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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða með hvaða hætti sérkennsla og hugmyndafræði 

um skóla án aðgreiningar skarast í leikskólum. Verkefninu er ætlað að varpa ljósi á 

annars vegar hvernig sérkennslustjórar og hins vegar deildarstjórar í leikskólum, upplifa 

starf sitt sem skipuleggjendur sérkennslu í skóla án aðgreiningar. Einnig var skoðað 

hvaða helstu kosti og hindranir þeir telja vera við framkvæmd hugmyndafræðinnar. Ekki 

var einblínt á sérþarfir barnanna sjálfra heldur fremur viðhorf og upplifanir 

sérkennslustjóra og deildarstjóra.  

Rannsóknaraðferðin var eigindleg og gögnum safnað á árinu 2017, með viðtölum í 

fimm leikskólum, þremur á höfuðborgarsvæðinu og tveimur á landsbyggðinni. 

Þátttakendur voru ellefu talsins, fimm sérkennslustjórar og sex deildarstjórar. Einnig fór 

fram greining á opinberum gögnum á heimasíðu leikskólanna, einkum skólanámskrám. 

Niðurstöður benda til þess að óöryggi ríki meðal sérkennslustjóra og deildarstjóra í 

leikskólum um hvernig skipuleggja eigi sérkennslu í skóla án aðgreiningar. Margir 

þátttakendur töldu sig ekki hafa næga þekkingu og nefndu skort á fjármagni og 

manneklu sem hluta af ástæðu þess að erfitt reyndist að sinna börnum með sérþarfir 

sem skyldi. Skiptar skoðanir voru á hvar og hvernig sérkennsla ætti að fara fram innan 

leikskólans og hvort betra væri að þjálfa börn með sérþarfir utan deildar eða innan 

barnahópsins. Það kom fram að eðli sérþarfa barna gat haft áhrif á þátttöku þeirra í 

daglegu starfi með öðrum börnum á deildinni. Fram kom ánægja með góða samvinnu 

við sérfræðinga hjá þjónustumiðstöðvum og mikilvægi þess að hafa aðgang að ráðgjöf 

þegar skipuleggja á þjálfun barna með sérþarfir. Upplýsingar á heimasíðum leikskólanna 

voru mis nákvæmar og greina mátti ósamræmi milli þeirra upplýsinga sem þar var að 

finna og því sem fram kom í viðtölum um áherslur í sérkennslu.  
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Abstract 

Special Education in Pre-Primary school 

The aim of the study was to examine the intersection of special education and the idea 

of inclusive education in pre-primary schools in Iceland. The project highlights how 

directors of special education on the one hand and head teaching staff in pre-primary 

schools in the other experience their work as organizers of special education in 

inclusive school environments. The project also examines which factors they consider 

to hinder or promote the implementation of an inclusive ideology. The project is not 

meant to consider the special needs of pre-primary school students, but rather focus 

on the perspectives and experiences of the special education directors and head 

teaching staff. 

The study is rooted in a qualitative research tradition. The data were collected in 

2017 through interviews at five pre-primary schools; three schools were located in the 

Reykjavík capital area and two in smaller urban areas. The research participants were in 

total eleven people; five directors of special education and six head of teaching staff. 

Further information was gathered and analyzed from the preschool's websites 

including each school’s curricula. 

The findings suggest that there is some uncertainty regarding how special education 

should be organized in inclusive pre-primary school environments. Some of the 

participants felt they did not possess sufficient knowledge to teach children with 

special needs, but also identified lack of resources and staff shortage as hindrance in 

meeting students’ special needs. The research participants voiced different opinions 

regarding where and how special education should take place in the pre-primary school 

environment and whether special teaching would be more appropriate within the main 

student group or outside of it in a segregated special education space. The participants 

argued that the nature of the impairment and student’s needs could impact whether 

they were able to participate in the main activities of the pre-primary school. 

Furthermore, the participants were pleased with the collaboration of the disability 

experts at the municipal service centers and identified counseling and support as an 

important factor in planning and executing special education in pre-primary schools.  

The schools’ websites varied greatly regarding information provided. Also, there 

were discrepancies between information on the websites regarding special education 

and information from the interview data.  
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1 Inngangur  

Á undanförnum árum hafa orðið miklar breytingar í íslensku samfélagi meðal annars 

með aukinni fjölbreytni í menningu, tungumálum og trúarbrögðum. Sálfræðilegum 

greiningum hefur fjölgað og aukning er á börnum með erlendan uppruna í skólum. Starf 

kennara verður því æ flóknara og gerðar eru kröfur til þeirra um aukna þekkingu í starfi 

með margbreytilegan nemendahóp (Dóra S. Bjarnason, 2012).  

Í þessari rannsókn er ætlunin að skoða sérkennslu í leikskólum út frá hugmyndum 

sérkennslustjóra og deildarstjóra. Sérstök áhersla er lögð á hvernig gengur að 

skipuleggja sérkennslu í hugmyndafræði skóla án aðgreiningar.  

Með breytingum á stöðu sérkennslustjóra, frá september 2016, þá er leikskólum í 

Reykjavík heimilt að ráða í stöðu sérkennslustjóra. Tilgangur stöðunnar er að veita 

börnum með skilgreindar sérþarfir aðgang að sérkennslu í leikskólanum þannig að 

komið sé á móts við þarfir þeirra. Sérkennslustjóri ber ábyrgð og skipuleggur sérkennslu 

og annast ráðgjöf til annarra starfsmanna í leikskólanum (Kennarasamband Íslands, 

e.d.). Rannsóknarefnið stendur mér nærri þar sem ég er í nýrri stöðu sem 

sérkennslustjóri í leikskólanum þar sem ég starfa og í ljósi þess að skóli án aðgreiningar 

er opinber skólastefna hér á landi þá vaknar sú spurning hvernig sérkennsla í leikskólum 

samræmist þessari hugmyndafræði. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða með hvaða hætti sérkennsla og 

hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar skarast. Verkefninu er ætlað að varpa ljósi á 

annars vegar hvernig sérkennslustjórar og hins vegar deildarstjórar í leikskólum, upplifa 

starf sitt sem skipuleggjendur sérkennslu í skóla án aðgreiningar. Einnig hvaða helstu 

kosti og hindranir þeir telja vera við framkvæmd hugmyndafræðinnar. Ekki verður hér 

einblínt á sérþarfir barnanna sjálfra heldur fremur viðhorf og upplifanir 

sérkennslustjóra og deildarstjóra.  

Ég hef starfað í nokkur ár sem deildarstjóri í leikskóla þar sem áður var ekki starfandi 

sérkennslustjóri, heldur var ábyrgð sérkennslu í höndum deildarstjóra í samvinnu við 

leikskólastjóra. Ég fann fyrir skorti á þekkingu í málum barna með sérþarfir og ákvað að 

bæta við mig námi í sérkennslufræðum við Háskóla Íslands. Í náminu fann ég fyrir 

átakapólum milli samnemenda minna um hvernig sérkennslu skuli háttað og hvar og 

hvernig hún eigi að fara fram í leikskólum. Annars vegar var rætt um að nánast öll 

sérkennsla geti farið fram inni á deild, ýmist í litlum sem stórum hópum, hins vegar að 

oft sé þörf á að taka börn út af deild í sérkennslurými til þjálfunar eitt með kennara. Ég 
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tel ríka þörf á að beina athyglinni að skipulagi sérkennslu í leikskólum og velta upp þeirri 

spurningu hvort unnið sé í raun eftir hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Í ljósi 

þessarar umræðu tel ég einnig þörf á að leikskólakennarar og sérkennarar velti fyrir sér 

hvort og þá hvers vegna það sé þörf á að taka börn, sem þarfnast aukinnar þjálfunar, út 

úr hópnum og skoða hvort hægt væri að færa þjálfun meira inn barnahópinn. Mikilvægt 

er að skoða ávinning þess að taka barn út úr barnahóp til þjálfunar og skilgreina hver 

hefur mestan ávinning af slíku fyrirkomulagi. Mér leikur einnig forvitni á að heyra hvað 

starfsmenn telji helstu kosti og hindranir við að vinna eftir hugmyndafræði skóla án 

aðgreiningar í leikskólum. 

Því er gjarnan haldið fram að leikskólar séu lengra komnir í að vinna eftir 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar heldur en grunnskólar. Að börn með og án 

fötlunar gangi gjarnan í sama leikskólann en þörfin fyrir sérdeildir og sérskóla aukist 

þegar í grunnskólann kemur. Samkvæmt rannsókn meðal foreldra barna með fötlun 

voru þeir almennt ánægðir meðan barnið var í leikskóla en kviðu því að barnið hæfi 

grunnskólagöngu (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2003). 

Hagnýt gildi rannsóknarinnar felast í þeim upplýsingum sem hún veitir okkur um 

skipulag sérkennslu í samhengi við hugmyndafræði skóla án aðgreiningar, sem er 

opinber skólastefna á Íslandi, með von um að sérkennslustjórar sem og aðrir 

starfsmenn leikskóla geti nýtt sér niðurstöðurnar. Fræðilegt gildi er að stuðla að 

umræðu og þróun hugmyndafræðinnar í leikskólum því meiri áhersla virðist vera á 

rannsóknir þegar komið er að skólaskyldu en minni áhersla á að skoða skóla án 

aðgreiningar í leikskólum, fyrsta skólastiginu. 

1.1 Skilgreining og notkun hugtaka 

Hér verður farið yfir nokkur hugtök og orðasambönd sem notuð eru í verkefninu og 

skilgreiningar á þeim. Misjafnt er hvaða skilning fræðimenn og fagfólk á vettvangi leggja 

í hugtök og því er nauðsynlegt að skoða þær skilgreiningar sem notast skal við í þessu 

verkefni. 

1.1.1 Skóli án aðgreiningar 

Í skóla án aðgreiningar hafa öll börn sama rétt til náms í almennu skólakerfi þar sem 

stuðla á að jafnri þátttöku allra barna í námi og skólasamfélagi. Börn með og án fötlunar 

stunda þannig nám í sama skóla (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). 

Í heimildum er ýmist notast við orðalagið skóli án aðgreiningar eða skóli 

margbreytileikans og í flestum tilfellum er það þýðing á enska hugtakinu „inclusive 
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education“. Eins og svo oft er, þá hefur reynst erfitt að finna þýðingu sem er nægilega 

lýsandi á íslensku og því eru menn ekki á eitt sáttir hvaða þýðing sé best. Berglind Rós 

Magnúsdóttir (2016) telur hugtakið skóli án aðgreiningar oft á tíðum ekki nægilega 

lýsandi og gagnrýnir að það hafi beina skírskotun til skólastofnunar, en í raun nái 

hugtakið „inclusion“ eða „inclusion education“ ekki einungis til skóla. Hún notar þessar 

þýðingar í umfjöllun sinni en kýs einnig að nota þýðinguna „inngilding“ eða „inngildandi 

menntun“ þegar henni þykir það eiga betur við. Hér verður þó aðallega notast við 

hugtakið skóli án aðgreiningar þar sem það er hugtakið sem notað er um opinbera 

skólastefnu á Íslandi  

Árið 2008 kom hugtakið fyrst fyrir í lagatexta á Íslandi, í lögum um grunnskóla (nr. 

91/2008). Ekki er fjallað um skóla án aðgreiningar beinum orðum í lögum um leikskóla 

(nr. 90/2008) eða Aðalnámskrá leikskóla, en þar segir að leikskóli sé fyrir öll börn undir 

skólaskyldualdri og að við eigum að bera virðingu fyrir margbreytileikanum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Í málefnum um leikskóla hjá Umboðsmanni barna segir: „Skóli án aðgreiningar er 

opinber skólastefna hér á landi og tekur hún til leikskólans jafnt og annarra skólastiga. Í 

henni felst að börn eiga rétt á að sækja leikskóla án tillits til líkamlegs og andlegs 

atgervis þeirra“ (Umboðsmaður barna, e.d.a). 

1.1.2 Sérkennsla í leikskóla og snemmtæk íhlutun  

Sérkennsla felur í sér að börn með sérþarfir hafa rétt á þjónustu innan leikskólans, sem 

metin er af viðurkenndum greiningaraðilum, hvort sem um er að ræða erfiðleika sem 

hægt er að hjálpa með íhlutun eða langvarandi erfiðleika. Gæta þarf að þörfum allra 

barna og að hvert barn fái viðfangsefni við hæfi. Í hverjum leikskóla skal gera ráð fyrir 

rými sem nýta má fyrir sérkennslu og sérfræðiþjónustu fyrir börn með sérþarfir (Lög um 

leikskóla nr. 90/2008). 

Mikilvægt er að styðja við börn með snemmtækri íhlutun þar sem þess er þörf. Með 

snemmtækri íhlutun er átt við að gripið sé inn í sem fyrst hjá þeim börnum sem þurfa á 

sérstökum stuðningi að halda og þá helst á meðan börn eru á leikskólaaldri. Notaðar 

séu viðurkenndar aðferðir sem ákvarðaðar eru í samvinnu við foreldra og sérfræðinga 

þjónustumiðstöðva, þar sem horft er til þarfa hvers barns, hvort sem um ræðir þjálfun 

barns í einrúmi eða í hóp (Reykjavíkurborg Leikskólasvið, 2009). Íhlutun telst 

snemmtæk þegar gripið er inn í á leikskólaaldri eða eigi síðar en í upphafi 

grunnskólagöngu barns (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014). Markviss íhlutun getur dregið úr 

og í sumum tilfellum komið í veg fyrir námserfiðleika síðar meir og er því mikilvægt að 
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íhlutun hefjist sem fyrst til að hún skili sem bestum árangri (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

Anney Ágústsdóttir, Bergrós Ólafsdóttir, Margrét Þóra Jónsdóttir og Sigurður 

Sigurjónsson, 2014).  

Þegar sérkennsla er skipulögð þarf að gæta þess að barnið fái að vera hluti af 

barnahópnum og taki þátt í daglegu starfi jafnt á við önnur börn. Hafa ber í huga að 

leikurinn er helsta námsleið barna og að styðja þarf við börn í leik svo þau fái notið sín 

og nái félagslegum tengslum við jafnaldra sína (Reykjavíkurborg Leikskólasvið, 2009). 

Í Aðalnámskrá leikskóla er vísað í 2. grein laga um leikskóla, um markmið, og þar 

segir meðal annars að nám eigi að fara fram í gegnum leik og skapandi starf. Kennarar 

spila þar mikilvægt hlutverk við að styðja við nám barna í gegnum leik. Þeir eiga að 

skapa börnum fjölbreytt tækifæri til að rannsaka, skapa og leita eigin lausna. Hlutverk 

kennara í leik barna í leikskóla er að vera til staðar og styðja við nám þeirra í gegnum 

leik á fjölbreyttan hátt. Þeir eiga að vera vakandi fyrir hugmyndum er kvikna hjá 

börnum í leik og ýta þannig undir sjálfssprottinn áhuga barnanna til að nema og 

rannsaka frekar. Huga þarf að fjölbreyttu umhverfi til leiks þannig að börn fái tækifæri 

til að rannsaka og skapa og finna eigin lausnir, svo hægt sé að vinna viðeigandi verkefni 

út frá áhuga þeirra og getu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í fimm megin kafla. Fyrsti kafli er inngangur þar sem sagt er frá 

aðdraganda rannsóknar, markmiðum hennar og hagnýtum gildum. Einnig er farið í 

skilgreiningar á helstu hugtökum sem notuð eru í ritgerðinni. Annar kafli er fræðilegur 

kafli sem fjallar um fræðilegar heimildir sem tengjast viðfangsefni rannsóknarinnar. 

Fyrst er hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar skoðuð, síðan er fjallað um hana sem 

opinbera skólastefnu á Íslandi. Þá eru skoðuð íslensk löggjöf, aðalnámskrá og 

alþjóðasáttmálar, og rannsóknir um skóla án aðgreiningar skoðaðar í íslensku samhengi. 

Að lokum er rýnt í kenningar John Dewey um menntamál og kennsluaðferðir. Þriðji 

kaflinn er rannsóknarkaflinn þar sem kynnt er rannsóknaraðferð sem notuð var í þessari 

rannsókn, rannsóknarspurningar kynntar, val á þátttakendum rannsóknar, farið í 

gagnaöflun, gagnagreiningu auk þeirra siðferðislega mála sem geta komið upp í 

rannsóknum sem þessari. Í fjórða kafla er farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

og í fimmta kafla eru niðurstöður skoðaðar í fræðilegu samhengi út frá heimildum úr 

kafla tvö. Í lokaorðum ritgerðarinnar eru helstu niðurstöður teknar saman og rætt um 

hugmyndir sem kviknuðu í vinnuferli rannsóknar og þann lærdóm sem draga má af 

henni. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér verður hugmyndafræði skóla án aðgreiningar skoðuð þar sem sjónum er beint að 

skipulagningu sérkennslu í leikskólum. Fjallað verður um skóla án aðgreiningar sem 

opinbera skólastefnu á Íslandi og rýnt í íslenska löggjöf, aðalnámskrá og 

alþjóðasáttmála. Farið verður yfir íslenskar rannsóknir er koma að skóla án aðgreiningar 

og að lokum í kenningar John Dewey um menntamál. 

2.1 Hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar 

Hugmyndafræði skóla án aðgreiningar leggur út frá jöfnum rétti til menntunar, að öll 

börn eigi að stunda nám í sama skóla og vera fullgildir þátttakendur í almennu námi og 

skólasamfélagi þar sem tekið er tillit til þarfa hvers einstaklings. Hugtakið á rætur sínar 

að rekja til hugmynda um jafnan rétt og lýðræðislega þátttöku í samfélagi (Steingerður 

Ólafsdóttir, Sigrún Sif Jóelsdóttir, Lára Rún Sigurvinsdóttir, Dóra S. Bjarnason, Anna 

Kristín Sigurðardóttir og Kristín Erla Harðardóttir, 2014). 

Þrátt fyrir að hugmyndafræðin og stefnan hafi verið lengi til staðar þá benda 

heimildir til að skilningur og þekking á hugtakinu sé með ólíkum hætti meðal 

fræðimanna (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). Í nýlegri úttekt á framkvæmd stefnu 

um menntun án aðgreiningar á Íslandi (European Agency for Special Needs and 

Inclusive Education, 2017) kemur fram að mismunandi skilningur sé lagður í hugtakið og 

að skýra þurfi betur hvað felist í því og hvernig staðið skuli að framkvæmd stefnunnar.  

Allt til okkar tíma hafa fræðimenn litið á skóla án aðgreiningar á þann hátt að börn 

með fötlun fái að vera með ófötluðum börnum í skóla. Þetta er afar þröng skilgreining 

og getur orðið til þess að litið sé á það sem fullgilda þátttöku í skólastarfinu að vera 

staðsettur í sama skólahúsnæði og aðrir nemendur. Samkvæmt alþjóðasáttmálum hafa 

öll börn rétt til menntunar og ættu þau ekki að þurfa að vinna sér inn rétt til að vera í 

bekk eftir því hvaða hæfni eða færni þau búa yfir. Skóli án aðgreiningar snýst þar af 

leiðandi ekki um börn með sérþarfir heldur að það sé sjálfsagt og eðlilegt að börn séu 

ólík (Sapon-Shevin, 2007). 

Mara Sapon-Shevin (2007) bendir á að með því að tileinka sér hugmyndafræði skóla 

án aðgreiningar megi bæta, ekki einungis skólasamfélagið, heldur samfélagið í heild. 

Ekki ætti að líta á skóla án aðgreiningar sem greiða við börn með fötlun heldur sem gjöf 

til okkar allra til að við getum betur búið saman í margbreytilegu samfélagi. Kennarar og 

starfsmenn í skólum þurfa að horfa á hvaða skilaboð þeir gefa börnum sem þau svo fara 

með út í samfélagið. Gefur sérkennsla í aðgreindu rými skilaboð um að fólk með fötlun 
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hafi ekki hæfni til að vera jafngildir þátttakendur í samfélagi? Það má velta fyrir sér 

hvaða áhrif það hefur á hugmyndir barna til að mynda vinatengsl, bæði barna með og 

án fötlunar.  

Roger Slee (2011) fjallar um misjafna stöðu barna í heiminum þar sem sum börn búa 

til dæmis við mikla fátækt á meðan önnur börn njóta mikilla forréttinda. Það er mikið 

rætt um að öll börn skipti jafn miklu máli og hvetur Slee til að við veltum fyrir okkur 

hvort það sé þannig í raun. Fólk lítur gjarnan undan og forðast að horfast í augu við 

óþægilegan sannleika eins og stríðshörmungar, það er ekki mikil áhersla á menntun þar 

sem lífið gengur út á að lifa af. Þrátt fyrir að Slee dragi fram ömurlega stöðu margra 

barna í heiminum vill hann með umfjöllun sinni gefa kennurum von um að við séum og 

getum færst í rétta átt að hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Kennarar og 

starfsmenn skóla þurfa að skoða eigin starfshætti og viðhorf með gagnrýnum augum og 

vera meðvitaðir um mismunandi stöðu barna innan skólakerfisins. 

Slee (2011) fjallar um útilokun, hvernig vissum hópum sé mismunað í samfélaginu 

og hvernig sumir hópar séu viðkvæmari fyrir mismunun, sem dæmi má taka börn sem 

búa við fátækt eða slaka félagslega stöðu. Einnig eru börn með fötlun eða sérþarfir 

hvers konar í aukinni hættu á að vera jaðarsett og að verða fyrir útilokun í skólakerfinu. 

Slee telur að fólk vilji almennt vel og trúi því að það sé að hjálpa en hætta er á að það sé 

í raun að ýta undir útilokun. Hann leggur áherslu á að nám barna sé skoðað út frá 

útilokun, hvort kennsla og þá sérstaklega sérkennsla ýti undir útilokun ákveðinna 

hópa/barna. Erum við að ýta undir að börn færist fjær hópnum og verði fyrir útilokun 

með því að veita þeim sérkennslu í aðgreindu rými fjarri öðrum nemendum? Það má 

spyrja sig hvort sérkennsla dragi úr félagstengslum barna þegar þau eru tekin út úr 

hópnum og fá þannig færri tækifæri til samskipta við önnur börn. Orðalag skiptir þar 

miklu máli, gæta þarf vel að orðalagi og skoða hvaða skilaboð eru gefin með orðtaki. 

Orðið sérkennsla getur til dæmis ýtt undir þá hugsun að þau börn sem þurfi á henni að 

halda séu sérstök á einhvern hátt og þau börn sem ekki þurfa á henni að halda séu þá 

það sem mætti kalla venjuleg. Slee vitnar í orð franska félagsfræðingsins Alain Touraine 

sem segir að ekki geti orðið lýðræði nema við viðurkennum og samþykkjum 

margbreytileika (Slee, 2011).  

Ýmsar gagnrýnisraddir hafa heyrst um skóla án aðgreiningar, að stefnan sé 

óraunhæf og skipulögð af fólki sem ekki hefur næga þekkingu í skólum. Sapon-Shevin 

(2007) segir að það sé ósanngjarnt og alrangt að halda því fram við kennara að einfalt 

sé að skipuleggja kennslu í skóla án aðgreiningar og að ekki þurfi að breyta neinu. Hún 

bendir á að vinna í skóla án aðgreiningar krefjist góðs skipulags og mikillar vinnu en þó 
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sé nauðsynlegt að taka af skarið og byrja, þrátt fyrir að kennurum finnist þeir ekki 

nægilega undirbúnir. Jafnframt segir hún að það sé mikilvægt að fá stuðning og þegar 

illa sé staðið að skóla án aðgreiningar geti það ýtt undir neikvæðni kennara gagnvart 

börnum með sérþarfir og sé þannig dæmt til að ganga illa. Ekki nægir að einn og einn 

kennari vinni vel að stefnunni í hverjum skóla heldur þurfi allir kennarar  að vinna eftir 

henni sem og allt starfsfólk skólans. Það er mikilvægt að innan skóla sé allt starfsfólk að 

vinna eftir sömu hugmyndafræðinni svo góð samvinna náist og hægt sé að vinna að 

framþróun. Hugmyndafræði skóla án aðgreiningar á þó ekki einungis að ná til allra 

innan skólasamfélagsins heldur að ná til samfélagsins í heild, þar sem allir eru metnir 

eins og þeir eru og hver einstaklingur geti orðið fullgildur þátttakandi í samfélaginu.    

