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Ágrip  

 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna reynslu mæðra barna með greiningu á 

einhverfurófi af skólagöngu barnanna og  sýn umsjónarkennara á virka þátttöku þeirra í 

skólanum. Rannsóknin var eigindleg og gagna aflað með hálfopnum viðtölum við fjórar 

mæður sem áttu börn á unglingastigi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu skólaárið 

2013-14 og umsjónarkennara barnanna. Kenningar um sjónarhorn á fötlun, félagslega 

mótun og félagsauð voru notaðar til að greina og túlka niðurstöður.  

Niðurstöður leiddu í ljós að mæðurnar gegndu mikilvægu hlutverki í námi barna sinna. 

Börnin treystu á mæðurnar en tjáðu sig lítið um þarfir sínar í skólanum. Skólaumhverfið 

reyndi mikið á börnin sem áttu erfitt með að fóta sig. Viðhorf og skilningur 

umsjónarkennara hafði mikil áhrif á líðan barna og mæðra en þær voru nær eingöngu í 

samskiptum við þá. Þær mæður sem höfðu átt í samskiptum við skólastjórnendur höfðu 

af því slæma reynslu. Samstarf heimilis og skóla var oftast óformlegt og höfðu skólarnir 

sjaldnast frumkvæði að samskiptum. Hlutverk umsjónarkennaranna var óskýrt og 

mótaðist af ríkjandi viðhorfum innan skólanna. Sumum þeirra fannst erfitt að mæta 

þörfum barnanna í stórum nemendahópum sem hentuðu börnunum illa. Stuðningur við 

börnin var ólíkur eftir skólum en var sjaldan mótaður út frá þörfum þeirra. Einn skólanna 

skar sig úr og var samstarf og stuðningur veittur út frá þörfum barnsins með góðum 

árangri og endurspeglaðist í góðu samstarfi heimilis og skóla og ánægju barns, móður og 

umsjónarkennara. 
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Abstract 

The importance of mothers in the schooling of children on the autistic spectrum. 

 

The goal of this study is to explore the school experiences of mothers of children on the 

autistic spectrum. The classroom teachers of the children were also interviewed to gain 

insight into their involvement and attitudes toward the children, in addition  to how the 

teachers and mothers view their roles. The study was qualitative and the information 

was gathered with half-open interviews with four mothers who had teenage children in 

the upper levels of Reykjavik elementary schools in the school year 2013-2014. Theories 

of perspectives on disabilities and impairments,  social contructionism and  social capital 

were used to analyze and interpret results.  

The results show that the mothers played an important role in their childrens 

education. The children put their trust in their mothers but didn´t express their needs 

much in school. The school environment was difficult for the children who found it hard 

to find their bearings. The understanding and attitude of the classroom teacher had a 

profound impact on the childs and mothers  wellbeing as they communicated almost 

solely with them. The mothers who had communicated with school administrators did 

not have positive experiences.   

Cooperation between the school and the homes was informal and the schools rarely 

initiated them. The role of the classroom teachers was unclear and shaped by prevailing  

views within each school. Some found it difficult to meet the childrens needs in a large 

student group which suited them poorly. Support for the children varied between 

schools but was rarely developed with the needs of the children in mind. One school 

stood out from the others  and had the needs of the child in the forefront. It was 

successful in its cooperation between the school and the home which was reflected in 

the positive experience of the child, the mother and the class teacher.  

.  
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1 Inngangur  

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að hlutverk grunnskóla sé að veita öllum 

nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar, leikni og færni sem búi þá undir þátttöku í 

lýðræðisþjóðfélagi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012). Nemendahópar eru 

margbreytilegir og þarfir þeirra misjafnar. Með stefnunni um skóla án aðgreiningar eiga 

allir nemendur hér á landi að hafa jöfn tækifæri til náms og eiga rétt á námi við hæfi í 

almennum grunnskólum.  

Í þessari rannsókn er leitast við að varpa ljósi á reynslu fjögurra mæðra af skólagöngu 

barna sinna en börnin eiga það sameiginlegt að vera með greiningu á einhverfurófi. 

Skólaganga þeirra er rakin og dregið fram það sem vel hefur gengið og það sem betur 

hefði mátt fara. Umsjónarkennarar barnanna lýsa einnig reynslu sinni og hvernig þeim 

hefur tekist að mæta þörfum barnanna. 

Samstarf heimilis og skóla stuðlar að farsælli skólagöngu og bera skólar ábyrgð á að 

koma á slíku samstarfi og viðhalda því meðan á henni stendur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að foreldrar barna 

með skerðingar eru óánægðari með samstarf við skóla barna sinna og aðgengi að 

stuðningi innan skólans fyrir barnið en foreldrar barna sem ekki eru með skerðingar (Dóra 

S. Bjarnason, 2010; Humphrey og Lewis, 2008; Montes, Halterman og Magyar, 2009; 

Sólveig Guðlaugsdóttir, 2002). 

Í rúman áratug hef ég starfað í grunnskóla, lengst sem umsjónarkennari en síðustu ár 

sem sérkennari. Áður starfaði ég sem þroskaþjálfi og hef því alla starfsævina verið í 

samstarfi við foreldra og börn með einum eða öðrum hætti auk samstarfs við allt það 

góða samstarfsfólk sem á vegi mínum hefur orðið. Í starfi mínu sem kennari hefur 

samstarf við heimili í flestum tilfellum falist í formlegum foreldraviðtölum, tilfallandi 

tölvupóstum og símtölum. Umfangsmesta samstarfið hefur verið í tengslum við 

nemendur á einhverfurófi. Það hefur helst falist í að skipuleggja námsumhverfi barnsins 

í skólanum og heima fyrir, vinna með félagsfærni og yfirfærslu á milli heimilis og skóla og 

að undirbúa breytingar heima og í skóla. Samstarfið hefur að mestu verið við mæður 

barnanna og er reynsla mín sú að feðurnir haldi sig til hlés en séu mæðrunum til stuðnings 

á fundum og í öðru formlegu samstarfi. Það er í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Dóru S. Bjarnason frá 2010 þar sem í ljós kom, í viðtölum við foreldra fatlaðra barna, að 

mæður voru í lykilhlutverki varðandi samskipti við þjónustuaðila og héldu utan um 

málefni barna sinna (Dóra S. Bjarnason, 2010). 
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Í gegnum störf mín sem þroskaþjálfi, umsjónarkennari og sérkennari hefur samstarf 

mitt við mæður barna á einhverfurófi verið farsælt. Ég hef kynnst mæðrum barna á 

yngsta stigi grunnskóla og sem hafa nýlega fengið greiningu barns síns á einhverfurófi. 

Flestar mæðranna hafa tjáð sig um vanlíðan, þær hafa haft áhyggjur af börnum sínum og 

ekki vitað hvernig þær geti stutt við þau. Mæðurnar hafa gjarnan tjáð sig um skort á 

skilningi á þörfum barna sinna innan skólans. Í störfum mínum með mæðrum hefur tekið 

tíma að byggja upp traust en traust í samskiptum á milli heimilis og skóla er lykilatriði í 

árangursríku samstarfi (Turnbull og Turnbull, 2006). Ég hef upplifað að mæðurnar hafi 

treyst mér fyrir börnum sínum og hefur þetta gagnkvæma traust veitt mér öryggi í minni 

vinnu og stuðlað að góðum samskiptum. Foreldrar þurfa að bera traust til starfsfólks 

skóla og vera þess fullvissir að hagur barnsins sé hafður að leiðarljósi í öllu skólastarfi. 

Traustið þarf að vera gagnkvæmt, starfsfólk þarf að finna að þeim sé treyst í störfum 

sínum og standi undir væntingum foreldra (Turnbull og Turnbull, 2006). Ég hef einnig lagt 

mig fram um að hafa mæður og börn með í ráðum og stuðla þannig að sem bestum 

stuðningi við barnið. Ef ekki er gætt að því að spyrja barnið og foreldra þess er hætta á 

að ákvarðanir sem teknar eru henti ekki barninu (Kluth, 2003).  

Áhersla rannsóknarinnar er á reynslu mæðranna sem fylgt hafa börnum sínum í 

gegnum skólagönguna en einnig hef ég áhuga á að fá fram reynslu umsjónarkennara, 

hvernig þeir upplifa hlutverk sitt og helstu áskoranir þeirra. Í Aðalnámskrá grunnskóla er 

umsjónarkennurum ætlað stórt hlutverk. Þeim er ætlað að bera ábyrgð á námi nemenda 

sinna, þroska, líðan og velferð (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012). Samkvæmt 

grunnskólalögum er grunnskólanum ætlað að stuðla að samstarfi heimilis og skóla (lög 

um grunnskóla nr. 91/2008) og í Aðalnámskrá kemur fram að skólar beri ábyrgð á að 

koma á og viðhalda samstarfi við foreldra út skólagönguna og gegni umsjónarkennarar 

lykilhlutverki í samstarfi heimilis og skóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012). 

Ég tel því mikilvægt að fá fram reynslu umsjónarkennara barnanna af því að mæta 

þörfum þeirra í daglegu skólastarfi með fjölbreyttum nemendahópum. 

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er að auka skilning umsjónarkennara, annarra kennara, 

stjórnenda og starfsfólks skóla á þörfum nemenda á einhverfurófi. Með því að nýta það 

sem vel hefur gefist að mati mæðra og umsjónarkennara má stuðla að betri árangri í námi 

og vellíðan hjá nemendum.  
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1.1 Markmið og rannsóknarspurningar  

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast innsýn í reynslu mæðra af skólagöngu barna sinna 

í grunnskóla frá upphafi skólagöngu til unglingastigs, túlkun mæðra og umsjónarkennara 

á hlutverk sitt gagnvart börnunum og sýn umsjónarkennara til barnanna. 

Rannsóknarspurningar eru: 

 Hver er reynsla mæðra barna með greiningu á einhverfurófi af skólagöngunni? 

 Hvernig upplifa mæður og umsjónarkennarar hlutverk sitt gagnvart börnum 

með greiningu á einhverfurófi? 

 Hver er sýn umsjónarkennara til barna með greiningu á einhverfurófi sem 

virkra þátttakenda í skólanum? 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Í fyrsta kafla er greint frá bakgrunni rannsóknarinnar, vali á 

viðfangsefni, markmiðum, tilgangi með rannsókninni og rannsóknarspurningar kynntar. 

Annar kafli fjallar um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Kynntar eru kenningar og 

hugtök sem beitt er í rannsókninni auk stöðu þekkingar. Þriðji kafli fjallar um 

aðferðafræði rannsóknarinnar, rannsóknarsnið og rannsóknaraðferð við gagnaöflun, 

gagnagreiningu, túlkun niðurstaðna, styrkleika og takmarkanir rannsóknarinnar, 

leyfisöflun og siðferðileg atriði. Í fjórða kafla eru viðmælendur kynntir auk kynningar á 

börnunum. Niðurstöður eru kynntar í fimmta kafla, dregin saman þau þemu sem komu 

fram við greiningu gagna og helstu niðurstöður teknar saman í samantekt. Í sjötta kafla 

eru umræður þar sem rannsóknarspurningar eru ræddar í ljósi þess fræðilega bakgrunns 

sem rannsóknin byggir á og í sjöunda kafla er fjallað um helsta lærdóm af 

rannsóknarvinnunni. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Hér verður gerð grein fyrir þeim fræðilega grunni sem rannsóknin byggir á. Fjallað verður 

um kenningar og hugtök sem beitt er í rannsókninni. Fyrst verður gerð grein fyrir 

félagslegum mótunarkenningum, þá er fjallað um kenningar um félagsauð, ólík 

sjónarhorn á fötlun, einhverfurófið og skóla án aðgreiningar. Að lokum verður sagt frá 

innlendum og erlendum rannsóknum sem byggja á svipuðum viðfangsefnum og þessi 

rannsókn. 

2.1 Félagslegar mótunarkenningar 

Félagslegar mótunarkenningar (e. social constructionism) eru einn þráður félagslegrar 

hugsmíðahyggju þar sem gildi, viðhorf og sýn fólks mótast af menningu og umhverfi. Með 

félagslegum mótunarkenningum er leitast við að skilja hvaða merkingu fólk leggur í 

reynslu sína. Hugsmíð er sú hugmynd sem einstaklingar gera sér af eigin veruleika og 

byggir meðal annars á reynslu þeirra af samskiptum við annað fólk og af umhverfi sínu. 

Veruleikinn birtist fólki á ólíkan hátt og getur hvorki talist réttur né rangur þar sem enginn 

einn sannleikur er til. Túlkun og upplifun af atburðum kalla fram merkingu fyrir 

einstaklinga og móta þannig veruleikann fyrir hvern og einn hverju sinni (Berger og 

Luckmann, 1967; Bogdan og Biklen 1998; Danforth og Smith, 2005; Flick, 2004; 

Schwandt, 2007). Með sífelldri endurskoðun á eigin reynslu mótast og þróast hugsmíð 

einstaklings á hverjum tíma. Þannig hafa einstaklingar áhrif á samfélag sitt í gegnum 

skynjun sína og mótast jafnframt af samfélaginu (Berger og Luckmann, 1967; Dóra S. 

Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2007; Flick, 2004; Schwandt, 2007).  

Félagslegar mótunarkenningar gera rannsakanda kleift að skilja hvernig reynsla mótar 

viðhorf, gildi og skilning viðmælenda. Með því að beita félagslegum mótunarkenningum 

við að túlka og greina rannsóknargögn fær rannsakandinn verkfæri til að reyna að skilja 

upplifun viðmælenda af raunveruleika sínum út frá sjónarhorni þeirra. Veruleiki 

mæðranna í þeirri rannsókn sem hér birtist hefur meðal annars mótast af reynslu þeirra 

af móðurhlutverkinu, því að eiga barn með skerðingu og félagslegri reynslu þeirra af 

samskiptum við annað fólk, svo sem starfsfólk í skóla barna þeirra. Umsjónarkennarar 

þróa með sér þekkingu og skilning í gegnum nám og störf. Þeir eiga í samskiptum við 
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nemendur sína, foreldra þeirra, samstarfsfólk og annað fagfólk og þróa þannig eigin 

hugsmíð.  

2.2 Félagsauður 

Kenningar um félagsauð (e. social capital) eru byggðar á hugmyndum Bourdieu um 

félagslega mismunun (Bourdieu, 1986) og hugmynda Coleman og Putnam um félagsnet 

og félagsauð. Félagsnet er það fólk sem einstaklingar hafa aðgang að innan fjölskyldu 

sinnar, hópa og samfélags og byggjast á trausti og tengslum. Félagsauður felst í því að 

hafa aðgang að félagslegum samböndum og möguleikum einstaklinga á að nýta sér þau 

í daglegu lífi (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2007; Gestur Guðmundsson, 

2012; Putnam, 2001).  

