónustu við hæfi. Eins og 

áður hefur komið fram eiga öll börn rétt á að vera í almenna skólakerfinu. 

Öll börn eru saman í hóp og reynt er að skapa umhverfi sem tekur tillit til 

þarfa allra. Það er passað upp á að þjónusta þau börn sem þurfa einhverja 

aðstoð eins og best verður á kosið hverju sinni. Deilt hefur verið um það í 

flestum löndum hvort börn með sérþarfir eigi rétt á að vera í hinu almenna 

skólakerfi og hvort það komi ekki niður á hinum nemendunum. Ekki ætti að 

skipta máli hvort börnin séu með sérþarfir eða ekki þar sem þau hafa rétt á 

því að vera í hinu almenna skólakerfi (Kemple, 2004). Í rannsókn Elsu 

Sigríðar Jónsdóttur (2002) kemur fram að í þeim leikskólum sem vinna sam-

kvæmt skóla án aðgreiningar er unnið með þau börn sem hafa sérþarfir sem 

mest inni á deildum svo þau séu sem mest í barnahópnum. Einnig er leitast 

við að dreifa umönnun og kennslu barnsins með sérþarfirnar á allt starfsfólk 

deildarinnar. Í tveimur rannsóknum sem Elsa Sigríður Jónsdóttir (2003) 

greinir frá segir að foreldrar fatlaðra barna telji leikskóladvöl barna þeirra 

mikilvæga og finnist hún staðfesta að börnin þeirra tilheyri hópi annarra 

barna. 

Út frá hugmyndafræði skóla án aðgreiningar er markmið sérkennslunnar 

að minnka áhersluna á sérþarfir barnsins og upphefja tækifærin sem það 

hefur í að taka þátt í hinu almenna skólakerfi. Börn með sérþarfir fá ekkert 

út úr námskránni í hinu almenna skólakerfi nema kennarinn viðurkenni 

þarfir barnsins, réttindi þess og veiti barninu þann stuðning sem það þarf.  

Purdue (2009) skoðaði í doktorsrannsókn sinni árið 2004 hindranir og 

leiðbeiningar um nám án aðgreiningar fyrir börn með sérþarfir í leikskólum. 

Markmiðið var að rannsaka hvernig og af hverju sumir leikskólar notast við 

nám án aðgreiningar á meðan aðrir útiloka börn með sérþarfir. 

Doktorsrannsókn hennar var gerð í leikskólum í Nýja Sjálandi. Það virðist 

vera að í sumum leikskólum sé erfitt að vinna eftir skólastefnunni skóli án 

aðgreiningar þar sem kennurum og öðru starfsfólki skólans finnist vera 

ákveðin kvöð að taka á móti börnum með sérþarfir. Foreldrar sem tóku þátt 
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í rannsókninni nefndu að þau hefðu þurft að berjast fyrir rétti barna sinna 

svo þau fengju að vera í leikskóla í hverfinu og/eða farið með barnið í 

leikskóla þar sem það var velkomið. Purdue (2009) kemur inn á orð Ballard 

sem segir að á meðan það eru tvenns konar nemendahópar og tvenns 

konar menntun, annars vegar almenn og hinn vegar ætluð börnum með 

sérþarfir, eiga börn með sérþarfir það í hættu að vera litin sem annars 

flokks og ekki talin velkomin í almenna skóla. Purdue (2009) kemur líka inn á 

að margir leikskólakennarar og stjórnendur séu tilbúin að taka á móti 

stefnunni skóli án aðgreiningar og vilji vinna eftir henni og þróa. 

Elsa Sigríður Jónsdóttir gerði árið 2011 úttekt á sérkennslu í fimm 

leikskólum í Reykjavík og var sú skýrsla unnin fyrir Leikskólasvið Reykjavíkur. 

Markmiðið var að komast að því hvernig sérkennslan er framkvæmd og 

hvert viðhorf starfsfólks og foreldra væri til þjónustu við börn með sérþarfir 

(Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2011). Í skýrslu Elsu Sigríðar (2011) kemur fram að 

þegar grunur leikur á að um seinkaðan þroska sé að ræða fer í gang ákveðið 

ferli. Deildarstjórar ræða við sérkennslustjóra ef þeir eru til staðar í 

leikskólanum. Í framhaldi af því er farið að fylgjast með barninu. Næsta 

skref er að ræða við foreldra og þeir beðnir um að fylla út íslenska þroska-

listann eða smábarnalistann og í framhaldi af því er haft samband við 

viðkomandi þjónustumiðstöð. Þegar mál hafa borist til þjónustumiðstöðva 

er þeim að einhverju leyti forgangsraðað, ef grunur er um einhverfu fer það 

mál í forgang. Biðtími eftir að málið verði tekið upp getur verið langur, allt 

að níu mánuðir. Ef þekking er til staðar í leikskólanum er farið í það að veita 

barninu stuðning strax.  

Viðmælendur Elsu nefndu að stuðningurinn yrði að fara fram í leik, 

annars næðist ekki mikill árangur. Sérkennsluráðgjafar hvetja mikið til þess 

að farið sé að vinna með barninu þrátt fyrir að greining liggi ekki fyrir (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2011). Elsa Sigríður (2011) komst að því að skipulag 

sérkennslu í leikskólum er fjölbreytt. Það er ekki sjálfgefið að sérkennslu-

stjóri sé starfandi í leikskólum en mikil ánægja er með þá þar sem þeir eru 

starfandi. Sérkennslan í leikskólum er mismikil og misjafnt hvort sérkennslu-

stjóri nái að vera stuðningsaðili barnanna eða hvort þurfi að ráða sérstakan 

stuðningsaðila fyrir börnin. Ef stuðningsaðilar sjá um að sinna stuðningi fá 

þeir leiðsögn og ráðgjöf hjá sérkennslustjóra. Stuðningsaðilum finnst þeir 

upplifa mikla togstreitu í starfi sínu þar sem þeir eru oft ekki vissir hvort þeir 

eigi að sinna starfi deildarinnar eða einungis vinna með sitt stuðningsbarn. Í 

sumum leikskólunum voru haldnir vikulegir fundir þar sem sérkennslustjóri 

boðaði deildarstjóra og stuðningsaðila til að ræða málefni þeirra barna sem 

voru með sérkennslu. Mikil ánægja var með þessa fundi. 
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Í skýrslu Elsu Sigríðar (2011) kemur fram að flestir viðmælendur hennar 

voru þeirrar skoðunar að sérkennslan eigi að fara fram í barnahópnum. Það 

eru hins vegar skiptar skoðanir á því hvenær eigi að taka barnið út úr 

hópnum og kenna því einslega og hvort að það sé orðið of mikið um að 

barnið sé tekið út. Nefnd eru dæmi um að börnin kunni alla stafina og eru 

þá oft komin fram úr þekkingu jafnaldra sinna, en geta ekki verið í hópi því 

þau kunna ekki félagsleg samskipti. Þau fara á mis við svo mikið sem er að 

gerast inni á deildum og í samskiptum við hin börnin ef þau eru tekin mikið 

út af deildinni. Aðrir viðmælendur voru hins vegar á því máli að einstaklings-

þjálfun væri nauðsynleg og höfðu engar áhyggjur af einveru barnanna, töldu 

þeir nauðsynlegt að leggja grunn hjá barninu sem hægt væri að byggja ofan 

á. Þessi atriði eru greinilega mjög umdeild. Fram kom að opið skipulag eða 

flæði virðist henta börnum með sérþarfir ágætlega og kom það henni 

skemmtilega á óvart. 

Litið var á sérkennslubörnin í leikskólunum sem eðlilegan hlut af 

barnaflórunni. Oft komu þó upp aðstæður þar sem annríki kennaranna setti 

strik í reikninginn og þeim fannst erfitt að sinna sérkennslubörnunum. Í 

einum leikskólanum voru þær vinnureglur að eingöngu starfsmenn á þeirri 

deild sem barnið var á grípi inn í mál sérkennslubarnsins ef barnið lendir í 

þeim aðstæðum að þurfa aðstoð í útiveru eða þess háttar. Deildarstarfs-

menn voru vel inni í málum barnsins, en það var ekki endilega verið að deila 

því með öðrum deildum (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2011). Viðhorf starfsfólks 

til sérkennslubarna var mjög gott. Starfsfólkið átti þó misauðvelt með að 

vera í kringum börn með einhvers konar frávik eða fötlun. Í einum leik-

skólanum var viðhorfið þannig að ekki væru nein sérstök sérkennslubörn 

heldur væru öll börn með sérþarfir. Komið var inn á að teymisfundir væru 

haldnir í öllum þessum leikskólum og þá með foreldrum sérkennslu-

barnanna. Nefnt var að samráðsfundir væru nokkrum sinnum á ári og mikil 

ánægja væri með þá fundi. Komið var inn á að leikskólarnir voru í samvinnu 

við sálfræðinga og sérkennsluráðgjafa á þjónustumiðstöðvum, Þroska- og 

hegðunarstöð barna og í sumum tilvikum við Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins. Samvinnan við þessar stofnanir gekk vel. Erindum sem send væru til 

þjónustumiðstöðva væri þó oft seint svarað ásamt því að biðtími eftir 

sérfræðingi gæti verið margir mánuðir. Fram kom að kerfið væri of 

þunglamalegt og að ráðgjöf til foreldra væri minni en áður var sem er 

óásættanlegt (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2011).  

Allir stjórnendur leikskólanna voru sammála um að foreldrasamstarf 

væri eitthvað sem skipti miklu máli, þá sérstaklega þegar börn eru með 

sérþarfir. Samstarfið gekk í grófum dráttum mjög vel. Mikil ánægja var með 

teymisfundi sem foreldrar, leikskólakennarar og starfsfólk þjónustu-
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miðstöðva situr og þeir taldir mikilvægir til að halda utan um samstarfið. 

Foreldrar voru yfirleitt mjög ánægðir með starfið í leikskólanum en oft ríkir 

sú hugmynd hjá foreldrum að sérkennsla fari fram þannig að barnið sé eitt 

með stuðningsaðila sínum. Ef til vill þarf að útskýra betur fyrir foreldrum 

hvað felst í sérkennslunni. Þeir foreldrar sem áttu börn í leikskólanum sem 

notaðist við flæði eða opið skipulag sögðu að það hentaði sérkennslu-

börnum ótrúlega vel, líka þeim börnum sem væru með ofvirkni og athyglis-

brest sem mætti halda að þyrftu ákveðinn ramma. Reynslan er sú að börnin 

blómstra í flæðinu (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2011).  

Niðurstöður þessarar skýrslu leiða í ljós að börn með sérþarfir eru talin 

sjálfsögð í leikskólanum og að allir eru boðnir og búnir að taka á móti þeim. 

Hins vegar er oft mikið að gera í leikskólanum svo starfsfólki finnst það ekki 

ná að sinna þessum börnum eins vel og þau vildu gera. Skortur er á 

fagmenntuðu fólki í sérkennsluna eins og í önnur störf leikskólans. Sér-

kennslustjórar sinna lykilhlutverki þegar kemur að samskiptum við foreldra 

og utanaðkomandi aðila ásamt því að halda utan um skipulag og kennslu 

sérkennslubarna. Í skýrslunni kemur í ljós að sérkennslan er með ýmsu móti 

og að stuðningsaðilar eru ráðnir þegar barnið hefur fengið úthlutað tímum. 

Stuðningsfulltrúar eru þó óöruggir með hlutverk sitt og eru ekki vissir hvort 

þeir eigi að tilheyra deildinni eða sinna barninu eingöngu. Niðurstöður sýna 

líka að samhljómur er hjá þeim kennurum sem rætt var við um að 

sérkennslan ætti að fara fram inn á deildum, en það eru skiptar skoðanir um 

það hvenær stuðningsbarnið ráði ekki við að vera innan um önnur börn 

(Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2011). 

Fyrirkomulag skólastarfs án aðgreiningar hefur mótast af margs konar 

áhrifum í hinum ýmsu löndum, helstu mótunaráhrifin eru ígrundun, túlkun 

hugmynda og reynsla hvers staðar fyrir sig. Það mikilvægasta er að strangt 

til orða tekið getur þessi skólastefna átt sér stað hvar sem er í heiminum. 

Skólastarf án aðgreiningar er hins vegar flókið og krefjandi viðfangsefni sem 

krefst samvinnu. Því má líta svo á að skóli án aðgreiningar nái aldrei 

fullkomlega að festa sig í sessi heldur sé ferðalag sem aldrei tekur enda. 

Mikilvægasta undirstaða árangurs í að koma á skóla án aðgreiningar sé 

staðföst trú á gildi samvirkni, jafnrétti og að það séu grundvallar-

mannréttindi að njóta menntunar (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2002). 

Það heyrast háværar gagnrýnisraddir um hugmyndafræði skóla án 

aðgreiningar sem koma úr ýmsum áttum. Það heyrist þó hæst í þeim sem 

hafa sterkar skoðanir á skólakerfinu; hvernig það á að vera og hvernig skólar 

eiga að vera reknir. Þeir sem eru hvað mest andsnúnir stefnunni segja skóla 

án aðgreiningar vera óraunhæfa stefnu sem er komin frá einhverjum 
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utanaðkomandi sem veit lítið sem ekkert um skóla og hvernig þeir starfa 

(Sapon-Shevin, 2007). 

2.1.3 Rannsóknir á sviðinu ― kennarar 

Kennarar sem vinna eftir þessari hugmyndafræði þurfa að vita nákvæmlega 

hvað þeir eiga að gera þegar unnið er með barn með sérþarfir og hvað þarf 

að gera til að barnið verði góður nemandi. Góðir kennarar eru áhrifaríkir, 

úrræðagóðir, snjallir og hugsandi. Þeir trúa því að nemendur með sérþarfir 

geti orðið fyrirmyndarnemendur með jákvæðan námsárangur ef kennarar 

vinna eftir ákveðnum áætlunum (Brownell o.fl., 2012). Stjórnendur skóla 

eiga oft erfitt með að ná að innleiða þær stefnur og strauma sem þeir ætla 

að vinna eftir. Til að það sé hægt þarf starfsfólk skólans að vera í stakk búið 

til að vinna þá vinnu sem þarf til að klára verkefnið. Til að hægt sé að 

innleiða nám án aðgreiningar þarf fólk líka að gera miklar breytingar bæði 

hjá sjálfu sér og í umhverfi sínu ásamt því að uppræta eigin fordóma og 

fyrirfram mótaðar skoðanir. Kennarar sem ætla að vinna eftir þessari 

hugmyndafræði þurfa að vera viðbúnir því að breyta starfsháttum sínum. 

Um leið og kennarar hafa ákveðið að stíga skrefið til fulls getur kennsla án 

aðgreiningar hafist (Booth, Ainscow og Kingston, 2006). 

Miklar áhyggjur hafa verið af þeim börnum sem eiga við 

hegðunarvandamál að stríða, að þau verði til vandæða og valdi usla í 

skólanum. Ávallt þarf að passa upp á að kennarinn sé ekki einn með allan 

bekkinn eða deildina þegar börn með hegðunarvanda eru í hópnum, það að 

skilja kennara eftir einan með barn sem hefur enga stjórn á skapi sínu er 

ekki nám án aðgreiningar. Stuðningur á alltaf að vera til staðar, bæði til að 

hjálpa barninu og kennaranum. Hin börnin verða líka fljótt skilningsríkir og 

styðja við barn sem á við hegðunarvanda að stríða. Það hefur jafnframt 

verið sagt af þeim sem vinna með einstaklingum sem eiga við hegðunar-

vanda að stríða að einmanaleikinn sé ein af orsökum slæmrar hegðunar, því 

er mikilvægt að hafa börn með hegðunarvanda í hóp með öðrum börnum 

(Sapon-Shevin, 2007). 

Elsa Sigríður Jónsdóttir og Hrönn Pálmadóttir (2008) gerðu starfenda-

rannsókn þar sem markmið verkefnisins var að leikskólakennarar myndu 

eflast í starfi með því að skoða eigin vinnubrögð og verða hæfari til að mæta 

fjölbreyttum barnahópi í leikskólum, ásamt því að mynda samfélagslega 

umræðu og fagmennsku. Unnið var með kennurunum til að laða fram þeirra 

þekkingu á börnum og aðstæðum án þess þó að kenna þeim hvernig ætti að 

gera. Þátttakendur ræddu saman um reynslu sína og reyndu að finna leiðir 
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til að geta komið betur til móts við þann fjölbreytta barnahóp sem er í 

leikskólanum. 

Þær Elsa Sigríður og Hrönn (2008) segja frá að rannsóknir hér á landi hafi 

leitt í ljós að þau börn sem tilheyra jaðarhópum hafi átt erfitt uppdráttar við 

að öðlast jafnræði í leikskólanum á við önnur börn. Dóra S. Bjarnason (1998) 

rannsakaði viðhorf starfsfólks til barna með fötlun. Tíu árum seinna var sú 

rannsókn endurtekin og niðurstöðurnar höfðu breyst þar sem viðhorf 

gagnvart námi án aðgreiningar hafði breyst á þessu tímabili. 

Í rannsókn Elsu Sigríðar og Hrannar (2008) er komið inn á hvort 

leikskólinn sé fyrir alla; hvort námskrár leikskólanna taki mið af réttindum 

og þörfum allra barna og hvaða þyrfti að vera til staðar svo hægt væri að 

taka á móti börnum með sérþarfir. Leikskólakennarar sem þær ræddu við 

sögðu að greiningar á sérþörfum hefðu aukist og það sé skilyrði þess að 

barn fái úthlutað stuðningstíma. Skipulag sérkennslunnar var rætt, hvernig 

best þyki að vinna sérkennsluna og hvert hlutverk sérkennarans væri. Í 

þessari rannsókn kom fram að ófaglærðir leiðbeinendur væru ekki nægilega 

hæfir til þess að sjá um stuðning við börn með sérþarfir, þrátt fyrir að það 

sé það sem gengur og gerist í leikskólum landsins. Kennararnir voru 

sammála um að starfsfólk leikskóla ætti að vera áhugasamt, vera hæft í 

starfið og vel menntað. Einnig var nefnt að samstarf um málefni sér-

kennslunnar þyrfti að vera til að ræða saman um hvernig unnið væri að 

málunum (Elsa Sigríður Jónsdóttir og Hrönn Pálmadóttir, 2008). 

Þær Elsa Sigríður og Hrönn (2008) segja frá því að þau börn sem tilheyra 

jaðarhópum hafi átt erfitt uppdráttar. Þær koma inn á að lögð sé áhersla á 

að fagmennska kennara feli það í sér að hugsað sé jafn mikið um öll börn og 

þá eru börn í jaðarhópum ekki undanskilin. Jafnframt kom fram að starfsfólk 

leikskóla hefur vilja til að sinna þessum hópum betur en viðhorf og 

aðstæður í leikskólum virðast hindra að hugmyndir sem kennarar hafi náð 

að verða að veruleika. 

Eins og fram hefur komið hefur umræðan um skóla án aðgreiningar 

sífellt aukist og fagfólk orðið meðvitaðra um mikilvægi þess að bjóða öllum 

nemendum þátttöku í hinum almennu skólum samfélagsins. Þegar mikið er 

um að nemendur geti ekki nýtt sér þessar hefðbundnu kennsluaðferðir í 

almenna skólakerfinu verða skólarnir að grípa til nýrra leiða í kennslu eigi 

þessir nemendur að hafa sömu tækifæri og aðrir til náms. Í kennara-

menntuninni er skóli án aðgreiningar orðinn fastur liður og fræðsla um 

þetta efni er í boði fyrir starfandi kennara. Þrátt fyrir að sífellt birtist fleiri 

greinar eftir viðurkennda fræðimenn um þetta mikilvæga efni virðist erfitt 

að ná að festa þessa hugmyndafræði í sessi. Við Íslendingar erum þó sú 
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Evrópuþjóð sem hefur náð lengst í átt að skóla án aðgreiningar og að sú 

stefna sé ríkjandi hér á landi (Guðrún Þóranna Jónsdóttir, 2005). 

Í dag ætti að vera augljóst að nám án aðgreiningar er ekki eitthvað sem 

snýr eingöngu að sérkennslu. Það snýst ekki um að leyfa þeim sem þurfa 

stuðning í námi sínu að vera í almennum skólum né er það greiðastarfsemi 

fyrir minnihlutahópa. Frekar ætti að líta á þessa stefnu sem gjöf til okkar 

sjálfra þar sem hún hjálpar okkur að opna augun fyrir því að líta á alla sem 

jafningja. Nám án aðgreiningar snýst um viðurkenningu, um að tilheyra og 

að sjá alla sem flókna og dýrmæta einstaklinga. Nám án aðgreiningar er ekki 

bara skólastefna, það snýst um að byggja upp samfélag þar sem allir er 

metnir að verðleikum og fagnað sem mikilvægum hluta af samfélaginu 

(Sapon-Shevin, 2007). 

2.2 Lög  

Grunnskólalögin frá 1974 mörkuðu upphaf þess að skólinn væri fyrir alla 

nemendur, fatlaða sem og ófatlaða. Í 2. gr. laganna segir: 

Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem 

fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða 

þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins. Grunnskólinn skal 

veita nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni og 

temja sér vinnubrögð, sem stuðli að stöðugri viðleitni til 

menntunar og þroska. Skólastarfið skal því leggja grundvöll að 

sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs 

við aðra (lög um grunnskóla nr. 63/1974). 

Þrátt fyrir að byrjað hafi verið að vinna að skóla án aðgreiningar með 

lögunum frá 1974 kom hugtakið ekki fram í lögum um grunnskóla fyrr en 

árið 2008. Hugtakið er hvergi að finna í lögum um leikskóla. Hugtakið kemur 

einu sinn fram í sameiginlegum kafla nýrrar aðalnámskrár skólastiganna 

þriggja sem er kaflinn um jafnrétti (lög um grunnskóla nr. 91/2008; 

Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Í 2. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 og aðalnámskrá grunnskóla frá 

2011 segir að allir skólar eigi að aðlaga kennslu og starfshætti sína að öllum 

nemendum. Allir nemendur eiga rétt á að kennslan sé við þeirra hæfi í 

námsumhverfi sem er hvetjandi fyrir þá og í viðeigandi húsnæði sem tekur 

mið af þörfum hvers og eins (Hrund Logadóttir o.fl., 2012). 