Miklar breytingar hafa orðið á réttindum barna með fötlun undanfarin ár en áður 

var þeim jafnvel  komið fyrir á stofnunum. Nú eiga öll börn rétt á almennri menntun en 

þó fara mörg þeirra í gegnum skólakerfið með neikvæða reynslu og lélegt sjálfsmat. 

Fyrir börnum með fötlun skipta þessar breytingar afar litlu, það sem skiptir máli er 

staða þeirra eins og hún er í dag en ekki verri staða annarra barna áður fyrr (Rix, 2015). 

Jonathan Rix (2015) veltir upp þeirri spurningu hvort við þurfum í raun að hafa 

eitthvað sem telst til sérkennslu í skóla án aðgreiningar. Hann telur að við gerum alltof 

mikið af því að flokka í stað þess að leyfa fjölbreytileikanum að vera það sem er 

venjulegt, þá þarf ekki að vera neitt sem heitir sérkennsla, aðeins kennsla. Rix segir að 

börnum sé ýtt út á jaðarinn allt skólakerfið með flokkun og sérkennslu. Börn séu jafnvel 

tekin út úr félagslegum aðstæðum eins og frímínútum til að fara í ákveðna þjálfun. Þá 

missa þau af tækifærum til að samsamast hópnum og mynda vinatengsl. Kennarar og 

starfsfólk í skólum gegna þar mikilvægu hlutverki við að ýta undir þátttöku allra barna í 

félagslegum samskiptum. Samkennd kennara og jákvætt viðhorf gagnvart fjölbreyttum 

nemendahópi getur skapað umhverfi sem hvetur öll börn til þátttöku. 

Í skóla án aðgreiningar stunda nemendur nám í sama skóla, með og án fötlunar og 

óháð uppruna og námsgetu, og stuðlað er að jöfnum rétti allra til náms og þátttöku í 

samfélaginu (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). Foreldar barna með fötlun standa oft 

frammi fyrir erfiðri ákvörðun þegar velja þarf skóla fyrir barnið, hvort velja eigi að láta 

barnið í almennan skóla eða sérskóla. Rix (2015) fjallar um ólík sjónarhorn foreldra 

þegar kemur að vali á skóla fyrir börn með fötlun. Hann segir frá eigin reynslu sem faðir 

drengs með fötlun. Hann tók þá ákvörðun að setja drenginn sinn í almennan skóla í von 

um að skólinn tæki breytingum til móts við þarfir sonar hans. Þá segir hann frá öðrum 

foreldrum sem völdu fremur sérskóla því þeir höfðu miklar efasemdir um að hið 

almenna skólakerfi kæmi nægilega á móts við þarfir barna með sérþarfir. Sapon-Shevin 
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(2007) bendir á hversu erfitt það getur reynst foreldrum að velja milli sérskóla og hins 

almenna skólakerfis. Foreldrar ættu ekki að vera sett í þá stöðu að þurfa að velja hvað 

er best fyrir barnið sitt þegar kemur að skólagöngu.  

Í umfjöllun um skóla án aðgreiningar og sérkennslu takast gjarnan á tvö ólík 

sjónarhorn sem skilgreind hafa verið sem læknisfræðileg og félagsleg. Út frá 

læknisfræðilega sjónarhorninu er lögð áhersla á að endurhæfa og þjálfa börn með 

sérþarfir í þeim tilgangi að aðlaga þau sem best að samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 

2003). Læknisfræðilega sjónarhornið hefur verið gagnrýnt fyrir að einblínt sé á 

takmarkanir og galla einstaklings, eitthvað sem þarf að greina og laga (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013; Rannveig 

Traustadóttir, 2003; Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014). Læknisfræðilega sjónarhornið 

er yfirleitt áberandi í aðgreindum úrræðum sérstaklega skipulögð fyrir börn með 

sérþarfir eins og til dæmis sérskóla (Kristín Björnsdóttir, 2014). Með félagslegu 

sjónarhorni er sjónum fremur beint að því hvernig ýmsir menningarlegir og félagslegir 

þættir geta haft áhrif á líf og reynslu barna með fötlun. Horft er til þess hvernig hægt er 

að laga umhverfið þannig að barn með sérþarfir geti verið fullgildur þátttakandi í 

samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 2003). Vandinn eða hindranirnar liggja fremur í 

umhverfinu, sem er ekki skipulagt með fjölbreytileika í huga og aftrar þannig ákveðnum 

hluta barna til fullrar þátttöku í samfélaginu. Segja má að hið félagslega sjónarhorn falli 

vel að hugmyndafræði skóla án aðgreiningar en hið læknisfræðilega vinni gegn henni 

(Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014). Leikskólastarf sem skipulagt er út frá styrkleikum 

barna fremur en veikleikum ýtir undir að öll börn séu virkir þátttakendur í hópnum. 

Gæta þarf að því að börn með skerðingar einangrist ekki í leikskólum, barn sem mikið er 

tekið út úr barnahópnum til þjálfunar fær færri tækifæri til þátttöku innan hópsins 

(Þórdís Þórðardóttir, 2016).  

Sálfræðilegum og læknisfræðilegum greiningum hefur fjölgað á undanförnum árum 

sem má tengja við læknisfræðilega sýn þar sem flestir eru taldir venjulegir eða 

heilbrigðir en ákveðinn minnihluti hafi sérþarfir og teljist óheilbrigðir. Þeir sem eru með 

sérþarfir þarfnist aðstoðar í námi og eru því ekki fullfærir um að takast á við „venjulegt“ 

nám. Greining hjálpar starfsfólki í skólum við að koma til móts við þarfir barns en um 

leið styður hún við að til verði ákveðin stimplun eða flokkun sem svo veitir aðgang að 

stuðningi (Dóra S. Bjarnason, 2012; Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Í úttekt á 

framkvæmd stefnu um menntun án aðgreiningar á Íslandi sem framkvæmd var af 

European Agency for Special Needs and Inclusive Education árið 2017 kemur fram að 

íslenska skólakerfið leggur of mikla áherslu á greiningar og verður til þess að börn sem 
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þurfa stuðning en hafa ekki slíkar læknisfræðilegar greiningar fái ekki þann stuðning 

sem þau þurfa á að halda.  

Eins og fyrr segir þá hafa gagnrýnendur læknisfræðilega sjónarhornsins á fötlun bent 

á að það einblíni um of á erfiðleika í námi og að áhersla sé lögð á að laga, þjálfa eða 

lækna nemendur. Skipulag skóla er miðað út frá ófötluðum nemendum og því hefur 

áherslan verið á að laga nemendur með fötlun að skólaumhverfinu á þann hátt að þeir 

geti uppfyllt þau markmið sem sett eru. Hins vegar bendir Berglind Rós Magnúsdóttir 

(2016) á að þetta eigi fyrst og fremst við um þá nemendur sem talið er mögulegt að 

laga. Þeir nemendur sem hafa verulega skerðingu eða fötlun af einhverju tagi teljast 

ekki nægilega hæfir til að ná þessum markmiðum og fá því sjaldan tækifæri til þess að 

vera í almennum grunnskólum og því haldið fram að betra sé fyrir þá að vera í 

sérskólum eða sérdeildum. Samkvæmt þessum hugmyndum er það barnið sjálft sem er 

vandamál vegna þess að það hefur skilgreindar sérþarfir sem veldur því að það getur 

ekki lært á sama hátt og „venjulegt“ barn. Úrræði fyrir slík börn geta því legið í að koma 

þeim í hendur sérkennara, út úr bekknum, í umhverfi þar sem hægt er að sinna þörfum 

þeirra sem best. Með læknisfræðilega sýn að leiðarljósi er leitast við að greina vanda 

barns og meta hvaða raunprófuðu aðferðir henta til að ná sem bestum árangri. Árangri 

sem felur í sér að laga einstaklinginn að umhverfinu svo hann falli betur inn í viðmið 

hinna „venjulegu“ og verði þannig hæfur til þátttöku innan hópsins (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2016). 

Út frá félagslegum sjónarmiðum þarf að ganga úr skugga um að öll börn njóti 

gæðamenntunar á þeirra forsendum en ekki einungis að börn með fötlun fái að ganga í 

sama skóla og ófötluð börn. Skoða þarf hvort skólinn sjálfur sé vandamál eða hindrun í 

áttina að skóla án aðgreiningar og laga námskrá að þörfum allra nemenda. Viðhorf 

kennara, skortur á þekkingu þeirra og mannekla getur m.a. verið hindrun í skóla án 

aðgreiningar. Ýmis hugtök hafa orðið til í félags- og menningarlegu samhengi sem 

einnig geta verið hindrun í skóla án aðgreiningar. Þetta eru hugtök sem tengja má beint 

við læknisfræðilega sýn, eins og fötlun, skerðing og frávik. Til að ná fram breytingum í 

átt að hugmyndafræði skóla án aðgreiningar, þurfa allir og þá ekki síst starfsmenn skóla 

að endurmeta hugmyndir sínar (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). 

Þrátt fyrir að læknisfræðilega sjónarhornið sé meira ríkjandi í aðgreindum 

skólaúrræðum og að félagsleg sjónarmið passi vel við hugmyndafræði um skóla án 

aðgreiningar, þá er það ekki svo að skólar, skipulag þeirra og starfsmenn, falli eingöngu 

undir annan flokkinn, heldur skarast viðhorf þeirra og hugmyndir, en beinast síðan 

meira að öðru sjónarmiðinu. Nefna má sem dæmi að margir sem eru fylgjandi skóla án 
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aðgreiningar vilja samt halda áfram að hafa aðgreinda sérkennslu því þeir telja að án 

hennar væru börn með sérþarfir verr stödd í skólakerfinu eins og það er í dag (Berglind 

Rós Magnúsdóttir, 2016). 

2.2 Opinber menntastefna um skóla án aðgreiningar 

Skóli án aðgreiningar er opinber menntastefna á Íslandi og eiga allir leik- og grunnskólar 

að taka við öllum börnum. Menntastefnan um skóla án aðgreiningar er ekki íslensk 

stefna heldur er kveðið á um hana í ýmsum alþjóðasáttmálum sem Ísland er aðili að. 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur 1989 hjá aðildarríkjum og tók 

formlega gildi hér á landi 1992. Samþykki Barnasáttmálans var stórt skref í 

réttindamálum barna og með honum vilja aðildarríki tryggja börnum vernd gegn ofbeldi 

og mismunun hvers konar. Barnasáttmálinn var lögfestur á Íslandi 2013, og felur í sér að 

tryggja börnum löggild réttindi á ákvæðum sáttmálans (Umboðsmaður barna, e.d.b).  

Með Barnasáttmálanum samþykkja aðildarríki að gæta þurfi sérstaklega að 

réttindum og öryggi barna og veita þeim rétt til að tjá sig um málefni er þau varða. Öll 

börn eiga að lifa við mannréttindi, öryggi og frið án tillits til búsetu, kynferðis, 

kynþáttar, trúar eða félagslegra aðstæðna. Sáttmálinn kveður á um jafnan rétt allra 

barna til menntunar og þjónustu fyrir börn með fötlun (Barnaheill, e.d.). 

Ísland var eitt af aðildarríkjum Salamanca yfirlýsingarinnar sem samþykkt var á Spáni 

1994 og ári síðar á Íslandi. Salamanca yfirlýsingin er viljayfirlýsing um hvernig standa 

skuli að málefnum nemenda með sérþarfir. Þar er m.a. fjallað um að öll börn með 

sérþarfir ættu að fá menntun innan hins almenna skólakerfis þar sem koma skal á móts 

við þarfir allra barna. Margir skólar hafa í gegnum tíðina tekið á móti börnum með 

fötlun en þó hefur þeim einnig verið meinaður aðgangur að skólum, jafnvel eftir að 

skóli án aðgreiningar varð opinber menntastefna á Íslandi (Gretar L. Marinósson og 

Dóra S. Bjarnason, 2016). 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var undirritaður árið 2007 

og fullgiltur á alþingi 2016 en hefur ekki verið lögfestur. Markmið með samningnum er 

að fólk með fötlun búi við sömu mannréttindi, frelsi og tækifæri og ófatlaðir. 

Samningurinn ítrekar það sem kemur fram í Salamanca yfirlýsingunni og í honum er 

kveðið á um jafnan rétt fólks með fötlun til menntunar. Það felur í sér að þau hafi 

jafnan aðgang að hinu almenna menntakerfi og verði ekki fyrir útilokun vegna fötlunar, 

heldur verði virkir þátttakendur í þjóðfélaginu. Með samningnum er það viðurkennt að 

fólk með fötlun hafi til þessa ekki haft sömu réttindi og tækifæri og aðrir er varðar m.a. 

fulla þátttöku í samfélaginu (Velferðarráðuneytið, 2009). 
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Ferguson o.fl. (2012) halda því fram að markmið í sérkennslu hafi í gegnum tíðina 

tekið mið af því að laga það sem veldur því að börnin falla utan normsins þannig að þau 

séu betur fær um að vera hluti af barnahópnum. Í skóla án aðgreiningar á það ekki að 

vera markmiðið heldur á að laga umhverfið að þörfum allra þannig að margbreytileiki 

teljist það sem við köllum „normalt“. Þannig er markmiðið ekki lengur að koma börnum 

í eitthvað ákveðið norm heldur að sjá til þess að öll börn séu fullgildir þátttakendur í 

samfélaginu. Með þessu eiga mörkin milli sérkennslu og almennrar kennslu að verða 

óljós og á endanum að hverfa og börn í margbreytilegum hópi að stunda nám saman á 

öllum skólastigum. Enn er langt í land með að þetta náist sem krefst talsverðra 

breytinga á skipulagi, þekkingu og viðhorfi starfsmanna í mörgum skólum. Mörgum 

kennurum vex í augum að sinna bæði þörfum einstaklinga sem og barnahópnum í heild, 

sem verður til þess að breytingar verða litlar. Til að þetta geti orðið svo vel sé þarf að 

endurskipuleggja námskrár og kennslu með samvinnu kennara. Allt starfsfólk leik- og 

grunnskóla þarf að setja sig inn í hugsunarhátt og skipulag skóla án aðgreiningar svo 

það gangi sem best. Kennarar þurfa að vera færir um að horfa á barnahópinn í heild og 

líka þarfir hvers og eins. Ef börn með sérþarfir eru sífellt færð út úr barnahópnum til 

þjálfunar er hætta á að kennarar tapi niður færni til að vinna í margbreytilegum hópi og 

skilgreining á fjölbreytileika verði þrengri. Sérkennarar þurfa einnig að endurskoða 

aðferðir sínar og skoða hvernig þeir geta skipulagt námstækifæri innan hópsins. 

Kennsluaðferðir sem miðast út frá einsleitum hópi barna, þar sem gert er ráð fyrir að 

börn með sérþarfir séu í þjálfun utan hópsins, ýta undir aðskilnað og útilokun. 

Rannsóknir hafa sýnt að börnin sem voru í sérkennslu fyrir utan bekkinn sinn, upplifðu 

sig sem „sérstök“ og jafnvel aumkunarverð (Ferguson o.fl., 2012). 

2.2.1 Íslensk löggjöf og aðalnámskrá 

Eins og fram hefur komið þá hefur greiningum fjölgað talsvert á síðustu árum og þó ekki 

séu til heildartölur yfir börn með sérþarfir má áætla að um 25% barna fái sérkennslu í 

leik- og grunnskólum landsins, samkvæmt tölum frá Menntavísindasviði 

Reykjavíkurborgar (Dóra S. Bjarnason, 2012). Leikskólinn er fyrsta skólastigið þó ekki sé 

um skólaskyldu að ræða. Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) er ekki fjallað um skóla án 

aðgreiningar eða margbreytileika en þar segir að leikskóli sé fyrir börn undir 

skólaskyldualdri. Hins vegar er það sérstaklega tekið fram í 2. gr. laganna að megin 

markmið uppeldis og kennslu í leikskóla sé að hlúa að börnum í samræmi við þarfir 

hvers og eins, líkamlega, andlega og vitsmunalega. Starfsmenn leikskóla eiga að fylgjast 

með og efla alhliða þroska barna og skapa börnum öruggar náms- og leikaðstæður þar 

sem áhersla er lögð á nám í gegnum leik og skapandi starf. Börn með sérþarfir eiga rétt 



 

21 

á þjónustu innan leikskólans undir handleiðslu sérfræðiþjónustu á vegum 

sveitarfélaganna. Gera skal einnig ráð fyrir sérkennslurými í leikskólum vegna barna 

með sérþarfir. Ekki kemur fram hvernig sérkennsla skuli skipulögð eða framkvæmd en 

sérkennslurými býður að einhverju leyti upp á aðgreinda kennslu eða þjálfun.  

Aðalnámskrá leikskóla er byggð á lögum um leikskóla og er leiðavísir fyrir allt starf í 

leikskólum. Hún rammar inn markmið leikskólastarfs og veitir leiðsögn fyrir stjórnendur, 

kennara og aðra starfsmenn í leikskólum. Aðalnámskráin á að tryggja samræmi og gæði 

í leikskólastarfi og á að tryggja börnum jafnan rétt uppeldis og náms í leikskólum. 

Leikskólum ber að fylgja eftir ákvæðum laga og fyrirmælum fræðsluyfirvalda um 

menntastefnu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Leikskólar vinna eftir Aðalnámskrá og hver leikskóli gerir skólanámskrá eftir henni 

með sínum áherslum. Þetta gefur hverjum leikskóla ákveðið frelsi til að ákveða þær 

leiðir og áherslur sem leikskólinn setur sér til að efla menntun barna. Hana skal 

endurskoða reglulega til að stuðla að stöðugri þróun og fagmennsku innan leikskólans 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Í aðalnámskrá leikskóla er ekki fjallað um leikskóla án aðgreiningar beinum orðum 

en í kafla um leiðarljós leikskóla er fjallað um jafnrétti og virðingu fyrir margbreytileika í 

leikskólastarfi. Leiðarljós leikskóla er samantekt á helstu áherslum í aðalnámskránni til 

leiðsagnar fyrir mótun skólanámskrár og starfsemi hvers leikskóla. Þar kemur fram að 

vinna eigi að þörfum allra barna, að öll börn eigi að njóta virðingar, byggja upp jákvæða 

sjálfsmynd og læra að bera virðingu fyrir sjónarhornum annarra. Leiðarljós leikskóla 

eiga að styðja við mótun leikskólastarfs og eru þær áherslur sem starfsfólk leikskóla 

tekur mið af og ákveður leiðir að markmiðum í samvinnu við foreldra og börn. Þar 

kemur m.a. fram að: 

• leikskólastarf skal byggjast á jafnrétti, virðingu fyrir margbreytileika mannlífsins 

og öðrum menningarheimum.  

• virða skal rétt allra sem þar dvelja, óháð kynferði, bakgrunni, aðstæðum eða getu 

og leitast við að koma á móts við þarfir allra. 

• starfshættir leikskóla eiga að stuðla að því að börn læri að bera virðingu og 

umhyggju fyrir öðru fólki, þrói með sér samkennd, tillitsemi og vináttu. 

• í leikskóla eiga börn að fá tækifæri til að fást við viðfangsefni sem taka mið af 

áhuga þeirra, styrkleikum og þroska þannig að trú þeirra á eigin getu aukist og 

hneigð þeirra til náms aukist (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Í lögum um leikskóla og aðalnámskrá leikskóla segir að nám barna á leikskólaaldri skuli 

fara að mestu fram í gegnum leik við önnur börn, að leikur geti verið bæði markmið og 
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leið í námi barna. Leikskólakennarar eiga að styðja við leik barna og sjá til þess að öll 

börn fái tækifæri til að taka þátt í leik við fjölbreyttar aðstæður. Sérfræðiþjónusta 

sveitarfélaga á að veita leikskólum stuðning og ráðgjöf vegna barna með sérþarfir, til að 

öll börn hafi jafnan rétt til náms, þannig að öll börn fái menntun sem hæfir hverju og 

einu (Lög um leikskóla nr. 90/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Í leikskólum fer fram mat á starfi til að ganga úr skugga um að unnið sé að lögum og 

reglum og að réttur barna sé virtur. Annars vegar fer fram innra mat þar sem 

leikskólarnir meta sig sjálfir og hins vegar mat af hálfu hins opinbera, á vegum 

sveitarfélags og frá ráðuneyti mennta- og menningarmála. Innra mat á að stuðla að 

bættu starfi þar sem allir sem koma að starfi leikskólans taka þátt í mati, þar meðtaldir 

foreldrar og börn. Þannig fá allir aðilar tækifæri að meta starf leikskólans á jafnréttis 

grundvelli. Matsnefnd á vegum sveitarfélags sér um ytra mat í leikskólum og hefur það 

hlutverk að fylgjast með að leikskólar starfi eftir lögum, reglugerðum og aðalnámskrá 

leikskóla. Mennta- og menningarmálaráðuneytið ber ábyrgð á að sveitarfélögin fylgi 

ytra mati á leikskólum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

2.3 Rannsóknir á skóla án aðgreiningar á Íslandi 

Leikskólum og grunnskólum á Íslandi ber að veita öllum börnum menntun við hæfi, 

óháð líkamlegri eða andlegri stöðu þeirra eða færni. Öll börn eiga því rétt á að fara í 

almennan skóla í sínu heimahverfi og stunda þar nám sem sniðið er að hverjum og 

einum einstaklingi (Dóra S. Bjarnason, 2012). 

Viðhorf og hugmyndir fólks um börn með sérþarfir og rétt þeirra til menntunar hafa 

breyst talsvert undanfarna áratugi. Þó líklega séu flestir á því máli að börn með fötlun 

eigi að hafa sama rétt og önnur börn, sem er grunnhugsunin í hugmyndafræði skóla án 

aðgreiningar, þá hefur stefnan reynst erfið í framkvæmd þegar á reynir. Fram hafa 

komið efasemdir um framkvæmd hennar á þeim forsendum að kennarar hafi ekki þá 

þekkingu og stuðning sem þurfi til að sinna þörfum allra barna svo vel sé. Því sé langt í 

land með að börn með fötlun nái sama rétti og önnur börn (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

Hrönn Pálmadóttir og Ingibjörg Kaldalóns, 2007a; Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Þrátt 

fyrir að við mjökumst í átt að hugmyndafræði skóla án aðgreiningar þá mættum við 

vera komin lengra og sumir vilja jafnvel halda því fram að lítið hafi breyst á þessum 

rúmum tuttugu árum frá því Salamanca yfirlýsingin var samþykkt (Gretar L. Marinósson 

og Dóra S. Bjarnason, 2016).  

Áhersla var lögð á jafnan rétt allra barna til náms í grunnskólalögum sem sett voru 

1974, einnig að koma þyrfti til móts við þarfir í margbreytilegum hópi nemenda. 
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Foreldrar barna með fötlun vildu sumir blöndun í skóla sem fól m.a. í sér að börn þeirra 

fengju sama rétt til grunnskólagöngu og ófötluð börn. Blöndun var ákveðið skref í áttina 

að skóla án aðgreiningar þó það segði ekki til um gæði menntunar (Gretar L. 

Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016). Skiptar skoðanir voru á, bæði meðal foreldra 

og kennara, hvort blöndun væri allra hagur og ýmsir sérskólar og sérdeildir voru 

stofnaðir bæði í grunn- og leikskólum til að koma til móts við margbreytilegan 

nemendahóp. Börn með fötlun hafa þó löngum haft forgang um inngöngu í leikskóla á 

Íslandi (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2003). 

Miklar breytingar hafa orðið á íslensku samfélagi á undanförnum árum og 

nemendahópurinn verður æ fjölbreyttari. Þessum breytingum fylgja auknar kröfur til 

kennara, að þeir auki jafnóðum þekkingu sína í starfi til að geta sinnt þörfum allra barna 

(Sólveig Karvelsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Með fleiri greiningaaðilum og 

þróun í greiningatækjum hefur sálfræðilegum greiningum fjölgað og með fjölgun barna 

af erlendum uppruna eykst jafnframt fjölbreytni í menningu, tungumálum og 

trúarbrögðum. Kennurum ber því að sinna fjölbreyttum nemendahópi en rannsóknir 

hafa sýnt að þrátt fyrir að skólar á Íslandi eigi að teljast án aðgreiningar samkvæmt 

lögum þá þyki kennurum þeir ekki nægilega undirbúnir að vinna eftir stefnunni. Þeir 

telja sig ekki hafa næga þekkingu né stuðning til að framkvæma stefnuna eins og þeim 

ber samkvæmt lögum (Dóra Bjarnason, 2012; Gretar L. Marinósson, 2007; Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010).  

