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Ágrip 

Þegar barn með Downs-heilkenni byrjar í grunnskóla er að mörgu 

að hyggja en það eru bæði andlegir og líkamlegir kvillar sem þarf að 

huga að. Mælt er með að undirbúningur hefjist ári áður en barnið 

byrjar í skólanum. Börn með fötlun hafa jafnan rétt til náms samkvæmt 

lögum um grunnskóla og stefnu skóla margbreytileikans. Í lögum um 

þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir sem tóku gildi 

1.október 2018, segir að fötluð börn eigi að njóta menntunar, þjálfunar 

og tómstunda sem henta einstaklingnum. Einnig segir að stuðla eigi að 

félagslegri aðlögun og þroska. 

 Verkefnið gefur grunnhugmyndir um hvað það er sem skólar 

þurfa að huga að þegar barn með Downs-heilkenni byrjar í skólanum. 

Leitast verður sérstaklega við að svara tveimur spurningum, þær eru: 

Að hvaða meginþáttum þarf að hyggja þegar barn með Downs-

heilkenni hefur grunnskólagöngu að mati foreldra og kennara? Einnig 

verður skoðað hvaða aðferðir hafa rannsóknir sýnt að skili árangri. 

Upplifun foreldra af byrjun skólagöngu er misjöfn en allir foreldrar 

sem tóku þátt upplifðu kvíða og stress. Góður undirbúningur og gott 

samstarf milli heimilis og skóla töluðu allir viðmælendur 

rannsóknarinnar um að væri mikilvægt, bæði kennarar og foreldrar. 

Það styður við fræðin m.a. að því leyti að það séu grunnþættir að 

góðum árangri. Farið verður yfir mikilvægi snemmtækrar íhlutunar, 

nokkrar hugmyndir að kennsluaðferðum og þáttum sem mikilvægt er 



 

að hafa í huga þegar kennsla er skipulögð með fatlaðan einstakling í 

bekknum. 

 

 



 

Abstract 

 

There are many things to keep in mind when a child with Down-

syndrome starts elementary school, both psychological and physical. It 

is recommended to start preparations one year before the child starts 

school. By that time the school should have already organized who 

should be the class teacher and prepare the staff with for example with 

courses. According to the Icelandic public schools policy and 

regulations, all children with disabilities have the same rights to 

education as other children. In laws about service for disabled people 

which took effect 1. October 2018 is written that disabled children 

should have the benefit to an education, training and activites that is 

suitable for the child. Social adaptation and development are also 

things that should be paid attention to.  

This project provides basic ideas on what schools need to consider 

when a child with Downs-syndrome starts at school. Particular efforts 

will be made to answer two questions, they are: What are the main 

factors to consider when a child with Downs-syndrome starts school, 

according to parents and teachers? (in the opinion of parents and 

teachers?)There will also be examined what methods research has 

shown to be successful? 

Parents experience at the beginning of school varies but all parents 

who were involved experienced anxiety and stress. All of the 

interviewees talked about how important it is to have high quality 



 

preparation and good co-operation between home and school. That 

supports the theory in the sense that there are basic elements for good 

results. The importance of early intervention will be reviewed, some 

ideas of teaching methods and factors that are important to keep in 

mind when teaching with a disabled person in the class.  

   

  



 





 

Formáli 

Þessi ritgerð er lögð fram til fullnaðar M.Ed.-prófs í 

menntunarfræði, grunnskólasviðs við Háskólann á Akureyri. Vægi 

verkefnisins eru 30 einingar. Leiðbeinandi minn í þessu verkefni er 

Halldóra Haraldsdóttir, dósent við kennaradeild Háskólans á Akureyri.  

Viðmælendur mínir í rannsókninni fá sérstakar þakkir fyrir sitt 

innlegg. Einnig vil ég koma á framfæri þakklæti mínu til Halldóru 

Haraldsdóttur fyrir góða samvinnu og leiðsögn. Að lokum fær 

fjölskyldan mín og vinir þakkir fyrir þolinmæði og stuðning í þessu 

ferli. Ritgerð þessi er tileinkuð dóttur minni. 

Hugmynd að ritgerðinni kviknaði haustið 2017 þegar 

rannsakandi eignaðist barn með Downs-heilkenni og komst að því 

hversu litlar upplýsingar og umræður eru til um kennsluaðferðir sem 

gott er að vinna með og hvernig sé best fyrir kennara að undirbúa sig. 

Er ritgerðin því bæði hugsuð sem fróðleiksefni fyrir foreldra og aðra 

sem málið varðar en ekki síst fyrir kennara sem eru að fara að kenna 

nemanda með Downs-heilkenni í fyrsta skipti. Mikilvægt er þó að 

nefna að hver einstaklingur er sérstakur og ekki er hægt að alhæfa hvað 

hentar hverjum og einum en hér að neðan er almennur fróðleikur og 

nokkrar hugmyndir sem gætu hentað. 
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1. Inngangur 

Það eru tímamót í lífi hvers barns að hefja grunnskólagöngu og eru 

þessi tímamót ekki einungis stór fyrir barnið heldur einnig fyrir 

foreldrana og ekki síst foreldra barna með fatlanir. Misjafnt er eftir 

foreldrum hvort þeir hafi áhyggjur af byrjun skólagöngu barnanna og 

geta verið margar ástæður þar að baki. Samkvæmt 2. grein í lögum um 

grunnskóla (nr. 91/2008) skal skólinn, í samvinnu við heimilin stuðla 

að alhliða þroska barna með umburðarlyndi og kærleika að leiðarljósi. 

Á fyrri hluta 20. aldar var ekki talið að börn með sérþarfir ættu heima í 

skólasamfélaginu nema þá í sérskólum, ef um miklar þroskahamlanir 

var að ræða fengu þau nánast enga fræðslu eða kennslu. Í dag hefur 

viðhorfið breyst og eiga öll börn rétt á að ganga í almennan grunnskóla 

þar sem námslegum þörfum þeirra er mætt (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Grunnskólar landsins þurfa að uppfylla kröfur um að mennta 

öll börn á árangursríkan hátt, með tilliti til hæfni, áhugamála eða 

fötlunar. Samfélagið gerir alltaf auknar kröfur til nemenda og hæfni 

þeirra, en skólasamfélagið gerir sér grein fyrir að eftir því sem 

kröfurnar aukast heltast fleiri nemendur úr lestinni nema þeim sé veitt 

umtalsverð aðstoð (Gretar L. Marinósson, 2003). Kennarinn undirbýr 

sig alltaf fyrir komandi nemendahóp og þá er mikilvægt að hann hafi 

upplýsingar um einstaklingsþarfir nemendanna. Ef nemendur eru með 

krefjandi einstaklingsþarfir eða fatlanir þarf kennarinn að vita af því 

með góðum fyrirvara svo hægt sé að skipuleggja og gera ráðstafanir. 
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Góð samvinna á milli leikskóla, grunnskóla og heimila er því 

sérstaklega mikilvæg ef verið er að vinna með fötluð börn. Ef 

kennarinn hefur jákvætt viðhorf til margbreytileikans í 

nemendahópnum er líklegra að vel takist til við að aðlaga námið að 

hverjum og einum og að tillit sé tekið til hvers og eins. Margar 

kennsluaðferðir eru í boði og verður kennarinn að finna hvað hentar sér 

og sínum nemendum best en ef kennarinn er jákvæður og heldur rétt á 

spilunum er hægt að nýta styrkleika hvers og eins og bjóða upp á 

einstaklingsmiðað nám (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 

2010, bls. 3).  

 Ýmist er talað um skóla margbreytileikans eða skóla án 

aðgreiningar en hugtakið er grunnskóli í nærumhverfi nemenda sem 

tekur við öllum sem búa í hverfinu. Skólanum er ætlað að koma til 

móts við allar náms- og félagslegar þarfir og hefur manngildi, lýðræði 

og félagslegt réttlæti sem aðal markmið. Það er réttur hvers nemanda 

að komið sé til móts við allar hans þarfir og honum sé veitt aðstoð sem 

stuðlar að þroska hans (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Sumir skólar 

fara eftir þessum reglum og hefur tekist vel til. Þá hafa nokkrar 

rannsóknir sýnt fram á mikilvægi þess að börnin fái að vera í hópnum 

og læra samskipti á sama hátt og önnur börn (Julie Hughes, 2006, bls. 

1-3; Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2002, bls. 24–25; Patricia Griffin og 

Nicola Hart e.d., bls. 3). Hins vegar virðist víða pottur brotinn sbr. 

niðurstöður rannsóknarinnar en þar tala foreldrar um lítil samskipti á 

milli skóla og foreldra í sambandi við nám barnanna sem getur leitt til 

slakari árangurs. Rannsóknin hefur því gildi í því að lítið hefur verið 

rannsakað hvernig upplifun foreldra er við upphaf skólagöngu 

barnanna.  
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Markmið og tilgangur þessarar rannsóknar er að athuga upplifun 

nokkurra foreldra barna með Downs-heilkenni af fyrsta ári barns í 

grunnskóla og að fá álit reyndra kennara á hvað það er sem mestu máli 

skiptir í þessu samhengi. Leitast verður sérstaklega við að svara 

tveimur spurningum, þær eru: Að hvaða meginþáttum þarf að hyggja 

þegar barn með Downs-heilkenni hefur grunnskólagöngu að mati 

foreldra og kennara? Einnig verður skoðað hvaða aðferðir hafa 

rannsóknir sýnt að skili árangri. Í þessum tilgangi var unnin eigindleg 

viðtalsrannsókn þar sem tekin voru viðtöl við mæður og kennara. Í 

ritgerðinni er lögð áhersla á skóla án aðgreiningar og að öll börnin sem 

um ræðir í rannsókninni ganga í almennan skóla í sínu hverfi. 

Verkefnið er ætlað til fræðslu fyrir kennara og aðra sem málið varðar. 

Þegar einstaklingur eignast barn fara fyrstu dagar og mánuðir í 

að kynnast barninu og þörfum þess. Þegar einstaklingur eignast fatlað 

barn krefst það enn meiri lærdóms. Þegar ég eignaðist dóttur mína 

fengum við allskyns bæklinga um heilkennið auk viðtala við lækna og 

annað fagfólk. Með tímanum jókst forvitnin um hvað sé nauðsynlegt í 

þessu samhengi og var þá gott að heyra reynslu annarra foreldra. 