Leikskólinn er fyrsta skólastigið og tekur á móti öllum börnum hvort sem 

þau hafa sérþarfir eða ekki og skólinn hefur menntunar- og umönnunar-
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skyldur gagnvart þeim. Leikskólabörn með sérþarfir eiga rétt á aðstoð og 

þjálfun innan leikskólans (lög um leikskóla nr. 90/2008). Þó leikskólinn sé 

fyrsta skólastigið er hann val hvers og eins og í lögum um leikskólann er 

hvergi að finna orðið fatlaður. Í 2. grein reglugerðar um sérþjónustu sveitar-

félaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 

584/2010 kemur fram að markmiðið með þeirri sérfræðiþjónustu sem leik- 

og grunnskólum er veitt sé að efla skólana sem faglegar stofnanir og að þeir 

geti leyst þau viðfangsefni sem koma upp í skólastarfi. Í 3. grein laganna 

kemur fram að hlutverk sveitarfélaganna sé að tryggja að sérfræðiþjónustan 

sé veitt og stuðla að því að hún fari fram innan veggja skólans. Í 22. og 23. 

grein laga um leikskóla nr. 90/2008 segir að á vegum sveitarfélaga starfi 

sérkennsluráðgjafar. Þeir veita ráðgjöf og ráð til foreldra og starfsfólks leik-

skóla um hvernig best sé að haga umönnun, uppeldi og þjálfun barna með 

sérþarfir. Leikskólastjórar sækja um stuðningstíma fyrir þessi börn og það er 

á þeirra ábyrgð að umsóknin verði gerð. Sérstakt teymi sér svo um að meta 

umsóknina og ákveður hvaða tímafjölda á að úthluta hverju barni.  

2.3 Alþjóðasamþykktir 

Skóli án aðgreiningar varð opinber stefna í mörgum löndum með 

Salamanca-yfirlýsingunni árið 1994, því ætti hún ekki að vera umdeild og 

kennarar ættu að taka á móti öllum börnum með opnum hug. Í Salamanca-

yfirlýsingunni kemur fram að hver sem er á rétt til menntunar, sama hver 

einstaklingurinn er, og vitnað er í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna frá 1984 því til staðfestingar (Menntamálaráðuneytið, 1995). 

Salamanca-yfirlýsingin er hugmyndafræðileg og þó að yfirlýsingunni fylgi 

ákveðin áætlun fjallar hún ekki um hvaða aðferðum eigi að beita í skólum. 

Hún er fyrst og fremst yfirlýsing um að hvert einasta barn eigi rétt á 

menntun. Ef við ætlum að láta það verða að veruleika að skóli án 

aðgreiningar sé það sem við viljum vinna að og hafa sem ríkjandi viðhorf í 

þjóðfélaginu, þá verða kennarar, menntayfirvöld, foreldrar og nemendur að 

líta svo á að þetta sé hugmyndafræði sem vert er að vinna eftir. Skóli án 

aðgreiningar snýst ekki bara um það hvernig börn með sérþarfir komast 

fyrir í almennum skólum heldur hvað felst í því að vera almennur skóli 

(Ólafur Páll Jónsson, 2011). Undanfarin ár hefur sú stefna verið opinber á 

Íslandi að öll börn séu saman í skóla en hún var þó ekki sett í lög fyrr en 

2008 þegar ný menntalög fyrir öll skólastigin tóku gildi og er það þá í fyrsta 

skipti sem hugtakið skóli án aðgreiningar er skjalfest í opinberum gögnum 

(Hermína Gunnþórsdóttir; 2010; lög um leikskóla nr. 90/2008; lög um 

grunnskóla nr. 91/2008; lög um framhaldsskóla nr. 92/2008).  
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Í 2. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem var samþykktur 1989, 

staðfestur 1992 og svo loks lögfestur á Íslandi árið 2013, stendur að 

aðildarríkin eigi að virða og tryggja öllum börnum þau réttindi sem kveðið er 

á um í sáttmálanum án mismununar af nokkru tagi. Greinar 28 og 29 fjalla 

um rétt allra barna til menntunar og að menntunin eigi að beinast að 

persónuleika, hæfileika og andlegri og líkamlegri getu barna (Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna, 1989). 

2.4 Námskrár 

Aðalnámskrá er ákveðinn rammi sem er settur utan um skólastarfið og 

leiðsögn um hvernig skólastarfinu á að vera háttað. Aðalnámskrár 

skólastiganna birta heildarsýn um menntun og útfæra nánar þá 

menntastefnu sem felst í lögunum. Þær eru ætlaðar öllum þeim sem koma 

að skólastarfi ásamt því að upplýsa alla aðra um tilgang og starfsemi skóla 

og eru einhvers konar samningur þjóðarinnar við sjálfa sig um menntamál. 

Aðalnámskrá á að tryggja börnum og ungmennum góðar aðstæður til að 

geta stundað nám. Hún birtir heildarsýn um menntun og útfærir nánar þá 

menntastefnu sem felst í lögunum. Aðalnámskráin er helsta tæki 

stjórnvalda til að samræma alla skóla landsins þar sem hver skóli býr til sína 

skólanámskrá út frá aðalnámskrá (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Í nýju aðalnámskránum sem komu út árið 2011 er sameiginlegur hluti 

með öllum skólastigum; leik-, grunn-, og framhaldsskólum. Í þeim kafla eru 

tilgreindir þeir grunnþættir menntunar sem allir þurfa að taka tillit til. 

Grunnþættir menntunar eru læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Námssvið leikskólans koma fram í Aðalnámskrá leikskóla (2011) og eiga þau 

að vera tvinnuð saman við allt starf leikskólans og taka mið af grunnþáttum 

menntunar. Námssvið leikskóla eru læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, 

sjálfbærni og vísindi og sköpun og menning. Þó að jafnrétti sé einn af 

grunnþáttum menntunar fellur hann út ásamt lýðræði og mannréttindum í 

námssviðum leikskólanna en þau eru læsi og samskipti, heilbrigði og 

vellíðan, sjálfbærni og vísindi og sköpun og menning. Þetta vekur upp 

vangaveltur og spurningar um hvort málaflokkurinn sé ekki mikilvægur á 

fyrstu árum barnsins. Þórdís Þórðardóttir (2012) telur það vera umhugs-

unarvert að námssviðin skuli ekki endurspegla alla grunnþættina, 

sérstaklega í ljósi þess að leikskólinn er fyrsta skólastigið. Hún bendir einnig 

á að leikskólanum beri lagaleg skylda til að búa börn undir virka þátttöku í 

lýðræðissamfélagi. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er fjallað um leikinn sem 

meginnámsleið barna. Þar segir jafnframt að leikurinn er þungamiðja alls 
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leikskólastarfs. Börn læra mest í gegnum leikinn. Þau læra að skilja 

umhverfið sitt, tjá hugmyndir sínar, reynslu og tilfinningar ásamt því að þróa 

félagsleg tengsl við önnur börn, allt í gegnum leikinn. Komið er inn á það að 

leikurinn getur bæði verið markmið og leið í skólastarfi. Námssviðum 

leikskólans er svo fléttað saman við leik barna. 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur skýrt fram að markmið leikskóla sé 

að stuðla að jafnrétti og að hvert og eitt barn eigi rétt á að það sé hlúð að 

því andlega, vitsmunalega og líkamlega í takt við þarfir hvers og eins. Í 

leiðarljósi leikskóla kemur líka fram að leikskólar eigi að bera virðingu fyrir 

margbreytileikanum og öðrum menningarheimum (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011).  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er sérkennsla ekki sérstaklega skilgreind 

en í kaflanum um jafnrétti sem er í sameiginlega hluta námskrárinnar er 

komið inn á mikilvægi jafnréttismenntunar og hljóðar það svo: 

Markmið jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla til 

að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og lifa 

ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, 

umburðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis. Í skólastarfi skulu allir 

taka virkan þátt í að skapa samfélag jafnréttis og réttlætis. 

Jafnréttismenntun felur í sér gagnrýna skoðun á viðteknum 

hugmyndum í samfélaginu og stofnunum þess í því augnamiði 

að kenna börnum og ungmennum að greina þær aðstæður sem 

leiða til mismununar sumra og forréttinda annarra (bls. 19-20). 

Þetta merkir að taka skal tillit til allra í samfélaginu hvort sem um ræðir 

fatlaðan eða ófatlaðan einstakling og skapa tækifæri fyrir alla einstaklinga af 

ólíkum uppruna til að þroskast á eigin forsendum. Hjálpa þarf börnum að 

vera virkir þátttakendur í samfélaginu og bjóða alla velkomna. Kenna skal 

börnum að greina þær aðstæður sem geta leitt til ójafnréttis. 

2.5 Sérkennsla í leikskóla 

Á fyrstu árum starfandi leikskóla hér á landi voru börn með mikla fötlun 

almennt ekki í leikskólum heldur á sérstökum sólarhringsstofnunum. Árið 

1975 var opnaður leikskóli með sérkennsludeild, Múlaborg í Reykjavík. 

Tveimur árum seinna opnaði önnur deild við leikskólann Víðivelli í 

Hafnarfirði. Með opnun deildarinnar í Múlaborg gátu börn með fatlanir og 

ófötluð börn kynnst. Samskiptin á milli barnanna urðu ekki eins mikil og 

vonast var til í upphafi og þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir virtust alltaf vera 
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einhverjar hindranir í veginum. Leikskólinn Ösp opnaði árið 1988 og hóf að 

vinna eftir stefnu náms án aðgreiningar (Rannveig Traustadóttir, 2000).  

Í Ösp voru fötluð börn á báðum deildum skólans í stað sérstakrar 

sérdeildar. Unnið var með nám án aðgreiningar. Jónína Konráðsdóttir 

leikskólasérkennari og leikskólastjóri hafði verið við nám í Kanada og unnið 

þar með þessa hugmyndafræði. Mikill þrýstingur myndaðist í samfélaginu 

og aukin þörf var á að foreldrar hefðu val um leikskóla og að sérdeildir væru 

ekki eina úrræðið í boði. Tveimur árum seinna lagðist sérdeildin á 

Víðivöllum af og leikskólinn tók upp sömu stefnu. Á sama tíma eða í 

kringum 1990 var sérdeildin í Múlaborg lögð niður og deildirnar urðu 

blandaðar eins og gert var í Ösp (Rannveig Traustadóttir, 2000). Rannveig 

(2000) segir frá því að þessar breytingar hafi ásamt starfsfólki leikskólanna 

verið undirbúnar með Dagvistun barna, sem heitir nú Leikskólar 

Reykjavíkur. Árið 1994 opnaði leikskólinn Sólborg þar sem formlega var 

unnið með stefnuna skóli án aðgreiningar. Alltaf bættist við þá skóla sem 

unnu eftir þessar hugmyndafræði, enda er það í fullu samræmi við 

aðalnámskrá leikskóla. 

Þegar sérkennsla færðist yfir í almenna leikskóla var sérkennslu í 

leikskólastarfi háttað þannig að mikið var einblínt á það sem var að barninu 

og reynt að bæta það. Áhersla var lögð á einstaklingskennslu og var hún 

mjög kennarastýrð. Barnið missti þá af því að leika sér með öðrum börnum, 

leikurinn varð oft að vinnu og því fóru fötluð börn á mis við gleðina sem ríkir 

í leiknum (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2002). Þarna sést hve skilin á milli 

leikskólakennslu og sérkennslu voru mikil.  

Elsa Sigríður Jónsdóttir (2002) segir frá hugmyndum Spodek og Saracho 

frá árinu 1994 þar sem þeir telja að leiðirnar sérkennsla og leikskólakennsla 

séu að nálgast aftur því komið hafi í ljós að leikskólakennsla geti haft góð 

áhrif á börn með sérþarfir. Í framhaldi af þessu fóru börn með sérþarfir í 

auknum mæli í almenna leikskóla. Leikskólakennarar og sérkennarar fóru að 

vinna hlið við hlið og allir leikskólakennarar áttu að geta unnið með börnum 

með sérþarfir. Sérkennslan á ekki að vera einkamál hvers og eins og því er 

mikilvægt að allt starfsfólk skólans sé meðvitað um þau börn sem eru í 

sérkennslu og hvaða áherslur eru notaðar í starfi með þeim. Það kom svo í 

ljós að börn sem voru fötluð eða með sérþarfir lærðu meira í skóla með 

ófötluðum börnum en þau börn sem voru í sérskólum. Börn læra ekki bara 

af kennurum heldur líka af öðrum börnum. Alltaf verður þó að taka mið af 

hverju barni fyrir sig, sum barnanna þurfa að fara út af deildum og vinna 

einstaklingsvinnu (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2002). Elsa Sigríður Jónsdóttir 

(2002) segir að „Í leikskólauppeldi er vaxandi skilningur á því að í skipulagi 
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og starfsháttum leikskólans verði að koma til móts við öll börn, en það sé 

ekki barnanna að passa inn í leikskólastarfið“ (bls.13). Þau börn sem eru 

með greiningar vegna þroskaseinkunar eða fötlunar eru á sérstökum for-

gangslistum inn í leikskóla, þeim börnum er svo úthlutað ákveðnum 

tímafjölda sem á að nota til að styðja við þau bæði félags- og námslega (Elsa 

Sigríður, 2002). Kennarar verða svo að meta hvernig best er að nýta þessa 

tíma, hvort sem það er í einstaklingskennslu eða inni á deild með barninu. 

Það verður þó alltaf að hafa í huga hversu mikilvægt það er að leggja 

áherslu á félagsleg samskipti og að efla börnin í félagsþroska í leikskólum og 

grunnskólum (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2012).  

Gæði sérkennslunnar og gæði kennslu almennt haldast alltaf í hendur við 

þau markmið og leiðir sem sett eru í skólastarfi. Sérkennslan er ekki 

einkamál hvers og eins heldur allra og því er mikilvægt að allt starfsfólk 

leikskólans sé meðvitað um hvaða áherslur sé verið að notast við svo allir 

geti hjálpast að við sérkennsluna. Börn eru alltaf að læra og skiptir ekki máli 

hvort það er í fyrirfram ákveðnum stundum, í samskiptum við aðra, í 

daglegum athöfnum eða í leik. Í þessum aðstæðum þarf alltaf að skoða 

þarfir hvers og eins og taka mið af þeim. Til að sérkennslan skili árangri þarf 

sérkennslan að eiga sér stað allan þann tíma sem barnið dvelur í 

leikskólanum (Rannveig Traustadóttir, 2000). 

2.5.1 Snemmtæk íhlutun 

Hugtakið snemmtæk íhlutun (e. early intervention) kom fyrst fram í 

Bandaríkjunum en snemmtæk íhlutun hefur verið skilgreind þar í landi af 

menntamálaráðuneyti sem íhlutun fyrir fötluð börn, börn í áhættuhóp 

vegna fatlana eða annarra erfiðleika. Byrjað er að vinna með barnið fyrir sex 

ára aldur og beinist vinnan að barninu og fjölskyldu þess. Þessi íhlutun 

beinist þó aðallega að börnum sem sýna einhver einkenni þess að þroski 

þeirra sé ekki eðlilegur. Rannsóknir sýna að snemmtæk íhlutun hefur áhrif á 

taugaþroska barna (Tryggvi Sigurðsson, 2001). Aðalmarkmiðið með 

snemmtækri íhlutun er að koma í veg fyrir alvarleg vandamál og að veita 

fjölskyldu barnsins stuðning. Jóna G. Ingólfsdóttir (2008a) segir frá 

Simeonsson sem segir frá mikilvægi snemmtækrar íhlutunar árið 1991, hann 

segir tilganginn vera mismunandi og beinast að ólíkum hópum. Hann skiptir 

svo þjónustunni í þrjú stig. Fyrsta stig forvarnar eru almennar varnir og 

eftirlit eins og mæðraeftirlit, ungbarnaeftirlit og það eftirlit sem hefur auga 

með áhættuhópum. Annað stig forvarna er þá íhlutun vegna barna í mikilli 

áhættu og þriðja stig forvarna er íhlutun við þau börn sem hafa skilgreind 

vandamál. 
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Evrópumiðstöð lét gera skýrslu um snemmtæka íhlutun í Evrópu. 

Skýrslan byggir á efni frá sérfræðingum á þessu sviði. Í skýrslunni er 

snemmtæk íhlutun skilgreind sem réttur ungra barna og foreldra þeirra til 

að fá þann stuðning sem þörf er á (Soriano, 2005). 

Jóna G. Ingólfsdóttir (2008a) segir að snemmtækri íhlutun fylgi ákveðið 

þjónustumódel sem ber að hafa í huga. Þar segir að: 

 Íhlutun beinist að barni og fjölskyldu 

 Íhlutun á sér stað við eðlilegar aðstæður barnsins 

 Íhlutun nær til allra í skilgreindum hópum 

 Sett er viðmið um kunnáttu og færni starfsfólks 

 Beitt er þverfaglegri nálgun ― hefðbundnir fagmúrar látnir víkja 

 Samvinna er á milli stofnana 

 Fjölskyldan fær tengil 

 Gerðar eru einstaklingsmiðaðar náms- og/eða þjónustuáætlanir  

(Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008a, bls. 128). 

Til að snemmtæk íhlutun skili sem mestum árangri þarf að hafa gæði 

íhlutunarinnar í huga og skiptir aldur barnsins þá miklu máli þegar byrjað er 

á íhlutuninni, best er að byrja sem fyrst með barnið. Þátttaka foreldra skiptir 

miklu máli þar sem foreldrar verða að læra að beita þeim aðferðum sem 

hafa gefist best við uppeldi barnsins. Magn og gæði íhlutunarinnar skiptir 

líka miklu máli. Best er að meta hvernig barnið er statt og meta stöðu 

fjölskyldunnar í upphafi, setja skýr markmið og skilgreina hvaða leiðir sé 

best að fara (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008a). 

Við vinnslu með íhlutun er gott að vinna í teymisvinnu og samvinna við 

foreldra er mikilvægasti hlutinn af þessari vinnu. Mikilvægt er að foreldrar 

séu með í ráðum í sambandi við allt sem viðkemur barni þeirra og að 

væntingar foreldra og markmið leikskólans séu samþætt, með því má koma 

á aukinni samfellu í lífi barnsins og til verður sameiginleg þekking á 

þroskafræðilegum og námsfræðilegum þörfum þess. Með þessari nálgun 

eru gerðar kröfur um að leikskólastarfsfólk hafi góða þekkingu á 

foreldrasamstarfi og hafi góða færni í að beita fjölbreyttum og 

viðurkenndum íhlutunaraðferðum hverju sinni (Jóna G. Ingólfsdóttir, 

2008b). 

Leikskólar hafa alltaf haft það að leiðarljósi að búa börnum sem best 

uppeldisskilyrði innan leikskólans í takt við þekkinguna hverju sinni. 

Leikskólar gefa út námskrár sem taka mið af aðalnámskrám og í þeim kemur 
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fram hvernig hver og einn leikskóli ætlar að vinna og hvað hann ætlar að 

leggja áherslu á. Flestir leikskólar hafa einstaklingsnámskrár þar sem náms-

markmið hvers barns eru skilgreind. Sérstök áhersla er lögð á að gera 

einstaklingsnámskrár fyrir börn með sérþarfir. Þegar einstaklingsnámskráin 

er gerð þarf að taka mið af skólanámskrá og að íhlutun og markmið taki mið 

af þörfum barnsins (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008b). 

Það sem þarf að koma fram í einstaklingsnámskrá barnsins er: 

 Hvað barnið á að læra (langtíma- og   
skammtímamarkmið)  

 Hvaða íhlutunaraðferðum á að beita 

 Hvaða gögn eða tæki á að nota 

 Við hvaða aðstæður íhlutunin/kennslan á að fara fram 

 Hvernig og hvenær á að meta árangur 

(Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008b, bls. 135). 

Upp hafa komið vangaveltur um hvernig best sé að útfæra einstaklings-

námskrá svo hún verði sem aðgengilegust. Ein hugmynd að útfærslu er að 

hafa hana myndræna upp á vegg en þá verður að passa upp á að hún sé 

ekki sett fram á þann hátt að hún sýni veikleika einstaklingsins. Hana þarf að 

setja fram á virðulegan hátt og hafa hana einfalda svo barnið geti tekið þátt 

og fylgst með þegar markmiðum er náð. Aðrar áhyggjur sem hafa komið 

upp varðandi einstaklingsnámskrár eru að þær eru ekki nógu mikið 

skoðaðar. Námskrár eiga að vera aðgengilegar öllum og vel skiljanlegar. 

Kennarar verða að vera vakandi fyrir því þegar barnið nær markmiðum 

sínum og veita því viðurkenningu strax, ekki bíða þar til yfirferð á 

einstaklingsnámskránni fer fram. Vinnan við einstaklingsnámskrár þarf þó 

ekki að vera of mikil en ef til vill þarf að taka þær út úr skápunum og gera 

þær sýnilegri (Guiney, 2000). 

2.5.2 Foreldrasamstarf  

Þegar barn byrjar í leikskóla þurfa foreldrar og leikskóli að koma sér saman 

um hvernig samstarf þeirra verður með það að leiðarljósi að umhyggja og 

velferð barnsins skipti mestu máli. Leikskólakennurum og öðru starfsfólki 

leikskólans ber að sýna fjölbreyttum fjölskyldugerðum og menningu skilning 

og virðingu. Báðir þessir aðilar, foreldrar og leikskóli, þurfa að bera virðingu 

hvor fyrir öðrum. Í upphafi leikskólagöngu er grunnurinn lagður að samstarfi 

leikskóla og foreldra. Þar gefst foreldrum tækifæri á að kynnast starfs-
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háttum, hugmyndafræði og námskrá leikskólans og starfsfólk leikskólans 

fær upplýsingar um barnið, aðstæður þess og reynslu. Strax í upphafi þarf 

að koma þeim skilaboðum til foreldra að framlag þeirra sé metið mikils og 

starfsfólk leikskólans eigi að reyna að ná til foreldra allra barna. Dagleg 

samskipti á milli þessara aðila þurfa að einkennast af vilja og samvinnu 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Öll samskipti milli kennara og foreldra ættu að einkennast af virðingu og 

samvinnu  frekar en einungis af upplýsingaflæði og skilyrtri þátttöku. Þegar 

foreldrasamstarf einkennist af virðingu og samvinnu lítur kennarinn ekki 

einungis á barnið sem nemanda með einhverja fjölskyldu á bak við sig og 

heimili og skóli eru aðskilin, heldur er litið á barnið sem hluta af fjölskyldu, 

skólasamfélagi og samfélaginu í heild sinni. Þegar samskiptin eru þetta góð 

þá getur fjölskyldan orðið hluti af skólasamfélaginu sem mikilvægur félagi 

og samstarfaðili í námi og þroska barnsins. Ef kennarar, foreldrar og 

nemendur líta á hvert annað sem félaga í menntun þá myndast náið 

samfélag sem einkennist af umhyggju og umönnun (Epstein, 2009). 