Aukin fjölbreytni nemenda í skólum felur í sér að breyta þarf skipulagi með markmið 

og leiðir í huga og þarf menntun og þjálfun kennara að fylgja þessum breytingum eftir. 

Greiningum hefur fjölgað og eru skiptar skoðanir um ágæti þess. Ekki er einfalt í þeim 

efnum að greina hvað leiðir til útilokunar og þá jafnframt hindrana í námi og hvort 

greiningin sem slík ýti börnum með sérþarfir út á jaðarinn. Greina má togstreitu í 

umræðu um sálfræðilegar greiningar á börnum, annars vegar að greiningin ýti börnum 

út á jaðarinn og hins vegar að hún veiti barni rétt á stuðningi sem auðveldar kennurum 

að koma betur til móts við þarfir þess (Dóra S. Bjarnason, 2012; Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010). Í hugmyndafræði skóla án aðgreiningar er í raun ekki gert ráð 

fyrir að barn þurfi greiningu til að þörfum þess sé mætt sem skyldi. Skóli án 

aðgreiningar snýst ekki um sérkennslu heldur að komið sé til móts við börn þar sem þau 

eru stödd og að þau öðlist menntun á eigin forsendum óháð líkamlegu eða andlegu 

atgervi. Skóli án aðgreiningar snýst því um lýðræði og mannréttindi, að öll börn séu 

fullgildir þátttakendur í samfélagi þar sem hver og einn leggur sitt af mörkum á ólíkan 

hátt (Ferguson o.fl., 2012). 
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Þrátt fyrir að kennarar telji sig ekki hafa næga þekkingu til að kenna í 

margbreytilegum hópi barna virðast þeir hafa mikinn vilja til að koma til móts við ólíkar 

þarfir þeirra. Þeir telja þó að með þeim breytingum sem hafa orðið í íslensku samfélagi 

þar sem fjölbreytnin verði stöðugt meiri, þá verði kröfur á kennara jafnframt meiri og 

flóknari (Sólveig Karvelsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). 

Fram kom í rannsókn á menntun nemenda með þroskahömlun á Íslandi að mikill 

meirihluti starfsmanna í leikskóla taldi góða þekkingu mikilvæga í leikskólum til að sinna 

þörfum barna með þroskahömlun en aðeins 35% starfsmanna í leikskólum voru 

fagmenntaðir (Elsa Sigríður Jónsdóttir o.fl., 2007a). Menntun kennara hefur talsverð 

áhrif á gæði leikskólastarfs þar sem langskólagengnir kennarar hafa meiri þekkingu á 

uppeldisfræði og ólíkum þörfum barna en ófagmenntaðir. Dreifing leikskólakennara er 

misjöfn milli leikskóla á höfuðborgarsvæðinu og milli landshluta og því hefur búseta 

áhrif á jafna stöðu barna til náms í leikskólum (Þórdís Þórðardóttir, 2016). 

Niðurstöður nýlegra rannsókna hafa sýnt fram á hvernig læknisfræðileg sjónarhorn 

með áherslu á að aðlaga nemandann að skólaumhverfinu með þjálfun og íhlutunum 

hafa stýrt framkvæmd stefnunnar (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Eins og fram hefur 

komið hafa greiningar aukist og þó sérskólum hafi fækkað hefur sérdeildum jafnframt 

fjölgað innan almennra grunnskóla og innan leikskóla Reykjavíkurborgar verið skilgreind 

sérstök staða sérkennslustjóra. Samkvæmt niðurstöðum Hermínu Gunnþórsdóttur 

(2010) hafa sálfræðilegar greiningar á börnum með sérþarfir tengingu við 

læknisfræðilega sjónarmiðið þar sem áherslan er á að laga einstaklinginn. Börn eru 

flokkuð eftir því hvort þau teljist nægilega hæf til að fylgja hópnum sínum, sem ýtir 

undir útilokun og jaðarsetningu. Það er hennar mat að félagslega sjónarhornið 

samræmist fremur hugsun skóla án aðgreiningar þar sem horft er til umhverfisins og 

hvað það er sem hindrar barn í að taka þátt í öllu sem fram fer í leik- og grunnskólum. 

Kennarar lenda því í togstreitu með hvernig vinna skuli í skóla án aðgreiningar, því til að 

barn með sérþarfir fái þann stuðning sem það þarfnast þarf það yfirleitt að fá 

sálfræðilega greiningu til að öðlast þann rétt, og greiningu fylgir ákveðin flokkun um 

hvað telst venjulegt og hvað ekki. Það hefur því reynst mörgum erfitt að ákveða hvernig 

stefnan sé best í framkvæmd þannig að allir fái það sem þeir þarfnast (Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010). 

Áhersla er lögð á að nám barna á leikskólaaldri fari fram í gegnum leik og samskipti 

við önnur börn og því er lítið um þjálfun eitt með kennara á því skólastigi. Það virðist þó 

aukast þegar ofar fer í skólakerfinu. Mikilvægt er að sjá til þess að börn fái sem flest 

tækifæri til samskipta, þá ekki síst börn með slaka félagsfærni. Byggja þarf skipulag 
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leikskóla upp þannig að horft sé á styrkleika barna og ýta undir virkni þeirra í leik og 

starfi. Börn þurfa því stuðning í leik til að öðlast betri samskiptafærni, að þau skipti máli 

innan hópsins og byggi þannig upp jákvæða sjálfsmynd (Sara Margrét Ólafsdóttir og 

Bryndís Garðarsdóttir, 2016; Þórdís Þórðardóttir, 2016). 

Mikilvægt er fyrir börn í leikskóla að finna að þau tilheyri barnahópnum, að þeirra 

framlag sé virt og viðurkennt. Öll hafa þau eitthvað fram að færa en börn hafa mismikla 

félagsfærni og þarfnast sum þeirra stuðnings fullorðinna til að samlagast öðrum 

börnum. Sjálfsmynd barna mótast m.a. af því hvernig þeim tekst að aðlagast félagslega 

og því er mikilvægt að styðja við börn í samskiptum og leik (Sara Margrét Ólafsdóttir og 

Bryndís Garðarsdóttir, 2016). 

Skiptar skoðanir virðast vera meðal starfsmanna leikskóla um þátttöku barna með 

fötlun í leik og starfi leikskólans. Í rannsókn um menntun nemenda með þroskahömlun 

á Íslandi töldu starfsmenn að almennt væru mikil samskipti milli barna með fötlun og 

ófatlaðra barna í leikskólum og að lögð væri áhersla á að ýta undir og styðja við þau 

samskipti. Það voru þó um tveir þriðju hlutar starfsmanna sem sögðu að börn með 

þroskahömlun kæmu sér oft ekki í leik með öðrum börnum og drægju sig oft í hlé (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir o.fl., 2007a). 

Niðurstöður rannsókna sýna að ákveðinn hópur nemenda getur valdið kennurum 

áhyggjum og það eru börn sem þarfnast stuðnings en fá hann ekki. Tvennt hefur 

einkum verið nefnt í því samhengi, börn með ADHD og börn af erlendum uppruna. Þau 

fyrrnefndu ættu erfitt í fjölmennum barnahópum og ekki væri alltaf hægt að mynda litla 

hópa sökum skorts á rými og starfsmönnum. Fram kom að tvítyngd börn fengju ekki 

nægan stuðning til að læra íslenskuna og í sumum leikskólum væri fjöldi barna, með 

íslensku sem annað tungumál, talsverður (Elsa Sigríður Jónsdóttir og Hrönn 

Pálmadóttir, 2008). 

Áherslur eru misjafnar eftir leikskólum eins og fram kom í rannsókn á menntun 

nemenda með þroskahömlun. Í einum leikskólanum taldi leikskólastjórinn að börn með 

sérþarfir væru hluti af hópnum og starfsfólkið væri að mestu hætt að skilgreina börnin 

eftir sérþörfum þeirra. Skiptar skoðanir voru meðal starfsmanna leikskóla um þær 

þjálfunaraðferðir sem urðu fyrir valinu fyrir börn með sérþarfir og fannst sumum 

atferlisþjálfun ekki samræmast hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Þegar unnið var 

með þá aðferð fannst þeim börnin of mikið tekin út af deildinni til þjálfunar eitt með 

kennara, og það veikti stöðu þeirra enn frekar innan hópsins. Valið á aðferðinni væri í 

höndum foreldra og starfsmönnum leikskóla bæri að virða það val. Hins vegar var 

vitnað í leikskólastjóra í niðurstöðunum sem taldi að leikskólinn sjálfur ætti að hafa 
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meiri áhrif á val á kennslu- og þjálfunaraðferðum en hann lýsti ákveðnum efasemdum 

um að atferlisþjálfun væri alltaf besta aðferðin, og benti á að það væru til margar aðrar 

aðferðir sem samkvæmt rannsóknum bæru einnig góðan árangur (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir og Hrönn Pálmadóttir, 2007).  

Í grein sinni „Og ég líka?“ segir Elsa Sigríður Jónsdóttir (2002) frá rannsókn sem hún 

gerði um aðstæður barna með fötlun, í tveimur leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Eins 

og fram hefur komið eiga öll börn að hafa sama rétt til leikskóladvalar, hvort sem þau 

eru með sérþarfir eða ekki og hafa börn með fötlun löngum haft forgang um 

leikskóladvöl á Íslandi. Rannsóknin leiddi í ljós að það sem skipti mestu máli í starfi með 

börnum með ólíkar þarfir, var viðhorf starfsmanna, skipulag starfsins, þekking 

starfsmanna og starfsaðferðir.  

Í leikskólunum tveimur ríkti ólíkt viðhorf og skipulag, þar sem í öðrum leikskólanum 

var viðhorf til ólíkra þarfa barna jákvætt og þekking mikil en í hinum var þjálfun barna 

með sérþarfir að mestu í höndum sérkennara og ríkti þar óöryggi gagnvart bæði 

börnunum og foreldrum þeirra. Í þeim fyrri kom fram að skipulag væri í stöðugri 

endurskoðun með þarfir allra barna í huga en í þeim síðari var þátttaka barna með 

sérþarfir ekki alltaf sjálfsögð og sumum starfsmönnum fannst truflun af þeim í 

leikskólastarfinu. Þekking allra starfsmanna á börnum með sérþarfir hafði mikil áhrif á 

hvort starfsfólk treysti sér til að annast öll börnin, þannig að þau væru hluti af heildinni. 

Í þeim tilfellum þar sem börn með sérþarfir voru nokkuð tekin út úr hópnum í 

einstaklingsþjálfun, misstu þau af því sem hin börnin voru að gera. Þau fengu þá færri 

tækifæri en önnur börn til samleiks og í sumum tilfellum voru það börn með slaka 

félagsfærni, og þurftu þau mikinn stuðning í að samlagast öðrum börnum (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2002). 

Þegar unnið er að kennslu í getubreiðum hópum þurfa kennarar að undirbúa vel 

kennslu og skiptingu í hóp. Allir einstaklingar ættu að finna að þeir séu mikilvægir og 

geti notið sín í hópnum. Jákvætt viðhorf kennara skiptir höfuðmáli, að þeir horfi á 

fjölbreytileikann sem gott tækifæri til að vinna að skapandi starfi í stað þess að líta á 

það sem vandamál. Margir kennarar lýsa þó óöryggi og telja sig ekki hafa fengið næga 

þekkingu í námi um börn með sérþarfir (Ferguson o.fl., 2012).  

Í þróunarverkefni sem gert var í leikskóla á Ísafirði, var gerð tilraun til að færa alla 

sérkennslu inn á deild eða inn í hóp. Skipulag sérkennslu hafði verið svipað og í öðrum 

leikskólanum í rannsókn Elsu Sigríðar sem vísað er til hér að ofan, þar sem sérkennsla 

var að mestu í höndum sérkennara og aðrir starfsmenn fundu fyrir óöryggi gagnvart 

barninu. Þar hafði áður verið unnið nokkuð með sérkennslu þannig að barn var tekið út 
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úr hóp til þjálfunar, eitt með kennara. Þróunarverkefnið var starfendarannsókn þar sem 

sérkennari skoðaði sjálfan sig í starfi með það að markmiði að bæta starfið í anda 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Verkefnið gekk í heildina vel og skiptu þar 

jákvæð viðhorf annarra starfsmanna miklu máli. Sérkennsla varð ekki lengur einungis í 

höndum sérkennara heldur tóku allir starfsmenn þátt og börn með sérþarfir urðu meira 

hluti af hópnum (Sigrún Arna Elvarsdóttir, 2012).  

Leikskólakennarar hafa gagnrýnt að þeir hafi ekki fengið næga þekkingu á kennslu í 

margbreytilegum hópi barna í grunnnámi sínu. Eftir lengingu kennaranámsins úr 

þremur árum í fimm ár ætti að vera von um að boðið verði upp á fjölbreyttari kosti í 

námi sem skili sér í meiri hæfni kennara til að vinna í skóla án aðgreiningar (Þórdís 

Þórðardóttir, 2016).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að algengt sé að ófagmenntaðir starfsmenn beri ábyrgð 

á eða sinni mest börnum með sérþarfir í leik- og grunnskólum, þrátt fyrir að kennarar 

telji að þeir hafi ekki næga þekkingu til að vinna með fjölbreyttan hóp sjálfir (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir og Hrönn Pálmadóttir, 2008; Elsa Sigríður Jónsdóttir o.fl., 2007a; 

Hermína Gunnþórsdóttir, 2010).  

Í rannsókn Elsu Sigríðar kom fram að foreldrum þótti mikilvægt að barnið þeirra 

væri hluti af barnahópnum í leikskólanum, að allt starfsfólkið þekkti og sinnti þeirra 

barni eins og öðrum og að það væri ekki mikið eitt með stuðningsaðila. Þar á móti þótti 

þeim mikilvægt að barnið fengi þá þjálfun sem það ætti rétt á og þyrfti á að halda. 

Foreldrar höfðu áhyggjur af að vegna manneklu í leikskólanum, fengi barnið þeirra ekki 

alltaf þá þjálfun sem það ætti rétt á (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2003). 

Í rannsókn í leikskólum kom fram að leikskólakennarar töldu ör starfsmannaskipti og 

skort á fagmennsku starfsmanna geta komið niður á þjálfun og íhlutun barna með 

sérþarfir. Til að sinna þessum hópi barna þyrfti faglega þekkingu og því væru 

ófagmenntaðir oft ekki hæfir til að sinna því nægilega vel. Þrátt fyrir það færi mikill tími 

í að þjálfa nýtt og ófagmenntað starfsfólk til að sinna börnum sem þyrftu mest á 

fagþekkingu kennara að halda (Elsa Sigríður Jónsdóttir og Hrönn Pálmadóttir, 2008).  

Í rannsókn Hermínu Gunnþórsdóttur (2010) kom fram meðal íslenskra þátttakenda 

að þeir hefðu efasemdir um að börn með sérþarfir fengju þann faglega stuðning sem 

þau þyrftu á að halda og hefðu rétt á, þar sem að þjálfunin væri að mestu í höndum 

ófagmenntaðra starfsmanna. Íslensku kennararnir sögðu að ábyrgðin væri oft á tíðum í 

þeirra höndum að leiðbeina ófaglærðum starfsmönnum um þjálfun barnanna þrátt fyrir 

að þeir teldu sig ekki hafa nægilega þekkingu til þess. 
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Rannsóknir hafa sýnt að nokkur munur getur verið á skilningi kennara á 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016; Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010). Viðhorf til stefnunnar og fyrri reynsla starfsmanna af 

margbreytileika virðist hafa mikil áhrif á framkvæmd hennar en sú reynsla virðist koma 

úr persónulega lífi þeirra fremur en úr kennaranámi þeirra (Hermína Gunnþórsdóttir, 

2010). 

Í ljós kom í starfendarannsókn í nokkrum leikskólum á höfuðborgarsvæðinu, að 

samvinna og umræða kennara var áhrifarík til að efla fagmennsku þeirra. Með 

umræðum færðist sjónarhorn kennara nær börnunum sjálfum og áhersla varð meiri á 

styrkleika en veikleika (Elsa Sigríður Jónsdóttir og Hrönn Pálmadóttir, 2008). Í annarri 

rannsókn í leikskóla þar sem starfsmenn höfðu mikla reynslu af umönnun barna með 

fötlun kom fram að starfsmönnum fannst sjálfsagt að þau væru í leikskólanum og að því 

fylgdu ákveðnir kostir fyrir ófötluðu börnin. Þrátt fyrir kostina þá gat það einnig komið 

niður á ófötluðu börnunum. Hugsun starfsmanna virtist vera meira í anda 

læknisfræðilega sjónarhornsins og því horft til veikleika þeirra og hvað þyrfti að laga 

(Elsa Sigríður Jónsdóttir, Hrönn Pálmadóttir, Hanna H. Leifsdóttir og Ásrún 

Guðmundsdóttir, 2007b). 

Í rannsókn Elsu Sigríðar og Hrannar kom fram að starfsmönnum þótti gagnlegt að 

heyra sjónarmið annarra leikskólakennara. Umræðan snerist mest um það sem þeim 

þótti erfitt í starfi eða um börn sem þau höfðu áhyggjur af. Meðal umræðuefnis var 

fjöldi barna á deild, hegðun barna, skipulag og ábyrgð sérkennslu, mannekla, ör 

starfsmannaskipti og foreldrasamstarf (Elsa Sigríður Jónsdóttir og Hrönn Pálmadóttir, 

2008).  

Starfsmenn töldu að samvinna og jákvætt viðmót til barna með sérþarfir væri 

mikilvægt. Þeir voru almennt sammála um að efla þyrfti málþroska og félagsfærni barna 

til að auðvelda þeim þátttöku innan hópsins. Þetta væru þeir þættir sem hefðu 

afgerandi áhrif á framtíðarhorfur þeirra og möguleika í lífinu. Starfsmenn töldu að oft 

væri neikvætt viðhorf við erfiðri hegðun barna og það væri mikilvægt að gefa sér tíma 

til að kynnast barni og dæma það ekki fyrirfram. Það væri ákveðin hætta á að 

starfsmenn vanmætu barn með sérþarfir og kæmu ekki auga á persónu þess vegna 

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

Í rannsókn á reynslu foreldra barna með fötlun í leikskólum, kom fram að þeir væru 

almennt ánægðir með starfsemi leikskólans en kvíðnari fyrir grunnskólagöngu barnsins. 

Það má segja að það bendi til að leikskólum gangi að einhverju leyti betur að vinna með 

skóla án aðgreiningar en grunnskólum. Erfitt er að segja hvaða ástæða gæti verið þar að 
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baki, en ólíkar námskröfur og fjöldi starfsmanna gætu verið hluti af ástæðunni. Í 

leikskóla eru fleiri starfsmenn með hóp en í grunnskóla og virðist því auðveldara að 

skipuleggja starf með litlum hópum og koma þannig betur til móts við börn með 

sérþarfir. Einnig má nefna að börn með þroskaskerðingu eru á líkara þroskastigi og 

önnur börn í leikskóla en bilið breikkar því ofar sem barnið fer í skólakerfinu. Margir 

foreldrar barna með fötlun virtust kvíða grunnskólagöngu barnsins og þeim reyndist 

erfitt að ákveða hvort barnið ætti að fara í sérskóla eða almennan grunnskóla. Foreldrar 

sem völdu almennan grunnskóla tóku þá ákvörðun að standa með rétti barnsins til að 

fara í sinn hverfisskóla en sögðust gera ráð fyrir að það kostaði þau baráttu og vinnu 

fyrir réttindum barnsins (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2003). 

Rannsóknir hafa sýnt að foreldrar barna með fötlun hafa væntingar um að þau verði 

fullgildir þátttakendur í samfélaginu en ekki aðeins áhorfendur. Þeir hafa gjarnan 

áhyggjur af að börn þeirra eignist ekki vini sökum slakra samskiptahæfni og einangrist 

félagslega. Þeir vilja að lögð sé áhersla á leik- og félagsfærni í skóla svo þau eigi meiri 

möguleika á að eignast vini (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2003; Ingibjörg Kaldalóns og Gretar 

L. Marinósson, 2007).  

Starfsmenn leikskóla voru ekki bjartsýnir á framtíð barna með fötlun í íslensku 

samfélagi og töldu því afar mikilvægt að kenna börnum félagsfærni og efla málþroska 

þeirra til að styrkja stöðu þeirra innan hópsins og möguleika í lífinu. Fram hafa komið 

efasemdir starfsmanna leikskóla um að samfélagið sé tilbúið að líta á fólk með fötlun 

sem fullgilda þátttakendur í því (Elsa Sigríður Jónsdóttir og Hrönn Pálmadóttir, 2008; 

Elsa Sigríður Jónsdóttir og fl., 2007b). 

2.4 Kenningar John Dewey  

Margir leikskólar á Íslandi horfa til hugmynda John Dewey í menntamálum. Hugmyndir 

hans falla vel að starfi í leikskólum þar sem áhersla er lögð á nám í gegnum leik. Segja 

má að hugmyndir hans falli einnig vel að hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og þó að 

bók hans Reynsla og menntun hafi fyrst komið út 1938, löngu áður en skóli án 

aðgreiningar kom fram þá er margt í þeirri hugmyndafræði sem rímar við hugmyndir 

Dewey. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur á skólanámskrám 

leikskóla á Íslandi er Dewey sá kennimaður sem er hvað oftast nefndur í 

hugmyndafræði leikskólanna. Þeir leikskólar sem segjast byggja m.a. á hugmyndafræði 

Dewey nefna oftast það sem Dewey er einna þekktastur fyrir, að börn læri af reynslunni 

(e. learning by doing). Aðrir þættir í hugmyndafræði Dewey, sem oft koma fram í 
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skólanámskrám, eru virkni barnsins, tenging við samfélagið, uppgötvunarnám og 

skapandi hugsun (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). 

Þegar horft er til hugmynda Dewey verður að hafa í huga að kennarar samtímans 

fást við ólíka hluti en Dewey og hans samtímamenn. Dewey lagði áherslu á að kennarar 

yrðu að gæta þess að festast ekki í sömu sporum og nauðsynlegt væri að endurskoða 

viðhorf og siðferði í menntamálum með nýjum kynslóðum og breyttum tímum. Á 

tímum Dewey var oftast litið á nemendahópinn sem einsleitan hóp og öllum börnum 

kennt á sama hátt. Dewey gagnrýndi slíka kennsluhætti og kom fram með framsækna 

kennsluhætti þar sem horft var til einstaklingsins og var það undir kennurum komið að 

skipuleggja nám barna út frá reynslu og áhuga hvers og eins. Dewey lagði áherslu á rétt 

allra barna til náms og að verkefni væru sniðin að getu hvers barns. Hann benti á að 

hlutverk kennarans í hefðbundnum skóla væri einfaldara, og mun flóknara væri að 

skipuleggja nám barna í  framsæknum skólum þar sem huga þyrfti að hverju og einu 

barni til að geta veitt því verkefni við hæfi (Dewey, 1938/2000).  

Dewey taldi mikilvægt að barnið væri virkur þátttakandi í skólanum með áherslu á 

samfélag og samvinnu. Hann gagnrýndi hefðbundna kennsluhætti þar sem kennari stóð 

uppi við töflu og kenndi og börnin áttu að sitja kyrr, hlusta og hafa hljóð. Hann taldi að 

slíkir kennsluhættir drægju úr eða dræpu niður vilja barns til að nema og rannsaka af 

sjálfsdáðum. Með þessu vildi hann því benda á að ekki stuðli öll reynsla að menntun, 

því sum reynsla barna í námi sé neikvæð og dragi úr færni og áhuga þeirra til náms. Út 

frá hugmyndafræði Dewey voru kennari og nemandi samstarfsmenn sem báðir höfðu 

áhrif á skipulag náms. Þrátt fyrir að börn gætu haft áhrif á nám sitt, bar kennari ávallt 

megin ábyrgð í að skipuleggja námið og sníða það að þörfum hvers og eins. Hlutverk 

kennara var einnig að vekja áhuga barns á viðfangsefni til að vekja hjá því forvitni og 

fróðleiksfýsn (Dewey, 1938/2000). 

