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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna upplifun foreldra af snemmtækri 

íhlutun sem börn þeirra fengu í leikskólum. Samkvæmt samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barna (nr.19/2013) hafa öll börn jafnan rétt til að ganga 

í skóla og á sömu tækifærum í lífinu. Menntastefnan skóli án aðgreiningar er 

tilraun skólakerfisins til þess að svara kröfu um jöfn tækifæri. Hún hefur 

orðið ríkjandi hér á landi líkt og í fleiri löndum. Mikilvægt er að kennarar séu 

tilbúnir til þess að breyta sýn sinni og gera skólastarf sveigjanlegara með það 

að takmarki að mæta fjölbreyttum þörfum nemenda.  

Þegar upp koma vandamál í þroska barna er mikilvægt að bregðast sem 

fyrst við. Talað er um snemmtæka íhlutun þegar brugðist er við 

þroskafrávikum barna þegar þau eru undir átta ára aldri. Markmiðið er að 

koma í veg fyrir að börn lendi á eftir jafnöldrum sínum í þroska. Til þess að 

íhlutun skili sem mestum árangri er mikilvægt að lykilmanneskjur í lífi barna 

taki þátt, það eru foreldrar, aðstandendur og kennarar. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að þátttaka foreldra skiptir máli og að þeir verða virkari þegar þeir fá 

markvissa fræðslu um hvers vegna þátttaka þeirra er mikilvæg. 

Rannsóknin var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við átta 

mæður barna sem fengu íhlutun í leikskólum vegna málþroskafrávika. Leitað 

var eftir svörum við því hver upplifun þeirra var af samskiptum við 

leikskólakennara, greiningarferlið og íhlutunina í heild. Niðurstöður sýndu að 

upplifun viðmælenda af samskiptum við leikskólakennara var misjöfn, um 

helmingur þeirra upplifði að ekki væri hlustað á skoðanir þeirra og áhyggjur. 

Viðmælendur töluðu um að greininarferlið hefði tekið langan tíma og að þeir 

hefðu þurft að ýta á eftir því til að fá aðstoð. Þeir töluðu um að markvisst 

hefði verið unnið með börnum þeirra í leikskólum en sumir hefðu viljað sjá 

meiri íhlutun. 





 

Abstract 

The objective of this research was to survey parents experience of their 

children’s early intervention in preschool. According to the United Nations 

treaty on children’s rights (no. 19/2013) all children have a right to go to 

school and have the same opportunities. In order to reach these goals Iceland, 

like other countries, has taken up an educational policy called inclusive 

education. It is important that teachers are willing to change their vision and 

make education methods more flexible in order to reach the goal of meeting 

the diverse needs of all.  

When a child experiences a delay in development it is imperative to 

intervene as soon as possible. If the intervention happens before a child turns 

eight it is called early intervention. The objective is to help them catch up on 

their development. For the intervention to be successful it’s important that 

key persons in the child’s life, such as parents, relatives and teachers, 

participate. Research has shown that parents participation is important and 

that they participate more active if they are educated on the importance of 

participation. 

The research was a qualitative study where eight mothers of children with 

language developmental problems were interviewed about the intervention 

their children received in preschool. The answers sought after were how the 

parents experienced communication with the preschool teachers, the 

evaluation process and the intervention in general. The results showed that 

the experience of the interviewees regarding communication with the 

preschool teachers differed, some felt that their opinions and worries weren’t 

taken into consideration. They said the evaluation process had taken too long 

and that they felt they needed to follow up on the process. The interviewees 

said that their child’s preschool worked with their child efficiently but some 

would have liked to see more progress. 
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1. Inngangur 

Samkvæmt lögum um leikskóla (nr. 90/2008) er leikskólinn skilgreindur sem 

fyrsta skólastigið á Íslandi og er fyrir öll börn undir skólaskyldualdri. 

Leikskólinn sér um menntun og uppeldi leikskólabarna að ósk foreldra. 

Samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna og íslenskum 

lögum um hann (nr.19/2003) eiga öll börn rétt á að fá menntun og umönnun við 

sitt hæfi.  

Skóli án aðgreiningar er menntastefna sem þróaðist út frá hugmyndafræði um 

sérskóla í iðnríkjum heimsins á 20. og 21. öld. Hún byggir á þeirri hugmynd að 

öll börn hafi sama rétt og tækifæri til náms án þess að líkamlegt eða andlegt 

atgervi þeirra skipti máli (Armstrong, Armstrong og Spandagou, 2013, bls. 24). 

Skólar á Íslandi eiga að starfa eftir stefnunni samkvæmt lögum, áhersla er lögð á 

að öll börn hafi rétt á námi við sitt hæfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2012, bls. 36 og Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 43). Víða um 

heim, líkt og á Íslandi, hafa málin þróast þannig að flest börn stunda nám við 

almenna skóla. Börn með sérþarfir hafa komið inn í almenna skólakerfið sem 

enn er sniðið að hinum almenna nemanda og reynt er að aðlaga börnin að 

skólastarfinu. Miðað við markmið skóla án aðgreiningar ætti hlutunum að vera 

öfugt farið. Eldri kennsluaðferðir ættu að víkja og skólastarfið aðlagað að 

mismunandi þörfum nemenda (Naraian, 2016, bls. 948). Stefna skóla án 

aðgreiningar á við á öllum skólastigum frá leikskóla og upp í framhaldsskóla. Í 

leikskólum er stefnan höfð að leiðarljósi og markmiðið er að hjálpa börnum að 

verða þroskaðir og fullgildir einstaklingar í samfélaginu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 33).  

Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) segir að hagur og velferð barna skuli vera 

höfð að leiðarljósi og þeim eigi að vera búið hvetjandi og hollt námsumhverfi. Í 

leikskólum skal hlúa að velferð barna eftir þörfum hvers og eins svo þau geti átt 

ánægjulega barnæsku. Skipulag leikskólastarfsins á að miða að því að koma til 

móts við einstaklingsþarfir barna með því að veita þeim stuðning og 

námstækifæri við hæfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 46). 

Snemmtæk íhlutun er þegar brugðist er við með markvissri íhlutun vegna gruns 

um þroskafrávik eða ef börn eru í áhættuhóp t.d. vegna fjölskylduaðstæðna eða 
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fatlana. Hún byggir á hugmyndum úr kennslu- og uppeldisfræðum (Tryggvi 

Sigurðsson, 2008, bls. 120).  

Reynsla rannsakanda er sú að hugtakið sérkennsla sé almennt meira notað í 

samfélaginu innan bæði leik- og grunnskóla þegar börn þurfa á íhlutun að halda. 

Í kennslu- og uppeldisfræðum hafa þau ekki sömu merkingu og eru notuð á 

ólíkan hátt. Í erlendum fræðum er talað um sérkennslu barna þegar þau eru 

komin grunnskóla en talað um snemmtæka íhlutun þegar átt er við 

leikskólabörn. Snemmtæk íhlutun fer fram áður en börn ná átta ára aldri, eftir 

það er farið að tala um sérkennslu (Guðrún Þóranna Jónsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2013, bls. 33; Chesmore, Ou og Reynolds, 2016, bls. 109).  

Snemmtæk íhlutun hefur verið rannsakanda mjög hugleikin vegna þess að 

undanfarin ár hefur hann unnið eftir henni í starfi sínu sem leikskólakennari og 

séð hversu góðum árangri hún getur skilað. Með því að byrja að vinna með 

börnum um leið og vandamál verða sýnileg næst frekar að koma í veg fyrir að 

þau vindi upp á sig og erfiðari við að eiga við síðar. Að mati rannsakanda er 

snemmtæk íhlutun mikilvægur þáttur í því að skapa það skólasamfélag sem 

býður öllum nemendum jöfn tækifæri til náms. Kennarar eiga að leitast við að 

mæta hverjum og einum nemenda á þeim grundvelli sem honum hentar.  

1.1 Markmið rannsóknar 

Hugmyndin að þessari rannsókn á rætur sínar að rekja til viðtalsverkefnis sem 

rannsakandi gerði í áfanganum Eiginlegar rannsóknaraðferðir vorið 2015. Þar 

var rætt við tvo deildarstjóra í leikskólum um þekkingu og viðhorf þeirra til 

snemmtækrar íhlutunar. Niðurstöður þess vöktu áhuga rannsakanda á að skoða 

þetta fyrirbæri betur út frá sjónarhorni foreldra og þeirra upplifun af snemmtækri 

íhlutun sem börn þeirra fengu í leikskólum. Í þessari rannsókn er markmiðið að 

gefa foreldrum barna rödd til þess að tjá sína reynslu af snemmtækri íhlutun í 

leikskólum. Vonin er sú að niðurstöðurnar aðstoði leikskólakennara við að koma 

betur til móts við væntingar foreldra til snemmtækrar íhlutunar.  

Til þess að fá innsýn í viðhorf og upplifun foreldra af íhlutun barna í 

leikskólum voru tekin viðtöl við átta foreldra barna með málþroskafrávik. 

Rannsakandi ákvað að afmarka rannsóknina við foreldra barna með 

málþroskafrávik. Vegna þess að reynsla rannsakanda er að íhlutun vegna 

málþroskafrávika fer oft fram innan leikskóla með málörvunarhópum, 

einstaklingsþjálfun og í daglegu starfi á deildum. Rannsakandi valdi að nota 
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orðið sérkennslu um íhlutun barna í leikskólum í viðtölum við foreldra vegna 

þess að hans reynsla er sú að það er notað meira en íhlutun í daglegu tali, jafnt 

innan sem utan leikskóla. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram:  

 Hver var reynsla foreldra af samskiptum við starfsfólk leikskóla 

vegna barna með málþroskafrávik? 

 Hver var reynsla foreldra af greiningarferli barna með 

málþroskafrávik? 

 Hver var upplifun foreldra af þeirri íhlutun sem börn þeirra fengu? 

1.2 Lykilhugtök 

Lykilhugtök verkefnisins verða skilgreind hér, með það markmið að gefa 

lesendum tækifæri til þess að skilja hugtök sem notuð eru í verkefninu. Síðar 

verður fjallað nánar um þau.  

Skóli án aðgreiningar (e. inclusive education): Menntastefna sem er ríkjandi í 

heiminum í dag. Kjarni stefnunnar er að öll börn innan skóla séu jöfn og allir fái 

kennslu við hæfi. Skólar eiga að vera lærdómssamfélag þar sem bæði nemendur 

og kennarar upplifa að þeir fái stuðning og öllum líði vel (Florian, 2008, bls. 

205; Guðmundur Heiðar Frímannsson o.fl., 2013, bls. 23; Norwich, 2013, bls. 

74). 

Snemmtæk íhlutun (e. early intervention): Þegar börn fá sérstakan stuðning eða 

þjálfun frá fæðingu og fram að átta ára aldri. Hún á við öll börn í áhættuhópum 

ásamt börnum með skilgreindar fatlanir eða þroskaraskanir. Í henni felast 

hverskyns meðferðir, ráðgjöf og endurhæfing ásamt íhlutun í leik- og 

grunnskólum. Markmiðið með snemmtækri íhlutun er að styðja við þroska barna 

og koma í veg fyrir að frávik hafi áhrif til framtíðar (McWilliam, 2015, bls. 33–

34; Pretis, 2012, bls. 9; Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 120).  

Málþroskafrávik (e. language imperment): Erfiðleikar tengdir máltöku barna 

sem hægt er að skipta upp eftir eðli vandamála. Sem dæmi eru málþroskaröskun, 

málhömlun og seinkaður málþroski. Til þess að málþroskafrávik teljist vera 

málerfiðleikar þarf vandinn að hafa viðvarandi áhrif á vitsmuna-, félags- eða 

námsþroska barna (Turnbull og Justice, 2012, bls. 330). 

Sérfræðiþjónusta (e. school-based consultation): Þjónusta sem er í höndum 

sveitarfélaga. Hlutverk hennar er að styðja við starfsfólk og starfsemi skóla, 

ásamt því að tryggja nemendum og foreldrum aðgang að sérfræðingum og 
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ráðgjöf vegna félagslegs-, sálræns-, eða námsvanda (Reglugerð um 

sérfræðiþjónustu sveitarfélaga nr. 584/2010).  

1.3 Uppbygging verkefnis 

Ritgerð þessi er byggð upp með sex köflum að inngangi meðtöldum. Á eftir 

inngangi kemur fræðilegur kafli sem fjallar um fræðilegan bakgrunn rannsóknar. 

Í honum er fjallað um skóla án aðgreiningar sem ríkjandi skólastefnu á Íslandi, 

snemmtæka íhlutun, hugmyndafræði hennar og ávinning. Næst er fjallað um 

snemmtæka íhlutun í málþroska barna og hlutverk kennara í málörvun. Þar á 

eftir verður fjallað um ferli greiningar og þætti sem tengjast því. Í lok fræðilega 

kaflans verður fjallað um skil skólastiga.  

Þar á eftir kemur kafli sem fjallar um rannsóknaraðferðina, þar sem 

framkvæmd rannsóknar er lýst og fjallað um álitamál, siðferði og réttmæti 

hennar. Síðan kemur niðurstöðukafli rannsóknar þar sem vitnað er í 

viðmælendur rannsóknar þar sem þeir segja frá reynslu sinni og upplifun af 

íhlutun sem börnin þeirra fengu í leikskólum. Næst kemur umræðukafli sem 

byggir á rannsóknarniðurstöðum og þær tengdar við fræðin. Að lokum er 

umfjölluninni lokað með því að draga saman það helsta sem rannsakandi telur að 

læra megi af rannsókninni, fyrir leikskólakennara og annað starfsfólk í 

leikskólum. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessun kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Hlutverk 

skóla í samfélaginu er ekki einungis að mennta börn heldur eru þeir sömuleiðis 

félagslegar stofnanir þar sem börn mynda félagstengsl við önnur börn og 

fullorðna einstaklinga utan fjölskyldu sinnar (Norwich, 2013, bls. 93). Í lögum 

um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna (nr. 19/2013) segir að 

aðildarríkjum beri skylda til að viðurkenna að öll börn eigi að njóta sömu 

tækifæra og hafi rétt til þess að öðlast menntun. Þau bera ábyrgð á því að í boði 

sé menntun á mismunandi stigum og að allir hafi rétt á grunnmenntun án 

endurgjalds. Samkvæmt íslenskum lögum eiga skólar að starfa eftir stefnu um 

skóla án aðgreiningar. Lögð er áhersla á að öll börn hafi rétt til þess að ganga í 

skóla og að námið sé sniðið að þeirra getu (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2012, bls. 36 og Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

43) . 

2.1 Skóli án aðgreiningar  

Skóli án aðgreiningar (e. inclusive education) er sú stefna sem hefur verið að 

ryðja sér til rúms innan skólakerfa víðsvegar um heiminn. Áður fyrr voru börn 

flokkuð eftir atgervi og fóru í skóla miðað við það, annað hvort í sérskóla eða 

almenna skóla. Síðar fór að koma fram gagnrýni á þessa flokkun á börnum og 

áhersla var lögð á að öll börn hafa sama rétt til að hljóta menntun (Armstrong 

o.fl., 2013, bls. 3). Skólar sem fylgja stefnunni líta á alla einstaklinga sem jafna 

og kennarar taka á móti hverjum nemenda eins og hann er. Markmiðið er að 

mæta þörfum hvers og eins nemenda en ekki að láta alla passa í sama kassann 

(Norwich, 2013, bls. 74). Samkvæmt Salamanka yfirlýsingunni (Barnalög nr. 

76/2003) eiga öll börn að njóta verndar, fá að þroskast og lifa. Þau hafa rétt á að 

fá umönnun og að hagur þeirra sé alltaf hafður að leiðarljósi án mismununar 

þegar teknar eru ákvarðanir um málefni þess. Börn hafa rétt á tækifæri til þess að 

tjá skoðanir sínar á málefnum tengdum þeim og að tekið sé tillit til þeirra miðað 

við aldur og þroska einstaklingsins.  



6 

Upphaf stefnu skóla án aðgreiningar má rekja til þess þegar farið var að 

berjast fyrir því að fatlaðir einstaklingar hefðu sömu réttindi og aðrir 

einstaklingar í samfélaginu. Innan skólakerfa er markmiðið að öll börn hafi sama 

rétt til menntunar (Armstrong o.fl. 2013, bls. 6–9). Innan stefnunnar gætir vissrar 

tvíræðni þar sem ekki er æskilegt að flokka börn í hópa eftir getu, heldur er hver 

og einn nemandi sérstakur og þarf að mæta þörfum hans þar sem hann stendur. 

Það leiðir til þess að allir nemendur eru sérstakir og þarfnast sérúrræða til þess 

að hægt sé að mæta þörfum þeirra innan skóla. Þrátt fyrir það er oft litið svo á að 

ekki sé æskilegt að bjóða upp á sérúrræði fyrir einstaka nemendur (Norwich, 

2013, bls. 18).  

Stefna um skóla án aðgreiningar er enn í dag nátengd sérkennslu í skólum, 

ræturnar liggja allt aftur til þess þegar skólakerfið var tvískipt. Innan 

sérkennslunnar hefur í gegnum tíðina verið leitast við að koma til móts við 

sérþarfir þeirra sem ekki passa innan ramma þess sem við köllum almenna 

kennslu (Armstrong o.fl., 2013, bls. 137). Með því að breyta skólaumhverfinu 

þannig að það komi til móts við alla einstaklinga væri hægt að fækka börnum 

með sérþarfir til muna. Vandinn er sá að við búum til einstaklinga með sérþarfir 

með því að skapa samfélag þar sem ekki er komið til móts við mismunandi 

þarfir einstaklinga (Norwich, 2013, bls. 20).  

Menning, saga og mismunandi aðstæður einstaklinga innan hvers samfélags 

ráða því hvernig samfélagið skilgreinir skóla án aðgreiningar. Hún getur verið 

misjöfn á milli landa og jafnvel landssvæða innan hvers lands (Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010, bls. 5). Fyrst var talað um skóla án aðgreiningar á Íslandi í 

Salamanka yfirlýsingunni sem kom út á íslensku árið 1995. Samkvæmt 

yfirlýsingunni ber öllum skólum að taka við öllum börnum sem þangað vilja 

koma án þess að horft sé til félagslegs og tilfinningalegs ásigkomulags, 

líkamlegs eða sálarlegs atgervis, málþroska eða annarra þátta. Áhersla er lögð á 

að það sé réttur hvers barns að fá menntun, en börn eru misjöfn og hafa ólíka 

hæfileika, áhugamál og námsþarfir. Fötluð börn hafa sama rétt og önnur börn til 

þess stunda nám í almennum skólum í sínu hverfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2015, bls. 8).  

Megin inntak stefnunnar er ekki að leita leiða til þess að hafa mismunandi 

einstaklinga í almennum skólum eða hvernig skólarnir takast á við þetta 

verkefni. Heldur byggir það á því hversu móttækilegt samfélagið er fyrir ólíkum 

og margbreytilegum einstaklingum (Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 5). Stefnan 

er vandmeðfarin, bæði hugmyndafræði hennar og framkvæmd, kjarninn er að öll 
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börn eigi að hafa jafnan rétt innan skóla. Stefnan varðar allt skólastarf í heild s.s. 

samskipti foreldra, samskipti samfélags og skóla, skólaskipulag, kennsluaðferðir 

og skólanámskrá (Guðmundur Heiðar Frímannsson o.fl., 2013, bls. 23). 

Námsumhverfi skóla sem starfa eftir stefnunni er margbreytilegt og námskrá 

hans hefur merkingu fyrir alla nemendur skólans. Þar er virðing borin fyrir öllum 

nemendum og þeir aðstoðaðir við að ná sínum besta mögulega árangri (Skóla- 

og frístundaráð Reykjavíkurborgar, 2012, bls. 3).  

Samkvæmt skýrslu Steingerðar Ólafsdóttir o.fl. (2014, bls. 9) um samantekt á 

lögum og fræðilegu efni um skóla án aðgreiningar á Íslandi hefur margt gengið 

vel við innleiðingu stefnunnar. Hlutfall nemenda í sérskólum eða öðrum 

sérúrræðum er eitt það lægsta miðað við önnur lönd í Evrópu. Þrátt fyrir þessa 

velgengni hefur framkvæmd skóla án aðgreiningar verið erfið fyrir kennara í 

mörgum grunnskólum. Þess vegna er mikilvægt að efla teymisvinnu kennara og 

starfsfólks grunnskóla til að tryggja þann stuðning sem nauðsynlegur er til að 

framkvæmd stefnunnar sé markviss. Til þess að Ísland geti unnið betur eftir 

lögum og alþjóðasamþykktum þarf að veita bæði sveitarfélögum og skólum 

stuðning til að skapa meiri sveigjanleika. Það kallar á breytta hugsun og viðhorf 

ásamt breyttu skipulagi og vinnubrögðum skólasamfélagsins í heild og 

sérstaklega breyttar áherslur í menntun nýrra kennara (Steingerður Ólafsdóttir, 

o.fl., 2014, bls. 19). 

Kennsla í skóla án aðgreiningar 

Víða vinna skólar eftir árangursmiðuðum markmiðum í skólastarfi, þar sem 

mikilvægt er að hægt sé að mæla framfarir barna á fyrirfram ákveðinn hátt. 

Leiðir það til þess að börn eru borin saman við hvert annað, sumum börnum 

gengur betur en öðrum og meta þau verðleika sína út frá þeirri einkunn sem 

þeim er gefin (Reid, 2009, bls. 9). Í skólum er mikilvægt að skapa 

lærdómssamfélag þar sem öllum einstaklingum innan þess getur liðið vel. Í 

skólasamfélagi þar sem stefna skóla án aðgreiningar er höfð að leiðarljósi er 

leitast við að skapa samfélag þar sem nemendur og kennarar upplifa að þeir hafi 

stuðning. Mikilvægt er að kennarar fái stuðning til þessa að finna nýjar leiðir og 

aðferðir við að miðla námsefninu til nemenda. Einnig þarf að koma til móts við 

þarfir nemenda eftir því hvernig þeim finnst best að læra og skapa aðstæður sem 

henta hverjum og einum (Florian, 2008, bls. 205). Nám fer að mestu fram með 

samskiptum, þar af leiðandi er mikilvægt að kennarar og nemendur skapi jákvæð 
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tengsl og traust sín á milli. Einnig er mikilvægt að skapa góð og jákvæð tengsl 

milli heimilis og skóla þar sem nám barna fer fram á báðum stöðum og allir 

þurfa að vinna saman til þess að vel takist. Mikilvægt er að búa til skólasamfélag 

þar sem allir nemendur upplifa að þeir skipti máli og séu hluti af heildinni. Þessi 

tengsl hjálpa börnum að læra, ef þeim líður vel þá gengur námið betur og þau 

eiga auðveldara með að meðtaka það sem fram fer í skólastofunni (Thomas, 

2013, bls. 483). 

Einstaklingsmiðað nám er mikilvægur þáttur í skóla án aðgreiningar, sníða 

þarf nám hvers einstaklings að hæfileikum hans, þörfum og getu. Kennarar þurfa 

að taka vel á móti öllum nemendum sínum og vera jákvæðir gagnvart því að 

takast á við fjölbreyttan barnahóp (Norwich, 2013, bls. 74). Til þess að ná sem 

mestum árangri í einstaklingsmiðaðri kennslu þarf að meta hvern nemenda út frá 

honum sjálfum. Það væri jákvæð þróun ef farið væri þá leið að meta það sem 

börnin læra, hvort að tiltekið barn kunni og geti meira í lok annar en það gerði í 

byrjun. Ef námsframvinda hvers barns væri miðuð við þeirra eigin getu í upphafi 

skólaárs, væri verið að skapa jákvæðar tilfinningar hjá þeim gagnvart námi. Börn 

myndu upplifa sig sem vinningshafa með því að bæta árangur sinn yfir önnina. 