Foreldrar barna með Downs-heilkenni eru eins og ein stór fjölskylda 

sem eru tilbúnir að deila reynslu sinni og aðstoða aðra. Þessi eiginleiki 

er greinilega bráðsmitandi og um leið og ég öðlast meiri þekkingu finn 

ég fyrir þörf til þess að miðla henni áfram og aðstoða aðra. Vonast ég 

því til að þessi ritgerð muni hjálpa sem flestum og verða til þess að 

allir leggi sig fram við að styrkja og styðja börn með Downs-heilkenni. 

Ég tek því undir með Halldóru Haraldsdóttur (2016, bls. 217) að virkni 

barnsins þarf að vera í hámarki og það er ekki foreldranna eða 

kennarans að ákveða fyrirfram hvað börnin geta eða geta ekki.  
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Lykilorð: Downs-heilkenni, erfiðleikar, styrkleikar, undirbúningur 

fyrir grunnskólagöngu, foreldrasamstarf. (Downs syndrome, 

difficulties, strengths, preparations, parents involvements).  

Verkefninu er skipt upp í fjóra meginkafla. Á eftir inngangi, í 

öðrum kafla er fræðileg umfjöllun þar sem fjallað er um skóla 

margbreytileikans, réttindi fatlaðra og hvað felst í heilkenninu. Þar á 

eftir koma kaflar tengdir námi og kennslu s.s. kennsluaðferðum, 

foreldrasamstarfi og hlutverki kennarans. Þriðji kafli snýst um 

rannsóknina t.d. rannsóknaraðferð, framkvæmd og úrvinnslu. Fjórði 

kafli hefur að geyma niðurstöður úr rannsókninni tengdar við fræðin 

ásamt kafla með umræðu. Fimmti kafli inniheldur umræðu þar sem 

niðurstöður rannsóknarinnar eru settar í samhengi við fræðin, þar á 

eftir er sjötti kafli sem eru lokaorð.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Með aukinni þekkingu og fræðslu um börn með Downs-heilkenni 

hafa þau fengið betri kennslu og eru nú mörg farin að ganga í sinn 

hverfisskóla. Rannsóknir hafa sýnt að börn með Downs-heilkenni ná 

góðum árangri ef þeim er kennt við eðlilegar kringumstæður eins og 

öðrum börnum. Rannsókn sem Julie Hughes (2006, bls. 1) greindi frá 

sýndi mikinn getumun á milli nemenda sem höfðu farið í sérskóla og 

þeirra sem gengu í venjulegan skóla en höfðu stuðning 25-30 klst. á 

viku. Sá sem gekk í venjulegan skóla og fékk stuðning var um tveimur 

árum á undan í málþroska og þremur árum á undan í lestri og skrift. 

Auk þess voru þau sterkari í stærðfræði, almennri kunnáttu og voru 

félagslega sjálfstæðari. Færni í tjáskiptum er grunnur að góðri andlegri 

líðan. Að geta tjáð hugsanir okkar og útskýrt hugmyndir er jafnframt 

grundvallarþáttur þess að geta tekið þátt í samfélaginu og eignast vini 

(Buckley, Bird, Sacks og Archer, 2006, bls. 57). Að vera hluti af 

samfélaginu skiptir máli fyrir alla og er þar mikilvægt að allir hafi 

jafnan rétt, tilheyri og upplifi sig sem hluta af heild þó að allir hafi ekki 

sama hlutverk (Armstrong, 2011, bls. 8)  

Börn læra hvert af öðru og þar eru börn með Downs-heilkenni 

ekki undanskilin. Þegar börn með Downs-heilkenni eru í almennri 

kennslustofu læra þau af hinum börnunum. Julie Hughes (2006, bls. 2) 

segir að væntingarnar til bekkjarins í heild sinni séu hærri og reglurnar 

og námsumhverfið betra í almennum skólum. Patricia Griffin og 
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Nicola Hart (e.d., bls. 3) taka í sama streng og segja að heilbrigð börn 

séu góðar fyrirmyndir og þeirra málþroski og læsi geti hjálpað börnum 

með Downs-heilkenni að ná lengra. 

2.1 Skóli margbreytileikans 

Fjölmenningarleg menntun og skóli án aðgreiningar eru 

hugmyndafræði sem felur meðal annars í sér umhyggju fyrir öllum 

börnum þar sem einblínt er á þátttöku og árangur allra barna. Ferlið að 

vinna gegn útilokun eða aðgreiningu er ef til vill eilíft en skiptir 

gríðarlega miklu máli þar sem allir eiga að hafa jöfn tækifæri til 

menntunar (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 26–27). 

Skóli án aðgreiningar eða skóli fyrir alla er útskýrður á Íslandi sem 

opinn skóli sem tekur við öllum nemendum í sínu skólahverfi. 

Skólanum er skylt að mæta einstaklingsþörfum allra. Skólinn hefur það 

markmið að stuðla að félagslegri blöndun nemenda og með því 

undirbúa nemendurna fyrir komandi ár sem þátttakendur í samfélaginu. 

Talið er að um 20% nemenda í almennum skólum hafi sérþarfir í námi 

og hegðunarerfiðleikar fara vaxandi og eykst því þörfin á 

einstaklingsmiðuðu námi enn frekar (Arthur Morthens og Gretar L. 

Marinósson, 2002). 

 Í inngangi var hugtakið skóli án aðgreiningar skilgreint fremur 

vítt og ekki eru allir sammála um merkingu þess. Hugtök sem hafa 

verið notuð hér á landi tengd skóla án aðgreiningar eru meðal annarra 

blöndun, samskipan, einstaklingskennsla og jafnvel sérkennsla. 

Merking hugtaksins er enn að þróast og má túlka sem lýðræðislega 

nálgun í skólastarfi sem leiðir af sér gæði og jafnræði fyrir börn. Í 
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fyrirrúmi er þátttaka ólíkra nemenda. Hugtakið sjálft er erfitt að færa 

yfir á íslensku og skóli eða nám án aðgreiningar er frekar þungt og 

óþjált því er oft talað um skóla margbreytileikans. Hugtakið skóli 

margbreytileikans er víðara og ekki einungis vísað til fatlana eða 

sérþarfa heldur vísar það til þess að allt skólastarfið sé skipulagt þannig 

að fjölbreytni sé norm og nái einnig yfir fjölbreytni í menningu, 

kynhegðun, tungu og trú (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 

2016, bls. 23–24). Ólafur Páll Jónsson (2016, bls. 95–96) og Snæfríður 

Þóra Egilson  (2016, bls. 118–119) segja að það sé ekki svo einfalt að 

skóli margbreytileikans sé opinn öllum og öll börn velkomin. Það er 

ekki þar með sagt að allir séu með þótt allir séu á staðnum (Ólafur Páll 

Jónsson 2016, bls. 95). Allir geta lent í því að verða utangátta þó að 

þeir séu með í hópnum. Sum börn upplifa það að vera ekki hluti af 

skólasamfélaginu, það er ekki nóg að þau mæti í skólann með hinum 

börnunum, séu í sömu tímum og fari í frímínútur á sömu skólalóð. 

Snæfríður Þóra Egilson (2016, bls. 117, 119, 123) segir helsta vanda 

fatlaðra nemenda við að komast inn í skólasamfélagið vera 

þekkingarleysi, neikvæð viðhorf, ósveigjanlegt skipulag og 

óaðgengilegar byggingar. Um leið og þessi atriði eru löguð líður 

börnunum betur og þau falla betur inn í hópinn. Þegar talað hefur verið 

við kennara um þátttöku nemenda horfa þeir á daglega rútínu 

bekkjarins og frammistöðu nemenda í náminu. Foreldrarnir aftur á 

móti setja félagslega stöðu og líðan barnsins alltaf í efsta sæti. Það 

besta sem hægt er að gera fyrir barnið er að hafa það með í ráðum við 

skipulag eins og kostur er. Upplifun barnsins og fullorðinna getur verið 

mjög ólík og getur haft ólík forgangsatriði. Þó að álit foreldra og 
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kennara sé mikilvægt skiptir miklu máli að hlusta á hugmyndir 

barnsins, ef það getur tjáð sig.  

Viðhorf kennara og skólasamfélagsins til fjölbreytts 

nemendahóps skiptir miklu máli í því hvernig unnið er með börnin og 

hvort unnið sé með styrkleika hvers og eins. Ef kennari lítur svo á að 

verkefni séu til þess að takast á við í staðinn fyrir að sjá þau sem 

hindrun er líklegra að öllum nemendum vegni betur. Öll börn í skóla 

án aðgreiningar eiga jafnan rétt til náms þótt allir séu ekki að læra það 

sama heldur fái námsefni við hæfi og að þau kynnist fjölbreyttum 

kennsluaðferðum. Til þess þarf þó kennarinn að skipuleggja námið svo 

allir geti tekið þátt, náð árangri og nýtt styrkleika sína (Jóhanna 

Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010, bls. 2–4, 7).  

2.2 Réttindi fatlaðra 

Þann 1. október 2018 tóku gildi ný lög um þjónustu við fatlað 

fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Þar segir í 13. grein að 

nauðsynlegt sé að veita fötluðum börnum þjónustu svo þau geti notið 

mannréttinda líkt og önnur börn. Þjónustan á að stefna að því að börn 

geti lifað sjálfstæðu lífi og tekið þátt í samfélaginu. Fötluð börn eiga að 

njóta menntunar, þjálfunar og tómstunda. Í hverju tilviki fyrir sig þarf 

að horfa í hvað sé einstaklingnum fyrir bestu og stuðlað sé að 

félagslegri aðlögun og þroska. Þá þurfa fjölskyldur fatlaðra barna að fá 

þjónustu við hæfi. í 27. grein kemur fram að starfsfólk sem sinnir 

þjónustu við fatlað fólk verði að gæta þess að sýna fulla virðingu fyrir 

viðkomandi og standa vörð um hagsmuni þess (Lög um þjónustu við 

fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018). 
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Samkvæmt lögum er grunnskólum skylt að mennta öll börn 

bæði í bóklegu, verklegu og listnámi og þetta á við um öll börn, bæði 

fötluð og ófötluð (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 33). 

Grundvallarþáttur í lífi hvers manns er að tilheyra hópi. Það 

veltur að mestu leyti á kennaranum hvernig tekst að tryggja það að allir 

nemendur séu virkir þátttakendur. Skipulag kennarans ræður því hvort 

hver og einn nemandi sé virtur, viðurkenndur og metinn að 

verðleikum. Virk þátttaka allra stuðlar að víðsýni og kemur í veg fyrir 

félagslega útilokun nemenda (Halldóra Haraldsdóttir, 2016, bls. 214). 

