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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf til foreldra barna með þroskahömlun 

 

 

Kynningarbréf til þátttakenda 

 

Grunnskólabörn með þroskahömlun; Upplifun 

foreldra á félagslegri þátttöku þeirra  

 

Ágæti viðtakandi, 

 

ég undirrituð er að ljúka meistaranámi í menntavísindum við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri og með þessu bréfi óska ég eftir þátttöku þinni vegna 

meistaraprófsritgerðar minnar. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um reynslu og væntingar 

foreldra barna með þroskahömlun í grunnskóla, á félagslegri þátttöku barna 

þeirra. Hér er um að ræða eigindlega rannsókn. Hún byggir á gagnasöfnun 

með viðtölum við einstaklinga sem þekkja vel til þess sem rannsakað er 

hverju sinni. Það væri mér mikils virði að fá að tala við þig um hvernig þú 

upplifir félagslega þátttöku barnsins þíns í grunnskólanum.  

Viðtalið fer fram þar sem þér þykir best en mikilvægt er að þar sé algjört 

næði. Viðtalið mun taka um 30-60 mínútur en það verður hljóðritað og eftir 

að það hefur verið afritað orðrétt verður upptökunni eytt. Nöfnum og 

staðháttum verður breytt í afrituninni þannig að ekki verður hægt að rekja 

niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga né skóla. Fyllsta 

öryggis verður gætt við varðveislu gagna og þér heitið algjörum trúnaði og 
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nafnleynd. Ég legg áherslu á að þér er í sjálfsvaldi sett hvort þú tekur þátt í 

þessari rannsókn og þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, án 

fyrirvara og án þess að gefa upp ástæðu. Kjósir þú að taka ekki þátt eða hætta 

þátttöku mun það ekki hafa neinar afleiðingar fyrir þig. Einnig er þér heimilt 

að neita að svara einstökum spurningum í rannsókninni. Ef þú hefur 

einhverjar spurningar er þér velkomið að hafa samband við mig eða 

leiðbeinendur mína.  

Mér þætti vænt um ef þú myndir svara beiðni minni um þátttöku á 

netfangið sem gefið er upp hér að neðan eða í símanúmerið mitt 860-4989. 

 

 

Virðingarfyllst 

 

Bryndís Gyða Guðmundsdóttir þroskaþjálfi og meistaranemi við HA í 

sérkennslufræðum.  

 

netfang ha130613@unak.is; gyda@akmennt.is 

 

gsm 860-4989;  

 

Leiðbeinendur mínir eru dr. Hermína Gunnþórsdóttir, lektor við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri og María Steingrímsdóttir, dósent við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri. 
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf til kennara 

 

 

Kynningarbréf til þátttakenda 

 

Grunnskólabörn með þroskahömlun; Upplifun 

kennara á félagslegri þátttöku þeirra  

 

Ágæti viðtakandi, 

 

ég undirrituð er að ljúka meistaranámi í menntavísindum við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri og með þessu bréfi óska ég eftir þátttöku þinni vegna 

meistaraprófsritgerðar minnar. 

Tilgangur rannsóknar er að fá upplýsingar um upplifun kennara á hvað 

einkenni félagslega þátttöku barna með þroskahömlun. Hér er um að ræða 

eigindlega rannsókn. Hún byggir á gagnasöfnun með viðtölum við 

einstaklinga sem þekkja vel til þess sem rannsakað er hverju sinni. Það væri 

mér mikils virði að fá að tala við þig um hvernig þú upplifir félagslega 

þátttöku barna með þroskahömlun í grunnskóla.  

Viðtalið fer fram þar sem þér þykir best en mikilvægt er að þar sé algjört 

næði. Viðtalið mun taka um 30-60 mínútur en það verður hljóðritað og eftir 

að það hefur verið afritað orðrétt verður upptökunni eytt. Nöfnum og 

staðháttum verður breytt í afrituninni þannig að ekki verður hægt að rekja 

niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga né skóla. Fyllsta 

öryggis verður gætt við varðveislu gagna og þér heitið algjörum trúnaði og 
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nafnleynd. Ég legg áherslu á að þér er í sjálfsvaldi sett hvort þú tekur þátt í 

þessari rannsókn og þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, án 

fyrirvara og án þess að gefa upp ástæðu. Kjósir þú að taka ekki þátt eða hætta 

þátttöku mun það ekki hafa neinar afleiðingar fyrir þig. Einnig er þér heimilt 

að neita að svara einstökum spurningum í rannsókninni.  

Ef þú hefur einhverjar spurningar er þér velkomið að hafa samband við mig 

eða leiðbeinendur mína.  

Mér þætti vænt um ef þú myndir svara beiðni minni um þátttöku á 

netfangið sem gefið er upp hér að neðan eða í símanúmerið mitt 860-4989. 

 

 

 

Virðingarfyllst 

 

Bryndís Gyða Guðmundsdóttir þroskaþjálfi og meistaranemi við HA í 

sérkennslufræðum. 

