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Ágrip 

Skóli án aðgreiningar er opinber menntastefna hér á landi. Stefnan gengur út á að allir 

nemendur óháð fötlun eða námsgetu hafi jafnan rétt til að stunda nám í sínum hverfisskóla 

með viðeigandi stuðning. Lokaverkefni þetta er rannsóknarskýrsla og aflaði höfundur gagna 

með því að senda út spurningakönnun með opnum spurningum til þátttakenda. Rannsakandi 

sendi könnunina til tveggja mæðra sem eiga barn með Downs heilkenni. Tilgangur 

ritgerðarinnar er tvíþættur. Annars vegar er um að ræða fræðilegan hluta þar sem fjallað er 

um Downs heilkennið, fósturgreiningar og ýmis siðferðileg álitamál sem tengjast því. Auk 

þess er fjallað um íslenska skólakerfið og stefnu skóla án aðgreiningar. Hins vegar er sjónum 

beint að niðurstöðum lítillar spurningakönnunar sem hafði það að markmiði að fjalla um 

reynslu tveggja mæðra barna með Downs heilkenni af leik- og grunnskóla og yfirfærslu á milli 

þessara tveggja skólastiga. 

Helstu niðurstöður könnunarinnar benda til að leikskólinn sé almennt betur undir það 

búin að sinna þjálfun fatlaðra barna og því skiptir reynsla miklu máli þegar kemur að vali á 

leikskóla. Foreldrar vilja að börn sín gangi í almennan grunnskóla og umgangist önnur börn 

sem búa í hverfinu. Almennir grunnskólar virðast ekki geta mætt ólíkum þörfum allra 

nemenda. Stefna skóla án aðgreiningar hljómar vel en virki sjaldnast fullkomlega. 
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Formáli 

Ritgerð þessa vann ég á vorönn 2018 og er hún 10 eininga lokaverkefni til BA-prófs í 

þroskaþjálfafræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ritgerð þessi var unnin undir 

leiðsögn Guðrúnar V. Stefánsdóttur, prófessor við Háskóla Íslands. Guðrúnu færi ég mínar 

bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og ábendingar við gerð verkefnisins. Einnig vil ég þakka þeim 

mæðrum sem tóku þátt og vildu svara þeim spurningum sem ég hafði og gáfu sér tíma til að 

taka þátt í spurningakönnuninni minni. Þeim færi ég mínar bestu þakkir. 

Ég verð að fá að þakka fjölskyldu minni fyrir ómetanlegan stuðning og sérstaklega vilja 

þakka syni mínum honum Nökkva Frey fyrir einstaklega mikla þolinmæði og skilning meðan á 

námi mínu stóð. 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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Inngangur  

Samhliða námi mínu í Þroskaþjálfafræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands hef ég 

unnið bæði í leik- og grunnskóla og því voru þessi fyrstu tvö skólastig menntakerfisins mér 

ofarlega í huga þegar koma að því að velja viðfangsefni fyrir lokaverkefni. Í ritgerðinni er 

sjónum beint að börnum með Downs heilkenni bæði í leik- og grunnskóla og því ferli sem á 

sér stað þegar leikskólagöngu þeirra líkur og þau hefja skólagöngu sína. Ástæða þess að 

höfundur ákvað að fjalla um börn með Downs heilkenni er vegna þess að málefnið skiptir 

hann miklu máli ásamt brennandi áhuga. Höfundur hefur fengið þann heiðurs njótandi að 

kynnast börnum með Downs heilkenni bæði persónlega og í starfi. Mikil viðhorfsbreyting 

hefur átt sér stað gagnvart fólki með Downs heilkenni síðustu áratugi, lífsskilyrði hafa breyst 

og í kjölfarið hefur lífsaldur hækkað til muna. Þrátt fyrir það hefur fósturgreiningum fjölgað 

gífurlega. Langflestar konur kjósa fóstureyðingu ef greiningarpróf staðfestir að ófædda barn 

þeirra sé með Downs heilkenni. Á árunum 2007 til 2012 greindust alls 38 tilvik af Downs 

heilkenni við fósturskimun eftir 12 vikna meðgöngu og enduðu þær allar með fóstureyðingu 

(Kristján Þór Júlíusson, 2016). 

Mikil þróun hefur átt sér stað hér á landi í menntun barna með sérþarfir. Lög hafa verið 

sett um öll fjögur skólastig skólakerfisins ásamt aðalnámskrám sem leik- og grunnskólum ber 

að starfa eftir. Á Íslandi hefur gilt sú meginregla, þegar kemur að menntun, að allir eigi að 

hafa jafnan rétt til náms án tillits til kyns, fjárhags, búsetu, trúar, fötlunar og menningarlegs 

eða félagslegs uppruna. Menntamálaráðuneytið mótar stefnu um innra starf skóla og gefur 

út aðalnámskrár fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla (Menntamálaráðuneytið, 1998). Sú 

menntastefna sem víða hefur verið að festa sig í sessi á síðustu áratugum hefur verið nefnd 

hér á landi skóli án aðgreiningar, með því er átt við grunnskóla þar sem komið er til móts við 

bæði náms- og félagslegar þarfir nemenda í skóla sem er í þeirra heimabyggð eða 

nærumhverfi. Í Aðalnámskrá grunnskólanna (2011) kemur fram að menntun án aðgreiningar 

sé samfellt ferli og markmiðið sé að bjóða upp á góða menntun fyrir alla. 

Tilgangur ritgerðarinnar er tvíþættur. Annars vegar er um að ræða fræðilegan hluta þar 

sem fjallað er um Downs heilkennið, fósturgreiningar og ýmis siðferðileg álitamál sem 

tengjast því. Auk þess er fjallað um íslenska skólakerfið og stefnu skóla án aðgreiningar. Hins 

vegar er sjónum beint að niðurstöðum lítillar spurningakönnunar sem hafði það að markmiði 

að fjalla um reynslu tveggja mæðra barna með Downs heilkenni af leik- og grunnskóla og 

yfirfærslu á milli þessara tveggja skólastiga. Opnar spurningar voru í könnuninni og var hún 

send með tölvupósti til mæðranna. Í lok ritgerðar er samantekt, ásamt helsta lærdóm 

höfundar við gerð verkefnisins.  
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1 Downs heilkenni og umræður um fósturgreiningar 

Í þessum kafla er fjallað um Downs heilkenni, gerð verður grein fyrir einkennum þess og 

orsökum. Fjallað er um snemmómskoðanir, fósturgreiningar og það ferli sem á sér stað ef 

auknar líkur eru á litningagalla. Einnig verður komið inn á umræður og siðferðileg álitamál 

sem tengjast heilkenninu. 

1.1 Hvað er Downs heilkenni? 

Downs heilkenni er litningagalli sem fyrst var lýst árið 1866 af breskum lækni að nafni John 

Langdon Down, en ástæðan fyrir því að heilkennið er nefnt eftir honum er sú að hann lýsti 

fyrst útlitseinkennum sem fylgdu heilkenninu. Hann hélt því fram að heilkennið stafaði af 

afturhvarfi til lágþróaðs mongólsks kynþáttar og því var heilkennið kallað mongólismi, þetta 

er þó löngu úrelt hugmynd. Árið 1956 uppgötvuðu vísindamennirnir Levan og Tio að 

maðurinn hefur 46 litninga. Þremur árum seinna, árið 1959 gat franski læknirinn Jerome 

Lejeune sýnt fram á það að fólk með Downs heilkenni ber einn auka litning, einn lítinn G-

litning, sem er einn auka litningur nr. 21. Í byrjun 7. áratugarins skrifaði vísindamaðurinn Tio, 

sem hafði sjálfur sýnt fram á hinn rétta litningafjölda mannsins, ásamt virtustu erfða-

fræðingum heimsins áskorun í  læknatímaritið The Lancet og hvöttu til að nafninu á 

heilkenninu yrði breytt frá mongólisma í Downs heilkenni (Annerén, 2000). 

Þrátt fyrir miklar rannsóknir um orsakir þess að börn fæðast með Downs heilkenni hefur 

aldrei verið hægt að benda á neinn umhverfisþátt sem mögulega gæti aukið líkur á því, það 

eina sem er vitað að líkurnar á að kona eignist barn með Downs heilkenni aukast með 

hækkandi aldri hennar. Downs heilkenni stafar alltaf af því að barnið hefur fengið auka 

litningaefni úr 21. litning og hefur því 47 litninga í stað 46. Litningar eru úr DNA, erfðavísum 

okkar, og eru samsetning margra erfðavísa en erfðamengi mannsins er myndað af rúmlega 

30 þúsund genum. Sá litningur sem er mun minni en aðrir litningar er litningur 21, hann ber 

um einungis 225 gen. Ef auka eintak er af litningi 21 í frumum barna stafar það oftast af því 

að aðskilnaður litningaparsins truflast við eggfrumumyndun hjá móður. Sýnt hefur verið fram 

á að í 90% tilvika kemur 21. auka litningurinn frá móður, 5% tilvika frá föður og í 5% tilvika 

hefur gallinn komið upp eftir frjóvgun þegar fruman skiptir sér í fyrsta sinn. Áhættan eykst 

ekki með hækkandi aldri karlmanna. Það er enginn áhættuþáttur hjá karlmönnum (Annerén, 

2000; Sólveig Sigurðardóttir, 2001). 

Fjórar gerðir eru til af litningaafbrigðum sem tengjast Downs heilkenni. Algengast er 

svonefnd þrístæða 21, þá er 21. auka litningurinn í öllum frumum. Þetta á við um 94% 

einstaklinga sem eru með Downs heilkenni og tengist aldri móður. Tilfærsluþrístæða 21 er 

næstalgengasta litningaafbrigðið sem tengist Downs heilkenni og má finna hjá 4% ein-

staklinga með Downs heilkenn. Í tilfærsluþrístæðu loðir auka litningur 21 fast við annan 
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litning, oftast við litning 13, 14, 15, 21 eða 22. Það er enginn munur á einkennum milli 

þrístæðu 21 og tilfærsluþrístæðu 21, báðar gerðir hafa auka litning 21 í öllum frumum, en  sú 

síðar nefnda er kölluð arfgeng gerð Downs heilkennis og þá þarf að rannsaka litninga 

foreldra. Þriðja gerðin er tigulþrístæða 21 og felur í sér blöndun á frumum með eðlilega 

litningaröðun og frumum með þrístæðu 21. Frjóvgaða eggið hefur þá haft eðlilega litninga-

röðun, en gallinn hefur þá komið upp við einhverja af fyrstu frumskiptingunum. Einkenni 

barna sem fæðast með tigulþrístæðu 21 eru oftast færri einkenni. Hlutaþrístæða 21 er fjórða 

gerðin þar er ekki um að ræða allan litning 21 í þremur eintökum heldur aðeins hluta hans, 

Þetta afbrigði er mjög óvenjulegt og afar sjaldgjæft (Annerén, 2000). 