Skoskir fræðimenn sem standa að rannsóknarverkefninu AERS (Applied Educational 

Research Scheme) hafa unnið skilgreiningu á félagsauði út frá hugmyndum Bourdieu, 

Coleman og Putman. Skilgreining þeirra er víðari en fyrri sem komið hafa fram og byggir 

á trausti, tengslum og sameiginlegum gildum (Dóra S. Bjarnason, 2010). Þeir skilgreina 

hugtakið félagsauð sem þann auð sem býr í félagslegum samböndum og þann ávinning 

sem fólk öðlast í samskiptum við fjölskyldu, önnur tengslanet og samfélög. Félagsauður 

felst meðal annars í því að hafa félagsleg sambönd og að geta nýtt sér þau og styrkt í 

daglegu lífi (Ozga, Hulme og McGonnigal, 2008). Samkvæmt skosku fræðimönnunum 

skiptist félagsauður í þrjá þætti: Í fyrsta lagi bindandi félagsauð (e. bonding social capital) 

sem þróast í nánum tengslum við fjölskyldu og vini. Hann getur verið einsleitur þar sem 

einstaklingar innan hópsins geta haft svipuð áhugamál og viðhorf. Í öðru lagi er brúandi 

félagsauður (e. bridging social capital) sem þróast í tengslum við fólk sem tilheyrir öðrum 

hópum og hefur ólíkan bakgrunn. Í þriðja lagi er rætt um tengjandi félagsauð (e. linking 

social capital) sem felst í fjarlægari tengslum manna á milli sem hafa ólíka valdastöðu og 

fólk með ólík viðhorf, þekkingu og bakgrunn mætist (Allan, 2010; Dóra S. Bjarnason og 

Gretar L. Marínósson, 2007). Bindandi félagsauður getur fylgt kennurum allan 

kennsluferil þeirra og stuðlað að íhaldsemi og einsleitni í störfum þeirra. Brúandi 

félagsauð er hægt að byggja upp í gegnum samvinnu ólíkra hópa eins og foreldra og 

fagfólk (Ozga, Hulme og McGonnigal, 2008). 
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Félagsauður byggist þannig upp sem tengslanet þar sem hver einstaklingur nýtur 

virðingar innan hóps fólks með lík eða ólík viðhorf og svipaða eða mismunandi 

valdastöðu, veitir aðgang að sameiginlegum auði hópsins og styður við félagsauð annarra 

í hópnum (Dóra S. Bjarnason, 2009 og 2010). Í þessari rannsókn er skilgreining skosku 

fræðimannanna notuð við túlkun gagna. 

Kenningar um félagsauð snúast um tengsl fólks og henta því vel til að varpa ljósi á 

aðgengi og hindranir í samstarfi heimilis og skóla. Félagsauður veitir upplýsingar um 

stöðu mæðra meðal fjölskyldu og vina, í nærsamfélagi og í tengslum við skóla. 

Félagsauður mæðranna er áhrifavaldur í stöðu þeirra gagnvart skólanum og möguleikum 

þeirra á að hafa áhrif fyrir hönd barna sinna. Einnig veitir félagsauður upplýsingar um 

stöðu umsjónarkennara innan skólans og möguleika þeirra á að hafa áhrif á eigin störf 

með formlegum og óformlegum hætti sem mótast af þeim félagsauð sem þeir búa yfir 

innan og utan skólans (Dóra S. Bjarnason, 2010). 

2.3 Virk fullgild þátttaka  

Hugtakið virk fullgild þáttaka (e. full active participation) má skilgreina á út frá 

mismunandi samhengi. Í víðu samfélagslegu (makró) samhengi er átt við lýðræðislega 

þátttöku og aðgengi að samfélagsathöfnum. Í stofnanalegu (meso) samhengi má líta á 

aðgengi að björgum stofnunar til dæmis skóla og í hóp (micro) merkir hugtakið þátttaka 

og aðgengi að hópum svo sem námshópum (Ferguson, 2001).  

2.4 Fræðileg sjónarhorn á fötlun 

Hér verða kynntar þær fræðilegu nálganir sem ríkjandi eru varðandi sýn á fatlað fólk og 

móta skilning og viðhorf samfélagsins í þess garð. Læknisfræðilegt sjónarhorn á fötlun 

var ríkjandi á Vesturlöndum frá 19. öld og langt fram eftir 20. öldinni. Áhrifa þess gætir 

enn í samfélaginu en síðustu áratugina hafa félagsleg sjónarhorn á fötlun verið ríkjandi 

(Rannveig Traustadóttir, 2003 og 2006). Félagsleg sjónarhorn á fötlun eru nokkur en hér 

verða breska félagslega sjónarhornið og norræna tengslalíkanið á fötlun kynnt. 

Samkvæmt læknisfræðilega sjónarhorninu er áhersla lögð á líkamlega og andlega 

röskun eða skerðingu og á þá fötlun sem skerðingin er talin valda. Þá telst vandinn liggja 

hjá einstaklingnum og fötlun og skerðing eru samheiti. Fötlunina þarf að meðhöndla og 
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leitast er við að uppræta skerðinguna, eða draga úr einkennum hennar og afleiðingum. 

Sýn þeirra sem aðhyllast læknisfræðilegt sjónarhorn felur í sér að vandinn búi í 

einstaklingnum og að hann þurfi tiltekna hæfingu, þjálfun eða aðstoð umfram það sem 

ófatlaðir einstaklingar teljist þurfa til að draga úr fötluninni og hæfa hann að umhverfinu. 

Með þjálfun sé til dæmis stuðlað að aukinni færni sem dregur úr fötlun. Út frá þessu 

sjónarhorni liggur beint við að einstaklingar þarfnist verndar og að þeir séu fremur 

þiggjendur en stjórnendur í sínu lífi (Barnes, Mercer og Shakespeare, 2000; Goodley, 

Hughes og Davis, 2012; Rannveig Traustadóttir, 2003 og 2006). Mikil gagnrýni hefur verið 

á læknisfræðilega sjónarhornið á síðari árum sem beinist að því að það taki hvorki tillit til 

umhverfis, menningar né samfélaga og að fatlað fólk sé skilgreint út frá líkamlegum og 

andlegum vanköntum en ekki persónu þess (Shakespeare, 2007). 

Eins og áður var getið eru félagsleg sjónarhorn á fötlun nokkur og má finna 

áherslumun á milli þeirra þar sem ekki er til ein ákveðin skilgreining á fötlun. Breska 

félagslega sjónarhornið er elsta líkanið en það spratt fram vegna baráttu fatlaðs fólks og 

hagsmunahópa þess fyrir eigin hagsmunum og rannsókna fatlaðra fræðimanna á seinni 

áratugum síðustu aldar. Samkvæmt breska félagslega sjónarhorninu eiga hindranir í 

umhverfinu stóran þátt í að skapa fötlun einstaklingsins en ekki skerðing hans. Með því 

að gera breytingar í umhverfinu gerir það einstaklingum með fötlun auðveldara að verða 

virkir þátttakendur í samfélaginu (Barnes o.fl., 2000; Rannveig Traustadóttir, 2003 og 

2006; Thomas, 2004). Shakespeare (2007) lítur þó svo á að breska sjónarhornið hafi 

þjónað sínum tilgangi og nú sé tími til kominn að endurskilgreina það. Líkanið sé ekki 

lengur hægt að nýta sem fræðilegan grundvöll vegna þess hve miklir annmarkar séu á 

því. Fötlun, skerðing og umhverfi séu flóknari ferli en svo að hægt sé að varpa allri 

ábyrgðinni yfir á samfélagið og hindranir þess. 

Á áttunda og níunda áratug síðustu aldar kynntu fræðimenn á Norðurlöndum til 

sögunnar hugmyndir sem nefndar hafa verið norræna tengslalíkanið. Í norræna 

tengslalíkaninu má greina sameiginleg sjónarhorn sem byggja á tengslum fatlaðs fólks og 

umhverfis. Samvæmt líkaninu sé misvægi á getu fatlaðs fólks og kröfum samfélagsins 

sem geri ekki ráð fyrir margbreytileika og þetta samspil einstaklings og umhverfis valdi 

fötlun. Þess vegna sé fötlun aðstæðubundin og hafi áhrif á líf fólks með fötlun í sumum 
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aðstæðum en ekki öðrum, til að mynda sé einstaklingur sem er blindur ekki fatlaður 

þegar hann tali í síma (Tøssebro, 2004).  

Fötlun er afstæð í ýmsum skilningi og eru skilgreiningar á fötlun mismunandi á milli 

landa. Menning og hefðir þjóða móta hugmyndir um fötlun og Þannig getur einstaklingur 

í einu landi verið skilgreindur með fötlun en ekki í öðru landi (Kristín Björnsdóttir, 2009; 

Rannveig Traustadóttir, 2006; Tøssebro, 2004). Félagsleg og læknisfræðileg sjónarhorn 

eru gagnleg til að skilja og túlka þau viðhorf sem barnið mætir í skólanum og þær 

væntingar sem mæður þeirra gera fyrir þeirra hönd á þeim vettvangi.  

2.5 Einhverfurófið 

Einstaklingar með greiningu á einhverfurófi eru eins ólíkir og þeir eru margir. Sumir eiga 

erfitt með snertingu og aðrir ekki, sumir sækja í félagsskap en aðrir vilja frekar vera í næði 

og verja tíma í einrúmi. Sumir tala mikið en aðrir lítið en margir einstaklingar á 

einhverfurófi hafa lýst vanlíðan í tengslum við skynjun á áreitum í umhverfinu s.s. í 

hávaða, við snertingu og við ýmsar aðrar aðstæður (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2013; Kluth, 

2010). Skilgreiningar á einhverfu byggjast á læknisfræðilegu sjónarhorni þar sem notuð 

eru mælitæki til að greina skerðingar en segja lítið annað um einstaklingana. Þroski og 

skynjun einstaklinga á einhverfurófi af umhverfi sínu er persónubundin og því mikilvægt 

að þeim sé mætt út frá eigin forsendum óháð þeirri greiningu sem þeir hafa fengið 

(Savarese, 2013). Einhverfa er talin vera röskun á taugaþroska í heila. Röskunin veldur 

ákveðnum einkennum í hegðun sem hafa mismunandi birtingarform (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir og Evald Sæmundsen, 2014). Einkennin koma helst fram í félagslegu samspili, 

boðskiptum og í einhæfri, endurtekinni hegðun. Til að fá greiningu á einhverfurófi þarf 

einstaklingur að sýna ákveðinn fjölda einkenna og styrkur þeirra þarf að uppfylla ákveðin 

greiningarviðmið (Evald Sæmundsen, 2013; Kluth, 2010). Undanfarin ár hefur greiningum 

á einhverfu fjölgað sem rekja má til aukinnar þekkingar foreldra og fagfólks á röskuninni 

(Wazana, Besnahan og Kline, 2007) og breyttra greiningaviðmiða, fullkomnari 

mælingatækja og víðari skilgreiningar á einhverfu (Chakrabarti og Fombonne, 2005). 

Greining á einhverfu getur reynst hjálpleg fyrir einstaklinginn, fjölskyldu og aðra í 

umhverfi hans og stuðlað að auknum skilningi á þörfum hans (Sigríður Lóa Jónsdóttir og 

Evald Sæmundsson, 2014).  
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2.6 Skóli án aðgreiningar 

Árið 1994 var haldin ráðstefna í borginni Salamanca á Spáni um menntun nemenda með 

sérþarfir. Á ráðstefnunni var samþykkt viljayfirlýsing um réttindi fatlaðra nemenda til 

menntunar af flestum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna og ýmsum yfirþjóðlegum 

stofnunum. Í yfirlýsingunni kemur fram að skólum beri að koma til móts við alla 

nemendur, veita þeim menntun óháð fötlun og atgervi og að nám og kennsla taki mið af 

þörfum hvers og eins (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2014; Steingerður 

Ólafsdóttir o.fl., 2014). Ísland var meðal þeirra þjóða sem undirrituðu yfirlýsinguna og í 

kjölfarið varð stefnan sem kennd er við skóla án aðgreiningar að opinberri menntastefnu 

á Íslandi (Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014). Hugtakið um skóla án aðgreiningar (e. 

inclusive education) byggir á hugmyndum um jöfnuð, félagslegt réttlæti og lýðræðislega 

þátttöku (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Í skóla án aðgreiningar er öllum nemendum veitt 

viðeigandi menntun og tækifæri til þátttöku og snýst stefnan um lýðræðisleg gildi, jöfnuð 

og félagslegt réttlæti (Dóra S. Bjarnason, 2009; Ólafur Páll Jónsson, 2011; Steingerður 

Ólafsdóttir o.fl., 2014). Skóli án aðgreiningar er ferli þar sem nám og kennsla eru 

skipulögð á þann hátt að komið er til móts við fjölbreytta hæfileika og þarfir nemenda 

óháð fötlun (Danforth og Smith, 2005; Dóra S. Bjarnason, 2003). Allir nemendur eiga að 

tilheyra skólasamfélaginu og er mikilvægt að skapa þá menningu að enginn sé útilokaður 

frá því samfélagi. Tryggja þarf að allir nemendur séu hluti af almennum bekk í félags- og 

námslegum skilningi (Ferguson, 2006; Hermína Gunnþórsdóttir, 2014; Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2006; Sapon-Shevin, 2007; Tetler, 2005). Stefnan um skóla án aðgreiningar 

hefur þróast á undanförnum áratugum í takt við breytingar í samfélaginu. Hugtakið skóli 

margbreytileikans er nú notað samhliða hugtakinu um skóla án aðgreiningar. Hugtakið 

um skóla margbreytileikans er víðara en hugtakið um skóla án aðgreiningar og hentar því 

betur í fjölmenningarlegu samfélagi. Hugtakið um skóla margbreytileikans sprettur úr 

félagslegum, menningarlegum, sögulegum, sálfræðilegum, siðfræðilegum og 

stofnanabundnum þáttum (Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014) og snýst um að breyta 

skipulagi og vinnubrögðum skóla með það að markmiði að auka lýðræði innan og utan 

hans (Danforth og Smith, 2005). 
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Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar birtist í lögum og reglugerðum. Í lögum 

um grunnskóla segir að nemendur með sérþarfir eigi rétt á að komið sé til móts við þarfir 

þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar og að fá sérstakan stuðning í námi í 

samræmi við þarfir þeirra (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í reglugerð um nemendur 

með sérþarfir í grunnskólum kemur skýrt fram að grunnskólinn skuli koma til móts við 

náms- og félagslegar þarfir nemenda með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að 

leiðarljósi (reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 segir um nám í skóla án aðgreiningar að tækifæri 

nemenda eigi að vera jöfn, óháð atgervi og aðstæðum hvers og eins. Áhersla er lögð á að 

útrýma mismunun og aðgreiningu í skólum. Bera á virðingu fyrir fjölbreytileika og 

mismunandi þörfum nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012). Í 

niðurstöðum úr íslenskum rannsóknum um skóla án aðgreiningar kemur fram að 

skólastefnan sé umdeild og skilningur á hugtakinu mismunandi. Þörf sé á gagnrýni og 

hvetjandi umræðu sem snerti öll svið skólastarfsins um skóla án aðgreiningar og 

framkvæmd stefnunnar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006; Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 

2014). 

 

2.7 Staða þekkingar  

Fjölmargar rannsóknir, innlendar og erlendar hafa verið gerðar sem fjalla um svipuð 

viðfangsefni og gert er í þeirri rannsókn sem hér birtist. Niðurstöður rannsóknar 

Snæfríðar Þóru Egilson og Söru Stefánsdóttur (2014) um reynslu foreldra fatlaðra barna 

af þjónustu Fjölskyldudeildar Akureyrarbæjar leiddu í ljós að huga þyrfti sérstaklega að 

fjölskyldum barna með lítt sýnilegar skerðingar eins og einhverfu. Foreldrar barna á 

einhverfurófi voru síður ánægðir með þjónustuna en foreldrar barna með aðrar 

skerðingar. Hugsanlega þyrftu þessar fjölskyldur annars konar stuðning en foreldrar 

barna með aðrar skerðingar og þörf væri á að huga að álagi á heimili og félagslegri 

þátttöku barnanna (Snæfríður Þóra Egilson og Sara Stefánsdóttir, 2014). 

Í bandarískri rannsókn frá 2009 var könnuð ánægja foreldra fatlaðra barna varðandi 

skóla- og velferðarþjónustu og aðgengi barna þeirra að þjónustu skólanna. Borin voru 

saman svör foreldra barna með greiningu á einhverfurófi og foreldra barna með aðrar 
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greiningar. Í ljós kom að fimmtungur foreldra barna á einhverfurófi var óánægður sem 

var mun hærra hlutfall en hjá foreldrum barna með aðra fötlun. Þegar foreldrar barna á 

einhverfurófi voru spurðir um aðgengi að þjónustu skóla töldu tæplega þriðjungur 

foreldra barna á einhverfurófi erfiðleikum háð að fá þjónustu frá skóla sem var þrefalt 

stærri hópur en hjá foreldrum barna með aðra fötlun. Foreldrarnir töldu þjónustu skóla 

við börnin takmarkaða og einnig væri skortur á hæfu starfsfólki. Niðurstöður sýndu fram 

á að erfiðleikar sem mættu foreldrum barna á einhverfurófi voru meiri en hjá foreldrum 

barna með aðra fötlun (Montes o.fl., 2009). Þetta er í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar Dóru S. Bjarnason frá 2010 sem sýndu fram á að foreldrar fatlaðra barna, í 

öllum aldurshópum sem rannsóknin tók til, töldu sig þurfa að berjast fyrir því að börn 

þeirra fengju þá þjónustu sem þau hefðu þörf fyrir innan grunnskólans og að foreldrar 

barna með greiningu á einhverfurófi virtust eiga við einna mestan vanda að stríða hvað 

þetta varðaði.  