2.3 Downs-heilkenni 

Af hundruðum tegunda af litningagöllum er Downs-heilkenni 

algengasti litningagallinn en hann verður til þegar auka eintak er af 

litningi númer 21 í frumum barnsins. Einstaklingar með Downs-

heilkenni eru langt frá því að vera einsleitur hópur þótt þroskamynstur 

þeirra og ýmis útlitseinkenni séu sérkennandi. Hreyfiþroski barna með 

heilkennið er seinni miðað við börn almennt en það orsakast vegna 

lágrar vöðvaspennu og of hreyfanlegra liðamóta. Flest börn með 

Downs-heilkenni ná tökum á talmáli með góðri þjálfun en eru yfirleitt 

sein til máls. Ástæðan fyrir því eru líkamlegir kvillar en munnholið er 

þröngt og því lítið pláss fyrir tunguna, einnig er vöðvaspennan lág í 

koki og andlitsvöðvum. Þau eru einnig oft með skerta heyrn sem hefur 

áhrif á máltökuna. Þó svo að talmál þeirra og tjáning sé seinni til er 

málskilningur þeirra yfirleitt sterkari og þeim því kennt tákn með tali. 

Geðrænir kvillar eru algengari en hjá öðrum og eru ýmsar ofvirkni- og 
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hegðunarraskanir algengastar (Solveig Sigurðardóttir, 2001; Roberts, 

Price og Malkin, 2007, bls. 27–28).  

 Börn með Downs-heilkenni hafa yfirleitt gott sjónminni og eru 

flink að læra og nota tákn til að tjá sig. Það sem kemur þeim einna 

lengst er að flest hafa sterkan vilja til að læra af jafningjum sínum og 

læra með því að herma eftir hegðun annarra. Það sem aftrar þeim er 

algeng heyrnarskerðing eða sjónskerðing ásamt málerfiðleikum (Hart 

og Griffin, e.d., bls. 3). 

Rannsóknir í þróunarsálfræði hafa sýnt fram á að 

greindarvísitala barna með Downs-heilkenni lækkar fyrstu árin ef 

skortur er á örvun. Yfirleitt greinist barn strax eða fljótlega eftir 

fæðingu og er því ekkert til fyrirstöðu að byrja snemmtæka íhlutun til 

að auka vitsmunaþroska og koma í veg fyrir afturför. Mikilvægt er að 

íhlutunin sé unnin í samvinnu við foreldra barnsins (Tryggvi 

Sigurðsson, 2008, bls. 119–123). Þegar barn eldist og færist upp í 

grunnskóla á það sama við um námslega þætti eins og þroskaþætti. 

Vitað er að börn með Downs-heilkenni eiga í erfiðleikum með lestur 

og er því mikilvægt að byrja strax með íhlutun (Helga 

Sigurmundsdóttir, e.d.). Til þess að unnið sé rétt með einstaklinga 

þurfa fagmenn sem vinna með barninu að vera upplýstir og nota 

aðferðir sem skila mestum árangri hverju sinni. Ekki er nóg að sá sem 

sér um kennsluna þekki vel kennslufræði heldur þarf hann að kynna sér 

einkenni heilkennisins og hvaða aðferðir henti best (Tryggvi 

Sigurðsson, 2008, bls. 123). 
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2.3.1 Snemmtæk íhlutun 

Í lögum um þjónustu við fatlað fólk sem tók gildi þann 1. október 

2018 segir að snemmtæk íhlutun sé mikilvæg og verði starfsmenn sem 

sinna fötluðum einstaklingi þess varir að um einhverja skerðingu sé að 

ræða sé mikilvægt að grípa strax inn í og upplýsa forráðamenn (Lög 

um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 

38/2018). 

 Snemmtæk íhlutun (e.early intervention) vísar til inngrips sem 

framkvæmt er snemma á lífsleiðinni, ekki endilega um leið og barnið 

fæðist og ekki eitthvað sem gert er með hraði (Tryggvi Sigurðsson, 

2003). Hugtakið er víðtækt en er oftast notað í því samhengi að veitt sé 

auka þjónusta, kennsla eða þjálfun í hvers kyns aðstæðum ef þörf er á. 

Mælt er með að sú aðstoð fari alltaf fram við eðlilegar aðstæður 

barnsins og við þær aðstæður sem þykja eðlilegar fyrir ófatlaða 

jafnaldra (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008, bls. 128–129). 

Hafa verður í huga að Downs-heilkenni er ein af fáum 

fötlunum þar sem hægt er að gera sér í hugarlund hverjir 

námsörðugleikarnir verða strax við fæðingu (Wishart, 2005, bls. 90). 

Snemmtæk íhlutun er mjög mikilvæg og rannsókn sýndi að ef byrjað 

er strax frá fyrsta mánuði að vinna með börn með Downs-heilkenni 

virkjar það börnin og þau verða fljótari til tjáskipta. Snemmtæk íhlutun 

í tjáskiptum er þar sérstaklega mikilvæg því þegar barn með Downs-

heilkenni fæðist er strax vitað að það mun eiga í vandræðum með 

tjáningu og því hægt að byrja strax að virkja þau. Öll börn með 

Downs-heilkenni þurfa t.d. á talkennslu að halda til þess að styrkja þau 
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á því stigi sem þau eru, læra að nota styrkleika sína og styrkja 

veikleika sína (Roberts, o.fl., 2007, bls. 31).  

Vegna þess hversu börnin eru lengi að ná talmálinu er oftast 

byrjað snemma að nota Tákn með tali til þess að þau geti tjáð sig og þó 

að þau hafi náð einhverri færni í að tala eru þau lengi óskýr og því 

æskilegt að nota táknin með áfram (Wishart, 2005, bls. 84).  

Tákn með tali (TMT) er tjáskiptaaðferð sem hentar nemendum 

með mál- og talerfiðleika af ólíkum orsökum. Um er að ræða einföld 

hreyfitákn s.s. bendingar, látbragð og svipbrigði. Táknin eru notuð með 

talmáli sem leiðir til þess að hinn fullorðni sem notar táknin hægir 

mjög á talinu þannig að það verður skýrara og auk þess gera táknin 

málið sýnilegt. Lykilorð hverrar setningar er táknað en ekki hvert 

einasta orð ólíkt táknmáli heyrnarlausra (Sigrún Grendal Magnúsdóttir, 

2018). 

Aldur barns skiptir hvað mestu máli þegar kemur að 

snemmtækri íhlutun, því yngra sem barnið er þegar hún byrjar því 

betra. Þátttaka foreldranna skiptir einnig gríðarlega miklu máli við 

þjálfun og kennslu, en foreldrar þurfa stuðning og kennslu sérfræðinga. 

Einnig er það magn og gæði íhlutunarinnar sem skiptir máli. 

Sérfræðingar og foreldrar ættu að setja sér markmið í sameiningu og 

ákveða hvaða leiðir sé best að fara til þess að uppfylla þessi markmið, 

með áhugamál og styrkleika barnsins í huga. Einstaklingsmiðaðar 

áætlanir, aðlaga umhverfið að barninu og hafa skal í huga að börn læra 

mest í gegnum leik við eðlilegar aðstæður (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008, 

bls. 130). 
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2.3.3 Málþroski 

Málið er samskiptaform sem byggt er á táknkerfi sem gerir fólki 

kleift að eiga tjáskipti hvert við annað, svo sem að koma hugsunum, 

tilfinningum og skoðunum á framfæri (Pence Turnbull og Justice, 

2012, bls. 4). Í kaflanum verður fyrst farið yfir þætti máls og síðan 

koma nokkrar hugmyndir að kennsluaðferðum sem hægt er að fylgja. 

Málið er byggt upp af fimm meginþáttum sem allir gegna 

mikilvægu hlutverki. Þeir eru; merking (e. semantic) sem vísar til 

orðaforða og skilnings á texta; hljóðkerfi (e. phonology) sem beinist að 

málhljóðum og reglum um hvernig þau tengjast saman í orð; 

setningafræði (e. syntax) sem setur reglur um hvernig orð raðast saman 

í setningar, málsgreinar og frásagnir; myndunarfræði (e. morphology) 

sem gefur til kynna hvernig orð megi beygjast og orðhlutar mega 

tengjast saman í orð og; málnotkun (e. pragmatic) sem vísar til 

tjáskipta og færni til að nota málið í ólíkum félagslegum aðstæðum 

(Pence Turnbull og Justice, 2012, bls. 77–115). Þegar börn hefja 

grunnskólanám hafa þau náð grunnþáttum máls. Þau skilja almennt, 

daglegt mál og geta gert sig skiljanleg í samræðu en misvel í frásögn 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004). Langflest börn hafa náð tökum á 

framburði málhljóða og beita helstu málfræðireglum í talmáli. Það er 

hins vegar mjög mikill einstaklingsmunur á milli barna á sama aldri og 

getur hann tekið til allra málþátta. Rannsóknir á enskumælandi börnum 

hafa gefið til kynna orðaforða frá sex þúsund til fjórtán þúsund orð við 

upphaf grunnskólagöngu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2018). 

Niðurstöður rannsóknar Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2004) sýndu 

fjögurra ára þroskamun hjá fimm ára börnum í frásagnarfærni. 
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Orðaforði er afar mikilvægur fyrir bæði skilning á talmáli og lesmáli. 

Slakur málskilningur hefur bein áhrif á færni á máltjáningu. 

Hljóðkerfiserfiðleikar geta komið fram í erfiðleikum með framburð á 

orðum, að greina á milli líkra málhljóða og geta því einnig haft áhrif á 

umskráningu þegar kemur að lestrarnámi. Erfiðleikar með 

setningabyggingu og beygingarform eða málfræði leiða til þess að 

setningar verða stuttar, að smáorðum er sleppt og að beygingar verða 

ófullkomnar (Pence Turnbull og Justice, 2012, bls. 77–115). 

Sökum þessara málerfiðleika sem talað var um hér fyrir ofan 

eru börn með Downs-heilkenni lengi að þróa mál sitt og tala oft mjög 

óskýrt sem getur verið erfitt í daglegum athöfnum. Í kringum þriggja 

ára aldur eru flest börn orðin vel skiljanleg en það getur verið ævilangt 

verkefni fyrir einstaklinga með Downs-heilkenni að tala skýrt. Hér 

verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsókna á máli barna með 

Downs-heilkenni en þess ber að geta að niðurstöðum rannsókna ber þó 

ekki alltaf saman. Einstaklingsmunur er á málskilningi barna með 

Downs-heilkenni en skilningur er á meðal styrkleika þeirra í máli. 