Dewey taldi að börn þyrftu að fá tækifæri til að takast á við verkefni sem hæfðu 

hverju og einu sem byggði á þeirra eigin reynslu. Það þyrfti að gefa þeim tækifæri til að 

fást við verkefni sem vektu áhuga þeirra til náms. Það gæti dregið úr áhuga barna til að 

rannsaka, bæði ef verkefnin væru of auðveld og einnig ef þau væru of erfið. Því þyrfti 

að vera jafnvægi milli þess auðvelda og þess erfiða. Hlutverk kennara fælist því m.a. í 

því að skipuleggja verkefni fyrir börn sem væru byggð á reynslu þeirra og færni 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  

Dewey leit á skóla sem lítið samfélag og nám barna sem félagslegt ferli þar sem börn 

lærðu að taka þátt og móta samfélagið með lýðræðislegri þátttöku sinni og samskiptum 

bæði við börn og fullorðna. Þó Dewey legði áherslu á að börn tækju þátt í að móta nám 
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sitt þá átti hann ekki við að ábyrgðin væri færð yfir á barnið heldur að barnið gæti haft 

áhrif á nám sitt og að horft væri til áhuga þess (Jóhanna Einarsdóttir, 2010).  

Nokkuð hefur verið stuðst við hugmyndir Dewey í rannsóknum með ungum börnum 

og þá gjarnan tengt lýðræði í leikskólum. Í rannsókn Kristínar Dýrfjörð (2006) skoðar 

hún hugmyndir og viðhorf leikskólakennara um lýðræði barna í leikskólum m.a. út frá 

hugmyndum Dewey. Hann leggur áherslu á að hlutverk kennara sé stórt og að viðhorf 

þeirra skipti miklu máli þegar skipuleggja á kennslu. Samkvæmt Dewey er það réttur 

hvers og eins að vera hluti af samfélagi,  allir eigi að fá tækifæri til fullrar þátttöku og að 

þeirra framlag skipti máli. Það er því mikilvægt að börn finni að það sem þau leggja af 

mörkum í leikskóla skipti máli, að á þau sé hlustað og að þau geti haft áhrif á skipulag 

leikskólastarfsins. 

2.5 Samantekt  

Í þessum kafla er farið í þann fræðilega bakgrunn sem rannsóknin byggir á. Fyrst er 

fjallað um hugmyndafræði skóla án aðgreiningar, þar sem stuðst er m.a. við hugmyndir 

Roger Slee og Jonathan Rix um hvernig börn verða fyrir útilokun og er ýtt út á jaðarinn í 

skólakerfinu. Þá er fjallað um skóla án aðgreiningar sem opinbera menntastefnu á 

Íslandi, þar sem farið er í íslenska löggjöf, aðalnámskrá og alþjóðasáttmála. Því næst eru 

skoðaðar rannsóknir um skóla án aðgreiningar á Íslandi. Horft er til hugmynda 

starfsmanna í skólum um að vinna eftir stefnunni auk reynslu foreldra barna með fötlun 

af skólakerfinu. Að lokum er fjallað um kenningar John Dewey en margt er í 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar sem fellur vel að hugmyndum hans um 

menntamál.  



32 

3 Rannsóknin 

Hér verður greint frá framkvæmd rannsóknar. Farið verður yfir rannsóknaraðferð sem 

varð fyrir valinu og sagt frá markmiðum og tilgangi rannsóknar. Sagt verður frá vali á 

þátttakendum, gagnaöflum og úrvinnslu gagna, trúverðugleika og réttmæti rannsóknar, 

og að lokum  frá siðferðislegum þáttum rannsóknar. 

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig sérkennslustjórar annars vegar og 

deildarstjórar hins vegar upplifa starf sitt við sérkennslu í hugmyndafræði skóla án 

aðgreiningar og verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Hverjar eru hugmyndir sérkennslustjóra um framkvæmd sérkennslu í leikskóla án 

aðgreiningar? 

• Hverjar eru hugmyndir deildarstjóra um framkvæmd sérkennslu í leikskóla án 

aðgreiningar? 

• Með hvaða hætti er sérkennsla skipulögð í leikskólum án aðgreiningar? 

• Hvað segja opinber gögn á heimasíðum leikskólanna um skipulag sérkennslu í 

leikskólum án aðgreiningar? 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni er notuð eigindleg rannsóknaraðferð þar sem stuðst er við 

kenningafræðilegan grunn í fyrirbærafræði (e. phenomenology). Í eigindlegum 

rannsóknum er áhersla lögð á að rannsóknin fari fram í náttúrulegu umhverfi og nálægð 

rannsakanda við þátttakendur er oft mikil. Hlutverk rannsakanda er því stórt og þarf 

hann að gæta þess að láta skoðanir sínar hafa sem minnst áhrif á þátttakendur 

(Lichtman, 2013; Silverman, 2013). Eigindlegar rannsóknir henta vel þegar rannsaka á 

félagsleg fyrirbæri í sínu eðlilega umhverfi. Þar er farið á dýptina og leitast við að fá 

góðan skilning á rannsóknarefninu. Viðtöl, rýnihópar, vettvangsathugun og greining 

gagna eru algengar aðferðir við gagnaöflun í eigindlegum rannsóknum (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013).  

Í fyrirbærafræði er leitast við að lýsa og skilja mannleg fyrirbæri eins og reynslu. 

Markmiðið er að öðlast meiri þekkingu á ákveðnu fyrirbæri fremur en að spá fyrir um 

eitthvað. Leitað er eftir reynslu þátttakenda og skoðaðar hugmyndir þeirra út frá þeirra 

sjónarhorni. Þátttakendur eru fáir og ekki er ætlunin að alhæfa um niðurstöður heldur 

að fá betri skilning á viðfangsefninu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  
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3.3 Þátttakendur og leikskólarnir 

Leikskólarnir í rannsókninni voru valdir eftir því hvort í leikskólanum starfaði 

sérkennslustjóri, og deildarstjóri með leikskólakennaramenntun eða sambærilega/aðra 

háskólamenntun. Einnig var lögð áhersla á að viðmælendur hefðu árs starfsreynslu eða 

meira. Úrtakið var því markmiðsúrtak (e. purposive sample) þar sem úrtak er valið sem 

fellur að markmiði rannsóknar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). 

Þátttakendur voru fimm sérkennslustjórar og sex deildarstjórar úr fimm leikskólum.  

Leikskólunum voru gefin tilbúin nöfn og aðstæðum og staðarháttum að einhverju 

leyti breytt til að tryggja trúnað og svo ekki sé hægt að rekja svör til þátttakenda. 

Þátttakendum var ekki gefin nöfn, heldur aðgreindir eftir starfsheiti í hverjum leikskóla. 

Leikskólana þrjá á höfuðborgarsvæðinu kalla ég Sólbæ, Mánabæ og Stjörnubæ og 

leikskólana tvo á landsbyggðinni kalla ég Fossholt og Hraunholt. 

Sólbær er sjö deilda leikskóli í tveimur húsum á höfuðborgarsvæðinu, í leikskólanum 

eru um 120 börn. Sérkennslustjórinn í Sólbæ er þroskaþjálfi að mennt, með fremur litla 

reynslu eða um eitt ár sem sérkennslustjóri og eitt ár í sérkennslu í grunnskóla. Í Sólbæ 

var tekið viðtal við tvo deildarstjóra, báðir eru með grunnmenntun og hátt í 20 ára 

reynslu af starfi í leik- og grunnskólum. Báðir deildarstjórarnir höfðu nokkra reynslu af 

stuðningi með börnum með sérþarfir. Allir viðmælendur í Sólbæ voru í kringum 50 ára 

(sjá nánar í töflu 1). 

Mánabær er fimm deilda leikskóli á höfuðborgarsvæðinu með um 100 börn. 

Sérkennslustjórinn er um þrítugt og er með BS í sálfræði. Reynsla hans af starfi í 

leikskóla var um átta ár og þar af sérkennslustjóri í þrjú og hálft ár. Deildarstjórinn er 

um fertugt og er með leikskólakennaramenntun erlendis frá. Reynsla af vinnu í leikskóla 

og sem deildarstjóri er um sjö ár. 

Stjörnubær er þriggja deilda leikskóli á höfuðborgarsvæðinu, með um 60 börn. 

Sérkennslustjórinn er leikskólakennari á fimmtugsaldri, með 20 ára reynslu í leikskóla 

og þar af sérkennslustjóri í um fimm ár. Deildarstjórinn er einnig leikskólakennari að 

mennt og er á fertugsaldri, með ellefu ára reynslu í leikskóla. 

Fossholt er fjögurra deilda leikskóli á landsbyggðinni með um 60 börn. 

Sérkennslustjórinn er leikskólakennari að mennt, með reynslu í leikskóla er spannar um 

30 ár með hléum og af því um 15 ár í sérkennslu. Deildarstjórinn er leikskólakennari til 

tólf ára, með um 20 ára reynslu í leikskóla. Báðir viðmælendur í Fossholti voru á 

sextugsaldri.  
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Hraunholt er sex deilda leikskóli á landsbyggðinni með um 140 börn. 

Sérkennslustjórinn er á fimmtugsaldri og er leikskólakennari til tíu ára. Hann hefur þar 

af unnið við sérkennslu í níu ár og sérkennslustjóri í eitt ár. Deildarstjórinn er á 

fimmtugsaldri, leikskólakennari til 15 ára en með 20 ára reynslu af vinnu í leikskóla. 

Tafla 1. Bakgrunnur þátttakenda 

  Fjöldi 

Kyngervi  

Konur 

Karlar 

 

10 

1 

Aldur   

Yngri en 40 ára 

40–49 ára  

50–59 ára 

60 ára og eldri 

 

3 

7 

1 

0 

Menntun sérkennslustjóra  

Leikskólakennarafræði (B.Ed.) 

Grunnskólakennarafræði (B.A.) 

Þroskaþjálfafræði (B.A.) 

Sálfræði (B.S.) 

Diplóma í sérkennslufræðum 

Sérkennslufræði (M.A./M.Ed.) 

 

 

3 

0 

1 

1 

0 

0 

Menntun deildarstjóra  

Leikskólakennarafræði (B.Ed.) 

Grunnskólakennarafræði (B.A.) 

Þroskaþjálfafræði (B.A.) 

Sálfræði (B.S.) 

Diplóma í sérkennslufræðum 

Sérkennslufræði (M.A./M.Ed.) 

 

 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

 

3.4 Gagnaöflun og úrvinnsla gagna 

Gagnaöflunin fór fram með viðtölum og greiningu á fyrirliggjandi gögnum sem eru 

aðgengileg á heimasíðum leikskólanna. Tekin voru viðtöl við sérkennslustjóra annars 

vegar og hins vegar deildarstjóra á elstu deild, í fimm leikskólum. Tveimur á 

landsbyggðinni og þremur á höfuðborgarsvæðinu. Einnig voru skoðaðar áherslur í 

skólanámskrá hvers leikskóla um sérkennslu og hvort viðmælendur teldu sig vinna eftir 

þeim áherslum.   
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3.4.1 Viðtöl 

Einstaklingsviðtöl voru tekin við þátttakendur í þeim tilgangi að fá þá til að lýsa með 

eigin orðum reynslu sinni og upplifun af sérkennslu í skólum án aðgreiningar. Viðtölin 

voru hálfopin þar sem stuðst var við ákveðinn viðtalsramma sem innihélt bæði opnar 

spurningar og beinar nákvæmisupplýsingar. Áhersla var lögð á að fá nákvæmar lýsingar 

og svörun viðmælenda fylgt eftir með svokölluðum eltandi spurningum til að fá 

ítarlegar upplýsingar (Lichtman, 2013). Tvö æfingaviðtöl voru tekin við einn 

deildarstjóra og einn sérkennslustjóra, áður en viðtölin fyrir rannsóknina hófust og voru 

gerðar smávægilegar lagfæringar á orðalagi og uppröðun spurninga eftir það.  

Öll viðtölin fóru fram í leikskóla viðkomandi starfsmanna á vinnutíma, með 

góðfúslegu leyfi leikskólastjóra. Viðtölin tóku um 40-60 mínútur og voru tekin upp á 

síma og svo afrituð í tölvu. Viðmælendur höfðu allir fengið kynnisbréf í tölvupósti og 

skrifuðu undir samþykkisblað þar sem fram kom að trúnaði væri heitið og gögnum eytt 

að rannsókn lokinni. Í upphafi viðtala fengu viðmælendur stutta kynningu á 

rannsakanda eins og menntun og reynslu af starfi í leikskóla og sérkennslu. Einnig að 

ekki væri verið að leita eftir ákveðnum svörum heldur einungis upplifun og reynslu 

hvers viðmælenda. Allir viðmælendur voru áhugasamir um rannsóknina og svöruðu 

eftir bestu getu. Viðtölin voru öll tekin í febrúar 2017 á fjórum vikum, leitast var við að 

afrita sem fyrst að loknu viðtali og skráðar athugasemdir rannsakanda í 

rannsóknardagbók.   

Gagnrýni kom frá einum viðmælanda um skipulag rannsóknar, um að betra væri að 

fá spurningarnar sendar í tölvupósti fyrir viðtal, til að hann gæti undirbúið sig betur fyrir 

viðtalið og væri þannig viðbúinn þeim spurningum sem hann ætti að svara. Gagnrýni 

var vel tekið en rökstudd á þann veg að sökum þess að tekin voru viðtöl við tvo 

starfsmenn í hverjum leikskóla þá væri hætta á að svör starfsmanna í hverjum leikskóla 

yrðu einsleitari ef þeir hefðu tækifæri á að ræða þær fyrir viðtal. Auk þess var áhersla 

lögð á að fá viðmælendur til að lýsa sérkennslu í leikskóla án aðgreiningar með sínum 

eigin orðum og því hvert viðtal einstakt en eigindleg viðtöl eru ólík þeim aðferðum þar 

sem staðlaðir spurningalistar eru lagðir fyrir þátttakendur.  

3.4.2 Gagnagreining  

Gagnagreining fór þannig fram að viðtölin voru afrituð jafnóðum og frumgreind. Hvert 

viðtal var marglesið með rannsóknarspurningarnar til hliðsjónar. Að gagnasöfnun 

lokinni voru viðtölin skoðuð og kóðuð, þ.e. sjónarmiðum viðmælenda var gefin lýsandi 

kóði. Næsta skref var að skoða sameiginlega kóða eða hvað er sameiginlegt í svörum 
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viðmælenda og hvað skilur þau að (Lichtman, 2013). Til að kafa enn dýpra í einstaka 

þætti gagnanna var svokölluð öxulkóðun notuð en hún auðveldar flokkun hugtaka og 

skýrir tengsl þeirra (Creswell, 2007).  

Eftir að viðtölin höfðu verið greind komu fram þrjú megin þemu: (1) skipulag 

sérkennslu, (2) hvatar og hindranir í leikskólum án aðgreiningar og (3) tengsl leik- og 

grunnskóla sem niðurstöður ritgerðarinnar byggjast á. Lagt var upp úr því eftir bestu 

getu, að leggja eigin hugmyndir og skoðanir á viðfangsefninu til hliðar við lestur og 

greiningu gagna og reynt að halda þannig sem mestu hlutleysi við úrvinnslu og 

greiningu.   

3.4.3 Fyrirliggjandi gögn 

Skoðuð voru gögn af heimasíðum leikskólanna, þá einkum upplýsingar um sérkennslu 

eða skóla án aðgreiningar. Ekki var fengið sérstakt leyfi fyrir því, en í kynningarbréfi sem 

sent var í leikskólana var það tekið fram og engar athugasemdir gerðar að hálfu 

leikskólastjóranna.  

Heimasíður leikskólanna voru ólíkar og mis aðgengilegar. Á sumum heimasíðum var 

að finna nákvæmar og fjölbreyttar upplýsingar um allt er viðkom leikskólanum og hægt 

að gera sér góða mynd af hugmyndafræði leikskólans, á öðrum var lítið á heimasíðunni 

að græða og litlar upplýsingar þar að finna um starfsemi leikskólans. Áhersla var lögð á 

að skoða skólanámskrá hvers leikskóla og var hana að finna í öllum tilfellum, þó í ólíku 

formi. Þá var einkum leitast við að skoða hvort skólanámskrárnar innihéldu eitthvað um 

sérkennslu, margbreytileika eða skóla án aðgreiningar. Heimasíðurnar voru skoðaðar 

lauslega fyrir viðtölin við viðmælendur en rýnt nákvæmar í þær að viðtölum loknum. 

Ummæli viðmælenda úr viðtölunum voru höfð til hliðsjónar þegar farið var yfir 

upplýsingar af heimasíðum hvers leikskóla.  

3.5 Réttmæti og trúverðugleiki  

Mikilvægt er að vanda val á rannsóknaraðferð sem og aðferðum við gagnaöflun, sem 

hæfir rannsóknarefninu sem best og eykur þannig réttmæti rannsóknarinnar. Huga þarf 

að réttmæti allt rannsóknarferlið og ganga úr skugga um að niðurstöðurnar endurspegli 

rannsóknarefnið.  

Réttmæti og trúverðugleiki eru mikilvæg í rannsóknum svo aðrir geti nýtt sér 

niðurstöður þeirra þó ekki sé lögð áhersla á alhæfingargildi eigindlegra rannsókna. Ekki 

er lögð áhersla á að hægt verði að endurtaka rannsóknina, heldur að það náist sem 

bestar lýsingar eða túlkanir á reynslu þátttakenda þannig að lesendur geti skilið og 
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jafnvel sett sig í spor þeirra og nýtt þannig niðurstöður rannsóknarinnar. Nefna má 

ýmsa þætti sem hafðir voru í huga í þessari rannsókn til að auka trúverðugleika hennar. 

Notaðar voru tvær mismunandi gagnasöfnunaraðferðir, viðtöl og greining á 

fyrirliggjandi gögnum, til að skoða viðfangsefnið frá fleiri hliðum og auka þannig gæði 

rannsóknarinnar. Reynt var eftir bestu getu að spyrja viðmælendur frekar út í svör 

þeirra til að ganga úr skugga um að ég hafi skilið þau rétt. Mikilvægt er að gefa sér 

góðan tíma í að rýna í rannsóknargögnin, skoða frá ýmsum sjónarhornum til að fá dýpri 

skilning í gögnin og auka þannig trúverðugleika rannsóknarinnar. Rannsakandi í 

eigindlegum rannsóknum er í miklu návígi við þátttakendur og þarf því stöðugt að hafa í 

huga að láta ekki eigin reynslu og viðhorf til rannsóknarefnisins hafa áhrif. Það var m.a. 

gert með því að leyfa viðmælendum að velja stað fyrir viðtölin svo þeir gætu valið stað 

þar sem þeim leið vel að tala við mig. Til að auka enn fremur á réttmæti og 

trúverðugleika rannsóknarinnar nota ég beinar tilvitnanir frá viðmælendum (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

3.6 Siðferðisleg álitamál 

Gæta þarf að þátttakendur og leikskóli hljóti ekki skaða af rannsókninni. Fullum trúnaði 

skal heitið og nöfnum viðmælenda breytt til að ekki sé hægt að rekja upplýsingarnar til 

leikskóla eða einstaklinga, og þeim gerð grein fyrir að þeim sé heimilt að hætta í 

rannsókninni hvenær sem þeir óska (Lichtman, 2013; Silverman, 2013). 

Fengið var leyfi hjá viðmælendum fyrir viðtalið og þeir upplýstir um efni 

rannsóknarinnar og hvað gert yrði við gögnin. Beðið var um leyfi fyrir upptöku í viðtali 

og viðmælendum gerð grein fyrir að upptöku yrði eytt þegar afritun gagna væri lokið. 

Mér fannst rétt að leikskólastjórinn væri upplýstur um efni rannsóknarinnar þó að ég 

þyrfti ekki beint leyfi hans fyrir viðtali við starfsfólk leikskólans. Í upphafi sendi ég því 

tölvupóst til leikskólastjóra hvers leikskóla með upplýsingum um rannsóknina og ósk 

eftir þátttöku sérkennslustjóra og deildarstjóra elstu deildar viðkomandi leikskóla. 

Rannsakandi ber ábyrgð gagnvart viðmælendum sínum í túlkun niðurstaðna og þarf 

þannig að skoða vel gögnin og spyrja viðmælendur frekar út í svör sín til að rannsóknin 

verði trúverðug (Lictman, 2013). Í viðtölunum kom fyrir að starfsfólk veitti mér 

persónulegar upplýsingar sem mér þótti ekki rétt að birta vegna þess að upplýsingarnar 

gætu komið sér illa fyrir starfsfólkið og hætta væri á að hægt væri að rekja svör til 

viðkomandi starfsmanns. Það má alltaf velta fyrir sér hvort það hafi áhrif á rannsóknina 

að birta ekki slíkar upplýsingar en gæta þarf alltaf fyrst og fremst að persónuvernd 

viðmælenda, sérstaklega þegar um viðkvæmar upplýsingar er að ræða. Sigurður 
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Kristinsson (2013) bendir á að þær höfuðreglur sem liggja til grundvallar rannsóknum 

kveði á um skyldu rannsakandans að valda þátttakendum ekki skaða og skylduna að 

rannsóknin sé til góðs. Tilgangur rannsóknarinnar á þannig að hafa þýðingu fyrir 

samfélagið eða þann vettvang sem er verið að rannsaka. Í þessari rannsókn var lögð 

áhersla á að vernda persónuupplýsingar þátttakenda og að niðurstöður gætu gagnast á 

öðrum vettvangi.  

3.7 Samantekt 

Í kaflanum hér að framan hefur framkvæmd og aðferðafræði rannsóknar verið lýst sem 

lagt er til grundvallar í þessari rannsókn. Greint er frá rannsóknarspurningum sem 

leitast er við að svara og þeim markmiðum sem lagt er upp með í rannsókninni. Sagt er 

frá framkvæmd rannsóknar sem og réttmæti, trúverðugleika og siðferðislegum 

málefnum sem upp komu í rannsókninni. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar út frá þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Köflum sem eru fimm talsins hefur verið 

skipt eftir þemum sem komu fram við greiningu gagnanna. Fyrst verður fjallað um 

greiningu á fyrirliggjandi gögnum sem var að finna á heimasíðu hvers leikskóla en um er 

að ræða opinber gögn sem allir hafa aðgang að. Síðan verður sjónum beint að 

niðurstöðum úr viðtölum við sérkennslu- og deildarstjóra og fjallað um skipulag 

sérkennslu í leikskóla án aðgreiningar, hvernig sérkennslustjórar og deildarstjórar 

skipuleggja þjálfun barna með sérþarfir, og skoðað hvar þjálfunin fer fram innan 

leikskólanna. Þá koma kaflar um skóla án aðgreiningar í leikskólum og litið er til þeirra 

þátta sem gætu verið hvatar eða hindranir í sérkennslu í skóla án aðgreiningar í 

leikskólum. Að lokum er kafli um tengsl leikskóla og grunnskóla, skil og samstarf þessara 

skólastiga.  

4.1 Upplýsingar á heimasíðu um sérkennslu  

Í nútíma samfélögum eru heimasíður opinber vettvangur þar sem foreldrar jafnt sem 

almenningur geta nálgast upplýsingar um stefnu og starfsemi leikskólanna. Í 

rannsóknarspurningum var spurt hvað opinber gögn á heimasíðum leikskólanna segja 

um skipulag sérkennslu í leikskólum án aðgreiningar. Leikskólunum sem hér eru til 

umræðu, hefur verið lýst í kafla um framkvæmd rannsóknar hér á undan en nöfnum 

þeirra verið breytt í Sólbæ, Mánabæ, Stjörnubæ, Hraunholt og Fossholt. Þrír fyrstu eru 

staðsettir á höfuðborgarsvæðinu en hinir tveir úti á landi.   