Hver einstaklingur þyrfti aðeins að keppa við sjálfan sig og eigin færni en ekki 

við alla í bekknum sínum (Reid, 2009, bls. 4). Til þess að stefna að þessu 

markmiði þyrftu kennarar að meta hæfni barna í upphafi skólaárs, annar eða 

mánaðar og setja niður markmið fyrir hvern og einn nemenda til þess að bæta sig 

ásamt leiðum til að ná þeim. Síðan þyrftu kennarar að endurmeta stöðuna 

reglulega, hvort það megi auka kröfurnar eða ekki, stundum gæti jafnvel þurft að 

taka skref til baka og byrja frá byrjun (Norwich, 2013, bls. 59). 

Í skýrslu Mennta- og menningamálaráðuneytis um stefnu skóla án 

aðgreiningar (2015, bls. 13) kemur fram að á Íslandi finnst kennurum erfitt að 

framfylgja stefnu skóla án aðgreiningar. Þeim finnst vanta fjármagn, menntun og 

sérþekkingu inn í skólana til þess að þeir séu betur undir það búnir að kenna 

samkvæmt hugmyndafræði stefnunnar. Hlutverk kennara í skólum er bæði 

margþætt og flókið, hlutverk þeirra innan skóla er að miðla menntun til 

nemenda, vera fyrirmyndir þeirra og vegvísar í siðferði. Þeir kenna nemendum 

að velja milli góðra og slæmra kosta í lífinu, ásamt því að lifa í sátt og samlyndi 

við samferðamenn í lífinu með framkomu og viðbrögðum sínum við aðstæðum í 

skólastarfinu. Til þess að sinna þessu mikilvæga hlutverki þurfa kennarar að 

tileinka sér sanngirni og sjálfstjórn í samskiptum við nemendur, samkennara og 

annað starfsfólk skólans, sýna heiðarleika og hugrekki til að takast á við 
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aðstæður (Guðmundur Heiðar Frímannsson, o.fl., 2013, bls. 21). Í skólum sem 

starfa eftir stefnu skóla án aðgreiningar þurfa kennarar að meta þarfir allra 

nemanda í hópnum og finna leiðir til þess að koma til móts við hvern og einn. 

Stóra spurningin sem kennarar þurfa að svara er hvort og hvaða þarfir eigi að 

koma til móts við og hvernig eigi að gera það. Eiga allar sérþarfir rétt á sér og 

hvernig eiga kennarar að forgangsraða hvað skuli vinna með fyrst (Florian, 

2008, bls. 203). Til þess að kennarar geti tekist á við þetta vandasama og flókna 

verkefni er mikilvægt að þeir séu með sterkan grunn í náms- og kennslufræði. 

Grunnurinn þarf að byggjast á þekkingu á fjölbreyttum kennsluaðferðum og 

kennsluháttum, ásamt þekkingu á námsstíl, þroska og áhuga nemenda. Þeir þurfa 

að hafa góða yfirsýn yfir það náms- og kennsluefni sem í boði er ásamt því að 

geta aðlagað námskrár og kennsluefni að fjölbreyttum þörfum hvers nemenda 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2008, bls. 160). Florian (2008, bls. 205) hefur í 

rannsóknum sínum sýnt fram á að kennarar geta notað þær kennsluaðferðir sem 

notaðar eru nú þegar með öllum nemendum sínum, líka þeim sem eru með 

sérþarfir. Mikilvægt er að kennarar noti fjölbreyttar aðferðir í kennslu til þess að 

kenna sama hlutinn, með því eru auknar líkur á að fleiri nemendur nái að tileinka 

sér það sem verið er að kenna. Litið er svo á að nemendur séu með sérþarfir 

þegar kennarar hafa ekki þekkingu til þess að mæta þörfum þeirra. Á þeim 

tímapunkti þurfa kennarar að afla sér frekari þekkingar og leita nýrra leiða til 

þess að miðla námefninu til allra nemenda. 

Námskrár sem unnið er eftir í skólum þurfa að byggja á raunverulegum 

viðfangsefnum sem eru spennandi og ögrandi, kennarar þurfa svo að geta nálgast 

viðfangefnið á fjölbreyttan og spennandi hátt og nýtt sér fjölbreytta kennsluhætti 

í starfi sínu. Mikilvægt er að kennarar hafi góðan tíma til þess að undirbúa 

kennsluna þar sem að kennsla verður ekki góð án viðeigandi undirbúnings 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2008, bls. 160). Þeir þurfa að hafa það markmið í kennslu 

sinni að hver og einn nemandi í hópnum eigi skilið að fá athygli. Þeir þurfa að 

leggja áherslu á að kynnast hverju og einu barni í hópnum sínum og finna leiðir 

til þess að aðstoða þau við að efla þroska sinn og öðlast aukna færni (Neilson og 

Brink, 2008, bls. 16). Í kennslu er mikilvægt fyrir kennara að horfa á hvað það er 

sem á að kenna og hvernig hægt er að koma því til skila í stað þes að einblína á 

þær hindranir sem hver og einn nemandi á við að etja (Florian, 2008, bls. 

203−204).  

Það getur skipt sköpunum í kennslu- og skólasamfélaginu öllu hvernig 

viðhorf kennarar hafa tamið sér í vinnu sinni. Jákvæðir kennarar geta fjarlægt 
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hindranir úr vegi nemenda og hjálpað þannig hverjum og einum að ná eins langt 

í námi og mögulegt er. Ef nemendur finna fyrir neikvæðni og vantrú kennara á 

getu þeirra viðhorf getur haft þau áhrif að nemandur verða neikvæðir gagnvart 

skólanum og ná síður árangri (Neilson og Brink, 2008, bls. 18). Sýn kennara á 

nemendur og þarfir þeirra hefur mikil áhrif á skólasamfélagið og uppbyggingu 

þess. Ef kennarar horfa á einstaklingsþarfir sem vandamál nemanda þá einbeita 

þeir sér að því að finna lausnir með sérúrræðum. Aftur á móti ef horft er á 

mismunandi einstaklingsþarfir sem áskorun fyrir kennara og stjórnendur skapa 

þeir skólasamfélag þar sem komið er til móts við mismunandi þarfir hvers og 

eins eftir því hvað hentar og hvernig hver og einn lærir (Rúnar Sigþórsson, 2013, 

bls. 199).  

Skóli án aðgreiningar í leikskólum 

Öll börn óháð aldri hafa rétt á að hlustað sé á skoðanir þeirra og vilja ásamt því 

að hafa möguleika á að hafa stjórn á aðstæðum sínum. Þau hafa rétt á að borin sé 

virðing fyrir þeim sem einstaklingum. Mikilvægt er að leikskólakennarar hafi 

þetta að leiðarljósi í starfi sínu inn í leikskólum og vinni markvisst að því að öll 

börn séu virkir þátttakendur í daglegu starfi (Nutbrown, Clough og Atherton, 

2013, bls. 92). Börn á leikskólaaldri þurfa öll að hafa tækifæri til að vera í 

samskiptum við önnur börn og taka þátt í leik hvert með öðru. Sömuleiðis er 

mikilvægt fyrir þau að fá tækifæri til þess að vera börn og hlutverk 

leikskólakennara og foreldra er að styðja við þroska þeirra og áhuga. Leikurinn 

er þeirra helsta tæki til að þroskast og öðlast þá færni sem þau þurfa á að halda 

til að efla þroska sinn (Casey, 2010, bls. 10). 

Börn á leikskólaaldri nota öll skilningarvit sín og fjölbreyttar leiðir til þess að 

afla sér nýrrar þekkingar og þurfa leikskólakennarar að hafa það í huga í starfi 

sínu. Að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir sem henta öllum barnahópnum er þess 

vegna mikilvægur hluti af því að skapa leikskólastarf án aðgreiningar (Nutbrown 

o.fl., 2013, bls. 18). Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2012, bls. 30) segir að markmið leikskólastarfs sé að búa börnum 

hvetjandi og hollt uppeldisumhverfi. Að veita þeim menntun og umönnun ásamt 

því að skapa fyrir þau náms- og leikskilyrði þar sem þau finna fyrir öryggi. 

Ávallt skal hafa hag og velferð barna að leiðarljósi í starfi leikskóla.  

Hlutverk leikskólakennara er að vera til staðar í starfi með börnum, þeir þurfa 

að bera virðingu fyrir þeim fjölmörgu birtingarmyndum sem leikur barna getur 
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haft. Í gegnum mismunandi gerðir af leik eru börnin að efla mismunandi þætti 

þroska. Leikskólakennarar þurfa að muna að ærslaleikir hafa ákveðið hlutverk í 

þroska og að börn þurfa að fá að reyna á sig og eigin takmörk í gegnum leikinn. 

Leikskólakennarar ættu að hvetja og styðja við börn í mismunandi leikgerðum 

og leyfa þeim að vera ólík og fara sínar leiðir í að efla þroska sinn (Casey, 2010, 

bls. 44).  

Rannsókn Mogharreban og Bruns (2009, bls. 411) sýndi fram á að leikskólar 

geta einnig verið án aðgreiningar og hægt er að aðlaga starfið að mismunandi 

þörfum nemenda. Það sem skiptir mestu máli er að hafa tíma fyrir samráð milli 

leikskólakennara, annarra fagaðila og foreldra um hvernig koma skal til móts við 

mismunandi þarfir barna. Allir leikskólakennarar þurfa að vera ábyrgir fyrir 

þörfum og þroska allra barna í hópnum og að þeir þurfa að vera sveigjanlegir í 

starfi og tilbúnir að koma til móts við ólíkar þarfir. Komast þarf að sameiginlegri 

niðurstöðu innan leikskóla hvað felst í því að vera leikskóli án aðgreiningar. Til 

þess að vinnan innan leikskóla skili árangri þarf að vera til fjármagn fyrir 

endurmenntun leikskólakennara. Niðurstöður rannsóknar Nutbrown o.fl. (2013, 

bls. 84) gefa vísbendingu um að kennurum í Bretlandi finnist þeir ekki hafa 

nægilega þekkingu til að koma til móts við börn með sérþarfir. Flestir 

þátttakenda töluðu um að þekking þeirra á því komi fyrst og fremst frá því sem 

þeir læra í starfi sínu í leikskólum með samstarfi við aðra fagaðila. 

2.2 Snemmtæk íhlutun 

Æviskeiðið frá fæðingu og fram að átta ára aldri er það tímabil á ævinni sem 

börn þroskast mest. Vitmuna-, líkams- og félagsþroski barna eflist hvað mest á 

þessum mótunarárum, hvert og eitt barn þroskast á einstakan hátt (Mattern, 

2015, bls. 57). Sú þekking og þroski sem börn afla sér á þessum fyrstu árum 

ævinnar er talinn vera grunnur að frekara námi og auknum þroska síðar á ævinni 

af fræðimönnum. Þess vegna er mikilvægt fyrir foreldra, leikskólakennara og 

aðra að vera meðvitaða um þroska barna (Nutbrown o.fl., 2013, bls. 46). Heilinn 

er það líffæri sem er óþroskaðast hjá börnum við fæðingu og heldur áfram að 

þroskast og vaxa fram á fullorðinsár. Framfarir í rannsóknum á heilaþroska sýna 

að upplifanir, samskipti og örvun frá umhverfinu hefur meiri áhrif en áður var 

talið. Heilinn þroskast misjafnlega eftir því hvað er nauðsynlegt út frá þeim 

aðstæðum sem einstaklingur býr við (Hawley, 2000, bls. 2). Þegar merki sjást 

um að ung börn eigi við vanda í þroska að stríða þarf að veita þeim stuðning eða 
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auka þjálfun. Öll inngrip og aðstoð við þroska barna frá fæðingu til átta ára 

aldurs teljast vera snemmtæk íhlutun. Börn geta þurft íhlutun vegna frávika í 

líkams-, taugafræðilegum-, vitrænum- eða félagsþroska. Hún getur byrjað allt frá 

því á fyrsta aldurs ári en það fer allt eftir því hvenær grunur um vanda barns 

vaknar (Mattern, 2015, bls. 57).  

Markmiðið með snemmtækri íhlutun er að fyrirbyggja erfiðleika í þroskaferli 

barna, það er hlutverk foreldra og fagmanna að grípa inn í þegar frávik gera vart 

við sig. Takmarkið er að börn nái að halda í við þroska jafnaldra sinna og að 

þroskafrávik sem þau eiga við að stríða hafi sem minnst áhrif á líf þeirra til 

framtíðar (Department for education, 2010, bls. 8). Í Bandaríkjunum er 

snemmtæk íhlutun einnig hugsuð fyrir börn sem búa við lakari félagslegar 

aðstæður. Ætlunin er að veita fjölskyldum barna sem eiga við erfiðleika að stríða 

stuðning og aðgengi að þjónustu (Jacob, Olisaemeka og Edozie, 2015, bls. 43).  

Hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar 

Hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar á rætur að rekja til þess að fræðimenn í 

þróunarsálfræði, taugalíffræði og uppeldis- og menntunarfræðum áttuðu sig á 

því að mögulegt væri að hafa áhrif á þroska barna með því að grípa til íhlutunar 

snemma á lífsleiðinni (Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 119). Það umhverfi, 

aðstæður og upplifanir sem börn verða fyrir snemma á lífsleiðinni hafa áhrif á 

taugaþroska þeirra og hvernig einstaklingar þau verða í framtíðinni. Upphaf 

snemmtækrar íhlutunar má rekja til þess þegar fræðimenn áttuðu sig á að mikill 

munur var á námsárangri barna eftir því við hvers konar aðstæður þau bjuggu, 

hvort þær voru góðar eða félagslega erfiðar (Jacob o.fl., 2015, bls. 42). Farið var 

að setja saman áætlanir, svo sem Headstart í Bandaríkjunum, þar sem lögð var 

áhersla á markvissa örvun og kennslu frá því snemma á lífsleiðinni fyrir börn í 

áhættuhópum. Frá því á sjöunda áratug síðustu aldar hafa allmargar áætlanir 

fyrir snemmtæka íhlutun litið dagsins ljós og flestar þeirra í Bandaríkjunum. Þær 

eiga það sameiginlegt að grundvallarmarkmið þeirra er að draga úr eða koma í 

veg fyrir að þroskafrávik, fatlanir eða aðrar hindranir hafi áhrif á þroska barna til 

framtíðar. Leitast er við að vinna með markvissum og skipulegum hætti til að 

koma í veg fyrir fatlanir og áhrif þeirra á líf einstaklinga (Tryggvi Sigurðsson, 

2008, bls. 120).  

Foreldrar og börn læra hvert af öðru á fyrstu æviárum barna, saman læra þau 

að takast á við hluti og atburði á þessu tímabili. Þessir þættir eru mikilvægir 
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vegna þess að með rannsóknum á heilastarfsemi hefur komið fram að upplifanir 

snemma á lífsleiðinni hafa áhrif á færni og þroska barna til framtíðar 

(McWillam, 2015, bls. 34). Í heila okkar eru margar heilastöðvar sem hver um 

sig hefur ákveðnu hlutverki að gegna og margar taugafrumur. Frá fæðingu er 

ekki algengt að til verði nýjar taugafrumur en með auknum þroska myndast 

nýjar tengingar á milli taugafruma, út ævina eru tengingar svo að myndast og 

hverfa eftir því á hverjum þeirra er þörf. Mestar breytingar á tengingum eiga sér 

stað á fyrstu átta árum ævinnar, eftir þann aldur fer að draga úr hæfni 

einstaklinga til að mynda nýjar. En ef börn fá ekki örvun á þessu fyrsta æviskeiði 

getur það leitt til þess að þau verða á eftir í þroska og að þau vanti færni sem 

annars hefði verið þeim eðlislæg (Hawley, 2000, bls. 3). 

Börn fæðast ekki með hæfileika til þess að halda einbeitingu, búa til áætlun 

eða hafa stjórn á tilfinningum sínum. Við fæðingu hafa þau möguleika á að 

þroska með sér þessa þætti eftir því sem heilinn þroskast og barn býr við 

aðstæður sem hvetja til þess. Upplifanir, reynsla og umhverfi barna í æsku, frá 

fæðingu til fullorðinsára, hefur áhrif á hvaða hæfileika og þekkingu þau þroska 

með sér en endurtekningar sjá til þess að þekking festist í sessi (National 

Scientific Council on the Developing Child, 2011, bls. 1). Ástæður fyrir því að 

börn fá snemmtæka íhlutun eru misjafnar eftir tilfellum. Það fer eftir því í hverju 

vandi barna liggur hvernig best er að grípa inn í, hvaða þætti þarf að örva og 

hvers konar íhlutun á við. Mikilvægt er að velja þá leið sem hentar barni og 

fjölskyldu þess best (Klintwall, Eldevik og Eikeseth, 2015, bls. 53). 

Kjarni snemmtækrar íhlutunar 

Snemmtæk íhlutun felur í sér að vel er fylgst með þroska barna og ef í ljós koma 

erfiðleikar í þroska eru þeir metnir og viðeigandi íhlutun veitt. Sálfræðimeðferð, 

læknismeðferðir, uppeldisráðgjöf, endurhæfing og sérfræðiþjónusta leik- og 

grunnskóla eru allt leiðir sem hægt er að notaða í snemmtækri íhlutun (Pretis, 

2012, bls. 9). Ekki er nauðsynlegt að börn þurfi að eiga við skilgreindar fatlanir 

eða þroskafrávik að stríða svo veita megi snemmtæka íhlutun heldur nær hún 

einnig til barna í áhættuhópum. Börn í áhættuhópum eru meðal annars börn sem 

búa við erfiðar félagslegar aðstæður, fyrirburar og börn fíkla (Tryggvi 

Sigurðsson, 2008, bls. 120). Fyrst og fremst snýst íhlutun um að styðja við og 

aðlaga ferlið að hverri fjölskyldu og sjá þeim fyrir upplýsingum og aðgengi að 

þeim úrræðum sem þörf er á (Jacob o.fl., 2015, bls. 43). 
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Með því að byrja snemma að veita börnum íhlutun vegna frávika í þroska er 

markmiðið að efla þroska þeirra og koma í veg fyrir að börn eigi við frekari 

vanda í framtíðinnni (Nutbrown o.fl., 2013, bls. 46). Í sumum tilfellum getur 

markmið snemmtækrar íhlutunar verið að koma í veg fyrir afturför í þroska í 

stað þess að efla vitsmunaþroska eða greind, allt eftir því hvað liggur að baki 

hennar. Ein fyrsta rannsókn sem gerð var á sviði snemmtækrar íhlutunar var gerð 

af Centerwall og Centerwall árið 1960. Hún sýndi fram á að ef börn með 

Downsheilkenni fengu ekki mikla örvun á fyrstu árunum þá lækkaði 

greindarvísitala þeirra umtalsvert (Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 119). Einn af 

lykilþáttum í snemmtækri íhlutun er þátttaka foreldra þar sem foreldrar eru 

mikilvægustu einstaklingarnir í lífi barna og þau læra mest af þeim. Upplýsa þarf 

foreldra um hvers vegna þeir gegna lykilhlutverki í þroskaferli barna sinna, 

hvernig þeir geti ýtt undir þroska og aðstoðað þau innan heimilisins (Decker og 

Vallotton, 2016, bls. 152).  

Til þess að árangur náist með snemmtækri íhlutun er mikilvægt að hún sé 

markviss og tíð, sérstaklega hjá ungum börnum. Ung börn eiga erfitt með að 

yfirfæra hluti á milli aðstæðna, þess vegna er mikilvægt að endurtekningar séu 

tíðar og að þjálfun fari fram við mismunandi aðstæður yfir daginn. Börn læra 

mest af þeim fullorðnu einstaklingum sem eru lykilmanneskjur í lífi þeirra eða 

þeim manneskjum sem eru mikið til staðar í lífi þeirra. Til þess að íhlutun skili 

árangri er mikilvægt að hún byggi á skilningi og hlýju. Einnig skal leitast við að 

nota áhugamál barna til að vekja áhuga þeirra á því sem á að þjálfa (McWilliam, 

2015, bls. 34). Gæði þeirrar íhlutunar sem börn fá skiptir miklu máli, þegar talað 

er um að meta gæðin er horft til nokkurra þátta. Horft er til þess hve gamalt barn 

var þegar íhlutun byrjaði, hvort og hvernig foreldrar taka þátt og magn og gæði 

þess sem gert er. Einn af þeim lykilþáttum sem ekki má gleyma er að meta 

reglulega hver staðan er hjá barni og foreldrum þess. Það skiptir miklu máli að 

setja niður markmið og leiðir til að ná því að þannig næst mesti árangurinn 

(Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney Ágústdóttir, Bergrós Ólafsdóttir, Margrét 

Þóra Jónsdóttir og Sigurður Sigurjónsson, 2014, bls. 12).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að mikilvægt er að sá sem veitir íhlutun hafi 

góða þekkingu á aðferðum til íhlutunnar og þeim erfiðleikum sem barn er að 

takast á við, hvort sem það er þroskafrávik eða hegðunarerfiðleikar. Fagaðilar 

þurfa að spyrja sig að því hvað er líklegt til að virka best og hvers vegna, út frá 

þeim hindrunum sem hvert barn á við að etja. Fagmaður sem vinnur með barni 

með Downs-heilkenni eða einhverfu þarf að hafa þekkingu á því sviði og því 
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hvað er líklegt til þess að skila mestum árangri út frá hverju tilviki fyrir sig 

(Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 122). Þeir fagaðilar sem sjá um að veita 

snemmtæka íhlutun þurfa að vera faglegir í starfi sínu og vinna markvisst að því 

að virkja alla sem að barninu standa, leikskólakennara, foreldra og aðra 

aðstandendur (Mattern, 2015, bls. 58).  

Snemmtæk íhlutun í leikskólum 

Í leikskólum eru börn í hópi jafningja og hafa tækifæri til þess að eiga í 

daglegum samskiptum sín á milli. Með því að fylgjast með hegðun barna geta 

leikskólakennarar séð vísbendingar um hvaða börn munu eiga við 

hegðunarvanda að stríða. Mikilvægt er þeir séu vakandi fyrir því að finna þau 

börn og byrja sem fyrst að styðja við jákvæða hegðun með snemmtækri íhlutun. 

Því fyrr sem byrjað er að vinna með börnunum þeim mun meiri líkur eru á að 

hægt sé að koma í veg fyrir að erfiðleikar þeirra verði flóknari og erfðari að ná 

tökum á (Wolcott og Williford, 2015, bls. 211). Mikilvægt er að leggja áherslu á 

að þjálfa og efla þekkingu leikskólakennara sem koma að snemmtækri íhlutun á 

þeim vandamálum sem börn glíma við svo sem einhverfu, málþroskafrávik eða 

annað. Erlendar rannsóknir sýna t.d. að helsti veikleiki snemmtækrar íhlutunar 

einhverfra barna sé að ekki sé næg menntum og þekking til staðar hjá því 

starfsfólki sem eiga að vinna með börnunum (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014, bls. 

218–219). 

Leikur er sú aðferð sem virkar best til þess að efla þroska barna, 

leikskólakennarar þurfa að bera virðingu fyrir leiknum og þörf barna til að leika 

sér. Það er hægt að sjá augljós tengsl á milli náms barna og leiks, hann ætti að 

vera rauður þráður í allri kennslu leikskólabarna (Nutbrown o.fl., 2013, bls. 23). 