Útlitssérkenni sem fylgja Downs heilkenni gerir það að verkum að heilkennið greinist, 

ólíkt mörgum öðrum heilkennum, yfirleitt mjög snemma, ef ekki strax við fæðingu. Þau 

einkenni eru flatt andlitsfall, skásett augu, lítið höfuð með flötum hnakka, húðfellingar á 

hálsi, stök þverrák í lófa, lág vöðvaspenna og of hreyfanleg liðamót. Barn sem fæðist með 

Downs heilkenni getur haft mörg einkenni eða fá einkenni, fjöldi einkenna hefur ekkert með 

framtíðarþroska barnsins að gera. Mikil vitundarvakning hefur átt sér stað í þjóðfélaginu 

hvað varðar einstaklinga með Downs heilkenni og viðhorfsbreytingarnar sem hafa átt sér 

stað núna á 20. öld eru gríðarlegar. Þetta ásamt fleiru hefur breytt miklu hvað varðar lífs-

aldur og lífsgæði einstaklinga sem fæðast með Downs heilkenni (Annerén, 2000; Sólveig 

Sigurðardóttir, 2001). 

1.2 Snemmómskoðun og fósturgreining 

Síðustu ár og áratugi hefur skapast mikil umræða um snemmómskoðanir og fósturgreiningar. 

Um aldamótin 1900 voru menn að byrja að flokka sjúkdóma og fatlanir, framfarir í 

læknavísindum og uppgangur erfðavísinda urða m.a. til að staða fatlaðs fólks versnaði til 

muna. Ótti var við að þeir sem bæru í sér arfgenga sjúkdóma og fatlanir myndu fjölga sér 

hraðar en þeir ,,eðlilegu“ og ,,heilbrigðu“ og upp úr þessu spratt mannkynbótastefnan sem 

leiddi af sér að ýmsir sérfræðingar á 19. og 20 öld vildu hreinsa kynstofninn af óæskilegum 

arfberum og hópum. Þessar aðgerðir fólust m.a. í því að ófrjósemisaðgerðir voru gerðar á 

ákveðnum hópum og má þar nefna fötluðum. Algengara var að ófrjósemisaðgerðirnar væru 

framkvæmdar á konum með þroskahömlun en körlum. Andlegur vanþroski var skráður sem 

meginástæðan fyrir þessum aðgerðum á sínum tíma. Þrátt fyrir að fólk í dag fordæmi þessar 

hugmyndir og aðgerðir hefur fjöldi fósturskimana aldrei verið meiri. Nú á tíðum tíðkast ekki 

að framkvæma ófrjósemisaðgerðir á fólki með þroskahömlun gegn vilja þeirra og vitund, en 

samt sem áður er verið að skima eftir ákveðnum litningagöllum og ef sú er raunin þá endar 

meðgangan oftar en ekki með fóstureyðingu. Þar með er verið að koma í veg fyrir að 

ákveðnir einstaklingar sem að einhverju leiti víkja frá því sem telst vera ,,eðlilegt“ eða 

,,heilbrigt“. Aðgerðir eins og ófrjósemisaðgerðir eru ekki framkvæmdar á fólki með 
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þroskahömlun en með tækninni er alltaf verið að finna betri og árangursríkari leiðir til að 

skima fóstur í móðurkviði til þess að koma í veg fyrir fæðingu þessara einstaklinga. Þessar 

aðgerðir svipa til mannkynbótastefnunnar því verið er að greina á milli þess sem telst vera 

óheilbrigt eða heilbrigt, eðlilegt eða óeðlilegt (Rannveig Traustadóttir, 2001; Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2011). 

Heilbrigðiskerfið býður upp á fósturskimun sem stór hluti kvenna fer í. Tæknin við fóstur 

greiningar hefur verið í mikilli þróun í flestum velferðarríkjum frá því á sjöunda áratug 

síðustu aldar. Með fósturskimunum er verið að stýra fæðingum og með vísindum, tækni og 

læknisfræði og sameiningu þeirra hefur möguleikinn til slíks aukist til muna (Jóhanna Björk 

Briem, 2007). Á Íslandi er boðið upp á fósturskimun og fósturgreiningu en þetta eru tvær 

ólíkar rannsóknir. Fósturskimun stendur öllum verðandi mæðrum til boða og er framkvæmd 

við 11-14 vikur, tilgangur hennar er að staðfesta þungun og í kjölfarið að meta meðgöngu-

lengd, greina fjölda fóstra, skoða legvatn, líffæri, atferli og líkamsgerð fóstursins eins vel og 

hægt er á þessum tíma meðgöngu. Í þessari fósturskimun geta verðandi mæður óskað eftir 

því að metnar séu líkur á litningafráviki hjá fóstrinu eins og þrístæðum 21, 13 og 18 (María 

Hreinsdóttir og Hulda Hjartardóttir, 2005). 

Algengasta litningafrávikið sem greinist er þrístæða 21 sem veldur Downs heilkenni, 

þrístæða 13 sem veldur Patau heilkenni og þrístæða 18 sem veldur Edwards heilkenni. 

Tilgangur með fósturskimun við 19-20 vikur er til að meta meðgöngulengd, áætla 

væntanlegan fæðingardag, staðsetja fylgju og skoða líkamsgerð fósturs. Algengustu frávik 

sem greinast við fósturskimun við 19-20 viku er hjartagallar. Önnur frávik sem geta greinst 

við ómskoðun á þessu stigi meðgöngu eru t.d. miðtaugakerfisgallar eins og klofinn hryggur, 

vatnshöfuð, fósturbjúgur, klofin vör, heilaleysi og ýmsir þvagfæragallar (Anna Björg 

Aradóttir, Arnar Haukson, Guðlaug Torfadóttir, Hildur Harðardóttir, Jón Jóhannes Jónsson, 

María Hreinsdóttir, Sigríður Sif Jónsdóttir, Sigríður Guðmundsdóttir og Vigdís Stefánsdóttir, 

2010). 

Fósturskimun felst í ómskoðun, slík skimun felur í sér hnakkaþykktarmælingu og blóð-

prufu sem getur gefið vísbendingar um fósturgalla. Fósturskimun er ekki greining en niður-

stöður hennar geta þýtt að verðandi foreldrar þurfi að taka ákvörðun um það hvort þeir vilji 

fara í fósturgreiningu sem felur í sér mun meira inngrip og getur reynst fóstrinu skaðlegt. 

Fósturgreining með litningarannsókn stendur til boða ef samþætt líkindamat við fóstur-

skimun við 11-14 vikur eða ómskoðun við 19-20 vikur gefur vísbendingu um litningafrávik 

eins og t.d. aukna hnakkaþykkt eða galla í sköpulagi fósturs. Konur sem hafa áður gengið 

með eða fætt barn með litningafrávik, konur sem eru 35 ára og eldri, og ef verðandi foreldri 

eða einstaklingur í nánustu fjölskyldu er með litningafrávik geta beðið um fósturgreiningu 

með litningarannsókn (Anna Björg Aradóttir o.fl., 2010)  
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Í fósturgreiningu þarf að taka stungusýni annað hvort úr fylgju eða legvatni til þess að 

greina litningagerð fósturs. Ekki er mælt með að fylgjusýni séu tekin fyrr en eftir 11 vikna 

meðgöngu vegna aukinnar áhættu á fósturskaða, legvatnsýni er hægt að taka við 15–20 

vikna meðgöngu. Slíku inngripi, eins og fylgju- og legvatnssýni eru, fylgir um 1% áhætta á 

fósturláti. Það er mikilvægt að verðandi foreldrar geri sér grein fyrir að fósturskimun og 

fósturgreining greina ekki öll frávik og gefa ekki fullkomna vissu um að allt sé í lagi með 

fóstrið. Það er því áríðandi að val verðandi foreldra um skimun og rannsóknir byggist á 

greinargóðum upplýsingum því niðurstöður bæði fósturskimunar og fósturgreiningar geta 

valdið tilfinningalegu álagi og verðandi foreldrar geta þurft að taka mjög erfiðar ákvarðanir 

sem þeir eru jafnvel ekki tilbúnir að taka þegar upp er staðið (Anna Björg Aradóttir o.fl., 

2010). 

Mikilvægt er að læknar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn gefi sér góðan tíma til að upplýsa 

foreldra hvað felst í fósturgreiningu áður en slík greining er framkvæmd. Einnig er mikilvægt 

að foreldrar sem eiga von á barni sem er með litningagalla eins og t.d. Downs heilkenni fái 

viðeigandi stuðning og upplýsingar, það er ekki sjálfsagt og ekki hægt að ganga að því vísu að 

foreldrar vilji rjúfa meðgöngu. Foreldrar þurfa af fá stuðning og upplýsingar, um hvað 

stendur þeim og ófædda barninu þeirra til boða. Ef í fósturgreiningu kemur fram að auknar 

líkur séu á því að fóstrið sé með litningagalla eru engar meðferðir sem standa til boða. Þau 

geta ákveðið að enda meðgönguna eða halda henni áfram. Mikilvægt er að foreldrar fái 

upplýsingar um hvert þau geti leitað utan heilbrigðiskerfisins, fá upplýsingar frá foreldrum 

sem eiga börn með Downs heilkenni og að foreldrar upplifi ekki pressu við ákvarðanatöku frá 

heilbrigðisstarfsfólki (Annerén, 2000). 