Í niðurstöðum úr fyrrnefndri rannsókn Dóru S. Bjarnason (2010) komu fram sterk 

tengsl á milli félagsauðs foreldra og aðgengis að stuðningi í skólum barna þeirra. Því meiri 

sem brúandi og tengjandi félagsauður foreldra var, því öruggari og jákvæðari voru þeir 

varðandi eigin getu til að hafa áhrif á skólagöngu barna sinna. Þeir foreldrar sem höfðu 

minni félagsauð gerðu minni kröfur fyrir hönd barna sinna og treystu fremur á fagfólk og 

þjónustuaðila. Þriðji hópur foreldra hafði lítið aðgengi að félagslegum auð og var 

þakklátur fyrir þá þjónustu sem bauðst. Í þessum hópi var algengara en í hinum tveimur 

að annað foreldrið, oftast móðirin, sinnti fremur þörfum barnsins og samskiptum við 

þjónustuaðila en feðurnir (Dóra S. Bjarnason, 2010).  

Í meistararitgerð Helgu Hafdísar Gísladóttur (2015) var fjallað um reynslu mæðra 

barna á einhverfurófi af skólagöngunni og samskipti mæðra við kennara og fagfólk í 

grunnskóla barna sinna. Niðurstöður leiddu í ljós tengsl á milli félagsauðs mæðra, 

aðkomu þeirra að skólastarfi og samskipta við fagmenn skólanna. Mæður sem bjuggu yfir 

miklum félagsauði voru sjálfsöruggari og gerðu kröfur fyrir hönd barna sinna. Þær mæður 

sem ekki bjuggu yfir miklum félagsauði hikuðu við að setja fram kröfur, sýndu of mikla 

tillitssemi, voru óframfærnar og vildu ekki valda kennurum óþægindum.  

Í rannsókn um skóla án aðgreiningar í skólum á Íslandi og í Hollandi kom fram 

misræmi á milli stefnu og framkvæmdar í báðum löndunum. Þekking og túlkun kennara 
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á stefnunni var óljós og skoðanir þeirra skiptar. Viðhorf kennara til nemenda og skipulag 

innan skóla hafði áhrif á möguleika nemenda til menntunar. Umsjónarkennarar upplifðu 

álag vegna nemenda með sérþarfir. Samráð umsjónarkennara og sérkennara var 

takmarkað þar sem ekki var gefinn tími til samráðs. Stuðningsfulltrúar voru stundum í 

bekkjum en þekking þeirra var takmörkuð. Kennarar vildu sjá meira samstarf á milli 

starfsfólks og skýrari hlutverk hvað varðaði ábyrgð og framkvæmd í kennslu nemenda 

með sérþarfir. Aðgreiningu var að finna í skólum og fólst hún meðal annars í því að hluti 

nemenda stundaði nám í sérdeildum og var ekki með bekkjarfélögum sínum í skólanum. 

Aðgreining gat einnig verið til staðar þó nemendur væru saman í hópum, kennsla var oft 

miðuð út frá meðalnemanda og nemendur sem ekki féllu inn í hópinn gátu verið áskorun 

fyrir kennarann. Það olli því að nemendur fengu ekki þann stuðning sem þeir þurftu til að 

ná hámarks árangri í námi. Með þessu var gert upp á milli nemenda sem höfðu ólík 

tækifæri til náms vegna viðhorfa kennara (Hermína Gunnþórsdóttir, 2014; Hermína 

Gunnþórsdóttir og Dóra S. Bjarnason, 2014). 

Hliðstæðar niðurstöður var að finna í sænskri rannsókn á framkvæmd stefnunnar um 

skóla án aðgreiningar. Skólar vildu fylgja stefnunni en framkvæmd hennar reyndist erfið. 

Margir þættir komu þar til, meðal annars reyndist menntun og þekking kennara ekki 

nægilega góð, fjármagn takmarkað og miðstýring skóla of mikil. Þekking og vel menntaðir 

kennarar með jákvætt viðhorf til nemenda, kennsluaðferðir og kennslugögn töldust því 

mikilvægir þættir í farsælu námi barna með sérþarfir (Biamba, 2016).  

Í nýlegum íslenskum meistaraverkefnum kemur fram að viðhorf kennara til 

stefnunnar um skóla án aðgreiningar sé almennt jákvætt en framkvæmd hennar reynist 

flókin. Þar mætast ólík sjónarmið og skortur sé á fjármagni og stuðningi við kennara 

(Ólafía María Gunnarsdóttir, 2015; Rannveig Klara Matthíasdóttir, 2012; Þórhildur Ýr 

Jóhannesdóttir, 2016). Í meistararitgerð Þórhildar Ýrar Jóhannesdóttur (2016) kom fram 

í rýnihópum tuttugu kennara sem kenndu fjölmennum bekkjum að þeim reyndist erfitt 

að sinna þörfum nemenda með greiningu á einhverfurófi. Kennarar töldu sig ekki hafa 

næga þekkingu til að sinna þörfum allra nemenda og treystu því á þroskaþjálfa, 

sérkennara og aðra sérfræðiþjónustu. Aðgengi að sérfræðiþjónustu var með misjöfnum 

hætti á milli skóla, töldu kennarar þjónustuna oft ófullnægjandi og gagnrýndu að 

greiningar væru oft forsendur fyrir sérfræðiþjónustu. Kennarar töldu sig ekki ná að 
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kynnast nemendum á einhverfurófi nægilega vel þar sem þeir væru mikið í námsverum 

og sérdeildum en upplifðu að þeim nemendum liði betur þar en í bekk þar sem umhverfið 

væri þeim erfitt vegna hávaða. 

Í breskri rannsókn Humphrey og Lewis var rannsakað hvaða þýðingu almennur 

grunnskóli sem starfaði í anda skóla án aðgreiningar hefði fyrir nemendur á einhverfurófi. 

Meðal þess sem fram kom í niðurstöðum var að skilningur og viðhorf innan skóla 

gagnvart hugmyndinni um skóla án aðgreiningar væri lykilatriði við framkvæmd 

stefnunnar. Í sumum skólunum var breitt bil á milli hugmyndafræðinnar um skóla án 

aðgreiningar og raunveruleikans í skólastofunni. Kennarar bentu á að þeim reyndist erfitt 

að mæta þörfum nemenda á einhverfurófi í stórum nemendahópi. Nemendur á 

einhverfurófi og starfsfólk skólanna voru á sama máli um að mikið áreiti væri í 

skólaumhverfinu og að þörf væri á að nemendur gætu komist úr erfiðum aðstæðum á 

rólegri stað. Einnig kom fram að áhugi starfsfólks skipti miklu máli og góð samskipti og 

samvinna á milli starfsfólks hefði mikil áhrif á með hvaða hætti þörfum nemenda væri 

mætt (Humphrey og Lewis, 2008). 

Í breskri rannsókn frá 2012 voru könnuð vinatengsl nemenda með greiningu á 

einhverfurófi við aðra nemendur í almennum skólum. Tekin voru viðtöl við foreldra tólf 

nemenda með greiningu á einhverfurófi og kennara þeirra. Niðurstöður sýndu fram á að 

nemendum fannst krefjandi að vera í miklum félagslegum samskiptum og fannst gott að 

vera stundum einir. Foreldrar þeirra voru meðvitaðir um þörf barna sinna fyrir að vera 

ein en höfðu þó áhyggjur af því. Nánast allir foreldrarnir töldu sig bera mikla ábyrgð á að 

styðja við börn í félagslegum aðstæðum, meðal annars með því að bjóða krökkum heim 

en gerðu litlar kröfur til skóla um að styrkja félagsleg tengsl í skólanum. Kennarar töldu 

nemendurna vera samþykkta af bekkjarfélögum en væru ekki fyrsti kostur þegar kæmi 

að samskiptum. Nemendurnir urðu ekki fyrir aðkasti né útskúfun en stóðu gjarnan veikt 

félagslega og kennararnir lögðu sig fram um að hvetja þá til þátttöku. Foreldrar og 

kennarar voru sammála um að áhersla skólans væri frekar á bóklegt nám en að styðja 

þessa nemendur með markvissum hætti til aukinnar félagslegrar þátttöku og skapa 

þannig aðstæður fyrir þá til að eignast vini. Hvatning og stuðningur frá foreldrum og 

kennurum var lykilatriði í að styðja nemendur á einhverfurófi í félagslegum aðstæðum 

(Calder, Hill og Pellicano, 2013). 
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Á árunum 2008-2013 var gerð rannsókn á starfsháttum í íslenskum grunnskólum sem 

var samstarfsverkefni fjölda aðila. Meðal þess sem spurt var um í rannsókninni var 

hlutdeild foreldra í starfi skóla. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að foreldrar og 

starfsfólk skóla voru sammála um mikilvægi samstarfs heimils og skóla. Stuðningur 

foreldra við börn sín í náminu stuðlaði enn fremur að góðum námsárangri. Foreldrarnir 

töldu upplýsingastreymi milli heimilis og skóla nokkuð gott og höfðu jákvætt viðhorf til 

samstarfsins. Foreldrum fannst nokkuð auðvelt að eiga samskipti við umsjónarkennara 

en ekki eins auðvelt að eiga samskipti við aðra kennara og skólastjórnendur. 

Umsjónarkennurum fannst erfiðara að eiga í samskiptum við foreldra nemenda á 

einhverfurófi en aðra foreldra, og aðeins rúmlega tíunda hluta þeirra fannst mjög auðvelt 

að eiga samskipti við foreldra barna á einhverfurófinu (Kristín Jónsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2014).  
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3 Aðferðir og framkvæmd rannsóknarinnar 

Hér verður gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar. Fjallað er um rannsóknarsnið 

og aðferðir við gagnaöflun. Greint er frá aðferðum við val á þátttakendum, framkvæmd 

viðtala auk gagnagreiningar og úrvinnslu gagna. Í lok kaflans er fjallað um siðferðileg 

atriði er varða rannsóknina, réttmæti hennar og trúverðugleika.  

3.1 Viðfangsefni rannsóknar 

Markmið með rannsókninni er sem fyrr greinir að fá innsýn í reynslu mæðra barna á 

einhverfurófi af skólagöngunni allt frá upphafi fram á unglingastig. Einnig er augum beint 

að umsjónarkennurum barnanna, þeim áskorunum sem þeir telja sig standa frammi fyrir 

í starfi sínu og viðhorfum þeirra til barnanna. 

 Leitast var við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hver er reynsla mæðra barna með greiningu á einhverfurófi af skólagöngunni? 

 Hvernig upplifa mæður og umsjónarkennarar hlutverk sitt gagnvart börnum 

með greiningu á einhverfurófi? 

 Hver er sýn umsjónarkennara til barna með greiningu á einhverfurófi sem 

virkra þátttakenda í skólanum? 

3.2 Rannsóknarsnið og aðferðir við gagnaöflun 

Rannsóknin er byggð á eigindlegum rannsóknaraðferðum (e. qualitative research 

methods). Í eigindlegum rannsóknum er lögð áhersla á að rannsakandinn setji sig inn í 

hugarheim og umhverfi viðmælenda og reyni að skilja upplifanir þeirra af veruleikanum 

(Lichtman, 2006; Bogdan og Biklen, 1998). Eigindlegar rannsóknaraðferðir eiga rætur í 

hugmyndum fyrirbærafræði (e. phenomenology) þar sem leitast er við að dýpka skilning 

á lífsreynslu fólks (Lichtman, 2006). Eigindlegar rannsóknaraðferðir henta því vel til að 

varpa ljósi á upplifun og túlkun mæðranna af skólagöngu barna sinna og reynslu og 

viðhorf umsjónarkennaranna. 

3.2.1 Val á þátttakendum og viðtöl 

Skólarnir sem urðu fyrir valinu eru í fjórum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og voru 

á bilinu 400-700 nemendur í hverjum skóla fyrir sig. Skólarnir sem voru valdir eiga það 
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sammerkt að í þeim voru starfandi deildarstjórar sérkennslu. Kynningarbréf var sent til 

deildarstjóra sérkennslu í tölvupósti (sjá viðauka A) í sjö skólum og bárust svör frá fjórum 

sem voru tilbúnir til að taka þátt í rannsókninni. Deildarstjórarnir veittu rannsakanda 

upplýsingar um netföng og/eða símanúmer hjá mæðrum og umsjónarkennurum eftir að 

hafa leitað samþykkis þeirra. Haft var samband við hugsanlega viðmælendur og þeim 

sent kynningarbréf í tölvupósti (viðauki A) þar sem greint var frá tilgangi og fyrirkomulagi 

rannsóknarinnar. Þegar viðmælendur höfðu gefið samþykki sitt um viðtal var tekin 

ákvörðun um stað og stund. Með því að taka viðtöl í eðlilegu umhverfi viðmælenda eru 

meiri líkur á að skilja betur reynslu þeirra (Dóra S. Bjarnason, 2009). Tvær mæður kusu 

að viðtalið færi fram á heimilum þeirra, eitt viðtal fór fram á vinnustað móður og annað 

á kaffihúsi. Viðtöl við umsjónarkennara fóru fram í skólunum þar sem þeir störfuðu. Áður 

en viðtölin hófust skrifuðu viðmælendur undir upplýst samþykki (viðauki Á). Tekin voru 

hálfopin viðtöl en þau henta vel þegar skoða á reynslu fólks út frá þeirra sjónarhorni 

(Helga Jónsdóttir, 2003; Lichtman, 2006; Rúnar Helgi Andrason, 2003). Með hálfopnum 

viðtölum er leitast eftir skoðunum og túlkun viðmælenda á ákveðnum málefnum (Kvale, 

1996) og gengið út frá lykilatriðum í viðtalsramma (viðauki B). Umræðuefnið var ákveðið 

en ekki innihald viðtalanna. Viðtölin fóru fram veturinn 2013-14 og er því liðinn nokkur 

tími frá því að gagna var aflað. Viðtöl við mæðurnar tóku frá 50 til 75 mínútur en viðtölin 

við umsjónarkennarana tóku um 40 mínútur. Viðtölin voru hljóðrituð og að þeim loknum 

var hvert viðtal skrifað upp frá orði til orðs. Þegar búið var að skrá viðtölin voru þau send 

til viðmælenda til yfirlestrar og var þeim boðið að gera athugasemdir. Tvær mæður vildu 

sleppa nokkrum atriðum en umsjónarkennarar vildu engu breyta. 

3.3 Greining og úrvinnsla gagna  

Við gagnagreiningu var stuðst við nálgun grundaðrar kenningar (e. grounded theory). 

Grunduð kenning er tækni þar sem kerfisbundin greining gagna fer fram með lyklun 

(e.codes) strax frá fyrsta viðtali og fer fram stöðugur samanburður á gögnum í gegnum 

allt ferlið (Lichtman, 2006; Strauss og Corbin, 1998; Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). 