Í leik er ekkert sem er rétt eða rangt sem gefur öllum börnum tækifæri til þess að 

finnast þau hafa stjórn á aðstæðum. Leikskólakennarar þurfa að geta notað 

leikinn í íhlutun barna en þar er mikilvægt að þeir finni leið til þess að kenna 

börnum í gegnum leik án þess að trufla leikinn eða samspil á milli barna (Casey, 

2010, bls. 9).  

Í leikskólum þarf að skapa öllum börnum umhverfi þar sem þau öðlast smám 

saman meira sjálfstæði. Leikskólakennarar eiga markvisst að skapa aðstæður þar 

sem börn fá tækifæri til að taka ábyrgð á sjálfum sér. Eftir aldri barna ætti að 

finna leiðir til þess að leyfa börnum að fá tækifæri í leik og daglegum athöfnum 

til að stjórna og velja t.d. í hvaða föt þarf að klæða sig eða með hvaða dót barni 
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langar að leika sér. Þessar aðstæður hjálpa börnum að þroska sjálfstjórn sína og 

að halda athygli við sjálfvalið verkefni (National scientific council on the 

developing child, 2011, bls. 8).  

Niðurstöður erlendra rannsókna benda til þess að flestum leikskólakennurum 

finnist að þátttaka foreldra í snemmtækri íhlutun barna skipti máli til þess að það 

náist sem mestur árangur. Þeir telja að foreldrar þurfi að fá upplýsingar um stöðu 

barna sinna til að geta unnið áfram heima og að ábyrgð á þroska barna liggi fyrst 

og fremst hjá foreldrum (Gibbard og Smith, 2016, bls. 21; Dunst, Bruder og 

Espe-Sherwindt, 2014, bls. 38 og Nutbrown o.fl., 2013, bls. 89).  

Foreldrar og snemmtæk íhlutun 

Í upphafi snerist snemmtæk íhlutun um að fagfólk sá um að örva börn, þátttaka 

foreldra var lítil, þeirra hlutverk var að sjá til þess að barn gerði heimavinnuna ef 

einhver var og mætti í þjálfun. Það var misjafnt hvar þjálfun fór fram en það gat 

verið í skóla barns, á stofum sérfræðinga eða inni á heimili barns. Foreldrar voru 

einungis áhorfendur og tóku lítinn sem engan þátt í íhlutuninni (McWilliam, 

2015, bls. 33). Á síðari árum hefur verið sýnt fram á mikilvægi þess að samvinna 

foreldra og fagaðila sé góð og náin þegar verið er að skipuleggja íhlutun, 

foreldrar þurfa að vera þátttakendur í ferlinu en ekki bara áhorfendur. 

Rannsóknir hafa sýnt að tengsl eru milli þátttöku foreldra í snemmtækri íhlutun 

og árangurs (Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 122).  

Mikilvægt er að leikskólakennarar hjálpi foreldrum að sjá hvernig þau geta 

hjálpað barni sínu í daglegri rútínu fjölskyldunnar. Rannsóknir hafa sýnt að 

foreldrar eru stundum að fá litlar upplýsingar eða þá að upplýsingarnar eru 

mótsagnakenndar og erfitt er fyrir foreldra að fylgja þeim eftir (Decker og 

Vallotton, 2016, bls. 153). Snemmtæk íhlutun sem fer fram inni á heimilum 

fjölskyldna eykur líkur á að foreldrar haldi áfram að vinna heima með barninu. 

Vegna þess að hægt er að nota tækifærið til þess að styrkja trú foreldris á sjálfu 

sér. Þegar foreldrar fá tækifæri til þess að sjá hvernig farið er að hlutunum er 

líklegra að þeir telji sjálfa sig geta unnið að markmiðunum heima (Dunst o.fl., 

2014, bls. 38). Foreldar þurfa að fá fræðslu um hvers vegna þátttaka þeirra 

skiptir máli. Þegar foreldrar upplifa og skilja að þátttaka þeirra er mikilvæg eru 

þeir viljugri til þess að taka þátt og sækja sér þá þekkingu sem þeir þurfa til að 

aðstoða barn sitt (Gibbard og Smith, 2016, bls. 21).  
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Dunst o.fl. (2014, bls. 42) gerðu rannsókn í Bandaríkjunum þar sem þátttaka 

foreldra í snemmtækri íhlutun, staðsetningu og innihaldi var skoðuð. 

Niðurstöður þeirra gefa til kynna að foreldrar séu líklegri til þess að taka þátt í 

snemmtækri íhlutun ef hún fer fram inni á heimilum þeirra að hluta eða öllu leiti, 

fremur en ef hún fer fram utan heimilis. Gibbard og Smith (2016, 27–28) gerðu 

rannsókn í Bretlandi þar sem foreldum gafst færi á að fá ýtarlega fræðslu og 

aðstoð við snemmtæka íhlutun barna sinna vegna málþroskafrávika. Niðurstöður 

þeirra benda til þess að foreldrar eru virkari í íhlutun þegar þau fá markvissa 

fræðslu og aðstoð. Almennt sögðust foreldrar hafa meiri skilning og þekkingu á 

stöðu málþroska barna sinna. Þeir upplifðu að þeir ættu auðveldrara með að 

aðstoða barnið heima eftir að hafa séð hvernig sérfræðingarnir fóru að í tímum. 

Foreldrum fannst þeir eiga í betra sambandi við börnin og að bæði börn og þeir 

sjálfir voru afslappaðri og minna pirruð í samskiptum eftir að foreldrarnir sóttu 

fræðslu. 

2.3 Mál og tjáning 

Máltaka er ferli sem er flestum börnum eðlislægt og er svipað hjá flestum 

börnum þrátt fyrir að mikill munur geti verið milli einstaklinga. Öll börn 

þroskast frá því að vera ungabörn sem geta einungis tjáð sig með svipbrigðum 

og gráti yfir í altalandi börn á nokkrum árum. Meiri hluti máltöku fer fram á 

fyrstu fjórum til fimm árum barna en heldur áfram að þróast alla ævi (Ásthildur 

Bj. Snorradóttir o.fl., 2014, bls. 14; Kennison, 2014, bls. 2). Hugtakið málþroski 

er vítt og í því felst margskonar þekking og færni, börn læra alls konar orð, hvað 

þau þýða, framburð á þeim og hvernig þau beygjast. Þau læra að tengja saman 

orð í setningar á fjölbreyttan hátt og hvernig þau geta haft mismunandi þýðingu. 

Þau læra að nota ólíkar orðræður með því að tengja margar setningar saman til 

dæmis í frásögn. Einnig læra börn hvernig þau eiga að nota málið við 

mismunandi aðstæður, umræðuefni eða við ólíka viðmælendur á viðeigandi hátt 

samkvæmt hefðum, málsniðum og óskráðum reglum tungumálsins (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 9). Mikilvægt er fyrir öll börn að hafa gott vald á 

tungumáli, tjáskiptum og samskiptum til þess að geta átt í jákvæðum 

samskiptum við aðra einstaklinga í lífinu. Til þess að börn nái þessu takmarki er 

mikilvægt að veita þeim aðstoð við að efla málþroska sinn og byggja upp góðan 

grunn strax frá byrjun (Tempest og Wells, 2012, bls. 57). 
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Þegar börn eiga í erfiðleikum tengdum máltöku að er talað um 

málþroskafrávik. Hægt er að skipta þeim upp eftir því hvers eðlis vandi barna er, 

sem dæmi eru málþroskaröskun, málhömlun og seinkaður málþroski. Til þess að 

málfrávik teljist til málerfiðleika þarf það að hafa viðvarandi áhrif á vitsmuna-, 

félags- eða námsþroska barna (Turnbull og Justice, 2012, bls. 330). Mikilvægt er 

fyrir börn með málþroskafrávik að fá aðstoð og stuðning svo að þau eigi 

möguleika á því að halda í við málþroska jafnaldra sinna. Íhlutun vegna 

málþroskafrávika er hægt að skipta í tvo flokka, annars vegar íhlutun þar sem 

áhersla er lögð á að þjálfa framburð og málskilning barna. Hinsvegar er íhlutun 

með það að markmiði að styðja við þroska barna með því að bæta aðstæður í 

umhverfi þeirra (Marshall og Lewis, 2014, bls. 338). Málþroskafrávik eru 

langvarandi þegar börn eru enn að glíma við þau við fimm ára aldur án þess að 

orsök þeirra sé augljós. Þau börn sem eru í þessum hóp eiga erfitt með að gera 

sig skiljanleg, tala óskýrt og eru félagslegir erfiðleikar algengir hjá þeim 

(Tempest og Wells, 2012, bls. 57–58).  

Vísbendingar eru um að foreldrar sem áttu við mál og/eða lestrarerfiðleika að 

stríða séu líklegri til að eiga börn sem eigi við erfiðleika að stríða heldur en 

foreldrar sem ekki hafa glímt við mál/lestrarerfiðleika (Duff, Reen, Plunkett og 

Nelson, 2015, bls. 849). Svo virðist sem allt að þrisvar sinnum fleiri strákar eigi 

við mál-, tal- eða samskiptaörðugleika að stríða. Það lítur út fyrir að þeir hafi 

síður gaman að lestri og nái því ekki eins góðum árangri (Cross, 2009, bls. 10; 

Kennison, 2014, bls. 110).  

Greining á málþroskafrávikum barna fer oftast fram hjá talmeinafræðingum. 

Þeir sjá um að meta stöðu þeirra og setja fram hugmyndir að því hvernig best er 

að vinna með börnunum. Mikilvægt er að byrja íhlutun sem fyrst til þess að hægt 

sé að grípa inn í áður en vandinn verður flóknari og bilið á milli barns með 

málþroskafrávik og jafnaldra þess eykst (Turnbull og Justice, 2012, bls. 350). 

Hér á Íslandi fer greining á málþroskafrávikum barna fram hjá stofnunum eða 

sérfræðingum sem starfa á vegum heilbrigðis- eða menntakerfisins. Börnum 

getur verið vísað til greiningarteymis á vegnum heilsugæslu eða foreldrar leita 

sjálfir til barnalækna. Sömuleiðis er mögulegt að leita til sérfræðiþjónustu 

sveitarfélaga, Heyrnar- og talmeinastöðvar eða sjálfstætt starfandi 

talmeinafræðinga (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Jóhanna Einarsdóttir, Marta Gall 

Jörgensen og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2012, bls. 7).  

Tempest og Wells (2012, bls. 69) gerðu rannsókn þar sem fylgst var með 

samskiptum nokkurra fimm ára drengja, einn þeirra var með málþroskafrávik. Í 
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ljós kom að mikilvægt er að skapa tækifæri fyrir börn til þess að vera í frjálsum 

leik þar sem þau hafa tækifæri til þess að eiga í gagnvirkum samskiptum. Í þeim 

aðstæðum hafa þau tækifæri til þess að efla samskiptahæfileika sína og takast á 

við erfiðleika. Drengurinn sem átti við málþroskafrávik að stríða átti ekki í mikið 

meiri vandræðum en hinir drengirnir. Honum vantaði þó að kunna að bregðast 

við neikvæðum svörum og leiðir til þess að komast inn í leik þegar hann var ekki 

þátttakandi. Höfundar benda á mikilvægi þess að taka á þessum þáttum í þeirri 

málörvun sem drengurinn fær og má yfirfæra það í málörvun annarra barna. 

Girard og Girolametto (2013, bls. 127) töluðu um mikilvægi þess að byrja að 

vinna með hljóðkerfisvitund barna í leikskólum vegna þess að það skilar 

jákvæðum árangri til framtíðar. Í rannsókn þeirra kom fram að útskúfun 

jafningja á barni með málþroskafrávik á leikskólaaldri hefur áhrif á það til 

framtíðar. Útskúfun brýtur niður sjálfstraust barna sem leiðir til þess að þau hafa 

minni trú á sjálfum sér þegar þau byrja í grunnskóla. Hrafnhildur Ragnarsdóttir 

(2015, bls. 15) gerði rannsókn á málþroska fjögurra til fimm ára leikskólabarna í 

leikskólum í Reykjavík. Niðurstöður rannsóknar hennar sýndu að börn taka 

miklum framförum í málþroska á þessum aldri. Mjög mikið bil var á milli þeirra 

barna sem sýndu bestan árangur og þeirra sem voru slökust og hélst það bil milli 

ára. Einnig sýndu niðurstöður rannsóknarinnar fram á að marktæk tengsl voru 

milli málþroskabreyta. Orðaforði og málfræðiþekking barna við fjögurra ára 

aldur hafði forspárgildi um hlustunarskilning við fimm ára aldur. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við erlendar rannsóknir á svipuðu efni. Niðurstöður 

rannsóknar Amalíu Björnsdóttur, Jóhönnu T. Einarsdóttur og Ingibjargar 

Símonardóttur (2013, bls. 14–15) á forspárgildi málþroskaathugana við fimm til 

sex ára aldur á reynslu og líðan einstaklinga síðar á ævinni sýna að einstaklingar 

sem komu illa út á HLJÓM-2 málþroskaprófinu í leikskóla fannst námið 

erfiðara. Þeir sem sýndu slakan árangur, fengu frekar sérkennslu í grunnskóla og 

fannst námið síður skemmtilegt. Niðurstöður rannsóknar þeirra eru í samræmi 

við fyrri rannsóknir á málefninu. Einnig gefa þær vísbendingu um að börn með 

slaka færni í hljóðkerfisvitund séu frekar með greiningar á öðrum erfiðleikum 

s.s. málþroskafrávikum.  

Málörvun barna 

Þegar það vaknar grunur um að börn eigi við málþroskafrávik að stríða er 

mikilvægt að brugðist sé við og vandinn kortlagður. Foreldrar, leikskólakennarar 



20 

og aðrir fagaðilar þurfa að skilgreina vandann og setja saman áætlun um hvernig 

best sé að bregðast við og hvaða þætti eigi að þjálfa (Ásthildur Bj. Snorradóttir 

o.fl., 2014, bls. 23). Browne (2009, bls. 223) bendir á að til þess að hægt sé að 

hjálpa börnum við að efla orðaforða þurfi að fjarlægja þrýsting sem þau geta 

upplifað og byggja upp trú þeirra á sjálf sig. Fyrir sum börn er nóg að auka 

sjálfstraust þeirra til þess að hjálpa þeim að komast yfir vandamál tengd 

málþroska. Börn sem eiga við málerfiðleika að stríða á leikskólaaldri og hafa 

takmarkaðan orðaforða geta áfram átt í erfiðleikum í grunnskóla þrátt fyrir að 

orðaforði þeirra aukist smá saman og færni þeirra aukist. Þessi börn eiga ekki 

endilega rétt á aðstoð frá sérfræðingum, s.s. talmeinafræðingum, og er þess 

vegna mikilvægt að leikskólakennarar efli málþroska allra barna frá byrjun 

leikskólagöngu (Cross, 2009, bls. 4). Hér á Íslandi hefur verið vitundarvakning á 

mikilvægi umskráningar hljóðkerfisvitundar barna á lestrarnám þeirra í 

framtíðinni og er farið að skima langflest börn með Hljóm-2 til að finna börn í 

áhættuhópum. Ekki hefur orðið samskonar vitundarvakning með vandamál sem 

tengjast slökum málþroska, þar af leiðandi er stundum verið að bregðast of seint 

og ómarkvisst við (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls. 20). 

Til þess að efla málþroska barna í leikskólum er notast við málörvun. Börn 

efla málþroska sinn í frjálsum leik, almennri málörvun sem fer fram í gegnum 

samræður á öllum tímum og með því að setja orð á hluti og athafnir sem verið er 

að framkvæma. Í leikskólum á málörvun að vera fléttuð inn í allt starf en ekki 

eingöngu að fara fram í sérstaklega skipulögðum stundum þar sem kennarinn er 

að þjálfa einhverja ákveðna þætti markvisst (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, 

bls. 4–5). Ung börn þurfa aðstoð við að efla orðaforða sinn, til þess að geta notað 

ný orð þurfa þau að festa þau í minninu. Ný orð þurfa þau að taka úr samhengi 

og finna hluti, atburði, hugtök eða annað sem tengjast þeim og staðsetja í 

orðaforða sínum til að auðvelt sé að kalla þau fram aftur (Turnbull og Justice, 

2012, bls. 215). Börn læra best í gegnum frjálsan leik þar sem þau tækifæri til 

þess að heyra fjölbreytt talað mál og auðvelt er að fá þau til að nota talað mál til 

að tjá sig. Fyrir börn sem eiga erfitt með að tjá sig er oft auðveldara að gera sig 

skiljanleg með látbragði í leik en í beinum samskiptum vegna þess að í leik eru 

allir jafnir. Fyrst og fremst er leikurinn tækifæri fyrir börn til þess að hafa stjórn 

á aðstæðum sínum og velja sjálf hvað þau vilja gera, sérstaklega er það 

mikilvægt fyrir börn með sérþarfir sem oft eru háðari fullorðnum í daglegum 

athöfnum (Casey, 2010, bls. 9). 
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Leikskólinn og málþroskafrávik 

Talmeinafræðingar á Íslandi starfa hjá sumum sveitarfélögum við að veita 

ráðgjöf til leikskólakennara um þjálfun barna með málþroskafrávik. Þeir starfa 

sjaldan inn í leikskólum eða sinna þjálfun þar. Í leikskólum eru börn með frávik í 

málþroska oft í markvissum málörvunarhópum sem sinnt er af 

leikskólakennurum sem hafa takmarkaða menntun á því sviði (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir o.fl., 2012, bls. 10). Leikskólakennarar þurfa að vera til staðar 

fyrir börn sem eiga við málerfiðleika að stríða. Mikilvægt er að finna leið til þess 

að vekja áhuga þeirra á tungumálinu með því að flétta málörvun saman við 

áhugamál þeirra og að leikskólakennarar séu tilbúnir til þess að mæta þörfum 

hvers og eins þar sem þeir eru staddir (Tomlinson, 2010, bls. 14). Til þess að 

hægt sé að bæta við þekkingu barna er mikilvægt að byggja góðan grunn þar 

sem að ný þekking byggir á eldri þekkingu. Eldri leikskólabörn eiga að geta 

tileinkað sér ný orð í umhverfinu, skilið þau og notað í daglegu tali (Baker, o.fl., 

2015, bls. 265). Það umhverfi sem leikskólakennarar skapa í leikskólum þarf að 

vera örvandi og hvetja til notkunar á töluðu máli. Efniviður sem hvetur börn til 

málnotkunar þarf að vera aðgengilegur á sem flestum stöðum þar sem þau hafa 

tækifæri til þess að nota hann í leik. Leikskólakennarar þurfa að vera meðvitaðir 

um að flétta málörvun inn í allt starf með börnum og vera tilbúnir að grípa 

tækifærið og leiða þau áfram þegar þau sýna áhuga (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 

2011, bls. 6). Ekki er ástæða fyrir leikskólakennara eða foreldra að vera hræddir 

við að lesa oft sömu bókina, syngja sömu lögin eða að nota oft sömu orðin. 

Endurtekningar sem þessar hjálpa börnum að festa nýja þekkingu í sessi og 

eykur líkur á að þau noti ný orð í daglegu tali (Baker, o.fl., 2015, bls. 269). 

Í leikskólum ætti að leggja áherslu á að skapa aðstæður þar sem börn eru í 

litlum hópum. Með því að vera í litlum hópum gefst tækifæri til þess að efla 

málskilning og orðaforða hjá öllum börnum í hópnum og auðveldara er að koma 

til móts við mismunandi þarfir allra. Í litlum hópum gefst börnum tækifæri til 

þess að heyra það sem aðrir segja, tjá sig og fá tækifæri til þess að hlustað sé á 

þau (Baker, o.fl., bls. 266). Til þess að ná sem mestum árangri er mikilvægt að 

efla samstarf leikskólakennara og foreldra. Með því að fræða foreldra um 

málþroska barna og möguleg frávik verða þeir meðvitaðri um stöðu barna sinna. 

Foreldrar sem fá góðar upplýsingar eru meðvitaðri um hvers vegna mikilvægt er 

að þeir séu þátttakendur í íhlutun barna sinna og hvað þeir geta sjálfir gert með 

börnum sínum til þess að efla málþroska þeirra (Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl., 

2014, bls. 12). 



22 

Í leikskólum er mikilvægt að efla félagsfærni barna með málþroskaraskanir 

samhliða því sem unnið er með málþroskann. Líkamlegar og munnlegar athafnir 

barna í samskiptum við jafnaldra og fullorðna er félagsfærni. Því hefur verið 

haldið fram að félagsfærni hafi áhrif á færni til náms, sérstaklega þegar kemur að 

færni í bernskulæsi. Barn sem hefur slaka félagsfærni og á í erfiðleikum með 

samskipti missir áhuga og hvöt til þess að reyna að gera sig skiljanlegt og jafnvel 

hættir að reyna (Girard og Girolametto, 2013, bls. 124). Í gegnum leik hafa 

leikskólakennarar tækifæri til þess að vera til staðar fyrir börn sem þurfa á því að 

halda. Hlutverk þeirra er að vera til aðstoðar þegar á þarf að halda og geta 

leiðbeint í leiknum eða verið barninu til stuðnings svo því gangi betur að vera 

þátttakandi. Leikskólakennarinn þarf þó að vera meðvitaður um hvenær hans 

hlutverk er búið og rétt sé fyrir hann að draga sig út úr leiknum (Casey, 2010, 

bls. 49). 

Niðurstöður rannsóknar Hartas (2011, bls. 88) á tengslum málþroska og 

hegðunar benda til þess að börn sem eru undir meðaltali í málþroska séu líklegri 

til þess að eiga við hegðunarvandamál að stríða að mati foreldra. Vandi barna 

virðist frekar liggja í slakri félagsfærni og vankunnáttu þeirra í að lesa í aðstæður 

en í stöðu þeirra í málþroska. Cross (2009, bls. 7) segir að stór hluti barna sem 

eiga við tilfinningaleg-, félagsleg- og hegðunarvandamál að stríða eigi einnig við 

málþroskafrávik að stríða. Ef vandi barna er ekki greindur fá þau ekki þá aðstoð 

sem þau þurfa. Önnur vandamál sem börnin eiga við verða meiri og erfiðari 

viðfangs vegna þess að börnin hafa ekki skilning á því sem sagt er og meðtaka 

þar af leiðandi ekki fyrirmæli. Þegar málþroskafrávik barna greinast snemma og 

hægt er að bregðast strax við og með viðeigandi aðstoð eru góðar líkur á að 

börnum gangi vel í framtíðinni. Með því að setja saman skipulag þar sem 

börnum er hjálpað að efla málþroskann, gagnkvæm samskipti og að takast á við 

mótlæti er þeim gefið tækifæri til þess að geta orðið virkir þjóðfélagsþegnar. 

Með því að grípa strax inn í er hægt að byrgja brunninn og auka líkur á því að í 

framtíðinni verði komist hjá endurhæfingu og kostnaði við sérkennslu í námi 

(Jacob o.fl., 2015, bls. 45). 

2.4 Ferli greiningar 

Hlutverk sérfræðiþjónustu hefur í gegnum tíðina verið að veita kennurum og 

öðru starfsfólki í leik- og grunnskólum ráðgjöf um hvernig vinna á með 

vandamál barna innan þeirra. Í fræðunum er talað um að sérfræðiþjónustan sé 
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byggð upp á ráðgjöf til skóla, starfsmanna og foreldra. Í Bandaríkjunum er hluti 

þessarar ráðgjafar í höndum skólasálfræðinga sem starfa innan skóla en menntun 

þeirra getur þó verið misjöfn á milli stofnana (Gutkin og Curtis, 1990, bls. 577). 