1.3 Siðferðileg álitamál 

Boðið hefur verið upp á leit að Downs heilkenni og örðum litningafrávikum hjá verðandi 

mæðrum í um það bil 30 ár. Mikil umræða hefur verið um þessi mál, innan siðfræð, fötlunar-

fræði og guðfræði. Siðferðisleg álitamál hafa alltaf fylgt fósturskimun og fósturgreiningu, og 

með aukinni þróun tækninnar við framkvæmd fósturskimana vakna einn fleiri siðferðilegar 

spurningar. Skiptar skoðanir eru um réttmæti þessara greininga. Downs heilkenni er 

litningagalli sem vel er hægt að lifa með, rök hafa verið færð fyrir því að greinist gallinn 

snemma gefst foreldrum gott ráðrúm til að undirbúa sig og alla fjölskylduna fyrir fæðingu 

fatlaðs barns. Þau geta aflað sér upplýsinga hjá öðru foreldrum sem eiga börn með Downs 

heilkenni og tilfinningalegt áfall eftir fæðinguna verður líklega minna ef foreldrar vita að 

barnið sem þau eru að fara að eignast sé með heilkennið. Þessi atriði auka og vega þungt 

þegar umræða um réttmæti og siðfræði við greiningu á fósturgöllum snemma á meðgöngu á 

sér stað (Embætti landlæknis, 2006; Sigrún Ingvarsdóttir, 2015; Sólveig, Sigurðardóttir, 

2001). Ef tölur er skoðaðar sem sýna fæðingu barna með Downs heilkenni á síðustu árum, er 
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hægt að spyrja hvort verið sé að skima eftir litningagöllum til þess að veita foreldrum þann 

tíma og stuðning sem þau þurfa til þess að undirbúa komu barnsins? Er verið að skima eftir 

ákveðnum litningagöllum af réttmætri ástæðu, sem auðvelt er að færa rök fyrir þegar upp 

vakna siðfræðilegar spurningar?  

Frá árinu 2000-2006 varð gífurleg aukning kvenna sem fóru í samþætt líkindamat við 12 

vikna meðgöngu. Árið 2000 komu 418 konur í samþætt líkindamat á 12 viku meðgöngu en 

árið 2006 voru konurnar orðnar 2.886. Ómskoðun við 20 vikna meðgöngu hefur einnig aukist 

á þessu sama tímabili, árið 2000 var fjöldi kvenna sem komu í ómskoðun við 20 vikna með-

göngu 2.884, en árið 2006 voru þær 3.214. Á árabilinu 2002-2006 greindust 50 litningagallar 

á meðgöngu og sjö til viðbótar greindust eftir fæðingu, 88% litningagallanna greindust því á 

meðgöngu. Í heildina voru 57 litningagallar sem greindust á árunum 2002-2006, 33 af 

þessum litningagöllum voru þrístæða 21, eða Downs heilkenni eins og það heitir, og 

greindust 27 þeirra á meðgöngu. 23 aðrir litningagallar greindust á meðgöngu, á sama 

tímabili, og einn aðeins seinna. Ef niðurstaða úr samþættu líkindamati leiðir í ljós auknar líkur 

á litningagalla er boðið upp á greiningarpróf. Á umræddu tímabil, frá árunum 2002-2006, 

þáðu um 80% kvenna það að fara í greiningarpróf. Af þeim konum sem greindust með 

þrístæðu 21, bæði með skimun og greiningarprófi ákváðu allar nema tvær að binda endi á 

meðgönguna. Flestar konur velja fóstureyðingu ef alvarleg vandamál greinast og langflestar 

konur sem velja greiningarpróf kjósa síðan fóstureyðingu. Á árunum 2007 til 2012 greindust 

alls 38 tilvik af Downs heilkenni við fósturskimun eftir 12 vikna meðgöngu og enduðu þær 

allar með fóstureyðingu (Guðlaugur Þór Þórðarson, e.d.; Kristján Þór Júlíusson, 2016). 

Þrátt fyrir að viðhorf gagnvart einstaklingum með Downs heilkenni hafi breyst til 

batnaðar með árunum hefur aðalmarkmið með fósturgreiningum verið að finna fóstur með 

Downs heilkenni. Með því leggur samfélagið blessun sína á að lífi þeirra sé eytt á fósturstigi. 

Siðfræðin sem tengist þessum vandamálum skortir þjóðfélagslega umfjöllun. Mögulegir 

valkostir fyrir verðandi foreldra til að hafa áhrif á eiginleika og heilsu barna sinna hafa opnast 

og aukist til muna og mun sú þróun líklegast halda áfram með þróun tækninnar. Fólk hefur 

mismunandi skoðanir á þessu. Markmið foreldra og fagfólks ætti ekki að vera að skapa hinn 

fullkomna mann, heldur frekar að gera mannlífið betra (Anneré, 2000; Ástríður Stefánsdóttir, 

2001). 

Heimildarmynd frá BBC sem heitir A world without Down‘s syndrom varpar ljósi á 

möguleikana á skimun í móðurkviði. Í heimildarmyndinni fjallar breska leikkonan Sally Phillips 

um ýmsar siðfræðilegar spurningar tengdar fósturskimun á Downs heilkenni en sjálf er hún 

móðir drengs með Downs heilkenni. Hún hittir mæður sem eiga barn með Downs heilkenni 

og mæður sem hafa farið í gegnum fósturgreiningar ferlið ásamt því að hitta prófessor 
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Nicolaides, sérfræðing í fósturgreiningum, sem hefur seinustu 25 árin verið að þróa skil-

virkara skimunar próf. Aðspurður af hverju áherslan sé á Downs heilkenni segir hann að það 

sé staðreynd að Downs heilkenni sé félags- og andleg fötlun og einstaklingar sem fæðast 

með Downs heilkenni lifa í mörg ár. Þá segir prófessor Nicolaides að ef við hugsum um 

Downs heilkenni sem byrði fyrir fjölskyldur og samfélag þá er þetta byrði sem stendur yfir í 

langan tíma. Þetta er dæmigerður læknisfræðilegur skilningur á fötlun. Eins og áður kom 

fram á Sally son sem er með Downs heilkenni, tekur hún það fram að hún geti ekki litið á son 

sinn eins og lýsingar Dr. Nicolaides hér að ofan, að hann sé byrði á fjölskylduna (Gee, 2016; 

Hinde, 2016 og Amazing Documentaries, 2016). 

Sally heimsækir Ísland í heimildarmynd sinni vegna hárrar tíðni skimana fyrir Downs 

heilkenni og fóstureyðinga í kjölfarið. Hittir hún Halldóru sem er frá Íslandi og er með Downs 

heilkenni. Halldóra skrifaði eitt sinn grein þar sem hún veltir fyrir sér hver getur sagt að þau 

sem eru með Downs heilkennið séu minna virði en einhver annar. Halldóra nýtur lífsins sem 

hún fékk, er ánægð með það sem hún hefur og gerir það besta úr öllu. Halldóra segir að lífið 

sem hún lifi sé ekki slæmt líf. Það gerir hana reiða og leiða að lesa umfjallanir um að útrýma 

ætti öllum sem eru með Downs heilkenni, en ástæðan fyrir því að hún skrifaði grein sína á 

sínum tíma var að hún las grein þar sem kona skrifaði eitthvað á þá leið að útrýma ætti öllum 

með heilkennið (Félag áhugafólks um Downs heilkenni, 2017 og Halldóra Jónsdóttir, 2008). 

Árið 2017 birtist grein á vefmiðli CBS News þar segir frá að þegar kemur að fjölda barna 

sem fæðast með Downs heilkenni ár hvert, sé Ísland með þeim lægstu. Rætt var við Helgu 

Sól Ólafsdóttir félagsráðgjafa á kvennadeild Landspítalans. Helga Sól veitir konum ráðgjöf 

sem standa fyrir þeirri ákvörðun hvort enda eigi meðgönguna eða ekki. Við þær konur sem 

eiga erfitt með að taka ákvörðun eða finna fyrir sektarkennd segir Helga þeim að þetta sé 

þeirra líf og þær eigi rétt á að velja hvernig lífi þær lifa (Lajka og Quinones, 2017). 

1.4 Samantekt 

Downs heilkenni er litningagalli sem vel er hægt að lifa með, lífsaldur og lífsgæði hafa aukist 

til muna, þrátt fyrir það kjósa sífellt fleiri konur að fara í samþætt líkindamat á 12. viku 

meðgöngu. Rök hafa verið færð fyrir réttmæti þessara fósturgreininga á þann veg að konur 

og fjölskyldur þeirra geta búið sig betur undir fæðingu fatlaðs barns ef það kemur í ljós á 

meðgöngu og áfallið verði því minna. Ef skoðaðar eru tölurnar hér að ofan þá sýna þær að 

meirihluti kvenna fer ekki í þetta fósturgreiningar ferli til þess að vera betur undir það búin 

að eignast fatlað barn, heldur enda flest allar meðgöngurnar með fóstureyðingu. Upplýsingar 

til verðandi foreldra, sem hafa fengið þá greiningu að líkurnar á litningagalla séu miklar, 

verða að vera gagnlegar og sýna meira en bara það sem mögulega gæti komið fyrir eða verið 

að ófædda barninu þeirra. 
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2 Íslenska skólakerfið 

Mikil þróun hefur átt sér stað hér á landi í menntun barna með sérþarfir. Um 90 ár eru liðin 

síðan lög um skólaskyldu voru sett á Íslandi, á þeim tíma hefur skólaskylda barna og ung-

menna lengst úr fjórum árum í tíu og hefur fjöldi nemenda á skólaskyldualdri margfaldast. 

Lög hafa verið sett á öll fjögur skólastig skólakerfisins og ber Alþingi lagalega og pólitíska 

ábyrgð á skólakerfinu. Alþingi ákveður grundvallarmarkmið og skipan skólakerfisins, en 

menntun á leik-, grunn-, framhalds- og háskólastigi heyrir undir menntamálaráðuneytið. Á 

Íslandi hefur gilt sú meginregla, þegar kemur að menntun, að allir eigi að hafa jafnan rétt til 

náms án tilliti til kyns, fjárhags, búsetu, trúar, fötlunar og menningarlegs eða félagslegs 

uppruna. Menntamálaráðuneytið mótar stefnu um innra starf skóla og gefur út aðalnám-

skrár fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla (Menntamálaráðuneytið, 1998). 

Menntastefna sem birtist í aðalnámskrá er reist á sex grunnþáttum menntunar. Grunn-

þættirnir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 

sköpun, þessir grunnþættir eiga sér stoð hver með sínum hætti í löggjöf fyrir leik-, grunn- og 

framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í þessum kafla verður fjallað 

um þá þróun sem hefur orðið í skólamálum hvað varðar börn með sérþarfir í almennum 

grunnskóla, þar sem í rannsókn þessari er m.a. leitast eftir því að fá innsýn inn í hvernig 

almennur grunnskóli tekur á móti fötluðum börnum. Einnig verður fjallað um leik- og 

grunnskóla og gerð verður grein fyrir hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar. 