Setningamyndun og beygingar, eða málfræði, er sérstaklega erfið hjá 

börnum með Downs-heilkenni og þróast mun hægar en til dæmis 

orðaforði. Þó að þau hafi orðin yfir það sem þau vilja segja eiga þau 

erfitt með málfræði. Þau átta sig til dæmis, mörg hver ekki á muninum 

á nútíð og þátíð fyrr en seint í málþroskaferlinu og fallbeygja ekki rétt. 

Jafnframt eiga þau erfitt með rétta orðaröð við myndun setninga og tala 

gjarnan í skeytastíl, nota eitt til tvö orð í senn fyrstu árin. Setningar 

lengjast síðan eftir því sem árin líða þrátt fyrir að þær nái ekki 

meðallengd setninga yngri barna sem eru á sama stigi í hugrænum 
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þroska. En þessi þáttur máls heldur áfram að þróast fram á fullorðinsár 

(Roberts o.fl., 2007, bls. 28–29). Í rannsókn Berglund, Eriksson og 

Johansson (2001, bls. 181) var málþroski 330 barna með Downs-

heilkenni skoðaður. Í ljós kom að tákn með tali var þeim gífurlega 

mikilvægt allan tímann en elstu börnin í rannsókninni voru 5,6 ára og 

allan tímann notuðu þau fleiri tákn fremur en orð. Af þeim 330 börnum 

sem fylgst var með notuðu 73% eins árs barna tákn til að tjá sig. Þessi 

rannsókn sýndi að fyrsta orðið hjá börnum með Downs-heilkenni kom 

í kringum 18 mánaða aldur. Í samantektarrannsókn Roberts o.fl. (2007, 

bls. 27) kom fram að heilbrigð börn nota bendingar, tákn, hljóð og 

svipbrigði til að tjá sig á aldrinum 12-18 mánaða en fara fljótlega eftir 

það að geta tjáð sig með orðum en börn með Downs-heilkenni geta 

verið á þessu málþroskastigi í nokkur ár og sum eru á þessu stigi allt 

sitt líf.  

Berglund o.fl. (2001, bls. 183–190) báru saman þriggja ára 

börn með Downs-heilkenni og heilbrigð eins og hálfs árs gömul börn. 

Niðurstaðan sýndi svipaðan hugsunarhátt en orðaforði barnanna með 

Downs-heilkenni var minni en hjá hinum. Svipaður orðaforði var hjá 

börnum 3,8 ára með Downs-heilkenni og eins og hálfsárs gömlum 

börnum sem ekki voru með heilkennið. Fimm ára gömul börn með 

Downs-heilkenni skoruðu svipað og heilbrigð tveggja og hálfs árs 

gömul börn í málþroska og andlegum þroska. Þegar börn með Downs-

heilkenni voru borin saman við önnur börn sem höfðu sama orðaforða 

var ekki mikill munur á málnotkun þeirra. 

Eins og áður hefur komið fram vísar málnotkun til notkunar 

tungumálsins í félagslegu samhengi, svo sem að segja frá, biðja um 

hluti eða mótmæla. Öfugt við málfræði, orðaforða og setningafræði eru 
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börn með Downs-heilkenni frekar sterk í málnotkun þrátt fyrir að 

rannsóknir sýni ekki alltaf sömu niðurstöður. Í rannsókn um samskipti 

barna með Downs-heilkenni við mæður sínar kom í ljós að þau notuðu 

sömu samskiptaleiðir og önnur börn á sama málþroskastigi. Aftur á 

móti þegar fylgst var með málnotkun barna með Downs-heilkenni kom 

í ljós að þau spurðu færri spurninga en önnur börn á sama aldri, þau 

tóku hins vegar jafn mikinn þátt í umræðunum og svöruðu með sama 

hætti. Þau héldu sig betur við umræðuefnið heldur en hin börnin á 

sama málþroskastigi og svöruðu fullorðnum betur og á viðeigandi hátt. 

Þegar gerð var önnur rannsókn á meðal 29 stráka á sama 

málþroskastigi og strákar með Downs-heilkenni bornir saman við aðra 

stráka kom fram að þeir héldu sig verr við umræðuefnið. Svo hafa 

verður í huga að niðurstöður einnar rannsóknar geta verið þveröfugar 

við niðurstöður þeirrar næstu. Þegar skoðaður var munur á frásögn 

barna með Downs-heilkenni ef þau notuðu sjónræn hjálpargögn líkt og 

bækur eða hljóðlausar myndir eða ef þau höfðu ekkert sér til stuðnings 

kom í ljós mikill munur. Þeim gekk mun betur að segja sögu ef þau 

höfðu sjónrænan stuðning (Roberts, o.fl., 2007, bls. 30). Skilning á 

sögum og texta er hægt að þjálfa á ýmsan máta t.d. með 

hlutverkaleikjum, brúðuleikhúsi, endursegja söguna og tala um 

spurnarorðin, hvernig, hvað, hver, hvar og hvenær. Mikilvægt er að 

ræða sérstaklega mikið um söguna s.s. sögupersónur, upphaf og endi, 

það er að leggja áherslu á sögubyggingu, í hvaða röð sagan gerist. Ekki 

má þó vanmeta skilning barnsins á textanum þó að það geti ekki svarað 

spurningum. Þeim reynist oft erfitt að tímasetja sögur eða atburði og 

þarf því að fara sérstaklega yfir það með þeim þegar sagan krefst 

tímasetningar (Hart og Griffin, e.d., bls. 16). 
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Hafa verður í huga að málerfiðleikar haldast í hendur við 

hegðunarerfiðleika. Meiri líkur eru á hegðunarerfiðleikum hjá þeim 

nemendum sem eiga erfitt með tjá sig, þá myndast pirringur sem getur 

komið út í slæmri hegðun (Buckley, o.fl., 2006, bls. 60). 

Auðveld leið til þess að hjálpa nemendum með málerfiðleika er 

að foreldrar lesi daglega fyrir börn sín, útskýri og eigi góðar samræður, 

sú leið getur skipt sköpum fyrir nám barnanna (Bjartey Sigurðardóttir, 

2007). Einnig þurfa kennarar að vera meðvitaðir um að hlusta og tala 

við börnin, syngja, kenna þeim rím og vísur en einnig að hvetja þau til 

skapandi þátta eins og að semja sögur. Bækur sem unnið er með þurfa 

að hæfa þroska barnanna en ekki vera of auðveldar né of þungar. 

Samræður um sögurnar eða orðaforðann og spá fyrir um framhald og 

sögulok, ásamt útskýringum er góð leið (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.-

a).  

2.4 Nám og kennsla 

Mál og læsi eru grundvallarþættir náms og mikilvægt er að rækta 

þá þætti til þess að styrkja getu einstaklinga í framtíðinni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 7). Félagsleg þátttaka skiptir 

miklu máli fyrir líðan barna og er hluti af þroskaferli þeirra. Börn læra 

mest í gegn um leik með félögum sínum, skólastarfið, lestur og aðra 

tómstundaiðju. Leikir barna eru ekki einungis mikilvægir fyrir líðan 

barna heldur myndast vinskapur í gegn um þá. Gerður Gústavsdóttir, 

Helga Guðjónsdóttir og Valrós Sigurbjörnsdóttir (2006, bls. 33) sögðu 

frá rannsókn Kristínar Björnsdóttur sem leiddi í ljós að þeir unglingar 

sem eiga vini geta frekar sett sig í spor annarra og virt skoðanir 
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annarra. Vináttubönd hafa mikil áhrif á andlegan og félagslegan þroska 

barna.   

Tjáskipti eru okkur bæði mikilvæg, eðlileg og í flestum 

tilvikum áreynslulaus. Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að málerfiðleikar 

hafa mikil áhrif á hegðun og tilfinningar barna og sumir bera þess enn 

merki á fullorðinsárum því málerfiðleikar leiða oft til 

samskiptaerfiðleika sem eldast ekki alltaf af fólki (Þóra Sæunn 

Úlfsdóttir, 2013). Málið er undirstaða náms og félagslegra samskipta 

(Bjartey Sigurðardóttir, 2007; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2018).  

Þó að nemendur með Downs-heilkenni hafi erfiðleika sem eru 

sérstaklega tengdir heilkenninu eru margir erfiðleikanna þeir sömu og 

hjá öðrum börnum sem glíma við námsörðugleika. Námserfiðleikunum 

er gjarnan skipt upp í væga, miðlungs eða alvarlega og geta börn með 

Downs-heilkenni dreifst á öll þessi stig. Oft telur fólk að einstaklingar 

með Downs-heilkenni hafi sömu þarfir og glími við sömu erfiðleika en 

það er svo fjarri lagi því börn með Downs-heilkenni eru jafn misjöfn 

og önnur börn. Því er mikilvægt að ætlast ekki til of lítils af þeim. En 

þó þurfa væntingarnar að vera raunhæfar og kennari þarf að gera sér 

grein fyrir því að framfarir komi hægt og sígandi (Wishart, 2005, bls. 

81–83). 

Börn með Downs-heilkenni eiga oft í erfiðleikum með 

grófhreyfingar sem veldur því að þau geta verið klaufsk og eru lengi að 

læra að ganga. Þau eiga einnig í erfiðleikum með fínhreyfingar sem 

getur m.a. komið niður á nákvæmnisvinnu eins og skrift. Mikilvægt er 

að þjálfa þau með ýmiss konar aðferðum s.s. að perla, kubba, mála og 

púsla. Fjölbreyttar aðferðir í kennslu geta einnig hjálpað þeim t.d. með 

því að nota fjölbreytt skriffæri, skrifa á töflu, krítartöflu, skrifa í sand, 
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skrifa í ipad eða tölvu, þetta eru allt leiðir sem gera skrifin meira 

spennandi (Hart og Griffin, e.d., bls. 16).  

Ingvar Sigurgeirsson (2013, bls. 12–13) skilgreinir hugtakið 

kennsluaðferð á þessa leið: „Kennsluaðferð er skilgreind sem það 

skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við 

nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri 

það sem að er keppt.“ Kennsluaðferðir skipta tugum eða hundruðum 

og hver og einn kennari getur mótað þær eins og hentar hverju sinni. 

Reynt hefur verið að rannsaka hvaða aðferð sé best en ljóst er að 

kennarar þurfa að þekkja ýmsar aðferðir og beita þeim á víxl. Engin 

niðurstaða hefur komið um hvort einhver ein aðferð sé betri en önnur. 

Það er ekki einungis val aðferðarinnar sem skiptir máli heldur hvernig 

hún er framkvæmd með hliðsjón af ólíkum námsleiðum nemenda. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls. 132) segir að mikilvægt sé að hafa fjölbreytni í huga þegar verið er 

að skipuleggja kennslu. Nemendur þurfa að upplifa notalegt umhverfi í 

skólastofunni og finna fyrir öryggi. Nemendur eiga að fá ögrandi 

viðfangsefni sem stuðla að þroska sjálfstæðis.  