Í námi skólasálfræðinga í Bandaríkjunum er lögð áhersla á að þeir læri fræði og 

aðferðir til þess að takast á við mismunandi sérþarfir barna í skólum. Einnig er 

hluti af starfi þeirra að ná fram breytingum í skólastarfi með nýjum hugmyndum 

og nálgunum. Til þess að ná fram breytingum þurfa ráðgjafarnir að finna leiðir 

til þess að sannfæra skólastjóra, fræðslunefndir og fleiri um það hvers vegna 

mikilvægt sé að gera breytingar í skólastarfinu (Conoley og Gutkin, 1995, bls. 

211).  

Erlendis starfa skólasálfræðingar að mestu leyti við að veita kennurum og 

öðru starfsfólki ráðgjöf um hvernig sé best að koma til móts við tiltekin börn. 

Þeir sjá einnig um að meta þarfir og stöðu einstakra barna og greina hvers konar 

aðstoð hver og einn þarf á að halda (Gutkin og Curtis, bls. 1990, bls. 577). Erfitt 

er að segja til um hvernig starf þeirra mun þróast í framtíðinni, með nýjum 

reglugerðum og stefnu skóla án aðgreiningar þar sem markmiðið er að minnka 

þörf á greiningum og fækka vandamálum með því að bregðast fyrr við. Leggja 

ætti meiri áherslu á fjölbreyttar kennsluaðferðir til þess að mæta fjölbreyttum 

nemendahóp með mismunandi þarfir (Curtis, Hunley og Grier, 2004, bls. 440).  

Hér á Íslandi sá ríkið um rekstur grunnskóla í landinu ásamt rekstri 

fræðsluskrifstofa fram til ársins 1994. Hlutverk fræðsluskrifstofa var að sjá um 

sérfræðiþjónustu fyrir skóla. Með nýjum lögum sem sett voru það ár færðust 

skólar og stoðþjónusta yfir til sveitarfélaga. Þá voru settar upp skólaskrifstofur 

sem tóku yfir það hlutverk sem fræðsluskrifstofur höfðu áður sinnt. En hlutverk 

þeirra er að veita kennurum og starfsfólki skóla stuðning í starfi sínu, stuðning 

við foreldra, sálfræðimat og sálfræðiaðstoð fyrir börn (Rúnar Sigþórsson, 2013, 

bls. 191).  

Sérfræðiþjónusta á Íslandi 

Sérfræðiþjónusta á Íslandi er í dag í höndum sveitarfélaga og markmið hennar 

eru fjölþætt. Áhersla er lögð á að þjónustan sé sálfræðileg, kennslufræðileg, 

þroskafræðileg og félagsfræðileg og að þekking sem þar sé nýtist í almennu 

skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 46). Reglugerð nr. 

584/2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga gerir kröfu um að hún byggi á 

heildarsýn á hagsmuni og aðstæður barna. Sveitarstjórnir hafa það hlutverk að 
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skipuleggja sérfræðiþjónustu síns sveitarfélags í samvinnu við skólastjórnendur 

innan þess. Þeim ber að leggja sérstaka áherslu á forvarnarstarf sem stuðlar 

markvisst að því að fyrirbyggja vanda barna og huga að almennri vellíðan þeirra 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 46).  

Í rannsókn sem Rúnar Sigþórsson (2013, bls. 208) framkvæmdi kom í ljós að 

flestar skólaskrifstofur sem sveitafélögin reka hafa á einhvern hátt einnig annað 

hlutverk en að sinna sérfræðiþjónustu til skóla. Leiðir það til þess að þjónustan 

verður síður markviss og langir biðlistar myndast. Sveitarfélögin hafa það 

hlutverk að vera í samstarfi við þá aðila sem sjá um sérhæfðar greiningar og 

meðferðarúrræði sem eru á vegum ríkisins. Það er hlutverk skólastjóra að hafa 

frumkvæði að samstarfi við sérfræðiþjónustu, barnaverndaryfirvöld, heilbrigðis-

þjónustu og félagsþjónustu vegna barna sem eru langveik eða með aðrar 

sérþarfir (Reglugerð um sérfræðiþjónstu sveitarfélaga nr. 584/2010). Í skýrslu 

sem Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl. (2012, bls. 13–14) unnu um stöðu barna og 

ungmenna með tal- og málþroskafrávik er hægt að sjá vísbendingar um að kerfið 

anni ekki því sem það á að gera, sé ekki nógu skilvirkt og uppbygging þess sé of 

flókin. Ung börn þurfa að bíða allt að ár eftir þjónustu vegna langra biðlista til að 

fá greiningu og sérfræðiaðstoð. Eftirlit, stefnumótun og ábyrgð á málaflokknum 

tilheyrir tveimur ráðuneytum og bæði sveitarfélögum og ríki. Ábyrgð og 

kostnaður vegna málaflokksins og hvernig hann á að skiptast milli ríkis og 

sveitarfélaga er óljós.  

Sveitarfélög eiga að setja fram í skólastefnum sínum hvernig þau ætla að 

standa að sérfræðiþjónustu sinni, en þegar skoðuð er Skólamálastefna sambands 

íslenskra sveitarfélaga er mjög lítið fjallað um það. Talað er um að það þurfi að 

minnka miðstýringu í íslenska skólakerfinu svo auðveldara sé að koma til móts 

við mismunandi þarfir barna og ólíka samsetningu hópa. Einnig er talað um að 

börn eigi rétt á að aðgangur þeirra að námi, kennslu og sérfræðiþjónustu sé 

tryggur. Greint er frá þeirri verkaskiptingu sem er á milli sveitarfélaga og 

ríkisins við mat og eftirlit með skólum (Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 203).  

Í reglugerð nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga kemur fram að 

þau bera ábyrgð á því að sérfræðiþjónusta sé veitt í leik- og grunnskólum, og 

eigi að standa straum af kostnaðinum. Lagt er upp með að hún fari sem mest 

fram inn í skólunum og að við framkvæmd sé lögð áhersla á forvarnarstarf og að 

tryggt sé að börn fái snemmtækt mat á stöðu sinni og kennslu og stuðning við 

hæfi. Hlutverk sérfræðiþjónustunnar er jafnframt að veita skólum, kennurum og 

foreldrum stuðning til að koma til móts við þarfir barna. Í lögum um leik-, 
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grunn- og framhaldsskóla er lögð áhersla á að samfella sé í skólagöngu barna. 

Til þess að það sé samfella í skólagöngu þarf að leggja áherslu á að samfella sé í 

sérfræðiþjónustu við nemendur sem hana þurfa. Til þess að vel takist til með 

samfellu í námi barna þarf að leggja áherslu á að nauðsynlegum upplýsingum sé 

komið til skila þegar börn flytja á milli skólastiga. Það er best að gera með 

markvissri upplýsingamiðlun um hagi þeirra og þarfir í skólum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 46).  

Sérfræðiþjónusta í leikskólum 

Þroski barna fylgir ekki alltaf þeim viðmiðum sem teljast vera eðlileg, sum börn 

glíma við einhvers konar erfiðleika eða vanda á einhverjum sviðum þroska. 

Vandinn getur legið á hvaða sviði sem er, það er vitsmuna-, félags-, eða 

líkamsþroska. Misjafnt er á milli barna hvar vandi þeirra liggur og hve mikill 

hann er. Ástæður fyrir vanda barna geta verið margskonar, stundum er hægt að 

rekja þær til þroskaröskunar eða fatlana en í öðrum tilfellum eru engar skýringar 

(Mattern, 2015, bls. 57). Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) segir að þau börn 

sem þurfa á sérstakri þjálfun og aðstoð að halda eigi rétt á slíkri þjónustu innan 

leikskóla eftir mat hjá viðurkenndum greiningaraðila. Sú þjónusta á að fara fram 

samkvæmt ákvörðun sérfræðiþjónustu og leikskólastjóra undir handleiðslu 

sérfræðinga. Fram kemur í reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga (nr. 

584/2010) að þeim beri að reka sérfræðiþjónustu fyrir leikskóla. Þar á að vera til 

staðar stuðningur við leikskóla og starfsfólk þeirra, ásamt stuðningi við 

leikskólabörn og fjölskyldur þeirra.  

Aðalnámskrá leikskóla fjallar lítið um sérfræðiþjónustu fyrir leikskólabörn. Í 

henni er talað um að meta eigi þroska barna með það markmið í huga að 

leikskólakennarar og foreldrar auki þekkingu sína á líðan, námi og þroska þeirra. 

Upplýsingarnar á síðan að nota til þess að styðja við nám og velferð barna í 

skipulögðu leikskólastarfi. Sérfræðiþjónusta sveitarfélaga á að stuðla að því að 

hvert og eitt barn fái nám við hæfi. Að vellíðan og jafnrétti allra barna sé haft að 

leiðarljósi og veita ráðgjöf og stuðning vegna einstakra barna ef foreldrar og/eða 

leikskólakennarar óska eftir því. Markmiðið er að veita hverju og einu barni 

umhverfi, uppeldi, menntun og umönnum við hæfi sem hjálpar þeim að ná 

hámarks árangri í námi sínu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 

46).  
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2.5 Skil skólastiga 

 Skil skólastiga milli leik- og grunnskóla eru mikil tímamót i lífi ungra barna 

sem eru bæði spennandi og erfið fyrir þau. Þegar í grunnskóla er komið breytist 

námsumhverfi og þær kröfur sem gerðar eru til barna. Það kennsluumhverfi sem 

börnin koma inn í er ólíkt því sem unnið er eftir í leikskólum og gerðar eru 

kröfur um námsárangur (Welchons og McIntyre, 2015, bls. 52). Í Svíþjóð er eitt 

skólaár þar sem börn eru í undirbúningsbekk (e. Preschool class) sem hugsaður 

er sem brú milli leik- og grunnskóla. Þar er markvisst unnið að því að efla þá 

hæfni og þekkingu sem er mikilvæg fyrir börn að hafa í grunnskóla á 

skemmtilegan og hvetjandi hátt (Alatalo, Meier og Frank, 2016, bls. 155).  

Til þess að þessi tímamót í lífi barna verði sem jákvæðust þarf að undirbúa 

þau með jákvæðum samskiptum skólastiga. Sú leið sem talin er vænlegust eru 

tengsl skólastiga á síðasta ári barna í leikskóla, heimsóknir milli heimila, leik- og 

grunnskóla (Welchons og McIntyre, 2015, bls. 53). Fræðimenn og kennarar eru 

nokkuð sammála um hversu mikilvægt það sé að hafa samfellu milli skólastiga. 

Það er þó mikilvægt að börnin fái ný og spennandi verkefni að takast á við í 

grunnskólanum og að gerðar séu meiri kröfur til þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007, 271–172). Í niðurstöðum rannsóknar Alatalo o.fl. (2016, bls. 164) kom 

fram að upplýsingaflæði milli skólastiga snýst að mestu leyti um stöðu hópsins í 

heild. Ekki var fjallað sérstaklega um stöðu barna nema ef eitthvað sérstakt s.s. 

að börn væru með þroskafrávik eða bráðger. Í rannsókn sem Guðrún Þóranna 

Jónsdóttir og Jóhanna T. Einarsdóttir (2013, bls. 41) gerðu á samvinnu 

skólastiga vegna niðurstaðna í HLJÓM-2 kom fram að grunnskólakennarar 

fengu í flestum tilfellum að vita um niðurstöður prófa barna sem voru með slaka 

eða mjög slaka færni. Misjafnt var hve miklar upplýsingar fóru á milli skólastiga 

um hvað var gert í framhaldinu. Jafnframt kom fram að einungis hluti þeirra 

barna sem kom illa út úr prófinu fékk sérhæfða aðstoð í grunnskóla.  

Félagatengsl virðast vera börnum mikilvæg á skilum skólastiga, það að hafa 

vini til staðar á þessum tímamótum gerir það að verkum að börn öðlast 

jákvæðari upplifun af grunnskólanum og eiga auðveldara með að aðlagast nýjum 

aðstæðum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 93). Börn sem eru með góðan 

félagsþroska virðast eiga auðveldara með flutning milli skólaskila. Þau eiga 

auðveldara með að fylgja fyrirmælum og vinna sjálfstætt sem eru þættir sem oft 

er litið á sem grunn í skólafærni. Grunnskólakennarar töluðu um að þeir ættu 



27 

erfiðast með að fá börnin til að fylgja fyrirmælum (Welchons og McIntyre, 

2015, bls. 52). 

Sérkennsla í grunnskólum 

Litið er á sérkennslu í grunnskólum sem leið til þess að hjálpa börnum sem eiga 

við einhvers konar námsvanda að takast á við hann. Sérkennsla sem slík er bæði 

jákvæð og neikvæð, um leið og hún hjálpar börnum að efla færni sína fer hún 

stundum fram utan heimastofu. Það leiðir til þess að barn er að hluta til aðskilið 

frá jafningjum sínum þrátt fyrir að takmarkið með henni sé að skapa jöfn 

tækifæri fyrir alla (Florian, 2008, bls. 203). Markmið með sérkennslu er að veita 

börnum sérhæfða aðstoð og tækifæri til að takast á við hegðunarerfiðleika eða 

bæta námsárangur sinn (Chesmore o.fl., 2016, bls. 109). Blanton, Boveda, 

Munoz og Pugach (2017, bls. 82) benda á að kennurum hætti til að flokka börn í 

hópa eftir sérþörfum þeirra án þess að horfa á hvar þeir standa námslega eða 

félagslega. Flokkun sem þessi getur leitt til þess að kennarar eru ekki nægilega 

vel undirbúnir til að koma til móts við ólíkar þarfir barna.  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á gagnsemi sérkennslu benda til misjafnra 

niðurstaðna. Erfitt er að meta hvort og hvaða árangri sérkennsla skilar þar sem 

skortur er á samanburðarhópum. Sumar rannsóknir benda til þess að sérkennsla 

skili neikvæðum eða litlum árangri, á meðan aðrar rannsóknir benda til þess að 

sérkennsla bæti árangur í námi barna með sérþarfir (Chesmore o.fl, 2016, bls. 

110). Nýleg gögn virðast benda til þess að fleiri börn með sérþarfir og fá 

sérkennslu, nái almennt meðal- eða góðri færni í lestarprófum en séu þrátt fyrir 

það enn á eftir jafnöldrum sínum í lestrarfærni (Blanton o.fl., 2017, bls. 81). 

Niðurstöður rannsóknar Chesmore o.fl. (2016, bls. 112–115) á börnum í 

sérkennslu í grunnskóla sýnir að börn sem gengu í leikskóla voru síður í 

sérkennslu þegar komið var upp í grunnskóla. Einnig virtist kynbundinn munur 

greinilegur. Börn sem höfðu verið í sérkennslu virtust einnig ólíklegri til þess að 

klára nám á framhaldsskólastigi. Ekki sást marktækur munur á námslengd hjá 

börnum sem fengu sérkennslu í fyrsta til þriðja bekk og þeim sem ekki voru í 

sérkennslu. Greinilegur munur sást á námslengd barna í fjórða til áttunda bekk 

eftir því hvort þau fengu sérkennslu á þeim aldri eða ekki. Í heildina kom í ljós 

að börn sem fengu sérkennslu í fjórða til áttunda bekk stóðu almennt verr í lestri 

sem leiddi til þess að þau kláruðu síður nám og voru líklegri til þess að lenda í 

vandræðum, eiga við áfengisvanda eða þunglyndi að stríða. Ástæðan fyrir þessu 
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gæti verið að ekki skapist eins gott námsumhverfi í sérkennslu og að ekki sé 

unnið nægilega markvisst með börnunum. Þau geta mögulega upplifað sig sem 

verri eða lélegri einstaklinga vegna þess að þau fá þann stimpil að vera öðruvísi 

fyrir að þurfa á sérkennslu að halda, sem leiðir til þessa að þau gera minni kröfur 

til sjálfs sín.  

2.6 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um leik- og grunnskólastarf og kennslu barna innan 

þeirra. Skóli án aðgreiningar er stefna sem er að verða ríkjandi í menntamálum í 

heiminum í dag. Hér á Íslandi ber skólum að vinna eftir henni samkvæmt lögum, 

einnig segir í samningi Sameinuðuþjóðanna um réttindi barna (nr.19/2013) að öll 

börn hafi rétt á að fá menntun og það eigi að vera sömu tækifæri fyrir alla til að 

ná árangri í lífinu. Margt hefur gengið vel í innleiðingu á stefnunni hér á landi en 

gunnskólakennarar tala þó um að erfitt sé að framfylgja henni innan skólanna 

eins og staðan er í dag. Til þess að fyllilega megi fara að vinna eftir stefnunni hér 

þarf að tryggja að það sé til staðar stuðningur sem kennarar geta leitað til þegar á 

þarf að halda. Kennarar þurfa einnig að breyta sýn sinni á skólastarf og vera 

sveigjanlegri. Leggja þarf áherslu á að koma til móts við alla nemendur með 

fjölbreyttum kennsluaðferðum og mati á skólastarfi. Til þess að nemendum 

gangi sem best í skóla og úti í samfélaginu þarf að bregðast við sem fyrst ef 

einhver frávik eru til staðar. 

Snemmtæk íhlutun er hugtak sem notað er yfir íhlutun í þroska barna frá 

fæðingu til átta ára aldurs ef upp koma einhvers konar frávik í þroska. 

Markmiðið er að koma í veg fyrir að börn með frávik í þroska lendi langt á eftir 

jafnöldrum. Byrjað er með íhlutun um leið og grunur vaknar og markvisst unnið 

með barninu til þess að hjálpa því að þroskast. Til þess að snemmtæk íhlutun 

virki þurfa allir í lífi barnins að vera virkir þátttakendur í íhlutuninni, foreldrar, 

aðstandendur og kennarar. Rannsóknir sýna að fræðsla til foreldra hjálpar þeim 

að vera virkir þátttakendur og hvetur þá til að sækja sér þá þekkingu sem þá 

vantar.  

Þegar börn eru með málþroskafrávik er mikilvægt fyrir foreldra og kennara 

að grípa sem fyrst inn í og aðstoða barnið. Ef ekkert er að gert getur það leitt til 

þess að barnið glími við flóknari erfiðleika síðar, þar sem að samskipti byggjast 

á máltjáningu og skilningi. Rannsóknir benda til þess að málþroskafrávik geti 

tengst fjölskyldusögu, þess vegna er mikilvægt að fylgjast sérstaklega með 
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börnum sem eiga foreldra með sögu um málþroskafrávik. Til þess að efla 

málþroska er notast við málörvun bæði heima við og í leikskólum. Leggja þarf 

áherslu á örvum í gegnum leik ásamt því að tala við, syngja fyrir og lesa með 

börnum. Vinna þarf markvisst með þeim til þess að sem mestur árangur náist. 

Einnig skiptir máli að góð samvinna sé milli heimilis og skóla.  

Þegar þörf er á greiningu vegna vanda tengdum þroska hjá börnum í leik- eða 

grunnskólum geta kennarar eða foreldrar leitað eftir aðstoð innan skóla eða til 

sérfræðiþjónustu sveitarfélaga. Hlutverk sérfræðiþjónustunnar er að veita 

börnum, foreldrum, kennurum og skólum stuðning, ásamt því sem hún sinnir 

forvörnum. Til þess að barn fái markvissan stuðning eða greiningu þarf að fara í 

gegnum mat hjá aðila á vegum sérfræðiþjónustunnar. Þar er metið hvort barnið 

þurfi á utanaðkomandi þjálfun að halda svo sem sjúkra- eða talþjálfun og 

hvernig rétt er að bregðast við innan skóla barnsins. Vel þarf að huga að því 

þegar kemur að skilum skólastiga og er mikilvægt að byggja upp jákvæð tengsl 

þar á milli. Þetta er stór kafli í lífi barna sem þau þurfa á góðum og jákvæðum 

stuðningi að halda. 
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3. Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla er fjallað um markmið og tilgang rannsóknarinnar og þá 

aðferðafræði sem rannsóknin er byggð á. Gerð er grein fyrir vali á þátttakendum, 

öflun gagna og úrvinnslu þeirra. Í lokin er skýrt frá réttmæti rannsóknar og 

siðferðislegum álitamálum tengdum henni.  

Við gerð rannsóknar var stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir, þar sem 

leitast var við að skoða reynslu foreldra af íhlutun barna þeirra í leikskólum og 

þeim gefið tækifæri til að lýsa sinni upplifun. Rannsakandi lagði áherslu á að 

vera hluti af heildinni án þess að vera með fyrirfram ákveðnar hugmyndir um 

niðurstöður rannsóknar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 232). Orð og athafnir 

geta haft mismunandi merkingu eftir aðstæðum þar sem að hver og einn túlkar 

það á sinn hátt út frá fyrri reynslu. Rannsakendur eiga erfitt með að vera 

fullkomlega óhlutdrægir vegna þess að ekki er hægt að útiloka fullkomlega fyrri 

reynslu og upplifanir (Rubin og Rubin, 2012, bls. 16).  

Markmið rannsóknar var að rannsaka reynslu foreldra af íhlutun sem börn 

þeirra fengu í leikskólum vegna málþroskafrávika. Tilgangur rannsóknarinnar er 

að efla þekkingu og skilning leikskólakennara á upplifun foreldra af íhlutun sem 

börn þeirra fengu í leikskóla. Niðurstöðurnar gætu gefið vísbendingar um 

mikilvægi þess að efla þurfi samskipti og samstarf foreldra og kennara í 

framtíðinni. Í rannsókninni var leitað eftir svörum við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

 Hver var reynsla foreldra af samskiptum við starfsfólk leikskóla vegna 

barna með málþroskafrávik? 

 Hver var reynsla foreldra af greiningarferli barna með málþroskafrávik? 

 Hver var upplifun foreldra af þeirri íhlutun sem börn þeirra fengu? 

3.1 Þátttakendur 

Hægt er að velja þátttakendur á marga vegu í eigindlegum rannsóknum. Hlutlæg 

þekking rannsakanda á því fyrirbæri sem hann vill rannsaka og hugmyndir hans 

um mögulegt þýði er grunnurinn fyrir vali á úrtaki. Í þessari rannsókn var notast 
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við sjálfboðaliðaúrtak, þar sem leitað var eftir þátttakendum með auglýsingu (sjá 

fylgiskjal 1) sem deilt var á samfélagsmiðlinum Facebook (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 129). Leitað var eftir einstaklingum sem áttu 

börn í öðrum bekk í grunnskóla skólaárið 2016–2017 sem höfðu fengið íhlutun í 

leikskóla vegna málþroskafrávika. Einstaklingar sem tóku þátt í rannsókninni 

höfðu þekkingu og reynslu af því að eiga börn í leikskólum sem þurftu íhlutun 

(Rubin og Rubin, 2012, bls. 3).  

Rannsakandi deildi auglýsingunni nokkrum sinnum inn á Facebook, hún var 

opin fyrir öllum svo hægt var að deila henni áfram af hverjum sem var. 

Auglýsingunni var dreift inn í nokkra hópa með mögulegum viðmælendum, 

bæði af rannsakanda og öðrum sem sáu hana. Það tók um átta vikur að fá 

þátttakendur. Einstaklingar sem höfðu áhuga á að taka þátt í rannsókninni höfðu 

samband við rannsakanda sem sendi þeim sem hentuðu sem þátttakendur 

kynningarbréf og samþykkisyfirlýsingu (sjá fylgiskjal 2). Rannsakandi bað þá 

um að hafa aftur samband sem hefðu áhuga og voru viðtöl tekin við átta fyrstu 

einstaklingana sem gerðu það. Í framhaldi var fundinn tími og staður sem 

hentaði til að taka viðtölin út frá óskum þátttakenda.  