2.1 Þróun skólakerfisins í átt að skóla fyrir alla 

Með lögum um fræðslu barna frá árinu 1946 var fyrst nefnt að skólar skyldu skipuleggja starf 

sitt í samræmi við eðli og þarfir nemenda. Árið 1974 voru sett grunnskólalög, með þeim var 

hlutverk grunnskólans skilgreint á þann hátt að skólinn var skyldugur til að koma til móts við 

þarfir nemenda sinna. Þetta var grundvallarbreyting þar sem yfirstjórn grunnskólanna var 

færð heim í héruð, landinu var skipt upp í fræðsluumdæmi og stofnuð voru embætti fræðslu-

stjóra sem áttu að hafa umsjón með kennslu og skólahaldi, sjá um eftirlit með framkvæmd 

laganna og veita skólum sérfræðiþjónustu. Árið 1990 var sett reglugerð um sérkennslu. Þetta 

var í fyrsta skipti sem sett var ákvæði um að flestir grunnskólanemendur með sérstakar 

námsþarfir ættu að njóta sérkennslu í sínum heimaskóla. Með nýjum grunnskólalögum sem 

voru sett árið 1991 var aukin áhersla lögð á að allir nemendur gætu sótt sinn hverfaskóla, 

þessu var fylgt eftir með frekari setningu reglugerða um sérkennslu, skólar urðu faglegri og 

gátu því tekið á móti fjölbreyttari nemendahópi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2015). 

Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (nr. 585/2010) var sett á árið 2010 

og tekur hún til nemenda sem þurfa sérstakan stuðning í námi í samræmi við metnar þarfir. 
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Þeir nemendur sem eru með sérþarfir eru nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sér-

tækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika og/eða fötlunar. Samkvæmt 

2. gr.  laga um málefni fatlaðs fólks (nr. 59/1992) eru það nemendur með leshömlun, lang-

veikir nemendur, nemendur með þroskaröskun, geðraskanir og aðrir nemendur með 

heilsutengdar sérþarfir. Markmið reglugerðarinnar er að nemendur fái jöfn tækifæri á eigin 

forsendum til náms og virkrar þátttök í grunnskólum án aðgreiningar, þannig að komið sé til 

móts við náms-, líkams-, félags- og tilfinningalegar þarfir þeirra. Einnig að nemendur fái 

fjölbreytt nám við hæfi í hvetjandi námsumhverfi, í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af 

þörfum þeirra og stöðu (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010; 

Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992). 

2.2 Skóli án aðgreiningar 

Sú menntastefna sem víða hefur verið að festa sig í sessi á síðustu áratugum hefur verið 

nefnd hér á landi skóli án aðgreiningar. Stefnan felur í sér róttækar breytingar á allri umgjörð 

skólastarfs og menntun kennara, og þrátt fyrir að það ríki almenn sátt um mikilvægi 

stefnunnar að þá virðist víða vera misbrestur á því hvernig skuli framkvæma hana (Dóra 

Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2016). 

Sem hugtak, á skóli án aðgreiningar sér djúpar rætur í hugmundum um jöfnuð, félagslegt 

réttlæti og lýðræðislega þátttöku. Með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla þar sem 

komið er til móts við bæði náms- og félagslegar þarfir nemenda í skóla sem er í þeirra heima-

byggð eða nærumhverfi. Í Aðalnámskrá grunnskólanna (2011) kemur fram að menntun án 

aðgreiningar sé samfellt ferli og markmiðið er að bjóða upp á góða menntun fyrir alla. 

Áhersla skal lögð á að útrýma öllum gerðum mismununar og aðgreiningar í skólum. Einnig 

skal borin virðing fyrir mismunandi og fjölbreytilegum þörfum, hæfileikum og einkennum 

hvers nemanda fyrir sig. Námsumhverfið einkennist af margbreytileika og allir nemendur eru 

viðurkenndir, virðing er borin fyrir hverjum og einum ásamt fullri þátttöku þar sem allir eiga 

möguleika á að ná sem bestum árangri. (Menntavísindastofnun Háskóla Íslands, 2014; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er skóli án aðgreiningar opinber 

menntastefna á Íslandi, menntastefna sem byggir á mannréttindum og tekur til allra 

nemenda. Menntastefnan er ekki uppruninn á Íslandi heldur er hún yfirlýst stefna í mörgum 

öðrum löndum. Árið 1994 samþykktu 92 ríki yfirlýsingu og rammaáætlun um aðgerðir vegna 

nemenda með sérþarfir. Yfirlýsingin var samþykkt á alþjóðlegri ráðstefnu Menningarmála-

stofnunar Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, í Salamanca á Spáni. Yfirlýsingin og ramma-

áætlunin tóku m.a. mið af mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 1948 og 

viðmiðunarreglum um jöfnun tækifæra fyrir fatlað fólk frá árinu 1993. Í yfirlýsingunni lýsa 
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ríkin yfir sannfæringu sinni á að almennir skólar séu virkasta aflið til að sigrast á hugarfari 

mismununar, móti bæði umhverfi sem tekur fötluðum opnum örmum og þjóðfélag án 

aðgreiningar og koma á menntun öllum til handar. Skipulag menntakerfis og tilhögun náms 

beri að taka mið af ólíkum einstaklingum. Einstaklingar með sérþarfir skulu hafa aðgang að 

almennum skólum og þeim ber að mæta þörfum þeirra með kennsluaðferðum sem taka mið 

af einstaklingunum sjálfum (Anna-Lind Pétursdóttir, Lucinda Árnadóttir og Snæfríður Dröfn 

Björgvinsdóttir, 2012; Salamanca-yfirlýsingin, 1995; Reykjavíkurborg, 2012). 

Þrátt fyrir að stefnan um skóla án aðgreiningar hefur verið yfirlýst menntastefna á Íslandi 

frá árinu 2008 hefur starfsfólk skóla haft ólíkar skoðanir á stefnunni, sumir telja það ganga 

vel að fara eftir stefnunni á meðan aðrir telja það ganga illa (Anna-Lind Pétursdóttir, Lucinda 

Árnadóttir og Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir, 2012). 

2.2.1 Rannsóknir 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á skóla án aðgreiningar. Amalía Björnsdóttir og Kristín 

Jónsdóttir (2010) gerðu rannsókn þar sem meginmarkmið var að skoða starfshætti í grunn-

skólum og gefa yfirsýn yfir núverandi starfshætti í íslenskum grunnskólum með áherslu á 

þróun í átt til náms við hæfi hvers og eins. Niðurstöður sýndu að rúmur helmingur 

þátttakanda taldi mikilvægt að öll börn sæktu sinn heimaskóla, óháð fötlun, heilsufari eða 

íslenskukunnáttu. Þetta er ein aðaláherslan í hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. 

Flestir kennarar sem tóku þátt í rannsókninni töldu að námskipulag í bekkjum sínum komi vel 

til móts við nemendur með sérþarfir og um 81% kennaranna segja að þeir veiti nemendum 

sínum viðfangsefni sem gera mismiklar kröfum um námsgetu. Þetta samræmist þá áherslum 

sem birtast t.d. í grunnskólalögum og þeim áherslum sem lagðar eru á einstaklingsmiðað 

nám (Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2010; Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Í sameiginlegri könnun Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara 

(2012) kom fram hversu misjöfn viðhorf kennarar höfðu til hugmyndafræðinnar á bak við 

skóla án aðgreiningar. Um 42% kennara sem svöruðu könnuninni voru jákvæðir eða mjög 

jákvæðir, rúmlega 26% neikvæðir eða mjög neikvæðir og tæp 32% voru hvorki jákvæðir né 

neikvæðir gagnvart hugmyndafræðinni. Þegar spurt var hvernig gengi að fara eftir þessari 

hugmyndafræði sagði rétt tæplega þriðjungur kennara að það gengi vel eða mjög vel að fara 

eftir henni, 37% töldu það hvorki ganga vel né illa. Þrír af hverjum tíu kennurum taldi það 

ganga illa eða mjög illa að vinna eftir hugmyndafræðinni og hefur fjórðungur kennara ekki 

trú á hugmyndafræði skóla án aðgreiningar (Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag 

grunnskólakennara, 2012) 

Rannsókn sem Olga Huld Gunnarsdóttir (2016) gerði fjallar um upplifun og reynslu 

foreldra með námserfiðleika á stuðning í grunnskólum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 
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að foreldrar voru sammála um að hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar væri ekki að 

virka, of mikil áhersla væri lögð á að börn þyrftu að vera eins sem gerir það að verkum að 

börn með námserfiðleika fá ekki tækifæri til að sýna sína styrkleika. Niðurstöður sýndu einnig 

að foreldrar voru allir sammála um að það vantaði fjármagn og fagfólk inni í skólana til að 

skóli án aðgreiningar gæti virkað sem skyldi (Olga Huld Gunnarsdóttir, 2016). 

Hér að ofan hefur verið fjallað um tvær rannsóknir og eina könnun á skóla án 

aðgreiningar. Þar hafa birts ólík sjónarhorn frá kennurum, foreldrum og öðru starfsfólki 

innan grunnskólans, á skóla án aðgreiningar og þeirri hugmyndafræði sem menntastefnan 

byggir á. Sumir kennarar telja sig vera að vinna eftir stefnunni og að það gangi vel á meðan 

aðrir kennarar telja hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar ekki ganga upp og segja að 

það gangi illa að vinna eftir stefnunni. Þegar við skoðum upplifun foreldranna þá er hún sú 

að stefnan gangi ekki upp, það þurfi margt að bæta svo skóli án aðgreiningar geti verið skóli 

fyrir alla. 

2.3 Leikskólinn 

Fyrsta skólastig barna í skólakerfinu er leikskólinn og er fyrir börn sem eru undir skólaskyldu-

aldrinum. Foreldrum ber ekki skylda að setja börn sín á leikskóla, en eins og fram kemur í 

lögum um leikskóla (nr. 90/2008) að ef foreldrar óska eftir því, þá annast leikskólinn uppeldi, 

umönnun og menntun barna á leikskólaaldri samkvæmt lögum þessum. Velferð og hagur 

barna skal ávallt hafður að leiðarljósi í öllu starfi sem fram fer í leikskólanum ásamt því að 

búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi, örugg náms- og leikskilyrði og stuðla að því að 

nám fari fram bæði í leik og starfi (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Aðalnámskrá leikskólanna 

(2011) byggir á lögum um leikskóla (nr. 90/2008) og er ígildi reglugerðar, þar sem í henni er 

kveðið nánar á um hvert hlutverk leikskóla sé á grundvelli laga og reglugerða um menntun, 

uppeldi og umönnun í leikskóla. Í námskránni kemur fram hver markmið og fyrirkomulag 

leikskólastarfsins eru. Helsta stjórntæki fræðsluyfirvalda til að tryggja samræmi og 

samhæfingu skólastarfs er Aðalnámskráin og er hún nýtt við útfærslu sameiginlegrar 

menntastefnu. 