Þegar notuð er nálgun grundaðrar kenningar fer gagnaöflun og gagnagreining fram 

samhliða. Gögnin voru lykluð og síðan fundin þemu út frá lyklunum. Þemun voru nefnd 

með hugtökum sem náðu yfir innihald þeirra og þau síðan mátuð við 
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rannsóknarspurningarnar. Stuðst var við „life world“ hlið grundaðrar kenningar við að 

uppgötva kenningar úr rannsóknargögnum (Bogdan og Biklen, 2007). Hugtakið „life 

world“ er sprottið úr fyrirbærafræði  og lýsir því hvernig reynsla, skilningur og hegðun 

fólks mótar sýn þeirra á lífið (Schwandt, 2007). Eftir að fyrsta viðtalið hafði verið skrifað 

upp, var það lesið oft yfir og komu þá í ljós ákveðin atriði sem vert var að spyrja um í 

næsta viðtali. Þeim var í kjölfarið bætt við á atriðalistann. Helstu þættir sem komu fram 

í viðtölum við næsta viðmælanda voru bornir saman við þá fyrri. Að lokinni greiningu 

viðtalanna voru meginþættirnir teknir saman í þemu. Helstu þemu sneru að samskiptum 

heimilis og skóla, líðan mæðra og barna, samskiptum mæðra og umsjónarkennara, 

stuðningi við barnið í skólanum og skilningi umsjónarkennara á þörfum barnsins. Með því 

að draga saman helstu þemu jókst innsæi rannsakanda á viðfangsefninu sem gerði kleift 

að draga ályktanir út frá gögnunum. Niðurstöður rannsóknarinnar geta stuðlað að því að 

auka skilning á þeim áskorunum sem mæta mæðrum og umsjónarkennurum, veitt 

gagnleg ráð til annarra í svipaðri stöðu og stuðlað þannig að farsælli skólagöngu barna á 

einhverfurófi.  

 

3.4  Siðferðileg atriði 

Þegar rannsókn er unnin með þessum hætti þarf rannsakandi að vera meðvitaður um 

ýmis siðferðileg atriði. Þegar leitað var til mæðranna varðandi þátttöku í rannsókninni 

tóku þær ákvörðun um að deila með rannsakanda persónulegum upplýsingum um barn 

sitt og treystu rannsakanda fyrir upplýsingunum. Rannsakandi var meðvitaður um þetta 

í allri sinni vinnu og lagði sig fram um að valda ekki viðmælendum skaða. Í eigindlegum 

rannsóknum þarf að varast að gildismat og viðhorf rannsakandans liti 

rannsóknarniðurstöður (Helga Jónsdóttir, 2003). Rannsakandi var meðvitaður um þessa 

þætti við vinnslu rannsóknarinnar. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar áður en 

hún hófst.  

Deildarstjórar sérkennslu í hverjum skóla höfðu milligöngu um að finna viðmælendur 

og gátu þannig haft áhrif á val á þeim. Viðmælendum var lofað fyllsta trúnaði, nöfnum 

þeirra breytt sem og ýmsum upplýsingum um þá og börnin sem hugsanlega mætti rekja 
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til þeirra. Viðmælendum var gert ljóst að þeim væri frjálst að hætta þátttöku í 

rannsókninni hvenær sem þeir vildu.  

Í viðtölunum komu fram ýmsar persónulegar upplýsingar. Íslendingar eru fámenn 

þjóð og töluverðar líkur á að hægt sé að rekja viðtöl til einstaklinga ef ekki er gætt að sér. 

Í einu tilfelli var rætt við móður og henni gerð grein fyrir því að ef notuð væru ákveðin 

gögn um barn hennar væri möguleiki á að hægt væri að rekja það. Henni var boðið  að 

breyta eða fjarlægja gögnin en hún veitti samþykki sitt fyrir því að þau væru notuð 

óbreytt. Viðhorf umsjónarkennara til barnanna kemur fram í rannsókninni auk skoðanna 

mæðra og umsjónarkennara af samskiptum þeirra. Viðfangsefni rannsóknarinnar var að 

fá innsýn inn í reynslu þeirra og því erfitt að komast hjá því að viðmælendur komist að 

viðhorfum hvers annars. Börnin eru nú útskrifuð úr grunnskóla þannig að samskiptum 

mæðra og umsjónarkennara er lokið. 

Í rannsókninni er sögð saga fjögurra mæðra en ekki er hægt að alhæfa um reynslu 

mæðra barna á einhverfurófinu út frá þessum viðtölum. Sú reynsla sem þær lýsa er þeirra 

upplifun á þeim tíma sem rannsóknin var gerð. Reynsla umsjónarkennaranna er einnig 

byggð á upplifun þeirra á þeim tíma sem viðtöl voru tekin og gæti hafa birst með öðrum 

hætti ef viðtölin hefðu farið fram á öðrum tíma. 
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4 Kynning á viðmælendum og börnum 

Hér verða viðmælendur kynntir. Fyrst eru börnin kynnt, aldur þeirra og helstu áhugamál. 

Næst er fjallað um mæðurnar, fjölda barna, fjölskylduhagi þeirra, menntun og atvinnu og 

að lokum er gerð grein fyrir umsjónarkennurunum, aldri þeirra, menntun og starfsaldri. 

4.1 Börnin 

Börnin voru 14 til 15 ára þegar rannsóknin var gerð. Börnin höfðu öll gengið í tvo til þrjá 

grunnskóla um ævina. Eitt barnið stundaði nám í sérskóla í nokkur ár og annað bjó 

erlendis um tíma og gekk í skóla þar. Börnin voru öll með greiningu á einhverfurófi. Þar 

sem rannsakandi hitti ekki börnin eru lýsingar og aðrar upplýsingar um þau komnar frá 

mæðrum og umsjónarkennurum þeirra.  

Sunneva var í 9. bekk og hafði gengið í þrjá grunnskóla. Hún bjó með báðum foreldrum 

sínum. Hún skipti einu sinni um skóla vegna eineltis og vanlíðanar og var sú ákvörðun 

henni til góðs. Sunneva var listræn og spilaði fótbolta. Hún var félagslega vel stödd, átti 

góðar vinkonur og tók þátt í félagsstarfi skólans þegar það hentaði henni. Hún var greind 

með dæmigerða einhverfu og glímdi við námserfiðleika.  

Bergur var í 9. bekk og hafði mikinn áhuga á tölvum. Foreldrar hans höfðu skilið og hafði 

Bergur verið hjá föður sínum aðra hverja helgi frá því hann var 7 ára. Móðir Bergs taldi 

föður hans hafa sýnt námi Bergs takmarkaðan áhuga og veitt honum lítinn stuðning í 

heimanámi. Faðir Bergs hafði í gegnum tíðina stundum mætt á fundi og í foreldraviðtöl 

en hafði lítið beitt sér fyrir hönd Bergs. Aðstæður í lífi föður hans höfðu breyst og hittust 

þeir feðgar sjaldnar. Bergur tók ekki þátt í félagslífi skólans eða annarri afþreyingu utan 

skóla. Hann var byrjaður að nýta sér þjónustu liðveislu með það að markmiði að styrkja 

sig félagslega, komast út af heimilinu og gera eitthvað sem sér þætti skemmtilegt. Þegar 

hann var um 5 ára fór hann í greiningu og var hann þá talinn á mörkum þess að vera á 

einhverfurófinu. Bergur hafði nýlega farið í endurgreiningu að frumkvæði núverandi 

umsjónarkennara þar sem staðfest var að hann væri á einhverfurófi. Bergur var með 

slakan málskilning sem gerði honum erfitt fyrir í námi og í almennum samskiptum við 

fólk.  
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Freyja var í 8. bekk, hafði áhuga á bókmenntum, samdi ljóð og sögur. Freyja var 

metnaðarfull gagnvart náminu. Hún var sjónskert og átti erfitt með samhæfingu 

hreyfinga. Hún var mikið ein og varði tíma sínum mest við að hlusta á sögur og annað 

hljóðefni. Freyju gekk nokkuð vel í námi, sérstaklega í íslensku, og var hún áhugasöm um 

skólann. Félagsleg staða hennar var mjög slök og sótti hún ekki í félagslíf á vegum skólans. 

Freyja fór reglulega til stuðningsfjölskyldu og var með liðveislu. Freyja einangraði sig með 

því að sitja tímunum saman með heyrnartól og hlusta á hljóðbækur og sinnti ekki öðru 

eins og að borða eða læra nema móðir hennar gripi inn í. Móðir hennar og frænka ætluðu 

að reyna að finna leiðir til að rjúfa einangrun Freyju með myndrænu skipulagi. 

Hlynur var í 8. bekk. Hann bjó einn með móður sinni og var ekki í samskiptum við 

föður sinn. Hann var félagslyndur og rólegur að sögn móður en fór lítið utan skóla. Hlynur 

var með þroskaskerðingu, lesblindu og glímdi við ýmsa líkamlega kvilla. Hlynur hóf 

skólagöngu sína í almennum grunnskóla á landsbyggðinni og var þar í sérdeild fyrir 

einhverfa nemendur, fór í sérskóla þegar hann fluttist til Reykjavíkur og var þar í 6. og 7. 

bekk en byrjaði aftur í almennum grunnskóla haustið 2013. 

4.2 Mæður 

Mæðurnar voru á aldrinum 38 til 45 ára og áttu börn í 8. og 9. bekk grunnskóla haustið 

2013 þegar viðtölin voru tekin.  Þær lýstu börnum sínum sem rólegum og ljúfum og sem 

færi lítið fyrir. Þrjár mæðranna voru einstæðar og höfðu lítinn eða engan stuðning frá 

feðrum barnanna eða fjölskyldu og vinum.  

Móðir Sunnevu bjó í rótgrónu hverfi ásamt eiginmanni sínum og þremur börnum. Hún 

rak eigið fyrirtæki, valdi að vinna töluvert heima og var með sveigjanlegan vinnutíma til 

þess að geta verið sem mest til staðar fyrir Sunnevu. Faðir Sunnevu vann mikið og hvíldi 

álagið á heimilinu að miklu leyti á móðurinni. Foreldrar Sunnevu höfðu fjárhagslegt 

svigrúm til að greiða fyrir íþróttaiðkun, listmeðferð og stuðning ráðgjafa fjölskyldunni til 

aðstoðar. Móðir Sunnevu hafði lagt sig fram um að styrkja félagsleg tengsl hennar með 

því að bjóða bekkjarsystkinum hennar heim og átt frumkvæði að samskiptum við foreldra 

annarra barna í bekknum. 

Móðir Bergs bjó í eigin húsnæði með Bergi og eldri dóttur. Hún var háskólamenntuð, 

vann mikið, var í aukavinnu og hafði átt erfitt með að láta enda ná saman fjárhagslega 
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undanfarin ár en taldi róðurinn vera að að léttast. Hún hafði verið einstæð móðir frá því 

Bergur var þriggja ára og haft lítinn stuðning frá föður hans. Hún fékk einnig lítinn 

stuðning frá fjölskyldu og vinum og sagðist mæta litlum skilningi meðal fjölskyldu og vina 

á þörfum Bergs. 

 Móðir Freyju bjó í lítilli íbúð í fjölbýlishúsi í rótgrónu hverfi ásamt fjórum börnum 

sínum. Yngsti sonur hennar var með skerðingu og þurfti einnig mikinn stuðning frá móður 

sinni. Móðir Freyju var fráskilin og bjó faðir barnanna úti á landi og hitti börnin aðallega í 

skólafríum. Hún hafði lítinn stuðning frá fjölskyldu og vinum. Móðir Freyju var ófaglærð 

og starfaði í skóla Freyju.  

 Móðir Hlyns bjó ein með honum í lítilli kjallaraíbúð. Hún hafði alltaf verið ein með 

Hlyn og var í litlum samskiptum við fjölskyldu sína. Móðir Hlyns taldi sig mæta litlum 

skilningi fjölskyldunnar á stöðu Hlyns. Hún var öryrki, þau mæðgin bjuggu við þröngan 

kost og hafði hún ítrekað þurft að treysta á hjálparstofnanir.  

Tafla 1 Mæður 

Móðir Hjúskaparstaða Fjöldi barna Menntun Atvinna  

Sunnevu Í sambúð Þrjú Iðnmenntuð Sjálfstætt starfandi  

Bergs Einstæð Tvö Háskólamenntuð Ríkisstarfsmaður í aukastarfi hjá 

einkafyrirtæki 

 

Freyju Einstæð Fjögur Ófaglærð Starfsmaður í grunnskóla  

Hlyns Einstæð Eitt Ófaglærð Öryrki  

 

4.3 Umsjónarkennarar 

Umsjónarkennarar barnanna voru á aldrinum 37 til 46 ára og var starfsreynsla þeirra frá 

5-14 ár. Tveir kennaranna voru menntaðir grunnskólakennarar, hinir voru með aðra 

háskólamenntun og kennsluréttindi. Umsjónarkennararnir voru allt konur en í 

rannsókninni er talað um umsjónarkennara í karlkyni.  

Umsjónarkennari Sunnevu var 39 ára og var með B.A.-próf í sagnfræði og 

kennsluréttindi frá KHÍ. Starfsreynsla hans var fimm ár og hafði hann unnið í sama skóla 
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allan starfsferilinn og var umsjónarkennari í 9. bekk. Hann starfaði í teymi sem kom að 

málum Sunnevu. 

Umsjónarkennari Bergs var 46 ára þegar viðtal var tekið. Hann var menntaður frá 

Myndlista- og handíðaskóla Íslands, með kennsluréttindi frá HÍ og diplómanám frá HÍ. 

Umsjónarkennarinn hafði 14 ára starfsreynslu og var umsjónarkennari í 9. bekk. Hann 

vann fyrstu árin sem myndmenntarkennari auk þess að kenna aðrar námsgreinar. Síðustu 

fimm ár hafði hann starfað sem umsjónarkennari og verið með nemendur á einhverfurófi 

í umsjónarhóp sínum. Umsjónarkennarinn hafði sótt námskeið um einhverfu til að vera 

betur í stakk búinn að mæta nemendum sínum og taldi það hafa hjálpað sér við að skilja 

betur þarfir Bergs. Umsjónarkennari Freyju var 37 ára og var með M.Ed.-próf frá KHÍ. 

Hann var með níu ára starfsreynslu, byrjaði í skóla Freyju ári áður og var umsjónarkennari 

í 8. bekk. Umsjónarkennarinn hafði ekki áður verið með nemendur á einhverfurófi í sinni 

umsjón. Þar sem kennarinn starfaði áður voru nemendur á einhverfurófi hluta skóladags 

í námsveri og deildi hann ábyrgðinni á námi nemandans með starfsfólki námsversins.  

Umsjónarkennari Hlyns var 38 ára og var með B.Ed.-próf frá KHÍ. Hann var með níu 

ára starfsreynslu og hafði unnið í skóla Hlyns í nokkur ár og var umsjónarkennari í 8. bekk. 

Hann sá lítið um nám Hlyns en það fór að mestu fram í námsveri. Umsjónarkennarinn 

hitti móður hans tvisvar á ári í hefðbundnum foreldraviðtölum en að öðru leyti fóru 

samskipti við heimili fram í gegnum námsverið. Umsjónarkennarinn var í nánu samstarfi 

við sérkennara varðandi nám hans og félagsleg samskipti við skólafélaga og héldu þeir 

utan um málefni Hlyns í sameiningu.  

Tafla 2 Umsjónarkennarar 

Umsjónarkennari Bekkur Menntun Starfsreynsla   

Sunnevu 9. B.A. próf í sagnfræði 

frá HÍ, 

kennsluréttindi frá 

KHÍ 

5 ár   

Bergs 9. Myndlista- og 

handíðaskólinn, 

14 ár   
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kennsluréttindi og 

diplómanám frá HÍ 

Freyju 8. M.Ed. frá KHÍ 9 ár   

Hlyns 8. B.Ed. frá KHÍ 9 ár   
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5 Niðurstöður  

Hér verða kynntar helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst er fjallað um reynslu 

mæðranna af skólagöngu barna sinna, þann stuðning sem börnin hafa fengið í gegnum 

skólagönguna og þann stuðning sem þeim býðst á unglingastigi í skólanum. Fram koma 

skoðanir mæðranna og umsjónarkennaranna á þeim stuðningi sem börnin fá og hvernig 

hann nýtist þeim. Þá er fjallað um hvernig mæður og umsjónarkennarar telja að barninu 

gangi að fóta sig í skólanum, líðan þeirra og félagsleg samskipti. Einnig eru kynntar helstu 

niðurstöður varðandi sýn mæðra á hlutverk sitt, þær áskoranir sem mæta 

umsjónarkennurum og reynslu viðmælenda af samskiptum heimila og skóla. 