Með þolinmæði virkaði þessi aðferð nokkuð vel til þess að fá viðmælendur 

fyrir rannsóknina. Þeir viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni voru allt 

mæður barna í öðrum bekk skólaárið 2016–2017 sem höfðu fengið íhlutun í 

leikskólum vegna málþroskafrávika. Konurnar hafa mismunandi bakgrunn, eru á 

ólíkum aldri, eiga mismörg börn og misjafnt hvar í aldursröðinni tiltekið barn er. 

Þær búa víða á Íslandi og reynsla þeirra er af leikskólum í mismunandi 

sveitarfélögum.  

3.2 Gagnaöflun 

Rannsakandi valdi að nota viðtöl við framkvæmd rannsóknar vegna þess að 

markmiðið var að dýpka skilning leikskólakennara á reynslu foreldra af íhlutun 

sem börn þeirra fengu í leikskólum vegna málþroskafrávika. Viðtöl eru góð leið 

til að afla gagna um reynslu af ákveðnum þáttum, viðhorf, þekkingu eða 

gildismat einstaklinga. Rannsakandi var ekki að leita eftir því að fá samþykki, 

höfnun eða já eða nei svör við spurningum sínum heldur var leitast við að spyrja 

opinna spurninga sem viðmælendur gátu svarað án þess að verið væri að leita 

eftir fyrirfram ákveðnum svörum (Rubin og Rubin, 2012, bls. 29; Helga 

Jónsdóttir, 2013, bls. 137). 
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Markmiðið með eigindlegum viðtölum líkt og notast var við í þessari 

rannsókn var að finna sammannlega reynslu fólks með því að rannsakandi lagði 

sig fram við að skilja reynslu þátttakenda út frá þeirra sjónarhorni (Helga 

Jónsdóttir, 2013, bls. 143). Notast var við hálfopin viðtöl í rannsókninni, 

þátttakendur vissu fyrirfram að spjallað yrði um reynslu þeirra af íhlutun sem 

börn þeirra fengu í leikskólum. Fyrirfram var rannsakandi búinn að setja saman 

viðtalsramma (sjá fylgiskjal 3) sér til aðstoðar í viðtölunum. Leitast var við að 

hafa spurningar opnar svo viðmælendur hefðu tækifæri til að svara út frá eigin 

reynslu. Í upphafi viðtalsramma var rannsakandi með upphafsspurningu þar sem 

viðmælendur voru beðnir um að lýsa barni sínu almennt. Markmiðið með 

upphafspurningunni var að opna viðtalið, koma samtalinu af stað og byggja upp 

traust milli viðmælanda og rannsakanda. Spurningar í viðtalsrammanum voru 

settar fram með það að markmiði að fá svör við rannsóknarspurningunum og 

ferlinu í kringum íhlutun sem börnin fengu í leikskólum. Ætlunin með 

spurningunum var að fá sem heildstæðasta sýn af upplifun viðmælenda af 

íhlutun sem börn þeirra fengu. Í viðtalsrammanum var rannsakandi einnig með 

lokaspurningu þar sem viðmælendum var gefið tækifæri til þess að koma með 

viðbótarupplýsingar ef þeim fannst þess þurfa.  

Opin viðtöl eru oftast tekin augliti til auglitis en stundum eru aðstæður þannig 

að það er ekki hægt. Sýnt hefur verið fram á í rannsóknum að símaviðtöl geti 

verið gagnleg leið til þess að ná til einstaklinga sem búa á dreifðu svæði. Ekki er 

hægt að fullyrða að ekki sé munur á símaviðtölum og viðtölum þar sem fólk 

hittist í eigin persónu þar sem erfiðara er að skapa tengsl í gegnum síma (Rubin 

og Rubin, 2012, bls. 177). Rannsakandi tók viðtöl við þátttakendur, sem hvert 

um sig tók um 30 mínútur, á mismunandi tímum dags og mismunandi stöðum 

eftir því hvað hentaði hverjum og einum viðmælanda. Fjögur viðtöl voru tekin 

augliti til auglitis á stöðum sem viðmælendur óskuðu eftir, ásamt því sem fjögur 

viðtöl voru tekin í gegnum myndsímtöl. Rannsakandi tók hluta af viðtölum með 

aðstoð tækninnar vegna þess að viðmælendur búa á dreifðu svæði og ekki tókst 

að finna sameiginlegan tíma sem hentaði báðum aðilum. Notast var við 

samskiptaforritið Skype og hringt myndsímtal svo að rannsakandi og 

viðmælendur sáu hvort annað. Það að notast við myndsímtal gerði það að 

verkum að auðveldara var að byggja upp tengsl og traust en ef einungis hefði 

verið notast við síma.  

Í upphafi allra viðtala fór rannsakandi yfir kynnisbréfið sem áður hafði verið 

sent viðmælendum og fékk samþykki fyrir því að viðtölin yrðu tekin upp. Eftir 
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upphafsspurningu gat rannsakandi í framhaldi leitt umræðurnar að málefninu og 

skapað gott andrúmsloft. Með virkri hlustun, að endurtaka orð viðmælenda og að 

fylgjast með líkamstjáningu reyndi rannsakandi að fullvissa sig um að vera að 

skilja viðmælendur rétt. Rannsakandi reyndi að sýna viðmælendum virðingu 

með því að sýna því sem þeir sögðu áhuga og skilning (Helga Jónsdóttir, 2013, 

bls. 148–149). 

Að loknum viðtölum afritaði rannsakandi viðtölin upp orðrétt og að því loknu 

var upptökum eytt. Rannsakandi las síðan yfir viðtölin og greindi þau þemu sem 

fram komu í hverju þeirra, lesa þurfti hvert viðtal nokkrum sinnum áður en 

þemun urðu skýr. Við greiningu hafði rannsakandi fræðilegan bakgrunn 

rannsóknar í huga og reyndi að láta sína upplifun og reynslu ekki hafa áhrif á 

niðurstöður rannsóknar (Rubin og Rubin, 2012, bls.194). Þemu allra viðtala voru 

síðan borin saman og lykilþemu rannsóknar fundin. Hverjum og einum 

þátttakenda var gefinn bókstafur sem notaður er til þess að aðgreina þá í 

niðurstöðum rannsóknar.  

3.3 Réttmæti og siðferðilegir þættir rannsóknar 

Rannsakandi lagði upp með að velja rannsóknaraðferð sem hentaði markmiði 

rannsóknar og varð eigindleg aðferðafræði og viðtalsrannsókn fyrir valinu þar 

sem leitast er við að skilja upplifun einstaklinga af reynslu þeirra, eins og fyrr 

segir. Leitast var við að finna þátttakendur sem hentuðu rannsókninni og hefðu 

reynslu sem foreldrar af því að eiga börn með málþroskafrávik í leikskóla 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 216).  

Rannsakandi hljóðritaði öll viðtöl og afritaði orðrétt upp og að því loknu voru 

upptökur eyðilagðar. Öllum staðháttum var breytt með það að markmiði að ekki 

væri mögulegt að rekja niðurstöður rannsóknar til einstakra þátttakenda. 

Viðmælendum var hverjum og einum gefinn einn stafur úr stafrófinu, A, B,C, D, 

E, F, G og H sem notast verður við þegar vísað er í viðtölin í niðurstöðu- og 

umræðuköflum. Rannsakandi hafði ávallt rannsóknarspurningar og markmið 

rannsóknar í huga þegar verið var að vinna úr gögnunum til þess að rannsóknin 

yrði sem réttmætust. Rannsakandi studdist við Handbók í aðferðafræði 

rannsókna, ritstýrðri af Sigríði Halldórsdóttur (2013) við framkvæmd rannsóknar 

til þess að tryggja réttmæti hennar og gæði (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 215–225). 
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Takmarkanir þessarar rannsóknar eru þær að fjöldi þátttakenda er lítill og 

búseta þeirra dreifð. Þar af leiðandi er ekki hægt að alhæfa niðurstöðurnar yfir á 

stærri hópa og þörf væri á annarri og stærri rannsókn til þess að fá marktækari 

sýn. Viðtöl eru talin vera góð leið til þess að afla gagna en þó er mikilvægt að 

rannsakandi hafi í huga að hans skoðanir á viðfangefninu eru ekki endilega þær 

sömu og skoðanir viðmælenda. Rannsakandi þarf að bera virðingu fyrir 

viðmælendum og því sem þeir segja og vera trúr rannsóknargögnum þegar 

niðurstöður eru settar fram (Rubin og Rubin, 2012, bls. 210–211).  

Rannsóknir þurfa að uppfylla siðferðislegar kröfur jafnt og aðferðafræðilegar. 

Einstaklingar hafa sjálfstæðan vilja sem rannsakendum ber að virða. Enginn 

hefur rétt á að valda öðrum siðferðislegum þjáningum eða að vanvirða 

einstaklinga á einhvern hátt í þágu rannsóknar (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 

71). Rannsókn var tilkynnt til persónuverndar auk þess sem rannsakandi kynnti 

sér þær reglur sem lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (nr. 

77/2000) segja til um framsetningu gagna og gildi úrvinnslu þeirra. Þessi 

rannsókn var kynnt þátttakendum með kynningarbréfi (sjá fylgiskjal 2) þar sem 

þeir voru fullvissaðir um að ekki verði hægt að rekja gögn til þeirra ásamt 

almennri kynningu á rannsókninni. Þátttakendur voru fengnir til þess að undirrita 

samþykkisyfirlýsingu þar sem þeir samþykktu að unnið yrði úr viðtalinu. Farið 

var sérstaklega yfir kynnisbréfið og samþykkið með þeim viðmælendum sem 

viðtal var tekið við gegnum myndsímtal. Samþykki þeirra var staðfest á upptöku 

áður en viðtal hófst. Að lokinni afritun viðtala var upptökum eytt og staðháttum 

og nöfnum breytt svo ekki sé hægt að rekja viðtölin til einstaklinga eða 

leikskóla. 

Við framkvæmd rannsóknar lenti rannsakandi í vandræðum sem komu í ljós 

við úrvinnslu. Rannsakandi taldi sig hafa sent inn tilkynningu um rannsókn til 

persónuverndar í apríl 2016, í mars síðastliðnum ætlaði rannsakandi að fletta upp 

nákvæmri dagsetningu en fann þá ekki tilkynninguna. Áður en rannsakandi hélt 

áfram vinnu við rannsóknina hafði hann samband við lögfræðing persónuverndar 

til að leita ráða. Í því samtali komst á hreint að umsóknin virtist hafa týnst í 

kerfinu af einhverjum ástæðum. Rannsakandi fékk leyfi hjá lögfræðingi 

persónuverndar til þess að senda inn nýja tilkynningu og halda áfram með 

rannsóknina. Mögulegt var að fara þá leið vegna þess að um viðtalsrannsókn er 

að ræða og haft var samband við þátttakendur milliliðalaust. Allir þátttakendur 

fengu einnig kynnisbréf og samþykkisyfirlýsingu sem þeir skrifuðu undir og 

staðfest var á upptökum á viðtölum áður en rannsókn hófst. Þessi vinnubrögð 
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gerðu það að verkum að rannsakandi gat sent inn nýja tilkynningu og haldið 

áfram vinnu við rannsókina án frekari vandkvæða. 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla eru settar fram niðurstöður rannsóknar á reynslu foreldra af 

íhlutun barna sinna í leikskólum. Þær eru fengnar úr viðtölum sem tekin voru við 

átta mæður barna sem fengu íhlutun í leikskólum vegna málþroskafrávika eins 

og áður er fjallað um í aðferðafræðikaflanum. Þar kemur fram að í stað nafna 

þátttakenda eru bókstafir (A, B, C o.s.frv.) notaðir til þess að aðgreina frásagnir 

þeirra.  

Niðurstöðurnar eru settar fram með það í huga að tjá viðhorf viðmælenda til 

þeirrar íhlutunar sem börn þeirra fengu í leikskólum. Leitast var við að skoða 

gögnin út frá rannsóknarspurningunum, það er hver var reynsla viðmælenda af 

samskiptum við leikskólakennara, greiningarferlinu og íhlutun sem börn þeirra 

fengu. Við greiningu á rannsóknargögnum komu í ljós fimm lykilþemu sem ráða 

kaflaheitum hér á eftir. Þau eru snemmtæk íhlutun, leikskólinn, markviss 

málörvun, sérfræðiþjónusta og skil skólastiga.  

4.1 Snemmtæk íhlutun 

Í þessum hluta er sagt frá reynslu viðmælenda af snemmtækri íhlutun. Hvenær 

þá fór að gruna að þörf væri á íhlutun og hvert þeir leituðu eftir aðstoð. Fjallað er 

um upplifun þeirra af því að bíða eftir að fá mat á þörfum barna sinna. Loks er 

fjallað um upplifun og reynslu mæðranna af þeirri íhlutun sem börn þeirra fengu.  

Fyrstu skrefin 

Viðmælendur höfðu misjafna sögu að segja um hvenær fyrst vaknaði grunur um 

að börn þeirra þyrftu aðstoð vegna málþroskafrávika. Allar töluðu mæðurnar um 

að það hafi verið snemma sem þær fóru að hafa áhyggjur af málþroska barna 

sinna. Ástæður þeirra voru misjafnar, í tveimur tilfellum komu leikskólakennarar 

með ábendingar um áhyggjur af þroska barnanna og að þau þyrftu á aðstoð að 

halda. Viðmælandi D sagði svona frá sinni upplifun:  
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Þá fljótlega er farið að tala um hvort það eigi ekki að fara að gera 

einhverjar skimanir, sem að við vorum bara mjög ánægð með því að eins 

og ég segi mér hafði alltaf grunað, mér fannst þetta óeðlilegt en einmitt 

fyrsta barn og einhvern vegin heldur maður alltaf að maður sé bara 

ímyndunarveikur. 

Viðmælendur D og F voru jákvæðir gagnvart því að börn þeirra þyrftu á 

málörvun að halda. „Bara mjög auðvelt, fyrsta barn og maður náttúrulega þekkti 

ekkert annað þannig að þetta var bara ekkert. Þetta var ekkert vesen maður bara 

var ... alltaf vanur þessu.‟ var lýsing F á sinni upplifun á því að hennar barn 

þurfti á málörvun að halda. Bæði D og F gáfu í skyn að vegna þess að þetta var 

fyrsta barn þeirra beggja og þær þekktu ekkert annað þá hefði verið auðveldara 

að takast á við málþroskafrávik barna sinna. Að fá viðurkenningu á því að 

áhyggjur þeirra hefðu verið raunverulegar og virðing hefði verið borin fyrir 

þeirra skoðunum gerði ferlið auðveldara. 

 Tvær mæður töluðu um að þær hefðu rætt við leikskólakennara um áhyggjur 

sínar og óskað eftir aðstoð. Þeim fannst að vel hefði verið tekið í óskir þeirra, 

farið af stað í að meta þroska barnanna og foreldar fengu ráð varðandi 

framhaldið. Viðmælandi C sagði svona frá:  

Það var á hreinu áður en hún byrjaði á leikskóla að hún hefði 

framburðargalla og slakan málþroska, það vorum við foreldrar sem 

bentum á það. Þá voru teknar skimanir og próf og þá kom strax fram að 

hún þyrfti aukna aðstoð. 

G á barn með málþroskafrávik vegna líffræðilegrar fötlunar, hún lýsti sinni 

reynslu svona: „Hann byrjar sem sagt á leikskóla 18 mánaða og ég fer fram á 

þegar hann er tveggja og hálfs að hann fari í mat hjá talmeinafræðing til þess að 

vita hvað er hægt að gera.‟ Bæði C og G lýstu jákvæðum viðbrögðum 

leikskólakennara þegar þær sögðu frá áhyggjum sínum og upplifðu að hlustað 

hafi verið á skoðanir þeirra og þær skipt máli.  

Helmingur viðmælenda upplifði að ekki hefði verið hlustað á þá þegar þeir 

tjáðu fyrst áhyggjur sínar af málþroska barna sinna, heldur hafi 

leikskólakennarar viljað bíða og sjá áður en gripið yrði inn í. A sagði: „Grunur 

vaknar hjá mér, strax, rúmlega eða bara um tveggja ára aldur. Ég fékk hinsvegar 

ekki skólann í lið með mér fyrr en við þriggja ára, þá sló ég bara í borðið og 

sagði þetta gengur ekki lengur.‟ Svona lýsti H því þegar hún talaði við 

leikskólakennara síns barns:  
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Ég fór og bara talaði við þau í leikskólanum og sagði að ég hefði áhyggjur 

af þessu og að ég vildi að það yrði eitthvað gert í þessu. Þær vildu nú ekki 

gera mikið úr því, sögðu að hún væri alltof ung og eitthvað. 

Mæðurnar upplifðu að þær hefðu þurft að berjast fyrir því að fá 

viðurkenningu á erfiðleikum barna sinna þegar leikskólakennarar voru ekki 

sammála því að ástæða væri til að hafa áhyggjur. Þær töluðu um að þeim hefði 

þótt betra ef fyrr hefði verið brugðist við. 

Tveir viðmælenda töluðu um að leikskólakennarar hafi gert lítið úr áhyggjum 

þeirra og ekki verið tilbúnir að hlusta á rök þeirra. B sagði svona frá upplifun 

sinni: „Á sínum tíma þegar ég, fer að tala við þær, semsagt hennar deildarstjóra 

og hennar kennara varðandi það að ég hafi áhyggjur. Þá er bara gert lítið úr því 

og bara svona, nei nei.‟ Að þeirra mati tók lengri tíma að koma ferlinu af stað 

vegna þess að ekki var hlustað á áhyggjur þeirra og óskir eftir aðstoð.  

Bið eftir aðstoð 

Helmingur mæðranna talaði um að þær hefðu þurft að bíða eftir að fá 

leikskólakennara til samstarfs vegna þess að þeir voru ekki sammála mæðrunum 

um að börnin væru á eftir jafnöldrum í málþroska. Viðmælendur voru sammála 

því að til þess að fá aðstoð hafi þær þurft að þrýsta á leikskólakennarana og þurft 

að hafa fleiri rök en þeirra eigin áhyggjur. H lýsti sinni reynslu af samskiptum 

við leikskólakennara svona:  

Af því að ég byrjaði á því að fá leiðinleg viðbrögð frá leikskólanum þá 

ákvað ég bara að útiloka allt svona læknisfræðilegt. Þannig að ég fór með 

hana til háls-, nef og eyrnalæknis [...]. Hún fór í rör og út frá því þá bara 

gekk ég rosalega hart á leikskólann og bara sagði, ég vil bara að hún fái 

talkennslu bara núna áður en þetta fer að verða vandamál. Og þær 

samþykktu það hún byrjaði að fá talkennslu og svona örvun í 

leikskólanum svona tveggja og hálfs árs minnir mig. Sem að er í rauninni 

alveg ungt, yfirleitt eru börn ekki að fara svona rosa ung í svona örvun í 

leikskólanum. 

 Hún talaði um að hafa sjálf farið af stað í leit að orsökunum á vanda barns 

síns til þess að hafa fleiri rök fyrir því að barnið hennar þyrfti á aðstoð að halda í 

leikskólanum. Með því að vera ákveðin og með fleiri gögn í höndunum fékk hún 

hún leikskólakennara til að taka mark á sér. B talaði einnig um að hafa þurft að 

vera ákveðin við leikskólakennara til að fá aðstoð frá þeim:  
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Þótt það sé margt að hrjá hana, að þá er hún róleg og hún er gríðarlega 

feimin. Þannig að hún bara dundaði sér úti í horni og í rauninni bara býður 

þess ekki bætur í dag. Þannig að hún fékk ekkert hjálp strax. Ég fór bara 

að pressa meira á þær og þær ræddu við, þetta var náttúrulega eitthvað 

tekið fyrir á fundi í skólanum semsagt. Og að ósk foreldra, hún endaði 

með að fá viðtal hjá talmeinafræðing. 

Þrjár af mæðrunum töluðu um að það hafi verið tímafrekt og erfitt að fá 

aðstoð. Þær hafi þurft að bíða eftir að leikskólakennarar samþykktu að börnin 

þyrftu á aðstoð að halda. A lýsti því svona: 

Mér fannst þetta ganga mjög seinlega fyrir sig, því ég var bara strax frá 

tveggja ára, þá var ég farin að fatta að okey það er eitthvað að. Ég vil fara 

að vinna í málinu hvað get ég gert? Vann náttúrulega mikið með hana 

heima en það er aldrei nóg. Þannig að já, að fá leikskólann með í lið, mér 

fannst það svolítið seinlegt. 

B var sammála og sagði frá upplifun sinni með þessum orðum: 

Þegar hún er um þriggja ára, byrjum við svona að taka eftir svona þáttum 

og við óskum eftir því þegar hún er fjögurra ára að það sé farið að gera 

eitthvað. Að það sé semsagt eitthvað farið að skoða þetta. Og við fengum 

ekki fyrr en að hún var orðin fimm ára og þá kemur í ljós að hún er í raun 

orðin mjög illa sett. Og er í rauninni bara búin að vera alltaf að fara yfir í 

alvarlegri flokka eftir því sem verra gengur. 

Þessar fjórar mæður töluðu allar um að hafa sjálfar unnið með börnunum 

sínum heima til að efla málþroskann áður en börnin fengu aðstoð í leikskólum. 

Þær nefndu að hafa vantað stuðning og samvinnu frá leikskólakennurum til að 

íhlutun yrði markviss og frekari árangur næðist.  

Íhlutun 

Viðmælendur voru beðnir um að lýsa reynslu sinni af þeirri íhlutun sem börn 

þeirra fengu í leikskólum. Þeir voru sammála um að mikilvægt hafi verið að 

börnin fengju íhlutun svo að þeim gæti vegnað sem best grunnskóla og lífinu 

öllu. Þrír þeirra töluðu um að mikilvægt hafi verið að íhlutun byrjaði snemma til 

þess að sem mestur árangur næðist. F sagði: 

Mjög góð, mér fannst við bara fá ótrúlega mikinn skilning og ég upplifði 

alltaf að þau vildu alltaf allt fyrir mig, okkur gera. [...] Þú veist strax og 
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þetta kemur upp það er strax farið í gang og þannig að það var bara mjög 

jákvætt. 

Mæðurnar voru ekki allar sammála um hversu mikill árangur hefði náðst með 

íhlutun. Allar töluðu þó um að leikskólakennarar hefðu staðið sig vel í að halda 

utan um þá íhlutun sem börnin fengu. H sagði um þetta: „Þá var ég samt svo 

rosalega ánægð hvað var haldið vel utan um hana og hvað hún náði rosalega 

góðum árangri. Og hvað þetta var greinilega að skila sér.‟ A var sammála þessu 

og fannst ekki hægt að setja út á leikskólakennarana þó eitthvað hafi vantað 

uppá: 

Fyrir utan þetta að þær hefðu getað snúið sér kannski af meiri krafti, þá er 

ég eiginlega bara mjög ánægð með leikskólann og hans framgöngu í þessu 

öllu saman. Mér þykir það vænt um leikskólann og starfsfólkið þar það 

gerði það mikið fyrir okkur. Að hérna þú veist það er ekki hægt að halloka 

á þær, en þær hefðu mátt setja meiri kraft í þetta.  