Foreldrar barna með sérþarfir eiga í flestum tilfellum meiri samskipti við 

leikskólann og þá kennara sem koma að barninu heldur foreldrar annarra 

barna. Jákvætt viðmót bæði kennara og foreldra ásamt því að vel sé tekið á 

móti barninu eru vísbendingar um gott samstarf þar á milli (Nanna Kristín 

Christiansen, 2010). Nanna Kristín Christiansen (2010) bendir á að það sam-

félag sem við búum í hefur breyst mikið undanfarin ár, meira er um inn-

flytjendur og skólastefnan skóli án aðgreiningar er ríkjandi í skólum 

landsins. Með þessum breytingum er mikilvægt að kennarar geri sér grein 

fyrir því að það er ekki aðeins nemendahópurinn sem er orðinn fjölbreyttur 

heldur líka foreldrahópurinn. Auk þess er nauðsynlegt að átta sig á því að 

aðstæður hvers og eins eru afar ólíkar og þar af leiðandi er sá stuðningur 

sem börn og fjölskyldur þarfnast mismunandi og skólinn þarf jafnframt að 

sýna sveigjanleika. 

2.5.3 Einstaklingsmiðað nám 

Margar túlkanir á hugtakinu einstaklingsmiðað nám eru í notkun ásamt 

mörgum hugtökum um kennsluþáttinn, eins og sveigjanlegir kennsluhættir, 

námsaðlögun, samkennsla, gagnvirk kennsla, þemanám, leitaraðferðir og 

val svo dæmi séu tekin. Öll þessi hugtök segja þó til um að finna eigi 

verkefni og haga kennslunni við hæfi hvers og eins. Bekkjakerfið eins og við 

þekkjum það er farið að líða undir lok þar sem nemendur geta sjálfir stýrt 

námi sínu með komu tölvutækninnar. Til að geta stundað þær 

kennsluaðferðir sem nefndar eru hér að ofan þarf skólarýmið að vera opið 
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en ekki í lokuðum skólastofum eins og hefur þekkst (Arthur Morthens, 

2004). Í Stefnu og starfsáætlun Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar (2011) 

kemur fram í framtíðarsýn að einstaklingsmiðað nám og markviss samvinna 

tryggi það að komið sé til móts við þarfir og áhuga barna og er það gert í 

gegnum leikinn, þar sem leikurinn er viðurkennd námsleið barnanna. Reynt 

er að ýta undir frumkvæði barna. Það er svo hlutverk deildarstjóra að gera 

einstaklingsáætlun fyrir hvert barn í samvinnu við foreldra þess og barnið 

sjálft. Alltaf skal taka mið af aldri barnsins og þroska þess. Passa þarf upp á 

að hæfileikar hvers og eins fái notið sín í leikskólastarfinu. Leikskólar eiga að 

taka mið af fjölmenningarlegu samfélagi. Börn sem eru af erlendum 

uppruna fá markvissan stuðning svo hægt sé að tryggja þeim jafnræði til 

uppeldis og menntunar (Reykjavíkurborg, 2011). 

Þegar unnið er með einstaklingsmiðað nám þarf að passa að réttindi 

fatlaðra verði ekki túlkuð sem réttindi allra. Eins þarf að passa að 

einstaklingshyggja verði ekki ríkjandi og jafnrétti verði ekkert. Með 

hugtakinu einstaklingsmiðað nám er sú hætta fyrir hendi að í skjóli þess fari 

einstaklingshyggja að ná tökum á umræðunni á kostnað jafnaðar. Sumir vilja 

meina að sérkennslan falli niður með tilkomu einstaklingsmiðaðs náms. Allir 

nemendur eiga rétt á einstaklingsmiðuðu námi út frá þeirra þroska og getu, 

þetta getur nýst bráðgerum nemendum vel (Arthur Morthens, 2004). 

2.5.4 Hlutverk kennarans/stuðningsaðilans 

Hlutverk þeirra sem sinna stuðningi er að starfa eftir lögum og reglugerðum 

um leikskóla, lögum um málefni fatlaðra, öðrum lögum sem við eiga, 

aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags. Þeirra helsta 

verkefni er að skipuleggja þá sérkennslu sem þeir sinna á viðkomandi deild í 

samvinnu við deildarstjóra og sérkennslustjóra ásamt því að leiðbeina 

starfsfólki deildarinnar þannig að starfsfólkið taki þátt í þeirri kennslu sem 

barnið þarf. Þeir útbúa skriflegar einstaklingsnámskrár fyrir hvert það barn 

sem nýtur sérkennslu á þeirri deild sem þeir starfa í samráði við 

deildarstjóra og sérkennslustjóra (Kjarasamningur Sambands íslenskra 

sveitafélaga og Kennarasambands Íslands vegna félags leikskólakennara 

2011-2015). 

Stuðningsaðilar sjá um að einstaklingsnámskrám sé fylgt eftir og að þær 

séu endurmetnar í samráði við deildarstjóra og sérkennslustjóra. Hlutverk 

þeirra er líka að veita þeim börnum sem þurfa á sérkennslu að halda 

sérstaka aðstoð og kennslu ásamt því að passa upp á það að barn sem nýtur 

sérkennslu einangrist ekki heldur sé hluti af hópnum og geti notið þess sem 

leikskólinn hefur upp á að bjóða. Stuðningsaðilinn er í miklum samskiptum 
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við foreldra barnsins sem þarf stuðning ásamt því að sitja fundi og viðtöl 

með þeim. Stuðningsaðilinn situr einnig þá foreldrafundi sem eru haldnir á 

vegum skólans. Stuðningsaðilar vinna einnig náið með sérkennslustjórum 

leikskólans og eru í miklum samskiptum við sérkennsluráðgjafa vegna barna 

sem þurfa stuðning á deildinni sem þeir starfa á. Þeir sitja líka þá fundi sem 

snerta málefni barna sem þurfa sérfræðiaðstoð eða sérkennslu á deildinni 

samkvæmt boðun yfirmanns eða hlutaðeigandi aðila ásamt því að sinna 

þeim verkefnum er varða sérkennslu sem yfirmaður felur þeim 

(Kjarasamningur Sambands íslenskra sveitafélaga og Kennarasambands 

Íslands vegna félags leikskólakennara 2011-2015). 

Í sameiginlegum hluta aðalnámskrár leik-, grunn- og framhaldsskóla 

kemur fram að starf kennarans spanni mörg hlutverk eins og kennslu, 

stjórnun, uppeldi, ráðgjöf, rannsóknir og þróunarstörf. Skólastjórnendur, 

sérkennarar og námsráðgjafar falla líka undir kennarastéttina. Fagmennska 

kennara snýst um nemendur, menntun þeirra og velferð. Með markvissum 

samskiptum og góðri kennslu stuðlar kennarinn að námi og aukinni hæfni 

hjá börnum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Eins og sjá má er hlutverk 

kennarans viðamikið og margt sem hann þarf að huga að. Hans helsta 

hlutverk er að hafa velferð barnsins að leiðarljósi og passa upp á að barnið 

fái bestu kennslu sem hægt er að bjóða því. Með slíkum hætti starfa þeir 

kennarar sem starfa eftir hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar. Í 

leikskólum þarf kennarinn að huga að því sem leikskólinn hefur upp á að 

bjóða sem er að mestu leyti leikurinn og nýta þarf hann sem námsleið 

barnsins. 

2.6 Leikur barna 

Eitt af meginviðfangsefnum leikskólans er að veita börnum stuðning svo þau 

geti haft góð samskipti við samnemendur sína. Í leiknum fara samskipti 

barna að miklu leyti fram en hann er talinn vera helsta leið barnsins til náms 

og þroska (Hrönn Pálmadóttir, 2004). Litið er á leik barna sem mikilvægan 

þátt í þroska þeirra. Vygostsky (1978) lagði mikla áherslu á mikilvægi leiksins 

því hann taldi að leikurinn væri mikilvægur þáttur í þroska barna. 

Hlutverkaleikurinn er skilgreindur sem félagslegur leikur þar sem börnin 

leika sér tvö og tvö eða fleiri saman með leikmuni (Jóhanna Einarsdóttir, 

1999). Í leik geta börnin komist upp með ýmislegt sem þau kæmust ekki upp 

með í raunveruleikanum. Hlutverkaleikur gerir börnunum kleift að takast á 

við raunveruleikann á þeirra forsendum og þau takast á við þá hluti sem eru 

mikilvægastir í þeirra lífi (Frost, Wortham og Reifel, 2005). 
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Með leiknum eru auknar líkur á því að öll börn séu fullgildir þátttakendur 

í skólastarfinu. Með því að gefa gaum að hinum frjálsa leik erum við komin 

skrefi nær því að gera öllum börnum kleift að taka þátt í því sem verið er að 

gera hverju sinni. Börnin kynnast einnig meira innbyrðis í gegnum leikinn 

(Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2002) Þeir leikskólar sem notast við skipulag sem 

byggir á leik barna skapa gott og þægilegt andrúmsloft fyrir börn og 

starfsfólk því börn eiga að fá tækifæri til að velja sér viðfangsefni og 

leikfélaga. Passa þarf upp á börn hafi leikefni við hæfi sem ýtir undir áhuga 

þeirra (Van Hoorn, Nourot, Scales og Adward, 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn með sérþarfir eiga oftar í 

erfiðleikum með að öðlast félagslega virðingu hjá öðrum börnum. Eins fá 

þau síður tækifæri til félagslegrar þátttöku. Það er því meiri hætta á því að 

börn með sérþarfir einangrist félagslega heldur en önnur börn. Ef önnur 

börn eru jákvæð í garð barna með sérþarfir fara þau að þróa með sér 

boðskipti. Boðskipti eru mikilvæg þegar börn fara að þróa leikhæfni sína. 

Félagsleg boðskipti og samskipti á milli barna eru mjög mikilvæg í þessu 

samhengi. Svo leikurinn þróist verða börnin að glíma við að aðlagast 

hugmyndum annarra og læra að gefa og þiggja. Með því að vinna markvisst 

að því í gegnum leikinn að börn vinni og leiki sér saman læra þau að bera 

virðingu fyrir og öðlast jákvæða mynd af börnum með sérþarfir (Hrönn 

Pálmadóttir, 2004). 

2.7 Samantekt 

Skóli án aðgreiningar er sú stefna sem skólar á Íslandi eiga að starfa eftir 

samkvæmt lögum. Með breyttum áherslum í sérkennslu má sjá að stefnt er 

að því að vinna eftir þessari stefnu og margir skólar eru nú þegar farnir að 

vinna eftir henni. Enda kemur skýrt fram í lögum og alþjóðasamþykktum 

sem við Íslendingar eru aðilar að, sem og aðalnámskrá leik- og grunnskóla, 

að skólar landsins eigi að vera fyrir alla. Leikurinn er aðalþroskaleið barnsins 

og í gegnum leikinn nær barnið að læra félagsleg samskipti. Í leiknum eru 

meiri líkur á því að börn séu jafningjar. Elsa Sigríður Jónsdóttir gerði úttekt á 

sérkennslu í Leikskólum Reykjavíkur og þar komst hún að því að skipulag 

sérkennslu í leikskólunum er fjölbreyttir. Ekki er sjálfgefið að sérkennslu-

stjóri sé starfandi í leikskólum og sjái um sérkennslu skólans. Elsa Sigríður 

gerði einnig starfendarannsókn með Hrönn Pálmadóttur þar sem þær 

skoðuðu fjölbreytni barnahópsins með því að ræða við leikskólakennara og 

fá þá til að skoða leiðir til að koma til móts við þennan fjölbreytta hóp. 

Purdue gerði doktorsrannsókn sína í leikskólum í Nýja Sjálandi og þar kom 

fram að ekki er alltaf vilji fyrir því að vinna eftir skólastefnunni skóli án 
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aðgreiningar. Hér á landi eru eflaust einhverjir sem telja að vinna með 

börnum með sérþarfir sé erfið en þeir eru eflaust í minnihluta. Mikilvægt er 

að kennarar í skóla án aðgreiningar hugi vel að því hvernig þeir vinna með 

börnum þar sem gert er ráð fyrir því að allir geti lært. Börn læra mest í 

gegnum leik þar sem leikur er helsta náms- og þroskaleið barna. Til að 

kennarar viti hvernig best er að vinna með börn með sérþarfir er mikilvægt 

að einstaklingsnámskrár séu gerðar, þær séu aðgengilegar öllum kennurum 

leikskólans og tekið sé tillit til þeirra. 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar. Farið verður 

yfir þá rannsóknaraðferð sem notast var við. Þátttakendur eru kynntir og 

sagt frá hvernig þeir voru valdir ásamt því að farið verður yfir gagnaöflun og 

úrvinnslu gagna. Áreiðanleiki og réttmæti rannsóknarinnar verða rædd og 

farið verður yfir siðferðileg álitamál. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknir geta bæði verið megindlegar og eigindlegar. Megindleg 

aðferðafræði byggist á kvörðum, mælieiningum eða táknum með númerum 

og niðurstöður byggja á tölfræðilegum útreikningi. Þegar kemur að því að 

velja hvora aðferðina á að nota í rannsóknum þarf rannsakandinn að hugsa 

sig vel um hvaða leið hann ætlar að fara og hvor rannsóknaraðferðin hentar 

rannsóknarefninu (Koshy, 2010). 

 Í þessari rannsókn verður stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð. Með 

eigindlegum rannsóknaraðferðum gefst tækifæri til að skoða samspil á milli 

barns, fjölskyldu leikskóla og samfélagsins. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

leitast við gefa okkur skilning á félagslegu tilviki. Aðaláherslan í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum er að skilja hver veruleiki fólksins er sem tekur þátt í 

rannsókninni. Rannsakandinn safnar gögnum um þátttakendur og greinir 

þau út frá orðum þeirra (Naughton og Rolfe, 2010). Eitt af því sem 

rannsakandinn þarf að hafa í huga þegar hann hyggst notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð er að setja sér tímaáætlun því þeir sem notast við 

eigindlegt rannsóknarsnið eiga það til að vera of lengi að safna gögnum á 

vettvangi. Sjálfrýni er líka mjög mikilvæg því sá sem notast við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir verður að íhuga stöðu og samhengi þess sem hann gerir 

hverju sinni (Edwards, 2010). 

Eins og áður hefur komið fram var notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð í þessari rannsókn en stuðst við rannsóknarsniðið 

tilviksrannsókn. Í tilviksrannsóknum (e. case study) eru flókin tilvik krufin til 

að dýpka vitneskju okkar á þeim. Tilviksrannsóknir hafa mikið verið 

stundaðar innan læknavísinda og í ýmsum félagsvísindagreinum (Rúnar 

Helgi Andrason, 2003). Tilfelli sem rannsakað er getur verið einstaklingur, 

fjölskylda, vinnuteymi, stofnun eða inngrip. Hvert tilvik samanstendur af 

tengslum sem bæði bindur það saman og mótar það. Tilviksrannsóknir geta 



 

38 

verið til langs tíma, en oftar en ekki sýna þær það sem skoðað er í verki. Þær 

eru gerðar með það að markmiði að rannsaka ítarlega afmörkuð tilvik. 

Viðfangsefnið sem rannsaka á er gjarnan sprottið út frá reynslu 

rannsakandans en það getur verið mikilvægt þar sem rannsakandinn þarf að 

hafa getu til að spyrja góðra spurninga og túlka svörin jafnóðum (Edwards, 

2010). 

 Í þessari rannsókn er tilvikið sérkennslan í leikskólanum Hulduborg. 

Hlutverk rannsakandans er fremur flókið þegar kemur að tilviksrannsóknum 

og allt að því að vera persónulegt. Rannsakandinn sjálfur er aðalmælingar-

tækið og þekkir að öllum líkindum vel þá einstaklinga eða fyrirbæri sem er 

verið að rannsaka. Rannsakandinn þarf því að vera mjög hæfur í 

mannlegum samskiptum og geta sýnt hlutleysi ásamt því að geta sett fram 

góðar spurningar og túlkað svörin jafnóðum. Þetta felur í sér að rann-

sakandinn er fær um að setja fram nýjar spurningar sem koma í framhaldi af 

svörum viðmælandans. Rannsakandinn þarf líka að vera góður hlustandi, 

þar sem hann heyrir nákvæmlega það sem við hann er sagt og skilur 

sjónarhorn þátttakandans. Rannsakandi þarf að vera sveigjanlegur og geta 

tekist á við hið óvænta. Hann þarf að geta lesið úr gögnunum þegar þau 

koma, það er að segja við gagnaöflunina sjálfa. Eins og sjá má er ekki 

auðvelt að framkvæma tilviksrannsókn, rannsakandinn þarf oft að taka 

ákvarðanir í miðri gagnaöflun sem getur haft mikil áhrif á gögnin. Þar sem 

tilviksrannsókn byggir mikið á gagnaöflun með fjölbreyttum aðferðum þá er 

mikilvægt að vinna skipulega með gögnin svo rannsakandinn missi ekki allt 

úr höndunum og hreinlega drukkni í gögnum (Rúnar Helgi Andrason, 2003). 

3.2 Þátttakendur og leikskólinn 

Þátttakendur í rannsókninni koma úr einum leikskóla í Reykjavík, 

leikskólanum Hulduborg. Leikskólanum var gefið annað nafn svo ekki væri 

hægt að rekja svör þátttakenda til þeirra né leikskólans. Þátttakendur eru 

leikskólastjóri, sérkennslustjórar og fimm starfsmenn leikskólans sem eru 

bæði kennarar og ófaglært starfsfólk sem sinna stuðningi í leikskólanum 

Hulduborg. Þátttakendur voru valdir með markmiðsúrtaki, þar sem 

þátttakendur eru valdir með ákveðið markmið í huga (Siraj-Blatchford, 

2010). Markmiðsúrtak er notað þar sem rannsakandinn þarf að nýta dóm-

greind sína til að velja þá þátttakendur sem henta rannsókninni. Mark-

miðsúrtak er því valið með tilliti til þess sem rannsaka á (Þórólfur Þór-

lindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Óskað var eftir þátttakendum úr hópi 

þeirra sem sinntu stuðningi í leikskólanum Hulduborg. Það gekk mjög vel að 

fá starfsfólk til þátttöku. Flest af því starfsfólki sem rætt var við bauð sig 
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fram til þátttöku. Einhverjir voru þó beðnir um að taka þátt. Lagt var upp 

með að ræða við þverskurðinn af þeim sem sinna sérkennslu, faglærða og 

ófaglærða. Óskað var eftir því að fá tvo faglærða og tvo ófaglærða 

viðmælendur en það þurfti aðeins að ganga á eftir ófaglærða fólkinu. 

Rannsakandi veltir því fyrir sér hvort það hafi verið vegna óöryggis hjá þeim. 

Til að gæta trúnaðar við þátttakendur voru þeim gefin dulnefni og verða 

þau hér eftir nefnd Ásta, Ólína, Birta, Jóna, Sigurbjörg, Sara, Ragnhildur og 

Gulli. 

Ásta er rúmlega fimmtug og er leikskólaliði. Hún vinnur í leikskóla 

ánægjunnar vegna og starfar við sérkennslu vegna þess að henni finnst það 

mjög áhugavert og gefandi. Hún hefur starfað í leikskóla í tuttugu og tvö ár 

með einu hléi. 

Ólína er rúmlega fertugur þroskaþjálfi með 16 ára starfsreynslu. Henni 

finnst leikskólastarf fjölbreytt og skemmtilegt. Hún er sérkennslustjóri 

leikskólans.  

Birta er tæplega 30 ára þroskaþjálfi sem útskrifaðist 2014. Hún starfar í 

leikskóla vegna þess að það er vettvangur sem hún hafði ekki starfað á áður 

og langaði að prófa. Hún vinnur við sérkennslu því það kom einhvern veginn 

upp í hendurnar á henni og þar sem hún er menntuð í þessu fagi vissi hún 

að þetta var eitthvað sem hún vildi gera. Hún hefur stuttan starfsaldur í 

leikskóla og hefur einungis starfað síðan í maí 2014. 

Gulli er rúmlega tvítugur leiðbeinandi. Hann hefur lokið grunnskólaprófi 

og er í menntaskóla. Hann starfar í leikskóla því hann langaði að vinna með 

börnum. Einhvern veginn varð þróunin sú að hann sinnir sérkennslu og 

honum finnst bara gaman að sjá um það. Hann hefur starfað í leikskóla í 

næstum þrjú ár. 

Jóna er tæplega fimmtug, hún er leikskólakennari með B.Ed. gráðu. Jóna 

er deildarstjóri í leikskólanum. Hún hefur starfað í leikskóla í 31 ár með 

fæðingarorlofshléum. 

Sigurbjörg er rúmlega þrítug með B.Ed. gráðu í grunnskólakennara-

fræðum og útskrifaðist 2012. Hún stundar meistaranám við Háskóla Íslands. 

Starfsaldur hennar er hátt í átta ár með hléum. 

Sara er tæplega fimmtug, leikskólakennari að mennt og útskrifaðist 1994 

úr Fósturskóla Íslands. Hún hefur lokið nokkrum einingum í stjórnun frá 

Endurmenntun. Sara er leikskólastjóri leikskólans Hulduborgar. Hún hefur 

langan starfsaldur í leikskóla eða tæp 28 ár. 
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Ragnhildur er rúmlega fertug. Hún útskrifaðist sem leikskólakennari úr 

Fósturskóla Íslands árið 1997. Hún er aðstoðarleikskólastjóri og 

sérkennslustjóri leikskólans. Hún hefur unnið í leikskóla með hléum í 18 ár. 