2.4.1 TEACCH 

TEACCH (Treatment and education of Autistic and related 

communication handicapped children)  eða meðferð og kennsla 

einhverfra og annarra með skyldar boðskipta-truflanir. Í upphafi var 

skipulagið þróað fyrir nemendur með einhverfu og átti að koma til 

móts við erfiðleika þeirra í tengslum við tjáningu, raðminni og 

erfiðleika með að höndla breytingar í umhverfi. TEACCH hentar hins 
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vegar breiðari hópi barna sem eiga í erfiðleikum með skipulag og 

tjáskipti.  

Markmið með TEACCH er að efla sjálfstæði og öryggi nemenda með 

skipulögðum vinnubrögðum og mikilli áherslu á sjónrænar 

vísbendingar bæði í umhverfi og í viðfangsefnum. Sjónræna skipulagið 

hjálpar nemendum að skilja umhverfi sitt og viðfangsefni betur en ella 

og hefur þar með jákvæð áhrif á námsframvindu og sjálfsstjórn. 

Námsumhverfið þarf að vera skipulagt á skýran máta og myndrænt 

dagsskipulag segir einstaklingnum hvað hann á að gera hverju sinni, 

hvenær, hvar og með hverjum og veitir þannig öryggi og dregur úr 

kvíða (Fjóla Þorvaldsdóttir, e.d.; Stephen Edelson, e.d.). 

2.4.2 Karlstaðlíkanið  

Svokallað Karlstaðlíkan er hugmynd sem byrjað var að þróa árið 

1970 af Iréne Johannsson en hún var prófessor við Háskólann í 

Karlstað í Svíþjóð. Markmið hennar með líkaninu var að leita jafnréttis 

og réttlætis fyrir börn með fatlanir. Hún vildi stuðla að góðu lífi fyrir 

þau með virðingu, þátttöku og jafnvægi að leiðarljósi (Johansson, e.d.-

a). Karlstað líkanið var í upphafi þróað fyrir börn með Downs-

heilkenni en hentar öllum börnum sem þurfa aðstoð vegna 

málerfiðleika (Johansson, e.d.-b). 

Líkanið nær til allra þátta máls. Unnið er með orðaforða frá 

auðlærðum nafnorðum og sagnorðum til flókinna hugtaka. Unnið er 

með setningabyggingu frá því að barn getur tengt saman eitt orð ásamt 

bendingu eða tákni. Jafnframt er unnið frá máli til læsis t.d. með því að 

hafa virkan orðaforða í ákveðinn tíma (Karlstadmodellen, e.d.).  
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Fyrsta og meginmarkmið líkansins er samskipti og að þróa mál og 

læsi sem leiðir til félagslegra samskipta í talmáli og skrifmáli svo þeir 

verði sjálfstæðir á fullorðinsárum. Í öðru lagi að efla hugræna færni til 

þess að leysa vandamál og þjálfa minni og hugsanaferli. Í þriðja lagi að 

þeir sem umgangast barnið, geti átt í samskiptum við það til þess að 

styrkja og hvetja það til þroska (Ingemarsson og Ovstebo, e.d., bls. 1–

2). Iréne Johansson telur að börn með Downs-heilkenni geti náð lengra 

í málþroska en margir halda. Hún byggir kenninguna á því að nám fari 

fram í félagslegum samskiptum. Þá þarf virkni barnsins að vera í 

hámarki og það er ekki foreldranna eða kennarans að ákveða fyrir fram 

hvað börnin geta eða geta ekki. Hún vill meina að nemendur geti 

tileinkað sér ritmál eins og talmál. Á hverju mál- og læsisþroskastigi 

eru markmið sem síðan eru löguð að þörfum viðkomandi einstaklings. 

Markmiðin eru skipulögð í 6 til 8 vikur í senn af foreldrum og 

kennurum. Einstaklingar með Downs-heilkenni hafa ólíka hæfileika og 

áhugamál en mörg eru sterk á sjónsviðinu sem reynist þeim vel við 

heilorðalestur og ná þannig árangri í lestri (Halldóra Haraldsdóttir, 

2016, bls. 217). Barnið á aldrei að vera aðgerðalaus viðtakandi eða 

áhorfandi heldur virkt og læra af eigin reynslu. Vilji barnsins til þess 

að læra, t.d. í gegnum leik er mjög áhrifarík aðferð og gerir þjálfunina 

áhugaverða. Þjálfunin á að snúa að stöðu barnsins, þörfum og 

áhugamálum (Ingemarsson og Ovstebo, e.d., bls. 4). 

Áður fyrr var börnum með málerfiðleika vísað til sérfræðinga 

og vandamálið sett í þeirra hendur. Hugmyndafræði Iréne snýst um að 

gera alla í umhverfi barnsins að sérfræðingum og nýta styrk þeirra til 

að þjálfa barnið, fjölskyldan er þar í fyrirrúmi. Lífið snýst um 

sambönd, þátttöku, félagsskap og vinnu með öðrum, talkennslan fer 
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fram í þessu umhverfi. Því stærri sem hópurinn er í kringum barnið 

sem getur haft samskipti við það á þess stigi því betra (Monica 

Ingemarsson og Bjorg Ovstebo, e.d., bls. 4–5). 

 Fólkið sem barnið umgengst eru fyrirmyndir þess og eiga 

að hvetja barnið til þess að vilja ná lengra í tjá- og samskiptum. En þá 

þarf fólkið að vera meðvitað um það og þjálfað í þeim aðferðum sem 

henta best til þess að þjálfa hlustun og eftirtekt barnsins. Samskipti eru 

margþætt og felast meðal annars í leik, að hlusta, horfa, herma eftir og 

snerta. Barnið þarf að öðlast góðan orðaforða sem tengist þörfum þess, 

tilfinningum, hugsunum og orðum sem tengjast daglegu lífi. Vinnan 

krefst þess að unnið sé með málhljóð, myndir og sjónræn tákn og 

hreyfitákn þannig lærir barnið merkingu og form orðanna 

(Ingemarsson og Ovstebo, e.d., bls. 8–9). 

Þegar barnið er komið á það stig að setja saman orð og mynda 

setningar mælir Iréne með aðferð þar sem bygging setninganna er sett 

fram á sjónrænan hátt. Byrjað er með einfalda setningagerð; frumlag, 

umsögn og andlag. Hver flokkur fær sinn lit. Mynd af orðinu og  

orðmyndin er skráð á tilheyrandi litaspjald og raðað í rétta orðaröð á 

strimil. Þegar barnið hefur lært muninn á þessum orðum fer það að 

geta flokkað orðin og áttað sig á þýðingu þeirra og hefur með því náð 

grunni í setningabyggingu. Meginþáttur í því að ná árangri í 

setningabyggingu er orðaforði og besta leiðin til að auka orðaforða er 

að lesa fyrir barnið bæði sögur og vísur, syngja og gera áætlun um 

hvaða orð skal leggja áherslu á hverju sinni (Ingemarsson og Ovstebo, 

e.d., bls. 11–12). 

Samkvæmt Karlstaðlíkaninu eru fjölskyldan og nánasta 

umhverfi það sem skiptir meginmáli í talnámi. Í líkaninu er sjónum 
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beint að samvinnu. Fyrir nemendur sem eiga erfitt með nám er fyrsta 

skrefið að gera námið skemmtilegt, því það að læra á að vera 

skemmtilegt. Þá er gott að velja verkefni sem vekur áhuga. Karlstað 

líkanið hefur þróað eigið efni til að örva málfærni, en horft er til 

einstaklingsreynslu og þarfa (Johansson, e.d.-b). 

2.4.3 Lestur 

Málið er fyrst og fremst samskiptatæki en það er líka tengt öðrum 

þroskaþáttum. Málið tengist vitsmunaþroska barna, það er verkfæri 

hugsunar (Vygotsky, 1986) og þannig byggir bóklegt nám á máli, til 

dæmis liggur málskilningur til grundvallar lesskilningi og ritun og 

gegnir því mikilvægu hlutverki í upplýsingaöflun og miðlun.  

Rannsókn var gerð í Bretlandi og fylgst með börnum með 

Downs-heilkenni í almennum skólum og hæglæsum börnum sem 

höfðu öll fengið lestrarkennslu frá fjögurra ára aldri. Börn með Downs-

heilkenni og hæglæs börn voru skoðuð saman og þó að börn með 

Downs-heilkenni fengju stuðning var ekki gerð nein sérstök 

lestraráætlun fyrir þau (Byrne, MacDonald og Buckley, 2002, bls. 

516). Ekki var mikill munur á milli barnanna þegar þau lásu stök orð 

en hæglæsu börnin voru sterkari í að stafa orðin og í lestrarskilningi og 

auk þess höfðu þau mun meiri orðaforða. Börnin með Downs-

heilkenni sýndu hægari framfarir og litla bætingu á orðaforða frá 

leikskóla og upp í fyrsta bekk en þegar þau voru komin upp í annan 

bekk bættu þau sig töluvert í orðaforða (Byrne o.fl., 2002, bls. 520). Þó 

að börnin með Downs-heilkenni fylgdu ágætlega hæglæsu börnunum í 
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sambandi við lestur voru þau töluvert slakari í málnotkun, að stafa orð 

og minni þeirra var slakara (Byrne o.fl., 2002, bls. 523–526).  

Ekki er mælt með að fara strax með börn með Downs-heilkenni 

í að hljóða sig í gegnum orð heldur byrja á að læra orðin eftir minni. 

Það eru tvær aðferðir sem henta sérstaklega vel fyrir nemendur með 

Downs-heilkenni en það er „sjá-læra“ aðferðin en þar er stuðst við 

sjónminni. Þessi aðferð hentar sérstaklega vel ungum börnum og hefur 

sýnt framfarir hjá þeim. Aðferðin „lesa-orð - útskýra“ hentar betur hjá 

eldri börnum. Sú aðferð byggist á miklum samræðum í kring um orðin 

ásamt því að tengja við fyrri þekkingu og reynslu barnsins (Hart og 

Griffin, e.d., bls. 16).  