Viðmælendur töluðu um að skipt hafi máli hvaða leikskólakennari sá um 

íhlutun og hvernig samspil var milli kennara og barna. Upplifun E kom fram í 

þessum orðum: „Bara ótrúlega flott, þetta var bara flott stelpa og vel að þessu 

staðið og að honum hafi fundist mjög skemmtilegt í allri talkennslu, bæði á 

leikskólanum og skólanum.‟ 

B og C voru sammála um að börn þeirra hefðu þurft meiri aðstoð og samfellu 

á milli skólastiga. C: „Mér finnst hún í raun ekki hafa fengið sérkennslu sem 

slíka þó hún hafi fengið örlitla talkennslu og svo bara málörvun með hinum 

börnunum. Hefði þurfti mikið sértækari málörvun og meiri aðstoð sem hélt svo 

áfram upp grunnskólann.‟ B hafði svipaða sögu að segja:  

Ég þurfti að berjast fyrir því og það tók mig samt meira en ár að fá það í 

gegn. Ég óskaði eftir að það yrði tékkað á því miklu fyrr og það er ekki 

gert fyrr en á síðasta veturinn hennar fyrir skóla, fyrir grunnskólagöngu. 

Það er náttúrulega alltof seint sko. 

B og C voru sammála um að börnin þeirra hefðu þurft á meiri og sértækari 

aðstoð en þau fengu. Þær tala um að aðstoðin hafi farið of seint af stað og börnin 

verið verr stödd í lok leikskólans en þær hefðu viljað.  

Samantekt 

Rannsakandi hefur í þessum hluta fjallað um reynslu viðmælenda af snemmtækri 

íhlutun. Fjallað var um upplifun þeirra af fyrstu skrefum íhlutunar, bið mæðra 
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eftir aðstoð frá leikskólakennurum og upplifun foreldra af þeirri íhlutun sem 

börnin fengu. Niðurstöður eru þær að allir viðmælendur voru með áhyggjur af 

þroska barna sinna áður en greiningarferli hófst. Í tveimur tilfellum nefndu 

leikskólakennarar af fyrra bragði að börnin þyrftu á aðstoð að halda. Þeir 

viðmælendur voru jákvæðir og fengu ráð frá leikskólakennurum um hvernig best 

væri að bregðast við og næstu skref. Þeir upplifðu virðingu og viðurkenningu í 

samskiptum og greiningu á þörfum barnanna.  

Sex mæður leituðu eftir aðstoð leikskólakennara af eigin frumkvæði. Af þeim 

fengu tvær hana strax þar sem farið var af stað í að meta þarfir barnanna. Þær 

upplifðu að skoðanir þeirra skiptu máli og að hlustað væri á áhyggjur þeirra. 

Fjórar mæðranna upplifðu að leikskólakennarar hlustuðu ekki á áhyggjur þeirra 

og var sagt að það þyrfti að bíða og sjá þegar börnin yrðu eldri. Allar töluðu um 

að þær hefðu viljað byrja fyrr svo íhlutun hefði skilað sem mestum árangri. 

 Flestir viðmælendur töluðu um að leikskólakennarar hafi í heildina gert sitt 

besta til að aðstoða börnin. Helmingur þeirra sem þurftu að bíða eftir aðstoð og 

fóru aðrar leiðir til þess að sækjast eftir henni, leituðu eftir fleiri rökum og héldu 

áfram að þrýsta á leikskólakennara. Fjórar mæðranna töluðu um að seinlega hafi 

gengið að fá leikskólakennara til samstarfs. Tvær töluðu um að þær hafi ekki 

alveg verið sáttar með íhlutun barna sinna. Annarri þeirra fannst barnið sitt ekki 

hafa fengið sérkennslu, hinni fannst íhlutunin ekki hafa skilað árangri sem 

gagnaðist barninu til framtíðar.  

4.2 Leikskólinn 

Í þessum kafla er niðurstöðum rannsóknar af sýn viðmælenda á hlutverk 

leikskólakennara í íhlutun sem börnin fengu gerð skil. Þessi kafli skiptist í þrjá 

hluta, viðbrögð leikskólakennara við áhyggjum foreldra, hvað var gert inn á 

leikskólunum til að aðstoða börnin og hvað var gert á deildum barnanna í 

daglegu starfi. 

Viðbrögð 

Upplifun mæðranna af leikskólum barna sinna var misjöfn, virtist það fara eftir 

því hvaða viðbrögð þær fengu frá leikskólakennurum við áhyggjum af 

málþroska barna sinna. Þrír viðmælendur töluðu um ánægju sína með viðbrögð 

leikskólakennara í leikskólum barna sinna. Þeim fannst vera hlustað á áhyggjur 
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sínar og töluðu um hversu gott það hefði verið að strax var byrjað að vinna með 

málþroskafrávik barna þeirra. Þær voru sammála um að það að fá jákvæð 

viðbrögð frá leikskólakennurum hafi auðveldað allt ferlið og látið það ganga 

hraðar. Mæðurnar töldu að þær og börn þeirra hafi verið heppin að lenda í 

leikskólum og með leikskólakennara sem hlustuðu á og brugðust við áhyggjum 

þeirra. Eins og D sagði frá: 

Við vorum mjög heppin að leikskólinn fór strax að vinna með hann þó að 

greiningin væri ekki komin, en það eru ekki allir sem að búa svona vel og 

fá svona góða aðstoð og þú veist það er svo sorglegt fyrir þau börn.  

Viðmælendur voru ekki allir vissir um að íhlutun sem börn þeirra fengu hefði 

verið eins markviss eða farið svona snemma af stað ef þeir sjálfir hefðu ekki 

rekið á eftir því og þrýst á leikskólakennara að bregðast við. E sagði frá sinni 

upplifun með þessum orðum: „Ég held að það hefði ekki verið farið neitt út í 

þetta ferli nema ég bara var að sækjast eftir því. Ég er ekki viss um að 

leikskólinn hefði sagt hérna við skulum hljóðprófa þennan strák og gera 

eitthvað.‟ 

Það voru sérstaklega A og B sem töluðu um erfiðleika við að fá 

leikskólakennara með sér í lið við að meta þroska barna þeirra. Þær upplifðu að 

ekki hefði verið hlustað á áhyggjur þeirra eða tekið mark á orðum þeirra. Þeim 

fannst þær hafa þurft að hafa mikið fyrir því að sannfæra leikskólakennara um 

afhverju þær hefðu áhyggjur. Sjálfar þurftu þær að sýna fram á hver vandann 

væri áður en þær fengu aðstoð. B sagði frá sinni upplifun: 

Þá var dóttir mín búin að vera á þessari deild í sex mánuði og hún kunni 

nafnið á einu barni á deildinni og það var barnið sem fylgdi henni upp um 

deild. Hún kunni ekkert nafn á leikskólakennara sem var að hjálpa henni, 

ekki eitt. Hún bara algjörlega lokaði og ég nefndi þetta við þær og ég sagði 

ég er með mynd heima og ég er að reyna að fá svör og hún veit ekkert 

hverjir þið eruð. Og svo komu þær hvað tæpum tveim vikum seinna og 

báðu mig afsökunar, af því að þá náttúrulega voru þær búnar að vera að 

tékka á henni í tvær vikur og hún vissi ekki ennþá hvað þær hétu eða neitt. 

Og þær báðust afsökunar og orðuðu það þannig að hún væri svo róleg að 

hún lenti undir radarnum. 

Viðmælendum virtist finnast erfitt að setja út á leikskólakennara þrátt fyrir að 

þeim hafi gengið illa að fá aðstoð í upphafi. Flestir þeirra töluðu vel um 

fyrrverandi leikskóla barna sinna og töldu að leikskólakennararnir hafi verið að 

gera sitt besta miðað við aðstæður. Þeir töluðu um að í leikskólum sé margt sem 
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leikskólakennarar þurfa að hafa yfirsýn yfir og þeir komist stundum ekki yfir allt 

sem þurfi að gera. Viðmælendur töluðu um að leikskólakennarar hafi reynt að 

leita leiða til þess að aðstoða börnin og haldið áfram þar til þeir fundu eitthvað 

sem virkaði. A komst svo að orði: „En þær hafa náttúrulega þú veist hvernig 

þetta er þær hafa náttúrulega nóg á sinni könnu, það er alltaf nóg að gera. Þannig 

að maður svona skilur það, en manni finnst alltaf sem foreldri að það megi gera 

meira.‟ 

F talaði um mikilvægi lausnaleitar í starfi leik- og grunnskóla: 

Mér finnst skólinn og leikskólinn líka alltaf duglegir að prófa sig áfram ef 

þetta hentar ekki þá finnum við eitthvað annað, ef þetta hentar ekki þessu 

barni þá prófum við þetta. Þú veist það einhvernvegin gefst ekkert upp það 

er bara alltaf prófað eitthvað nýtt og nýtt. 

Fjórar af mæðrunum nefndu þætti sem betur hefðu mátt fara og töluðu um að 

meiri árangur hefði náðst ef gripið hefði verið fyrr inn í. E sagði svona frá sinni 

reynslu: „Strax þarna á leikskólanum var farinn að koma bara flottur árangur og 

ef að þetta hefði farið fyrr af stað þá geri ég ráð fyrir að hann hefði verið búinn 

ná að þessu alveg áður en hann fór í skólann.‟ Tvær mæður töluðu um að börn 

þeirra hafi seint fengið aðstoð inni í leikskólanum vegna þess að þau hafi verið 

róleg og náð að fljóta með í skipulaginu. Þær sögðu að leikskólakennararnir hafi 

ekki verið meðvitaðir um það sem upp á vantaði og þeim fannst eins og það 

hefði gleymst að fylgjast með þeim.  

Hvað var gert í leikskólunum? 

Allir viðmælendur töluðu um að börn þeirra hafi fengið íhlutun í leikskólum og 

leikskólakennarar hafi reynt að koma eitthvað til móts við óskir þeirra. B sagði 

frá því hvenær leikskólakennarar hennar barns hafi farið að vinna með þeim: 

„Þannig að þær byrja að koma til móts við okkur þarna á síðasta árinu þar, með 

sérkennslu og aukaverkefnum og aðstoð.‟ Viðmælendur töluðu einnig um 

mikilvægi þess að leikskólakennarar hafi hlustað á þá og tekið tillit til þess sem 

þeir sögðu eins og G lýsir hér:  

Mér finnst skipta rosalega miklu máli að það sé hlustað ... á foreldrana. 

Ekki bara að þeir séu svona við vitum að við erum menntafólkið og þetta 

sem að mér fannst og mér leið rosalega vel með að það var hlustað á okkur 

í upphafi. Ekki æi þetta er bara svona foreldri skilurðu og okkar skoðanir 

voru virtar þegar við minntumst á eitthvað. 
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Flestar mæðurnar töluðu um að það hafi farið af stað markviss íhlutun í 

leikskólum með þeirra barni með það að markmiði að koma til móts við þarfir 

barnanna og hjálpa þeim að ná sem mestum árangri. Ein þeirra talaði um að 

barnið hennar hafi verið í málörvunarhóp til þess að hjálpa því að ná tökum á 

málhljóðunum. Hún talaði um að árangurinn hafi komið smátt og smátt með 

æfingunni. Önnur móðir talaði um að hún hafi verið ánægð í heildina þó hún hafi 

ekki fengið mikið af upplýsingum. Henni fannst vel haldið utan um íhlutun 

barnsins og var ánægð með þann árangur sem náðist.  

A fannst vanta að meira yrði gert: 

 Leikskólinn fannst mér einbeita sér eiginlega meira að hinum vandanum. 

Já mér fannst hann ekki gera nógu mikið. Þú veist þær voru ekki með 

myndrænt skipulag, reyndu eitthvað að nota tákn með tali. Mér fannst það 

ekki ganga nægilega vel. Þannig að þær hefðu mátt gera meira.  

Viðmælendur töldu mikilvægt að vel hafi verið haldið utan um íhlutun sem 

börn þeirra fengu og árangur hafi sést. Þrír þeirra töluðu um að þeir teldu að barn 

þeirra hefði náð meiri árangri ef íhlutun hefði byrjað fyrr og verið markvissari. 

Tveir viðmælendur sögðu frá því að þeir hafi fengið hugmyndir og verkefni frá 

leikskólakennurum á deild barna sinna sem þeir gátu nýtt heima til frekari 

málörvunar. 

Samskipti við leikskólakennara 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mæðurnar töluðu flestar um að 

upplýsingaflæði vegna málþroskafrávika hafi að mestu farið fram í gegnum 

sérkennara. Þær töluðu um að samskipti við starfsfólk á deildum barnanna hafi 

að mestu verið almennt um barnið en ekki tengt málþroska. C sagði svona frá 

því hvaða almennu upplýsingar hún fékk: „Af og til heyrði ég svo af annarri 

vinnu með hana en ekkert mikið. Við fengum mjög litlar upplýsingar sem við 

gátum nýtt heima.‟ D hafði þessi orð um dagleg samskipti við leikskólakennara: 

Við töluðum aðeins við þær á hverjum morgni og alltaf við lok dags. Af 

því að hann var strax farinn að sofa illa á þessum tíma, hvernig nóttin 

hafði verið, hvernig dagurinn eftir leikskóla hefði verið, það var alltaf bara 

svona pínu og alltaf í lok dags þá fengum við líka það gekk rosalega vel, 

þetta kom uppá og þetta, þannig að það að ég upplifði það alltaf bara rosa 

gott sko. Og það ef eittvað kom uppá þá fékk ég yfirleitt alltaf að vita það. 
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Viðmælendur töluðu um að ef væntingar þeirra um árangur voru of miklar þá 

hafi þeir getað rætt um það við leikskólakennara barnanna sem gáfu þeim góð 

ráð. Þetta hafði G um málið að segja: 

Þannig að maður fann það að þegar mér fannst ekki ganga vel, þá sagði ég 

bara uppi í leikskóla, en já finnst ykkur þetta í lagi. Hafðu ekki áhyggjur 

þetta eru skrefin sem að þau eru oft að reyna að ná uppá toppinn og þetta 

kemur þegar þetta kemur. 

Viðmælendur töluðu um mikilvægi þess að hafa góða leikskólakennara sem 

hlustuðu á áhyggjur þeirra og veittu þeim aðstoð og ráð svo börnin gætu náð 

árangri. Einnig töluðu þeir um að þeim hafi fundist gott að heyra að 

leikskólakennarar hefðu lært af því að starfa með barninu þeirra og væru tilbúnir 

til að leita leiða til að koma til móts við það. Eins og F sagði frá:  

En annars var þetta mjög gott hjá þeim þarna, þau lærðu ýmislegt af X 

[barninu] sögðu þau og þróuðu sig bara áfram og sáu alveg mun. Hvernig 

þau fóru að mörgum hlutum og eitthvað. Spurðu bara eigum við að gera 

þetta svona eða hvernig finnst ykkur þetta eða eitthvað svona.  

Fjórar mæðranna töluðu um að það hefði verið gott þegar leikskólakennarar 

litu á þær sem sérfræðinga í börnum sínum og spurðu þær hvernig rétt væri að 

vinna að markmiðum. Þær töluðu um að þeim fyndist skipta máli að hafa góða 

kennara sér til halds og traust. Ein þeirra sagði frá því að þegar barn hennar fór á 

nýja deild þar sem þau lentu á góðum kennurum. Hún lýsti frá því hvernig sett 

var saman teymi með foreldrum, deildarstjóra og sérkennara sem saman gerðu 

markvisst plan í hvernig íhlutun barnsins ætti að vera uppsett.  

Viðmælendur sögðust ekki hafa fengið mikið af upplýsingum um málþroska 

barna sinna í almennum foreldraviðtölum. Í þeim töluðu þeir um að hafa að 

mestu fengið upplýsingar um daglegt starf og almennan þroska barns. C lýsti 

sinni reynslu: 

Á venjulegum foreldrafundum fékk ég bara almenna stöðu og svo að hún 

væri á eftir í málþroska og verið væri að vinna með það, ekkert mikið 

meira um það. Ég hefði vilja vita meira um hvað var verið að gera og hvað 

við gætum heima sem rímaði við vinnuna í leikskólanum. 

Fimm viðmælendur töluðu um að þeir hafi getað fengið ráðleggingar og 

upplýsingar hjá deildarstjóra og leikskólakennurum á deild barna sinna. Ein af 

mæðrunum sagði að hún hafi getað fengið ábendingar og leiðsögn frá 
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deildarstjóra þegar á þurfti að halda. Lagt hafi verið upp með að tala frekar oftar 

saman og takast á við vandamál strax frekar en að safna þeim saman þangað til 

allt hafi verið ómögulegt. 

Samantekt 

Upplifun viðmælenda af viðbrögðum starfsfólks leikskóla við áhyggjum þeirra 

voru í flestum tilfellum jákvæð. Flestir viðmælendur virtust vera sammála því að 

það hafi verið heppni að lenda í leikskólum og fá leikskólakennara sem hlustuðu 

á áhyggjur þeirra og brugðust við með íhlutun. Allir viðmælendur töluðu um að 

börnin hafi fegnið einhverja markvissa málörvun í leikskólum, þeir töldu 

mikilvægt að vel hafi verið haldið utan um vinnuna með börnunum og að þeir 

hafi séð árangur af henni. Í sumum tilfellum töldu þeir að meiri árangur hefði í  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að samskipti viðmælenda við 

leikskólakennara og starfsfólk á deildum barna voru misjöfn. Viðmælendur 

töluðu um að þeir hafi mest fengið upplýsingar um stöðu barna sinna í 

málþroska frá sérkennurum. Hjá kennurum á deild hafi þeir mest megnis fegnið 

almennar upplýsingar um stöðu barna sinna. Viðmælendur nefndu að það hafi 

skipt þá miklu máli að hafa góða kennara sér til stuðnings og að það hafi hjálpað 

til við að ná árangri með málörvun. 

4.3 Markviss málörvun 

Hér er greint frá því hver upplifun viðmælenda var markvissri málörvun sem 

börn þeirra fengu í leikskóla. Hvernig viðmælendur studdu við íhlutun sem 

börnin fengu í leikskólum heima. Hvernig þeim fannst upplýsingaflæði milli 

starfsfólks leikskólans og þeirra vera í tengslum við íhlutun barnanna á 

leikskólunum.  

Málörvun í leikskólum 

Allir viðmælendur töluðu um að börnin þeirra hefðu fengið markvissa málörvun 

í leikskólunum. Þeir töluðu um að sérkennarar í leikskólum hafi séð um að taka 

börnin í málörvun. „Hún tók hann sem sé alltaf tvisvar í viku í hálftíma í senn og 

var að æfa framburði, og svo fengum við náttúrulega verkefni líka heim.‟ Þetta 

hafði G að segja um þá málörvun sem hennar barn fékk í leikskóla. B hafði 

svipaða sögu að segja: „Hún fer að fara í hverri viku í hitting til sérkennslustjóra, 
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þú veist fer að gera æfingar og þær fara að gera líka í skólanum, þær senda með 

henni efni heim og ég er náttúrulega heima líka.‟ 

Allar mæðurnar sögðu að börnin þeirra hefðu farið einu til þrisvar sinnum í 

viku til sérkennara í markvissa málörvun. Sex þeirra töluðu um að börnin hefðu 

verið jákvæð gagnvart því að fara í málörvun í leikskólanum og haft gaman af 

henni. C hafði þetta að segja um íhlutun síns barns: 

Hún fór alltaf til hennar. Man ekki hvernig þetta var, þrisvar í viku eða 

eitthvað. Já fór hún alltaf til hennar klukkutíma, eða tvo tíma í senn. Og þá 

voru þær bara að gera alls konar æfingar og svoleiðis og ég man að 

stelpunni minni fannst þetta rosalega gaman. 

Fjórir viðmælendur töluðu um að þrátt fyrir að börn þeirra hafi fengið 

einhverja íhlutun í leikskólanum hefðu þeir viljað sjá að fyrr hefði verið brugðist 

við. Börnin hefðu þurft á meiri og markvissari íhlutun til þess að árangurinn yrði 

eins og best væri á kostið. E lýsti sinni upplifun: 

Ég held að það hafi verið í maí og júní og eitthvað fram í júlí og svo fór 

bara leikskólinn í sumarfrí og hann var byrjaður í hérna eða var sem sagt 

að fara þá í skóla þá um haustið. 

A fannst að það hefði þurft að gera meira: 

Hún var tekin, tvisvar í viku, tvisvar til þrisvar í viku í sérkennslu með hóp 

af öðrum börnum. Og þar var lagt fyrir hana allskonar verkefni. En þegar 

að vandinn er svona mikill í málinu þá er það bara ekki nóg. 

Einnig komu viðmælendur inn á að þeir hafi stundum ætlast til þess að 

árangur sæist strax af íhlutun. Þeir töluðu um að með aðstoð frá sérkennurum þá 

hafi þeir áttað sig á að miklu máli skipti að hafa væntingar um árangur hóflegar 

og að mikilvægt væri að gefa börnunum tíma til þess að ná þeim og tileinka sér 

nýja þekkingu.  

Upplýsingaflæði 

Viðmælendur voru sammála um að þeir hafi fengið mestar upplýsingar um 

málþroska barna sinna frá þeim sérkennara sem sá um íhlutun. Svona svaraði C 

spurningu um hvort hann hafi fengið þær upplýsingar sem hann óskaði eftir: 

„Svona bæði og. Það var fundað af og til og farið yfir stöðuna og 
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talmeinafræðingur var með skilafund einu til tvisvar sinnum á ári.‟ G lýsti sinni 

reynslu: 

Hóaði hún í okkur reglulega til að láta okkur vita með framgang máls hjá 

honum, og hún var mjög dugleg að fylgja honum eftir. Og svo náttúrulega 

lét hún mig, sendi hún mér pósta bara gegnum tölvuna hvernig væri að 

ganga með hann og þú veist eins ef það var eitthvað sérstakt. Við áttum í 

rosalega góðum svona tölvusamskiptum líka. 

Fjórar mæðranna töluðu um að þær hefðu ekki fengið miklar upplýsingar um 

íhlutun barna sinna frá leikskólakennurum á deildum þeirra. Þær voru þó 

sammála um að þær hefðu fengið góðar upplýsingarnar frá sérkennurum og 

fannst þær geta leitað eftir aðstoð og ráðum þegar á þurfti að halda.  

Íhlutun heima 

Allar mæðurnar töluðu um að hafa að hafa að einhverju leyti unnið heima við að 

örva málþroska barna sinna misjafnt var hvað þær gerðu og hversu markvisst. 

Ein þeirra talaði um að þau hafi keypt sér iPad og náð í forrit í hann til þess að 

nota við örvun heima. A greindi frá því að þau hafi unnið heima áður en 

samvinna foreldra og leikskólakennara byrjaði: „Barnið er ekkert farið að tala, 

eina sem hún segir er mamma og pabbi og svo notar hún bara bendingar. Notar 

ekki einu sinni tákn með tali þó ég hafi verið að vinna með því heima.‟  

Sumir viðmælendur nefndu að þeir hafi verið hræddir um að gera of mikið 

heima með barninu af ótta við að börnin myndu verða leið eða neikvæð gagnvart 

því að taka þátt í íhlutun. Um þetta sagði B: 

Við vorum alltaf að reyna en samt bara maður, við vorum bara hrædd um 

að kæfa hana sko. Þú veist það má heldur ekki verða of, [...] Við þurfum 

að keyra hana í þá þjálfun. Þannig að maður er alltaf að reyna að bjóða 

uppá eitthvað meira spennandi. Þú veist að það getur verið bara bíókvöld 

eða eitthvað þannig dagur sem að við höfum. En við erum með svona 

verkefni heima og svo reynum við bara að flétta það í meira að vera með 

leiki og spil og úti við og eitthvað. Þú veist þar sem við gætum reynt að 

tengja hana.  