Heimasíður leikskólanna fimm voru ólíkar bæði að uppsetningu og innihaldi en þrátt 

fyrir að sum bæjarfélög bjóði skólum að setja upp heimasíður sínar í stöðluðu 

vefumhverfi þá geta skólarnir engu að síður mótað þessa vefímynd skólans með því að 

stjórna hvaða efni heimasíðan inniheldur. Allar höfðu þær að geyma skólanámskrár þó 

ólíkar væru og misnákvæmar. Leikskólum ber lögum samkvæmt að gera skólanámskrá 

sem er byggð á Aðalnámskrá leikskóla. Skólanámskrá er starfsáætlun fyrir leikskólana 

þar sem gerð er grein fyrir námsáætlunum, markmiðum og leiðum í leikskólastarfinu. Í 

skólanámskrám koma fram áherslur og sérstaða hvers leikskóla, hana ber að 

endurskoða reglulega og stuðla þannig að fagmennsku og þróun í starfi í leikskólanum 

(Lög um leikskóla nr. 90/2008; Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Við lestur gagnanna var 

sérstaklega leitað eftir hugtökum sem tengdust sérkennslu eða sérkennslustjóra, skóla 

án aðgreiningar, margbreytileika og fjölmenningu.  
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Í þremur leikskólum, Sólbæ, Mánabæ og Hraunholti, var tekið fram í skólanámskrám 

að í leikskólanum væri heildtæk skólastefna og/eða að unnið væri eftir hugmyndafræði 

skóla án aðgreiningar. Á heimasíðu þessara þriggja leikskóla var einnig fjallað um stöðu 

sérkennslustjóra og í hverju sú staða fælist. 

Tekið var fram í skólanámskrá tveggja leikskóla, hjá Stjörnubæ og Hraunholti, að 

mikilvægt væri að starfsfólk tæki á eigin fordómum til að vera góðar fyrirmyndir í 

margbreytilegu samfélagi, þar var einnig fjallað um mikilvægi þess að horfa á 

margbreytileika sem tækifæri fremur en tálma. Í viðtölum við viðmælendur í Hraunholti 

kom fram að unnið hefði verið markvisst í viðhorfum starfsmanna til barna með 

sérþarfir og það hafi skilað sér í jákvæðni og bættu skipulagi.   

Fjallað var sérstaklega um fjölmenningu eða fjölmenningarstefnu í skólanámskrám 

allra leikskólanna, utan Fossholts. Í þremur þeirra var aðeins um að ræða stutta frásögn 

um að leikskólarnir legðu sig fram við að kynnast menningu allra barna. Í Sólbæ var auk 

þess tekið fram að lagt væri upp úr góðu upplýsingaflæði til foreldra. Hraunholt var eini 

leikskólinn sem var með sérstaka fjölmenningarstefnu í skólanámskrá sinni, þar sem 

tekið var fram að skólinn ynni eftir hugmyndafræði skóla án aðgreiningar.  

Á heimasíðunni hjá leikskólanum Fossholti var ekki fjallað um sérkennslu eða börn 

með sérþarfir að öðru leyti en því að unnið væri eftir lögum um leikskóla og 

Aðalnámskrá leikskóla og að leikskólinn væri fyrir öll börn. Í viðtölum við 

sérkennslustjóra og deildarstjóra í Fossholti kom það hins vegar fram að sérkennslan 

væri mikilvægur hluti af starfinu og að leikskólinn hefði mikla reynslu í að taka á móti 

börnum með sérþarfir. Þetta er dæmi um það hvernig skólanámskrár endurspegla ekki 

endilega þá sérkennslu sem þátttakendurnir lýstu í viðtölunum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að upplýsingar á heimasíðum leikskólanna 

endurspegli ekki endilega starfsemi leikskólanna. Foreldrar sem hyggjast kynna sér 

leikskóla fyrir barnið sitt geta því ekki treyst á að þær upplýsingar komi að notum. 

Leikskólar vinna eftir lögum og aðalnámskrá en setja fram eigin áherslur, markmið og 

leiðir í skólanámskrá. Ætla má að foreldrar leiti upplýsinga m.a. á heimasíðum til að 

mynda sér skoðun á hvaða leikskóli hentar barninu þeirra.  

4.2 Skipulag sérkennslu í leikskóla án aðgreiningar  

Eins og fram kom í kafla 2.2.1 þá er ekki kveðið á um að leikskólar skulu vera án 

aðgreiningar í lögum eða aðalnámskrá. Í lögum (nr.90/2008) kemur það hins vegar fram 

að skipuleggja skuli þjálfun barna með sérþarfir í samvinnu við foreldra, leikskólastjóra 

og sérfræðinga þjónustumiðstöðva. Teymisfundir voru haldnir reglulega í leikskólunum 



 

41 

vegna barna með sérþarfir og á þeim voru þeir aðilar sem komu að þjálfun barnsins og 

skipulagningu sérkennslu. Teymisfundina sátu foreldrar barnsins, frá leikskólanum voru 

sérkennslustjóri, deildarstjóri, leikskólastjóri og stundum þjálfi barnsins, sem oft var 

ófagmenntaður starfsmaður. Á fundunum voru einnig utanaðkomandi sérfræðingar 

eins og sálfræðingur, hegðunarráðgjafi, sjúkraþjálfi, iðjuþjálfi og túlkur allt eftir þörfum 

hvers barns. Teymisfundirnir eru liður í skipulagningu sérkennslunnar en misjafnt var 

hvort áhersla var lögð á að hún færi fram inni á deild eða með öðrum börnum í 

aðgreindri einkakennslu.  

Í lögum og aðalnámskrá er því ekki lýst hvort sérkennsla eigi að fara fram innan 

deildar í barnahópnum eða utan hans í svokölluðu sérkennslurými sem leikskólum ber 

að hafa samkvæmt lögum. Allir viðmælendur mínir voru sammála um að hvorki væri 

hægt né æskilegt að vinna alla sérkennslu inni á deild eða með öðrum börnum. 

Deildarstjórinn í Sólbæ sagði: „Þú getur það [sinnt sérkennslu] náttúrulega en það er 

spurning um hvort það sé skynsamlegt“. Í viðtali við sérkennslustjórann í Stjörnubæ, 

kom fram að hann taldi að ekki væri hægt að vinna alla sérkennslu með öðrum börnum 

en þar á móti væri heldur ekki hægt vinna alla sérkennslu inni í lokuðu rými, eitt með 

barninu.  

Sex viðmælendur af ellefu tóku það sérstaklega fram að þegar unnið væri með barn 

í atferlisþjálfun, þá krefðist sú vinna mikils næðis og kennari þyrfti að vinna það einn 

með barni. Um það sagði sérkennslustjórinn í Fossholti, að hægt væri að vinna mikinn 

hluta sérkennslu inni á deild: „Margt en ekki allt, ekki atferlisþjálfun, ef þú þarft að 

leggja inn þá er betra að vera í rólegu umhverfi, maður á mann.“  

Það hvar sérkennslan fer fram virðist einnig ráðast af viðfangsefni og markmiði 

hverju sinni. Sex af viðmælendunum voru á þeirri skoðun að sérkennsla geti að mestu 

leyti farið fram inni á deild með öðrum börnum og þá sérstaklega þjálfun í félagsfærni, 

og lögðu margir áherslu á mikilvægi þess að æfa félags- og leikhæfni barna. Í þessu 

samhengi sagði sérkennslustjóri Stjörnubæjar að það væri misjafnt eftir hvað væri verið 

að þjálfa: „Félagsþroskinn skiptir máli … stundum fer hún [sérkennslan] fram í lokuðu 

herbergi eða það er hægt að gera það líka í hópnum þegar það á við, félagsfærni fer 

náttúrulega fram í hóp, að sjálfsögðu“. Sérkennslustjórinn í Mánabæ tekur í sama 

streng en þar er mikið lagt upp úr þjálfun í félags- og leikhæfni því það væri mikilvægast 

fyrir börn að eiga vini og kunna að koma sér inn í leik með öðrum börnum. Hins vegar 

tekur hann það sérstaklega fram að oft og þá sérstaklega ef um mikil þroskafrávik væri 

að ræða þá sé það mikilvægt að sérkennsla fari fram í aðgreindu sérkennslurými: 
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Það [að sérkennslan fari fram inni á deild] er bara ekki sanngjarnt barnanna 

vegna og við verðum bara að horfast í augu við það að ef við erum með 

barn sem er mjög skert að sá grunnur sem við leggjum til hér skiptir 

rosalega miklu máli fyrir það sem koma skal og ef að okkur finnst þetta bara 

sorglegt og leiðinlegt að það skuli vera eitt inni í herbergi og við erum alltaf 

að draga það inn á deild í einhverjar aðstæður sem það hefur ekki forsendur 

til að vera í þá erum við bara að eyðileggja þennan tíma. 

Þrátt fyrir að skiptar skoðanir hafi verið meðal viðmælenda hvaða þættir réðu því hvar 

sérkennsla færi fram þá voru flestir á eitt sáttir um að oft væri hægt að vinna með 

börnum með sérþarfir í barnahópnum eða eins og sérkennslustjórinn í Mánabæ sagði: 

„Stundum er það hægt en stundum eru börnin bara á svo misjöfnum stað að það 

gengur ekki upp“.  

Eins og fram hefur komið þá á að skipuleggja sérkennsluna í samvinnu við foreldra 

barnsins sem hefur sérþarfir en fram kom í viðtölunum að það skipti foreldra oft miklu 

máli að barnið væri hluti af samfélagi leikskólans. Sem dæmi má nefna þá sagði einn 

sérkennslustjórinn frá því að foreldrar barns með sérþarfir hefðu kvartað yfir að myndir 

á heimasíðu leikskólans af þeirra barni, væru einungis af því einu í vinnustund með 

þjálfa á meðan myndir af öðrum börnum væru af þeim í leik við önnur börn. Um þetta 

sagði hann: 

…það er auðvitað sorglegt, en það þarf að gera það til að koma barninu á 

réttan stað, en við mismunum engum og allt sem við bjóðum upp á, ferðir 

eða eitthvað skemmtilegar og miklar upplifanir, þá er barn með stuðning 

alltaf með, alveg sama hvort þetta er barn í hjólastól, með mikinn 

hegðunarvanda eða einhverfu, það skiptir ekki máli. Við reynum alltaf að 

taka þau með í allt sem hefur mikið skemmtanagildi. 

Ekki kom fram í viðtalinu hver sér um að meta hvað telst hafa skemmtanagildi eða 

hvort barnið hafi eitthvað um það að segja sjálft. Leikurinn er megin námsleið barna á 

leikskólaaldri en ekki kom fram hvort barnið væri tekið út úr leik til þjálfunar og þá 

hvort hann teldist hafa skemmtanagildi og/eða námsgildi.  

Skipulag sérkennslunnar hefur áhrif á starf leikskólans almennt. Í flestum tilfellum er 

það sérkennslustjóri sem skipuleggur sérkennsluna og framkvæmir hana að hluta til en 

mestan stuðning fá börnin frá starfsmönnum sem sérstaklega eru ráðnir til að styðja 

þau. Deildarstjóri í leikskólanum Sólbæ talaði um að það fyrirkomulag kallaði á 
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„klassíska“ togstreitu milli starfsmanna varðandi verkaskiptingu sem getur haft áhrif á 

skipulag sérkennslunnar. Deildarstjórinn greindi frá því að starfsmenn segðu gjarnan 

„Hver er með stuðninginn með þessu barni? Á hann að sinna öðrum börnum líka? Allir 

aðrir eru að sinna barninu þegar stuðningurinn er ekki en svo er stuðningurinn ekki að 

sinna hinum börnunum“. Í einhverjum tilfellum hefur skipulagið haft áhrif á það hversu 

mikla aðild barn með sérþarfir hefur að skólasamfélaginu. Sérkennslustjórinn í Mánabæ 

segir frá því að það hafi komið fyrir að börn með sérþarfir hafi verið hunsuð af 

starfsmönnum sökum þess að þeim fannst það ekki í þeirra verkahring að sinna því, 

heldur væri það hlutverk þjálfans (stuðningsaðilans). Sérkennslustjórinn í Stjörnubæ 

hafði svipaða sögu að segja og að börn í sérkennslu yrðu oft eins og eign þjálfans, 

„enginn þorir að blanda sér mikið í það, ekki það að fólk vilji ekki taka á vandamálinu, 

heldur að það sé hrætt við að gera eitthvað vitlaust, óöryggi, hrætt um að gera illt 

verra“. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að skipulag sérkennslu sé að mestu 

unnið í samstarfi við foreldra og stoðþjónustu og flestir eru sammála um að hún eigi 

ýmist að fara fram inni á deild í barnahópnum, smærri hópum eða í einkakennslu í 

aðgreindu sérkennslurými. Skipulagið stjórnast þá fyrst og fremst af óskum foreldra, 

eðli skerðingarinnar, viðfangsefnum kennslunnar og eðli aðferðanna sem verið væri að 

beita. Hins vegar getur skipulagið einnig valdið togstreitu milli starfsmanna og hindrað 

barnið í fullri þátttöku í starfi leikskólans.  

4.3 Hvetjandi þættir í skóla án aðgreiningar í leikskólum 

Í viðtölunum við þátttakendur rannsóknarinnar var sjónum beint sérstaklega að þeim 

þáttum sem hvetja eða hindra í skóla án aðgreiningar í leikskólum. Hér verður fyrst 

greint frá þeim þáttum sem viðmælendur nefndu sem hvetjandi. Ekki var hægt að 

greina sameiginlega sýn viðmælenda á skóla án aðgreiningar en þrír þátttakendur töldu 

að skóli án aðgreiningar gengi betur í leikskólum en á öðrum skólastigum. Í leikskólum 

er lögð áhersla á nám í gegnum leik sem verður til þess að auðveldara er að vinna með 

margbreytilegan hóp heldur en í hefðbundnu skólastarfi sem gjarnan felst í 

verkefnavinnu sitjandi við borð, um þetta sagði sérkennslustjórinn í Hraunholti: 

Það er auðveldara umhverfi að gera þetta í leikskólanum heldur en kannski 

þegar þau eru komin á önnur skólastig, það er auðveldara að vinna með 

þessa þætti í þessu umhverfi sem er hér og það gengur bara fínt, en ég veit 

ekki hvernig væri hægt að gera þetta öðruvísi, ég sé ekki fyrir mér að það 

yrði einhver sérdeild innan leikskólans fattarðu, af því þetta er svo blandað, 
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þetta er svo stór fjöldi, þannig að já ég veit það ekki, ég get ekki séð þetta 

fyrir mér á neinn annan hátt á leikskólanum allavega. 

Einn af þeim þáttum sem hefur áhrif á það hversu mikla aðild barnið hefur að 

leikskólastarfinu er áhugi starfsmanna á starfinu sjálfu. Margir viðmælendanna töluðu 

um hversu starfið væri skemmtilegt og gefandi og gaman að sjá árangur af 

sérkennslunni. Í Mánabæ sagði sérkennslustjórinn að það væri ómetanlegt að sjá 

árangur í starfi með börnum með sérþarfir:  

Þetta er náttúrulega ótrúlega gefandi starf og ég held kannski að fólk átti sig 

ekki á því, þetta er náttúrulega illa launað og allt svoleiðis en þetta er alveg 

ótrúlega gefandi og þegar þau fara að ná árangri og þú horfir upp á að, 

hvernig barnið er að ná árangri og hvar barnið er að ná árangri og það er 

bara dásamleg tilfinning að horfa upp á þau vaxa og þroskast hérna.  

Annar þáttur sem einnig var nefndur var viðhorf starfsmanna til barna sem þurfa 

sérstakan stuðning. Deildarstjórinn í Sólbæ sagði að þrátt fyrir að það gengi ekki alltaf 

vel þá séu starfsmenn leikskóla í þessu starfi til að láta gott af sér leiða og að allir væru 

reiðubúnir til að leggja sig fram. Um leið og viðhorf geta haft jákvæð áhrif á starfið í 

leikskólanum þá geta þau einnig skapað hindranir sem nánar verður fjallað um í næsta 

kafla.  

Í Hraunholti hafði verið unnið talsvert með viðhorf starfsmanna á börnum með 

sérþarfir með góðum árangri að mati bæði sérkennslustjóra og deildarstjóra. Þeir töldu 

báðir að þar væri dreifð ábyrgð megin þáttur í breyttu viðhorfi, þar sem allir starfsmenn 

bæru ábyrgð á öllum börnunum og þar af leiðandi væri minni togstreita um 

verkaskiptingu eins og lýst var í kaflanum hér á undan. Deildarstjórinn lýsir þessari 

breytingu á eftirfarandi máta:  

… hann er búinn að vera eða hún er búin að vera kolvitlaus á meðan þú 

fórst í kaffi. Af því að þá var þetta skjólstæðingurinn minn. Nú hefur orðið 

breyting og við erum búin að færa ábyrgðina yfir á alla og þá hætti þetta 

alveg. Nú finnst öllum þau beri ábyrgð á öllum börnunum. Það er gott 

viðhorf til barna með sérþarfir og allir tilbúnir að leggja á sig vinnu, hvort 

sem það snýr að t.d. hreyfingu, málþroska eða annað.   
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Vinnan í Hraunholti hefur ekki eingöngu snúið að börnum með fötlun heldur einnig að 

börnum af erlendum uppruna en mörg þeirra þurfa aukinn stuðning vegna 

tungumálaörðugleika og annarra þátta er snúa að samfélagslegri þátttöku.  

Við erum búin að vinna nokkuð í viðhorfum, einu sinni var það kannski um 

erlendu börnin, þetta fólk, þessir Pólverjar, þetta lið. Núna er nokkuð gott 

viðhorf til barna með sérþarfir. Það eru allir meðvitaðir og allir vilja gera það 

sem er best fyrir barnið, ég held að allir séu ánægðir með hvernig þetta er.  

Nokkuð var rætt um viðhorfsbreytingar bæði innan leikskólanna og einnig í 

samfélaginu. Sérkennslustjórinn í Sólbæ talaði um að það væri meiri meðvitund um 

margbreytileika og fordómar hefðu minnkað. Hann sagði einnig að horft væri meira til 

styrkleika barnanna heldur en áður fyrr:  

Það eru ekki allir eins og ef það er einhver með fötlun þá er sagt að hann 

geti fullt af hlutum og lært og það er þessi viðhorfsbreyting sem hefur aukist 

með tíð og tíma. Það er ekkert eingöngu þessari stefnu að þakka, það er líka 

bara þjóðfélagsbreyting, svona viðhorfsbreyting, það hefur opnað augu 

margra af því að þetta er ekki svona falið eins og þetta var.  

Breytt þjóðfélagsgerð hefur haft áhrif á mótun skólasamfélags á Íslandi og 

sérkennslustjórinn í Sólbæ hélt því fram að skóli án aðgreiningar væru mannréttindi, og 

lagði deildarstjórinn í sama leikskóla sérstaka áherslu á mikilvægi þess að börn með 

sérþarfir væru hluti af hópnum og sagði um menntastefnuna:  

Mér finnst mikilvægt að þau fái að vera bara börn og bara vera með, eins og 

ég skil það, þessi grunnhugsun í hugmyndafræðinni, þau fái notið bernsku 

sinnar, já að þau fái að vera börn og að vera með börnum og vera óþekk og 

gera allt eins og hinir.  

Skóli án aðgreiningar snýst ekki eingöngu um barnið með sérþarfir heldur einnig önnur 

börn á leikskólanum. Deildarstjórinn í Sólbæ sagði að þegar unnið væri með barn með 

sérþarfir inni á deild eða með öðrum börnum þá græddu hin börnin líka á því: 

Ég er ánægð með þegar tekst vel, þegar maður sér árangurinn, sérstaklega 

mikið félagslega, ekki bara þetta ein úti í horni einhvers staðar inni í 

þjálfunarherbergi … leikstundirnar þar sem bæði barnið er að græða og 

hinir krakkarnir græða bara með, fá svona auka örvun. 
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Undir þetta tók deildarstjórinn í Fossholti og sagði að það sem nýttist í sérkennslunni 

nýttist fyrir alla á deildinni. Hann sagðist einnig að hann mæti vel samvinnu við 

sérkennsluteymið innan leikskólans og hann leitaði gjarnan ráða til þeirra fyrir deildina. 

Samvinna við sérfræðinga og stuðningur frá stoðþjónustunni var einnig þáttur sem 

metinn var mikilvægur í skóla án aðgreiningar í leikskólum.  

4.3.1 Stoðþjónusta við leikskóla 

Samkvæmt viðmælendum mínum leituðu þeir gjarnan eftir stuðningi sérfræðinga á 

vegum sveitarfélagsins vegna einstakra barna en slík þjónusta er lögum bundin (nr. 

90/2008). Í viðtölum var ekki spurt sérstaklega um samstarf við sérfræðiþjónustu en sjö 

af viðmælendum fjölluðu um samskipti við sérfræðinga á þjónustumiðstöð 

sveitarfélagsins. Einn var reyndar óánægður með samstarfið en hinir sex voru ánægðir. 

Bæði sérkennslustjórinn og deildarstjórinn í Stjörnubæ voru ánægðir með 

þjónustumiðstöðina í þeirra hverfi, hvað stuðning við börn með sérþarfir varðar. Þeir 

sögðu að ef þá skorti þekkingu til að þjálfa barn með sérþarfir eða velja aðferð sem 

hentar því best þá myndu þeir gjarnan nýta sér þá þjónustu. Sérkennslustjórinn sagði 

„Mér finnst gott aðgengi, ég er ekki sérmenntuð og það er ekkert erfitt að viðurkenna 

ef það er eitthvað sem ég kann ekki og þá fær maður bara strax ráðgjöf“. 

Deildarstjórinn í Stjörnubæ tók í sama streng: 

Mér finnst þjónustan í kringum þjónustumiðstöðina ofboðslega góð, ofsalega 

fín ráðgjöf og maður getur alltaf sent inn tölvupóst ef manni vantar eitthvað. 

Og aðferðirnar, það er til svo mikið af aðferðum og þá er svo gott að fá 

einmitt svona leiðbeiningu á rétta braut sko, hvað maður á að fókusera á.  

Sérkennslustjórinn í Mánabæ lýsti einnig ánægju sinni yfir sérkennsluráðgjöfum sem 

aðstoðuðu bæði við skipulag sérkennslunnar sem og val á aðferð til að vinna eftir, hann 

sagði: 

Ég er mjög ánægð með sérkennsluráðgjafana sem koma hérna frá bænum 

sem beina manni náttúrulega rétta línu. Við erum með konur sem eru með 

rosalega mikla reynslu og vita nákvæmlega upp á hár hvernig á að fara að 

þessu eins og best er á kosið. Þær taka þessa litlu stuðningstíma sem börnin  

fá og reyna að þjappa öllu inn í þá svo það sé barninu fyrir bestu og beina 

fólki á námskeið sem þarf að fara á. 

Eins og fram hefur komið voru teymisfundir haldnir reglulega á leikskólunum vegna 

barna með sérþarfir og á þeim voru einnig utanaðkomandi sérfræðingar. Teymisfundir 
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var eitt af því sem nefnt var í umræðu um samstarf við sérfræðinga á 

þjónustumiðstöðvunum og voru viðmælendur flestir sammála um að teymisfundir 

vegna barns nýttust bæði starfsmönnum og foreldrum vel til að fá ráðgjöf. 

Deildarstjórinn í Stjörnubæ sagði um teymisfundi „Þessir teymisfundir eru fínir, bara 

líka fyrir foreldrana þá fá þau meira beinna í æð hvað er að gerast og geta oftar spurt 

spurninga heldur en þetta klassíska einu sinni á ári dæmi“ og vísaði þar til hinna 

hefðbundnu foreldraviðtala sem fara fram einu sinni á ári.  