Leikskólinn í samstarfi við foreldra skal leggja áherslu á að fylgjast með og efla alhliða 

þroska allra barna. Leggja skal áherslu á styrkleika barna og hæfni, og stuðla markvisst að 

velferð barna og farsælli skólagöngu þeirra. Leikskólastarf skal vera lýðræðislegt og byggist 

slíkt lýðræði á jafnrétti, fjölbreytileika, samábyrgð, samstöðu og viðurkenningu fyrir ólíkum 

sjónarmiðum. Öll börn eiga að finna að þau séu hluti af hópi þar sem réttlæti og virðing er 

höfð að leiðarljósi í öllum samskiptum. Börn eru jafn ólík og þau eru mörg, þau sýna getu, 

þekkingu, hæfni og áhuga á ólíkan hátt. Veita skal börnum námstækifæri og stuðning við 
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hæfi svo börn geti verið virkir þátttakendur í skólastarfinu (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011). 

Sérfræðiþjónusta í leikskólum hvers sveitarfélags fyrir sig skal stuðla að jafnrétti til náms 

og vellíðan allra barna. Í 21.gr. laga um leikskóla (nr. 90/2008) kemur fram að sveitafélög 

skulu reka sérfræðiþjónustu fyrir leikskóla sem felst m.a. í stuðningi við leikskólabörn og 

fjölskyldur þeirra sem fer fram innan leikskólans. Börn sem eiga rétt á slíkri þjónustu eru 

börn sem þurfa á sérstakri aðstoð og þjálfun að mati viðurkenndra greiningaraðila (lög um 

leikskóla nr. 90/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2001) 

2.4 Grunnskólinn 

Grunnskólinn er fyrsta skólastigið þar sem skólaskylda er og eru þessi ár mikilvægt mótunar-

skeið fyrir börn. Nemendur skulu fá tækifæri til að tileinka sér þekkingu, leikni og hæfni sem 

mun fylgja þeim að loknum grunnskóla og inn í framtíðina. Samkvæmt lögum um grunnskóla 

(nr. 91/2008) er skólaskyldan tíu ár og skal grunnskólinn stuðla að góðu samstarfi milli 

heimilis og skóla. Flestir nemendur hefja nám í grunnskóla á sjötta aldursári og ljúka því á 

sextánda aldursári. Nemendur færast sjálfkrafa frá 1. – 10. bekk s.s. milli árganga óháð 

námsárangri eða stöðu, en lögin heimila þó að nemendur geti byrjað fyrr í skóla eða seinna 

og einnig lokið honum fyrr (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi, kærleika og leitast við að haga 

störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða 

þroska, velferð og menntun hvers og eins. Skólinn þarf að taka mið af þörfum allra barna og 

ungmenna á einstaklingsbundinn hátt. Þar sem grunnskólinn er skyldunám er hverju 

sveitarfélagi skylt að sjá öllum börnum á aldrinum 6-16 ára fyrir skólavist sem eiga þar 

lögheimili. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Meginábyrgð á skólahaldi og framkvæmd grunnskólalaga bera sveitarfélög og er þeim 

skylt að sjá nemendum fyrir viðeigandi námstækifærum hvernig sem á stendur um atgervi 

þeirra til líkama og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. Þetta á við 

um öll börn þar sem grunnskólum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt og eiga 

allir nemendur rétt á námi við hæfi í grunnskólum, bæði bóklegu námi og verk- og listnámi. Á 

þetta við um öll börn, fötluð og ófötluð, langveik, afburðargreind, börn með þroskaröskun 

eða börn úr afskekktum byggðarlögum, ásamt börnum úr minnihlutahópum sem skera sig úr 

hvað varðar mál, þjóðerni eða menningu. Sveitafélög og skólar hafa töluvert svigrúm og 

sjálfstæði til skipuleggja nám í samræmi við aðstæður og þarfir á hverjum stað en skulu ávallt 

fylgja þeirri meginstefnu, sem kemur fram í lögum og aðalnámskrá, að allir nemendur eigi 

þess kost að stunda nám í sínum heimaskóla án aðgreiningar (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) 
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2.5 Yfirfærsla frá leik- í grunnskóla 

Börn eru misvel búin undir þetta stóra skref sem það er að hætta í leikskóla og hefja 

skólagöngu sína í grunnskóla. Að byrja í grunnskóla er mikil breyting fyrir börn sem flest eiga 

þó nokkuð auðvelt með að aðlagast, en það getur reynst sumum börnum mjög erfitt. 

Breytingar fara misvel í börn, að hætta í leikskóla sem er verndað umhverfi og töluvert minna 

heldur en grunnskólinn getur reynst sumum börnum mjög erfitt. Það er því gríðarlega 

mikilvægt að það sé staðið vel og vandlega að yfirfærslu milli skólastiganna, úr leik- í 

grunnskóla þar sem þetta getur haft áhrif á námsárangur barna seinna meir. Þau börn sem 

aðlagast illa grunnskólanum í upphafi eiga í hættu á að verða félagslega einangruð og 

vandamálum sem tengjast andlegri líðan þeirra getur aukist, auk þess að vera líklegri til að 

eiga í erfiðleikum seinna meir á skólagöngunni. Börn með sérþarfir eru líklegri til að eiga í 

erfiðleikum með að flytja á milli skólastiga og þarf því að huga sérstaklega að því ferli sem 

yfirfærslan er hjá börnum með sérþarfir þegar þau flytja á milli skólastiga (Hólmfríður Björk 

Pétursdóttir, 2015; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Þegar talað er um yfirfærslu er átt við það ferli sem á sér stað þegar börn flytja á milli 

skólastiga. Yfirfærslan getur orðið jákvæð eða neikvæð, það fer eftir því hvernig staðið er að 

yfirfærslunni, því hún er flókið ferli sem felur í sér að börn þurfa að aðlagast mörgum nýjum 

þáttum. Sá stuðningur sem börn fá við yfirfærsluna ásamt félags- og tilfinningaþroska þeirra 

getur sagt til um hvort hún verði jákvæð eða neikvæð. Almennt er litið á að yfirfærslan 

byggist á þrem stoðum sem eru börnin sjálf, fjölskyldur þeirra, skólar og nærumhverfi, og til 

að stuðla að góðri yfirfærslu þurfa allar þessar stoðir að koma saman. Áður en börn hefja 

göngu sína í grunnskóla þurfa þau að fá tækifæri til þess að kynnast þeim skóla sem þau 

koma til með að fara í á meðan að þau eru enn í leikskóla, því skulu fara fram gagnkvæmar 

heimsóknir milli nemenda í leik- og grunnskóla (Hólmfríður Björk Pétursdóttir, 2015; Gerður 

G. Óskarsdóttir, 2012).  

Samkvæmt lögum um leikskóla (nr. 90/2008) og grunnskóla (nr. 91/2008) skal vera 

gagnvirkt samstarf milli leik- og grunnskóla sem sveitastjórn skal koma á og skólanámskrá 

skal gera grein fyrir samstarfinu, yfirfærslu milli skólastiga og hvernig standa skuli að aðlögun 

barna. Í aðalnámskrá grunnskólanna kemur fram að áhersla skal lögð á að skólastjórar beggja 

skólastiga vinni saman að skipulagi samstarfsins. Leik- og grunnskólakennarar eiga að þekkja 

vel til hugmynda og vinnubragða hvers annars. Ef flutningur barna úr leik- í grunnskóla á að 

vera farsæll þarf undirbúning og aðlögun. Börn eiga ekki að halda áfram því sem þau voru að 

gera í leikskólanum þegar þau byrja í grunnskóla, heldur byggja á þeirri reynslu og þeim 

viðfangsefnum sem þau voru að glíma við í leikskólanum og nota þau til að fást við nýja hluti 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011; Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 
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Ein helsta breytingin sem varð á nýjum aðalnámskrám, sem komu út í kjölfar nýrra laga 

um leik- og grunnskóla frá árinu 2008, er sú að nú er sameiginlegur kafli fyrir öll skólastigin 

sem leggur áherslu á samfellu í skólakerfinu og skýr skil á milli skólastiga. Með samfellu er átt 

við að samhengi sé í kennslufræði, hugmyndafræði og skipulagi beggja skólastiga og er 

mikilvægur þáttur í yfirfærsluferlinu. Til að stuðla að samfellu milli leik- og grunnskóla þarf að 

huga að samræminu milli námskráa skólastiganna þar sem samhengi í námskrám styrkir 

samfellu í námi og stuðlar þannig að námsáhuga barna. Einnig þarf að huga að góðum 

faglegum samskiptum milli kennara leik- og grunnskóla ásamt góðum tengslum við foreldra 

og samfellu hjá skólayfirvöldum (Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2011; 

Hólmfríður Björk Pétursdóttir, 2015). 

2.6 Samantekt 

Á sínum tíma voru börn ekki skyldug til þess að ganga í skóla, en fyrir um 90 árum síðan voru 

sett lög um skólaskyldu barna á Íslandi. Margt hefur breyst síðan þá í takt við þá miklu þróun 

sem hefur átt sér stað í menntamálum hér á landi. Stoðþjónusta fyrir fötluð börn og börn 

með sértæka námsörðuleika hefur aukist í almenna skólakerfinu. Þeim stendur samt til boða 

að ganga í sérskóla eða sérdeildir, en það er foreldranna að ákveða hvar börnin þeirra ganga 

í skóla. Bæði foreldrar og kennarar hafa skiptar skoðanir á hugmyndafræðinni um skóla án 

aðgreiningar, án þess þó að draga út réttmæti stefnunnar. Sumum kennurum finnst ganga 

vel að vinna eftir stefnunni um skóla án aðgreiningar á meðan öðrum kennurum finnst erfitt 

að vinna eftir henni eða finnst hún jafnvel ekki ganga upp. Foreldrum finnst oft eins og 

stefnan hljómi betur heldur en hún virki. Fjármagn þarf að vera miklu meira svo stefnan um 

skóla án aðgreiningar virki sem skyldi.  
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3 Rannsóknin og niðurstöður hennar 

Í þessum kafla verður sagt frá framkvæmd rannsóknar og rannsóknar aðferðum ásamt vali á 

þátttakendum, á hvaða hátt þeir voru valdir og hvernig rannsakandi nálgaðist þá. Greint 

verður frá niðurstöðum rannsóknar sem hafði það að markmiði að fjalla um reynslu mæðra 

barna með Downs heilkenni af leik- og grunnskóla og yfirfærslu á milli þessara tveggja 

skólastiga.  