5.1 Skólagangan 

Fyrstu ár skólagöngunnar gengu ágætlega hjá börnunum en á miðstigi fór að bera á 

erfiðleikum í félagslegum samskiptum og námi. Fyrstu árin í skólagöngu Sunnevu fékk 

hún aðstoð stuðningsfulltrúa í skólanum. Stuðningsfulltrúinn veitti henni öryggi að mati 

móður hennar og tók Sunneva framförum í námi og í félagsfærni. Á miðstigi var dregið 

úr stuðningi og fór að bera á vanlíðan hjá Sunnevu og árekstrum í samskiptum við 

skólafélaga sem þróaðist í einelti. Þar sem illa gekk að greiða úr vandanum tóku foreldrar 

Sunnevu til þess ráðs að færa hana yfir í annan skóla í sveitarfélaginu. Skólaganga Bergs 

hefur reynst honum og móður hans erfið, fyrir utan eitt ár þegar hann stundaði nám 

erlendis í 2. bekk og allt gekk mjög vel. Hann fékk góðan stuðning og tók framförum. 

Þegar hann flutti aftur til Íslands hélt hann áfram í skólanum sem hann hafði verið í áður 

en fékk lítinn sem engan stuðning. Það fór fljótt að halla undan fæti og ráðaleysi virtist 

ríkja í hans garð. Um skólagöngu Bergs sagði móðir hans: „Mér finnst áherslan hafa verið 

lögð á að allir eigi að vera í sama boxi“. Bergur réð ekki við námið, honum fór að leiðast 

og var kominn mörgum árum á eftir í námi. Móðir Bergs hafði í gegnum skólagönguna 

upplifað skilningsleysi hjá umsjónarkennurum sem birtist meðal annars í 

foreldraviðtölum þegar hann var gagnrýndur fyrir að halda ekki nægilega vel utan um 

námsgögnin sín og standa sig ekki nógu vel. Bergur lofaði öllu fögru en hafði ekki 

forsendur til að gera betur. 
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Á unglingastigi urðu töluverðar breytingar á skipulagi kennslunnar. Nemendur fengu 

kennara í hverju fagi og hittu umsjónarkennara sína sjaldnar en á fyrri námsstigum. 

Þessar breytingar reyndust Freyju erfiðar og fannst móður hennar skorta stuðning við að 

aðlagast breytingunum.  

Í þremur af skólunum var bekkjum kennt saman og sóttu nemendur kennslustundir 

hjá faggreinakennurum. Freyju, Hlyni og Bergi var kennt í bekkjum þar sem nemendur 

unnu að svipuðum viðfangsefnum á sama tíma og sá einn kennari um kennslu bekkjarins. 

Mæður Bergs og Freyju töldu það fyrirkomulag henta börnum þeirra illa. Þau gleymdust 

í stórum nemendahópi og þoldu illa hávaðann í bekknum og töldu þær heppilegra að 

börnin hefðu kost á að komast í rólegri aðstæður. 

 Í skóla Sunnevu var 8. bekk að mestu kennt í bekkjum en í 9. bekk var öllum 

nemendum skipt í námshópa í flestum námsgreinum. Markmiðið með hópaskiptingunni 

var að mæta þörfum fjölbreytts nemendahóps þar sem ólíkar leiðir í námi hentuðu. 

Nemendum sem þurftu mikinn stuðning var kennt af sérkennara auk faggreinakennara í 

fámennum hópum, aðrir hópar voru fjölmennari, sá einn kennari um kennslu og var þar 

farið mis hratt yfir námsefni eftir þörfum hvers hóps. Sunneva var í fámennum hópum í 

flestum námsgreinum þar sem henni leið illa í stórum hópi og hávaða og þurfti mikla 

aðstoð í námi. Móðir hennar var ánægð með skipulagið, Sunnevu hentaði vel að vera í 

fámennari hópum og var sátt við það. 

Flest barnanna voru með stuðningsfulltrúa sér til aðstoðar fyrstu árin í skólanum. 

Mæðurnar voru þeirrar skoðunar að það hefði hentað börnunum þegar þau voru yngri 

en á unglingastigi vildu börnin helst ekki vera með stuðningsfulltrúa of nálægt sér og 

höfðu mæðurnar skilning á því. Hlynur var þó alltaf með stuðningsfulltrúa með sér í 

kennslustundum þar sem hann þurfti mikla aðstoð við námið. Hlynur var að mestu í 

námsveri, en fylgdi bekknum og árganginum í náttúrufræði, lífsleikni, á viðburði og þess 

háttar. Hlynur gat valið að vinna inni í umsjónarbekknum sínum eða í námsveri þar sem 

stuðningsfulltrúinn eða kennari var alltaf til staðar fyrir hann. Hann kaus oftast að vera í 

námsverinu, sérstaklega ef það voru læti í bekkjarfélögunum. Honum fannst óþægilegt 

að vera í hávaða og kaus þá að vera í námsverinu. Allt námsefni hans var 

einstaklingsmiðað og var áhersla lögð á að Hlynur næði tökum á lestri. Nám Hlyns var 
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mótað að hans þörfum í samvinnu sérkennara, annarra starfsmanna í námsveri og 

umsjónarkennara.  

Stuðningsfulltrúi kom hluta af skóladeginum inn í bekk Freyju. Stuðningsfulltrúanum 

var ætlað að veita Freyju og öðrum nemanda stuðning en sá nemandi var einnig með 

greiningu á einhverfurófi. Umsjónarkennari var þeirrar skoðunar að það hentaði þeim vel 

að vinna saman og þau sæktu í félagsskap hvors annars. Stuðningsfulltrúanum var því 

ætlað að styðja við þau bæði á sama tíma en var aðeins hluta af skóladeginum í bekknum 

þar sem hann starfaði einnig með öðrum nemendum skólans. Móðir Freyju taldi það 

henta Freyju betur að læra í námsverinu ef það væru mjög mikil læti í bekknum en hafði 

ekki rætt það við umsjónarkennara. Umsjónarkennari Freyju var þeirrar skoðunar að 

námsverið mætti halda betur utan um Freyju. Það væri ekki byggt þannig upp að það 

nýttist Freyju og hún væri með fáa tíma í námsverinu þar sem hún væri með 

stuðningsfulltrúa sér til aðstoðar. Þar væri Freyja með stuðningsfulltrúanum og fengi ekki 

kennslu frá kennara og taldi umsjónarkennarinn það ekki heppilegt. 

Móðir Bergs var ósátt við þann stuðning sem Bergur hafði fengið í náminu. Hann væri 

í sérkennslu í fámennum hópi nemenda í íslensku og stærðfræði en það væri ekki nóg 

fyrir hann, hann þyrfti mun meiri stuðning í námi. Umsjónarkennari og móðir hans voru 

sammála um að það fyrirkomulag hentaði honum ekki, hann hefði þörf fyrir 

einstaklingskennslu þar sem hann skorti töluvert upp á málskilning og hugtakaskilning. 

Að sögn umsjónarkennara hentaði það Bergi ágætlega að vinna í litlum hópi inni í 

bekknum ef hann fékk mjög skýr fyrirmæli frá umsjónarkennara. Erfitt væri að mæta 

þörfum Bergs um einstaklingsfyrirmæli og rólegar aðstæður þar sem umsjónarkennarinn 

væri oftast einn að kenna bekknum og lítið svigrúm fyrir kennarann að veita honum þann 

stuðning sem hann þyrfti. Bergur fékk aðlöguð verkefni sem hann vann í 

kennslustundum. Hann átti erfitt með að leysa verkefnin án stuðnings og reyndi 

kennarinn sitt besta til að aðstoða hann. Bergur nýtti sér illa kennslustundir að sögn 

umsjónarkennara en vildi ekki fara út úr bekknum. Ef hann hefði áhuga virtist hann vera 

að fylgjast með en erfitt væri að vita hversu mikið hann skildi af því sem fram fór. Hann 

væri fljótur að detta út og fara að teikna. Bergur hafði lengi mætt illa í skólann og fór það 

sífellt versnandi. Honum gekk illa í náminu, var áhugalaus og lét sig oft hverfa á miðjum 

skóladegi. Núverandi umsjónarkennari hans taldi það stafa af kvíða sem væri ástæða þess 
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að hann forðaðist að mæta í skólann. Umsjónarkennarinn kom með þá hugmynd að 

Bergur færi í launaða vinnu hluta af skóladeginum í samvinnu við skólann til að létta 

honum skóladaginn sem yrði styttri fyrir vikið. Móðir Bergs var ósátt í upphafi og upplifði 

að skólinn vildi losna við hann, hún treysti þó á að umsjónarkennarinn hefði hagsmuni 

hans í huga og ákvað að samþykkja úrræðið. Umsjónarkennarinn sagði að það mætti 

segja að skólinn hefði engin ráð til að mæta þörfum hans, það hafi vantað mannskap og 

tíma. Jafnframt var með þessu verið að koma til móts við Berg sem var kominn með 

mikinn skólaleiða. Í samráði við móður varð þetta að veruleika og gekk mjög vel. Móðir 

hans sá hve stoltur hann var af vinnunni, hann var í alvöru vinnu og fékk laun. Þessi 

breyting varð til góðs og voru allir aðilar ánægðir með hvernig til tókst. Bergur stóð sig 

vel í vinnunni og mætti á réttum tíma. Umsjónarkennarinn var ánægður með þann 

árangur sem náðst hafði og taldi mál Bergs vera í ákveðnum farvegi. Áætlað var að finna 

fyrir hann áhugavert verkefni á næsta skólaári til að brjóta upp skóladaginn auk þess sem 

námsmat yrði endurskoðað og aðlagað að þörfum hans. Um stöðu Bergs sagði móðir 

hans: „Núna finnst mér hafa létt á mér … það er svo skrýtið af því að maður var búinn að 

byggja upp svo mikið óþol gagnvart skólanum“. 

Börnin voru öll með námsefni sem var aðlagað að námsþörfum þeirra að öllu eða 

einhverju leyti. Oftast var verkefnum fækkað þar sem börnin unnu hægt eða hentuðu 

þeim illa. Í einhverjum tilfellum unnu börnin léttari verkefni en jafnaldrar þeirra. Freyja, 

Sunneva og Bergur voru með aðlagað námsefni í einni námsgrein eða nokkrum en Hlynur 

var með allt námsefni aðlagað að þörfum sínum. Í skóla Sunnevu var unnið með styrkleika 

hennar sem lágu í list- og verkgreinum og þeir nýttir í stærðfræði og fleiri greinum sem 

voru henni erfiðar.  

Freyju reyndist enskan erfið og var hún nýlega komin með léttara námsefni en ekki 

hafði verið hugsað fyrir því hver ætti að aðstoða hana og hvar vinnan ætti að fara fram. 

Umsjónarkennarinn taldi það geta valdið óróa innan bekkjarins ef Freyja fengi kennslu í 

öðru námsefni inni í bekknum. Freyju gekk mjög vel í íslensku og hafði það verið hennar 

styrkleiki frá unga aldri. Stærðfræðin gekk almennt vel en orðadæmi reyndust henni 

erfið. Í þeim námsgreinum sem hún fylgdi ekki námsefni árgangsins hafði hún verið inni í 

tímum, með sér námsefni eða í námsveri. Aðlögun á námsefni gekk vel hjá Sunnevu en 

þar sem kennt var í bekkjum komu upp ýmsir erfiðleikar vegna aðlögunar á námsefni þar 
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sem kennslan fór þannig fram að allur bekkurinn vann að sambærilegum verkefnum á 

sama tíma. Börnin þurftu aðstoð við að leysa verkefnin og áttu kennarar með stóra 

nemendahópa erfitt með að komast yfir það. 

Hlynur og Bergur voru ekki í dönsku. Móðir Bergs hafði lengi óskað eftir að hann hætti 

í dönsku, hann mætti ekki í kennslustundir og réð ekki við tungumálið. Móðirin fékk þau 

svör við ósk sinni að danska væri hluti af námskrá og hann ætti að vera í dönsku. Eftir að 

hann hafði farið í greiningu að nýju lágu fyrir nýjar upplýsingar og var þá að lokum 

samþykkt að hann hætti í dönsku, Bergi og móður hans til mikillar ánægju. Íþróttir höfðu 

reynst Bergi og Freyju erfiðar þar sem þau áttu erfitt með samhæfingu hreyfinga og þegar 

kennslustundir voru í formi leikja eða frjálsar vissu þau ekki hvað þau áttu að gera. Freyju 

gekk vel í sundi en móðir Bergs keyrði hann í sundtímana og sá þannig til þess að hann 

mætti. Hlynur var ekki í sundi og íþróttum af heilsufarsástæðum. Sunnevu gekk vel í 

íþróttatímum og sundi enda hafði hún stundað íþróttir lengi. Hún var sú eina af 

börnunum sem hafði stundað íþróttir. Mæður Freyju, Bergs og Hlyns höfðu ekki haft 

fjárhagslegt svigrúm til að kosta börn sín til íþróttaiðkunar. 

Á yngri námsstigum var heimanám einu sinni í viku en á unglingastigi var heimanám 

á hverjum degi og þar með flóknara fyrir börnin og mæðurnar að halda utan um það. 

Sunneva og Freyja voru með heimanám, það tók langan tíma að vinna það og þurftu þær 

töluverða aðstoð. Sunneva þurfti aðstoð við að sinna heimanámi en var með skipulagðan 

tíma innan skóladagsins til að vinna heimanám þegar hún átti að vera í eyðu til að létta á 

álagi heima fyrir vegna þess. Það sem eftir stóð vann Sunneva heima með aðstoð móður. 

Freyja fékk að nokkru leyti sama heimanám og bekkjarfélagar hennar og hafði metnað 

fyrir því að vinna það vel. Nemendur áttu möguleika á að ljúka heimanámi í skólanum en 

þar sem Freyja vann hægt var oft töluvert eftir þegar heim var komið. Freyja var lengi að 

vinna í skólanum og tók heimanámið því langan tíma, gat tekið allt að tvær klukkustundir 

á dag að ljúka því. Freyja var öll af vilja gerð að sinna heimanáminu en varð að fá aðstoð 

móður sinnar til að komast af stað og halda sér við efnið. Móðir hennar þurfti að aðstoða 

hana við að skipuleggja sig þar sem Freyja var með heimanám í mörgum fögum og átti 

erfitt með að hafa yfirsýn yfir það. Móðir Freyju aðstoðaði hana einnig við að halda utan 

um námsgögnin þannig að Freyja væri með það sem hún átti að nota hverju sinni. Hlynur 

og Bergur voru ekki með heimanám og sagði móðir Bergs að heimanámið hefði eyðilagt 
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gæðastundir þeirra og samskiptin þeirra á milli hefðu verið orðin erfið. Móður Bergs 

fannst ekki komið til móts við þarfir hans varðandi heimanám, það tók langan tíma, hann 

átti erfitt með að leysa það og því gekk henni illa að framfylgja því. Bergur var aðra hvora 

helgi hjá föður sínum en átti að skila heimanámi á föstudögum þannig að móðir hans sá 

alfarið um að aðstoða hann við námið. Hún leitaði ítrekað til umsjónarkennara hans með 

óskir um að aðlaga heimanám að þörfum hans en ekki var orðið við því. Að lokum gafst 

hún upp og hætti að aðstoða Berg við heimanámið en fékk engin viðbrögð frá skólanum. 

Móðir Bergs sagði varðandi heimanámið: „Ég hefði gjarnan viljað vera sterkari þar, hann 

hefði þurft á því að halda“. Hún sagði að ef tekið hefði verið tillit til Bergs hefði verið 

auðveldara að aðstoða hann. Bergur hafði ekki verið með heimanám frá því hann var í 4. 

bekk en umsjónarkennari hans og móðir höfðu áhuga á að prófa það að nýju og nálgast 

það út frá áhugasviði hans. Hlynur hafði aldrei verið með heimanám þar sem móðir hans 

treysti sér ekki til þess að aðstoða hann heima. 