Deildarstjórinn í Stjörnubæ talaði einnig um að þó teymisfundir nýttust vel þá þætti 

foreldrum í sumum tilfellum erfitt að komast á teymisfundi, þá oftar foreldrum af 

erlendum uppruna en vinnuveitendur væru mis skilningsríkir gagnvart því. Hann sagði 

að foreldrar af erlendum uppruna skorti skilning á mikilvægi þessara funda en taldi 

jafnframt að þeir hefðu gagn af þeim. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að skólastefna um skóla án aðgreiningar 

henti vel því námsumhverfi sem leikskólar bjóða upp á, þar sem áhersla er lögð á nám í 

gegnum leik. Aðrir hvatar fyrir leikskólasamfélagið án aðgreiningar eru til dæmis viðhorf 

og áhugi starfsmanna, en viðhorfsbreytingar í samfélaginu í heild hefur haft áhrif á 

hverjir hafa aðgang að námi og leik. Aðgengi að stoðþjónustu leikskóla er líka mikilvæg 

bæði fyrir starfsmenn og foreldra.  
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4.4 Hindranir 

Með því að beita öxulkóðun við greiningu var auðveldara að flokka hugtökin og skoða 

tengsl þeirra. Hægt var að tengja svör viðmælenda við hugmyndafræði skóla án 

aðgreiningar á fjölbreyttan hátt. Á mynd 1 má sjá hvernig þemað er sett upp í 

fiskibeinarit (e. ishikawa diagram) til að svara spurningunni hverjar eru hindranir í 

leikskólum án aðgreiningar. 

 

 

 

Mynd 1. Hverjar eru hindranir í sérkennslu í leikskólum án aðgreiningar? 

 

Við lestur gagnanna skoðaði ég hvaða hindranir gætu verið í sérkennslu í skóla án 

aðgreiningar í leikskólum og skipti ég upplýsingunum í þrjá flokka: (1) Viðhorf 

starfsmanna, (2) skortur á fjármagni og (3) þekking og fræðsla.  

4.4.1 Viðhorf starfsmanna  

Um leið og viðhorf starfsmanna getur haft jákvæð áhrif á þróun skóla án aðgreiningar 

þá geta þau líka verið hindrandi ef þau er neikvæð í garð skólastefnunnar eða barna 

með sérþarfir. Hindrandi viðhorf sem greina mátti í viðtalsgögnunum tengdust m.a. 

skipulagi sérkennslunnar en henni var lýst í kafla 4.2. Hindrandi viðhorf starfsmanna 

birtust meðal annars í þeirri hugmynd starfsmanna að sérkennsla væri einkamál 

þjálfans eða þess sem framkvæmir hana. Litið er á sérkennslustjóra eða þjálfa sem 

sérfræðinga bæði í því að kenna eða þjálfa barnið og í því að styðja það til þátttöku í 
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almennu starfi inni á deild. Eins og fram hefur komið geta slík viðhorf orðið til þess að 

almennir starfsmenn leikskólans hunsi barnið með sérþarfir.  

Sérkennslustjórinn í Mánabæ sagði að það kæmi fyrir að starfsmenn vildu ekki sinna 

börnum með sérþarfir og skorti oft bæði hæfni og þekkingu til starfsins. Hann sagði hins 

vegar enga leið að vinna í skóla án aðgreiningar án þess að sinna öllum börnum. Þegar 

sú staða kemur upp að starfsmenn vilji ekki sinna öllum börnum þá er oft nefnt að þeir 

séu óöryggir gagnvart börnum með sérþarfir, og þá sérstaklega ófagmenntaðir 

starfsmenn með litla reynslu. Í leikskólanum Stjörnubæ taldi sérkennslustjórinn að 

starfsmenn veigruðu sér við að sinna börnum með sérþarfir og treystu á að 

stuðningsaðilinn gerði það og sagði:  

Það er hætta á að börn með sérkennslu verði svolítið eign starfsmannsins, 

enginn þorir að blanda sér í það, ekki það að fólki vilji það ekki, að taka á 

vandamálinu, heldur að það sé hrætt um að gera eitthvað vitlaust. Óöryggi, 

hrætt við að gera illt verra.  

Óöryggi starfsmanna var hins vegar ekki einskorðað við ófagmenntaða starfsmenn og 

sagðist deildarstjórinn í Fossholti sjálf vera óörugg við að sinna börnum með miklar 

sérþarfir og hann skildi því vel óöryggi starfsmanna gagnvart þessum börnum: 

Þetta er ekki fyrir alla, ég er smeyk við að taka þessi börn, mér óar við að 

fara í þetta, betra að aðrir geri það, sem eru í þessum geira. Ég get alveg 

verið með börn með ADHD en ef þau geta ekki tjáð sig eða eru með stimma 

eða alls konar undarlegheit,  þá bakka ég, það eru aðrir sem ég sendi í það. 

Ég hefði valið að fara í þroskaþjálfa eða sérkennslu ef ég hefði haft áhuga á 

því sviði, ég er bara í þessu almenna.  

Af orðum deildarstjórans í Fossholti má dæma að óöryggi starfsmanna sé mismunandi 

eftir skerðingum barnsins og að í sumum tilfellum þurfi ekki eins mikla 

sérfræðiþekkingu. Það kom einnig fram að starfsmönnum þætti börn með sérþarfir 

stundum erfið og lýstu sumir ráðaleysi, sérstaklega þegar kom að hegðunarvanda 

barna. Í þessu samhengi sagði deildarstjórinn í Mánabæ: 

Þá kemur þreyta í starfsfólkið gagnvart barninu … Við vorum með eitt barn 

með mikinn hegðunarvanda og það var ein manneskja á honum í sérkennslu 

og hann kláraði hana á tveim mánuðum. Í svoleiðis málum er ekki hægt að 

hafa bara eina manneskju í þessu, það er bara of mikið, þannig að við fórum 
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að skipta honum á okkur og hann kláraði okkur líka af því við fengum ekki 

stuðning á hann. Maður getur orðið svo úrræðalaus við miklum 

hegðunarvanda, fólk þorir ekki í það, efast um sig. Við fengum 

hegðunarráðgjafa sem hjálpaði í smá stund en svo sá hann alltaf í gegnum 

það. 

Hann sagði jafnframt að hann væri á báðum áttum með hvernig honum þætti að vinna í 

skóla án aðgreiningar og taldi að börnum með miklar sérþarfir væri betur sinnt í 

sérskólum. Þar á móti fannst honum mikill lærdómur fyrir börn með fötlun að vera með 

venjulegum börnum í leikskóla.  

Sérkennslustjóranum í Mánabæ fannst að skilgreina mætti hvaða börn ættu erindi í 

venjulega leikskóla í ljósi þess að þau fengju of fáa stuðningstíma og af þeim sökum ekki 

þá þjónustu sem þau þyrftu á að halda. Auk þess lýsti hann ákveðinni togstreitu á milli 

sérkennslunnar og starfsmanna sem birtist í því að starfsmönnum þætti stundum 

sorglegt að börn með sérþarfir væru ein í verkefnavinnu með þjálfa en hann taldi það 

nauðsynlegt. Um vinnu að sérkennslu í skóla án aðgreiningar sagði hann:  

… ég sé ekki alveg hverjum þetta þjónar, mörg börnin sem koma hérna sem 

eru að fá þessa miklu stuðningstíma, þetta eru mjög skert börn, börn sem er 

í raun og veru alveg sama hvort þau séu innan um hin börnin … þetta tekur 

alveg ofboðslega mikla orku og þú ert með deildarstarfsfólk, eins og ég segi 

oft ekki með hæfni eða þekkingu til að takast á við hina fjóra tímana sem 

stuðningurinn er ekki og þetta tekur mikla athygli og orku sem er tekin frá 

hinum börnunum, þannig að hin börnin fá alltaf að fljóta bara svona í 

gegnum skólann hérna af því það var svo mikið púður lagt í 

sérkennslubarnið, þannig að mér finnst þetta svolítið mikið bitna á hinum 

börnunum og ég sé ekki alveg tilganginn í raun og veru, ég skil ekki af hverju 

þetta barn sem þarf stuðning af hverju það þarf alltaf að vera inni í hópnum 

með hinum af því að oft á tíðum er því alveg sama. 

Í leikskólanum Fossholti tók deildarstjórinn í svipaðan streng, hann hafði efasemdir um 

að skóli án aðgreiningar gengi upp: 

… skóli án aðgreiningar það er ekkert að passa inn í akkúrat þetta sem ég er 

að vinna eftir, þau eru tekin út, og þau sem eru mikið eru tekin út meira … 

ég prófaði að vera með barnið sem var einhverft í hóp hjá mér, bara að 

prófa í hópavinnu, af því að þá erum við í litlum hópum að vinna, fyrst 
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einkenndist það á því að hin börnin voru bara að horfa á þennan sem var að 

að haga sér svona undarlega að mati þeirra og mínu líka, og þegar fram liðu 

stundir og hann fór að vera með hávaða þá hérna … það er spurning, vil ég 

sinna þessu barni af því að ég þarf að gera það eða láta það fara bara að 

leika sér í einhverjum leik, eða vil ég sinna hinum börnunum … hvort á ég að 

velja … við getum ekkert leyft okkur að eitt barn, af því að hann er með 

greiningu að það eyðileggi fyrir öllum hinum. Ég fagna umræðu um skóla án 

aðgreiningar … ég bara fagna því ef þetta verður til þess að hlutirnir verði 

endurskoðaðir í ljósi þeirrar þekkingar sem er fyrir. 

Sérkennslan þarf stundum að víkja fyrir öðru starfi og þá má spyrja um mikilvægi 

hennar og forgangsröðun. Sérkennslustjórinn í Sólbæ lýsti því þannig að þetta kæmi 

helst í ljós þegar mannekla væri í leikskólanum, til dæmis sökum veikinda en þá finnst 

starfsmönnum að sérkennsla megi bíða og að sérkennslustjórinn ætti að koma þess í 

stað inn á deildir í almenna afleysingu. Svipaðri togstreitu um verkaskiptingu var lýst í 

Stjörnubæ en deildarstjórinn þar sagði að þjálfarnir yrðu stundum fúlir og segðu það 

ekki í þeirra verkahring að leysa aðra starfsmenn af í kaffi, og deildarstjórinn benti á að 

það kæmi enginn inn á deild til að leysa þjálfann af í undirbúning.  

Hindrandi viðhorf tengdust bæði stjórnendum og almennum starfsmönnum og 

virtust oftast vera rakin til óöryggi starfsmanna en einnig mátti greina vantrú nokkurra 

sérkennslustjóra og deildarstjóra á skólastefnu um skóla án aðgreiningar.   

4.4.2 Skortur á fjármagni 

Í viðtölunum beindist umræða viðmælenda oft að málefnum sem tengdust skorti á 

fjármagni, bæði almennt í skólakerfinu og einnig varðandi aðstæður barna með 

sérþarfir. Tíu af viðmælendum mínum töldu að skortur á fjármagni hefði mikil áhrif á 

vinnu með börnum með sérþarfir. Fækkun úthlutaðra tíma til sérkennslu, mannekla, 

léleg laun starfsmanna og fækkun starfsmannafunda vegna niðurskurðar var meðal 

þess sem nefnt var í því samhengi. Deildarstjórinn í Sólbæ sagðist oft vera með 

samviskubit yfir að geta ekki sinnt börnum með sérþarfir nægilega vel. Ástæðuna sagði 

hann vera að úthlutun tíma til sérkennslu væri alltaf að minnka, það mætti því lítið út af 

bregða. Þegar það vantaði starfsfólk í leikskólann þá kæmi það óhjákvæmilega niður á 

einhverjum, annað hvort barninu sem þarfnast stuðnings eða hinum börnunum. 

Sérkennslustjórinn í Mánabæ taldi það mannréttindabrot að gefa börnum með 

sérþarfir ekki þann tíma í stuðning sem þau þörfnuðust. Einnig að það væri slæmt að 

úthlutun tíma fyrir börn með sérþarfir miðuðust við laun Eflingarstarfsmanna, nema að 
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fötlun barns væri veruleg. Það færi því mikill tími hjá honum í að leiðbeina og þjálfa 

ófaglærða starfsmenn sem oft  höfðu hvorki reynslu né þekkingu til að sinna börnum 

með sérþarfir: 

Það er mikið af börnum sem þyrftu meiri stuðning … börn sem eru mjög 

skert, hver er í raun tilgangurinn að koma þeim hérna inn og það er enginn 

peningur til að gefa þeim í raun þann stuðning sem þau þurfa, af því að ef 

að það væri til peningur þá væri þetta náttúrulega ekkert mál, þá væri 

stuðningsaðili bara með barninu þann tíma sem það nauðsynlega þyrfti, en 

það er ekki staðreyndin, það er bara brotabrot af tímanum sem það þarf, 

svo kemur bara deildarstarfsfólkið og tekur hinn tímann og þá bitnar það á 

hinum börnunum.   

Fjórir viðmælendanna nefndu sérstaklega að tvítyngd börn fengju ekki úthlutaðan tíma 

í stuðning nema að þau væru með einhverja greiningu og að þarna væri stór hópur 

barna sem þyrfti mikla aðstoð og sérþjálfun en þau ættu ekki rétt á neinu aukalega. Það 

kom einnig fram að í sumum leikskólum er fjöldi tvítyngdra barna töluverður og töldu 

þau þetta hindrun í skólastarfinu sem þyrfti að endurskoða.  

Mannekla er málefni sem kom oft upp í umræðu viðmælenda og töldu þeir að það 

kæmi oft niður á börnum með sérþarfir. Mannekla getur orsakast af því að ekki fæst 

fólk til starfa en líka að ekki er fjármagn til að ráða í afleysingar. Sérkennslustjórinn í 

Sólbæ sagði að hann færi oft inn á deildir í afleysingar vegna veikinda starfsmanna og 

þá félli þjálfun í sérkennslu niður. Hann taldi það slæmt að mannekla kæmi niður á 

„viðkvæmustu skjólstæðingunum“.  

Sérkennslustjóri Mánabæjar sagði að erfitt væri að fá fólk í vinnu við sérkennslu því 

það væri erfið vinna fyrir lág laun. Hann sagði þó að undanfarið hefði gengið vel að 

manna þær stöður sem þyrfti og að þau hefðu fengið fært fólk sem hefði mikinn áhuga 

og sumir hverjir lokið námskeiðum í tengslum við umönnun barna. Deildarstjórinn í 

Mánabæ sagði að það gengi oft illa að manna í stöðu fyrir stuðning þar sem það væri 

ekki endilega um trygga vinnu til  frambúðar að ræða og sjaldnast full staða.  

Tveimur viðmælendanna fannst slæmt að búið væri að fækka starfsmannafundum 

vegna niðurskurðar. Sérkennslustjórinn í Stjörnubæ sagði að hann sæi ekki fram á 

hvernig væri hægt að skipuleggja skóla án aðgreiningar og dreifa ábyrgð á alla 

starfsmenn þar sem fundir væru nú af skornum skammti og því gæfist ekki tími til að 

kenna ófaglærðu starfsfólki um sérþarfir barna.  
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Húsnæði og aðstaða fyrir börn með sérþarfir kom einnig til umræðu viðmælenda 

minna þegar rætt var um fjárskort og niðurskurð. Deildarstjórinn í Mánabæ benti á að 

það þyrfti að gera ýmsar breytingar á aðstöðu í húsnæði til að allir leikskólar gætu tekið 

á móti börnum með mismunandi þarfir. Hann taldi að það væri búið að skera það mikið 

niður í rekstri leikskóla að það gengi ekki upp „það er bara svo dýrt fyrir ríkið, að vera 

með þú veist sérstaka skiptiaðstöðu fyrir þau á öllum leikskólum, það þyrfti að breyta 

ýmsu“.  

Viðmælendur voru sammála um að leggja þyrfti meira fjármagn til sérkennslu í 

leikskólum þannig að hægt væri að vinna að skóla án aðgreiningar. Sérkennslustjóri 

sagði: „Það vantar bara pening til að láta þetta [skóla án aðgreiningar] verða, ef að þeim 

er mjög annt um að þetta sé svona þá þarf bara að setja miklu meiri pening í þetta“. 

Mannekla var víða vandamál en einnig fannst mörgum að börn með sérþarfir ættu að fá 

greiðari aðgang að stuðningstímum.  

4.4.3 Þekking og fræðsla 

Eins og fram hefur komið í umræðu um niðurskurð var skortur á fundum nefndur sem 

þáttur sem kæmi niður á faglegu starfi, þá ekki síst tengt sérkennslu. Búið væri að skera 

niður tíma fyrir starfsmannafundi og því gæfist ekki lengur tími til nauðsynlegrar 

umræðu og undirbúnings starfsfólks fyrir starfið í leikskólum.  

Það kom fram að starfsmenn sem sæju um stuðning hefðu oft litla reynslu og 

þekkingu og ekki gæfist tími til að sinna því nægilega vel. Eins og áður sagði, benti 

sérkennslustjórinn í Mánabæ á að það reyndist erfitt að stuðningstímarnir miðuðust við 

laun Eflingarstarfsmanns því þá vantar oft bæði þekkingu og reynslu og þá þurfi 

sérkennslustjórinn alfarið að stýra því. „Það er mikið af börnum sem þyrftu meiri 

stuðning og sérkennslustjórinn á að taka það að sér“ og vísar hann hér til barna sem 

ekki hafa fengið greiningu en þurfa aukinn stuðning.  

Sérkennslustjórinn í Fossholti segist sakna löngu fundanna sem voru hér áður og 

segir nýtt starfsfólk óöruggt og hafi ekki þá þekkingu sem þarf til að sinna börnum með 

sérþarfir, hann segir: 

… nýja starfsfólkið veit kannski ekki alveg hvernig það á bregðast við … 

manni finnst náttúrulega öll námskeið sem maður er að fara á, þetta er dýrt, 

við þurfum að sækja kannski í okkar sjóði … ég myndi helst vilja hafa það 

þannig að starfsfólkið þyrfti ekki að borga neitt … við vorum alltaf með 

svona starfsmannafundi eftir lokun svo þegar hrunið var þá var það lagt af, 

mér finnst þetta vanta svolítið … það vantar svona þennan tíma, við vorum 
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alltaf með svona þrjá, fjóra tíma minnir mig, þá fór maður kannski yfir málin 

svo voru … þá gátum við rætt, mér finnst þetta vanta svolítið … ég sakna 

löngu fundanna, þá gat maður rætt meira. 

Deildarstjórinn í Sólbæ sagðist hafa áhyggjur af því að fólk væri ekki nægilega upplýst 

um börn með sérþarfir. „Þessi fötlunarþáttur var algerlega ekki í mínu grunnnámi … ég 

ætla að vona að þetta hafi breyst.“ Undir þetta tekur deildarstjórinn í Fossholti, hann 

segist sjálfur ekki treysta sér í að sinna sérkennslu og segir að það vanti fleira fagfólk inn 

í leikskóla til að þetta gangi upp. Um það hvort hugmyndafræðin skóli án aðgreiningar 

gangi upp í leikskóla segir hann: 

… það yrðu að vera fleiri sérfræðingar, það yrði að vera auðveldari aðgangur 

að sálfræðingi, talmeinafræðingi, þroskaþjálfa, iðjuþjálfa, sjúkraþjálfa … sko, 

ég veit ekkert hvort það myndi ganga upp en þetta er það sem ég sé, ég er 

ekki allt þetta, en þess er krafist af mér að ég sé partur af öllu þessu og það 

er ekki sanngjarnt. 

Sérkennslustjórarnir héldu utan um og skipulögðu sérkennslu í leikskólunum. Í þeim 

tilfellum þar sem ráðinn var inn starfsmaður til að sinna þjálfun einstakra barna, var það 

í flestum tilfellum ófagmenntaður starfsmaður og því var það í höndum 

sérkennslustjóra að leiðbeina og styðja við þjálfun barnanna. Allir sérkennslustjórarnir 

höfðu grunn háskólamenntun, þrír voru leikskólakennarar, einn var með Bs. í sálfræði 

og einn var þroskaþjálfi. Reynsla þeirra í sérkennslu var frá tveimur árum upp í fimmtán 

ár. Viðmælendur töldu sig oft á tíðum skorta þekkingu til að skipuleggja og þjálfa börn 

með sérþarfir og treystu því á stuðning og leiðsögn frá sérfræðiþjónustu utan 

leikskólanna. Enginn sérkennslustjóranna var með sérmenntun sem beindist að börnum 

með sérþarfir fyrir utan þroskaþjálfann. Fram kom að viðmælendum þætti sú þekking 

er þeir hefðu úr grunnnámi sínu ekki nægjanlega til að sinna börnum með sérþarfir og 

því gæti reynst erfitt að leiðbeina öðrum starfsmönnum með minni þekkingu til að 

annast sérkennslu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hindranir í sérkennslu í leikskólum án 

aðgreiningar tengist viðhorfum, fjármagni og þekkingu starfsmanna. Óöryggi 

starfsmanna í garð barna með sérþarfir var sérstaklega nefnt sem hindrandi þáttur en 

tengdist einnig öðrum þáttum, fjármagni og þekkingu. Með niðurskurði er bæði 

erfiðara að ráða fagmenntaða starfsmenn og að þjálfa ófaglærða starfsmenn. Einnig 

gagnrýndu þátttakendur hversu lítið var fjallað um börn með sérþarfir í kennaranáminu.  
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4.5 Leikskóli og grunnskóli 

Samstarf skal vera milli leik- og grunnskóla samkvæmt lögum, sem felur m.a. í sér að 

upplýsingar um börn með sérþarfir fylgi barninu milli skólastiga (Lög um leikskóla nr. 

90/2008). Kennarar á báðum skólastigum eru almennt sammála um mikilvægi þess að 

upplýsingar fylgi börnum úr leikskólum yfir í grunnskóla og þá ekki síst vegna barna með 

sérþarfir. Misjafnt er þó hversu mikið samstarfið við grunnskóla er og í hverju það felst, 

í sumum tilfellum heimsóknum leikskólabarna í grunnskóla eða grunnskólakennara yfir í 

leikskólana. Margir leikskólar eru með sérstök verkefni fyrir elstu börnin sem má segja 

að undirbúi þau að einhverju leyti undir grunnskólagöngu þeirra. Oft eru þetta tilbúin 

verkefni sem kennd eru með svipuðum hætti og í grunnskóla, þar sem börnin sitja við 

borð og kennari gefur fyrirmæli um hvernig leysa skuli verkefnið. Þrátt fyrir að börn á 

leikskólaaldri læri best í gegnum leik þá hefur skipulögðum vinnustundum, sem líkja má 

við starfshætti grunnskóla, fjölgað á undanförnum árum í leikskólum (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2012). 

Þegar viðmælendur tjáðu sig um hvernig þeim þætti að vinna í sérkennslu í skóla án 

aðgreiningar í leikskólanum, komu allir nema einn af viðmælendum, fram með 

hugmyndir tengt grunnskólum þótt ekki hefði verið spurt að því sérstaklega. Þar var 

meðal annars talað um að auðveldara væri að vinna með hugmyndafræðina skóla án 

aðgreiningar í leikskóla en grunnskóla eða á öðrum skólastigum. Ástæðuna töldu þeir 

m.a. vera að í leikskóla væri utanumhaldið meira og fleira starfsfólk með barnahópinn. 

Deildarstjóri í Mánabæ sagði „þeir segja að skólar séu án aðgreiningar og svo eru 

grunnskólakennarar að drukkna út af því þeir fá ekki aðstoð með sérkennslubörnin og 

þá er maður bara ok, hver er grunnskóli án aðgreiningar hérna“. 

Sérkennslustjóri í Hraunholti sagði um muninn milli leik- og grunnskóla:  

Við höfum fleira starfsfólk á deild, við erum kannski með nákvæmlega sama 

fjölda og er í bekk uppi í grunnskóla en þar er kannski bara einn kennari … 

og svo einn og einn stuðningur part úr degi, þú veist þetta er flóknara í 

grunnskólanum, en þetta virkar í leikskólanum. 