Starfsmenn leikskólans hafa starfsreynslu allt frá tæpu ári upp í 31 ár, 

flestir með hléum þó. Fjórir af þessum starfsmönnum hafa unnið við 

leikskólann Hulduborg frá opnun hans en hjá hinum spanna árin frá tæplega 

einu upp í þrjú.  

Hulduborg er frekar nýlegur leikskóli í hverfi sem er í uppbyggingu í 

Reykjavík. Leikskólinn er frekar stór og hlutfall sérkennslubarna er hátt. 

Leikskólinn leggur mikla áherslu á útinám og hugmyndafræði leikskólans 

byggir á flæði þar sem kennarinn eltir hugmyndir barnanna. Mihalys 

Csikszentmihalyi (2008) kom fram með flæðishugmyndina. Hann segir flæði 

eiga sér stað á mörkum spennu og leiða. Upplifunin af flæði er sú að 

viðkomandi séu allir vegir færir og hann geti allt. Grunnurinn að flæðinu er 

tvískiptur, það sem þarf að vera til staðar er tækifæri einstaklingsins til 

athafna og færni hans. Hann nefnir að fólki líði best þegar það hefur sjálft 

fengið að velja sér verkefni en það sé ekki endilega ávísun á að því líði illa 

þegar það fer í verkefni sem það hefur ekki sjálft valið. Til þess að 

flæðisástand geti orðið þarf verkefnið að vera hæfilega krefjandi. Verkefnið 

getur annars vegar valdið gremju ef það er of erfitt og hins vegar leiða ef 

það er of auðvelt. Því er mikilvægt að börn læri að einbeita sér hvort sem 

verkefnið er erfitt eða létt en það getur verið erfiðara að einbeita sér eftir 

því sem verkefnin verða erfiðari. Ef áhugi og vellíðan er til staðar kemur 

einbeitingin þó sjálfkrafa. Til að kalla fram einbeitingu sem helst áfram og 

jafnframt virka þátttöku þurfa verkefnin að vera skýr og leiðsögn og kröfur 

skýrar. Þegar þessu ástandi er náð er ekkert sem truflar. Flæðishugmyndin 

er ekki bara góð fyrir almenna kennslu heldur er hún líka góð fyrir 

sérkennslu (Csikszentmihalyi, 2008). 

3.3 Gagnaöflun og úrvinnsla gagna 

Gögnum var aflað með vettvangsathugun og viðtölum. Nýtt voru gögn sem 

voru til í formi vettvangsathugunar frá vettvangsnámi rannsakanda í 

námskeiðinu Fræði og starf á vettvangi II við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands ásamt gögnum sem safnað var þegar rannsakandi sat tvenns konar 

fundi á því tímabili, sérkennslufund og samráðsfund, einnig var notast við 

skólanámskrá leikskólans. Leitast var við að finna út hvernig sérkennslan fer 

fram í leikskólanum með hliðsjón af rannsóknarspurningunum 

 Hvernig er sérkennslunni sinnt í Hulduborg? 

 Hvernig er skipulag sérkennslunnar? 
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 Hvers vegna er sérkennslan þannig? 

 Hvert er viðhorf til sérkennslunnar? 

 

Byrjað var á því að afla tilskilinna leyfa. Rannsóknin var gerð í samráði við  

stjórnendur leikskólans. Fengið var skriflegt samþykki leikskólastjórans, sjá 

viðauka A. Rannsóknin var kynnt fyrir mögulegum þátttakendum í 

leikskólanum á starfsmannafundi ásamt því að rannsakandi óskaði eftir 

þátttakendum úr þeim hópi starfsfólks sem sér um sérkennsluna í 

leikskólanum Hulduborg. Rannsakandi fékk leyfi fyrir notkun á efni sem var 

rætt á samráðsfundi frá öllum þeim er sátu hann. Rannsóknin var því næst 

tilkynnt til Persónuverndar. Farið var í leikskólann og tekin voru óstöðluð 

viðtöl við þátttakendur. Þátttakendur voru upplýstir um hvernig rannsóknin 

færi fram ásamt því að vera beðnir um að skrifa undir upplýst samþykki, sjá 

viðauka B. Þátttakendum var öllum tilkynnt að viðtölin væru tekin upp 

ásamt því að þau voru látin vita að öllum gögnum yrði eytt þegar úrvinnslu 

þeirra væri lokið. Allir þátttakendur voru jákvæðir og svöruðu eftir bestu 

getu. Viðtölin voru tekin á nokkrum vikum. Fyrstu viðtölin voru tekin 4. 

febrúar árið 2015 og var yfirleitt tekið eitt viðtal í viku en það kom fyrir að 

þau væru tvö. Gagnaöflunin stóð yfir til loka febrúarmánaðar. Afritun 

viðtala fór fram jafnóðum. Viðtölin voru hljóðrituð, afrituð og flokkuð í 

þemu. Að því loknu voru vettvangsathuganir afritaðar. Á meðan gagnaöflun 

stóð var fræðilegum heimildum einnig safnað og unnið úr þeim. Þegar 

gagnaöflun lauk voru gögnin greind enn frekar þar sem endanleg 

þemagreining fór fram.  

Eins og áður hefur komið fram fóru viðtölin fram í leikskólanum 

Hulduborg. Ákveðið var að taka viðtölin þar til að auðvelda starfsfólki 

leikskólans þátttökuna. Í viðtölunum voru annað hvort einn þátttakandi eða 

tveir. Notast var við opin viðtöl, í þess háttar viðtölum segir fólk sögur úr lífi 

sínu og eru þær notaðar til að safna lýsandi gögnum. Viðtölin byggja á 

spurningum frá rannsakanda og var notast við opnar spurningar. 

Spurningarnar voru svo í samhengi við rannsóknarspurningarnar (Siraj-

Blatchford, 2010). 

 Opin viðtöl lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks. Leitast er 

við að skilja reynslu þátttakenda frá þeirra sjónarhorni. Viðtölin 

samanstanda af samræðu. Umræðuefnið er ákveðið af rannsakanda en 

hann ræðir við viðmælendur sína á jafnréttisgrundvelli. Með því móti er 

umræðuefnið ákveðið fyrir fram en ekki innihald samræðnanna (Helga 

Jónsdóttir, 2003). Stuðst var við viðtalsramma í viðtölunum, sjá viðauka C. Í 
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opnum viðtölum er viðtalsramminn ekki fastrammaður. Það þarf þó að setja 

vissan ramma utan um umræðuefnið en hversu nákvæmur hann er eða 

hversu vel er farið eftir honum tekur mið af rannsóknarspurningunum og 

aðferðafræðilegum forsendum rannsóknarinnar. Grundvallaratriði í opnum 

viðtölum er að þau séu opin og rannsakandinn sé eins lítið stýrandi og 

kostur er (Helga Jónsdóttir, 2003). Gögn í formi vettvangsathugunar átti 

rannsakandi til frá vettvangsnámi sem fór fram haustið 2014. Reynt var að 

hafa þemu í viðtölunum og voru spurningarnar flokkaðar eftir þeim. Fyrsta 

spurningin var þó mjög opin og í framhaldi af henni komu oftast svör við 

þeim spurningum sem á eftir komu í viðtalsrammanum. Rannsakandinn átti 

það til að vera ekki nógu hlutlægur og gæti það hafa haft áhrif á 

niðurstöður. Svörun við spurningunum var ekki alltaf eins vegna þess að 

umræðurnar voru ekki alltaf eins, en opnunarspurningin var alltaf sú sama. 

Viðtölin voru mislöng, frá 26-42 mínútur hvert. Nýttar voru vettvangsnótur 

sem skráðar höfðu verið niður af fundunum tveimur sem rannsakandi sat á 

meðan vettvangsnámi hans stóð, sérkennslufundinum og samráðs-

fundinum. Viðtölin við starfsfólk leikskólans, leikskólastjóra og sér-

kennslustjóra voru hljóðrituð á síma, síðan skráð, afrituð orðrétt af 

rannsakanda eftir hvert viðtal, kóðuð og flokkuð í þemu. Þemun voru svo 

skoðuð með rannsóknarspurningarnar til hliðsjónar. 

3.4 Réttmæti og trúverðugleiki 

Með réttmæti er átt við að rannsakandi þarf að sýna viðfangsefnið í réttu 

ljósi og vanda þarf valið þegar kemur að því að velja aðferðir til 

gagnaöflunar til að auka réttmæti rannsóknarinnar. Í óstöðluðum viðtölum 

hefur réttmæti mismunandi tilvísun eftir því út frá hvaða sjónarhorni 

eigindlegrar aðferðafræði er unnið. Ef við gefum okkur það að 

rannsakandinn taki þátt í að skapa gögnin og að reynsla hans og viðhorf 

endurspeglist í gögnunum þá er ekki einfalt að skilgreina réttmæti. Í 

viðtölum staðfesta rannsakendur réttmæti með því að spyrja: „Er það rétt 

skilið hjá mér að . . . ?“ Réttmæti í rannsóknum þar sem notast er við opin 

viðtöl hefur mismunandi merkingu. Nokkur atriði geta tryggt réttmæti. 

Rannsakandinn þarf að gera sér grein fyrir eigin reynslu, bakgrunni og 

viðhorfi. Einnig þarf hann að hugsa um hvaða hagsmuni hann hafi af 

rannsókninni (Helga Jónsdóttir, 2003). Rannsakandinn þarf jafnframt að 

hugsa út í trúverðugleika því erfitt getur verið að hafa eigindlegar 

rannsóknir réttmætar (Edwards, 2010). 
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3.5 Siðferðileg álitamál 

Þegar rannsókn er framkvæmd þarf alltaf að passa upp á að fyllsta trúnaðar 

sé gætt. Einnig þarf að gæta þess að viðmælandinn sé alltaf meðvitaður um 

rétt sinn á því að segja sig úr rannsókninni. Rannsóknin þarf alltaf að taka 

mið af viðmælandanum en ekki rannsakandanum. Áður en farið er af stað 

með rannsókn þarf að fá upplýst samþykki frá þeim sem taka þátt í 

rannsókninni og með því er verið að gefa þátttakendum sjálfstæði til að 

taka ákvörðun um hvað þeir vilja. Það sem þarf að koma fram í upplýsta 

samþykkinu er hvers konar rannsókn er verið að vinna, hvers er ætlast til af 

þátttakendum og að þátttakendur geta dregið sig út úr rannsókninni 

hvenær sem er og/eða dregið gögn til baka sem þau vilja ekki að komi fram. 

Fara þarf með allar þær upplýsingar sem safnast í rannsókninni sem 

trúnaðarmál (Coady, 2010). Það sem rannsakandi byrjaði á að gera áður en 

farið var af stað með rannsóknina og kom fram hér að ofan var að fá 

samþykki leikskólastjórans fyrir því að rannsóknin væri framkvæmd í 

leikskólanum og fékkst það góðfúslega. Næst fékkst upplýst samþykki frá 

öllum þátttakendum sem tóku þátt í rannsókninni. Einnig var óskað eftir 

samþykki frá foreldrum barna sem fylgst var með í vettvangsathuguninni, 

fékkst það með tölvupósti og voru foreldrar barnanna beðin um að láta vita 

ef þau vildu ekki að börnin tækju þátt í vettvangsathuguninni. Rannsóknin 

var tilkynnt til Persónuverndar og er númer tilkynningarinnar S7238. Eins og 

áður kom fram var leikskólanum gefið annað nafn svo ekki væri hægt að 

rekja svör þátttakenda, ásamt því að öllum gögnum var eytt að lokinni 

úrvinnslu. 

3.6 Samantekt 

Í þessum kafla var gerð grein fyrir rannsókninni og framkvæmd hennar. Við 

gagnaöflunina var stuðst við eigindlega aðferðafræði og notast var við 

rannsóknarsniðið tilviksrannsókn. Þátttakendur rannsóknarinnar voru fimm 

starfsmenn leikskólans með hina ýmsu menntun ásamt leikskólastjóra, 

sérkennslustjóra og einum kennara sem sinnir bæði stöðu 

aðstoðarleikskólastjóra og sérkennslustjóra. Lögð var áhersla á að fá 

starfsfólk með mismunandi menntun til að fá fram sjónarhorn sem flestra. 

Tekin voru opin viðtöl við alla þátttakendur en misjafnt var hvort einn eða 

tveir þátttakendur voru saman í viðtölunum. Leitast var eftir því að sjá 

hvernig sérkennslu leikskólans er sinnt og hvernig viðhorf starfsfólks 

leikskólans er til sérkennslunnar. Við gagnagreiningu voru gögnin lesin 

skipulega og flokkuð niður í þemu. Fjallað var um trúverðugleika og 

réttmæti rannsóknarinnar ásamt því að siðferðisleg álitamál voru rædd. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið í niðurstöður rannsóknarinnar. Leitað var svara 

við því hvernig sérkennslunni er sinnt og hvernig skipulag sérkennslunnar 

er, ásamt því að skoða hvert viðhorf þeirra starfmanna  sem sinna stuðningi 

til sérkennslunnar í Hulduborg er. Niðurstöðurnar byggja á svörum úr 

opnum viðtölum við fimm starfsmenn auk stjórnenda leikskólans sem voru 

tekin í leikskólanum í febrúar 2015 og vettvangsathugun sem var gerð í 

leikskólanum í nóvember 2014 og svo aftur í febrúar 2015. Gögnin voru svo 

afrituð. Eftir að búið var að afrita þau gögn sem safnað var, var farið yfir 

afritunina og þau greind niður í þemu. Þau þemu sem komu upp voru 

sérkennsla, sérkennslufundir, einstaklingsnámskrá, snemmtæk íhlutun, 

sérkennslubörnin í daglega starfi leikskólans, hugmyndafræði leikskólans, 

stuðningsaðilinn og hlutverk hans, foreldrasamstarf og viðhorf til 

sérkennslunnar. Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir starfsheiti og starfsaldur 

þátttakenda. Taflan mun auðvelda lesandanum að finna út starfsheiti og 

starfsaldur þegar vitnað er í viðmælendur í niðurstöðukaflanum. 

 

Tafla 1: Yfirlit yfir starfsheiti og starfsaldur þátttakenda 

Dulnefni Starfsheiti Starfsreynsla 

Ásta Leikskólaliði 22 ár 

Ólína Sérkennslustjóri/Þroskaþjálfi 16 ár 

Birta Þroskaþjálfi 9 mánuðir 

Gulli Leiðbeinandi 3 ár 

Jóna Deildarstjóri/leikskólakennari 31 ár 

Sigurbjörg Leikskólaleiðbeinandi A/B.Ed í 

grunskólakennarafræðum 

8 ár 

Sara Leikskólastjóri/leikskólakennari 28 ár 

Ragnhildur Aðstoðarleikskóla-og 

sérkennslustjóri/leikskólakennari 

18 ár 
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4.1 Sérkennslan í Hulduborg 

Í flestöllum leikskólum er að finna börn sem þurfa á sérkennslu að halda og 

fer það eftir hverju tilfelli fyrir sig hversu margir sérkennslutímar fylgja 

barninu. Þeir sem sinna sérkennslu í leikskólanum Hulduborg ásamt 

stjórnendum leikskólans segja að það sé óvenju hátt hlutfall sérkennslutíma 

í leikskólanum núna. Þeir eru einnig sammála um að sérkennslan sé of 

umfangsmikil ásamt því að það er meira um stærri fatlanir en hefur verið 

áður. Ragnhildur segir að í Hulduborg séu margvíslegar fatlanir og hentar 

eitt ekki endilega öllum. Hún segir: 

Við höfum samt reynt að hafa þetta þannig að mæta bara alltaf 

og meta þörf hvers barns fyrir sig. Það er ekkert eitthvað ein 

ríkisregla um hvernig sérkennsla er. Svona er sérkennslan hér, 

við þurfum að mæta hverju barni fyrir sig, ég held að því höfum 

við náð, það má alltaf gera betur. 

Skipulag sérkennslunnar er mjög fjölbreytt og fer eftir einstaklingunum 

sem er verið að vinna með. Sérkennslan á það til að verða hluti af daglega 

starfinu. Sara segir að: „Stundum þegar það hefur verið lítil sérkennsla, bara 

eins og einn klukkutími, þá finnst mér það bara detta of mikið inn í daglegt 

líf“.  

Verið er að vinna í því að taka inn atferlisþjálfun sem ekki hefur verið 

unnið með áður í leikskólanum. Ástæðan fyrir því að verið er að taka inn 

atferlisþjálfun núna er að foreldrar einhverfra barna sem eru í leikskólanum 

hafa valið að notast við þessa aðferð í vinnu með börnunum þeirra. Tveir 

þroskaþjálfar hafa aðallega verið í þessari vinnu. Þegar verið er að búa til 

nýja þekkingu tekur það tíma. Sara segir: 

Við vorum að taka inn atferlisþjálfun, við höfum ekki verið með 

það áður, ég var með það á gamla leikskólanum þar sem að ég 

starfaði áður, en að búa til svona nýja þekkingu tekur langan 

tíma og maður reynir að fjárfesta í raun í þeim starfsmönnum 

sem eru í því og ef þeir hverfa á braut þá fer þekkingin það er 

ekki hægt að kenna öllum. 

Í leikskólanum starfa tveir sérkennslustjórar sem sinna einu og hálfu 

stöðugildi. Áður voru þeir í tveimur stöðugildum en núna starfar önnur 

þeirra sem aðstoðarleikskólastjóri í 50% starfi. Stjórnendur skólans segja að 

starf sérkennslustjóra felist í að halda utan um þau börn sem eru með 

stuðning og skipuleggja sérkennsluna. Þeir sjá einnig um að senda erindi 
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vegna barna, sitja og halda fundi og skrifa skýrslur. Sérkennslustjórar fara á 

deildarfundi ef þörf er á því og tala máli barnsins, þeir sitja einnig 

foreldraviðtöl til stuðnings þeim starfsmanni sem tekur viðtalið og halda 

fundi með því fólki sem sinnir sérkennslunni. Starf sérkennslustjóra er 

margbreytilegt þar sem þeir grípa inn í allt starf með börnunum ef 

undirmönnun er í leikskólanum. Ólína sérkennslustjóri segir um sitt starf: 

Í raun er engin kannski starfslýsing á starfi sérkennslustjóra. En 

mitt hlutverk er að bera ábyrgð á að það sé verið að sinna 

sérkennslunni. Ég sé svo um að skrifa erindi þótt lokaábyrgðin 

sé á Söru leikskólastjóra. 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru á sama máli um að sérkennslan færi 

bæði fram í sérkennsluherbergi og inni á deildum um leið og reynt sé að 

hafa það þannig að sérkennslubarnið sé sem mest í barnahópnum. Þegar 

leikurinn er nýttur í vinnu með börnum með sérþarfir þá er hlutverka-

leikurinn mest notaður. Þegar hlutverkaleikurinn er nýttur sem partur af 

sérkennslunni þá leikur barnið í hóp með öðrum börnum á deildinni og 

stuðningsaðilinn er barninu innan handar og hjálpar því að komast inn í 

leikinn og setja sig í hlutverk. Einnig er notast við regluleiki eins og spil og 

ýmsa leiki sem krefjast hugsunar. Hlutverk kennarans er það sama í öllum 

leikjum, hvort sem það eru regluleikir, hlutverkaleikir eða aðrir leikir sem 

eiga heima inni í leikskólum, það er að segja að veita börnunum stuðning, 

vera til staðar fyrir þau, hjálpa þeim af stað í leiknum ásamt því að veita 

börnunum leikefni við hæfi. 

Sara segir að markmiðið sé að reyna að sinna sérkennslunni sem mest 

inni á deildum og þá sé best að skipta börnunum á deildinni í smærri hópa, 

þá vinna þau börn sem fá stuðning með öðrum börnum og þannig læra þau 

hvert af öðru. Hún segir að þau börn sem eru í atferlisþjálfun séu þó oftast 

tekin út af deildinni í vinnustundir. Hún nefnir að best sé að lesa í börnin og 

sjá hvað hentar hverjum og einum, ásamt því að tekið sé tillit til þeirra 

ráðlegginga sem koma frá sérfræðingum utan frá varðandi hvernig best sé 

að vinna með börnin. Í vettvangsathugunum sást greinilega hvernig 

sérkennslan var unnin. Sérkennslan fer bæði fram inni á deildum og í 

sérkennsluherbergi ásamt því að leikurinn er mikið nýttur. 

Meginþorri þátttakenda var sammála um að þeim finnist vanta meira 

utanumhald um sérkennsluna. Þeim finnst vanta fundi þar sem hægt er að 

ræða við aðra starfsmenn og skiptast á skoðunum og auk þess vanti fundi 

með sérkennslustjórunum þar sem þær fari yfir málin með þeim 

einstaklingum sem sinna sérkennslu innan leikskólans. Margt hefur þó verið 
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gert til að bæta utanumhaldið. Birta nefnir sem dæmi að henni finnist 

töluverður árangur hafa náðst frá því hún byrjaði á Hulduborg. Henni finnst 

mikill munur hafa verið á fólkinu fyrir og eftir sumarfrí, meiri metnaður hafi 

verið eftir sumarfríið. Hún segir að kannski hafi verið komin þreyta í 

mannskapinn, hún átti mjög erfitt með það og gaf þá ómeðvitað í, henni 

fannst það vera skylda hennar sem nýútskrifaður þroskaþjálfi að taka til í  

námsgögnum leikskólans. Núna er komið smá skipulag á hlutina þó henni 

finnist hún oft þurfa að reka á eftir hlutum. Birta nefnir samskipti í þessu 

samhengi og að oft vantaði upp á þau: 

. . . Já til dæmis eins og samskipti og svo þú veist það er oft sem 

maður þarf að minna á eða reka á eftir með alls konar hluti eins 

og til dæmis þetta herbergi við erum búin, liggur við að berjast 

fyrir því að fá og að raða því upp og gera það klárt bara svo við 

getum unnið hérna í fyrsta lagi og að börnunum líði vel hérna, 

þú veist ef allt er í kaos og þú veist allt er í rugli, það er bara 

yfirþyrmandi. 

Ásta nefnir að henni finnist sérkennslan í leikskólanum mjög góð, hún 

segir: 

Hún [sérkennslan] er mjög góð finnst mér, mér finnst líka 

upplýsingaflæðið gott á deildinni, alla vega þar sem að ég er. 