Niðurstöðurnar benda til þess að viðmælendur hafi oftar fengið verkefni og 

hugmyndir frá talmeinafræðingum barnanna en leikskólakennurum. Þeir töluðu 

um að þeim hafi fundist gott þegar þeir fengu verkefni og hugmyndir frá 
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leikskólakennurum og að þeir hafi nýtt þau heima. Upplifun H hvað þetta 

varðaði var: 

Við fengum engin einhver svona heimaverkefni frá leikskólanum, en við 

fengum þau frá talmeinafræðingnum sem að við fórum til og hún var hjá 

honum alltaf einu sinni í viku. Og það var rosa gott og við höfum einmitt, 

notuðum það rosa mikið bara í bílnum til dæmis.  

Ein móðirin sagði að þau foreldrarnir og leikskólinn hafi sett saman markmið 

um það að hverju ætti að vinna. Síðan hafi þau fegið ráð um hvað þau gætu gert 

heima og hvernig, t.d. vinnu með málhljóðin. Hún talaði um að þeim hafi fundist 

gott að fá upplýsingarnar frá leikskólanum og auðveldara hafi verið fyrir þau að 

vinna líka markvisst heima með þessu samstarfi. Önnur móðir talaði um 

mikilvægi þess að brugðist væri eins við aðstæðum heima og í leikskólanum og 

það hafi verið gott að geta fengið ráð og upplýsingar eftir þörfum.  

Aðrir fóru að vinna heima með það að markmiði að tengsl væru milli þeirra 

og leikskólans til þess að eins væri brugðist við aðstæðum á báðum stöðum og 

kröfurnar væru svipaðar. Þeir leituðu sér líka frekar upplýsinga eftir þörfum 

bæði frá talmeinafræðingum, leikskólakennurum eða á netinu. 

 

Samantekt 

Rannsakandi hefur í þessum kafla gert grein fyrir upplifun viðmælenda af 

markvissri málörvun barna sinna í leikskólum. Niðurstöðurnar eru að allir 

viðmælendur töluðu um að börnin hefðu fengið einn til þrjá tíma á viku hjá 

sérkennara í leikskólum í markvissri málörvun og fleira. Það var þó misjafnt á 

milli barna yfir hversu langan tíma íhlutunin náði sum þeirra byrjuðu snemma á 

meðan önnur fengu einungis nokkra mánuði. Nokkrir viðmælendur hefðu viljað 

að fyrr hefði verið gripið inn í, þar sem að þá hefði mögulega verið hægt að ná 

betri árangri með málörvun.   

Viðmælendum fannst þeir að mestu leiti hafa fengið upplýsingar um daglegt 

starf og almenna stöðu barnanna frá leikskólakennurum á deildum. Þeir fengu 

upplýsingar um málörvun og aðra þjálfun í gegnum samskipti við þann 

sérkennara sem sá um barn þeirra. Þegar þeir báðu um upplýsingar og ráð gátu 

þeir í flestum tilfellum fengið þau bæði hjá sérkennurum og leikskólakennurum 

á deildum barnanna.  

Hluti mæðranna reyndi að styðja við íhlutun barna sinna með því að afla sér 

þekkingar og leita leiða til þess að geta unnið heima á svipaðan hátt og gert var í 

leikskólunum. Einnig bar á því að þær væru hræddir um að vinna of mikið með 
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barni sínu heima. Þær óttuðust að íhlutun yrði of mikil og að börn þeirra myndu 

missa áhugann og hætta að taka þátt. Oftast virðast mæðurnar hafa fengið ráð 

um hvað hægt væri að gera heima frá talmeinafræðingum en sjaldnar frá 

leikskólakennurum, nema ef þær óskuðu sérstaklega eftir upplýsingum eða 

ráðum. 

4.4 Sérfræðiþjónusta sveitarfélaga 

Allir viðmælendur í rannsókninni töluðu um það ferli sem þeir þurftu að ganga í 

gegnum með barni sínu til þess að fá aðstoð. Sex þeirra töluðu um að hafa þurft 

að fara í gegnum sérfræðiþjónustu sveitarfélaga eftir frekari greiningum utan 

leikskólanna. Flestir voru sammála um að kerfið væri hægtvirkt og að þeir hefðu 

þurft að ýta á eftir að börn þeirra fengju þjónustu. E talar hér um sína upplifun: 

Eins og ég segi hann var fyrsta barnið sem ég er að fara með í gegnum 

eitthvað svona. Og ég einhvern vegin hélt að kerfið myndi virka. Að kerfið 

væri búið til fyrir einstaklingana en það virðist einhvern vegin ekki vera 

þannig. Þú veist kerfið ræður öllu það skiptir engu máli hver 

einstaklingsþörfin er. 

D hafði svipaða sögu að segja: 

Hvað þetta er rosa hægvirkt. Hvað við þurftum að þú veist frá því við 

byrjum að fylla út fyrstu listana og þangað til greining er komin líða 

náttúrulega tvö og hálft ár. Mér finnst það svo rosalega langur tími og 

þetta skiptir svo rosa miklu máli fyrir krakkana.  

Ein af mæðrunum talaði um reynslu sína af því að vera foreldri utan af landi 

og þurfa að fara með barn sitt á Greiningastöð ríkisins. Henni fannst erfitt að 

þurfa að vera heila viku í Reykjavík til þess að mæta klukkutíma á dag í viðtöl 

og fleira. Það hafi ekki verið auðvelt fyrir barnið að fara í slíkt mat og að vera 

alveg utan síns umhverfis gerði það óöruggt. Barnið hafi ekki sýnt sínar sterku 

hliðar og að hennar mati mætti að minnsta kosti hluti greiningarferlisins fara 

fram inni í leikskólum.  

Sérfræðiþjónusta sveitarfélaga er að mati mæðranna hægvirkt kerfi og voru 

fimm viðmælendur sem nefndu sérstaklega að það væri ekki sett upp til þess að 

mæta þörfum einstaklinga. Þeim fannst að ekki ætti að spara í þessum málaflokk 

vegna þess að það kemur einungis niður á börnunum eins og D talaði um: 
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Mér finnst það eiginlega vera það versta í þessu öllu saman hvað þetta sé 

mikil pólitík að vera að spara peningana þarna. Mér finnst þetta bara svo 

sorglegt hvað börnin þurfa að bíða lengi. Mér finnst það svolítið erfitt að 

hugsa um alla þess bið sem börnin þurfa að borga fyrir. 

Viðmælendur töluðu um að það hafi verið erfitt að þurfa að berjast fyrir því 

að börn þeirra fengju þá þjónustu sem þau þurftu. Þeir sögðu að reynsla þeirra 

væri að það skiptir máli hvar á landinu börn eiga heima hvaða þjónusta er í boði 

vegna málþroskafrávika að mati viðmælenda. Sumir þurfa að sækja þjónustu 

lengra að og voru viðmælendur sammála um að erfiðara sé fyrir börn að hitta 

ókunnuga sérfræðinga fjarri sínu eðlilega umhverfi sem þau eru örugg í og líður 

vel.  

Talmeinafræðingar 

Sjö viðmælendur töluðu um að börn þeirra hafi fengið aðstoð talmeinafræðinga 

annað hvort innan eða utan leikskóla. Flestir höfðu þeir góða reynslu af 

talmeinafræðingnum eins og A lýsti: „Strax eftir að ég kemst í samband við 

talmeinafræðinginn hennar, hann hefur verið mér alveg innan handar bara síðan 

hún byrjaði hjá henni.‟ H hafði þetta að segja um hve langan tíma tók að komast 

að hjá talmeinafræðing: „Rúmlega þriggja ára þá var sótt um að hún myndi fara 

til sem sagt til svona talmeinafræðings utan leikskólans. ... hún fór til 

talmeinafræðings og var hjá honum í alveg rúmt ár.‟ G hafði svipaða sögu að 

segja: „Var okkur ávísað á að fara til talmeinafræðings með hann og hann 

byrjaði þar fyrir einu og hálfu ári síðan. Og svo fór, hann fer alltaf í lotur inn í 

Reykjavík hjá heyrna- og talmeinastöðinni.‟  

Tvær mæður töluðu um að talmeinafræðingur hafi komið reglulega inn í 

leikskólann til að hitta börn þeirra og gefa foreldrum og leikskólakennurum ráð 

um hvernig gott væri að vinna með barninu heima og í leikskólanum. Meirihluti 

mæðranna eða sex töluðu um jákvæð samskipti við talmeinafræðinga og 

upplifðu að börnin hafi náð árangri eftir að hafa verið hjá þeim. Einnig voru tvær 

mæður sem töluðu um að þær hafi átt lítil samskipti við talmeinafræðinga og 

þær hafi ekki séð þann árangur hjá börnum sínum sem vonast hafði verið eftir.  

Samantekt 

Viðmælendur í rannsókninni töluðu um að þeim hafi fundist erfitt að eiga í 

samskiptum við sérfræðiþjónustu sveitarfélaga. Þeir upplifu að kerfið ekki gert 

til þess að mæta þörfum einstaklinga og að þeir hafi þurft að berjast fyrir rétti 
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barna sinna og þeirri þjónustu sem þau þurftu á að halda. Einnig fannst flestum 

viðmælendum ferlið vera hægvirkt og að það ætti að einfalda það með hag barna 

í fyrirrúmi. Sparnaður í sérfræðiþjónustu gerir hana hægvirkari og kemur að mati 

viðmælenda bara niður á framtíð barnanna. 

Þær mæður sem voru með börn sín hjá talmeinafræðingum höfðu flestar 

jákvæða reynslu af því. Börnin náðu árangri og þær töluðu um að geta leitað til 

talmeinafræðinganna eftir ráðum og aðstoð þegar á þurfti að halda. Lítill hluti 

viðmælenda talaði um að samskipti við talmeinafræðinga hafi verið lítil og ekki 

skilað miklum árangri.  

4.5 Skil skólastiga 

Viðmælendur skiptust í tvo hópa þegar rætt var um samskipti milli skólastiga. 

Um helmingur þeirra talaði um að aðallega hafi almennar upplýsingar um barnið 

farið á milli en minna tengt þeirri íhlutun sem börnin höfðu fengið í leikskóla. 

Líkt og C lýsti hér: 

Upplýsingar komu frá leikskóla til grunnskóla almennt um barnið og 

almennt um hennar stöðu, virtist ekki koma mikið meira. 

Talmeinafræðingur hitti hana svo síðar um haustið í skólanum og það var 

sami talmeinafræðingur og á leikskóla svo þar var einhver samfella, annars 

slitnaði mikið í sundur þarna. 

Upplifun E var svipuð: 

Vantaði algjörlega samfellu á milli sem sé leikskóla og skóla ... Það var 

ekki haldið áfram með neitt ferli heldur bara byrjað aftur frá grunni. Aftur 

tekið hljóðpróf og hérna en samt er þetta sama sveitarfélagið þannig að 

mér finnst þetta svolítið undarlegt einhvern vegin. 

Viðmælendur töluðu um að þeim fyndist ekki eðlilegt að byrja sama ferli 

aftur í grunnskóla þegar búið er að ganga í gegnum það allt áður í leikskólanum. 

Þeir eru sammála um að það ætti að vera hægt að byggja íhlutun á sömu 

upplýsingum áfram og halda áfram íhlutun þar sem frá var horfið. Þeir töluðu 

um að það eina sem gerðist með þessum vinnubrögðum væri að hægja á og slíta 

sundur þá markvissu íhlutun sem búið var að koma í gang.  

Hinar fjórar mæðurnar upplifðu aftur á móti að samskipti milli skólastiga hafi 

verið góð og að upplýsingaflæðið á milli leik- og grunnskóla hafi verið gott. G 

sagði frá því að hennar reynsla hafi verið sú að sérkennslustjórinn hafi fari með 
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barninu upp í grunnskóla í heimsókn og rætt hafi verið um frávik barnsins. Síðan 

talaði hún um að boðað hefði verið til fundar í grunnskólanum sem kennarar af 

báðum skólastigum og foreldrar sátu. D lýsti ferlinu: 

Við fengum sama sálfræðing áfram sem hafði fylgt okkur í gegnum allt 

ferlið í leikskóla, hún fylgdi okkur áfram upp í grunnskóla. Þannig að við 

höfum þá tengingu, og hún er búin að vera inni í málunum frá upphafi 

þannig að hún þekkir málið inn og út. Þannig að það gekk mjög, það var 

sameiginlegur fundur með leikskóla og með grunnskólanum, sem við 

sátum líka. X [leikskólakennarinn] var búin að fara og hitta þær 

[grunnskólakennarana] áður til þess að segja þeim hvernig hann væri. Þú 

veist hvað þær þyrftu að fylgjast með og svona, sem að voru svona auka 

við fundinn. Þannig að mér fannst það alveg vera já. Ég upplifði það mjög 

jákvætt. 

Þeir viðmælendur sem upplifðu gott upplýsingaflæði virtust vera öruggari 

með flutning barna sinna milli skólastiga og fannst ferlið auðveldara en þeim 

viðmælendum sem fannst þær þurfa að byrja ferlið aftur. Eins og A kemst að 

orði: „Hvað varðar málið þá já ég held það bara, hún náttúrulega er í rosalega 

stórum skóla. En þú veist manni finnst alltaf, grunnskólinn vera svo rosalega stór 

... það er fylgst mjög vel með henni.‟ 

Tvær mæður töluðu um að það hefði verið betra fyrir börnin ef 

greiningarferlið hefði klárast í leikskóla. Þrátt fyrir að þau hafi fengið stuðning 

og aðstoð í leikskóla með forgreiningu var það ekki í boði í grunnskólanum. Til 

þess að fá aðstoð í fyrsta bekk þurfti greining að vera til staðar þrátt fyrir að 

reynt hafi verið að koma til móts við börnin að einhverju leyti. 

4.6 Rannsóknarspurningum svarað 

Hér á undan hefur verið fjallað um reynslu átta mæðra af íhlutun sem börn þeirra 

fengu í leikskólum. Rannsakandi lagði upp með þrjár rannsóknarspurningar um 

reynslu foreldra, hér á eftir verður þeim svarað og greint frá niðurstöðum 

rannsóknar.  

Hver var reynsla foreldra af samskiptum við starfsfólk leikskóla vegna barna 

með málþroskafrávik? 

Niðurstaða rannsóknar er að reynsla mæðranna af samskiptum við 

leikskólakennara er misjöfn. Mæðurnar skiptust í tvo hópa þegar rætt var um 

samskipti í byrjun greiningarferlis, helmingur mæðranna upplifði jákvæð 
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samskipti. Þær töluðu um að leikskólakennarar hafi hlustað á áhyggjur þeirra og 

borið virðingu fyrir skoðunum þeirra. Hinar mæðurnar upplifðu að ekki hafi 

verið hlustað á áhyggjur þeirra og þær hafi þurft að sanna að börn þeirra væru 

með málþroskafrávik áður en börnin fengu íhlutun.  

Mæðurnar töluðu um að samskipti um íhlutun barna þeirra hafi að mestu 

verið við sérkennara sem sáu um hana. Þær töluðu um að hafa átt í daglegum 

samskiptum við leikskólakennara á deildum barnanna en þær hafi ekki fengið 

upplýsingar um stöðu barna í málþroska eða íhlutun frá þeim. Mæðurnar töluðu 

um að þær hafi getað leitað ráða hjá þeim þegar á þurfti að halda og að það hafi 

skipt máli að vera með góða leikskólakennara í ferlinu. 

Hver var reynsla foreldra af greiningarferli barna með málþroskafrávik? 

Viðmælendur í rannsókninni höfðu misjafna reynslu af upphafi greiningar á 

málþroskafrávikum barnanna. Helmingur þeirra talaði um að erfitt hafi verið að 

koma greiningarferlinu af stað og þeir hafi þurft að sýna ákveðni og leita sjálfir 

svara áður en börnin fengu greiningu. Hinir fjórir viðmælendurnir töluðu um að 

þegar farið var að tala um áhyggjur af málþroska barna hafi ferlið innan 

leikskóla farið fljótt af stað og gengið vel.  

Viðmælendurnir voru sammála um að greiningarferlið og bið eftir aðstoð frá 

sérfræðiþjónustu sveitarfélaga hafi tekið langan tíma. Bið eftir að fá þjónustu 

hafi verið löng og til þess að eitthvað gerðist hafi þeir þurft að sýna ákveðni og 

ýta á eftir að börn þeirra kæmust að. Þjónustan er að þeirra mati ekki skipulögð 

með hag barna að leiðarljósi og þeim finnst að ekki eigi að vera sparnaður í 

sérfræðiþjónustunni svo kerfið geti sinnt hlutverki sínu. Reynsla flestra af 

talmeinafræðingum jafnt innan sem utan leikskóla var jákvæð og þær töluðu um 

að markmið þeirra sé að mæta einstaklingsþörfum barna í málörvun út frá þroska 

hvers og eins.  

Hver var upplifun foreldra af þeirri íhlutun sem börn þeirra fengu? 

Mæðurnar voru sammála um að það hafi verið mikilvægt fyrir börnin að fá 

íhlutun í leikskólum til þess að þeim muni ganga sem best í framtíðinni. 

Helmingur þeirra talaði um að það hefði þurft að byrja fyrr á íhlutun vegna þess 

að mögulega hefði verið hægt að ná meiri árangri áður en börnin fóru í 

grunnskóla. Öll börnin fengu íhlutun hjá sérkennara einu til þrisvar sinnum í 

viku. Mæðurnar voru sammála um að leikskólakennarar hafi gert sitt besta til að 

koma til móts við þarfir barnanna í því starfsumhverfi sem er í leikskólum í dag. 

Flestir viðmælendur töluðu um að reynsla þeirra af íhlutun í heild hafi verið 
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jákvæð. Öll börnin fengu markvissa málörvun í leikskóla, og töluðu allir um að 

sérkennarar hafi að mestu leyti séð um íhlutun barna þeirra.  

Mæðurnar voru ekki allar sammála um hversu miklum árangri íhlutnun sem 

börnin fengu í leikskólum skilaði. Fimm af mæðrunum töluðu um að íhlutunin 

hefði skilað árangri og að þegar hún fór af stað hafi börnunum farið fram í 

málþroska. Þrjár sögðu að íhlutun í leikskóla hafi ekki skilað árangri og að það 

hefði þurft að gera meira og fyrr svo að það hefði gagnast börnunum.  
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5. Umræður 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknar og ályktanir dregnar út frá 

þeim. Meginmarkmið rannsóknar var að rannsaka reynslu foreldra af íhlutun 

sem börn þeirra fengu í leikskólum vegna málþroskafrávik og fá innsýn í 

upplifun þeirra af henni. Til þess að svara rannsóknarspurningunum sem lagt var 

upp með verður leitast við að tengja saman fræðilegan bakgrunn verkefnisins og 

rannsóknargögn.  

Niðurstöður rannsóknar sýndu að fimm meginþemu komu fram í viðtölum 

við átta mæður barna sem fengu íhlutun vegna málþroskafrávika í leikskóla. Þau 

eru snemmtæk íhlutun, leikskólinn, markviss málörvun, sérfræðiþjónusta 

sveitarfélaga og skil skólastiga.  

5.1 Snemmtæk íhlutun 

Viðmælendur í rannsókninni töluðu allir um samskipti sín við leikskólakennara 

þegar grunur vaknaði um að frávik í málþroska barnanna væri til staðar. 

Helmingur þeirra talaði um að samskiptin hafi verið jákvæð og þeir hafi upplifað 

traust milli sín og leikskólakennara. Þeir upplifðu að hlustað væri á það sem þeir 

höfðu að segja og tekið var mark á því. Tveir viðmælendur töluðu um að ekki 

hafi verið hlustað á áhyggjur þeirra til að byrja með. Þegar þeir sýndu ákveðni 

og leituðu sjálfir eftir staðfestingu þá hafi verið hlustað á áhyggjur þeirra og 

jákvætt samband hafi í framhaldi þróast á milli þeirra og leikskólakennara. Gott 

samband og traust milli foreldra og leikskólakennara er einn af þeim þáttum sem 

áhersla er lögð á í uppeldis- og menntunarfræðum. Til þess að leikskólakennarar 

og foreldrar geti deilt skoðunum og sjónarmiðum þarf að byggja upp gagnkvæmt 

traust og stuðla þannig að góðu samstarfi. Á milli þeirra þarf að ríkja virðing 

fyrir þekkingu, skilningi og viðhorfum hvers annars, ásamt gagnkvæmu trausti. 

Þegar samstarf þeirra á milli er gott aukast líkur á að foreldrar taki virkan þátt í 

íhlutun barna sinna. (Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 123; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 48; McWilliam, 2015, bls. 35).  
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Fjórar mæður töluðu um að í þeirra tilfelli hafi leikskólakennarar viljað bíða 

og sjá til þegar þær tjáðu áhyggjur sínar. Þeim fannst lítið vera gert úr áhyggjum 

sínum og upplifðu að þær hefðu þurft að berjast fyrir því að hlustað yrði á þær. 

Þeim fannst sárt að þurfa að bíða vegna þess að ef íhlutun hefði byrjað strax 

hefði mögulega náðst meiri árangur fyrir börn þeirra. Guðrún Þorsteinsdóttir 

(2014, bls. 279) talar um að oft vakni grunur um vanda í þroska barna hjá 

foreldrum sem leita í framhaldi ráða hjá ættingjum, vinum eða fagaðilum. Ýmist 

er strax brugðist við áhyggjum foreldra eins og gert var í helmingi tilfella 

viðmælenda í þessari rannsókn eða að þá að lítið er gert úr áhyggjum þeirra og 

þeir hvattir til þess að bíða og sjá. Yfirleitt er það með góðum hug sem foreldum 

er sagt að bíða og ætlunin er að draga úr áhyggjum þeirra. Oftar en ekki hefur 

það öfug áhrif og eykur óöryggi og jafnvel kvíða þeirra. Bið og leit eftir aðstoð 

getur valdið álagi á fjölskyldur og foreldrar geta jafnvel farið að kenna sjálfum 

sér um frávik í þroska barna sinna. Að mati rannsakanda skiptir máli að 

leikskólakennarar hlusti á foreldra þegar þeir tjá sig um áhyggjur af þroska barna 

sinna, þeir þekkja barn sitt og eru sérfræðingar í því. Þegar leikskólakennarar 

hlusta á foreldra byggir það upp traust sem er lykilatriði fyrir gott samstarf þeirra 

á milli og eykur líkur á að íhlutun verði árangursrík. Rannsóknir á heilaþroska 

sýna fram á að upplifanir og reynsla barna snemma á lífsleiðinni hafa áhrif á 

þroska einstaklings til framtíðar. Samskipti barna og foreldra er mikilvægur 

þáttur og saman læra þau að takast á við daglegt líf og óvæntar uppákomur 

(McWilliam, 2015, bls. 34; Hawley, 2000, bls. 4; National Scientific Council on 

the Developing Child, 2011, bls. 1).  

Flestir viðmælendur sögðust vera ánægðir með þá íhlutun sem börn þeirra 

fengu í leikskólum. Þeir töluðu um að leikskólakennarar hafi unnið markvisst 

með börnum þeirra og að börnin hafi haft gaman af þeirri íhlutun sem þau fengu. 

Viðmælendur voru allir sammála um mikilvægi þess að íhlutun byrji snemma 

vegna þess að það skili mestum árangi fyrir börnin til framtíðar. Auðveldast er 

að hafa áhrif á þroska barna frá fæðingu og fram til átta ára aldurs, þess vegna 

skiptir máli að byrja sem fyrst á íhlutun þegar grunur vaknar um frávik í þroska 

(McWilliam, 2015, bls. 34; Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 123).  