Rannsókn Cossu o.fl. (sem vísað er til í Snowling, Nash og 

Henderson, 2008) um læsiskennslu barna með Downs-heilkenni komst 

að sömu niðurstöðu, þ.e. að orðakennsla studd sjónminni henti börnum 

með Downs-heilkenni betur en hljóðaaðferð. Hljóðkerfisvitund barna 

með Downs-heilkenni er slök en þó einhver og því er hægt að vinna 

með hana samhliða. Flest börnin sem tóku þátt í rannsókninni gátu 

greint fyrsta bókstaf í orði en áttu í erfiðleikum með að greina orð sem 

ríma. Hvort tveggja slök hljóðkerfisvitund og slakur orðaforði flækja 

lestrarkennsluna. Börn með Downs-heilkenni eru misjöfn og þó að 

flest eigi í erfiðleikum með þetta gengur einstaka börnum þetta 

ágætlega (Snowling, o.fl., 2008, bls. 62–63).  

Eins og vitað er ber rannsóknum ekki alltaf saman en rannsókn 

Snowling, o.fl. (2008, bls. 64) sýndi að það væri frekar slakur 

orðaforði sem aftraði börnum með Downs-heilkenni í lestri fremur en 

slök hljóðkerfisvitund. Heilorðalestur hefur vissulega ákveðin takmörk 

því erfitt er að lesa alfarið með þeirri aðferð þótt hún sé talin heppileg í 
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byrjun. En það er mikilvægt að geta umskráð texta þegar farið er að 

lesa meira. Cupples og Lacono (2002, bls. 15) fylgdust með sjö 

börnum með Downs-heilkenni í 6 vikna prógrammi þar sem þeim var 

skipt í tvo hópa og hver nemandi fór í 45 mínútna lestraræfingar á dag. 

Annar hópurinn lærði að lesa með heilorðatækni en hinn hópurinn 

lærði að hljóða sig í gegnum orðin, báðir hóparnir sýndu framfarir en 

einungis síðari hópurinn bætti sig í lestri á ólærðum orðum (Snowling, 

o.fl. 2008, bls. 64).   

Kennedy og Flinn (2003, bls. 101–104) gerðu einnig rannsókn 

sem beindist að hljóðkerfisvitund barna með Downs-heilkenni. 

Rannsóknin styður við rannsóknir hér að framan sem komast að þeirri 

niðurstöðu að einstaklingar með Downs-heilkenni myndu læra og nota 

málhljóð í framburði. Niðurstaða þeirra var að bæði slakt skammtíma 

minni og heyrnarskerðing hafi áhrif á hljóðmyndun þeirra og veldur 

erfiðleikum við að umskrá hljóðin. Niðurstaða rannsóknarinnar var að 

vegna þess hve erfitt börnin áttu með að læra hljóð stafanna reyndist 

heilorðalestur heppilegri en hljóðaaðferð. Þegar börnin hafa sýnt 

árangur í heilorðalestri er ástæða til að þróa kennsluna yfir í 

hljóðaaðferð. 

Mál- og lestrarerfiðleikar eru oft nátengdir. Ef barn er seint til 

máls og talar lengi óskýrt geta það verið fyrstu merki um 

lestrarerfiðleika (Höien og Lundberg, 2000, bls. 11). Rannsóknir hafa 

sýnt að lesskilningur fólks með Downs-heilkenni er afar takmarkaður 

ef þau umskrá. Mikilvægt er því að þjálfa börn sérstaklega í 

lesskilningi, útskýra textann vel og lesa mikið fyrir þau. Morgan, Moni 

og Jobling (2004, bls. 37) framkvæmdu rannsókn hjá 18–25 ára 

gömlum einstaklingum með Downs-heilkenni og unnu markvisst með 



26 

lesskilning og útskýringar á orðum. Allir einstaklingarnir bættu sig í 

lesskilningi svo greinilegt er að markviss lesskilningsþjálfun er 

mikilvæg. Þeir einstaklingar sem áttu erfitt með að tengja fyrri reynslu 

við sögurnar og ræða um atburðarásina áttu mun auðveldara með það 

eftir þjálfunartímann (Byrne, o.fl., 2002). Lesskilningur getur verið 

slakur þó að leshraðinn og framburðurinn séu góðir og einnig er ekki 

samasemmerki á milli þess að vera góður í að þekkja orð og hafa 

góðan lesskilning. Slakur hlustunarskilningur segir frekar til um slakan 

lesskilning heldur en slök færni í að þekkja orð (Laws, Brown og 

Main, 2015).  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á erfiðleikum barna með 

Downs-heilkenni og í hverju þau eru slök en þar sem vitað er að 

styrkleiki þeirra er sjónrænt minni þarf að nýta það í lestrarkennslu 

(Fidler, Most og Guiberson, 2005, bls. 488; Snowling, o.fl., 2008, bls. 

63). Auk þess að nýta gott sjónminni og kenna heilorðalestur geta 

börnin lært að lesa án þess að lenda í vandræðum með hljóðkerfið sem 

flækist svo oft fyrir þeim og einnig er þetta góð aðferð sökum þess að 

þau þurfa ekki að treysta á fullkomna heyrn. Til eru kennsluaðferðir 

fyrir heilorða lestrarkennslu og má þar nefna áætlun Oelwin‘s. Sú 

aðferð er notuð þegar barn hefur sýnt fram á hæfileika í heilorða lestri 

en þá er einblínt á heilorða lestur og stafakennslu. Önnur heilorða 

áætlun er Edmark reading program en þá er unnið að því að kenna eitt 

og eitt orð fyrst og svo sett í samhengi við önnur orð þar til komin er 

heil setning. Báðar þessar aðferðir hafa verið notaðar fyrir ung börn og 

eiga vel við börn með Downs-heilkenni (Fidler, o.fl., 2005, bls. 498–

499). 
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Til eru nokkrar góðar leiðir til þess að efla lesskilning og skiptir 

þar stuðningur kennarans miklu máli ásamt lesskilningsaðferðum og 

samvinnu nemenda. Stigskiptur stuðningur skiptir máli en í því felst að 

nemandi sem ekki ræður við verkefnið einn fær aðstoð og leiðsögn. 

Samræður milli kennara og nemanda hjálpa nemandanum og 

spurningar eru ekki einungis til þess notaðar að kennari komist að 

þekkingu nemandans heldur einnig til að honum takist að skilja 

viðfangsefnið (The Glossary of education reform, e.d.).  

Nokkrar góðar aðferðir við eflingu lesskilnings eru til og má 

þar nefna KVL (kann, vil vita, hef lært) þá er markmiðið að nýta 

bakgrunnsþekkingu nemenda og opna huga þeirra. Gagnvirkur lestur 

snýst um að spyrja spurninga, útskýra einstaka orð, spá fyrir um 

textann og taka saman eftir lesturinn. Persónu- og hugtakakortlagning 

en þá draga nemendur aðalatriði textans saman og setja á blað. 

Söguvegur gerir gang sögunnar, frá upphafi til enda, myndrænan. 

Venn-mynd en þá eru tvö atriði tekin og borin saman, umræða um 

hvað sé sameiginlegt og hvað ekki. Orðaspjall reynir á hugtakaskilning 

og aðferðin orð af orði, þar sem nemendur spá í stafi orðsins og búa til 

ný (Halldóra Haraldsdóttir, Baldur Sigurðsson og Rannveig 

Oddsdóttir, 2017, bls. 128– 129).  

Skipulag Byrjendalæsis gæti hentað einstaklega vel, þar sem 

farið er vel í textann með fjölbreyttum aðferðum og mikið um 

endurtekningar. Fyrsta þrep þeirrar aðferðar byggist á því að kennarinn 

les og kynnir gæðatexta sem hæfir aldri nemenda og textanum er svo 

fylgt eftir með samræðu, reynt að draga fram bakgrunnsþekkingu 

nemenda, flókin hugtök útskýrð, spáð fyrir og ályktað auk þess sem 

bygging textans er greind. Þátttökulestur er þegar fullorðinn og barn 
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eða börn lesa saman bók og getur markmiðið með honum verið af 

ýmsum toga, skoða orð á prenti og vekja börn til umhugsunar um 

tilgang bókmennta. Á öðru þrepi Byrjendalæsis er unnið með 

tæknilega þætti læsis en þá eru útbúin fjölbreytt verkefni sem hægt er 

að tengja við söguna sem unnið er með hverju sinni. Má þar nefna 

stafainnlögn, lykilorð, hljóðgreiningu, lesfimi, endurþekkja orð og 

vinna með samsett orð. Þriðja þrepið einkennist af endurbyggingu 

textans og skoða hann frá nýju sjónarhorni og búa til nýjan efnivið út 

frá textanum s.s. leiki, myndir, ritun eða samþættingu við aðrar 

námsgreinar (Rúnar Sigþórsson og Halldóra Haraldsdóttir, 2017, bls. 

39–40). 

2.4.4. Samvinnunám 

Löngu er vitað að maðurinn er félagsvera og er því lýst í 

Hávamálum þegar maður villist af leið og ratar svo rétt og dafnar í 

samneyti við aðra. Allir þurfa á samfélagi annarra manna að halda til 

að þroskast og dafna. Samvinnunám er þegar samvinna er skipulögð 

með ákveðnum hætti og notuð sem verkfæri innan kennslustofunnar, 

lögð er áhersla á góð samskipti nemenda og markvissa samvinnu og þá 

sérstaklega að allir geti tekið þátt í því. Ýmsir frumkvöðlar í sálfræði 

og menntunarfræði hafa talað um mikilvægi þess að vinna með öðrum 

og læra í gegnum félagslegt ferli (Halldóra Haraldsdóttir, 2016, bls. 

215; Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 217–219).    

Mikilvægt er í samvinnunámi að allir hafi hlutverk og enginn 

komist upp með að slóra eða fljóta með en til þess þurfa allir að finna 

til ábyrgðar gagnvart verkefninu og enginn einn beri ábyrgð. 
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Nemendur eru misjafnir, allir hafa styrkleika og veikleika. Allir þurfa 

að hjálpast að við að finna lausn á verkefninu. Líklegra er að þetta 

takist ef ekki eru of margir einstaklingar saman í hópi. Styrkja þarf 

nemendur í samvinnu og að nemendur styðji hver annan. Traust og 

skilningur þarf því að ríkja í hópnum. Þegar meta á samvinnunám þarf 

ekki síður að horfa á samvinnuna í verkefninu en ekki einungis 

afköstin. Vinnuferlið þurfa nemendur einnig að meta jafnt og þétt yfir 

verkefnið en þá þurfa nemendur að geta rætt um hvað betur mætti fara. 