Þrjár mæðranna voru í engum eða mjög litlum samskiptum við aðra foreldra en því 

var öðruvísi farið hjá móður Sunnevu. Í gegnum árin hafði hún lagt sig fram um að tengja 

Sunnevu við önnur börn og boðið þeim heim til að reyna að þjappa þeim saman. Hún 

hafði frumkvæði að samskiptum Sunnevu við önnur börn, tókst á við fordóma og 

neikvæðni í garð Sunnevu sem yfirleitt leystist á farsælan hátt í samvinnu við foreldra. 

Umsjónarkennarar og mæður barnanna sáu fyrir sér að þau færu í nám í 

framhaldsskólum í bæjarfélaginu eða hverfinu að grunnskóla loknum. Oftast var rætt um 

starfsbrautir þegar talið barst að framhaldsnámi og töldu þau að unglingarnir gætu 

fundið sig í framhaldsnámi með þeim stuðningi sem þau þyrftu á að halda. Mæðurnar 

höfðu áhyggjur af félagslegum þáttum og auknum námskröfum. Börnin voru flest ákveðin 

í að halda áfram í námi og voru jafnvel með skýra framtíðarsýn að sögn mæðranna.  

5.2  Tekist á við skóladaginn 

Skóladagarnir gátu reynst börnunum erfiðir og skólaumhverfið var krefjandi. Börnunum 

fannst óþægilegt að vera í miklum hávaða og látum og náðu ekki alltaf að fylgjast með í 

umræðum í stórum hópum. Börnin tjáðu sig ekki um vanlíðan sína fyrr en heim var komið 

og var því erfitt fyrir umsjónarkennara þeirra að átta sig á líðan þeirra í skólanum.  

Umsjónarkennarar lýstu börnunum sem rólegum og þægilegum nemendum sem lítið 



 
 

39 

þyrfti að hafa fyrir. Þau voru hlédræg, báðu ekki um aðstoð en virtist ekki alltaf líða nógu 

vel í skólanum. Þeir töldu það reyna á börnin að vera í stórum námshópi með tilheyrandi 

áreiti og hávaða. Mæðurnar voru sammála umsjónarkennurunum og sögðu að börnum 

sínum hentaði best að vinna í rólegum aðstæðum þar sem þau næðu að einbeita sér 

betur. Sunneva hafði kost á því að vinna í fámennum hópi og líkaði vel en hin börnin áttu 

erfitt með að komast í slíkar aðstæður. Mæðurnar töluðu um mikilvægi þess að börnin 

hefðu einhvern stað sem þau gætu leitað í þegar þeim þætti of mikið áreiti og hávaði 

vera í umhverfinu.  

Móðir Freyju sagðist hafa gert litlar kröfur um stuðning fyrir hönd Freyju í gegnum 

skólagönguna þar sem ágætlega hefði gengið en taldi að nú þyrfti að halda betur utan 

um hana. Freyja var áhugasöm um námið, tók þátt í samræðum upp að ákveðnu marki 

en fannst erfitt að vinna hópverkefni og dró sig til hlés ef hún var í stórum hópi. Móðir 

Freyju sagði hana eiga erfiðan tíma á hverjum degi, hún þyldi illa hávaðann og lætin í 

skólanum. Freyja kvartaði við móður sína yfir hávaða og látum í bekkjarfélögum sínum. 

Hún átti erfitt með að einbeita sér að náminu og gat átt í erfiðleikum með að fylgjast með 

umræðum í bekknum. Þörfum Freyju hafði verið mætt í hádeginu, hún borðaði 

hádegismat í rólegri aðstæðum ásamt bekkjarfélaga sínum sem einnig er á einhverfurófi 

þar sem þeim fannst hávaðinn í matsalnum erfiður. Umsjónarkennarinn virtist ekki átta 

sig á þessari vanlíðan Freyju þar sem hún tjáði sig ekki um hana í skólanum og móðir 

hennar ræddi ekki vanlíðan Freyju við umsjónarkennara. Umsjónarkennari treysti á að 

móðirin eða starfsfólk skólans léti sig vita ef Freyju liði illa eða væri að dragast aftur í 

námi en þar sem engar athugasemdir höfðu borist til kennarans, taldi kennarinn ganga 

vel hjá Freyju. Upplifun umsjónarkennarans var í ósamræmi við upplifun móður Freyju 

og gætti einnig misræmis í orðum umsjónarkennarans. Umsjónarkennarinn sagði: 

Þegar henni líður ekki vel í bekknum þá held ég að hún heyri ekki almennilega 

það sem fram fer og nær bara engan veginn að taka þátt. Maður sér það á 

henni, maður finnur það hvernig hún dregur sig inn í skel og hringar sig og 

verður svona, ekki eins og hún sé hrædd heldur eins og hún sé bara annars 

staðar.  
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Móðir Sunnevu taldi mikilvægt fyrir dóttur sína að hafa einhvern aðila til að leita til ef 

eitthvað kæmi upp á sem gerðist af og til og ylli Sunnevu mikilli vanlíðan og kvíða. Hún 

gleymdi stundum hvert hún ætti að fara, fyndi ekki hluti og þess háttar. Sunneva leitaði 

lítið eftir aðstoð í skólanum, lét ekki vita ef eitthvað kom upp á heldur ræddi við móður 

sína þegar heim kom og valt það því á móðurinni að upplýsingar bærust til skólans. 

Sunneva átti fastan tíma hjá námsráðgjafa einu sinni í viku inni í stundatöflu. Vitneskjan 

um að hún hefði aðgang að námsráðgjafanum var nóg til að hún fyndi til öryggis. 

Umsjónarkennari, deildarstjóri sérkennslu, faggreinakennarar og námsráðgjafi mynduðu 

teymi sem fylgdist með gangi mála hjá Sunnevu og upplifðu mæðgurnar það sem öryggi. 

Fylgst var markvisst með því að vel gengi hjá Sunnevu í skólanum. Teymið var tilbúið að 

grípa inn í ef Sunneva þurfti stuðning í einhverjum aðstæðum í skólanum auk þess sem 

fleiri en einn starfsmaður hafði vitneskju um hvernig Sunnevu gekk í náminu. Móðir 

Sunnevu taldi ganga vel hjá henni og var sátt við þann stuðning sem hún fékk, en sagði:  

Hún er í góðum málum í dag og það er vel fylgst með en mín reynsla er sú að 

þú þarft alltaf að vera á tánum. Þó að greining sé komin þá þarftu samt að 

berjast fyrir barninu þínu. Þú þarft að fylgja öllu eftir. Ef þú gerir ekki neitt þá 

er barnið þitt úti í horni. Það er mín reynsla … auðvitað býst ég alltaf við 

einhverju, ég tek þetta bara eins og alki, það er einn dagur í einu. Bara 

frábært, þessi dagur gekk vel. 

Þrátt fyrr ánægju móðurinnar með stöðu mála telur hún sig ekki geta treyst skólanum. 

Hún er ávallt tilbúin til að axla ábyrgð á námi dóttur sinnar.  

Þegar viðmælendur voru spurðir um samskipti barnanna við skólafélaga kom fram hjá 

mæðrunum að þau væru frekar lítil fyrir utan Sunnevu sem átti vinkonur og var félagslega 

sterk. Sunneva átti traustar og góðar vinkonur úr fótboltanum sem höfðu reynst henni 

vel og sóttu í félagsskap hennar. Móðir hennar taldi það hafi hjálpað henni félagslega að 

hafa stundað fótbolta. Þar hafi allir verið með. Hún sagði: „Hún hefði aldrei tengst 

þessum stelpum svona vel nema vegna þess að hún var með þeim í fótboltanum. Í 

þessum fótboltahópi eru allir með. En við höfum alla tíð reynt að tengja hana við aðra 

krakka og höfum boðið heim í partý og þess háttar“. Um góða félagslega stöðu Sunnevu 

sagði umsjónarkennari að þar kæmi til samspil móður, skóla og vina.  
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Hinum börnunum gekk ekki eins vel félagslega. Hlynur var stundum með öðrum 

nemendum í skólanum en er þó mest einn og kvartaði stundum yfir því við móður sína. 

Þar sem honum fannst hávaði óþægilegur kaus hann að fara þegar hávaðinn var orðinn 

of mikill að hans mati. Umsjónarkennari Freyju taldi hana nokkuð afskipta af stórum hluta 

bekkjarins. Freyja deildi ekki áhugamálum með bekkjarsystkinum sínum og sýndi þeim 

takmarkaðan áhuga. Umsjónarkennarinn sagði að nokkrar stelpur í bekknum leyfðu 

henni að vera með þeim en hún ætti ekki neina vini. Umsjónarkennarinn sagði að Freyja 

væri helst í samskiptum við bekkjarbróður sinn sem einnig væri á einhverfurófi. Þau væru 

stundum saman í skólanum og hittust af og til utan skóla. Móðir Freyju talaði um að 

áhugamál hennar væru barnaleg og jafnaldrar hennar hefðu ekki áhuga á þeim. Móður 

Freyju fannst hún gleymast og sagði: „Hún er eins og engill í skólanum og kannski svolítið 

gleymist því hún er ekkert að hafa hátt og biðja mikið en hún þyrfti meira“. Bergur stóð 

illa félagslega þegar hann var yngri. Þegar hann var sex ára mættu tveir strákar í afmælið 

hans af öllum strákum bekkjarins og enginn þeirra afboðaði sig. Hann flutti síðar og lenti 

þá í góðum hópi sem haldið hefur saman alla skólagönguna. Þó móðir hans hafi verið 

óánægð með margt í tengslum við nám hans kaus hún að halda sig við sama skóla þar 

sem honum leið vel í bekknum og var samþykktur af hópnum. Hann sótti ekki mikið í 

félagsskap þó það hafi aukist með árunum. Hann átti nokkra félaga sem komu í heimsókn 

og sameinuðust í áhuga sínum á tölvum. 

Nokkuð mismunandi var hvernig börnunum gekk í frímínútum. Sunneva átti athvarf 

hjá námsráðgjöfum skólans en gekk vel í frímínútum og kaus að verja þeim með vinum 

sínum. Bergi gekk ágætlega og var með félögum sínum í frímínútum en Freyja og Hlynur 

voru alltaf ein. Umsjónarkennari Hlyns hafði áhyggjur af veikri félagslegri stöðu hans. 

Hann varð fyrir aðkasti á fyrstu mánuðum skólaársins af hálfu nemenda bekkjarins og var 

tekið á því máli innan skólans. Freyju fannst frímínúturnar versti tími skóladagsins að 

sögn móður hennar. Henni fannst mikill hávaði í krökkunum og reyndi hún að finna sér 

fámennan stað í skólanum.  

5.3  Áskoranir umsjónarkennara 

Umsjónarkennararnir töldu hlutverk sitt vera að halda utan um málefni nemenda, 

samstarf við foreldra og starfsfólk skóla. Túlkun umsjónarkennaranna á hlutverki sínu var 
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mismunandi á milli þeirra sem rætt var við og réð því túlkun þeirra ferðinni í stuðningi 

við barnið og samstarfi heimilis og skóla. Í skóla Sunnevu hafði verið mörkuð stefna 

varðandi stuðning og samstarf en í öðrum skólum valt það á umsjónarkennara með hvaða 

hætti þörfum barnsins var mætt. Umsjónarkennari Hlyns var í samstarfi við starfsfólk 

námsvers og deildi ábyrgð á námi hans með þeim. Umsjónarkennari Bergs beitti sér fyrir 

hönd hans á ýmsum sviðum, hafði til dæmis frumkvæði að því að hann fór í greiningu og 

fékk námsúrræði fyrir hann í skólanum. Umsjónarkennarinn gekk eftir því innan skólans 

að hann fengi meiri þjónustu og fékk hann að lokum einstaklingskennslu auk þess sem 

hann fór í vinnu utan skóla hluta úr degi eins og áður hefur komið fram. 

Umsjónarkennarar sögðust vita að mæðurnar þekktu börnin best og væru mikilvægar 

í allri samvinnu. Umsjónarkennarar leituðu til mæðranna vegna barna þeirra og treystu 

á að þær létu vita ef eitthvað bjátaði á. Umsjónarkennarar Freyju og Bergs virtust standa 

einir að málum barnanna en sögðust geta leitað eftir stuðningi til yfirmanna sinna ef þeir 

teldu ástæðu til. Umsjónarkennari Sunnevu var í miklu samstarfi við teymi innan skólans 

og deildi með þeim ábyrgð á námi hennar. Viðhorf umsjónarkennara Sunnevu kom skýrt 

fram þegar hann sagði: „Ég er með svo mikið af ótrúlega ólíkum krökkum sem ég þarf að 

hafa svo mikið fyrir sem eru ekki með eina einustu greiningu á bakinu að hún í raun og 

veru dettur inn í flóruna af ólíkum börnum. Ég hugsa aldrei: Já svo er ég með „einhverft“ 

barn, aldrei nokkurn tímann. Hún er bara Sunneva“.  

Þó svo að umsjónarkennararnir teldu hlutverk sitt vera að sjá um að halda utan um 

nemandann kom einnig skýrt fram að þeir treystu á mæðurnar. Börnin tjáðu sig lítið um 

líðan sína og þarfir í skólanum og væri því erfitt fyrir umsjónarkennara að átta sig á því 

hvernig þeim liði. Umsjónarkennurum Bergs og Freyju fannst erfitt að mæta þörfum 

þeirra. Nemendahóparnir voru stórir og takmarkað svigrúm til að mæta þeim eins og þeir 

hefðu kosið. Umsjónarkennari Freyju upplifði að hann hefði ekki nægilega mikla yfirsýn 

yfir námið hjá henni og líðan í skólanum. Hann sagðist fá samviskubit vegna þess að hann 

gerði ekki nóg fyrir Freyju. Það væru mörg krefjandi viðfangsefni í bekknum og honum 

fannst vandasamt að sjá til þess að hún fengi kennslu við hæfi. Freyja þyrfti að fá að læra 

í rólegri aðstæðum, útskýra þyrfti verkefni vel fyrir henni og sum hentuðu henni betur en 

önnur. Umsjónarkennari Freyju taldi skólann þó veita henni allt það sem hann hefði upp 

á að bjóða en sagði: „ … en auðvitað er þetta erfitt, auðvitað þyrfti að koma betur til móts 
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við hana félagslega og það allt saman … skólinn virðist ekki hafa fleiri tromp í hendi eins 

og staðan er í dag“. Umsjónarkennarinn sagðist gera sitt besta og vildi geta gert betur en 

upplifði stuðning við Freyju sem aukaálag. Til að mynda næði kennarinn ekki alltaf að 

tryggja að hún hefði meðtekið fyrirmæli, hún þyrfti aðstoð við að leysa verkefni og sum 

verkefni hentuðu henni illa. Hann sagði: „Það er heilmikið verk að bæta þessu ofan á 

umsjónarkennarastarfið með 25 börn í bekknum og tvö sem eru á einhverfurófinu“. 

Kennarinn starfaði áður í skóla þar sem nemendur á einhverfurófi voru stóran hluta 

skóladagsins í námsveri skólans. Var það nýtt fyrir kennaranum að hafa nú tvo nemendur 

á einhverfurófi í bekknum. Kennarinn sagði: 

Á mínum starfsferli hefur það verið þannig að ef það hafa verið börn með 

greiningu á einhverfurófi í bekknum, að það var alveg sérstakt námsver þar 

sem var hugsað um krakkana. Þau tilheyrðu bekknum en voru lítið inni í bekk 

og það voru fleiri krakkar á svipuðu róli. Ég hef ekki þurft að takast á við þessa 

hluti. 

5.4 Samskipti mæðra og skóla  

Mæðurnar höfðu upplifað góð og slæm tímabil í skólagöngu barnanna og tjáðu sig um þá 

miklu vanlíðan sem erfiðir tímar höfðu haft á líf þeirra. Oftast var ástæða þess að illa gekk 

sú að umsjónarkennari sýndi barni þeirra ekki skilning og höfðu mæðurnar verið 

vanmáttugar í þeim aðstæðum. Mæðrum var tíðrætt um mikilvægi skilnings 

umsjónarkennara og að hann væri áhugasamur um hag barnsins. Börnin leituðu frekar til 

mæðra sinna og því mikilvægt að þær væru í góðu sambandi við umsjónarkennara og 

létu vita ef eitthvað mætti bæta í skólanum. 