Þú veist það eru allir inni í sérkennslubarninu, þau náttúrulega 

eru tvö og það eru allir inni í því, þú veist mér finnst það vera 

mjög mikilvægt að öll deildin taki þátt í, það sé ekki bara 

stuðningsaðilinn heldur að það sé öll deildin, sem að ber í 

rauninni ábyrgð á barninu. 

Birta nefnir þó að sérkennslan skipti ofboðslega miklu máli og að „börnin 

blómstra um leið og þau fá fasta hendi á öxlina“ Hún segir líka: 

Mér finnst almennt sérkennslan hérna, mér finnst hún mjög 

góð, ég hef engan samanburð samt, mér finnst við vera að gera 

góða hluti, samt. Mér finnst ég finna fyrir viljanum til að gera 

vel. 

4.1.1 Fundir og teymi 

Líkt og þeir sem sinna stuðningi í Hulduborg og stjórnendur leikskólans hafa 

nefnt er verið að reyna að koma á fundum þar sem stuðningsaðilar hittast 
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og bera saman bækur sínar og skiptast á ráðum. Ragnhildur sagði að því 

miður hafi bara náðst að hafa slíka fundi tvisvar sinnum og eru allir sammála 

um að þeir mættu vera oftar og hafa styttra á milli þeirra. Ragnhildur segir: 

Við erum að reyna að koma á svona fundum og svoleiðis með 

fólki sem sinna sérkennslu. Það sem er bara að gerast núna, 

þetta er orðið svo stórt og svo misjöfn árin hvað við erum með 

mikið af sérkennslu, við erum með mikið af sérkennslu núna, 

þannig að það þurfa að vera örari fundir og við erum að reyna 

að koma því á að sérkennslufólkið að það þekkist og það geti 

miðlað til hver annars, það þarf að vera markvissara og það 

sem við þurfum líka er að láta fólkið sjálft og hvetja það til að 

leita meira í hvert annað. 

Stjórnendur leikskólans nefndu að margir stuðningsaðilarnir vinni mikið 

saman og þær væru mjög ánægðar með þá vinnu. Margir starfsmenn sinna 

stuðningi og nefndu nokkrir af þátttakendum að betra væri að hafa fundina 

með færri kennurum. Jafnvel mætti skipta upp í hópa eftir því hvers konar 

stuðningi starfsfólkið sinnti; börnum með einhverfu, hegðunarvanda, 

málþroskaröskun og svo framvegis. Með þessu móti yrðu fundirnir jafnvel 

skilvirkari. Ragnhildur aðstoðarleikskóla- og sérkennslustjóri er á sama máli 

en segir þó um fundahald leikskólans:  

Svona er bara leikskólalífið, það er bara svolítið flókið, þetta 

væri svolítið beautiful ef við gætum verið bara hérna með 

fundi, fasta fundi hingað og þangað, það fundahald sem er nú 

til staðar, deildarstjórafundir, deildarfundir, það tekur 

rosalegan toll af daglega starfinu. Við erum kannski, það er 

erfitt að koma þessu fyrir finnst mér, en þetta þarf að vera. 

Ragnhildur nefnir líka að þar sem sérkennslan sé svo viðamikil þá þurfi 

að vera örari fundir. Hún nefnir þó að einhverjir stuðningsaðilar séu farnir 

að vinna mikið saman þannig að þetta er að þróast í þá átt sem þær vilja, 

hún nefnir að það sé algjör óþarfi að fólk sé að finna upp hjólið hvert á sinni 

deildinni, jafnvel á deildum sem liggja hlið við hlið.  

Ólína segir að í kringum hvert stuðningsbarn sé teymi og þau teymi fundi 

á fjögurra til sex vikna fresti þar sem farið er yfir málefni barnsins. Í þessum 

teymum eru sérkennsluráðgjafi frá þjónustumiðstöð, foreldrar, stuðnings-

fulltrúi, sérkennslustjóri og deildarstjóri ef það er metið þannig. Hlutverk 

sérkennslustjórans er svo að halda utan um teymin, gera fundargerðir og 
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einnig er hún í samskiptum við þá aðila utan leikskólans sem koma að 

teymunum. 

Á meðan vettvangsnámi rannsakanda stóð í áfanganum Fræði og starf II 

við Menntavísindasvið Háskóla Íslands haustið 2014 náði hann að sitja tvo 

fundi, ólíka fundi þó. Báðir þessir fundir eru nauðsynlegir fyrir sérkennslu 

leikskólans. Fyrri fundurinn var fundur með sérkennslufólki leikskólans, 

þetta var seinni fundurinn af þeim tveimur sem náðst hefur að halda á 

þessu starfsári. Seinni fundurinn var samráðsfundur sem haldinn er á hverju 

ári með þjónustumiðstöð hverfisins.  

Sérkennslufundurinn fór fram á starfsdegi og stóð í tæpa tvo klukkutíma. 

Á fundinn mættu allir þeir sem sjá um að sinna stuðningi í Hulduborg ásamt 

öðrum sérkennslustjóranum. Farið var yfir hvaða börn eru með stuðnings-

tíma og hve marga hvert. Farið var í þær greiningar sem höfðu nýlega verið 

staðfestar. Rætt var um hvaða börn væru að fá tíma sem höfðu ekki haft 

stuðningstíma áður og þeir starfsmenn kynntir sem myndu sjá um þá tíma. 

Rætt var um hvað hver og einn væri að gera og skipst var á hugmyndum. 

Aðalmálefnið var aðferðir sem foreldrar höfðu valið til að notast við í 

kennslu barna þeirra. Eins og áður kom fram hefur ekki verið unnið með 

atferlisþjálfun í leikskólanum og mikil vinna var framundan hjá starfsfólki 

varðandi að koma öllu ferlinu í gang til að geta notast við aðferðina. Nokkrir 

starfsmenn fóru á námskeið til að læra betur um hvað atferlisþjálfun snýst 

ásamt því að læra þær skráningar sem fylgja aðferðinni og sögðu þau frá því 

sem þar fór fram. Allir sögðu frá því hvað þeir væru að gera og ef þá vantaði 

hjálp við eitthvað þá var það nefnt. 

Á samráðsfundinum voru starfsmenn þjónustumiðstöðvar hverfisins 

ásamt starfsfólki frá leikskólanum. Þeir sem sátu fundinn fyrir hönd 

leikskólans voru sérkennslustjórarnir, leikskólastjórinn og undirrituð, frá 

þjónustumiðstöðinni komu sálfræðingur, sálfræðinemi, hegðunarráðgjafi, 

félagsráðgjafi og sérkennsluráðgjafi. Rædd voru málefni sérkennslubarna 

leikskólans. Nokkur mál voru viðkvæm eins og gengur og gerist þegar 

leikskólar hafa svona mikinn fjölda stuðningstíma. Mikið var rætt um þau 

mál þar sem þau eru erfið og taka kannski hlutfallslega meira pláss í 

skipulagi skólans ef svo má að orði komast. Farið var skipulega yfir þau 

málefni sem fagfólkinu fannst liggja á. Hvert mál var ígrundað í þaula og 

komið með lausnir á því hvernig ætti að vinna með þau mál sem um var 

rætt. Einnig voru rædd mál þar sem leikskólinn hafði sent inn erindi til 

þjónustumiðstöðvarinnar og þá mál sem varðar barnavernd. Þegar erindi 

eru send til þjónustumiðstöðvarinnar varðandi mál eins og barnaverndar-

mál, þá er verið að sækja í stuðning frá fagaðilum miðstöðvarinnar. Þessi 
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mál eru viðkvæm og þrátt fyrir að starfsfólk leikskólans sé yfirleitt ekki 

hikandi við að taka á þessum málum þá er umræða við þessa fagaðila 

mikilvægur stuðningur. 

4.1.2 Viðhorf til sérkennslu 

Þeir sem sinna stuðningi hafa allir mikinn áhuga á vinnu sinni og er 

umhugað um velferð barnanna. Að mati leikskólastjóra er allt starfsfólk 

skólans meðvitað um þá miklu sérkennslu sem fram fer í skólanum ásamt 

því að allir taka tillit til þess og er þetta viðhorf algilt í leikskólanum. Viðhorf 

stjórnenda leikskólans til sérkennslunnar hefur smitað út frá sér í 

starfsmannahópinn og er aldrei neinn pirringur út í þá vinnu sem þarf að 

vinna í sambandi við sérkennsluna eins og að starfsfólk þurfi að fara á 

teymisfundi og fara á hinar ýmsu stöðvar niður í bæ með börn í þjálfun eins 

og til talmeinafræðinga, iðjuþjálfa og sjúkraþjálfara svo eitthvað sé nefnt. 

Fólk virðist vera mjög glatt að fá þekkingu inn í leikskólann. Ef sjónarhorn 

leikskólastjórnenda er skoðað þá er það mikill gróði fyrir leikskólann því að 

með hverju barni sem þarf á sérúrræðum að halda kemur inn þekking og 

reynsla sem getur nýst í öllu starfinu. Ragnhildur segir frá hennar upplifun af 

sérkennslunni og viðhorfinu til þess: 

Miðað við annars staðar þá finnst mér þetta [viðhorfið] vera 

inn í okkur hérna. Þetta er bara Sara. Sérkennslan og hún bara 

sprautar þessu bara í fólkið, mér finnst þetta vera andinn, ég 

ætla að vona að þetta sé andinn. Ég, Sara, aðstoðar-

leikskólastjórinn og Ólína fljótlega opnuðum þetta og við bara 

við ætlum að hafa þetta svona, það þarf ekki endilega að það 

sé það besta, það þarf ekki að vera. En þetta hefur gengið 

rosalega vel hjá okkur. Þau hafa komið vel út þessi börn 

[sérkennslubörnin] annars staðar. Ég er ekkert að segja að 

þetta sé eitthvað fullkomið hjá okkur, en rosalega meðvituð um 

sérþarfa börn, þú veist hvað þau þurfa, ég held við séum fljótar 

að greina þessa krakka og greina hvað þau þurfa. 

Viðhorf stjórnenda skólans hefur verið þannig að ef það er eitthvað sem 

vantar inn í skólann fyrir sérkennslubörnin þá er það tekið inn, eins og 

atferlisþjálfun og skipulögð kennsla. Það er heldur aldrei neitt vandamál að 

taka við nýjum börnum sem þurfa stuðning og Sara hafði orð á því að allir 

yrðu glaðir og ánægðir þegar verið væri að taka inn ný börn sem eitthvað 

þyrfti að aðstoða, hún nefndi dæmi um að það væri ekki langt síðan það 

hefði verið hringt í þær og þær beðnar um að taka við barni. Ákveðið var að 
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taka við barninu og setja inn á deild þar sem mikið er af sérkennslubörnum 

fyrir. Ekki var laust pláss í leikskólanum, en þar sem barnið er fimm ára og á 

seinasta ári í leikskóla var þetta látið ganga. Leikskólastjórinn segir að þetta 

sé bara viðhorfið hérna. Hún segir að hún hafi alltaf verið svona og að henni 

finnst þetta bara vera lífið. Hún segir: 

Mér finnst svo sorglegt þegar ég sit á fundum og það er verið 

að ræða sérkennslubörn sem eitthvert vandamál. Og það er 

líka svo sorglegt að horfa upp á börn þurfa að hætta í leikskóla 

því viðhorfið gagnvart því er ekki í lagi. 

Skólastjórnendur nefndu báðar að ef þær fréttu af einhverju barni sem 

hefði hætt hjá þeim vegna þess að því væri ekki nógu vel sinnt, þá væri 

kominn tími til að þær myndu hætta í þessum geira. Bæði út af því að þeim 

myndi líða illa út af því og vegna þess að þær gera allt sem í þeirra valdi 

stendur til að sinna öllum börnum vel í leikskólanum og passa upp á að allir 

fái sitt ásamt því að hafa foreldra sátta. 

4.1.3 Einstaklingsnámskrá 

Bæði skólastjórnendur og sérkennslustjórar nefna að einstaklingsnámskrá 

sé helsti veikleiki leikskólans Hulduborgar og hafa þau ekki verið nógu 

dugleg að gera námskrár með börnunum sem þurfa stuðning í námi. Þær 

segja aðalástæðuna fyrir því geta verið að Hulduborg er leikskóli sem er ekki 

með mikið dagsskipulag og hafi það þess vegna setið á hakanum. Þær nefna 

að einstaklingsnámskrá sé eitthvað sem kennurunum hafi fundist erfitt að 

koma sér í að gera. Sara segir: 

Það er það sem okkar starfsfólki hefur fundist erfitt, sem er 

fáránlegt af því að það er alveg ágætt að hafa, mér finnst svona 

einstaklingsnámskrá með svona heilum ritgerðum, ekki það 

sem er að virka. Ég vil hafa þetta bara svona lítið og jafnvel, þú 

veist bara mánaðar og svo bara aftur eftir mánuð. Þú veist, það 

sé samt á blaði til þess að sjá árangur. 

Rannsakandi komst þó að því að nokkrir af starfsmönnum leikskólans 

hafa góða kunnáttu í að gera einstaklingsnámskrá og nefndu þeir aðilar að 

þeir mættu vera duglegri að búa sér til námskrár, bæði til stuðnings þeim 

sjálfum og öðrum kennurum leikskólans. Birta þroskaþjálfi segir: 
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Eins og ég var og er bara mikill talsmaður þessara einstaklings-

námskráa eftir námið, þá er alveg fáránlegt að ég hafi ekki látið 

verða af einni slíkri. Það er, ég er bara svo ótrúlega hissa á 

sjálfri mér, en svo er önnur sem sér um sérkennslu líka bara í 

50% og hún gerir tvisvar á önn. Ég dáist alveg að henni. Ég verð 

bara að láta verða að því að gera þetta, en ég er ekki með eina. 

Mér finnst þetta [einstaklingsnámskrá] mjög gott. Því þetta í 

rauninni gefur manni einfalda mynd af því sem maður er að 

vinna að. Svona ef ég tala út frá mínu. 

Birta nefndi að unnið er að markmiðum með hverju barni þrátt fyrir að 

einstaklingsnámskrár séu ekki til staðar, markmiðin eru bara ekki skrifuð 

niður í einstaklingsnámskrá heldur eru þau ef til vill skrifuð niður í bækur hjá 

kennurunum. Á hverjum teymisfundi er farið yfir hvaða markmið verði 

unnið með fram að næsta teymisfundi. Eins og áður hefur komið fram eru 

þeir á fjögurra til sex vikna fresti. Ólína nefnir að það megi líta svo á að 

teymisfundir séu eins konar einstaklingsnámskrá þar sem óskir foreldra 

koma fram, hvað eigi að vinna með og hvernig það verði gert. Fundargerðir 

eru gerðar eftir hvern teymisfund, sú fundargerð er skrifleg og getur fólk 

fengið að lesa þær til að vita hvað markmið og leiðir var lagt upp með. Ólína 

sérkennslustjóri segir að áður fyrr þegar leikskólinn var ekki með svona 

marga stuðningstíma hafi hún séð um að búa til einstaklingsnámskrár fyrir 

öll börnin sem voru með stuðning, í dag yrði það alltof mikil vinna fyrir hana 

eina. Því er kennurunum sem sinna stuðningi treyst fyrir því að gera 

námskrár fyrir sig og sitt barn. Einnig er helsti veikleiki Hulduborgar sá að 

þau skjöl sem eru gerð eru ekki nógu sýnileg öllum kennurum og ekki er 

eins mikil samvinna við foreldra við gerð námskráa eins og ef þær væru 

gerðar reglulega. Að mati Ólínu er unnið með það sem á að nást með 

einstaklingsnámskrám þó aðeins vanti upp á skráningarnar og er hún alveg 

viss um að skráningarnar verði betri með tilkomu atferlisþjálfunar, 

skiplagðrar kennslu og því sem snýr að kennslu með einhverfu börnunum. 

Sara nefnir að þegar byrjað er að vinna með barnið sé það oft ekki komið 

með greiningu, þá sé kannski ekki hægt að gera námskrá því ekki sé komið 

alveg á hreint hvað á að vinna með. Vinnan með barnið fer þá að mestu í að 

hjálpa því að geta fótað sig í þeim daglegu venjum sem leikskólinn leggur 

upp með. Hún segir að mikið sé unnið með samskipti við foreldra á þessum 

tíma á meðan verið er að bíða eftir greiningunni. Þegar niðurstöður og 

greining er komin er einstaklingsnámskrá oft búin til fyrir það barn til að 

byrja með. 



 

54 

4.1.4 Snemmtæk íhlutun 

Snemmtæk íhlutun er það sem stjórnendur hafa mikið talað fyrir og kynna 

vel fyrir sínum kennurum mikilvægi snemmtækrar íhlutunar varðandi öll 

þau börn sem eru í áhættuhópi eða með fatlanir. Að mati sérkennslustjóra 

er aldrei of snemmt að byrja með snemmtæka íhlutun að einhverju leyti. 

Áður en byrjað er að vinna með barn segir Ólína sérkennslustjóri að 

foreldrar barnsins séu kölluð á fund þar sem farið er yfir mál barnsins og 

hvað það sé sem þurfi að vinna með. Sérkennsluráðgjafi frá 

þjónustumiðstöð hverfisins er gjarnan viðstaddur. Þetta teymi ákveður í 

sameiningu hver íhlutun barnsins verður og hvernig unnið verður með 

barnið. 

Ólína sérkennslustjóri er mjög ánægð með starfsfólkið sem sinnir 

stuðningi í Hulduborg og nefnir að það sé mjög duglegt að afla sér 

upplýsinga um hvernig eigi að vinna með hvert barn fyrir sig. Hún segir þá 

einstaklinga sem sinna stuðningi vera mjög duglega og sjálfstæða í 

vinnubrögðum. Nefnir hún einnig að þeirra hlutverk sé að framfylgja því að 

barnið nái þeim markmiðum sem lagt er upp með, bæði frá foreldrum og 

sérkennsluráðgjöfum þjónustumiðstöðvarinnar. Hún segir þá sem sinna 

stuðningi koma oft til hennar og segjast ekki vita hvað þau séu að gera og 

að þeim finnist ekki vera neinn árangur hjá barninu. Hún segir þau þó alltaf 

vera með lausnir og koma með úrræði. Hún nefndi dæmi um að ákveðið 

barn hafi kannski verið með lítinn stuðningstíma eða jafnvel engan og þá 

hafi verið notast mikið við snemmtæka íhlutun. Miklar áhyggjur hafi verið af 

þessu barni fyrir nokkrum mánuðum síðan. Farið hefur verið í það að finna 

leiðir og aðferðir til að hjálpa þessu barni með það sem það á erfitt með. 

Unnið er markvisst með barnið, hvort sem það er ákveðinn stuðningsaðili 

sem sinnir því eða öll deildin. Barnið fær svo einhverju seinna tíma hjá 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og fær væga greiningu vegna þess að 

stuðningsaðilinn og/eða kennarar deildarinnar hafa unnið svo rosalega 

mikið og vel með barninu að mikill þroski hefur átt sér stað. Ólína segir frá 

þessu tilfelli og í framhaldi af því segir hún: „Ég fer ekki ofan af því að þarna 

er stuðningurinn sem skiptir öllu máli, svo kemur greiningin“. Hún segir það 

vera algjörlega dottið upp fyrir að það sé beðið eftir greiningu til að vita 

hvernig eigi að vinna með barnið. Alltaf er reynt að notast við snemmtæka 

íhlutun í stað þess sem áður var að það var ekkert unnið með börnin fyrr en 

greining kom. Hún segir hlutina þó vera of pólitíska vegna þess að 

greiningarnar verði að koma til að fá fjármagnið fyrir tímunum. Henni finnst 

þetta allt byrja á röngum enda, en þannig er kerfið og því miður er ekkert 
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sem við getum gert í því. Ólína nefndi að þau fái sjaldan neitanir ef beðið er 

um stuðningstíma. Hún segir: 

Þú veist við biðjum um stuðningstíma, við erum með 

rökstuðning fyrir því og við fáum hann, vitum við af því að það 

er vitað mál og það hefur spurst út að við séum að sinna 

sérkennslunni. Ég veit ekki um aðra skóla, hvort að þetta sé 

eitthvað misjafnt, flestir eru náttúrulega að því ég meina, þetta 

er bara orðið viðurkennt að við erum að þessu [sinna 

sérkennslunni]. 

4.1.5 Stuðningsaðilarnir 

Í Hulduborg kenna sérkennslustjórarnir ekki sjálfir stuðningsbörnunum 

heldur eru stuðningsaðilar sérstaklega ráðnir til að sjá um sérkennslu 

barnanna en þó í samráði við sérkennslustjórana. Stjórnendum leikskólans 

finnst þeim hafa tekist að ráða gott fólk í allar sérkennslustöðurnar og að 

það hafi getu og burði til að sinna þessum störfum. Stuðningsaðilar eru 

yfirleitt ekki ráðnir nýir inn, heldur er reynt að fá einhvern úr 

starfsmannahópnum sem er fyrir til að sinna stuðningi. Það kemur þó fyrir 

að leita þurfi út fyrir leikskólann ef enginn treystir sér í það hlutverk að sjá 

um stuðningsbarn. 

Sumir af þeim sem sinna stuðningi vita ekki alveg hvort þeir eigi að vera 

deildarstarfsmenn eða eingöngu stuðningur fyrir barnið. Ólína 

sérkennslustjóri segir að „það er alltaf þessi fína lína á milli að vera 

deildarmiðaður og að vera stuðningur“. Oft eru stuðningsaðilarnir hvort 

tveggja, sjá um stuðning að hluta og eru svo líka deildarstarfsmenn, þá er 

oft erfitt að greina á milli hvort þeir eru. Ólína sérkennslustjóri segir: 

Í gamla daga þá var stuðningsbarnið svolítið eyrnamerkt 

stuðningsaðilanum sínum, var svo ofboðslega sýnilegt og ég 

held að við séum svolítið með þann háttinn á að við viljum ekki 

hafa það þannig, reyna að sporna við að það sé minnst þannig. 

Það virkar langflottast þegar stuðningsbarnið fattar í raun ekki 

hver er stuðningsaðilinn. 

Hún segir einnig: 

Það þarf auðvitað líka að passa það að, hérna stuðningurinn 

verði ekki sá eini sem að barnið umgengst. Það getur verið 
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frekar snúið, þar sem að hann þarf að passa upp á að barnið sé 

í samskiptum við bæði önnur börn og aðra starfsmenn. 