3.1 Framkvæmd rannsóknar 

Markmið með þessari rannsókn var að skoða reynslu foreldra fatlaðra barna á bæði leik- og 

grunnskóla og hvernig staðið var að yfirfærslu milli skólastiganna með tilliti til þjónustu, 

þjálfunar, upplýsingagjafar og reynslu þeirra á fyrstu tveim skólastigum menntakerfisins. 

Þátttakendur í rannsókninni voru mæður tveggja drengja á grunnskólaaldri sem eru með 

Downs heilkenni. Tilgangur rannsóknar var að varpa ljósi á reynslu þeirra af leik- og 

grunnskóla og yfirfærslu á milli þessara tveggja skólastiga. Rannsakandi notaðist við markvist 

úrtak, þar sem rannsakandi taldi viðmælendur sína henta úrtakinu vel og þekkti til. Báðar 

mæðurnar eiga dreng með Downs heilkenni á grunnskólaaldri, annar er í leikskóla og hinn í 

grunnskóla. Í köflunum sem koma hér á eftir verður talað um viðmælanda A og Viðmælanda 

B. Viðmælandi A er móðir drengs í almennum grunnskóla og viðmælandi B er móðir drengs 

sem var árinu lengur í leikskóla. Rannsakandi hafði samband við viðmælendur sína í gegnum 

tölvupóst og kynnti viðfangsefni rannsóknar á þann hátt að verið væri að skoða yfirfærslu frá 

leikskóla í grunnskóla, kanna viðhorf og reynslu foreldra barna með Downs heilkenni á leik- 

og grunnskólum út frá þeirra upplifun. Rannsakandi bjó til spurningakönnun með opnum 

spurningum og var hún send með tölvupósti til mæðranna. 

Eftir að rannsakandi hafði fengið spurningalistana frá báðum mæðrunum senda til baka 

með ítarlegum svörum skrifaði hann viðtölin upp eins og þau komu fyrir í svörum við-

mælenda út frá þeim spurningum sem verið var að svara. Meginþemun voru fljót að koma í 

ljós en þau voru val á leikskóla, félagsleg þátttaka, val á skóla og áskoranir í skóla án 

aðgreiningar, en gerð verður grein fyrir þeim síðar í ritgerðinni. Þemu er það sem viðtölin 

eiga sameiginlegt og lýsa hvað er sameiginlegt með reynslu eða upplifun mismunandi hópa 

eða einstaklinga (Jón Gunnar Bernburg, 2005).  

3.2 Niðurstöður 

Í þessum kafla mun rannsakandi greina frá niðurstöðum rannsóknarinnar og túlkun á svörum 

mæðranna eftir greiningu þeirra.  
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3.2.1 Val á leikskóla 

Við greiningu á svörum frá báðum mæðrunum kom skýrt fram mikilvægi þess að leikskólinn 

hafi reynslu á að vinna með börnum með sérþarfir. Þegar viðmælendur mínir sóttu um 

leikskólapláss fyrir syni sína var það reynsla og þekking leikskólans sem skipti hvað mestu 

máli. Viðmælandi A hafði þetta að segja: 

Það kom eiginlega bara óvænt upp að sonur okkar fékk forgang inn á 

leikskóla, okkur var ekki leiðbeint með það. Það fór þannig að sonur 

okkar fór ekki í leikskóla í sínu hverfi en í sama bæjarfélagi. Ástæðan 

var sú að sá leikskóli hafði mestu reynslu og þekkingu til að vinna 

með fötluðum börnum, því var ekki spurning um val okkar á leikskóla. 

Viðmælandi B hafði þetta að segja: 

Ég held að við höfum alveg haft sömu möguleika en vorum kannski 

ekki að leita að því sama og aðrir. Það skipti okkur máli að leikskólinn 

sem við sóttum um á hefði reynslu af að vinna með börnum með 

sérþarfir og að þar væru þroskaþjálfar sem vissu hvað þeir væru að 

gera. Held að við hefðum fengið pláss hvar sem er ef við hefðum sótt 

um annars staðar. Það var meira segja slegist um hann. 

Reynsla og þekking leikskóla er greinilega misjöfn þegar kemur að vinnu með börnum með 

sérþarfir. Foreldrar geta þurft að leita út fyrir sitt hverfi til að fá þá þjónustu sem þau eru að 

leita eftir. Viðmælandi B hélt áfram: 

Þegar hann byrjar í leikskóla bjuggum við í hverfinu sem leikskólinn er 

í en þegar hann var rúmlega 2 ára fluttum við. Það hefði alveg verið 

miklu auðveldara fyrir okkur og minni akstur ef við hefðum skipt en 

ég er ekki viss um að hann hefði fengið jafn flotta og góða þjónustu 

hvar sem er. Hef þó ekki reynslu, hef bara heyrt. 

Það getur verið misjafnt eftir hverju foreldrar eru að leita þegar kemur að vali á leikskóla fyrir 

börnin sín. Flestir vilja þó að leikskólinn höfði til þeirra eins og t.d. umhverfi leikskólans, 

stefna og starf leikskólans og að sjálfsögðu starfsfólkið sem vinnur á leikskólanum og kemur 

til með að sinna barninu mest allan daginn. Ætla má að foreldrar barna með sérþarfir þurfi 

að huga að fleiri þáttum eins og t.d. hvort leikskólinn og starfsfólk hans hafi þá þekkingu sem 

þarf til sinna umönnun og þeirri þjónustu sem barnið þarf umfram þá þjónustu sem 

jafnaldrar þeirra þurfa á að halda. 
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3.2.2 Félagsleg þátttaka 

Mikilvægt er að leikskólar geti mætt ólíkum þörfum barna. Til þess að svo sé þarf leikskólinn 

að hafa fagmenntað starfsfólk sem hefur þekkingu, færni og reynslu á þjálfun barna með 

sérþarfir. Viðmælandi A sagði að leikskólinn hafi mætt flest öllum þörfum barnsins, það hefði 

þó verið gott ef önnur þjálfun væri inn í leikskólanum. Hún hafði þetta að segja: 

Leikskólinn mætti flest öllum þörfum barnsins og gerðu það rosalega 

vel. Við vorum ávallt mjög ánægð með þá þjónustu og þjálfun sem 

sonur okkar fékk og var menntað fagfólk sem sá um þjálfun hans. Það 

hefði þó verið gott ef sjúkraþjálfun og talþjálfun væri inni í 

leikskólanum en ekki að foreldrar þurfi að sækja börn sín á miðjum 

degi til að sinna slíkri þjálfun sem skiptir miklu máli fyrir snemmtæka 

íhlutun og þroska barnsins. 

Viðmælandi B sagði að leikskólinn hafi verið tilbúin til að mæta þörfum sonar síns og m.a. 

lagt áherslu á félagslega þáttinn. Hún hafði þetta að segja: 

Já leikskólinn hans hefur alltaf einbeitt sér að félagslegum þætti og 

m.a. leyft honum að taka með sér börn í þjálfun, og þá spila þau 

saman. Ég hef ekki reynslu af öðrum leikskólum í þessum efnum og 

get því bara svarað út frá hans leikskóla. 

Upplýsingar um réttindi barna með sérþarfir þurfa að vera aðgengilegar. Foreldrar sem eiga 

börn með sérþarfir þurfa að vita hvaða rétt þau eiga. Aðgengilegar þurfa upplýsingar að vera 

um hvað stendur börnum þeirra til boða t.d. hvað varðar umönnun þeirra og þjálfun. 

Viðmælandi A sagði að lítið hafi verið rætt um réttindi þeirra eða barnsins á leikskólanum, en 

sagði:  

Tengiliður frá Greiningarstöðinni sat þó fundi með okkur foreldrum á 

leikskólanum. Greiningarstöðin leiðbeindi okkur með réttindi okkar 

og ráðlagði okkur. 

Viðmælandi B sagði að þau hafi engar sérstakar upplýsingar fengið um hve mikinn rétt hann 

ætti á stuðningi en sonur þeirra hefur allaf verið með fullan stuðning. Viðmælandi B hafði 

þetta að segja:  

Hann hefur alltaf verið með fullan stuðning. Þegar við óskuðum eftir 

þá byrjaði hann í atferlisþjálfun. Við höfum engar sérstakar 
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upplýsingar fengið um hve mikinn rétt hann á á stuðningi. Ég treysti 

leikskólanum fyrir að hugsa um hag hans. 

Það má finna kosti og galla við allt, margt er vel gert á meðan annað mætti betur fara. 

Viðmælendur mínir voru almennt ánægðir með hvernig leikskólinn mætti þörfum barna 

sinna. Viðmælandi A hafði þetta að segja: 

Unnið var eftir atferlisþjálfun sem við foreldrarnir óskuðum 

sérstaklega eftir, eftir að hafa kynnt okkur þá þjálfun fyrir barn með 

þá fötlun eins og sonur okkar. Því var sinnt mjög vel, mikil eftirfylgni 

og starfsmenn duglegir að endurmennta sig og afla sér nýrrar 

þekkingar sem skiptir máli. Við vorum mjög ánægð með þá þjálfun 

þar sem auðvelt er að meta árangur og framfarir sem við sáum vel hjá 

syni okkar. Hann var allaf einn af hópnum og fékk enga sérmeðferð 

hvað það varðar, tók þátt í öllu starfi innan leikskólans. 

Viðmælandi B hafði þetta að segja: 

Við höfum verið ánægð með allt sem leikskólinn hefur gert fyrir 

barnið okkar. Erfiðast hefur verið að skipta um þjálfara reglulega en á 

sama tíma er það líka gott fyrir hann að fá fjölbreytileikann. Uppá 

síðkastið hefur verið mikið um starfsmannaskipti í leikskólanum og 

mikið um veikindi og hefur þjálfunartíminn hans fengið að finna fyrir 

því, því miður. 

Af svörum viðmælenda minna að dæma er upplifun af leikskólum sem synir þeirra gengu í  

fremur jákvæð og þar reynt eftir fremsta megni að koma til móts við þarfir drengjanna ásamt 

óskum foreldra. Báðar mæðurnar sögðu að þau foreldrarnir hefðu óskað eftir atferlisþjálfun 

fyrir syni sína, sem leikskólinn gerði. Foreldrarnir voru ánægðir með þá þjónustu sem 

leikskólinn veitti, menntað fagfólk sá um þjálfun drengjanna og þótti foreldrum mikilvægt að 

lögð væri áhersla á virka félagslegaþátttöku og þeir tækju þátt í daglegu starfi leikskólans. 