Móðir Bergs hafði ítrekað upplifað áhugaleysi umsjónarkennara gagnvart syni sínum 

og hafði verið ósátt við skólann. Samskipti við skóla voru orðin það neikvæð að hún var 

við það að bugast undan álagi. Henni fannst að skort hefði á skilning á þörfum hans innan 

skólans þar til núverandi umsjónarkennari tók við bekknum. Með nýja 

umsjónarkennaranum breyttist viðhorf hennar til skólans og líðan hennar varð betri. Um 

umsjónarkennarann sagði móðir Bergs:  
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Um leið að ég finn það, þótt það komi mjög seint þá er einhverju svona fargi 

af mér létt. Hún er svo fagleg, hún er svo klár, hún kann þetta, hún hefur 

áhuga á þessu og fyrir utan það þá finn ég að hún vill honum vel. Það losnar 

svolítið loft um hjá mér. Mér finnst þetta til dæmis ekki hafa verið erfiður 

vetur miðað við hina. Nú finnst mér meiri léttir á mér. Þannig að það er allt, 

allt annað. Það skiptir rosalega miklu máli að vera í góðum samskiptum.  

Umsjónarkennari Bergs sagði um samskipti sín við móður hans: „Hún upplifir að ég 

skilji að strákurinn hennar þurfi stuðning og mér finnst verst að ég geti ekki sinnt honum 

meira, maður á mann“. Umsjónarkennari og móðir Bergs voru sammála um að samstarf 

þeirra væri gott og það hefði mikla þýðingu fyrir báða aðila. Það tók umsjónarkennara 

tíma að ávinna sér traust móðurinnar en móðir Bergs fann að umsjónarkennarinn hafði 

skilning á þörfum hans, fylgdist vel með honum, hélt utan um hans mál og mikill 

metnaður var lagður í að mæta þörfum hans. Móðir Bergs sagði um umsjónarkennarann: 

„Núna er hann með ofsalega fínan umsjónarkennara … ég finn að kennaranum hans er 

ekki sama og ég finn að henni er umhugað um hann og mér finnst það rosalega 

mikilvægt“. Móðir Bergs hafði jafnframt skilning á erfiðri stöðu umsjónarkennarans við 

að mæta þörfum allra nemenda bekkjarins. Móðir Bergs taldi þó að hún hefði átt að vera 

ákveðnari fyrir hans hönd í gegnum skólagönguna, og ganga harðar eftir því að skólinn 

kæmi til móts við hann.  

Freyja var með umsjónarkennara á miðstigi sem móður hennar fannst skilningsríkur 

og meðvitaður um að styðja hana í námi og félagslegum aðstæðum. Hann aðstoðaði hana 

við að koma sér inn í leiki og hafði frumkvæði að því að hún kæmist í námsver þar sem 

henni fannst gott að vinna þegar hávaði var mikill í bekknum. Hann hafði skilning á því að 

Freyju fannst erfitt að vinna í stórum hópi og bauð henni að vinna ein eða með einum 

nemanda. Freyja treysti honum og leið vel í skólanum. Móðir Freyju sagðist hafa verið í 

litlum samskiptum við núverandi umsjónarkennara Freyju og fannst skilningur hans á 

þörfum Freyju takmarkaður. Móðirin og umsjónarkennarinn hittast reglulega þar sem 

þau starfa bæði í skóla Freyju en samstarfið hefur ekki verið með formlegum hætti. 

Teymisfundir voru haldnir reglulega þegar Freyja var á yngsta stigi og miðstigi. Eftir að 

Freyja fór á unglingastig hafði ekki verið haldinn teymisfundur og talaði móðir Freyju um 
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að hún ætlaði að fara að óska eftir slíkum fundi. Umsjónarkennarinn sagðist einstaka 

sinnum hafa talað við hana um dótturina í vinnunni og einnig hefði móðirin verið dugleg 

að láta umsjónarkennarann vita þegar eitthvað hefði verið sem hefði þurft að skoða. Þar 

fyrir utan hefðu samskiptin verið í gegnum tölvupóst og síma. Umsjónarkennarinn sagðist 

treysta á að móðirin léti sig vita ef þörf væri á og var meðvitaður um að hann hefði ekki 

yfirsýn yfir allt sem snerti Freyju. Formlegt samstarf heimilis og skóla var því ekki fyrir 

hendi í skóla Freyju. 

 Í skóla Sunnevu var teymi sem kom að þjónustu við hana og hver starfsmaður með 

skýrt hlutverk gagnvart móður og barni. Strax í upphafi skólaárs var skipulagt með hvaða 

hætti heppilegast væri að mæta þörfum Sunnevu. Móðirin vissi hvert hún átti að leita og 

var reglulega upplýst um gang mála hjá dóttur sinni. Leitað var eftir áliti móður og 

þjónusta mótuð að þörfum Sunnevu. Móðir hennar var í mestum samskiptum við 

umsjónarkennarann þótt hann hitti Sunnevu einungis einu sinni í viku og var hún eina 

móðirin af þeim sem rætt var við sem var í samskiptum við faggreinakennara. 

Umsjónarkennarinn fylgdist með námi Sunnevu í samstarfi við aðra starfsmenn skólans. 

Móðir Sunnevu var áhyggjufull þegar Sunneva hóf nám í unglingadeild í nýjum skóla. Þær 

áhyggjur voru ástæðulausar þar sem vel hafði gengið. Fundað var reglulega og starfsfólk 

hafði samband við móður Sunnevu til að veita upplýsingar, láta vita af breytingum og fá 

ráð hjá henni varðandi stuðning við Sunnevu. Um samstarfið sagði móðir Sunnevu: „Ég 

finn þennan opna huga, við ætlum að gera okkar besta til að henni líði vel, gangi sem best 

og hvað getum við gert betur. Það er mottó hjá þeim, ég veit að ég hljóma eins og frelsuð 

en það er svo gott að geta átt þessa góðu samvinnu“. Móðir Sunnevu taldi sig vera í 

góðum samskiptum við starfsfólk skólans og að brugðist væri fljótt við ef bera færi á 

vanlíðan hjá Sunnevu. Móðir Sunnevu vitnaði í deildarstjóra sérkennslu þegar hún sagði: 

„Ef það er eitthvað, hversu lítið sem það er, ef þú hefur grun um eitthvað þá lætur þú 

mig vita, við ætlum ekki að búa til neitt mál. Við ætlum bara að taka á því á stundinni ef 

það er eitthvað. Ef hún er til dæmis að misskilja eitthvað, þá afgreiðum við það núna“. 

Umsjónarkennari Sunnevu sagðist aldrei hafa verið í jafn nánum samskiptum við móður 

fyrr, það væri svo þægilegt að tala við móðurina og það hefði einnig stuðlað að þessum 

góðu samskiptum. Hún sagði móður Sunnevu alltaf vera á vaktinni. Umsjónarkennarinn 

sagði: „Hún [Sunneva] gæti þetta ekki ef hún ætti ekki þessa mömmu. Hún fer með henni 
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í gegnum þetta allt. Algerlega frá A-Ö … mamman vegur alveg rosalega þungt“. Allar 

mæðurnar voru ánægðar með núverandi umsjónarkennara barna sinna og 

umsjónarkennararnir töldu sig vera í góðu samstarfi við þær.  

Mæðurnar höfðu lítið af skólastjórnendum að segja þegar vel gekk. Mæður Bergs og 

Sunnevu höfðu leitað til skólastjórnenda og var reynslan af þeim samskiptum ekki 

þrautalaus. Þær leituðu til skólastjórnenda vegna skorts á stuðningi við börn sín og 

vanlíðan í skólanum. Skólastjórnendur gáfu loforð um breytingar en lítið varð um efndir. 

Móðir Bergs sagði um samskipti sín við skólastjórnendur: „Stjórnendurnir voru alltaf 

tilbúnir að gera allt en það gerðist ekki … þeim var í raun alveg sama hvort hann dytti inn 

í einhverja rauf … að lokum reyndi ég að hafa samband við Menntamálaráðuneytið, fékk 

aldrei svar frá þeim“. Breytingar til batnaðar urðu þegar nýr skólastjóri hóf störf við 

skólann að sögn móður Bergs. Móðir Sunnevu lýsti einnig erfiðri reynslu af samskiptum 

sínum við skólastjórnendur í fyrsta skólanum sem Sunneva gekk í. Hún hafði áhyggjur af 

slæmri líðan Sunnevu í skólanum og einelti í hennar garð sem varð sífellt grófara en 

upplifði lítinn vilja hjá skólastjórnendum til að bregðast við. Móðir Sunnevu sagði: „Ég 

upplifði að þegar ég kom með einhverjar tillögur sem voru að mínu mati henni í hag og 

myndu létta þeim lífið líka, þá upplifði ég að ég væri með árás á fagaðila“. Þar sem ekkert 

gekk leitaði hún sér aðstoðar í því skyni að ná fram óskum sínum um stuðning við 

Sunnevu. Hún sagði:  

Ég var með rosa gott teymi á þessum tíma og ég var með teymi þar, þær komu 

oft með mér á fundi og lögðu fram sínar tillögur. Það var alveg vilji í orði fyrir 

hendi en ekki í verki, það átti alltaf að fara að gera eitthvað en ekkert gerðist. 

Ég var bæði með BUGL og Greiningarstöðina með mér í liði.  

Þrátt fyrir að móðir Sunnevu væri með stuðning frá fagaðilum hafði það ekki tilætluð 

áhrif til breytinga fyrir hönd Sunnevu og upplifði móðir hennar að stjórnendur hefðu 

talið vegið að sér. Að lokum leituðu foreldrar Sunnevu til skólayfirvalda sveitarfélagsins 

og tóku þá ákvörðun í samráði við sálfræðing að flytja hana yfir í annan skóla. Í þeim 

skóla var Sunnevu vel tekið, hún fékk námsefni við hæfi, líðan hennar fór batnandi og 

hún eignaðist vini. 
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6 Umræða 

 

Hér verða niðurstöður teknar saman, þær ræddar og leitast við að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi. Markmið rannsóknarinnar var að 

draga fram reynslu mæðra barna á einhverfurófi af skólagöngunni, sýn umsjónarkennara 

á þátttöku barnanna og hlutverk mæðra og umsjónarkennara gagnvart börnunum. Í lok 

kaflans verður gerð grein fyrir hagnýtu gildi rannsóknarinnar og helsta lærdómi sem 

draga má af niðurstöðunum. 

6.1 Reynsla mæðra af skólagöngu barnanna 

Mæðurnar voru allar í góðum tengslum við börn sín og höfðu skýra mynd af þörfum 

þeirra. Þær töldu umsjónarkennara barnanna gegna lykilhlutverki í farsælli skólagöngu 

þeirra. Þær höfðu kynnst umsjónarkennurum sem sýndu börnum þeirra skilning og áhuga 

og höfðu viðhorf kennarans mótandi áhrif á líðan og nám barnsins. Mæðurnar fundu fyrir 

miklum létti þegar barnið var með umsjónarkennara sem mætti þörfum þess eftir bestu 

getu og hafði áhuga á barninu og áttu þær góðar minningar frá þeim tímabilum. 

Mæðurnar höfðu jafnframt upplifað erfið tímabil í skólagöngu barnanna vegna áhuga- og 

skilningsleysis umsjónarkennara. Á þeim tímabilum upplifðu þær sig vanmáttugar 

gagnvart skólanum og töldu sig ekki geta stutt við börn sín eins og þær hefðu kosið. 

Reynsla einstaklings af samskiptum mótar hugmyndir hans um veruleikann (Berger og 

Luckmann, 1967) og því má ætla að erfið reynsla mæðranna hafi haft mótandi áhrif á 

samskipti þeirra við umsjónarkennara barnanna. Mæðurnar voru í flestum tilfellum 

einungis í samskiptum við umsjónarkennara og því var það þeim mikilvægt að þau 

samskipti væru góð. Mæðurnar sögðust vera ánægðar með núverandi umsjónarkennara 

barna sinna og töldu samstarfið gott. Þessar niðurstöður eru samhljóma niðurstöðum um 

almenna ánægju mæðra með umsjónarkennara barna sinna (Kristín Jónsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2014). Mæður Bergs, Freyju og Hlyns sögðust vera ánægðar með 

umsjónarkennara barna sinna. Þær töldu þó börnin skorta stuðning í skólanum en gerðu 

litlar kröfur fyrir hönd barnanna við umsjónarkennara. Stuðningurinn sem Bergi, Freyju 

og Hlyni bauðst var ekki mótaður að þörfum þeirra og nýttist þeim því takmarkað. 
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Frumkvæði skóla þeirra að samskiptum við mæðurnar var lítið og þurftu mæðurnar að 

bera sig eftir stuðningi við börnin og samstarfi við skóla. Mæðurnar höfðu takmarkaða 

möguleika á að koma skoðunum sínum á framfæri þar sem lítið svigrúm var gefið til 

samstarfs. Það má því segja að skólinn varpi ábyrgð á samstarfi yfir á herðar mæðranna 

þrátt fyrir lögbundið hlutverk sitt. Óánægja foreldra barna á einhverfurófi með stuðning 

við börn sín í grunnskólum kom einnig fram í rannsóknum Montes o.fl. (2009) og 

rannsókn Dóru S. Bjarnason (2010) þar sem fram kom að foreldrar barna á einhverfurófi 

ættu erfiðast með að fá þá þjónustu sem börn þeirra þurftu innan grunnskólans). Mæður 

Bergs, Freyju og Hlyns voru einstæðar, stóðu fjárhagslega veikt og höfðu lítið bakland í 

fjölskyldu og vinum. Félagsauður þeirra var takmarkaður sem endurspeglaðist í þeim 

litlum kröfum mæðurnar gerðu fyrir hönd barnanna. Túlka má niðurstöður á þann hátt 

að erfið reynsla þessara mæðra af samskiptum við umsjónarkennara og veikur 

félagsauður valdi því að þær treysti sér ekki til þess að tjá sig um þann stuðning sem þær 

telja börn sín þurfa. Mæðurnar vilji ekki gagnrýna umsjónarkennarana þar sem það geti 

haft áhrif á samskipti þeirra á milli og bitnað á börnum þeirra.  

Móðir Sunnevu bjó aftur á móti yfir bindandi, brúandi og tengjandi félagsauði sem 

hún nýtti sér til að gera kröfur fyrir hönd Sunnevu og var í góðri samvinnu við starfsfólk 

skólans. Ber þessum niðurstöðum saman við rannsóknir Dóru S. Bjarnason (2010) og 

Helgu Hafdísar Gísladóttur (2015) þar sem fram komu tengsl á milli félagsauðs mæðra og 

kröfur þeirra til skóla barna sinna.  

Samskipti mæðra Freyju og Sunnevu við skólastjórnendur höfðu reynst þeim erfið og 

mættu þær áhugaleysi og loforðum sem ekki voru efnd. Skipti þar ekki máli hver 

félagsauður mæðranna var. Hafa þarf í huga að telja má líklegt að mæðurnar hafi leitað 

til skólastjórnenda þegar ágreiningur var kominn upp sem ekki hafði tekist að leysa á fyrri 

stigum. 

6.2 Hlutverk mæðra og umsjónarkennara gagnvart börnunum 

Mæðurnar höfðu mikilvægu hlutverki að gegna í skólagöngu barna sinna. Þær höfðu 

metnað fyrir námi barna sinna og höfðu ákveðnar skoðanir á þörfum þeirra. Börnin tjáðu 

sig lítið í skólanum og hvíldi því mikil ábyrgð á mæðrum þeirra að vera vakandi yfir 

námsframvindu barnanna og líðan þeirra í skólanum. Börnin treystu alfarið á mæður 
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sínar en tjáðu sig lítið í skólanum. Umsjónarkennararnir sögðust einnig treysta á 

mæðurnar sem þekktu börnin best. Álag á mæður var því mikið sem kemur heim og 

saman við rannsókn Snæfríðar Þóru Egilson og Söru Stefánsdóttur (2014) sem sýndi fram 

á mikið álag á heimilum barna með einhverfu og skort á viðeigandi stuðningi.  