Góðar samræður og ígrundun fæst frekar ef nemendur treysta hver 

öðrum og allir taka þátt í verkefninu (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 

18; Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 137–138; Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 220–222; Halldóra Haraldsdóttir, Baldur 

Sigurðsson og Rannveig Oddsdóttir, 2017, bls. 128). Kennarinn þarf 

að skipuleggja vel verkefnið til að nemendur finni til samábyrgðar, þeir 

kynnist vel og treysti hver öðrum. Ef ýtarleg áætlunargerð fylgir 

verklýsingunni eru meiri líkur á að gott samstarf myndist og 

samkomulag þar sem hver og einn finnur hlutverk við hæfi. Ef einhver 

nemandi er illa liðinn innan hópsins er gott að setja verkefnið þannig 

upp að sá aðili sé sterkur og hafi góða þekkingu á viðfangsefninu. Það 

kann að leiða til þess að samnemendur læri að meta  viðkomandi og að 

það efli sjálfstraust hans. Hrós og hvatning kennarans eru mikilvæg en 

einnig er gott að ala það upp í nemendum að hrósa hópfélögum sínum 

og hvetja þá áfram. Á meðan nemendur eru að venja sig á þau 

vinnubrögð er hægt að velja einn í hverjum hópi sem er hvetjandi og 

hefur það markmið að hrósa hinum í hópnum (Ferguson, Ralph, 

Meyer, Lester, Droege, Hafdís Guðjónsdóttir, Sampson og Williams, 

2012, bls. 81–83). Þegar kennarar eru að skipuleggja hópavinnu þarf 
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að huga að ýmsu við samsetningu hópsins s.s. hæfni, hegðun og 

samskipti. Best er að velja nemendur saman í hóp sem eru ólíkir því ef 

horft er á fjölbreytileikann sem tækifæri en ekki hindrun gengur allt 

betur. Þegar nemendur með misjöfn áhugamál og misjafna þekkingu á 

efninu vinna saman er mikilvægt að allir fái hlutverk innan hópsins 

þannig að framlag hvers og eins sé nauðsynlegt og börnin læri af hvert 

öðru eða læri af því að aðstoða hina í hópnum. Einnig er gott að blanda 

saman áhugasömum nemendum og þeim sem eru minna áhugasamir. 

Gott getur verið að hafa einn í hverjum hópi sem er fyrirmynd í 

samstarfi og tillitssemi við aðra (Ferguson, o.fl., 2012, bls. 73, 76–77). 

 Félagsfærni og tjáskipti eru atriði sem börn með Downs-

heilkenni þurfa sérstaka æfingu í og er samvinnunám vel til þess fallið. 

Í hópum læra nemendur að hlusta á, virða og aðstoða, leysa úr 

ágreiningi og móta skilning sinn með aðstoð jafnaldra (Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 227).   

 Sigrún Sveinbjörnsdóttir (2013, bls. 224–225) vísar til 

niðurstaðna rannsókna sem sýndu að viðhorf meirihluta kennara til 

samvinnunáms var að nemendur með þroskahömlun hefðu gagn af 

þeirri kennsluaðferð. Með samvinnunáminu ykist sjálfstraust nemenda, 

þeir yrðu öruggari í skólaumhverfinu og þeim tækist betur að fylgja 

bekkjarverkefnum.  

Það er því hægt að meta það svo að þetta sé hentug námsaðferð 

fyrir einstaklinga með Downs-heilkenni þar sem þeir þurfa mikla 

örvun í talmáli og styrkingu í félagslegum þáttum. 

Samvinnunám er til þess fallið að auka samkennd og samvinnu 

og er því góð leið til þess að sporna gegn einelti en til þess þarf 
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skipulagið að vera gott (Hildigunnur Bjarnadóttir og Margrét 

Sverrisdóttir, 2013, bls. 2). 

Guðrún Pétursdóttir (2003, bls. 18–19) talaði einnig um að ef 

samvinnunámið gengur vel er líklegra að nemendur noti samvinnunám 

utan skólastofunnar en til þess verða nemendur að læra samvinnuna af 

eigin hvötum en ekki nægir að segja þeim sögur af því hvað samvinna 

gekk vel hjá öðrum. Það er eina leiðin til að nemendur geri sér grein 

fyrir kostum aðferðarinnar og læri að fólk hefur misjafnar skoðanir og 

misjafna bakgrunns þekkingu. Sérstaklega er mikilvægt fyrir nemendur 

sem eiga í erfiðleikum félagslega að æfa sig í samvinnu og styrkja 

samskiptahæfni sína. 

Stærsti kosturinn við samvinnunámið er að nemendur fá 

tækifæri til að vinna með fjölbreyttum einstaklingum sem styrkir 

nemendur sem einstaklinga. Mikilvægt er að hafa getublandaða hópa 

svo allir geti nýtt sína styrkleika en eitt helsta markmið aðferðarinnar 

er að nemendur læri að takast á við fjölbreytileikann, læri að meta hann 

og skilja kosti hans en það gerist ekki nema aðferðin sé notuð 

markvisst allt skólatímabilið. Fjölmenningarleg kennsla er hluti af 

samfélaginu okkar í dag og er það hlutverk skólans að undirbúa 

nemendur fyrir samfélagið. Samvinnunám ætti að undirbúa nemendur í 

virkum samskiptum og samvinnu og einblína á að allir nemendur 

bekkjarins geti tekið þátt í samvinnunáminu. Til þess að það gangi upp 

þarf kennarinn að undirbúa sig vel. Kennarinn þarf að huga að 

málhæfni, menningarþekkingu og félagsfærni svo eitthvað sé nefnt. 

Samskiptamöguleikarnir eru miklir þegar búið er að skipta nemendum 

í litla hópa og þeir læra hvað mest þegar þeir ræða um ákveðið 
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viðfangsefni, framkvæma og útskýra hver fyrir öðrum (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003, bls. 19–20). 

2.4.5 Tækni 

Upplýsinga- og tæknimennt efla tæknilæsi og lífga upp á 

kennsluhætti (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 228). Í 

skóla án aðgreiningar er lögð áhersla á fjölbreytt vinnubrögð og er það 

á ábyrgð kennara að því sé framfylgt með það í huga að ná sem 

mestum árangri (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 48). 

Tölvur eru önnur samskiptatæki sem eru orðin partur af daglegu lífi 

flest fólks og eru orðin sjálfsögð verkfæri í skólum til 

upplýsingaöflunar, ritvinnslu eða reiknings (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 19).  

Þar sem tækni er alltaf að færast meira inn í skólakerfið er vert að 

minnast á smáforrit sem búið var til sérstaklega fyrir fötluð börn og 

búið er að setja hluta af því á íslensku. Dæmi um forrit eru „Special 

words“ (e. sérstök orð) sem hjálpar börnum að tala skýrar, eykur 

orðaforða, eflir samhæfingu á milli handar og auga og bætir 

fínhreyfingar. „Special Stories“ (e. sérstakar sögur) en inn á það er 

hægt að tala og setja myndir, t.d. má lesa inn bækur sem barnið getur 

svo hlustað á aftur og aftur. „Special numbers“ (e. sérstakar tölur) 

hjálpar barninu að læra á tölurnar 0-20, talning, flokkun og að para 

saman. „Match&Find“ (e. para og finna) styrkir börn í að para saman, 

leita að hlutum og bætir minni. „My First Signs“ (e. mín fyrstu tákn) 

hjálpar börnum að tengja saman myndir og skrifuð orð. Öll þessi 
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smáforrit er hægt að sækja á appstore og hægt er að lesa um þau á 

specialiapps.org (Educational Apps from Special iApps, 2011). 

Tölur, magn, tímahugtök og form reynast börnum með Downs-

heilkenni oft erfið en það getur hjálpað til að bæta tíma og magni inn í 

samræður, skipulag og daglega rútínu eins snemma og hægt er og setja 

upp sjónrænt dagsskipulag. Einfaldir hlutir eins og að tala um hvað 

klukkan sé og klukkan hvað hlutirnir gerast getur skipt miklu máli. 

Hjálpargögn eru þar mikilvæg og numicon er til dæmis mjög gott 

hjálpartæki í stærðfræði. Eins og fram kom hér að ofan þarf kennarinn 

að bera raunhæfar væntingar til nemandans og getur ef til vill verið 

gott að leyfa ýmis hjálpartæki líkt og reiknivél, ipad, og tölvur fyrr en 

ella. Það er víst æskilegt að hvetja foreldra og kennara til að hafa 

börnin með í öllum áformum dagsins sem geta til dæmis falið í sér 

umræðu um klukkuna eða tölur, t.d. í búðarferðum, klukkan hvað 

borðum við eða klukkan hvað við förum að sofa. Tölvuúr geta reynst 

þeim betur heldur en hefðbundnar klukkur (Hart og Griffin, e.d., bls. 

17). 

2.5 Félagslegir þættir 

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að skólastarf eigi að efla 

heilbrigði nemenda og stuðla að velferð og vellíðan barna. Margir 

þættir heyra til heilbrigði en það er m.a. andleg, líkamleg og félagsleg 

vellíðan (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 23). 

 Megineinkenni þess að ganga í skóla er að vera tekinn í 

félagslegaheildskólans. Allan daginn, alla daga eiga nemendur í 

samskiptum við skóla- eða bekkjarsystkini þó að samskiptin geti verið 
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á misjafnan hátt. Fyrir nemendur með fatlanir eða sérþarfir að 

einhverju leyti er mikilvægt að fá að falla inn í hópinn og þar er fyrsta 

skrefið að færa sérkennsluna úr sérkennsluherbergi inn í almenna 

bekki. Nemendur eru almennt móttækilegir fyrir því að hjálpa hver 

öðrum og ef þeim er kennt að aðstoða bekkjarfélaga sem hefur 

einhverjar sérþarfir eru meiri líkur á að honum sé sýndur skilningur og 

virðing. T.d. ef nemendum eru kennd tákn með tali geta þeir átt 

samræður við bekkjarfélaga sem þarf á því að halda og leiðir til meiri 

samskipta. Í rannsókn þar sem skoðuð voru samskipti bekkjarfélaga 

við fatlaðan nemenda var samnemendum sýnt hvernig þeir gætu veitt 

honum aðstoð og voru hvattir til að tala og leika við hann. Smátt og 

smátt fóru nemendur að gera þetta að eigin frumkvæði og kennararnir 

þurftu ekki lengur að skipuleggja samskiptin, nemendurnir skiptust á 

að fylgja honum á milli staða og halda honum félagsskap. Með 

tímanum jókst virkni nemandans í samræmi við eigin forsendur. Eins 

og fram kom í kafla um samskipti á milli foreldra og skóla eru 

foreldrasamskipti ekki síður mikilvæg í skipulagi félagslegrar þátttöku. 