Nokkrir þátttakendur töluðu um að þá vanti meiri upplýsingar um 

hvernig ætti að vinna með barnið. Þeim fannst þeir oft vera í lausu lofti og 

vita ekki hvað ætti að gera. Þeir telja að það vanti meiri handleiðslu frá 

sérkennslustjórum, eins og að setjast niður og ræða greiningu barnsins og 

hvernig er ætlast til að unnið sé með barnið. Einnig að fara yfir hvaða efni er 

til í leikskólanum og fá kennslu á þau hjálpargögn sem til eru og hvernig má 

notast við þau ásamt því að fara yfir þá hluti sem eru til í 

sérkennsluherberginu. Einnig mætti ræða hvað hefur verið gert með 

barninu áður ef verið er að taka við af öðrum stuðningsaðila. Eins að ræða 

við og upplýsa þann aðila sem er að taka við um hvernig foreldrar hafi  viljað 

að sé unnið með barnið. Sigurbjörg segir:  

Mér finnst vanta að þeir sem hafi sérþekkinguna, 

sérkennslustjórar segi mér. Ég fæ barn í hendurnar og þeir eiga 

að koma til mín og segja, segja þetta er greiningin, þetta eru 

aðferðir sem hægt er að nota. Ég þarf að lesa mig bara til um 

bara. Ég veit ekki hvað ég á að gera ég bara ég bara stend 

hérna og horfi á barnið og ég bara veit ekki neitt og mér líður 

eins og ég sé að bregðast af því að ég veit ekki hvað ég á að 

vera að gera og ég veit ekki hverju ég á að vera að leita af, ég 

veit ekki hvað það er sem maður gerir með þessu barni. 

Jóna tekur í svipaðan streng og segir: „Mér finnst ég upplifa fólk svona 

óöruggt, það vanta bara svona meira ráðleggingar“. 

Jóna nefnir líka að henni finnist hún sem deildarstjóri ekki fá nógu miklar 

upplýsingar um þau sérkennslubörn sem er verið að vinna með inni á 

deildinni hjá henni, hún segir: 

Ég til dæmis er þaulvön að vinna með einhverf börn og ég er 

þaulvön að vinna með svona myndrænt skipulag, prenta út 

boardmaker myndir, setja þær upp í svona dagskipulag og svo 

kemst ég að því á einum fundi að starfsmaður sem sinnir 

stuðningi hjá mér kann það ekki. Þetta er nefnilega málið, ég 

veit ekki hvað er að gerast og ég svona, ef ég hefði vitað þetta 

eða verið á fundinum eða eitthvað þá hefði ég getað hjálpað 

henni. Það hefur samt komið fyrir að ég bara bið um að fá að 
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koma með á fundi, en mér finnst ég sem deildarstjóri alveg í 

lausu lofti varðandi þessi börn. 

Flestir þátttakenda nefndu líka að aðgengi að Ólínu sem er 

sérkennslustjóri leikskólans væri oft erfitt og finnst þeim að sérkennslan sé 

jafnvel orðin of umfangsmikil fyrir hana eina. Það kom mörgum á óvart 

þegar ég nefndi að Ragnhildur væri  sérkennslustjóri í 50% starfi. Flestir 

þátttakenda vissu ekki af því. Þau héldu að hún hefði látið af þeirri stöðu 

þegar hún tók við sem aðstoðarleikskólastjóri og þau héldu að Ólína sæi ein 

um að sinna stöðu sérkennslustjóra. Það skýrir mögulega ástæðuna fyrir því 

að þeim finnist lélegt aðgengi að sérkennslustjórum þar sem þau héldu að 

það væri bara einn aðili sem sinnir starfinu en þær eru í raun tvær. 

Í Hulduborg eru deildirnar aldursskiptar og Gulli hefur sinnt stuðningi 

bæði á eldri deildum leikskólans og núna með yngri börnum. Hann nefnir að 

samvinna þeirra sem sinna stuðningi sé meiri hjá þeim sem sjá um yngri 

börnin heldur en þeim sem sjá um þau eldri. Þar séu stuðningsaðilarnir 

frekar inni á deildum, hver í sínu horni á meðan stuðningsaðilar á yngri 

deildum eru meira í því að ræða málin ásamt því að leita ráða hver hjá 

öðrum. Meira er unnið með yngri börnin frammi í sal og þá kemur upp sú 

staða að stuðningsaðilarnir eru jafnvel allir frammi í sal með sín stuðnings-

börn og geta þar af leiðandi sameinað vinnu sína með börnin. 

Það er draumur Söru leikskólastjóra að starfsfólk leikskólans myndi nýta 

sér myndbandsupptökur til skimunar, það er að segja að ef upp vakni 

grunur um að ekki sé allt eins og það á að vera þá séu tekin upp myndbönd 

af barninu til að nota ef til frekari greiningar kemur. Eins myndi hún vilja að 

stuðningsaðilarnir myndu taka reglulega upp myndbrot af þeim börnum 

sem þeir sinna til þess að sjá framför eða afturför hjá barninu. Hægt væri að 

sýna það á fundum með sérkennsluteyminu eða aðilum frá 

Greiningarstöðinni, því oft er betra að sýna ákveðna hegðun eða atferli á 

myndbandi frekar en að lýsa með orðum. Eins telur hún að foreldrar myndu 

hafa gaman af því að sjá myndbrot af barninu sínu í leikskólanum. Einnig vill 

hún að stuðningsaðilarnir séu virkir í að fara út með börnin þar sem þau 

njóti sín oft best úti þar sem rýmið er mikið og það eigi alls ekki að sleppa 

því að fara með þau í útikennslustofuna því það sé hægt að aðlaga allt starf 

og verkefni að þörfum barnanna. Hún segir: 

Ég sé bara þessi börn [sérkennslubörn] blómstra oft úti og ég 

held að besta þjálfunarherbergið sem þú hefur það er allt 

hérna holtið. Þannig að hérna, það að starfsfólkið okkar sjái 

það ekki eins mikið, það finnst mér mjög sorglegt. Og ég myndi 
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alveg vilja sjá að við værum leiðandi í því, það væri mjög 

gaman.  

4.2 Sérkennslubörnin og hugmyndafræði Hulduborgar 

Í Hulduborg er ekki unnið eftir hefðbundnu leikskólaskipulagi, heldur er 

notast við svokallað flæði og þátttakendur vilja meina að börnin sem þurfa 

stuðning eigi auðveldara með að vera í flæði heldur en hefðbundnu 

leikskólaskipulagi þar sem er fast dagskipulag. 

4.2.1 Hugmyndafræðin 

Í námskrá leikskólans kemur fram að hugmyndafræði leikskólans byggir á 

því að notast við flæði þar sem börn hafa greiðan aðgang að leikefni sínu. 

Leiknum er gert hátt undir höfði og börnin læra í gegnum leikinn. Hlutverk 

kennarans í flæðinu er þá að skapa leikumhverfi fyrir börnin. Hann sér um 

að skapa rými, leikefni og tíma. Kennarar leikskólans þurfa að geta lesið vel í 

börnin til að átta sig á því sem börnin vilja gera og hjálpa þeim við að ná 

markmiðum sínum í flæðinu. 

Í þessu skipulagi finnst Söru gott að vinna og nefnir að þá geti 

kennararnir leikið sér með og fundið út hvaða börn eru að ná saman og búið 

til hópa út frá því. Það skiptir líka máli að kennararnir séu virkir og nái að 

vinna vel saman í þessu kerfi. Þeir þurfa að geta lesið vel í aðstæðurnar og 

ef allt þetta virkar þá er árangurinn ótrúlega mikill fyrir sérkennslubörnin og 

öll börn. Ólína og Ásta nefna einmitt að öll börn geti náð miklum árangri í 

þessu skipulagi og að þeim líði vel, þetta er allt spurningin um kennarann og 

hvernig hann virkar í flæðinu, hvort hann nái að fylgja börnunum og hjálpa 

þeim að koma sér í verkefni og að ná markmiðum sínum.  

Ólína vill meina að börn á einhverfurófi, með ADHD og börn á gráa 

svæðinu nái ekki alveg að fóta sig jafn vel í þessu staðlaða skipulagi sem er í 

flestum leikskólum. Það sé alltaf verið að ákveða hvað barnið á að gera, það 

eigi að púsla í ákveðinn tíma og þess háttar. Ragnhildur segir frá því þegar 

var verið að ákveða stefnu leikskólans: „Við vorum rosalega hræddar við 

þetta og ég fæ oft alveg tilfelli, um það að við séum að missa tökin út af því 

að við sem ákváðum að hafa þetta svona og við getum ekki verið alls 

staðar“. Sigurbjörg telur hugmyndafræði leikskólans ekki ná að skila sér eins 

og hún á að gera og hafi þar af leiðandi áhrif á sérkennsluna, hún segir: 

Hvað er þetta flæði eiginlega? Þú veist flæði er þegar þú ferð í 

svona hugarástand að þú gleymir stað og stund og þér líður vel 

og þú getur sinnt því sem þú hefur áhuga á og þroskast þannig. 
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Okkar, þú veist okkar, það er bara þannig að starfsfólkið hérna 

það veit ekki hvernig það á að skapa aðstæður til þess að láta 

börn fara í þetta flæði, það er það sem er að gerast, ef þú veist 

hvernig það fúnkerar, þá er auðveldara að vinna með 

sérkennsluna inn í því, þú veist ég held að það sé málið. 

Birta nefnir að oft geti flæðið verið erfitt fyrir marga og segir: 

Það er svona útaf því, þetta frjáls, þetta flæði sem er hérna, 

þetta er oft mjög erfitt fyrir marga, er það kannski ekki fyrir 

mitt stuðningsbarn en er það fyrir marga og maður sér að um 

leið og þau eru komin með einhvern sem að þau geta leitað til 

einhvern svona fastan punkt, þá skiptir það ofboðslega miklu 

máli. 

4.2.2 Börnin 

Ólína segir að flæðið virki betur fyrir börn sem þurfa stuðning þar sem í 

flæðinu sé allt á þeirra forsendum, en svo er atferlisþjálfun og þess háttar 

sem krefst annars skipulags sem ber að virða. Ólína segir: 

Auðvitað vitum við að það, að þau læra ekkert rosalega mikið í 

30 barna hópi, barn sem þarf eitthvað extra mikið það þarf 

eitthvað að taka það út, þó að þessi stefna sé að vera alltaf inn 

í hóp, það bara virkar ekkert alltaf þannig. 

Ragnhildur segir: 

en þau fóta sig náttúrulega mjög misjafnt eins og ég er búin að 

segja og tuða síðan við opnuðum, það er skipulag í þessu 

skipulagsleysi það er þá bara eitthvað að hjá starfsfólkinu ef 

það nær ekki að vinna, það er þá kannski okkar að tala það til. 

Gulli segir að það sé mjög einstaklingsbundið hvort börnin nái að fóta sig í 

flæðinu eða ekki og segir að sjónrænt dagskipulag sé oft gert fyrir 

stuðningsbörnin. Hann nefnir þó að stundum geti verið erfitt að gera 

dagskipulag fyrir daginn þar sem skipulagið geti breyst svo fljótt. Birta 

þroskaþjálfi segir: 

Það getur alveg valdið usla. Það stendur hérna að við séum að 

fara í gönguferð, af hverju erum við bara að fara að púsla. 
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Þannig að maður getur oft ekki sett upp bara myndir, því það 

er endalaust spurningamerki á dagskipulaginu, því það er ekki 

ákveðið hvað á að gera. 

Hún nefnir að hún sé ósjálfrátt orðin deildarmiðuð í þessu skipulagi. Hún 

segir: 

Ósjálfrátt þó ég sé ekki deildarstarfsmaður þá dettur maður í 

það að sinna deildinni, einhver er búinn að pissa og einhver 

meiddi sig. Ég hundsa að sjálfsögðu ekki börnin á deildinni 

þegar þeim vantar aðstoð, þrátt fyrir að vera ráðin sem 

stuðningur fyrir [NN]. 

Í vettvangsathugun rannsakanda frá haustinu 2014 var fylgst með 

barnahóp í leik. Rannsakandi hafði áður unnið með nokkur af þessum 

börnum þegar þau voru yngri og voru á annarri deild. Það sem rannsakandi 

sá vakti undrun hans. Eitt af börnunum í hópnum var barn sem vitað var að 

væri með stuðning og vitað var að mikið hafði verið unnið með til að hjálpa 

félagslega vegna þess að barnið var slakast í félagslegum samskiptum. Það 

sem rannsakandi kom auga á var að afturför hafði orðið hjá barninu. Það 

var farið að draga sig úr barnahópnum, leitaði ekki til hinna barnanna og gaf 

ekki frá sér nein leikmerki. Hin börnin léku sér í kringum þetta barn, en 

aldrei með því. Því var ekki boðið að vera með í leik með hinum börnunum. 

Þarna höfðu boðskipti um hvernig ætti að vinna með þetta ákveðna barn 

algjörlega misfarist þegar barnið fluttist á milli deilda. Stuðningurinn við 

þetta barn var þannig að vinna átti með barnið í hóp, ekki taka það mikið út 

eins og hafði verið gert. Barnið þurfti að vinna í hóp og læra að vera hluti af 

barnahóp og kunna að haga sér í fjölmenni. Mjög mikilvægt var að allir 

deildarstarfsmenn myndu taka þátt í að hjálpa þessu barni í leik svo að betri 

útkoma myndi nást. Í vettvangsnámi rannsakanda var verkefni hans að 

koma með íhlutun fyrir þetta ákveðna barn sem byggði á að hjálpa því að 

komast inn í leik hinna barnanna ásamt því að kenna því hvernig á að koma 

fram í hópi og umgangast aðra. Þegar rannsakandi kom aftur í leikskólann 

að taka viðtölin fór rannsakandi og fylgdist með þessu ákveðna barni. Miklar 

breytingar sáust bæði hjá starfsfólki og barni. Starfsfólkið var meðvitaðra 

um hegðun barnsins og hjálpaði því að koma sér í leik með hinum 

börnunum. Núna sækja önnur börn í þetta ákveðna barn og á það í góðum 

samskiptum bæði við börnin á deildinni og starfsfólkið. 

Verið er að vinna markvisst að því að sérkennslubörnin falli inn í hópinn. 

Passað er upp á að allt starfsfólk sem kemur að börnunum sé samstíga í því 
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sem þarf að gera til að börnin falli sem best inn í barnahópinn og skeri sig 

ekki úr. Gulli nefnir að passa þurfi að þau börn séu ekki að hlaupa út um allt 

og að sama eigi að gilda um þau eins og alla hina. Það þarf að ýta á þolmörk 

þeirra til að sjá hvað einstaklingurinn getur þó það sé erfitt fyrir hann. Það á 

ekki að leyfa þeim að vera fyrir utan hópinn af því að þeim finnst það 

þægilegra, þá kemst maður ekki að því hvort þau geti verið í hóp eða ekki. 

Ólína segir að hún muni eftir því þegar þær breytingar urðu almennt í 

sérkennslu hjá Leikskólum Reykjavíkur að minnka ætti það að taka börn út 

af deildinni í sérkennslu. Hún telur að oft þurfi að taka þau út úr hópnum til 

að geta kennt þeim einhverja færni. Þau þurfa svo að yfirfæra þessa færni 

yfir í stærri hóp. Birta segir að hún taki oft börn með sínu stuðningsbarni og 

er barnið mjög duglegt að bjóða börnum með sér í vinnustundir, börnunum 

á deildinni finnst það mjög spennandi. Þau eru öll mjög áhugasöm um hvað 

barnið er að gera og spyrja Birtu að því af hverju það er alltaf svo glatt þegar 

það fer fram með henni. Barnið verður því meira spennandi fyrir hin börnin. 

Birta talar þó um að hún finni mun á barninu ef önnur börn eru með því. 

Hún segir: 

Í gær kom mikil vinkona með [NN] sem að [NN] leikur mikið við 

utan leikskólans, [NN] var bara þvílíkir töffara stælar og gekk 

ekki eins vel heldur en aðrir sem [NN] hefur boðið með. Þannig 

að já maður finnur alveg hellings mun á því ef einhver er með. 

En [NN] þarf líka að læra að það má ekki bara tapa sér í gleðinni 

þó að maður, þó að hún komi með þá er maður líka að fylgja 

sömu reglum. 

Þátttakendur eru sammála um að sérkennslubörnunum líði vel í 

leikskólanum Hulduborg og þeir sjá framfarir hjá þeim næstum á hverjum 

degi. Sara telur dvöl sérkennslubarna í leikskólanum vera gróða fyrir öll 

börn, starfsmenn og ekki síst foreldra. Með þessu á hún við að þegar við 

umgöngumst börn með sérþarfir þá lærum við að öll erum við mismunandi, 

ekki endilega bara sérkennslubörn heldur hafi allir einhverjar sérþarfir, 

þannig sé lífið bara.  

4.3 Samstarf við foreldra 

Samstarf við foreldra er mjög mikilvægur þáttur í leikskólastarfi. Samskipti 

við foreldra barna með sérþarfir eru meiri en við foreldra annarra barna. Því 

skiptir miklu máli að hafa samskiptin góð. Ragnhildur segir: 
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Ef að foreldrunum líður ekki vel í okkar návist þá náttúrulega 

líður barninu ekkert vel hérna, ef við gefum okkur það að 

börnin eru tengd foreldrum sínum. Flest eru þau það, og finna 

ef foreldrunum líður illa. Við þurfum alltaf að vera í góðum 

samskiptum við foreldrana þó svo við séum að fara út fyrir 

ramman þó svo við séum ekki endilega sammála foreldrinu, við 

verðum samt að vera í góðum samskiptum við hann. 

Hún segir að kennarar leikskólans verði alltaf að bera virðingu fyrir 

foreldrum þrátt fyrir að það geti stundum verið frekar flókið. Kennararnir 

eru í leikskólanum fyrst og fremst fyrir börnin. Ragnhildur segir einnig: 

Það er mikilvægt að mæta foreldrum á þeim stað sem þau eru, 

við verðum að passa að leikskólinn æði ekki fram úr þeim. Það 

getur tekið tíma að vinna mál þar sem við þurfum að vera 

þolinmóð gagnvart foreldrum og þeim aðstæðum sem þau eru 

í. 

Sara nefnir að oft þurfi starfsmenn leikskólans að vera á tánum í kringum 

foreldrana þar sem foreldrar þeirra barna sem eru að fá greiningu fari í 

ákveðið sorgarferli. Sara segir: 

Í leikskólanum er meira vandamál með foreldra heldur en 

börnin, þar sem að það er ofboðslegt sorgarferli í gangi í 

leikskólanum en börnin eru bara einhvern veginn leikur. Í 

grunnskólanum er ekki eins mikið vandamál með foreldrana því 

þar eru þau komin lengra í ferlinu. 

Greiningar barna koma oft í ljós á leikskólastiginu. Foreldrar ganga í 

gegnum sorgarferli þegar uppgötvast að barnið þeirra er með sérþarfir eða 

fötlun. Ragnhildur segir að fólk sé á mismunandi stað í því ferli og er 

mikilvægt að leikskólinn taki tillit til þess í samskiptum. Því ferli sé ekki flýtt 

eða breytt á neinn hátt. Ef sú sýn er ekki fyrir hendi sé jafnvel hægt að gera 

illt verra og foreldrar verða óöruggari og hræddari. Traustið er þá brostið. 

Starfsfólk þarf að gera sér grein fyrir að sorgin og óöryggið kemur oft fram á 

mismunandi hátt. Fólk getur komið með óraunsæja gagnrýni og því þarf 

starfsfólk að passa sig á því að taka það ekki inn á sig. Gott er að geta lesið 

vel í foreldrana, starfsfólk getur þurft að vera í öðrum takti en foreldrarnir 

en virðing verður alltaf að vera til staðar og hana þarf að sýna. Foreldrarnir 

eru þeir sem eru sérfræðingar í sínu barni og eru þeir einnig hafsjór 
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upplýsinga og ráðlegginga sem nýtast í starfinu með börnin. Ragnhildur 

segir einnig að til að geta nýtt þekkingu foreldranna verði samskiptin að 

vera góð. Reynslan sýnir að ef foreldrar sýna ókurteist viðmót, og á það við 

um alla foreldra, þá búi eitthvað óöryggi að baki og er þá mikilvægt að ná 

þeim foreldrum strax í samvinnu við leikskólann. Þarna koma samskipti 

sterk inn, samskipti milli starfsmanna og samskipti við foreldrana. Mörg mál 

leysast ef þau eru bara rædd. Hún segir einnig að viðmótið verði að vera 

þannig að foreldrum finnist þeir geta komið með ábendingar, kvartanir og 

gagnrýni, vegna þess að góður leikskóli er samstarfsverkefni heimila og 

skóla. 

4.4 Samantekt 

Í leikskólanum Hulduborg er unnið með það að leiðarljósi að lesa í börnin og 

þarfir hvers og eins metnar. Sérkennslan er unnin hvar sem er í 

leikskólanum, hvort sem það er inni á deildum, inni í sérkennsluherbergi 

eða jafnvel bara á göngunum. Lagt er upp úr því að hafa umhverfið sem 

fjölbreyttast. Þó er reynt eftir bestu getu að hafa stuðningsbarnið alltaf í 

hópi þar sem trúin er að hægt sé að kenna sem flest í þeim aðstæðum. 

Stundum koma þó upp aðstæður þar sem best þykir að vinna með barninu 

einu og er það metið í hverju tilfelli fyrir sig. Nokkrir hnökrar eru á 

skipulaginu og eru þátttakendur sammála um að það mætti vera betra. 

Helstu hnökrarnir eru þeir að sérkennslan er heldur umfangsmikil og margir 

stuðningsaðilar sem sinna sérkennslunni ásamt því að flóknari greiningar 

eru nú og nokkrir einstaklingar með marga tíma í stuðning. Kennurum finnst 

aðgengi að sérkennslustjórum leikskólans ábótavant og einhverjir vissu ekki 

að annar þeirra væri sérkennslustjóri. Þeim finnst þau oft vera í lausu lofti 

og ekki vita nákvæmlega hvers er ætlast til af þeim. Þátttakendur eru þó 

ánægðir með sérkennsluna í heild sinni.  