 

netfang ha130613@unak.is; gyda@akmennt.is 

 

gsm 860-4989;  

Leiðbeinendur mínir eru dr. Hermína Gunnþórsdóttir, lektor við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri og María Steingrímsdóttir, dósent við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri. 
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Fylgiskjal 3 Samþykkisyfirlýsing 

 

 

Samþykkisyfirlýsing  

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og 

samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 

 

Virðingafyllst 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

Fylgiskjal 4 Viðtalsrammi fyrir foreldra 

 

 

Viðtalsrammi, foreldrar  

 

Bakgrunnsupplýsingar  

 

 Hvað finnst þér um stefnuna skóli án aðgreiningar? 

Hverjir eru kostirnir? 

Hverjir eru ókostirnir? 

 

 Hvaða leið valdir þú fyrir barnið þitt, almennan bekk eða 

sérdeild? 

 Hvers vegna ákváðu þið að setja barnið í almennan skóla – 

sérdeild?  

 Komu einhverjir aðrir að þeirri ákvörðunartöku? 

 Á hvaða aldri er barnið þitt? 

Félagsleg staða barnsins 

 Hvernig myndir þú lýsa námslegri stöðu barnsins þíns? 

 Hvað gengur vel, hvað gengur síður vel 

 Hvernig myndir þú lýsa félagslegri stöðu barnsins þíns? 

Er eða hefur verið einhver skipulagður félagslegur stuðningur? 

Á barnið vini í skólanum? 

Hvernig myndir þú lýsa bestu vinum hans/hennar? 
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 Hvernig myndir þú lýsa félagslegum samskiptum barnsins þín við 

félaga sína? 

 

 Hvað getur þú sagt mér um félagsleg samskipti barnsins þíns utan 

skóla t.d. eftir skóla við aðra krakka? 

 

 Hverja heldur þú að hann/hún leiki við í frímínútum? 

 

 Ef þú hugsar til baka, hvernig finnst þér barnið þitt hafa þroskast 

félagslega? Eru einhver atvik eða tímabil sem hafa skipt sköpum? 

 

Samskipti- félagsleg þátttaka: hlutverk skóla 

 

 Ef þú hugsar til baka, hver er reynsla þín af samskiptum við 

kennara og annarra starfsmanna í skólanum? 

 

 Á hvern hátt telur þú að unnið sé að því að efla félagslega 

þátttöku barnsins? 

 

 Hvaða úrræði telur þú að séu í boði til að efla þátttöku þeirra? 

 

 Hver er reynsla þín af því að stuðlað sé að samskiptum við 

nemendur í bekknum? 

Samskipti – félagsleg þátttaka: hlutverk foreldra 

 

 Hvað gerir þú til að efla þátttöku barnsins þíns í bekknum?  

 

Framtíðarsýn  

 

 Hvað finnst þér að þurfi að leggja áherslu á í námi barnsins þíns? 
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 Hvaða möguleika sérð þú fyrir fullri þátttöku barnsins í skóla og 

félagsstarfi? 

 Hvernig sérðu fyrir þér skólagöngu barnsins þíns? 

Út frá samtali okkar, er eitthvað sem þú villt leggja áherslu á? 
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Fylgiskjal 5 Viðtalsrammi fyrir kennara 

 

Viðtalsrammi, kennari 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

 Hvað finnst þér um stefnuna skóli án aðgreiningar? 

Hverjir eru kostirnir? 

Hverjir eru ókostirnir? 

 

 Hvert er þitt hlutverk að þínu mati sem umsjónakennari nemenda 

með þroskahömlun?  

 

 Hver er reynsla þín af því að skapa námsumhverfi fyrir börn með 

þroskahömlun? 

Félagsleg þátttaka- samskipti nemenda  

 Hvernig myndir þú lýsa samskiptum nemenda með þroskahömlun 

við aðra nemendur? 

Eru nemendur með þroskahömlun að leita eftir félagskap 

annarra nemenda? 

Eru ófatlaðir nemendur að leita eftir félagskap nemenda með 

þroskahömlun? 

 

 Hvernig telur þú börn með þroskahömlun upplifa sig sem ein af 

bekkjarheildinni? 

 

 Hvernig telur þú að best sé að stuðla að félagslega þátttöku 

nemenda með þroskahömlun? 

 

 Hvaða möguleika sérð þú fyrir fullri þátttöku barna  í skóla og 

félagsstarfi? 

 

Stuðningur við kennara 
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 Telur þú þörf á stuðningi við þig í kennslu vegna nemenda með 

þroskahömlun?  

Hvernig stuðning ertu að fá? 

Frá hverjum? 

Hvers konar stuðning myndir þú vilja sjá til að mæta þörfum 

þeirra? 

 

Samvinna kennarar og foreldra 

 

 Hvernig myndir þú lýsa reynslu þinni af samvinnu við foreldra 

barna með þroskahömlun? 

Eru fastir fundir ? 
Telur þú vera ávinning af samvinnu við foreldra barna með 

þroskahömlun?  
Telur þú að foreldrar séu sáttir við þá þjónustu sem þeir fá? 

 

 Þegar þú hugsar til baka, hvernig finnst þér þínum undirbúningi 

hafi verið háttað fyrir kennslu barna með þroskahömlun? 

 

 Út frá samtali okkar, er eitthvað sem þú vilt leggja áherslu á? 