Það kom fram að foreldrar barna með sérþarfir hefðu áhyggjur af barni sínu þegar það 

færi í grunnskóla. Deildarstjóri í Mánabæ sagði í umræðu um stelpu sem að hennar 

sögn var mjög virk og þurfti að fá að hreyfa sig við flestar athafnir dagsins eins og t.d. að 

fá að standa upp frá matarborðinu „Foreldrarnir segja bara, við kvíðum fyrir þegar 

barnið fer í skóla því við vitum að hún verður tjóðruð niður og hún getur það ekki“.  
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Fram kom umfjöllun um sérskóla, bæði er varðar leik- og grunnskóla. Flestir 

viðmælendur voru á þeirri skoðun að ekki þyrftu að vera sérdeildir í leikskólum en þrír 

töldu að börn með sérþarfir, sérstaklega ef fötlun væri mikil, ættu frekar heima í 

sérskólum á grunnskólaaldri. Í umræðu um hvort börn með sérþarfir ættu að fara í 

almennan grunnskóla sagði deildarstjóri í Sólbæ:  

Þetta fer auðvitað eftir einstaklingum … við vorum með tvo hérna, annar fór 

í Klettaskóla og var rosalega ánægður með það af því þar fær hann svo 

mikið utanumhald … hinn var svona félagslega sterkur, það skipti hann 

svona miklu meira máli … svo hann myndi njóta sín betur þar, í almennum 

skóla sko, já þetta er svona bæði og, það má ekki vera of stífur á þessu. 

Sérkennslustjórinn í Sólbæ taldi vinnuaðstöðu kennara betri í grunnskólum en 

leikskólum og nefndi þar sem dæmi mötuneyti og kaffistofu. Henni fannst  þörf á að 

gera aðstöðuna betri fyrir starfsmenn til að gera starfið meira eftirsóknarvert. 

Deildarstjóri í leikskólanum Fossholti taldi að hugmyndafræðin gengi almennt ekki 

upp, hvorki í leikskóla né grunnskóla, hún sagði um hugmyndafræðina:  

Þetta eru falleg orð, en í verki þá gengur það ekki upp, það er ekki hægt. Og 

í raun og veru vorum við öll að spila með, enginn sagði orð, öll þessi ár hefur 

enginn þorað að láta neitt úr úr sér varðandi þetta af því maður upplifir sig 

sem vonda manneskju ef maður hefði bara sagt, þetta gengur ekki upp, 

þetta er ekki hægt. 

Viðmælendur voru sammála um að talsverður munur væri á skipulagi kennslu í leik- og 

grunnskólum, þar sem í grunnskólum væri krafist meiri kyrrsetu og einbeitingu í lengri 

tíma. Það gæti því reynst börnum með sérþarfir erfitt að standast þær kröfur sem 

grunnskólinn setur. Almennt töldu viðmælendur að hvorki væri auðvelt né einfalt að 

vinna að sérkennslu í skóla án aðgreiningar í leikskólum en þó auðveldara en í 

grunnskólum. Hluti af ástæðunni töldu þeir vera aukinn fjölda barna á kennara og skorti 

á aðstoð sérkennara inni í bekki í grunnskóla. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að viðmælendur horfi gjarnan til næsta 

skólastigs og hafi jafnvel áhyggjur af því hvernig börnum muni vegna í nýju umhverfi. 

Viðmælendur töldu leikskólann almennt betur til þess fallinn að styðja við börn með 

sérþarfir og margir töldu sérskóla og sérdeildir betri kost en grunnskóla án 

aðgreiningar. Viðmælendur ræddu hins vegar ekki hvernig samstarfi þeirra væri háttað 

við grunnskólann.  
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4.6 Samantekt 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Niðurstöður benda til að foreldrar geti ekki treyst því að upplýsingar á heimasíðum 

leikskólanna endurspegli starfsemi leikskólanna. Heimasíðurnar voru ólíkar að 

uppbyggingu og innihaldi, og upplýsingar sem þar var að finna voru ekki alltaf í 

samræmi við ummæli þátttakenda um hvernig unnið væri að sérkennslu í leikskólunum.  

Viðmælendur voru sammála um að skipulag sérkennslu væri einstaklingsbundið þar 

sem taka þurfi mið af þörfum hvers barns. Sérkennsla fór ýmist fram inni á deild með 

öðrum börnum eða í sérkennslurými í litlum hópi eða eitt með kennara, eftir eðli 

sérþarfa. Dæmi voru um að togstreita myndaðist milli starfsmanna um sérkennslu, sem 

gat haft áhrif á þátttöku barnsins innan barnahópsins.  

Niðurstöður rannsóknar benda til að betur henti að vinna í skóla án aðgreiningar í 

leikskólum en grunnskólum. Því til stuðnings nefndu viðmælendur að skipulag þessara 

skólastiga væri ólíkt, fleiri starfsmenn væru á hóp í leikskóla og námskröfur ólíkar. 

Jákvætt viðhorf starfsmanna til barna með sérkennslu og dreifð ábyrgð voru þættir sem 

höfðu áhrif á öryggi starfsmanna til að sinna börnum með sérþarfir. Viðmælendur töldu 

að aðgengi að sérfræðiþjónustu þjónustumiðstöðva væri mikilvægur þáttur fyrir allt 

skipulag sérkennslu í leikskólum.  

Viðhorf starfsmanna, skortur á fjármagni og þekkingu voru þættir sem telja mátti til 

hindrana í skóla án aðgreiningar í leikskólum. Algengt var að starfsmenn væru óöruggir 

gagnvart börnum með sérþarfir og teldu sig ekki hafa næga þekkingu til starfsins. Oft 

var þar um ófaglærða starfsmenn að ræða en þó ekki eingöngu, en kennarar töldu 

margir að þeir hefðu ekki næga þekkingu til að koma nægilega til móts við þarfir barna 

með sérþarfir. Kennarar gagnrýndu að þeir hefðu ekki fengið næga þekkingu um börn 

með sérþarfir í grunnnámi sínu. Viðmælendur töldu að skortur á fjármagni og 

niðurskurður í leikskólum kæmi niður á sérkennslu. 

Starf þátttakenda sneri að mestu að börnum á síðasta ári í leikskóla og sýndu 

niðurstöður að þeir horfðu nokkuð til grunnskólagöngu barnanna. Fram komu áhyggjur 

um hvernig börnum með sérþarfir myndi reiða af þegar í grunnskóla kæmi og töldu 

sumir að þegar að því kæmi myndi sérskóli eða sérdeild henta sumum börnum betur en 

hið almenna skólakerfi. 
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5 Umræða 

Hér verða helstu niðurstöður skoðaðar, þær settar í fræðilegt samhengi og leitast 

verður við að svara rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi. Markmið 

rannsóknar var að skoða sérkennslu í leikskólum í hugmyndafræði skóla án aðgreiningar 

þar sem horft var til hugmynda sérkennslustjóra og deildarstjóra í fimm leikskólum til 

að leita svara við því.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er ljóst að misjafnt er hvernig leikskólar 

hafa brugðist við stefnu yfirvalda um skóla án aðgreiningar. Það ber að hafa í huga að 

hvorki er kveðið á um með skýrum hætti að leikskólar eigi að starfa eftir stefnu um 

skóla án aðgreiningar í aðalnámskrá né lögum. Hins vegar hafa yfirvöld gefið það til 

kynna að skóli án aðgreiningar sé opinber skólastefna á öllum stigum (Steingerður 

Ólafsdóttir og fl., 2014). Skipulag leikskóla þarf samkvæmt lögum um leikskóla nr. 

90/2008 að taka tillit til þarfa allra barna og skýrt er kveðið á um að börn með sérþarfir 

eigi rétt á sérfræðiþjónustu innan leikskólans. Niðurstöður rannsóknarinnar benda 

einnig til þess að þrátt fyrir að námsfyrirkomulag leikskólanna henti að mörgu leyti 

skóla án aðgreiningar þá séu hindranir víða.  

Kaflanum er skipt í þrjá undirkafla, fyrst kemur kafli um skólanámskrár og opinber 

gögn sem finna má á heimsíðum leikskólanna. Næst er kafli um skóla án aðgreiningar 

og skipulag sérkennslu í leikskólum og að lokum kemur kafli um hvetjandi og hindrandi 

þætti í skóla án aðgreiningar í leikskólum.  

5. 1 Skólanámskrár og opinber gögn 

Skoðuð voru gögn á heimasíðum leikskólanna með það að markmiði að leita eftir 

upplýsingum um það hvernig sérkennslu væri háttað í hverjum leikskóla fyrir sig og 

hvort þar væri efni um skóla án aðgreiningar, margbreytileika, fjölmenningu eða 

hlutverk sérkennslustjóra. Upplýsingarnar voru mis ítarlegar eftir leikskólum en 

skólanámskrá var að finna hjá þeim öllum þótt ólíkar væru að uppbyggingu og innihaldi. 

Ekki voru upplýsingar um skóla án aðgreiningar á heimasíðum allra leikskólanna. Segja 

má að það sé í takt við lög um leikskóla og aðalnámskrá leikskóla, þar sem að ekki er að 

finna sérstaka umfjöllun um það hugtak þar. Þó ekki sé fjallað um skóla án aðgreiningar 

beinum orðum þá kemur fram að leikskóli sé fyrir öll börn og huga skuli að þörfum 

hvers einstaklings (Lög um leikskóla nr. 90/2008; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  
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Leikskólarnir virtust leggja mismikið upp úr námskrárgerð og þeim upplýsingum sem 

birtar eru á heimasíðum skólanna. Á nokkrum vefsíðum mátti finna greinagóðar 

upplýsingar um starfsemi leikskólans og á öðrum var sagt frá í punktaformi frá helstu 

markmiðum og leiðum. Það kom mér á óvart hversu ólíkar upplýsingarnar reyndust 

vera á heimasíðum skólanna. Í sumum tilfellum voru upplýsingarnar miklar og 

nákvæmar en í öðrum tilfellum litlar og ónákvæmar. Á nokkrum þeirra var mikið vísað 

beint í texta úr Aðalnámskrá leikskóla og Lögum um leikskóla sem og ýmsar samþykktir, 

en minna var um leiðir eða hvernig leikskólinn hygðist vinna að þeim lögum eða 

markmiðum. Ég hafði gert ráð fyrir að upplýsingar í skólanámskrám væru að einhverju 

leyti staðlaðar upplýsingar sem kallað væri eftir af yfirvöldum þó ákveðnar 

áherslubreytingar væru síðan í hverjum leikskóla. Svipaðar niðurstöður er að finna í 

rannsókn Hafdísar Guðjónsdóttur og Jóhönnu Karlsdóttur (2009) þar sem skoðuð var 

m.a. umfjöllun um skóla án aðgreiningar á heimasíðum sextíu og átta grunnskóla í 

fjórum stærstu sveitarfélögum á Íslandi. Upplýsingar á heimasíðum skólanna voru þar 

skoðaðar með hliðsjón af stefnu sveitarfélaganna um skóla án aðgreiningar. 

Niðurstöður rannsóknar Hafdísar og Jóhönnu sýndu að upplýsingar voru misjafnar eftir 

skólum og ekki var fjallað um menntastefnuna skóla án aðgreiningar á þeim öllum. 

Finna mátti lýsingu á sérkennslustefnu eða sérúrræðum fyrir börn með sérþarfir á 

heimasíðum rúmlega helmings skólanna. Ósamræmi virtist vera milli skóla, um hvar 

upplýsingar væri að finna og því töldu Hafdís og Jóhanna að það gæti reynst foreldrum 

flókið að finna þær upplýsingar sem þeir leituðu eftir.  

Ætla má að í nútíma samfélagi leiti margir foreldrar eftir upplýsingum um stefnur og 

áherslur leikskólanna á heimasíðum þeirra. Upplýsingar sem þar var að finna, 

endurspegluðu ekki endilega starfsemi leikskólanna samkvæmt viðtölum við 

sérkennslustjóra og deildarstjóra, og virðast vefsíðurnar því ekki endilega góður 

vettvangur fyrir foreldra sem vilja kynna sér og velja leikskóla fyrir barnið sitt. Sem 

dæmi má nefna að ekki var minnst á sérkennslu eða nokkuð tengt börnum með 

sérþarfir á heimasíðu leikskóla þar sem starfsmenn leikskólans höfðu mikla reynslu af 

sérkennslu. Það má velta fyrir sér tilganginum með upplýsingum á heimasíðum sem 

ekki endurspegla starfsemi leikskólans. Þó vefsíður séu ekki hluti af innra eða ytra mati 

á starfsemi leikskóla þá ætti innihald skólanámskrár að vera það. Samkvæmt 

aðalnámskrá og lögum um leikskóla eiga skólanámskrár að innihalda upplýsingar um 

áherslur og stefnu hvers leikskóla auk markmiða og leiða í uppeldis- og námsáætlun 

þeirra. Skólanámskrá sem byggð er á lögum um leikskóla og aðalnámskrá skal 
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endurskoðuð reglulega og innra og ytra mat á leikskólum á að tryggja að unnið sé eftir 

henni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011; Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

5.2 Skóli án aðgreiningar og skipulag sérkennslu í leikskólum 

Í rannsókninni var leitast við að svara þeirri spurningu með hvaða hætti sérkennsla væri 

skipulögð í leikskólum án aðgreiningar. Hugtakið sérkennsla getur verið villandi og gefið 

til kynna að um sé að ræða kennslu sem fara ætti fram sér, aðskilið frá barnahópnum. 

Þó má einnig skilja hugtakið þannig að sérkennsla feli í sér það sem barn þarfnast 

sérstakrar þjálfunar í, án tillits til hvar sú þjálfun ætti að fara fram. Í lögum um leikskóla 

nr. 90/2008 er fjallað um að börn með sérþarfir eigi rétt á þjónustu í leikskólanum og að 

í hverjum leikskóla skuli gera ráð fyrir rými fyrir sérkennslu. Það má túlka sem svo að 

sérkennslan ætti að fara fram í sérstöku rými a.m.k. að einhverju leyti. Slee (2011) 

bendir á að við þurfum að gæta að orðalagi okkar og hugtakið sérkennsla geti ýtt undir 

að börn með sérþarfir upplifi sig á einhvern hátt sem sérstök eða í andstöðu við það 

sem teljist eðlilegt eins og flest hin börnin.  

Hugmyndafræði skóla án aðgreiningar fellur vel að hugmyndum Dewey í 

menntamálum. Dewey lagði áherslu á rétt allra barna til náms og að sníða þyrfti nám að 

hverju barni, út frá reynslu þess og áhuga. Hvetja þyrfti börn til virkrar þátttöku í 

skólastarfinu og þannig hafi þau áhrif á að móta eigið námsferli. Þau ættu að vera 

fullgildir þátttakendur í skólasamfélaginu þar sem hver og einn hefur eitthvað fram að 

færa og framlag hvers og eins er metið að verðleikum (Dewey, 1938/2000). 

Viðmælendur í rannsókninni voru ekki allir sammála stefnunni um skóla án aðgreiningar 

og nokkrir sáu ekki hverjum hún þjónaði. Það má ætla að slíkt viðhorf hafi áhrif á vinnu 

þeirra í margbreytilegum hópi barna en niðurstöður benda til þess að börn með 

sérþarfir séu oft tekin út úr barnahópnum til þjálfunar, eitt með kennara. Fram kom í 

skýrslu um úttekt á framkvæmd stefnu um menntun án aðgreiningar, að mismunandi 

skilningur sé á hugtakinu. Samkvæmt þessu er þörf á að að skýra betur hvað hugtakið 

menntun án aðgreiningar felur í sér og einnig hvernig best sé staðið að framkvæmd 

stefnunnar innan skólanna (European Agency for Special Needs and Inclusive 

Education, 2017).  

Rannsóknir hafa sýnt að það sé mikilvægt fyrir sjálfsmynd barna að þau finni að þau 

séu hluti af hópnum og þeirra framlag skipti máli. Sjálfsmynd barna mótast því m.a. af 

því hvernig þeim gengur að tengjast félagslega (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2016). Við þurfum að gæta að þeim skilaboðum sem við gefum börnum 

um hvort við teljum þau fær um að vera hluti af hópnum. Samkvæmt Dewey 
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(1897/1973) þurfa kennarar að huga að framkomu sinni og viðhorfum til barna því það 

er ekki síst það sem börn skynja og sem svo mótar hugmyndir þeirra um eigin getu. 

Dewey (1938/2000) lagði áherslu á þátttöku allra barna í skólasamfélaginu þar sem 

nemendur og kennarar væru samstarfsmenn. 

Viðmælendurnir sem höfðu verið í almennu kennaranámi bentu á að lítið hefði verið 

fjallað um börn með sérþarfir í náminu. Ef niðurstöður eru skoðaðar í samhengi við 

kenningar Dewey þá má búast við því að ef kennaranemar eru ekki undirbúnir undir 

kennslu í margbreytilegum skólum þá munu þeir ekki geta komið til móts við þarfir 

nemenda sinna og finni þá lausn oft á tíðum að beina þeim í aðgreind úrræði (Stone, 

Sayman, Carrero og Lusk, 2016). Viðmælendurnir töldu áherslu í leikskóla fyrir öll börn 

ekki eingöngu til komna vegna skóla án aðgreiningar heldur einnig vegna þeirra 

þjóðfélagsbreytinga sem orðið hafa á undanförnum áratugum. Áður fyrr voru börn með 

fötlun yfirleitt vistuð á heimilum eða stofnunum fyrir fólk með fötlun en nú alast þau 

upp með fjölskyldum sínum og ganga í skóla til jafns við önnur börn (Kristín 

Björnsdóttir, 2014). Dewey (1897/1973) lýsti skólum sem samfélagi og leit á nám barna 

sem félagslegt ferli þar sem þau lærðu að taka þátt og móta samfélagið með 

lýðræðislegri þátttöku sinni og samskiptum bæði við börn og fullorðna. Skólarnir ættu 

því að endurspegla samfélagið en fyrirkomulag sérskóla eða aðgreiningar líkir frekar 

eftir gamalli samfélagsmynd þar sem börn með fötlun voru vistuð á stofnunum. Ef 

kennaranámið veitir ekki viðunandi undirbúning þá gæti það orðið til þess að starf 

skólanna endurspegli ekki þá þróun sem orðið hefur í samfélaginu og þá 

viðhorfsbreytingu að öll börn eigi rétt á að ganga í skóla.  

Eftir ummælum viðmælenda um skóla án aðgreiningar og skipulag leikskólanna að 

dæma, má ætla að ekki sé unnið alfarið eftir íslenskri menntastefnu í þessum 

leikskólum. Kennarar þurfa að skoða og meta eigin viðhorf og hvort þau geti hugsanlega 

verið hindrun í vinnu með fjölbreyttan hóp barna en samkvæmt skrifum Rix (2015) um 

skóla án aðgreiningar þurfa kennarar að gera sér grein fyrir hversu stórt hlutverk þeir 

spila í að styðja börn til félagslegra samskipta og skiptir þar jákvætt viðhorf og 

samkennd megin máli. Samkvæmt sérkennslustefnu Reykjavíkurborgar skal gæta þess 

að öll börn séu þátttakendur í daglegu lífi í leikskólanum. Mikilvægt er að þau öðlist 

sterka sjálfsmynd, þau finni að þau séu hluti af barnahópnum og nái að mynda 

vinatengsl (Reykjavíkurborg Leikskólasvið, 2009).  

Samkvæmt hugmyndum bæði Slee (2011) og Rix (2015) verða börn fyrir útilokun á 

öllum skólastigum og þarf sérstaklega að hlúa að börnum með sérþarfir sem þurfa 

stuðning fullorðinna til að samlagast hópnum. Ef þau eru mikið tekin út úr hópnum til 
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þjálfunar þá missa þau af tækifærum til félagslegra samskipta við hin börnin og upplifa 

sig jafnvel öðruvísi en önnur börn, sem getur haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra. 

Það þarf því að hafa í huga hvort þjálfun í aðskildu rými hjálpi barninu eða útiloki það 

frá hópnum, og hvernig slíkt skipulag samræmist hugmyndafræði skólanna sjálfra. Eins 

og kemur fram í kafla 2.5 þá er Dewey sá kennimaður sem er hvað oftast nefndur í 

hugmyndafræði leikskóla á Íslandi og vakna þá spurningar um hvort skipulag sérkennslu 

eins og hún birtist í þessari rannsókn geti talist lýðræðisleg menntun.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að flókið þyki að skipuleggja sérkennslu 

skóla án aðgreiningar í leikskólum. Samkvæmt svörum viðmælenda flækist málið til 

muna ef barn er með mikla skerðingu og/eða með mikinn hegðunarvanda. Þá ríkir 

ákveðið ráðaleysi og flestir eru á þeirri skoðun að í þannig tilfellum sé best að barn sé 

nokkuð í þjálfun út af deildinni, eitt með þjálfa. Atferlisþjálfun var aðferð sem oftast er 

nefnd í því samhengi, að þarfnist barn atferlisþjálfunar þá sé erfitt að vinna með þá 

aðferð með öðrum börnum. Skiptar skoðanir eru á hvort sú aðferð samræmist 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og vilja sumir halda því fram að hún veiki stöðu 

barns innan hópsins þar sem það er tekið úr úr hópnum til þjálfunar, eitt með kennara 

(Elsa Sigríður Jónsdóttir og Hrönn Pálmadóttir, 2007). Mikilvægt er að kennarar geri sér 

grein fyrir að markmið atferlisþjálfunar er að barn nái að yfirfæra þjálfun sem unnin er í 

aðskildu rými, yfir á daglegar athafnir í barnahópnum (Sigrún Hjartardóttir og María 

Sigurjónsdóttir, 2014) og ekki þurfi öll atferlisþjálfun að fara fram í aðgreindu rými en 

þjálfun í fjölbreyttum aðstæðum geti ýtt undir yfirfærslu færni á aðrar aðstæður 

(Þórhalla Guðmundsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2017).  

Viðmælendur voru sammála um að leggja þyrfti áherslu á félags- og leikfærni barna í 

leikskóla og afar mikilvægt væri fyrir börn að eiga vini. Það virtist þó ekki eiga við um öll 

börn því samkvæmt viðmælanda þá var börnum sem voru mjög skert, alveg saman 

hvort þau væru með öðrum börnum eða ekki. Einnig kom fram að í sumum tilfellum 

þyrftu börn að æfa samskipti fyrir utan barnahópinn til að öðlast hæfni til samskipta 

innan hópsins. Samkvæmt Þórdísi Þórðardóttur (2016) þarf að gæta þess að börn sem 

þarfnast sérstakrar þjálfunar, einangrist ekki í leikskólanum. Ef þau eru tekin mikið út úr 

barnahópnum til þjálfunar, fá þau færri tækifæri til félagslegra samskipta og gætu 

þannig átt erfiðara með að eignast vini. Það má velta fyrir sér hvernig þessum börnum 

gangi að eignast vini ef þau eru mikið frá barnahópnum í þjálfun. Einnig má velta fyrir 

sér, fyrir hvern þjálfunin er, er hún fyrir barnið svo það geti eignast vini síðar meir eða 

er hún fyrir hin börnin svo barnið skemmi ekki fyrir þeim og geti jafnvel síðar meir, eftir 

einhverja þjálfun, hegðað sér eins og „venjulegt barn á að gera“. Samkvæmt rannsókn 
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Elsu Sigríðar Jónsdóttur (2003) vildu foreldrar barna með fötlun að börn þeirra væru 

hluti af hópnum og þau væru ekki mikið ein með kennara í þjálfun. Foreldrar höfðu 

áhyggjur af slakri samskiptahæfni barnsins og vildu að lögð yrði áhersla á leik- og 

félagsfærni í þjálfun, þannig að það ætti betri möguleika á að eignast vini. 

Fram kom í rannsókninni að starfsmenn leikskóla vildu almennt gera sitt besta en 

niðurstöðurnar benda einnig til þess að það séu ekki allir sem telja að börn með 

sérþarfir eigi erindi í almenna skóla. Nokkrir þátttakendur rannsóknarinnar voru á þeirri 

skoðun að börn með sérþarfir væru sum hver betur sett í sérskólum eða a.m.k. í þjálfun 

í burtu frá barnahópnum. Það helst í hendur við umfjöllun Slee (2011) um útilokun, 

hann segir að fólk vilji almennt vel en geri sér ekki grein fyrir að það sé jafnvel að ýta 

undir útilokun barns með því að taka það út úr hópnum til þjálfunar. Svipaða umfjöllun 

má finna í grein Sólveigar Karvelsdóttur og Hafdísar Guðjónsdóttur (2010), að 

grunnskólakennarar hafi almennt mikinn vilja til að koma til móts við þarfir barna með 

sérþarfir, þó þeir telji sig jafnframt ekki hafa næga þekkingu til þess.  