Viðmælandi A nefndi að færa mætti aðra þjálfun eins og sjúkra- og talþjálfun inn í leikskólana 

því það getur verið slítandi að þurfa að sækja börn sín á miðjum degi til að sinna slíkri þjálfun 

sem oft er börnunum nauðsynleg. Upplýsingar um réttindi barna með sérþarfir virðast ekki 

liggja fyrir allra augum. Báðar mæðurnar nefndu að þau foreldrarnir hefðu ekki fengið neinar 

sérstakar upplýsingar um réttindi barna sinna, viðmælandi B nefnir að hún treysti 

leikskólanum fyrir að hugsa um hag sonar síns, enda hafi sonur hennar alltaf haft fullan 

stuðning í leikskólanum.  
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3.2.3 Val á skóla 

Viðmælandi A sagði að þegar það kom að því að velja skóla fyrir son þeirra hafi lítið verið um 

upplýsingar og hefðu þau viljað fá frekari leiðbeiningar varðandi skólana í sveitafélaginu 

ásamt sérskóla sem hægt væri að sækja um. Viðmælandi A hafði þetta að segja: 

Þetta þurftum við algjörlega að kynna okkur sjálf og taka ákvörðun 

eftir það. Við höfðum val um almennan skóla ásamt sérskóla. 

Skilaboðin sem við fengum þó varðandi sérskólann að það væri erfitt 

að komast þar inn þar sem umsóknir væru margar. Ekki stóð til að 

vera lengur í leikskóla þar sem sonur okkar á afmæli snemma á árinu 

og var það mat okkar og leikskólastarfsmanna að hann væri tilbúinn 

fyrir breytingar. 

Viðmælandi B sagði að þau hafi sótt um að vera lengur í leikskóla. Hún hafði þetta að segja: 

Hann er fæddur seint á árinu þannig að það spilaði líka inn í. 

Leikskólinn tók undir þá ákvörðun okkar […]. Þá tók við greindarpróf 

svo hægt væri að styðja þá ákvörðun. 

Viðmælandi A sagði:  

Við ákváðum að senda son okkar í almennan hverfisskóla. Fyrst og 

fremst þar sem við töldum hann læra meira af því að vera innan um 

aðra krakka á hans aldri sem væru ekki öll fötluð líkt og í sérskóla, en 

einnig til þess að hann myndi kynnast krökkunum í því hverfi sem við 

ætlum að búa í til frambúðar. Einnig einfaldar það líf manns töluvert 

þegar barnið getur sótt þjónustu eins og skóla í nærumhverfinu þar 

sem langar vegalengdir og ferðalög eru íþyngjandi fyrir fjölskyldur. 

Þegar kom að yfirfærslu frá leikskóla yfir í grunnskóla sagði viðmælandi A að yfirfærslan hafi 

verið mjög ófagmannlega unnin og að undirbúningur hefði þurft að vera miklu meiri 

Viðmælandi A hafði þetta að segja: 

Það hefði þurft að undirbúa skólagöngu sonar okkar mun betur en var 

gert og í lengri tíma. Það hefði verið gott ef starfsfólk skólans sem átti 

að sinna syni okkar hefði t.d. komið og fylgst með þjálfun í 

leikskólanum og fengið ráð við því sem væri að virka og henta 

honum. Hvernig væri búið að vinna með syni okkar síðastliðin ár og 

hvernig væri best að hefja nám í skólanum út frá hans styrkleikum. 
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Viðmælandi A hélt áfram:  

Upplifun okkar var því sú þegar hann hóf skólagöngu sína að ekkert 

væri til um son okkar í skólanum og verið væri að byrja allt upp á nýtt 

sem er vond tilfinning. 

Þegar leikskólagöngu barna með miklar sérþarfir líkur er fátt um að velja. Fyrir utan hinn 

almenna grunnskóla geta foreldrar sótt um í sérskóla eða sérdeildir. Viðmælandi A sagði að 

þau hefðu haft val um almennan skóla og sérskóla fyrir son þeirra. Skilaboðin voru þó að 

erfitt væri að komast inn í sérskóla vegna fjölda umsókna. Sonur þeirra fór því í almennan 

skóla sem staðsettur er í þeirra hverfi. Ekki stóð til að hann yrði árinu lengur í leikskóla, þar 

sem hann er fæddur snemma á árinu og var það sameiginleg ákvörðun foreldra og 

leikskólans að hann væri tilbúinn fyrir breytingar. Viðmælandi B sagði að þau hafi sótt um að 

vera lengur í leikskóla þar sem sonur þeirra er fæddur svo seint á árinu. Leikskólinn hafi tekið 

undir þá ákvörðun og þá tók við greindarpróf sem þarf til þess að rökstyðja þá ákvörðun. 

Þegar að sonur Viðmælanda A hóf sína skólagöngu var upplifunin sú að þau væru á 

byrjunarreit og var það ekki góð tilfinning. Samstarfið milli leik- og grunnskólans hefði þurft 

að vera miklu meira til þess að undirbúa hann almennilega undir þessar miklu breytingar. 

3.2.4 Áskoranir í skóla án aðgreiningar 

Foreldrar hafa ólíkar skoðanir á hinum almenna grunnskóla og svo sérskóla. Foreldrar velja 

þann skóla sem þeir telja barninu sínu vera fyrir bestu. Ákvörðun foreldra um það hvort 

senda eigi barnið þeirra í sérskóla eða hinn almenna skóla sem er i þeirra hverfi er ekki 

endilega auðveld, þar sem það er kostir og gallar við bæði. Viðmælandi A hafði þetta að segja 

um kosti og galla almenns skóla: 

Kostirnir eru þeir að barnið gengur í sinn hverfaskóla með börnum úr 

hverfinu. Barnið lærir margt af því að vera í kringum fjölbreyttan hóp 

barna en ekki aðeins fötluð börn. Gallar almenna skólans eru þeir að 

það er skortur á þekkingu og skortur á fagfólki til að sinna þjálfun, 

endurmenntun og öllu því utanumhaldi sem þarf að vera í kringum 

barn með sérþarfir. Ekki gekk upp að sonur okkar gæti nýtt sér 

atferlisþjálfun þar sem þekkingin í skólanum var ekki til staðar ásamt 

því að fagfólk vantaði. Hér er því erfiðara að fylgjast með framförum 

og hvenær hverju markmiði er náð. Lítið er um endurmenntun eða 

námskeið starfsfólks í þágu barnsins með sérþarfir. Þetta gerir það að 

verkum að það getur verið erfiðara að koma til móts við þarfir 

barnsins og mæta mótþróa og erfiðleikum sem gætu komið upp. 
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Viðmælandi A sagði að sonur hennar hafi ekki getað haldið áfram í atferlisþjálfun þegar að 

hann byrjaði í grunnskóla því hvorki þekkingin né fagmenntað starfsfólk sem gat sinnt 

þjálfuninni var til staðar. Skólanum ber samt að koma til móts við þarfir hvers nemanda fyrir 

sig og aðlaga nám eftir þörfum. Viðmælandi B hafði þetta að segja um skóla án aðgreiningar: 

Skóli án aðgreiningar hljómar vel en ég held að hann virki sjaldnast 

fullkomlega. Það vantar meiri stuðning og peninga til að láta kerfið 

virka. Ég held að það sé algengt að skólar fái inn nemanda með 

sérþarfir og séu með ákveðin ramma sem þessi nemandi á að passa í. 

Eru með allskonar tæki og tól til að aðstoða en enginn nemandi er 

eins. Það vantar persónulega nálgun og námið þarf að aðlaga að 

hverjum nemanda fyrir sig. 

Viðmælandi A treysti sér ekki til að ræða kosti og galla sérskóla vegna þess að sonur hennar 

hefur ekki gengið í sérskóla. Viðmælandi B hafði þetta að segja um sérskóla:  

Á fyrstu árunum sé ég helsta gallann vera að minn drengur færi í 

lítinn bekk. Sumir í bekknum kannski tala ekki neitt. Ég sé fyrir mér 

afturför í málþroska ef hann byrjar strax í sérskóla. Eins og er hefur 

hann ekkert þangað að gera. En kannski seinna. 

Sonur viðmælanda A gengur í sinn hverfaskóla. Sonur viðmælanda B er ekki byrjaður í skóla 

en af frásögn hennar að dæma þá er hann ekki að fara í sérskóla, ekki til að byrja með 

allavega. Sagt er að foreldrarnir hafi valið þegar kemur að því að velja skóla fyrir börnin sín út 

frá því hvað þeir telja barninu sínu vera fyrir bestu. Valið liggur eftir vill ekki jafnt hjá þeim 

foreldrum sem eiga börn með miklar sérþarfir. Biðin inn í sérskóla getur verið löng vegna 

fjölda umsókna, ekki eru sérdeildir í öllum almennum grunnskólum og sú menntastefna sem 

ríkir hér á landi um skóla án aðgreiningar virkar ekki fyrir alla. Foreldrarnir hafa kannski valið 

en um fátt að velja. 

3.3 Samantekt  

Í þessum kafla var gerð grein fyrir meginþemum rannsóknarinnar sem voru val á leikskóla, 

félagsleg þátttaka, val á skóla og áskoranir í skóla án aðgreiningar. Viðmælendur mínir voru 

báðar sammála því að reynsla og þekking bæði leikskólans og starfsfólksins sem þar starfa 

skipti mestu máli þegar kemur að vali á leikskóla og vegur meira en staðsetning leikskólans. 

Viðmælendur mínir voru á sama máli hvað varðar þjálfun og reynslu leikskólans. 