Mæðurnar báru mikla ábyrgð á námi barna sinna en gerðu litlar kröfur til skólans. 

Flestar mæðurnar voru hikandi við að tjá skoðanir sínar við umsjónarkennara sem olli því 

að börnin urðu af stuðningi sem myndi auðvelda þeim lífið í skólanum. Móðir Sunnevu 

var ánægð með samstarfið við skólann en hún taldi sig þurfa að vera ávallt vakandi fyrir 

því að þurfa að grípa inn í og tók einn dag í einu. Þar kom fram að þrátt fyrir að vel gengi 

taldi hún sig ekki geta treyst fullkomlega á starfsfólk skólans.  Dóra S. Bjarnason og Gretar 

L. Marinósson, 2007; Gestur Guðmundsson, 2012; Putnam, 2001). Börnin voru flest 

félagslega illa stödd, töldu mæðurnar það vera hlutverk sitt að stuðla að aukinni 

félagslegri þátttöku og gerðu ekki kröfur til skólans varðandi það atriði. Þessum 

niðurstöðum ber saman við niðurstöður úr breskri rannsókn á vinatengslum barna á 

einhverfurófi (Calder o.fl., 2013). Kröfur mæðranna til skólanna voru takmarkaðar og 

báru flestar þeirra meiri ábyrgð á námi barna sinna en telja mætti eðlilegt. Með auknu 

samstarfi heimilis og skóla mætti jafna ábyrgðin og létta álagi á mæðurnar.  

Umsjónarkennararnir höfðu óljósar hugmyndir um hlutverk sitt gagnvart börnunum. 

Skilningur á hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar var óljós eins og fram kom í 

skýrslu um skóla án aðgreiningar (Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014). Þeir töldu sig eiga 

að halda utan um málefni barnsins en í hverju það fólst var erfitt að átta sig á. 

Umsjónarkennarar töldu sig leggja sig fram um að mæta börnunum eftir bestu getu en 

höfðu afar ólíka sýn á þarfir og líðan barnsins. Þeir höfðu yfirleitt lítinn stuðning innan 

skólans en gátu leitað sér aðstoðar. Umsjónarkennararnir höfðu takmarkaðan aðgang að 

stuðningi annars fagfólks innan skólans og valt það á þekkingu þeirra og skilningi hvernig 

þörfum barnanna var mætt. Umsjónarkennararnir lýstu óöryggi og þekkingarleysi sem 

ber saman við rannsókn Bamba (2016). Félagsauður umjónarkennaranna innan skólans 

sem utan getur haft áhrif á störf hans. Kennari með brúandi eða tengjandi félagsauð er 

betur í stakk búinn til að mæta þörfum nemenda sinna og vinna að hagsmunum hans en 

kennari með lítinn félagsauð.  
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Umsjónarkennurunum var tíðrætt um mikilvægi mæðranna, þær þekktu börnin best og 

treystu á að þær létu sig vita ef eitthvað þyrfti að bæta. Með því að treysta á mæðurnar 

er tilhneiging til að fela þeim ábyrgð sem eðlilegt má telja að skólinn axli gagnvart barninu 

í samvinnu við heimilin. Með markvissari vinnubrögðum innan skólanna og góðri 

samvinnu væri unnt að jafna ábyrgðina á milli heimilis og skóla og létta þannig álagið á 

mæðurnar og gera hlutverk umsjónarkennara skýrari. 

6.3 Sýn umsjónarkennara á fulla þátttöku barnanna 

Viðhorf og skilningur kennara hefur mikil áhrif á framkvæmd stefnunnar um skóla án 

aðgreiningar innan skólans (Hermína Gunnþórsdóttir, 2014; Humphrey og Lewis, 2008). 

Fyrirkomulag á stuðningi í skólunum hafði mótandi áhrif á sýn umsjónarkennarans á 

barnið. Í skólum Bergs, Freyju og Hlyns var stuðningur í boði aðgreinandi, hentaði 

börnunum takmarkað og takmarkaði möguleika þeirra að fullri þátttöku í skólastarfinu. 

Ólík viðhorf mættust innan skólanna og skortur var á fjármagni. Umsjónarkennarar 

virtust bera alla ábyrgð á börnunum og fengu litla aðstoð. Þeir þurftu sjálfir að leita eftir 

stuðningi ef þeir töldu á þurfa að halda. Reynslu umsjónarkennaranna ber saman við 

niðurstöður annarra rannsókna (Biamba, 2016; Hermína Gunnþórsdóttir, 2014; Ólafía 

María Gunnarsdóttir, 2015; Rannveig Klara Matthíasdóttir, 2012; Þórhildur Ýr 

Jóhannesdóttir, 2016). Umsjónarkennari Freyju taldi það vera aukaálag að veita Freyju 

stuðning og bar viðhorfi kennarans saman við niðurstöður úr rannsókn Hermínu 

Gunnþórsdóttur (2014) um reynslu kennara þar sem áhersla skólanna fólst í að mæta 

meðalnemandanum. Umsjónarkennari Freyju taldi sig skorta stuðning í starfi og sagði 

þekkingu sína á þörfum Freyju takmarkaða. Kennarinn var nýlega kominn til starfa og 

hafði reynslu af aðgreinandi stuðningi við nemendur á einhverfurófi sem eflaust hefur 

mótað sýn hans á Freyju. Í þeim skóla sem umsjónarkennarinn hafði áður starfað 

stunduðu nemendur á einhverfurófi nám í námsveri og hafði hann ekki reynslu af því að 

kenna nemendum á einhverfurófi. 

Umsjónarkennarinn hafði takmarkaðan skilning á þörfum Freyju og taldi skólann ekki 

geta mætt þörfum hennar betur en gert var. Læknisfræðilega sjónarhornið réð för 

varðandi Freyju sökum þeirrar sýnar sem umsjónarkennara hafði á hana og aðgreinandi 

hugmyndafræði sem ríkti í skólanum. Stuðningur var ákveðinn án samráðs við Freyju og 
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móður hennar. Þar sem stuðningsfulltrúi var í bekknum hluta úr degi fé Freyja fékk ekki 

aðgang að þeim stuðningi sem hún þurfti innan skólans sem hafði áhrif á námsárangur 

hennar og takmarkaði möguleika hennar á að vera virkur þáttakandi í skólanum. 

Umsjónarkennari Bergs beitti sér fyrir auknum stuðningi fyrir hans hönd. Má ætla að 

reynsla kennarans og þekking hafi stuðlað að betri stuðningi fyrir Berg. Barátta 

umsjónarkennarans fyrir auknum stuðningi gekk þó ekki þrautalaust fyrir sig og þurfti 

hann að berjast gegn ríkjandi viðhorfum innan skólans. Viðhorf og stuðningur í skóla 

Sunnevu var í anda hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar. Í skólanum átti teymi 

starfsfólks frumkvæði að samskiptum við móðurina við upphaf skólagöngu og fór þar 

fram markvisst samstarf á milli heimilis og skóla. Allir nemendur skólans voru í 

námshópum í helstu námsgreinum með það að markmiði að mæta ólíkum námsþörfum 

nemenda árgangsins. Sunneva kaus rólegt námsumhverfi og þurfti töluverðan stuðning í 

námi. Sá stuðningur sem hún fékk var sniðinn að hennar þörfum og leitað var eftir áliti 

móður. Umsjónarkennari Sunnevu sagði hana falla inn í fjölbreyttan nemendahóp og átti 

hann gott samstarf við móðurina. Umhverfi og aðstæður hafa áhrif á líf fatlaðs fólks 

samkvæmt norræna tengslalíkaninu (Tøssebro, 2004). Í skóla Sunnevu var gert ráð fyrir 

margbreytilegum nemendahópi sem dró úr skerðingu Sunnevu og veitti henni möguleika 

á fullri þátttöku í skólastarfinu á eigin forsendum. Vald starfsfólks skólans var virkjað til 

að styðja við Sunnevu og voru viðhorf til hennar í takt við félagsleg sjónarhorn þar sem 

margbreytileikanum er fagnað. 
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Lokaorð 

Fjallað hefur verið um niðurstöður rannsóknar þar sem áhersla var lögð á að draga fram 

reynslu mæðra barna á einhverfurófi af skólagöngunni og áskoranir umsjónarkennara í 

starfi sínu. Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar er ríkjandi menntastefna á Íslandi. 

Aðstæður og skipulag flestra skólanna var ekki í anda þeirrar hugmyndafræði og reyndist 

flestum umsjónarkennurunum erfitt að mæta þörfum barnanna. Mikill samhljómur var í 

niðurstöðum rannsóknarinnar og þeim rannsóknum sem lagðar voru til grundvallar í 

fræðilegum kafla ritgerðarinnar. Í niðurstöðum rannsóknarinnar komu fram raddir 

mæðra sem sýndu fram á að þær voru undir miklu álagi vegna skólagöngu barna sinna. 

Niðurstöðurnar styðja við fyrri íslenskar og erlendar rannsóknir á þessu sviði. 

Skólaumhverfið var börnunum erfitt og er athyglisvert að umsjónarkennarar og annað 

starfsfólk skólanna virtist ekki átta sig á vanlíðan þeirra og þörfum. Rannsóknin er 

mikilvægt innlegg í umræðu um aukinn skilning á líðan barna á einhverfurófi og að stutt 

sé betur við mæður og börn í grunnskólum. Í stórum nemendahópum reyndist 

umsjónarkennurum erfitt að mæta þörfum barnanna. Börnunum fannst erfitt að vera í 

miklum hávaða sem fylgdi stórum nemendahópum og kusu að komast í rólegar 

aðstæður. Skipulag og viðhorf innan skólanna hafði mótandi áhrif á möguleika barnanna 

til náms og líðan barnanna. Umsjónarkennarar höfðu lítið um stuðning við börnin að 

segja og þurftu að beita sér fyrir því hjá stjórnendum. Breyta þarf skipulagi og 

vinnubrögðum skólanna í átt að lýðræðislegri og þar með jafnari möguleikum allra 

nemenda til náms. Nemendahópar eru fjölbreyttir og því mætti halda að töluverð reynsla 

væri fyrir hendi í grunnskólum varðandi stuðning við nemendur. Í þeim skóla þar sem 

skipulag kennslu fólst í hópaskiptingu allra nemenda gekk vel að veita stuðning og hann 

var sniðinn að þörfum nemenda. 

 

Helsti lærdómur sem draga má af rannsókninni er: 

 

 Álag á mæðurnar er mikið og þær gegna stóru hlutverki í skólagöngu barna 

sinna. Þær gera miklar kröfur til sín en litlar kröfur til skólans. Börnin og 

umsjónarkennararnir treysta á mæðurnar. 
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 Umsjónarkennurum finnst erfitt að geta ekki mætt þörfum nemenda sinna 

nægilega vel. Þeir þurfa stuðning frá öðru fagfólki skólans og er mikilvægt að 

ábyrgð á stuðningi við nemanda sé í höndum fleiri en umsjónarkennara.  

 Allir nemendur eiga rétt á að fá stuðning til fullrar þátttöku í skólanum. Þeir 

eiga rétt á að fá kennslu frá fagaðila og gera þarf kröfur um innihaldsríka 

menntun fyrir alla nemendur. Leita þarf að leiða til að veita öllum nemendum 

grunnskóla þann stuðning sem þeir þurfa og hlusta eftir óskum mæðra og 

barna um stuðning. Tryggja þarf að nemendur séu hluti af nemendahópnum 

og þeir fái aðstoð við að mynda félagsleg tengsl við aðra nemendur. 

Vonandi mun rannsókn þessi stuðla að auknum skilningi á þörfum barna á 

einhverfurófi í grunnskólum og því álagi sem hvílir á mæðrum. Nýta má þá reynslu sem 

mæður búa yfir og stuðla að góðum samskiptum heimilis og skóla með formlegum hætti 

þar sem mæður eru með í ákvarðanatöku varðandi börn sín. Rannsókn þessi stuðlar 

vonandi að bættum skilningi umsjónarkennara á þörfum nemenda sinna og nýtist fagfólki 

innan skóla til að bæta líðan og nám barna á einhverfurófi auk þess að grunnskólar sinni 

því lögbundna hlutverki sínu að hafa frumkvæði og viðhalda samskiptum við heimili. 
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Viðauki A: Kynningarbréf til þátttakenda 

 

Ég heiti Gunnhildur Ásta Jóhannsdóttir og er meistaranemi í sérkennslufræðum við 

Háskóla Íslands. Ég vinn nú að lokaverkefni mínu sem snýr að samskiptum mæðra barna 

sem eru með greiningu á einhverfurófi og umsjónarkennara þeirra. Rannsóknin er 

eigindleg og byggir á hálfopnum viðtölum við fjórar mæður og jafnmarga 

umsjónarkennara. Til þess að fá sem gleggsta mynd af upplifun mæðranna  af 

skólagöngunni er mikilvægt að þær hafi ólíka sögu að segja. Markmið rannsóknarinnar er 

að öðlast innsýn í reynslu mæðra af því að eiga barn með greiningu á einhverfurófi í 

almennum grunnskóla og skilja betur hvernig samskiptum mæðra og umsjónarkennara 

er háttað. 

Ég leita til skólans til að hafa milligöngu um að komast í samband við eina til tvær 

mæður með ólíka reynslu af skólagöngu barna sinna og umsjónarkennara barnanna. 

Heppilegast væri að nemendurnir væru í 8. eða 9. bekk. Fyllsta trúnaðar verður gætt og 

verður nöfnum viðmælenda breytt. Viðmælendum verður gert ljóst að þeim er frjálst að 

hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er. 

 

Með kveðju 

Gunnhildur Ásta Jóhannsdóttir 
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Viðauki Á: Upplýst samþykki 

 

        

Kæri viðtakandi 

 

Undirrituð er meistaranemi í sérkennslufræðum við Háskóla Íslands. Þessi misserin vinn 

ég að lokaverkefni mínu sem fjallar um reynslu mæðra sem eiga börn með greiningu á 

einhverfurófi af skólagöngu barna sinna. Tekin verða viðtöl við mæður og 

umsjónarkennara barnsins þar sem skoðuð verður upplifun þeirra. Með bréfi þessu leita 

ég eftir samþykki þínu fyrir viðtali í tengslum við lokaverkefnið. Þér er frjálst að hætta 

þátttöku hvenær sem er og ekki þarf að svara öllum spurningum. Öllum 

persónuupplýsingar verður eytt að úrvinnslu lokinni og mun ég tryggja að ekki verði hægt 

að rekja upplýsingar til þín né annarra. Ef þú ert tilbúin til að leyfa mér að taka við þig 

viðtal, bið ég þig um að skrifa nafnið þitt hér fyrir neðan. 

 

Kær kveðja 

Gunnhildur Ásta Jóhannsdóttir 

 

 

 

Dags. _____________ 

 

 

Undirritun viðmælanda  Undirritun meistaranema 

____________________  _______________________ 
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Viðauki B: Viðtalsrammi 

 

Mæður 

 Hjúskaparstaða 

 Atvinna 

 Fjöldi barna 

Skólagangan 

 Fyrstu árin 

 Námið 

 Stuðningur 

 Samskipti við önnur börn 

 félagslíf 

 framtíðarsýn 

Samskipti við skóla 

 Formlegt samstarf 

 Óformlegt samstarf 

 Samstarf við annað starfsfólk skólans 

 

 

 

Umsjónarkennarar 

 Aldur 

 Menntun 

 Fyrri reynsla  

Starfið 

 Tengsl við barnið 

 Hlutverk gagnvart barninu 

 Stuðningur við barnið 

 Samstarf við heimili 

 Helstu áskoranir 

 Stuðningur frá samstarfsfólki 
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