Flestum viðmælendum fannst erfitt að skipuleggja starf fyrir margbreytilegan 

barnahóp og það einfaldaði skipulagið að taka börn sem þörfnuðust sérstakrar þjálfunar 

út úr barnahópnum. Dewey (1938/2000) gagnrýndi skipulag sem miðaði út frá 

einsleitum hópi barna og sagði að skipuleggja þyrfti nám þeirra út frá áhuga og færni 

hvers og eins. Hann sagði jafnframt að hlutverk kennara væri flóknara þegar taka þyrfti 

mið af hverju barni og mun einfaldara væri fyrir kennara að skipleggja nám fyrir 

einsleitan hóp. Það geti samt aldrei hentað þörfum allra barna og getur drepið niður 

áhuga þeirra til að nema og rannsaka. Þegar nám er skipulagt með hvert og eitt barn í 

huga finnur barnið að það er hluti af samfélaginu og að þeirra framlag skipti máli. 

Dewey lagði áherslu á að skólastarf ætti að vera eins konar lítið samfélag þar sem allir 

eru virkir þátttakendur og kennarar og nemendur væru samstarfsmenn (Dewey, 

1938/2000; Kristín Dýrfjörð, 2006).  

Þátttakendur rannsóknarinnar héldu því fram að leikskólar væru komnir lengra en 

grunnskólar í að vinna eftir skóla án aðgreiningar. Þeir töldu að einfaldara væri að 

skipuleggja starf í anda hugmyndafræðinnar í leikskóla þar sem áhersla væri lögð á nám 

í gegnum leik, heldur en í grunnskólum þar sem börn sitja við borð og læra eftir 

fyrirmælum kennara. Samkvæmt skrifum Kristínar Dýrfjörð (2009) má víða heyra þá 

kröfu að leikskólinn eigi að undirbúa börn fyrir grunnskólann og undirbúa þau til 

þátttöku í samfélagi framtíðarinnar. Hún bendir hins vegar á að Dewey (1938/2000) hafi 

varað við því að skólinn sé undirbúningur undir næsta skólastig. Samkvæmt 

hugmyndum hans er barnið upptekið af því sem er að gerast í nútímanum en ef 
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skólarnir eru of uppteknir af framtíðinni þá geta áhrif nútíðar gleymst. Þrátt fyrir að 

viðmælendur rannsóknarinnar hafi ekki verið spurðir sérstaklega um skilin milli 

skólastiga þá komust þau til tals í samhengi við sérkennslu og framtíð barna með 

sérþarfir. Sumir viðmælendur töldu að betra væri fyrir börn með „miklar“ sérþarfir að 

fara í sérskóla, þeir töldu að þar væri starfsfólk betur til þess fallið að sinna þörfum 

þeirra en í hinu almenna skólakerfi. Þetta samræmist niðurstöðum úr rannsókn á 

reynslu foreldra barna með fötlun, þar kom fram að foreldrar væru almennt ánægðir 

með starf leikskólans en væru kvíðnari fyrir grunnskólagöngu barnsins. Þeir stæðu 

jafnvel frammi fyrir vali um hvort velja eigi sérskóla eða almennan grunnskóla fyrir 

barnið. Foreldar barna með fötlun sem velja almennan grunnskóla segjast gera sér 

grein fyrir að það kosti þá mikla vinnu að berjast fyrir rétti barnsins innan skólans (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2003). Rix (2015) bendir hins vegar á að foreldrar sem velja sérskóla 

fyrir barn með fötlun, geri það sökum þess að þeir hafi efasemdir um að hið almenna 

skólakerfi komi nægilega vel til móts við þarfir barna þeirra. Og í því samhengi má velta 

fyrir sér hvort skipulag sérkennslu hafi áhrif á eða styðji við ákvörðunartöku foreldra um 

val á skóla fyrir næsta skólastig. 

5.3 Hvetjandi og hamlandi þættir í skóla án aðgreiningar í leikskólum  

Þátttakendur í rannsókninni voru margir á þeirri skoðun að skóli án aðgreiningar gengi 

betur upp í leikskóla en í grunnskóla þar sem auðveldara væri að vinna með 

margbreytilegan hóp þar sem áhersla á leikskólum er á nám í gegnum leik. Leikskólar 

eru almennt minni að umfangi og því töldu þátttakendur að auðveldara væri að halda 

utan um þarfir allra barna í leikskólum. Þó þátttakendur væru óvissir um hvernig best 

væri staðið að skóla án aðgreiningar þá töldu fæstir þörf á sérdeildum eða sérskólum á 

leikskólastigi. Þetta samræmist niðurstöðum rannsókna sem hafa sýnt að þörf fyrir 

sérdeildir eða sérskóla virðist ekki vera mikil fyrir börn á leikskólaaldri en aukist þegar 

ofar kemur í skólakerfið (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016; 

Þórdís Þórðardóttir, 2016).  

Leikur er megin námsleið barna á leikskólaaldri og er það hlutverk leikskólakennara 

að styðja við nám barna. Samkvæmt Dewey (1938/2000) læra börn af reynslunni en 

hann lagði einnig áherslu á að ekki fæli öll reynsla í sér nám, því neikvæð reynsla barna 

gæti drepið niður áhuga þeirra og dregið úr virkni í námi. Í rannsókn Kristínar Dýrfjörð 

(2006) á lýðræði barna í leikskólum er stuðst m.a. við kenningar Dewey. Þar kemur fram 

að börn læri lýðræði í gegnum leik og samskipti við önnur börn, hlutverk kennaranna 

væri mikilvægt til að vekja áhuga barnanna á viðfangsefninu og því skipti jákvætt 
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viðhorf þeirra höfuðmáli. Þó hlutverk kennara væri mikilvægt í leik barnanna þá þýddi 

það ekki að kennari ætti að taka yfir leikinn og setja sig í hlutverk þess sem betur veit, 

heldur gæti það dregið úr virkni og áhuga barna.  

Viðmælendur töluðu um að starfið væri bæði skemmtilegt og gefandi og þeim 

fannst hvetjandi að sjá árangur af sérkennslunni. Jákvætt viðhorf starfsmanna til barna 

með sérþarfir hafði áhrif á  þátttöku þeirra í daglegu lífi í leikskólanum og hvort 

starfsmenn litu á börn með sérþarfir sem hluta af hópnum. Dreifð ábyrgð hafði talsverð 

áhrif og jók á öryggi og ánægju starfsmanna í starfi með margbreytilegan hóp barna. 

Þannig varð barn með sérþarfir ekki lengur einkamál eins starfsmanns og meira hluti af 

barnahópnum. Þróunarverkefni sem unnið var á Ísafirði styður þessa niðurstöðu en þar 

var gerð skipulagsbreyting á þann hátt að sérkennsla var færð meira inn á deild og 

ábyrgð var dreift til allra starfsmanna. Börn með sérþarfir urðu einnig meira hluti af 

hópnum og tóku í auknum mæli þátt í daglegu starfi (Sigrún Arna Elvarsdóttir, 2012). 

Svipaðar niðurstöður er að finna í rannsókn Elsu Sigríðar Jónsdóttur (2002), þar sem 

sérkennsla var að mestu í höndum sérkennara eða þjálfa voru aðrir starfsmenn 

óöruggir gagnvart börnum með sérþarfir. Viðhorf, skipulag og þekking starfsmanna 

hafði mikil áhrif á starf þeirra með börnum með sérþarfir. Samkvæmt skýrslu 

Evrópumiðstöðvarinnar (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 

2017) þarf aukna hæfni innan skólanna til að byggja upp nám án aðgreiningar. Dreifð 

ábyrgð allra starfsmanna skiptir þar megin máli til að hægt sé að mæta þörfum allra 

nemenda sem best. Slee (2011) telur að dreifð ábyrgð starfsmanna í skólum sé megin 

forsenda hugmyndafræði skóla án aðgreiningar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ánægja var með sérfræðiþjónustu á vegum 

sveitarfélaganna og flestir töluðu um að gott aðgengi og góð samvinna við sérfræðinga 

utan leikskólanna væri mikilvægt fyrir skipulag sérkennslu. Í skýrslu 

Evrópumiðstöðvarinnar (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 

2017) kom fram að stuðningur frá sérfræðiþjónustu væri mikilvægur til að jafna stöðu 

barna. Sérfræðiþjónusta sveitarfélaganna eiga að mynda stuðningsnet við skóla og að 

tryggja að kennarar og fjölskyldur geti leitað eftir stuðningi og leiðsögn sérfræðinga 

óháð búsetu þeirra.   

Ekki þarf rannsóknir til að segja okkur að viðhorf skipta máli, hvort við horfum 

jákvæðum eða neikvæðum augum á heiminn, jafnframt er ekki auðvelt að vera 

jákvæður öllum stundum. Það kom fram í þeim viðtölum þar sem viðmælendur sögðu 

að viðhorf til barna með sérþarfir væri gott, að það var ekki alltaf á allan hátt gott. 

Viðhorf starfsmanna virtist hafa áhrif á þátttöku barna með sérþarfir í daglegu starfi í 
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leikskólunum og hafði skerðing barns þar áhrif. Rix (2015) segir að kennarar þurfi að 

styðja við félagsleg samskipti barna og þá sérstaklega barna sem hafa slaka félagsfærni 

og eiga á hættu að verða ýtt út á jaðarinn. Samkvæmt skrifum Berglindar Rósar 

Magnúsdóttur (2016) voru viðhorf kennara og skortur á þekkingu meðal þeirra þátta er 

greina mátti sem hindrun í skóla án aðgreiningar. Fram kom í rannsókninni að viðhorf 

starfsmanna breyttist og varð jákvæðara í þeim tilfellum þar sem markvisst hafði verið 

unnið með og tekið á viðhorfum gagnvart börnum með sérþarfir. Það víkur aftur að því 

sem Dewey fjallaði um hversu miklu máli skipti að kennarar gerðu sér grein fyrir hvernig 

þeir hafa áhrif á barnið (Kristín Dýrfjörð, 2006).  

Viðmælendur í rannsókninni töldu að það vantaði meiri þekkingu inn í leikskólana, 

þeir gagnrýndu að oft væru stuðningsaðilar sem ráðnir væru inn í leikskólana til að 

annast börn með sérþarfir, ófagmenntaðir og með litla reynslu. Viðmælendur töldu 

sjálfir að þeir hefðu ekki næga þekkingu um börn með sérþarfir úr grunnnámi sínu og 

því gæti reynst erfitt að leiðbeina öðrum starfsmönnum í að sinna sérkennslu. Svipaða 

niðurstöðu er að finna í rannsókn Hermínu Gunnþórsdóttur (2010) en þar komu fram 

efasemdir um að börn með sérþarfir fengju nægilegan faglegan stuðning, af þessum 

sökum töldu kennarar oft að þeir hefðu ekki næga þekkingu sjálfir til að sinna þörfum 

barna með sérþarfir. Aðeins einn sérkennslustjóranna var með grunnmenntun er sneri 

að sérþörfum barna en enginn þeirra hafði lokið framhaldsmenntun í 

sérkennslufræðum.  

Óöryggi starfsmanna hafði áhrif á viðhorf þeirra og þeir veigruðu sér stundum við að 

taka á málum barna með sérþarfir og voru hræddir um að gera illt verra. Starfsmenn 

töldu það jafnvel ekki í sínum verkahring heldur væri það hlutverk stuðningsaðila, og 

því kom það fyrir að börn með sérþarfir urðu fyrir hunsun starfsmanna. Nokkur 

umræða var um þjálfann eða stuðninginn sem fylgdi barni með sérþarfir og hlutverk 

hans, hvort hann ætti aðeins að sinna ákveðnu barni eða hvort hann ætti einnig að 

sinna öðrum börnum. Nokkra togstreitu var að finna á viðmælendum um þetta og því 

má segja að það vantaði betri skilgreiningu á stöðu þjálfa. Svipaða niðurstöðu er að 

finna í rannsókn Elsu Sigríðar Jónsdóttur (2002) og Sigrúnar Örnu Elvarsdóttur (2012). 

Starfsmenn voru óöruggir gagnvart börnum með sérþarfir í þeim tilfellum þar sem 

þjálfun þeirra var að mestu í höndum sérkennara eða stuðningsaðila. Í umfjöllun Sapon-

Shevin (2007) bendir hún á að skóli án aðgreiningar hafi fengið gagnrýni fyrir að vera 

óraunhæf stefna, einnig að þeir sem komið hafi að skipulagningu stefnunnar þurfi að 

hafa betri þekkingu innan skólanna. Gott skipulag þarf að vera í skóla án aðgreiningar 
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og ef ekki er vel staðið að því, ýtir það undir neikvæðni kennara gagnvart stefnunni og 

börnum með sérþarfir.  

Fram hefur komið í íslenskum rannsóknum að ófagmenntaðir starfsmenn beri oft 

ábyrgð á þjálfun barna með sérþarfir. Það er þá í höndum kennara að halda utan um og 

stýra starfsmönnum sem oft hafa litla þekkingu og reynslu af börnum með sérþarfir, 

þrátt fyrir að kennararnir telji sig ekki hafa næga þekkingu til þess sjálfir (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir og Hrönn Pálmadóttir, 2008; Hermína Gunnþórsdóttir, 2010; Ingibjörg 

Kaldalóns og Gretar L. Marinósson, 2007). Það eru þó engar reglur um að sá 

starfsmaður sem ráðinn er inn vegna stuðningstíma þurfi að vera sá sem sinnir 

sérkennslu, heldur getur sá starfsmaður komið inn í almennt starf á deild og 

sérkennslan verið því meira í höndum fagmenntaðra starfsmanna.  

Niðurstöður benda til að það skipti máli hverjar sérþarfir barna eru þegar kemur að 

viðhorfum starfsmanna til þeirra. Hegðunarerfiðleikar vega þar einna þyngst og ekki 

virðast allir starfmenn til í eða töldu sig færa um að taka á hegðunarerfiðleikum barna. 

Þá töldu margir að betra væri að barnið færi í þjálfun út af deildinni svo það truflaði 

ekki hin börnin. Sýnt hefur verið fram á að markmið með sérkennslu hafi gengið út á að 

laga það sem veldur því að börn falla ekki inn í ákveðið norm og eru af þeim sökum ekki 

hæf til að vera hluti af barnahópnum fyrr en þau hafi náð ákveðinni færni. Þetta 

samræmist ekki hugmyndafræði skóla án aðgreiningar þar sem margbreytileiki er það 

sem telst venjulegt og markmiðið sé að allir einstaklingar séu þátttakendur í 

samfélaginu (Ferguson o.fl., 2012). Svipaða niðurstöðu um viðhorf starfsmanna til 

hegðunarvanda barna er að finna í rannsókn Elsu Sigríðar Jónsdóttur og Hrannar 

Pálmadóttur (2008). Þar kom fram að starfsmenn teldu, að oft væri neikvætt viðhorf 

gagnvart börnum með hegðunarerfiðleika. Það væri því mikilvægt að starfsmenn gefðu 

sér tíma til að kynnast barni og dæma það ekki fyrirfram á hegðun þess, þá væri hætta 

á að þeir kæmu ekki auga á styrkleika þess heldur einblíndu á veikleika barns. 

Mannekla er einn af þeim þáttum sem viðmælendur töldu að kæmu niður á börnum 

með sérþarfir. Erfitt gæti reynst að sinna sérkennslu þegar mikil vöntun væri á 

starfsmönnum. Þá færu sérkennslustjórar stundum í afleysingar inn á deildir og þjálfun 

barna með sérþarfir félli niður. Viðmælendum þótti slæmt þegar mannekla bitnaði á 

börnum með sérþarfir en lýstu einnig áhyggjum sínum á ákveðnum hópi barna sem 

þyrftu á sérstökum stuðningi að halda en fengju hann ekki þar sem þau væru ekki með 

læknisfræðilega greiningu. En samkvæmt rannsóknum hefur læknisfræðilegum 

greiningum fjölgað á Íslandi undanfarin ár og er áætlað er að um 25% barna fái 

sérkennslu í leik- og grunnskólum (Dóra S. Bjarnason, 2012). Í skýrslu 
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Evrópumiðstöðvarinnar (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 

2017) kemur fram að mikilvægt sé að breyta kerfinu um læknisfræðilegar greiningar 

þannig að hægt sé að þróa hugmyndafræði skóla án aðgreiningar áfram á Íslandi.  

Samkvæmt rannsóknum má greina togstreitu meðal kennara um hvernig best skuli 

staðið að skóla án aðgreiningar þar sem börn eigi ekki rétt á stuðningi í skólum nema 

þau séu með læknisfræðilega greiningu og um leið má segja að greiningin setji þau í 

ákveðna flokka sem ýti þeim út á jaðarinn (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Sapon-

Shevin (2007) segir að mikilvægt sé að börn með sérþarfir fái stuðning og þegar illa sé 

staðið að skipulagi skóla án aðgreiningar geti það ýtt undir neikvæðni kennara og sé 

dæmt til að ganga illa.  

Skóli án aðgreiningar er opinber skólastefna á Íslandi en margir virðast ekki treysta 

sér til að vinna eftir henni eða telja sig ekki hafa nægilega þekkingu til þess. Þó allir 

viðmælendur mínir virtust vilja allt fyrir börnin gera þá vildu sumir ýta ábyrgðinni yfir á 

aðra sérfræðinga og fannst þeir ekki hafa nægilega þekkingu til að koma til móts við 

þarfir allra. Á umræðu viðmælenda um sérfræðiþjónustu þjónustumiðstöðva má álykta 

að þeir reiði sig á ráðgjöf sérfræðinga vegna barna með sérþarfir, bæði hvað varðar 

skipulag og val á þjálfunaraðferðum sem hentuðu hverju barni. Einhverjir nefndu að 

þeir hefðu ekki næga þekkingu sjálfir og fannst vanta meiri sérþekkingu inn í 

leikskólana. Enginn sérkennslustjóranna var með sérkennslumenntun, auk þess sem 

sumir höfðu einnig litla reynslu af börnum með sérþarfir. Svipað kemur fram hjá Þórdísi 

Þórðardóttur (2016) en leikskólakennarar hafa gagnrýnt að þeir hafi ekki fengið næga 

þekkingu um börn með sérþarfir úr grunnnámi sínu.  
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5.4 Helstu lærdómar og tillögur til úrbóta 

Það er von mín að niðurstöður rannsóknarinnar gefi vísbendingar um það hvernig 

sérkennsla er skipulögð í leikskólum án aðgreiningar og að niðurstöður hennar nýtist til 

að vinna að bættri stöðu leikskólabarna með sérþarfir. Eftirfarandi eru helstu lærdómar 

rannsóknarinnar dregnir saman ásamt tillögum mínum til úrbóta.  

 

• Ég tel mikilvægt að tryggja að stjórnendur og starfsmenn leikskóla hafi skilning á 

hvað felst í skólastefnunni skóla án aðgreiningar. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar vantar aukna þekkingu innan leikskólanna um stefnuna og um 

sérþarfir barna. Ég tel að huga þurfi að endurmenntun leikskólakennara og þá 

ekki síst sérkennslustjóra. Hvetja þarf til frekari menntunar í sérkennslufræðum 

sem og almennt um skóla án aðgreiningar og sérþarfir barna. 

 

• Niðurstöður sýna að sérhæfð þjálfun barna með sérþarfir þyrftu að vera meira í 

höndum fagmenntaðra starfsmanna. Þrátt fyrir að starfsmaður sé ráðinn vegna 

barns með stuðning, þá er ekkert sem segir að sá starfsmaður þurfi að sinna 

sérkennslunni sjálfri. Starfsmaðurinn ætti frekar að koma inn sem 

deildarstarfsmaður og gefa þannig frekar svigrúm fyrir fagmenntaðan starfsmann 

til að sinna börnum með sérþarfir á deildinni. 

 

• Viðhorf starfsmanna skiptir afar miklu máli og eins og niðurstöður sýna hefur 

dreifð ábyrgð starfsmanna jákvæð áhrif þar á. Það er því mikilvægt að hafa það í 

huga við skipulag deildar að allir starfsmenn beri ábyrgð á öllum börnum og börn 

með sérþarfir verði ekki einkamál eins starfsmanns heldur hluti af deildinni. 

Ábyrgð á skipulagi sérkennslu ætti þó alltaf að vera í höndum fagmenntaðra 

starfsmanna sem unnið er að í samvinnu við aðra starfsmenn.  

 

• Fram kom að starfsmenn séu gjarnan óöruggir að taka á hegðunarvanda barna og 

tel ég mikilvægt að gæta vel að eigin viðhorfum sem og annarra í því samhengi. 

Nauðsynlegt er að fræða starfsmenn um hegðunarvanda eða hvern þann vanda 

sem veldur óöryggi meðal starfsmanna til að sporna gegn óöryggi og neikvæðu 

viðhorfi þeirra gagnvart börnunum. Tryggja þarf aðgengi að sérfræðiþjónustu á 

þjónustumiðstöðvum í því skyni.  

 



70 

• Upplýsingar á heimasíðum leikskóla mættu vera staðlaðar á þann hátt að 

upplýsingar um þjónustu og hugmyndafræði séu aðgengilegri og þá sérstaklega í 

skólanámskrám. Þrátt fyrir að í skólanámskrám komi fram sérstaða hvers 

leikskóla, þá mættu vera  ákveðnar grunnupplýsingar sem nýttust foreldrum í vali 

á leikskóla fyrir barn þeirra. Til að fylgja því eftir að upplýsingar á heimasíðum 

endurspegli starfsemi leikskólanna þarf það að vera hluti af innra og ytra mati á 

leikskólanum.  

 

• Eitt af því sem fram hefur komið er að samvinna sérfræðinga eins og teymisvinna 

sé árangursrík og því má ætla að samvinna sérkennslustjóra milli leikskóla gæti 

gagnast vel. Ég tel að gagnvirkt netsvæði fyrir sérkennslustjóra gæti gagnast vel.     
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6 Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig sérkennslustjórum og deildarstjórum 

þætti að skipuleggja sérkennslu í skóla án aðgreiningar í leikskólum, og heyra hverja 

þeir teldu helstu kosti og hindranir í framkvæmd hugmyndafræðinnar. Í upphafi 

rannsóknarinnar hafði ég í huga hagnýtt gildi fyrir mig sjálfa, sem sérkennslustjóra í 

leikskóla og aðra er skipuleggja sérkennslu í leikskóla án aðgreiningar í leikskólum. Ég 

hef lært margt á þessu ferli og af viðmælendum mínum en get ekki sagt að ég sé komin 

með svar við því hvernig best sé að þessu staðið. Öllu heldur hef ég komist að þeirri 

niðurstöðu að ekki sé nein ein aðferð sem hentar best þegar kemur að skipulagi á 

sérkennslu. Ég stend þó vonandi framar sem fagmaður og hef öðlast meiri þekkingu á 

börnum með sérþarfir og hugmyndafræði skóla án aðgreiningar eftir nám mitt í 

sérkennslufræðum. 

Þetta verkefni er framlag mitt til rannsókna á skóla án aðgreiningar í leikskólum og 

er það mín von að skólastefnan verði skoðuð betur á fyrsta skólastiginu út frá þátttöku í 

lýðræðissamfélagi og jafnrétti. 

Samvinna starfsmanna innan leikskóla, jákvætt viðhorf og dreifð ábyrgð er eitt af því 

sem stendur upp úr í mínum huga sem hagnýtt gildi rannsóknarinnar fyrir leikskóla. 

Einnig hversu mikilvægt er að horfa á hvert barn sem einstakling og sem hluta af hóp og 

að við kennarar gerum okkur grein fyrir hversu mikilvægt hlutverk við höfum í að styðja 

öll börn til að vera fullgildir þátttakendur í leik og starfi í leikskólum. Við þurfum að 

horfa til styrkleika barna og styrkja jákvæða sjálfsmynd þeirra, vekja áhuga þeirra fyrir 

námi í gegnum leik í samskiptum við önnur börn.  

Það sem eftir stendur er að starfið er ekki einfalt og ekki auðvelt en umfram allt 

skemmtilegt og mér þykja það forréttindi að fá að vinna með margbreytilegan 

barnahóp. Ég leyfi mér að lokum að vitna í einkunnarorð leikskólans þar sem ég starfa 

og segi, börn eru merkilegt fólk.  
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