Þrátt fyrir að mæðurnar hafi flestar talað um að þær hafi í heildina verið 

ánægðar nefndi um helmingur þeirra að það hafi valdið þeim vonbrigðum að 

ekki hafi verið hlustað á áhyggjur þeirra og brugðist strax við vanda barnanna. Í 

dag velta þessar mæður því fyrir sér hvort meiri árangur hefði náðst ef byrjað 

hefði verið fyrr og hvort börn þeirra stæðu þá betur í dag. Hugmyndafræði 
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snemmtækrar íhlutunar byggir á því að grípa inn í þroska barna um leið og upp 

kemur grunur um þroskafrávik. Ætlunin er að fyrirbyggja að vandi barna aukist 

og þau fái tækifæri til þess að halda í við þroska jafnaldra sinna. Þátttaka 

foreldra í ferlinu er mikilvægur þáttur og þarf samstarf milli leikskólakennara og 

þeirra að vera gott til að sem mestur árangur náist í vinnunni. Rannsóknir síðustu 

ára hafa sýnt fram á mikilvægi þátttöku foreldra í snemmtækri íhlutun (Tryggvi 

Sigurðsson, 2008, bls. 122; Jacob o.fl., 2015, bls. 43).  

5.2  Leikskólinn 

Þeir viðmælendur sem voru ánægðastir með viðbrögð leikskólakennara nefndu 

flestir að þeir hafi verið heppnir að vera með barn sitt í leikskóla þar sem 

leikskólakennarar voru jákvæðir gagnvart áhyggjum þeirra og brugðust fljótt 

við. Viðmælendur sem ferlið gekk hægar hjá töluðu um að þeir hafi verið 

heppnir þegar börnin fengu leikskólakennara sem sýndu því áhuga að aðstoða 

börn þeirra. Að mati rannsakanda ætti að fara fram faglegt starf í öllum 

leikskólum sem miðar að því að mæta þörfum allra barna. Foreldrar eiga ekki að 

þurfa að vera heppir til þess að hlustað sé á áhyggjur þeirra og óskir vegna 

menntunar og þroska barna þeirra. Börn hafa rétt á að fá umönnun og menntum 

við sitt hæfi. Leikskólakennarar eiga að veita þroska allra barna athygli í 

samstarfi við foreldra hvers þeirra og virða óskir um aðstoð eða mat á þroska 

barna (Barnalög nr. 76/2003; Lög um leikskóla nr. 90/2008; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 32). 

Viðmælendur virtust í svörum sínum hafa jákvætt viðhorf til leikskóla vegna 

þess að börnum þeirra leið vel þar og þeir sáu árangur af því starfi sem unnið var 

í leikskólanum. Leikskólakennurum ber að hafa velferð barna að leiðarljósi í 

vinnu sinni og styðja við þroska þeirra eftir þörfum. Það að foreldrarnir hafi 

verið jákvæðir til leikskólanna þrátt fyrir vandkvæði í upphafi hjá sumum er í 

samræmi við nýlegar rannsóknir (Mennta- og menningar-málaráðuneyti, 2012, 

bls. 32; Decker og Vallotton, 2016, bls. 163). Viðmælendur töluðu um að 

leikskólakennarar í leikskólum barna þeirra hafi gert sitt besta miðað við 

starfsumhverfi þeirra og fjölda barna á hverri deild í leikskólum.  

Það einkenndi umræður flestra mæðranna um leikskólana að markvisst hafi 

verið unnið í að örva málþroska barna þeirra. Flestar upplifðu þær að hlustað 

hefði verið á óskir þeirra og skoðanir, sumar strax en aðrar þegar greiningarferli 

var komið af stað. Samstarf foreldra og leikskólakennara er mikilvægur þáttur í 
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því að mæta þörfum allra barna. Mikilvægt er að koma auga á vandamál barna 

og að markvisst sé unnið að því að sigrast á þeim í samvinnu heimilis og skóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 32; Jacob o.fl., 2015, bls. 45). 

Mæðurnar töluðu flestar um að samskipti við starfsfólk á deildum barnanna 

hafi að mestu leyti snúist um almennar upplýsingar um stöðu þeirra og hvað 

gerðist hvern dag. Erlendar rannsóknir benda til þess að foreldrar séu ekki alltaf 

þátttakendur í allri íhlutun barna í leikskólum. Mikilvægt er fyrir 

leikskólakennara að hlusta á foreldra, hvaða óskir þeir hafa og gefa þeim 

möguleika á að taka þátt í íhlutun og leikskólavist barns síns á fjölbreyttan hátt 

(Pretis, 2011, bls. 76). Mikilvægt er að leikskólakennarar ræði við foreldra um 

alla þætti þroska barna þeirra bæði í foreldrasamtölum og í daglegum 

samskiptum. Með því að ræða um hvað verið er að gera og hver markmiðin með 

starfinu eru verður starf leikskóla og kennslufræðilegur bakgrunnur þess 

sýnilegri fyrir foreldrum. Leikurinn á að vera rauður þráður í gegnum allt 

leikskólastarf og bein tengsl eru milli hans og náms barna (Nutbrown o.fl., 2013, 

bls. 23; Casey, 2010, bls. 9; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 37).  

5.3 Markviss málörvun 

Niðurstöður rannsóknar sýndu að viðmælendur töluðu lítið um málörvun barna 

sinna í daglegu starfi leikskólans. Rannsakandi veltir fyrir sér hvort að það vanti 

að tala um þá málörvun sem sinnt er í daglegu starfi leikskóla og mikilvægi 

hennar. Hún á að vera fléttuð inn í allt starfið með börnunum s.s. í matartímum, 

frjálsum leik og í forstofu þegar verið er að klæða sig úr og í. Markmiðið er að 

efla orðaforða og málþroska barnahópsins í heild (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 

2011, bls. 45; Turnbull og Justice, 2012, bls. 215).  

Flestir viðmælendur töluðu um að börnin þeirra hafi fengið markvissa 

málörvun einu sinni til þrisvar í viku. Í öllum tilfellum sá sérkennari um að taka 

börnin í þjálfun þar sem unnið var með verkefni og leiki sem örvuðu málþroska 

þeirra. Þegar börn fá íhlutun er mikilvægt að skapa jákvætt og örvandi umhverfi 

sem hvetur þau til þess að vera virkir þátttakendur. Máli skiptir að lögð sé 

áhersla á lestrarhvetjandi umhverfi og að börn séu hvött til að nota orð til 

tjáskipta (Jacob o.fl., 2015, bls. 44; Gibbard og Smith, 2016, bls. 21).  

Viðmælendur voru sammála um að þeir hafi helst fengið upplýsingar frá 

sérkennara um stöðu barna þeirra í málþroska og hvað væri verið að gera í 

íhlutun. Það er mikilvægt að samráð sé haft við foreldra um íhlutun barna þeirra, 
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hvað eigi að setja í forgang og að hvaða markmiðum eigi að vinna. Foreldrar 

eiga að fá tækifæri til að taka þátt í að skipuleggja íhlutun fyrir börn sín, þeir 

hafa jafnvel aðrar hugmyndir um hvernig nýta megi áhugamál barna til þess að 

efla málþroskann (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008, bls. 130; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 47). Foreldrar þekkja börnin sín og getur 

þeirra nálgun að íhlutun komið fram með nýjar hugmyndir og leitt til frekari 

árangurs. Þegar samvinna milli foreldra og leikskólakennara er höfð að 

leiðarljósi eru meiri líkur á að þeir vinni markvisst saman að því að örva barn sitt 

og að íhlutun fléttist inn í allt daglegt líf þess (Dunst o.fl., 2014, bls. 38; Pretis, 

2011, bls. 74). 

Nokkrar af mæðrunum töluðu um að þær hafi unnið að því heima að efla 

málþroska barna sinna með því að fylgja eftir hugmyndum og vinna verkefni frá 

leikskólakennurum eða talmeinafræðingum. Þátttaka foreldra í íhlutun barna 

getur leitt til þess að meiri árangur náist og að íhlutun verði markvissari. Það 

skilar mestum árangri í íhlutun ef foreldrar eru virkir þátttakendur og samfella sé 

milli þess sem gert er heima og í leikskólanum. Rannsóknir benda þó til þess að 

þrátt fyrir að foreldrar hafi möguleika á að taka þátt í íhlutun barna sinna innan 

leikskóla þá gera þeir það sjaldan (Jacob o.fl., 2015, bls. 44; Jóna G. 

Ingólfsdóttir, 2008, bls. 130; Pretis, 2011, bls. 75). Hluti viðmælenda sagði frá 

því hvernig þeir leituðu sér meiri upplýsinga til þess að verða betur í stakk búnir 

til að takast á við erfiðleika barna sinna. Reynsla þeirra er í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar Gibbard og Smith (2016, bls. 28) sem sýndi að foreldrar 

urðu öruggari í samskiptum við börnin sín og öruggari í að nota markvissa 

málörvun heima þegar þeir höfðu meiri þekkingu. 

Að mati rannsakanda ætti að leggja áherslu á að fræða foreldra um málþroska 

barna almennt ásamt aðferðum og ráðum um hvað foreldrar geta gert heima og 

hvers vegna þátttaka þeirra er mikilvæg. Leikskólakennarar gætu lagt meiri 

áherslu á að fræða foreldra um málþroska barna í foreldrasamtölum eða að setja 

saman upplýsingar í bækling sem foreldrar gætu fengið í leikskólum.  

5.4 Sérfræðiþjónusta 

Niðurstöður rannsóknar sýndu að bið eftir þjónustu frá sérfræðiþjónstu 

sveitarfélaga var það sem allar mæðurnar töluðu um í tengslum við 

greiningarferli barnanna. Samkvæmt reglugerð um sérfræðiþjónustu 

sveitarfélaga (nr. 584/2010) ber sveitarfélögum að sjá til þess að börnum sé 
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tryggður aðgangur að þjónustu og fái snemmtæka íhlutun í sínum skóla án 

aðgreiningar. Viðmælendur voru sammála um að bið eftir mati og greiningu hjá 

sveitarfélögum sé alltof langur. Þær tala um að það sé alls ekki hægt að segja að 

sérfræðiþjónustan sé miðuð að ólíkum einstaklingum, heldur eigi allir að passa í 

sama formið. 

Mæðurnar töluðu flestar um að þær hefðu verið ánægðar með þá þjónustu og 

þjálfun sem þær fengu hjá talmeinafræðingum. Í rannsókn Gibbard og Smith 

(2016, bls. 27) fengu foreldrar fræðslu um málþroskafrávik barna og upplifðu að 

það hjálpaði þeim að skilja vanda barna sinna. Slík fræðsla fyrir foreldra væri 

kostur ef hægt væri að bæta við hér á Íslandi, jafnvel með samstarfi milli 

talmeinafræðinga og leikskólakennara. Rannsakandi gæti séð fyrir sér bækling 

almennt um máþroskann og jafnvel námskeið fyrir foreldra barna með 

málþroskafrávik um hvað þeir geta gert heima til að efla hann. 

Viðmælendur töluðu um að þeir hafi markvisst notað þau verkefni sem þeir 

fengu hjá talmeinafræðingum heima og nokkrir töluðu um að þeir hefðu viljað fá 

fleiri hugmyndir og verkefni til þess að vinna sjálfar með barni sínu. Þarna hefði 

verið kjörið tækifæri fyrir leikskólakennara til þess að koma meiri upplýsingum 

til foreldra. Einnig hefðu þeir getað leiðbeint þeim hvar þeir gætu fundið 

upplýsingar og nálgast verkefni til að nota heima við.  

5.5 Skil skólastiga 

Viðmælendur skiptust í tvo hópa þegar talað var um upplýsingaflæði milli 

skólastiga. Í lífi ungra barna eru það ákveðin tímamót að fara úr leikskóla í 

grunnskóla. Þau eru oftar en ekki full tilhlökkunar og jafnvel svolítið kvíðin að 

takast á við nýjar aðstæður og meiri kröfur (Welchons og McIntyre, 2015, bls 

52; Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 92). Helming viðmælenda fannst að vel 

hefði verið staðið að skilum milli skólastiga, upplýsingar hafi farið á milli og 

markvissri vinnu með börnunum hafi verið haldið áfram þegar í grunnskóla var 

komið. Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, 

bls. 50) segir að ákveðnar upplýsingar um börn eigi að flytjast milli skólastiga 

svo að sem mest samfella sé í námi þeirra. Viðmælendur töluðu um að það hefðu 

verið fundir þar sem grunnskólakennarar og leikskólakennarar hittust og 

miðluðu upplýsingum um börnin sín á milli.  

Hinn helmingur af viðmælendunum töluðu um að almennar upplýsingar um 

börn þeirra hafi farið milli skólastiga en ekki gögn um þá íhlutun sem þau hefðu 
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fengið. Upplifun þeirra var að það hafi þurft að byrja ferlið aftur upp á nýtt þrátt 

fyrir að ekki hafi verið langt síðan mat var gert í leikskólum barnanna. Rannsókn 

Guðrúnar Þórönnu Jónsdóttur og Jóhönnu Thelmu Einarsdóttur (2013, bls. 45) 

sýndi fram á að niðurstöður HLJÓM-2 prófa væru ekki að skila sér til 

grunnskólakennara við skil skólastiga. Af því má ætla að þörf sé á því að bæta 

upplýsingaflæði um fleira sem tengist íhlutun barna á milli skólastiga. Bæði 

þurfa leikskólakennarar að leggja sig fram við að bæta upplýsingaflæðið og 

grunnskólakennarar að kalla eftir upplýsingum því þannig verður meiri samfella 

milli leik- og grunnskóla.  
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6. Lokaorð 

Markmið rannsóknar var að fá sýn foreldra á íhlutun sem börn þeirra fengu í 

leikskólum vegna málþroskafrávika. Snemmtæk íhlutun er sú hugmyndafræði í 

íhlutun ungra barna á leikskólaldri sem leikskólar á Íslandi eiga að starfa eftir 

samkvæmt reglugerð nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga. Það er 

hlutverk foreldra og kennara að vera vakandi yfir þroska barna og grípa inn í ef 

grunur er um frávik. Rannsóknir hafa sýnt að með því að grípa snemma inn í og 

vinna markvisst með börnum er hægt að koma í veg fyrir að vandi þeirra aukist 

og leiði til þess að þau dragist aftur úr í þroska miðað við jafnaldra. Leitast var 

við að finna svör við þremur rannsóknarspurningum sem settar voru fram í 

upphafi og tengja niðurstöður rannsóknar við fræðilegan bakgrunn hennar.  

Annmarkar rannsóknar eru að einungis var talað við mæður átta barna sem 

fengu íhlutun vegna málþroskafrávika, þær eiga heima víða um land og reynsla 

þeirra tengist mismunandi leikskólum og sveitarfélögum. Út frá svona smáu 

úrtaki er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum. Niðurstöður hennar gefa þó 

vissar vísbendingar um upplifun og reynslu foreldra af íhlutun barna þeirra 

vegna málþroskafrávika. 

Reynsla mæðranna af samskiptum við leikskólakennara var misjöfn en hún 

virtist litast af því hvernig brugðist var við áhyggjum foreldra af málþroska 

barna þeirra. Niðurstöðurnar sýna að mikilvægt er fyrir leikskólakennara að 

hlusta á það sem foreldrar hafa að segja og taka mark á þeim þegar þeir tjá 

áhyggjur sínar. Þegar samskipti á milli foreldra og leikskólakennara eru jákvæð 

verður öll vinnan auðveldari og markvissari.  

Viðmælendur töluðu um að íhlutun barna þeirra hafi fyrst og fremst verið í 

höndum sérkennara en leikskólakennarar á deildum hafi ekki virst taka virkan 

þátt. Að mínu mati er þó íhlutun vegna þroskafrávika barna, hvort sem það er 

málþroski eða annars konar frávik, alltaf á ábyrgð allra leikskólakennara sem 

vinna með barnið. Til þess að íhlutun skili árangri þurfa allir að vera virkir 

þátttakendur, hún á að fara fram í öllu leikskólastarfi. Foreldrar barna eiga að 

geta leitað til allra leikskólakennara og fengið upplýsingar um stöðu þess og 

hvernig verið er að vinna inn á leikskólanum með barninu.  
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Mæðurnar töluðu um að þegar íhlutun innan leikskólanna hafi komist af stað 

hafi hún í flestum tilvikum gengið vel. Þegar kom að því að leita þurfti til 

sérfræðiþjónustu sveitarfélaga hafi verið mjög löng bið eftir aðstoð. Þeim fannst 

þjónustan er ekki sniðin að ólíkum þörfum eintaklinga. Að mínu mati þyrfti að 

laga sérfræðiþjónustuna þannig að hún væri hraðvirkari til að koma í veg fyrir að 

börn þurfi að bíða eftir greiningu á frávikum í marga mánuði eða jafnvel ár. Mat 

á þroskafrávikum barna fer að hluta til fram innan leikskólanna og að mínu mati 

ættu leikskólakennarar að geta unnið meira með málþroskafrávik innan 

leikskólanna án þess að börn þurfi greiningu. Með því að leggja upp með 

markvissa málörvun í öllu starfi leikskólans er jafnvel hægt að koma í veg fyrir 

frávik hjá hluta barna. Til þess að svo mætti verða þurfa þó allir 

leikskólakennarar að vera meðvitaðir um mikilvægi þess og vera tilbúnir til þess 

að sinna því markvisst í starfinu.  

Reynsla flestra mæðranna af talmeinafræðingum var góð og töluðu þær um 

að hafa átt í góðum samskiptum við þá og fengið gagnlegar upplýsingar frá 

þeim. En líkt og með sérfræðiþjónustu sveitarfélaga er löng bið eftir að komast 

að hjá þeim og stundum er jafnvel löng bið eftir að fá mat á vanda barna. Ég 

held að þörf sé á að fræða foreldra meira um málþroska barna og hvenær þeir 

megi vænta ákveðinnar getu og framfara. Einnig væri þörf á að kenna foreldrum 

hvað þeir geta gert heima til að efla málþroska barna. Kannski væri mögulegt að 

búa til bækling með upplýsingum um málþroska almennt ásamt því hvert 

foreldrar eiga að leita ef þeir hafa áhyggjur af málþroska barna sinna. 

Viðmælendur í rannsókninni voru sammála um mikilvægi þess að börn þeirra 

hefðu fengið íhlutun á leikskólaaldri til þess að þeim muni vegna sem best í 

framtíðinni. Flestir viðmælendur töluðu um að þeir hafi jákvæða reynslu af þeirri 

íhlutun sem börn þeirra fengu en nokkrum fannst að það hefði þurft að gera 

meira til að aðstoða börnin. Það er hlutverk allra leikskólakennara að veita 

foreldrum ráðgjöf og upplýsingar þegar á þarf að halda, í þessum tilfellum 

virðist stundum hafa vantað upp á að því hlutverki væri sinnt nægilega 

markvisst.  

Áhugavert væri að rannsaka þetta viðfangsefni betur, jafnvel að nota til þess 

blandaða rannsóknaraðferð með spurningakönnun og viðtölum. Leggja þyrfti 

áherslu á að fá svör frá fleiri foreldrum og bæði mæðrum og feðrum til þess að 

hægt væri að skoða hver reynsla foreldra af íhlutun barna er almennt.  
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Fylgiskjal 1 Auglýsing á Facebook 

 

Ég heiti Kristín Hrönn Árnadóttir og er leikskólakennari. Ég er að vinna að 

meistaragráðu í sérkennslu við Háskólann á Akureyri. Til þess að ljúka námi 

mínu er ég að vinna að meistaraverkefni, þar sem ég er kanna viðhorf 

foreldra til sérkennslu í leikskólum.  

Rannsóknin verður gerð haustið 2016 og er framkvæmd með viðtölum. 

Óskað er eftir viðmælendum sem væru tilbúnir að taka þátt í rannsókninni. 

Ég er að leita eftir foreldrum barna sem eru í öðrum bekk í grunnskóla og 

fengu aðstoð í leikskóla vegna málþroska, s.s. málskilnings, tjáningar, eða 

hljóða.  

Nánari upplýsingar um rannsóknina og fyrirkomulag verður kynnt fyrir 

áhugasömum. Þeir sem hafa áhuga mega gjarnan senda mér tölvupóst á 

ha080296@unak.is eða skilaboð hér til þess að fá kynnisbréf og nánari 

upplýsingar.  

Leitað er eftir viðmælendum samkvæmt snjóbolta- og tilgangsúrtaki, það 

væri gott ef sem flestir sjái sér fært um að deila þessu áfram. 

Kærar þakkir 

Kristín Hrönn 
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf og samþykki 

 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar: 
Hver er upplifun foreldra af sérkennslu í 

leikskólum? 
Ágæti viðtakandi 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn á sérkennslu í 

leikskólum. Tilgangur rannsóknar er að fá upplýsingar um reynslu foreldra af 

sérkennslu í leikskólum. Rannsóknin er svokölluð eigindleg rannsóknaraðferð 

nánar tilgetið viðtals rannsókn þar sem gögnum verður safnað með viðtölum 

við fólk sem hefur reynslu af sérkennslu í leikskólum.  

Gögnum verður safnað með viðtölum sem verða tekin á þeim stöðum sem 

viðmælendur velja. Alla jafnan verður tekið aðeins eitt um það bil 40 mín. 

langt viðtal við hvern þátttakenda. Viðtölin verða hljóðrituð og eftir að þau 

hafa verið afrituð orðrétt er upptakan eyðilögð. Í afrituninni er nöfnum og 

staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til 

ákveðinna einstaklinga.  

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða 

meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið 

að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. 

Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað á meðan á rannsókn stendur. 

Frumgögnum, ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt að 

rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar 

ópersónugreinanlegar. Leiðsagnakennarinn minn er Anna Elísa Hreiðarsdóttir 

dósent við Háskólann á Akureyri.  

Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni 

og geta hætt án útskýringa á ákvörðun sinni til rannsakenda.  

 

Kær kveðja, 

með von um góðar undirtektir, 

Kristín Hrönn Árnadóttir  
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Samþykkisyfirlýsing 

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og 

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

 

Virðingarfyllst 

 

Dagsetning og nafn eða merki í stað nafns 

______________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 3 Viðtalsrammi 

 

Geturðu sagt mér lítilega frá barninu sem um ræðir? 

1. Hvenær vaknaði grunur um að barnið þitt þyrfti aukna aðstoð í 

leikskólanum? Hvers vegna og hver var þín upplifun? 

2. Hver var þín upplifun af samskiptum milli þín og leikskólans? 

Fékkstu þær upplýsingar sem þú þurftir á að halda?  

3. Hvaða ferli fór í gang? 

 Hver var þín upplifun? 

 Varst þú sammála? 

 Varst þú þátttakandi í ferlinu? 

4. Hvað var gert til þess að aðstoða barnið þitt, í leikskólanum, heima 

eða annars staðar? 

5. Hvaða upplýsingar fékkstu varðandi stöðu barnsins? Var eitthvað 

sérstakt sem þú hefðir viljað vita? 

6. Hvað með eftirfylgni, hver var hún og hvernig var henni fylgt eftir? 

7. Hvernig var framhaldið við skil skólastiga, var samfella í 

sérkennslu/aðstoð sem barnið fékk? 

8. Hver var upplifun þín af sérkennslu barnsins í heild í leikskólanum? 

9. Hver var árangurinn? 

 