Viðhorf leikskólastjórans til sérkennslu smitar mikið út frá sér til kennara 

skólans. Aldrei er litið á neitt sem vandamál og eru öll börn velkomin í 

leikskólann, litið er á það sem gróða að fá þau í leikskólann. Viðhorf 

leikskólastjórnenda til sérkennslunnar skiptir höfuðmáli. Ef viðhorf 

stjórnenda er að sérkennslan skipti máli þá smitar það út frá sér til kennara 

leikskólans og sérkennslunni verður sinnt vel. Mikilvægt er að sá sem sinnir 

stuðningi geti verið sjálfstæður í vinnubrögðum og geti leitað eftir aðstoð ef 

þarf. Leikskólinn hefur lagt metnað í að laða til sín hæfileikaríkt starfsfólk 

sem hefur áhuga og metnað til að starfa sjálfstætt og sinna barninu og 

fjölskyldum þeirra í teymi. Mikil þekking er til staðar í leikskólanum nú þegar 

en það styrkir starfið að fá inn nýtt fólk með ný sjónarmið og þekkingu og 
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ekki síst með gagnrýnin gleraugu. Viðhorfið er að það má alltaf gera betur 

og það þurfi að hlusta á ábendingar og gagnrýni og nýta það til að gera gott 

starf betra. Foreldrasamstarf er einn af þeim þáttum sem er mikilvægur í 

starfi leikskólans. Starfsfólk þarf að bera virðingu fyrir foreldrum og einnig 

er mikilvægt að mæta foreldrum á þeim stað sem þeir eru staddir í 

sorgarferlinu og passa þarf upp á að leikskólinn æði ekki fram úr þeim. Það 

getur tekið tíma að vinna að hverju máli og best er að sýna þolinmæði 

gagnvart foreldrum og þeim aðstæðum sem þau eru í. Hlusta verður á 

foreldra og fylgja því eftir sem þau ákveða. Niðurstöður benda til þess að 

sérkennsla leikskólans sé nokkuð góð. 
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5 Umræður 

Eins og áður hefur komið fram var markmið þessarar rannsóknar að skoða 

hvernig sérkennslunni í leikskólanum Hulduborg er sinnt. Í þessum kafla 

verða helstu niðurstöður ræddar og settar í samhengi við það sem kom 

fram í umfjöllun um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar með það að 

leiðarljósi að svara rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í 

upphafi. Dregnir verða fram þeir þættir sem þátttakendum rannsóknarinnar 

fannst þurfa að vera til staðar til að geta haft góða sérkennslu. Þær 

rannsóknarspurningar sem lagt var upp með voru: Hvernig er sérkennslunni 

sinnt í Hulduborg? Hvernig er skipulag sérkennslunnar? Hvers vegna er 

sérkennslan þannig? Hvert er viðhorf  til sérkennslunnar? Fyrsta spurningin 

er yfirspurning rannsóknarinnar og hinar eru undirspurningar sem notaðar 

voru til að fá betri sýn á sérkennsluna og hvernig skipulag sérkennslunnar 

væri. Auk þess var reynt að ná fram viðhorfi þátttakenda til sérkennslunnar. 

Margt þarf að hafa í huga þegar leikskólastarf er skipulagt og sérstaklega 

ef sérkennslan er umfangsmikil eins og í Hulduborg. Passa þarf upp á að 

þarfir allra séu hafðar að leiðarljósi og að börnin fái það sem þau þurfa, eins 

og fram kemur í lögum um leikskóla nr. 90/2008 þar sem segir að leikskólinn 

eigi að taka á móti öllum börnum hvort sem það eru börn með sérþarfir eða 

ekki ásamt því að skólinn hefur menntunar- og umönnunarskyldur gagnvart 

þeim, þau leikskólabörn sem eiga við fatlanir eða einhvers konar hömlun að 

stríða eiga rétt á aðstoð og þjálfun í leikskólanum. Hlutverk leikskóla-

kennarans og allra þeirra sem vinna í leikskólum er því mjög mikilvægt 

þegar kemur að vinnu barna með stuðning í námi og allra annarra barna 

sem eru í leikskólum. Í leikskólalífinu eru nokkrir aðilar sem koma að barni 

sem þarf sérstakan stuðning, auk kennara og foreldra. Til að allt gangi vel 

þurfa samskipti á milli heimilis og skóla að vera mjög góð svo barninu líði vel 

og það nái markmiðum sínum í skólanum. 

5.1 Sérkennslan 

Sérkennslan í Hulduborg er mjög fjölbreytt og fer eftir þeim einstaklingum 

sem um ræðir. Reynt er að mæta þörfum hvers og eins og meta hvert 

tilfelli, því börn með sérþarfir er fjölbreyttur hópur með mismunandi þarfir 

(Umboðsmaður barna, e.d.). Þetta kemur heim og saman við það sem Elsa 

Sigríður Jónsdóttir (2002) segir um að í leikskólum sé vaxandi skilningur á 

því að það eru ekki börnin sem verði að passa í skipulagið heldur verði 
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skipulagið að passa þeim. Arthur Morthens (2004) tekur í sama streng þegar 

hann ræðir um einstaklingsmiðað nám en það miðast við að finna verkefni 

og haga kennslu barna við hæfi hvers og eins. Engin ein regla er til um 

hvernig sérkennsla eigi að vera. Í Hulduborg er þó leitast við að hafa 

sérkennsluna sem mest inni á deildum og í öllum leikskólanum, ekki 

endilega fasta inni í einhverju sérkennsluherbergi, ásamt því að nýtast við 

leikinn. Því eins og Rannveig Traustadóttir (2000) segir þá þarf sérkennslan 

að eiga sér stað allan daginn og alls staðar til að hún skili árangri.  

Sérkennslan í Hulduborg á það til að verða hluti af daglegu starfi leikskólans. 

Þau börn sem eru í atferlisþjálfun eru þó oftar tekin einslega í sérkennslu. Í 

Hulduborg ríkir sú skoðun að það þurfi líka að vinna þessa vinnu einslega 

með börnunum svo þau nái tiltekinni færni sem verið er að vinna með, en 

það þurfi svo að færa barnið yfir í barnahópinn svo það geti yfirfært færni 

sína þangað. 

Skipulag sérkennslunnar í Hulduborg virðist vera í samræmi við skipulag 

annarra leikskóla í Reykjavík. Fundað er nokkrum sinnum á ári með 

þjónustumiðstöð hverfisins. Eins og fram kemur í skýrslu Elsu Sigríðar (2011) 

þá eru samráðsfundir nokkrum sinnum á ári og mikil samvinna við 

sálfræðinga og sérkennsluráðgjafa á þjónustumiðstöð. Erindum sem send 

eru til þjónustumiðstöðvanna er þó oft seint svarað ásamt því að biðtími 

eftir sérfræðingi getur tekið marga mánuði. Kerfið er of erfitt og ráðgjöf til 

foreldra er minni. Í Hulduborg er þetta þó ekki alltaf reynslan, ef til vill hefur 

spurst út að verið sé að vinna vel með sérkennsluna og mikið sé lagt í 

starfið. Starfsfólki Hulduborgar finnst ekki vera mikil bið eftir svari frá 

þjónustumiðstöðinni og þau fá sjaldan neitun. Þau eru þó á því að kerfið sé 

þunglamalegt og að það sé synd og skömm að til að fá fjármagn til að geta 

sinnt stuðningsbörnunum vel þurfi að vera með greiningar, því með 

greiningunum koma tímarnir og þá kemur fjármagnið. Því miður er kerfið 

svona. Það kemur einnig fram í rannsókn sem Elsu Sigríðar og Hrannar 

Pálmadóttur (2008) að leikskólakennurum finnst greiningum hafa farið 

fjölgandi og helst það í hendur við að börn fá ekki úthlutað stuðningstíma 

nema greiningin sé til staðar.  

Í Hulduborg starfa tveir sérkennslustjórar sem sjá um eina og hálfa 

stöðu. Hlutverk sérkennslustjóranna er að sjá um að halda utan um börnin 

sem eru með stuðning og skipuleggja sérkennsluna ásamt því að gæta þess 

að verið sé að sinna sérkennslunni. Nokkrir af viðmælendum nefndu að þeir 

fengju ekki nægan stuðning frá sérkennslustjórum og fengju þar af leiðandi 

ekki nægilega leiðsögn um hvernig ætti að vinna með barnið. Í skýrslu Elsu 

Sigríðar (2011) er komið inn á hlutverk sérkennslustjóra og þar segir að 

hlutverk þeirra sé að halda utan um skipulag og kennslu sérkennslubarna og 
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þessi vinna sem þátttakendur segja að vanti myndi flokkast undir það. 

Sérkennslustjórar sjá um að senda erindi vegna barna, sitja fundi og skrifa 

skýrslur. Þeir sitja foreldraviðtöl, ásamt því að halda fundi með 

sérkennslufólkinu sínu. Starf sérkennslustjóra er margbreytilegt. Þetta er 

ekki frábrugðið þeirri starfslýsingu sem kemur fram í skýrslu Elsu Sigríðar 

(2011) um störf sérkennslustjóra. Þar kemur jafnframt fram að það er ekki 

sjálfgefið að sérkennslustjóri starfi í leikskólum.  

Sérkennslan er mismunandi eftir leikskólum og misviðamikil. Í Hulduborg 

starfa stuðningsaðilar sem sjá um sérkennslu með handleiðslu frá 

sérkennslustjóra. Í sumum leikskólum þar sem sérkennslan er jafnvel ekki 

mjög mikil sinna sérkennslustjórar stuðningi við þau börn sem þurfa (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2011). Í Hulduborg er verið að reyna að koma á fundum 

með sérkennslustjórum og þeim aðilum sem sinna stuðningi. Ekki hefur 

tekist nógu vel til þar sem einungis hafa verið haldnir tveir fundir á löngum 

tíma og er tímaskortur ástæða þess. Allir eru þó sammála um að mikilvægt 

sé að halda fundi með sérkennslufólkinu bæði til að fólk sjái hvað aðrir eru 

að gera, geti borið sig saman og komið á samstarfi til að geta sinnt 

sérkennslubörnunum betur.  

Rannsakanda þykir mikilvægt að leikskólinn Hulduborg komi sér upp 

fundarskipulagi þar sem þeir einstaklingar sem sinna stuðningi geti rætt 

saman og borið saman bækur sínar, fengið ráð og deilt reynslusögum. Eins 

og fram kemur í starfendarannsókn Elsu Sigríðar og Hrannar (2008) segja 

leikskólakennarar að mikilvægt sé að hafa samstarf á milli þeirra sem koma 

að málum barnanna þrátt fyrir að starfandi sé sérkennslustjóri. Einnig segja 

þeir að aðstæður og viðhorf standi í vegi fyrir því að hægt sé að sinna 

börnum með sérþarfir eftir þeirra bestu getu. 

5.2 Viðhorf til sérkennslunnar 

Í Leikskólanum Hulduborg hefur börnum farið fjölgandi og sérkennsla 

leikskólans virðist verða viðameiri með hverju árinu sem líður. Þetta 

samræmist því sem Kemple (2004) kom inn á þar sem hún segir að á sama 

tíma og börnum hefur fjölgað í skólum og leikskólum hefur börnum með 

sérþarfir einnig fjölgað og eiga þessi börn rétt á þjónustu við hæfi, þetta 

samræmist því sem hefur verið að gerast í Hulduborg. Þar er sérkennslan 

orðin umfangsmikil og þátttakendum rannsóknarinnar finnst hún vera orðið 

þung þar sem mikið er um stærri greiningar en hefur verið áður. Setja má 

spurningamerki við hvort hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar sé höfð 

í huga þegar slík orð eru látin falla. Einnig var nefnt að þegar svona mikið 

væri um mismunandi einstaklinga þá henti eitt ekki endilega öllum. Purdue 
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(2004) hefur eftir Ballard að þegar unnið er með nám án aðgreiningar þá sé 

unnið að því að kenna öllum eins. Út frá þessu má spyrja hvort starfsfólk 

Hulduborgar viti almennilega hvað felst í hugmyndafræði skóla án 

aðgreiningar. Í fræðilega hluta ritgerðarinnar kemur fram að hugtakið skóli 

án aðgreiningar felur í sér að allir nemendur fái sínum náms- og félagslegu 

þörfum mætt í almenna skólakerfinu (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2001).  

Í Hulduborg virðist ekki vera á hreinu hvernig á að vinna eftir 

hugmyndafræði stefnunnar og hvort eigi að taka endalaust við börnum með 

sérþarfir þar sem sérkennslan mun þá verða viðameiri en hún er í dag. Eins 

og Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir (2009) komu inn á eru til 

margar óljósar skilgreiningar á þessari stefnu að því leyti að ekki er vitað 

með fullri vissu hvernig á að framkvæma hana. Markmiðið með stefnunni er 

þó að minnka aðgreiningu sem útilokar minnihlutahópa ásamt því að 

skipulag stefnunnar tekur mið af þörfum hvers og eins og er þá markvisst 

verið að  draga úr hindrunum sem standa í vegi fyrir aukinni náms- og 

félagslegri þátttöku barna (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 

2009). Þátttakendur rannsóknarinnar nefna að þeim finnst sérkennsla 

Hulduborgar vera orðin umfangsmikil, með þeim orðum má velta því fyrir 

sér hvort þau vildu hafa sérkennsluna viðaminni. Sem stangast á við nám án 

aðgreiningar þar sem öll börn eiga rétt á að ganga í sína hverfaskóla. Þrátt 

fyrir þessi orð þá var viðhorfið hjá öllum þátttakendum að  sérkennsla ætti 

að vera í leikskólum og að öll börn eigi að vera velkomin í leikskólann þar 

sem þörfum hvers og eins er mætt. Þetta viðhorf samræmist hugmynda-

fræði um nám án aðgreiningar. Rannsakanda finnst að í Hulduborg ætti að 

kynna betur hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar fyrir öllum sem 

starfa í leikskólanum, ef á að vinna eftir þessari skólastefnu verða allir að 

þekkja hana. Ekki er nóg að segjast vinna eftir stefnu án aðgreiningar og 

hafa það skráð í námskrá ef ekki á að framfylgja henni að fullu. 

Í leikskólanum Hulduborg er unnið eftir stefnu um skóla án aðgreiningar 

og eru stjórnendur leikskólans sammála um að það sé eitthvað sem eigi að 

vera gert. Viðhorf til skóla án aðgreiningar hefur smá saman breyst. Fólk er 

meira að viðurkenna skólastefnuna og taka fjölbreytileikanum fagnandi.  Þó 

eru einhverjir eins og stjórnendur Hulduborgar sem finnst þessi stefna hafa 

alltaf átt rétt á sér. Þetta viðhorf þeirra er mjög smitandi og þegar 

andrúmsloft leikskólans er þakið þessari gleði og jákvæðni til allra barna þá 

færist ákveðinn léttleiki yfir fólk. Það er þó ekki sjálfgefið, ekki eru meira en 

30 ár síðan börn með sérþarfir voru útskúfuð úr almennum skólum og mörg 

þessara barna fengu enga menntun (Brownell o.fl., 2012).  
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5.3 Hugmyndafræði leikskólans 

Hugmyndafræði leikskólans byggir á því að notast við svokallað flæði þar 

sem börnin hafa greiðan aðgang að leikefni sínu ásamt því að leikur 

barnanna er það sem skiptir mestu máli. Börnin velja sér viðfangsefni eftir 

áhuga þeirra og þau vinna með það eins lengi og úthald og áhugi þeirra 

endist. Leikskólastjóri Hulduborgar nefnir að henni finnist gott að vinna í 

þessu skipulagi þar sem kennararnir eru ekki bundnir við ákveðinn hóp 

barna og geti frekar fundið út hvaða börn eru að ná saman og búið til hópa 

út frá því. Það skiptir líka máli að kennararnir séu virkir og nái að vinna vel 

saman í þessu kerfi. Þeir þurfa að geta lesið vel í aðstæðurnar, skapa 

börnunum aðstæður fyrir leik og bjóða upp á leikefni fyrir börnin. Ef allt 

þetta virkar þá er árangurinn ótrúlega mikill fyrir sérkennslubörnin og öll 

börn. Þetta samræmist markmiðum Aðalnámskrár leikskóla (2011) þar sem 

segir að leikurinn sé aðalnámsleið barna. Vygotsky (1978) leggur líka mikla 

áherslu á mikilvægi leiksins því hann taldi hann vera mikilvægan þátt í 

þroska barna. Hrönn Pálmadóttir (2004) segir rannsóknir sýna fram á að 

börn með sérþarfir eigi oftar í erfiðleikum með að öðlast félagslega virðingu 

hjá öðrum börnum. Í leiknum þróa þau alls konar hæfileika og boðskipti. 

Boðskipti eru mjög mikilvæg þegar börn eru að þróa leikhæfni sína. 

Kennarinn þarf að hjálpa börnunum að læra þessi boðskipti. Í Hulduborg er 

leiknum gert hátt undir höfði og fer starf leikskólans að mestu leyti fram í 

gegnum leikinn því hann er börnum svo mikilvægur. Þetta samræmist því 

sem Frost o.fl. (2005) komu inn á en þau segja að leikurinn geri börnum 

kleift að takast á við raunveruleikann á þeirra forsendum. 

Hlutverk kennarans í flæðinu er að hjálpa barninu að ná markmiðum 

sínum með því að skapa leikumhverfi fyrir börnin. Kennararnir þurfa að geta 

lesið vel í börnin til að átta sig á því sem börnin vilja gera. Sérkennslubörnin 

virðast ná að fóta sig vel í þessu umhverfi og ná miklum árangri. En allt er 

þetta spurning um hvernig kennarinn virkar í flæðinu. Hann þarf að búa til 

aðstæður þar sem börnunum líður sem best og að börnin verði svo 

upptekin við það sem þau eru að gera að ekkert annað skipti máli líkt og 

Csikszentmihalyi (2005) segir að gerist í flæðinu. Börn sem eru með ADHD 

og á einhverfurófi eiga jafnvel auðveldara með að fóta sig í flæðinu heldur 

en í því rammaða umhverfi sem flestir leikskólar vinna eftir því allt er gert á 

þeirra forsendum og þau ráða ferðinni í flæðinu, ásamt því að þau eru alltaf 

í hópi með einhverjum börnum. Þetta styður það sem Van Hoon o.fl. segja 

þegar þau tala um að skipulag sem byggir á leik barna skapi þægilegt 

andrúmsloft og börn fái mörg tækifæri til þess að velja viðfangsefni og 

leikfélaga. Það sem draga má út úr þessu er að börnin sýni síður slæma 
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hegðun þar sem þau eru afslappaðri í leikskólum sem eru ekki með stífan 

ramma. Þetta rímar einnig við það sem Sapon-Shevin (2007) kom inn á 

þegar hún segir að einmanaleikinn sé einn af orsökum slæmrar hegðunar, 

því er mikilvægt að hafa börn með hegðunarvanda í hóp með öðrum 

börnum. Eins kemur þetta heim og saman við skýrslu Elsu Sigríðar (2011) 

þar sem hún ræddi við foreldra barna með sérstakan stuðning. Þar kemur 

fram að þeim börnum sem voru í leikskóla sem vinnur eftir hugmynda-

fræðinni um flæði líður mjög vel og að slíkt fyrirkomulag hentaði sér-

kennslubörnunum sérstaklega vel, líka þeim börnum sem voru með ofvirkni 

og athyglisbrest sem mætti ætla að þyrftu fastmótaðan ramma. Reynslan 

sýnir að börnin blómstra í flæðinu.  

5.4 Stuðningsaðilinn 

Starf þeirra sem sinna stuðningi er flókið og þá sérstaklega fyrir þá sem 

sinna stuðningi hluta úr degi. Þá flækjast málin aðeins því þau vita ekki alveg 

hvenær þau eiga að vera stuðningur við barnið og hvenær deildar-

starfsmenn.  

Í Hulduborg eru nokkrir starfsmenn sem sinna stuðningi hluta úr degi og 

við þessar aðstæður finnst þeim þau oft vera í lausu lofti. Þetta er í 

samræmi við það sem viðmælendur Elsu Sigríðar (2011) sögðu en þeir voru 

óöruggir með hlutverk sitt og ekki vissir hvort þeir tilheyrðu deildinni eða 

ættu eingöngu að sinna barninu. Hlutverk þeirra sem sinna stuðningi er að 

sitja teymisfundi ásamt því að miðla til annarra starfsmanna hvernig á að 

vinna með barnið. Þeir verða að geta unnið sjálfstætt, verið hugmyndaríkir, 

hafa áhuga á því sem þeir eru að gera, vera klárir að lesa í aðstæður og fólk 

ásamt því að þora að leita sér hjálpar, hafa trú á því sem þeir eru að gera og 

síðast en ekki síst að hafa trú á barninu. Þetta kemur heim og saman við það 

sem Brownell o.fl. (2012) segja í grein sinni um að góðir kennarar eru þeir 

sem hafa mikil áhrif og eru úrræðagóðir, klárir og vel hugsandi ásamt því að 

þeir hafa fulla trú á því að nemendur með sérþarfir geti orðið 

fyrirmyndarnemendur og náð langt í námi ef unnið er rétt með þá. Eins eru 

þeir sem sinna stuðningi í Hulduborg ekki alveg vissir um hlutverk sitt og 

hvers er ætlast til af þeim. Í Kjarasamningum leikskólakennara 

(Kjarasamningur Sambands íslenskra sveitafélaga og Kennarasambands 

Íslands vegna Félags leikskólakennara 2011-2015) er sagt frá hvert hlutverk 

þeirra er sem sjá um börn með sérþarfir. Þar kemur fram að þeirra verkefni 

sé að skipuleggja sérkennslu inni á þeirri deild sem barnið er, þó í samvinnu 

við deildarstjóra og sérkennslustjóra, ásamt því að leiðbeina starfsfólki 

deildarinnar. Einnig er talað um að búa til skriflegar einstaklingsnámskrár 
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fyrir þau börn sem þurfa stuðning. Þetta er á skjön við það sem er gert í 

Hulduborg þar sem lítið sem ekkert er gert af einstaklingsnámskrám. Gott 

væri fyrir Hulduborg að leggja áherslu á að þeir sem sinna stuðningi geri 

einstaklingsnámskrá fyrir barnið. Sérkennslustjóri kom inn á að hún hefði 

ekki tíma til að gera einstaklingsnámskrár fyrir hvert barn þar sem um mörg 

börn er að ræða. Það væri hægt að færa ábyrgð á gerð einstaklingsnámskrár 

yfir á stuðningsaðilann og hún yrði svo yfirfarin og samþykkt af deildarstjóra 

eða sérkennslustjóra. 