Af viðtölunum að dæma má ætla að upplýsingar til foreldra hvað varðar réttindi og 

úrræði barna með sérþarfir séu ekki nógu aðgengilegar. Viðmælandi A sagði að þau hafi 
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þurft kynna og afla sér upplýsinga alveg sjálf hvað stóð syni þeirra til boða þegar kom að 

leikskólalokum. Þau höfðu val um almennan grunnskóla og sérskóla, en hefðu viljað fá miklu 

meiri fræðslu um það sem stæði syni þeirra til boða. Ekki var staðið nógu vel að yfirfærslunni 

úr  leik- í grunnskóla, og hefði verið hægt að vinna það miklu betur. Sonur viðmælanda B var 

árinu lengur í leikskóla og er því ekki byrjaður í grunnskóla. Mæðurnar telja að synir þeirra 

læri meira á að vera í almennum grunnskóla. Hins vegar þurfi aukið fagfólk inn í grunnskóla 

sem hefur þekkingu á að vinna með fötluðum börnum.  
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4 Samantekt og lærdómar 

Mikil þróun hefur átt sér stað hér á landi í menntun barna með sérþarfir. Árið 1946 voru sett 

á lög um fræðslu barna og þá fyrst var nefnt að skólar skyldu skipuleggja starf sitt í samræmi 

við eðli og þarfir nemenda. Með reglugerð um sérkennslu sem sett var á árið 1990 var í 

fyrsta skipti sem sett var ákvæði um að flestir grunnskólanemendur með sérstakar 

námsþarfir ættu að njóta sérkennslu í sínum heimaskóla. Reglugerð um nemendur með 

sérþarfir í grunnskólum (nr. 585/2010) var sett á árið 2010 sem tekur til nemenda sem þurfa 

sérstakan stuðning í námi í samræmi við metnar þarfir. Leikskólum ber einnig að veita 

sérfræðiþjónustu. Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) kemur fram að sveitafélög skulu reka 

sérfræðiþjónustu fyrir leikskóla sem felst m.a. í stuðning við leikskólabörn og fjölskyldur 

þeirra sem fer fram innan leikskólans. Börn sem eiga rétt á slíkri þjónustu eru börn sem þurfa 

á sérstakri aðstoð og þjálfun að mati viðurkenndra greiningaraðila (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015). 

Eftir að rannsakandi hafði kynnt sér lög og reglugerðir er varðar menntun barna með 

sérþarfir hvort sem það er á leik- eða grunnskólastigi og tók viðtöl við foreldra fatlaðra barna 

er upplifun hans sú að leikskólar virðast vera betur undir það búnir að sinna fötluðum 

börnum. Leikskólar virðast geta mætt óskum foreldra betur hvað varðar þjálfun barna sinna 

og fagfólkið þar hafi meiri þekkingu og reynslu á því að vinna með fötluðum börnum. Þar af 

leiðandi séu leikskólar betur undir það búnir að mæta ólíkum þörfum barna og sinni þjálfun 

eftir því.  

Skóli án aðgreiningar hefur verið yfirlýst menntastefna á Íslandi  frá árinu 2008. Með 

skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla þar sem komið er til móts við bæði náms- og 

félagslegar þarfir nemenda í skóla sem er í þeirra heimabyggð eða nærumhverfi. Í 

Salamanca-yfirlýsingunni (1995) lýsa ríkin yfir sannfæringu sinni á að almennir skólar séu 

virkasta aflið til að sigrast á hugarfari mismununar, móti bæði umhverfi sem tekur fötluðum 

opnum örmum og þjóðfélag án aðgreiningar og koma á menntun öllum til handar. Skipulag 

menntakerfis og tilhögun náms beri að taka mið af ólíkum einstaklingum. Einstaklingar með 

sérþarfir skulu hafa aðgang að almennum skólum sem beri að mæta þörfum þeirra með 

kennsluaðferðum sem taka mið af barninu. 

Þó svo að skóli án aðgreiningar hafi verið opinber menntastefna hér á landi síðan árið 

2008 virðast vera skiptar skoðanir á því hvort hún sé að virka sem skyldi. Eins og kom fram 

hér að ofan í könnun Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara (2012) 

að þrír af hverjum tíu kennurum telur það ganga illa eða mjög illa að vinna eftir 

hugmyndafræðinni og hefur fjórðungur kennara ekki trú á hugmyndafræði skóla án 

aðgreiningar. Einn af viðmælendum mínum, viðmælandi B, talaði um að skóli án aðgreiningar 
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hljómi vel en telur að hann virki sjaldnast fullkomlega. Það vanti meiri stuðning og peninga til 

að láta kerfið virka. Einnig telur hún að það sé algengt að skólar fái inn nemanda með 

sérþarfir og að skólinn sé með ákveðin ramma sem þessi nemandi á að passa í en það vanti 

persónulega nálgun þar sem enginn nemandi er eins og því þarf að aðlaga námið að hverjum 

nemanda fyrir sig.  Þetta samræmist niðurstöðum Rannsóknar Olgu Huldar Gunnarsdóttur 

(2016) þar kom fram að foreldum finnist hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar ekki 

vera að virka, það vanti bæði meira fjármagn og fagfólk inn í skólana til að skóli án 

aðgreiningar virki sem skyldi. Einnig kom fram að of mikil áhersla væri lögð á að börn þurfi að 

vera eins sem gerir það að verkum að börn með námserfiðleika fá ekki tækifæri til að sýna 

sína styrkleika 

Viðmælandi A talaði um að þegar að sonur hennar hætti í leikskóla og byrjaði í 

grunnskóla hefði hann ekki getað haldið áfram í atferlisþjálfun þar sem þekkingin í skólanum 

var ekki til staðar og skortur á fagfólki. Samt sem áður er helsta breytingin á nýjum 

Aðalnámskrám sem komu út í kjölfar nýrra laga um leik- og grunnskóla (2008) sú að það er 

sameiginlegur kafli fyrir öll skólastigin sem leggur áherslu á samfellu í skólakerfinu og skýr 

skil á milli skólastiga. Með samfellu er átt við að samhengi sé í kennslufræði, hugmyndafræði 

og skipulagi beggja skólastiga og er mikilvægur þáttur í yfirfærsluferlinu. Samfella milli 

skólastiga, kennsluhætta og þjálfunarleiða er ekki síður mikilvægt þegar kemur að fötluðum 

börnum. Þegar talað er um yfirfærslu er átt við það ferli sem á sér stað þegar börn flytja á 

milli skólastiga. Yfirfærslan er flókið ferli sem felur í sér að börn þurfa að aðlagast mörgum 

nýjum þáttum. það getur reynst sumum börnum mjög erfitt. Breytingar fara misvel í börn, að 

hætta í leikskóla sem er verndað umhverfi og töluvert minna heldur en grunnskólinn er getur 

reynst sumum börnum mjög erfitt. Það er því gríðarlega mikilvægt að það sé staðið vel og 

vandlega að yfirfærslu úr leik- í grunnskóla þar sem þetta getur haft áhrif á námsárangur 

barna seinna meir. Þau börn sem aðlagast illa grunnskólanum í upphafi eiga í hættu á að 

verða félagslega einangruð og vandamál sem tengjast andlegri líðan þeirra getur aukist, auk 

þess að vera líklegri til að eiga í erfiðleikum seinna meir á skólagöngunni. Börn með sérþarfir 

eru líklegri til að eiga í erfiðleikum með að flytja á milli skólastiga og þarf því að huga 

sérstaklega að því ferli sem yfirfærslan er hjá börnum með sérþarfir þegar þau flytja á milli 

skólastiga (Hólmfríður Björk Pétursdóttir, 2015; Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). 

Þegar kom að yfirfærslu frá leikskóla yfir í grunnskóla sagði viðmælandi A að yfirfærslan 

hafi verið mjög ófagmannlega unnin og að undirbúningur hefði þurft að vera miklu meiri og í 

lengri tíma. Hún telur að það hefði verið gott að starfsfólk skólans sem átti að fara að sinna 

syni þeirra hefði komið í heimsóknir í leikskólann og t.d. fylgst með í þjálfun, fengið ráð við 

því sem væri að virka og henta honum. Einnig til þess að sjá hvernig væri búið að vinna með 

syni þeirra síðastliðin ár og hvernig væri best að hefja nám í skólanum út frá hans 
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styrkleikum. Þær þrjár stoðir sem almennt er litið á að yfirfærslan byggist á eru börnin sjálf, 

fjölskyldur þeirra, skólar og nærumhverfi, og til að stuðla að góðri yfirfærslu þurfa allar 

þessar stoðir að koma saman. Áður en börn hefja göngu sína í grunnskóla þurfa þau að fá 

tækifæri til þess að kynnast þeim skóla sem þau koma til með að fara í á meðan að þau eru 

enn í leikskóla, því skulu fara fram gagnkvæmar heimsóknir milli nemenda í leik- og 

grunnskóla (Hólmfríður Björk Pétursdóttir, 2015; Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). 

Yfirfærsla úr leik- í grunnskóla getur orðið jákvæð eða neikvæð upplifun fyrir börn eftir 

því hvernig staðið er að henni. Það þarf að standa betur að yfirfærslu fatlaðra barna milli 

skólastiga. Börn með miklar sérþarfir sem hafa sótt leikskóla utan síns hverfi sem þau búa í, 

vegna mismikillar þekkingar og reynslu sem leikskólar virðast búa yfir til að mæta þörfum og 

sinna þjálfun fatlaðra barna, virðast ekki fá jafn mikinn undirbúning áður en skólaganga 

þeirra hefst. Samvinna virðist vera meiri milli leik- og grunnskóla innan sama hverfis. Vinna 

þarf betur að yfirfærslu úr leik- í grunnskóla fatlaðra barna sem eru jafnvel að koma úr 

leikskóla úr öðru hverfi og auka samfellu í námi og þjálfun þeirra milli skólastiga. 
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5 Lokaorð 

Vinnan við þessa ritgerð og rannsókn var lærdómsrík og áhugaverð. Í rannsókninni  var 

leitast eftir því að varpa ljósi á reynslu foreldra fatlaðra barna á fyrstu tveim skólastigunum, 

leik- og grunnskólanum auk upplifun þeirra á flutningi milli þessara skólastiga. Rannsóknin 

var lítil og þátttakendur fáir þar af leiðandi telur höfundur sig ekki hafa nægar upplýsingar til 

að geta gefið nægilega skýra mynd á hvað þarf að gera betur þegar kemur að yfirfærslu og 

samfellu milli leik- og grunnskóla. Þrátt fyrir það telur rannsakandi að skoðun, viðhorf og 

reynsla viðmælenda hafi komið fram. Hvergi hefur komið fram að viðmælendur mínir séu á 

móti hvorki almennum skóla eða sérskóla, en valið stendur á því sem þær telja barninu sínu 

fyrir bestu út frá þeim úrræðum sem standa til boða. Með því að skoða viðhorf og rýna í 

reynslu foreldra á bæði leik og grunnskóla, þeirri þjónustu sem stendur börnum þeirra til 

boða og yfirfærsluferlinu milli skólastiga getur það gefið mynd á það sem vel er gert og það 

sem betur mætti fara í mennta- og þjónustumálum fatlaðra barna.   
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