Í leikskólanum Hulduborg kenna sérkennslustjórar ekki stuðnings-

börnunum heldur sjá stuðningsaðilar um kennslu sérkennslubarnanna, allt 

er þó gert í samráði við sérkennslustjórana. Þetta kemur heim og saman við 

flesta þá leikskóla sem Elsa Sigríður (2011) fjallaði um þar sem kemur fram 

að af þeim fimm leikskólum sem hún skoðaði eru sérkennslustjórar í fjórum 

þeirra og í þremur þeirra sjá stuðningsfulltrúar um að kenna sérkennslu-

börnunum í samráði við sérkennslustjóra. Einn viðmælenda minna nefndi 

þó að stuðningsbarnið væri á ábyrgð allra á deildinni, ekki bara þeim sem 

sinnir stuðningnum. Elsa Sigríður (2002) kemur inn á nákvæmlega sama 

atriði í grein sinni um að inni í leikskólum eigi sérkennslan ekki að vera 

einkamál hvers og eins. Þegar ráða á stuðningsaðila í Hulduborg er ekki 

endilega horft í menntun hans. Frekar er farið eftir því hvort viðkomandi 

hafi áhuga á verkefninu. Reynt er að finna einhvern innanhúss til að taka 

verkefnið að sér, en auðvitað tekst það ekki alltaf. Hafa stjórnendur fengið 

hrós fyrir að vanda valið á þessu fólki. Þær hafa einnig verið duglegar að 

finna og sjá út hvaða fólki þær treysta til að sjá um þessi verkefni þrátt fyrir 

að fólkið sé ekki endilega fagmenntað vegna þess að sumir hafi það í sér að 

sjá um stuðningsbörn. Sá sem tekur að sér stuðning þarf þó að geta lesið í 

aðstæður, þarf að hafa mikla samskiptahæfileka og geta unnið sjálfstætt, 

þetta samræmist ekki skoðunum þeirra leikskólakennara sem voru 

viðmælendur Elsu Sigríðar og Hrannar (2008) sem vilja meina að ófaglærðir 

séu ekki nægilega hæfir til þess að sjá um stuðning við börn með sérþarfir 

þrátt fyrir að það þekkist vel í leikskólalífinu. Ekki eru allir á sama máli, þar 

sem oft og tíðum nái fólk sem er ekki með fagmenntun mjög góðum árangri 

með barn sem þarf stuðning og jafnvel meiri árangri en sá sem er 

fagmenntaður. 

5.5 Snemmtæk íhlutun 

Mikið er lagt upp úr því að þeir sem sinna sérkennslunni í Hulduborg notist 

við snemmtæka íhlutun svo jafnvel sé hægt að koma í veg fyrir alvarleg 

vandamál því eins og rannsóknir hafa sýnt þá hefur snemmtæk íhlutun áhrif 
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á taugaþroska barna (Tryggvi Sigurðsson, 2001). Sérkennslustjóri Huldu-

borgar brýnir fyrir starfsfólki leikskólans mikilvægi þess að notast við 

snemmtæka íhlutun, hún sé mikilvæg vegna þess að ekki eigi alltaf að þurfa 

að bíða eftir greiningum til að byrja að vinna með barnið. Líkt og Soriano 

(2005) segir er snemmtæk íhlutun réttur ungra barna og foreldra þeirra til 

að fá þann stuðning sem þörf er á. Í Hulduborg taka foreldrar þátt í að setja 

markmið og skoða hvaða leiðir eigi að fara í íhlutuninni, þetta kemur heim 

og saman við það sem Jóna G. Ingólfsdóttir (2008a) kemur inná í grein sinni 

en þar segir að best sé að meta barnið og fjölskylduna í upphafi, setja skýr 

markmið og skilgreina hvaða leið sé best að fara. Snemmtæk íhlutun veitir 

stuðning við fjölskyldur barnsins. Þegar unnið er með íhlutun er gott að 

vinna í teymisvinnu (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008b) líkt og gert er í Hulduborg, 

þar eru teymisfundir mikilvægur hluti af sérkennslu leikskólans og eru þeir 

haldnir á fjögurra til sex vikna fresti. Í þessum teymum eru sérkennslu-

ráðgjafi frá þjónustumiðstöðinni, foreldrar barnsins, sá aðili sem sér um 

stuðning við barnið, sérkennslustjóri og jafnvel deildarstjóri ef við á. 

Teymisfundir og samvinna við foreldra er mjög stór partur af vinnunni sem 

býr að baki hverju sérkennslubarni. 

5.6 Einstaklingsnámskrá 

Einstaklingsnámskrárgerð er veikleiki Hulduborgar. Starfsfólk Hulduborgar 

er ekki nógu duglegt að vinna að gerð einstaklingsnámskráa ásamt því að 

þær eru ekki nógu aðgengilegar. Þetta kemur heim og saman við áhyggjur 

Guiney (2000) þar sem hann nefnir að einstaklingsnámskrárnar séu ekki 

nógu aðgengilegar og hann vill meina að þær gleymist jafnvel, eða séu 

geymdar inn í skápum án þess að litið sé á þær. Í Hulduborg er litið á 

teymisfundi sem einhvers konar námskrá. Þar koma fram öll þau markmið 

sem vinna á að. Misskilningur á eðli einstaklingsnámskrár veldur því kannski 

að ekki er unnið að því nógu markvisst að gera námskrár þar sem margir 

halda því fram að einstaklingsnámskrá þurfi að vera löng og ítarleg. 

Skólastjórnendur Hulduborgar vilja meina að ef námskrárnar verði langar og 

ítarlegar sé starfsfólk leikskólans jafnvel hrætt við að vinna með þær. Best 

sé að hafa þær stuttar og hnitmiðaðar, þá þori starfsfólk leikskólans ef til vill 

frekar að notast við einstaklingsnámskrár. Þetta rímar við það sem Guiney 

(2000) segir um að best sé að einstaklingsnámskrárnar séu einfaldar og 

krefjist ekki mikillar vinnu. Þekking er til staðar á Hulduborg og því sérstakt 

að ekki sé unnið meira með einstaklingsnámskrár, flestir leikskólar nota 

einstaklingsnámskrár þar sem námsmarkmið hvers barns eru skilgreind (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2011; Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008b). Eins og Jóna G. 
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Ingólfsdóttir (2008b) kom inn á eiga foreldrar að vera þátttakendur í öllu 

sem snýr að barni þeirra og á það líka við gerð einstaklingsnámskráa. 

5.7 Foreldrasamstarf 

Í Hulduborg er foreldrasamstarf vegna sérkennslunnar mjög mikilvægur 

þáttur eins og í öllu leikskólalífinu. Samskipti við foreldra barna með 

sérþarfir eru meiri en við foreldra annarra barna, þá sérstaklega út af þeirri 

miklu vinnu sem unnin er með börnin og öllum þeim fundum sem haldnir 

eru með foreldrum barna með sérþarfir. Í skýrslu Elsu Sigríðar (2011) nefnir 

hún mikilvægi þess að foreldrar séu hafðir með í ráðum með allt það sem 

snýr að barni þeirra. Starfsmenn Hulduborgar nefna að það skipti miklu máli 

að hafa samskiptin góð. Passa þarf upp á að vera í góðum samskiptum við 

foreldrana þrátt fyrir að vera kannski ekki alltaf sammála þeim. Alltaf þarf 

að bera virðingu fyrir foreldrum. Mikilvægt er að mæta foreldrum á þeim 

stað sem þau eru, passa þarf upp á að leikskólinn sé ekki á undan þeim. 

Þetta endurspeglar það sem stendur í Aðalnámskrá leikskóla (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011) um að miklu máli skipti að börnunum líði vel í leikskólanum 

þar sem börnin eru samtvinnuð við fjölskyldur sínar, ef barni líður vel líður 

foreldrunum líka vel. Þegar barn byrjar í leikskóla þurfa foreldrar og leikskóli 

að koma sér saman um hvernig samstarf þeirra verður með það að 

leiðarljósi að umhyggja og velferð barnsins skipti mestu máli. Leikskóla-

kennurum og öðru starfsfólki leikskólans ber að sýna fjölbreyttum 

fjölskyldugerðum og menningu skilning og virðingu. Báðir þessir aðilar, 

foreldrar og leikskóli, þurfa að bera virðingu hvor fyrir öðrum (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011). Samskipti á milli kennara og foreldra ætti að einkennast af 

félagsskap og samvinnu, ekki bara af upplýsingaflæði og skilyrtri þátttöku. Ef 

foreldrasamstarf tekur mið af þessum gildum fer kennarinn ósjálfrátt að líta 

barnið öðrum augum ásamt því að þá getur fjölskyldan orðið hluti af 

skólasamfélaginu sem mikilvægur félagi og samstarfsaðili í námi og þroska 

barnsins. Ef þessir hlutir eru hafðir að leiðarljósi þá getur myndast náið 

samfélag sem einkennist af umhyggju og umönnun (Epstein, 2009). Þetta er 

viðhorfið sem starfsfólk Hulduborgar hefur gagnvart foreldrasamstarfi þar 

sem passað er upp á að foreldrar séu alltaf hafðir með í ráðum í sambandi 

við það sem viðkemur barninu. Starfsfólk leikskólans Hulduborgar telur 

foreldrasamstarf vera mikilvægt því það skipti miklu máli að foreldar séu 

ánægðir með leikskólans og allt starfið og að þeim líði vel í kringum 

starfsfólkið. Ef foreldrum líður ekki vel þá eru miklar líkur á því að barninu 

líði ekki heldur vel. Samkvæmt Nönnu Kristínu Christiansen (2010) gefur 

foreldrasamstarf Hulduborgar góðar vísbendingar um að samstarfið sé gott 

þar sem hún nefnir að jákvætt viðmót kennara og foreldra ásamt því að vel 
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sé tekið á móti barninu séu hlutir sem boða gott samstarf, þetta virðist vera 

allt til staðar í Hulduborg. Einnig segir hún að nauðsynlegt sé að átta sig á og 

taka tillit til aðstæðna hvers og eins því þær geti verið ólíkar. 

5.8 Samantekt og niðurstöður 

Í þessum kafla voru niðurstöður úr viðtölunum settar í samhengi við  

fræðilegan bakgrunn sem kom fram í upphafi ritgerðar og leitast var eftir 

því að svara rannsóknarspurningunum. Það sem einkennir sérkennslu 

Hulduborgar er það góða viðhorf sem virðist ríkja í leikskólanum. Viðhorfið 

er komið frá stjórnendum leikskólans sem smitar mikið út frá sér til annarra 

starfsmanna og er litið svo á að sérkennsla sé sjálfsagður hlutur af 

leikskólastarfinu. Allt bendir til að sérkennsla Hulduborgar sé mjög góð. 

Nokkrir hnökrar eru þó til staðar. Til að draga fram svör við rannsóknar-

spurningunum skoðum við veikleika og styrkleika sérkennslunnar. Veikleikar 

sérkennslunnar eru að starfsfólk sem sinnir sérkennslu er oft ekki visst um 

hvað það á að vera að gera eða hvernig eigi að vinna með það barn sem það 

hefur í stuðning. Einnig telja þau aðgengi að sérkennslustjórum ekki nógu 

gott, ásamt því að þau höfðu fæst vitneskju um að starfandi voru tveir 

sérkennslustjórar í leikskólanum í einu og hálfu stöðugildi. Gefur þetta 

vísbendingar um að upplýsingamiðlun sé ekki nógu góð í leikskólanum.  

Einstaklingsnámskrá er eitt af þeim atriðum sem ekki er verið að vinna 

nógu vel með. Vitneskja og kunnátta er til staðar í leikskólanum en ef til vill 

ekki hjá öllum kennurum skólans. Eflaust væri gott að stíga skref aftur á bak 

og kynna einstaklingsnámskrár fyrir öllum þeim kennurum sem sinna 

stuðningi og tilgangur þeirra útskýrður. Þeim yrði síðan kennt að útbúa slík 

plögg ef einstaklingsnámskrá er eitthvað sem skólinn ætlar að vinna 

markvisst með. Stuðningsaðilar vinna með sérkennslustjórum að gerð 

einstaklingsnámskráa í samráði við foreldra og aðra aðila líkt og sérkennslu-

ráðgjafa ef við á. Verið er að vinna í því að setja á sérstaka fundi fyrir 

sérkennslufólk. Niðurstöður benda til þess að starfsfólk myndi vilja hafa 

þessa fundi fámennari en þeir hafa verið hingað til. Styrkleikar sér-

kennslunnar í Hulduborg er að unnið er með það að leiðarljósi að lesa í 

börnin og meta þarfir hvers og eins.  

Skipulag sérkennslunnar er að unnið er bæði með hana inni á deildum og 

í sérkennsluherbergi. Leikskólinn er líka allur nýttur en reynt er eftir bestu 

getu að hafa stuðningsbarnið alltaf í hóp þar sem barnið getur lært í 

gegnum leikinn. Hugmyndafræði leikskólans stuðlar að því að leikurinn sé 

sem mest notaður þar sem hann er aðalnámsleið barnsins. Það á einnig við 

um sérkennsluna, þess vegna eru sérkennslubörnin sem best í barna-
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hópnum. Þar sem þau læra og þroskast í gegnum leikinn. Stundum koma þó 

upp aðstæður þar sem best þykir að vinna með barninu einu. Viðhorf 

stjórnenda leikskólans til sérkennslu virðist smita út frá sér í starfsmanna-

hópinn. Allir eru á einu og sama máli að sérkennsla eigi að vera í leik-

skólanum og öll börn eigi rétt á að fara í þann leikskóla sem er í þeirra hverfi 

eða eftir vali foreldra. Sérkennslan í Hulduborg er heldur umfangsmikil núna 

að mati þátttakenda og margir stuðningsaðilar sinna sérkennslunni en það 

er þó breytilegt milli ára. 

5.9 Takmarkanir og styrkleikar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar felast í því að þessi rannsókn á einungis 

við um það tilvik sem skoðað er og þá þátttakendur sem rætt var við  á þeim 

tíma sem rannsóknin fór fram. Ekki er hægt að alhæfa niðurstöður hennar 

yfir á aðra leikskóla á öðrum tíma. Einnig þarf að hafa í huga að um er að 

ræða lýsingar á því hvernig þátttakendur sjá starfið, ekki endilega hvernig 

það er. Þörf er á að rannsaka efnið nánar, meðal annars til að sjá hvað er 

raunverulega gert. Einnig er mikilvægt að ná fram sjónarmiði fleiri aðila eins 

og foreldra og sérkennsluráðgjafa. Reynsla mín og skoðun hafði eflaust 

einhver áhrif á hvernig niðurstöður voru túlkaðar, það sem starfsfólk 

leikskólans sagði og það sem ég sá á vettvangi. Þar sem ég starfa í leikskóla 

og hef starfað í mörg ár getur það haft ákveðinn ókost en einnig verið 

kostur. Ókostirnir eru þeir að reynsla mín hefur ákveðin áhrif á hvernig ég 

túlka niðurstöðurnar. Til að það hefði sem minnst áhrif reyndi ég eftir bestu 

getu að vera meðvituð um stöðu mína og hvaða áhrif hún hafði á túlkun 

niðurstaðna. Kostirnir á móti eru þeir að ég bý yfir þekkingu á efninu og 

ákveðin tengsl við vettvanginn. Sú tenging getur líka haft áhrif á hvernig 

niðurstöður gagna eru túlkaðar. Styrkleikar rannsóknarinnar eru þeir að 

gögnum var aflað með fjölbreyttum hætti; tekin voru viðtöl, gerðar voru 

vettvangsathuganir og rýnt var í skólanámskrá leikskólans. 
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6 Lokaorð 

Í þessari rannsókn hefur verið fjallað um sérkennslu leikskólans 

Hulduborgar. Almennt hefur sérkennsla Hulduborgar verið mjög góð og vel 

látið af henni. Rannsakandi kom þó auga á vankanta í skipulagi 

sérkennslunnar þegar vettvangsnám fór fram í Hulduborg haustið 2014. 

Vegna þessa var það talið áhugavert og mikilvægt fyrir sérkennslu 

leikskólans að rannsaka málið nánar. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig sérkennslu leikskólans er 

sinnt, hvernig skipulag sérkennslunnar er ásamt því að skoða viðhorf 

starfsfólks leikskólans til sérkennslunnar. Meginniðurstöður sýna að allt 

bendir til þess að sérkennsla leikskólans sé mjög góð. Börnin og þarfir þeirra 

eru höfð að leiðarljósi. Sérkennslan er þó umfangsmikil og hefur hún aldrei 

verið svona mikil áður. Flóknari greiningar eru nú og nokkrir einstaklingar 

með marga tíma í stuðning. Í því felast hnökrar sérkennslunnar að mati 

þátttakenda. Starfið er orðið viðamikið ásamt því að aðgengi að 

sérkennslustjórum er ábótavant að mati þeirra sem sinna stuðningi. Viðhorf 

til sérkennslunnar er mjög gott og allir eru sammála um að öll börn séu 

velkomin í leikskólans. Í þessu felst mótsögn þar sem sérkennslan er 

viðamikil samkvæmt umræðunni í leikskólanum vegna þess að mikið sé um 

börn með sérþarfir. Ef nám án aðgreiningar er haft að leiðarljósi ætti 

umræða um að sérkennslan væri orðin umfangsmikil ekki að eiga sér stað. 

Á þeim tólf árum sem ég hef unnið í leikskóla hef ég verið að mótast sem 

kennari. Ég hélt ekki að ég myndi fara þá leið að heillast af sérkennslu. Eftir 

að ég hóf nám í leikskólakennarafræðum hef ég eflst sem kennari og 

heillaðist sífellt meira af sérkennslu og skólastefnunni skóli án aðgreiningar. 

Fyrst þegar ég komst í tæri við barn sem var fatlað var ég mjög hrædd, 

aðallega út af því að algjört þekkingarleysi var til staðar hjá mér. Þá varð 

mér það strax ljóst eins og Elsa Sigríður (2002) orðaði það að inni í 

leikskólum á sérkennslan ekki að vera einkamál hvers og eins og því er 

mikilvægt að allt starfsfólk skólans sé meðvitað um þau börn sem eru í 

sérkennslu og hvaða áherslur eru notaðar í starfi með þeim 

Það er von mín að þessi rannsókn eigi eftir að nýtast kennurum og 

stjórnendum Hulduborgar í að skoða og bæta sérkennslu leikskólans og eins 

og ein af stjórnendum sagði má alltaf gott bæta. Þátttakendur rann-

sóknarinnar komu með einhverjar hugmyndir að úrbótum sem vert er að 

skoða og taka mark á, eins og að hafa sérkennslufundina smærri í sniðum 
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þar sem margt starfsfólk sinnir stuðningi og óheppilegt að hafa alla saman 

ásamt því að gera sérkennslustjórana sýnilegri og aðgengilegri. 
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Viðauki A 

 

Leyfi fyrir vinnslu verkefnisins   Reykjavík 4. febrúar 2015  

 

Ég gef Heiðu Björk Guðjónsdóttur meistaranema við Háskóla Íslands leyfi til 

að vinna meistaraverkefni sitt hér í leikskólanum Hulduborg og safna þeirra 

gagna sem hún þarf. 

 

________________________ 

Leikskólastjóri 
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Viðauki B 

 

Upplýst samþykki 

Sérkennsla-leikskólinn Hulduborg 

Rannsóknarverkefni til meistaraprófs í leikskólakennarafræðum. 

Kynning 

Ég er nemi í meistaranámi í leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands. 

Samhliða náminu hef ég starfað á leikskólum.  

Lýsing á rannsókn 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að skoða sérkennslu leikskólans Huldu-

borgar og sjá hvernig því er sinnt. Leiðbeinandinn minn er Halla Jónsdóttir 

aðjunkt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Lýsing á framkvæmd 

Rannsóknin er eigindleg rannsókn því hún mun byggjast á viðtölum við 

starfsmenn leikskólans ásamt því að rannsakandi gerir vettvangsathugun til 

þess að ná betri skilning á sérkennslunni. Rannsóknin er tilviksrannsókn þar 

sem ákveðið tilvik er rannsakað, það er að segja sérkennslan.  

Trúnaður 

Viðtölin verða tekin upp. Rannsakandi mun einn hafa aðgang að þeim 

upptökum. Þegar rannsókn lýkur verður öllum gögnum eytt. Þess verður 

gætt að ekki sé hægt að rekja svör þátttakenda til þeirra. Þátttakendur geta 

hvenær sem er dregið sig út úr rannsókninni og verður þá öllum gögnum 

um hann eytt. Einnig getur þátttakandi dregið gögn til baka sem hann vill 

ekki að komi fram. 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Heiða Björk Guðjónsdóttir   Þátttakandi 

 Meistaranemi við HÍ 
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Viðauki C 

Viðtalsrammi 

Bakgrunnur og menntun 

Getur þú sagt mér lítillega frá þér, eins og aldur, menntun, hversu lengi þú 

hefur starfað í leikskóla?  

Sérkennslan 

Af hverju vinnur þú leikskóla? Hvers vegna að sinna stuðningi? 

Hvernig er sérkennslan í leikskólanum? 

Hvers vegna er sérkennslan þannig? 

Hvernig finnst þér sérkennslan vera? 

Hvað er gert í sérkennslunni? 

Hvernig er skipulag sérkennslunnar? 

Sérkennslubörnin 

Hvernig eru sérkennslubörnin í barnahópnum? 

Hvernig eru sérkennslubörnin að fóta sig í flæðinu (Hugmyndafræði 

leikskólans)? 

Eru gerðar einstaklingsnámskrár með hverju barni? Er farið eftir þeim? 

Ábyrgð, viðhorf og upplýsingaflæði 

Hver er ábyrgð þín þegar kemur að sérkennslunni? 

Færðu nógu miklar upplýsingar um þína ábyrgð og hvað þú átt að gera? 

Hvert er viðhorf þitt til sérkennslunnar? 

Hvernig finnst þér upplýsingaflæði um sérkennslubörnin á deildinni berast 

til þín? Ertu vel upplýst/ur? (deildarstjóraspurning). 

 