Samskipti á milli foreldra geta einnig hjálpað fötluðum einstaklingum 

verulega því skipulagt félagslíf þarf einnig að eiga sér stað eftir skóla 

(Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2002, bls. 24–25).  

Of mikil einkakennsla í sérstöku sérkennsluherbergi getur leitt 

til þess að börnin verði félagslega einangruð og upplifi sig öðruvísi. 

Einnig getur verið mjög krefjandi, bæði fyrir barnið og kennarann að 

vinna mikið með „einn á einn“ kennslu. Fjölbreytt og sveigjanleg 

kennsla er nauðsynleg svo hægt sé að finna út hvað hentar hverju barni 

best. Ef við viljum breyta upplifun fólks með fatlanir og gera líf þess 

sem ánægjulegast verður það að fá að vaxa og dafna í sínu eðlilegasta 
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umhverfi, þannig lærir það og aðrir best. Allir hafa sína styrkleika og 

veikleika og allir hafa eitthvað til að gefa af sér til samfélagsins 

(Hughes, 2006, bls. 3). 

 

Málerfiðleikar leiða oft til félagslegra erfiðleika því 

einstaklingar með málerfiðleika eru yfirleitt ekki sterkir í samskiptum. 

Þegar nemendur eiga erfitt með að skilja talmál verða þeir oft 

utanveltu, bæði innan skólans og í daglegu lífi. Það er því mikilvægt að 

veita þeim aukinn stuðning í samskiptum við aðra alla skólagönguna í 

samræmi við þarfir. Samskipta- eða félagslegir erfiðleikar leiða oftast 

til hegðunarerfiðleika því nemendur eru óöruggir eða líður illa og það 

hefur einnig áhrif á félagstengslin (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2013; 

Lloyd, G., e.d.). 

Kennari sem hefur væntingar til barns með fötlun og aðlagar 

bekkjarnámskrána að einstaklingnum til að styrkja hann til þátttöku í 

samstarfi innan bekkjarins og öðrum námstengdum athöfnum (Rósa 

Eggertsdóttir o.fl., 2002) gefur honum bestan möguleika á því að haga 

sér vel inni í skólastofunni. Þetta á líka við þegar um 

hegðunarerfiðleika er að ræða. Ef kennarar nálgast einstaklinginn á 

réttu þroskastigi og honum fengin verkefni sem hæfa getu hans eru 

meiri líkur á framförum og góðri hegðun. Barn sem leiðist eða fær ekki 

verkefni við hæfi er líklegra til að vera meira krefjandi. Öll fyrirmæli 

og leiðbeiningar þurfa að vera skýr og hrósa þarf fyrir góða hegðun. Ef 

hegðun barns breytist mikið á stuttum tíma má ekki gleyma að taka inn 

í myndina öll þau líffræðilegu einkenni sem gætu verið að hrjá barnið 

s.s. skert heyrn, eyrnaverkir, skert sjón, eða sjúkdómar (Hart og 

Griffin, e.d., bls. 18). 
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Lucisano, Pfeifer, Panuncio-Pinto o.fl. (2013, bls. 31–33) 

fylgdust með sex börnum með Downs-heilkenni á aldrinum þriggja til 

sex ára og skoðuðu hegðun í leik með öðrum. Niðurstöður sýndu að 

börnin féllu vel í hópinn og oftast í leik, bæði innan- og utandyra en 

höfðu þó sjaldan frumkvæðið að leiknum. Þau sýndu mjög sjaldan 

afbýðisemi út í önnur börn eða árásargjarnahegðun. Þau léku sér oftar 

við önnur börn en einsömul og þau hermdu aðeins eftir öðrum börnum 

og leikjum þeirra. Börnin léku sér meira við börn með sama hlut eða 

eins hlut sem sýnir vilja til að gera eins og sú aðferð reynir meira á 

félagsfærni heldur en samhliða leikir. Þegar fylgst var með 

svipbrigðum brostu þau oft sem sýnir að þeim leið vel þegar þau leika 

við jafnaldra sína og tengdust þeim félagslega. Einnig voru börnin 

sjaldan ein sem sýnir að börn með Downs-heilkenni reyna að hafa 

samskipti við aðra. Sem gefur til kynna að börn með Downs-heilkenni 

sækja í og eru dugleg að herma eftir sínum jafnöldrum svo 

áhrifaríkasta leiðin til þess að þau nái árangri er að þau taki þátt í 

leikjum annarra barna og læri í gegnum leikinn. 

Barisnikov og Lejeune (2018 bls. 2–3, 11) gerðu rannsókn á 

getu barna með Downs-heilkenni til að átta sig á æskilegri og 

óæskilegri hegðun. Börn allt frá fjögurra ára aldri voru farin að skilja 

vel hvað mætti gera og hvað ekki og síðan að skilja hvað væri bannað 

og hvað harðbannað í ólíkum aðstæðum. Börnin áttu þó erfitt með að 

skilja og rökstyðja hversvegna tiltekin hegðun væri óæskileg. Börnin í 

rannsókninni sem voru með Downs-heilkenni sýndu sjaldnar óæskilega 

hegðun heldur en heilbrigðu börnin. Félagsleg hegðun af þessum toga 

er að þróast allt til 18 ára aldurs. Fram kemur í rannsókninni að það sé 
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ekki fyrr en börn eru átta ára sem þau hafa náð góðri færni í að greina 

æskilega og óæskilega hegðun. 

Vissulega skiptir uppeldi barna miklu máli þegar kemur að 

hegðun og flest börn læra fljótt hvað sé æskileg hegðun og hvað ekki. 

Börn með Downs-heilkenni eru yfirleitt nokkuð fljót að læra muninn á 

því og þeim gengur þess vegna alveg ágætlega að taka þátt í 

félagslegum aðstæðum. Börn með Downs-heilkenni læra best með því 

að horfa á aðra, herma eftir og gera á eigin spýtur, með því eykst 

skilningur þeirra betur en eingöngu með munnlegum útskýringum. Það 

er mjög auðvelt að hlífa börnum með Downs-heilkenni og gera of litlar 

væntingar til þeirra vegna þess að þau eru minni og með slakan 

málþroska en þau verða að læra að stjórna hegðun sinni og læra 

umburðarlyndi í garð annarra (Lloyd, e.d.). Börn efla vitsmunalega, 

tilfinningalega og félagslega færni í skólastarfinu og ættu því að taka 

þátt í öllu líkt og önnur börn (Lucisano, Pfeifer, Panuncio-Pinto o.fl., 

2013, bls. 31–33). 

Kennarar og foreldrar ættu að leggja sig fram við að styrkja 

tengsl á milli fatlaðra og ófatlaðra barna jafnt innan skóla sem utan 

hans. Einnig er það gott fyrir börn með Downs-heilkenni að kynnast 

sínum líkum og umgangast önnur börn á svipuðu þroskastigi. Börn 

með Downs-heilkenni hafa margar sömu þarfir og önnur börn þó að 

þau hafi líka einstaklingsþarfir sem þarf að mæta. Mikilvægt er að allt 

starfsfólk sé tilbúið að mæta þörfum hvers og eins. Starfsfólkið þarf að 

meta fjölbreytileikann og sjá hversu gagnlegt það er fyrir öll börn að 

fagna fjölbreytileikanum og læra hvert af öðru. Önnur börn læra einnig 

meiri samkennd, virðingu og tillitssemi (Hughes, 2006, bls. 2).  
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2.6 Foreldrasamstarf 

Meginmarkmið samstarfs á milli heimila og skóla er að styrkja 

sameiginlegan skilning á menntun nemenda og stuðning við hann 

(Rósa Eggertsdóttir, Gretar L. Marinósson, Carles Sigales, Ingibjörg 

Auðunsdóttir, Halldóra Haraldsdóttir, Jose Pacheco og Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2002, bls. 25). Samstarf snýst um samskipti og að þessi 

samskipti hafi tilgang eða markmið þar sem samábyrgð á 

jafnréttisgrundvelli ríkir. Samskiptum á milli heimila og skóla hefur 

verið skipt upp á þrjú þrep þar sem fyrsta þrepið er upplýsingagjöf 

skóla til foreldra. Á öðru þrepi er komin meiri samræða á milli foreldra 

og kennara en á þriðja þrepinu eiga aðilar jafna hlutdeild og koma sér 

saman um ákvarðanir, vinna saman og allir bera ábyrgð (Ingibjörg 

Auðunsdóttir, Gretar L. Marinósson og Kjartan Ólafsson, 2017, bls. 

362). 

Til þess að skóli án aðgreiningar uppfylli sín skilyrði þarf 

samstarf að vera gott, bæði milli starfsfólks, stjórnenda og heimilanna. 

Samstarf er hægt að túlka á mismunandi hátt en Jóhanna Karlsdóttir og 

Hafdís Guðjónsdóttir (2010, bls. 4) segja að í víðri merkingu nái 

hugtakið yfir samstarf og samvinnu kennara, starfsfólks, stjórnenda, 

sérfræðinga og foreldra þar sem allir vilja ná sama markmiði með hag 

barnsins í fyrirrúmi. Þá þurfa allir aðilar að vera með á hreinu hvert 

markmiðið sé og hvernig vinna skal að því. 

Til að byrja með er foreldrasamstarf lykilþátturinn til þess að 

kynnast barninu. Rannsóknir hafa sýnt að það sem skilar mestum 

árangri er að styðja, styrkja og virkja þá sem standa barninu næst. Ef 

kennarar og foreldrar vinna náið og gott samstarf ætti að vera auðvelt 
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að taka mið af styrkleikum nemandans. Þá er mikilvægt að veita 

foreldrum tiltrú og virðingu, taka tillit til aðstæðna þeirra, óska og 

væntinga. Fagfólk leiðbeinir og vinnur með foreldrum, en ekki fyrir þá, 

með því eykst öryggi og þekking foreldranna sem getur skilað sér til 

hámarksfærni barnsins (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008, bls. 126–127). Ef 

foreldrar taka ekki virkan þátt í námi barna sinna og lítið sem ekkert 

samstarf er á milli heimilis og skóla eru minni líkur á góðum 

námsárangri hjá barninu (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2002, bls. 144).  

Rannsóknir hafa sýnt að stuðningur foreldra við nám barna sinna 

skiptir gríðarlega miklu máli og getur skipt sköpum í því að börn nái 

hámarksfærni. Desforges og Abouchaar (2003, bls. 7) segja að það 

sýni hversu góður skólinn sé ef foreldrasamstarfið er gott og ef 

foreldrar taka þátt í skipulagi skólans.  

Í skólastefnu menntamála eins og hún birtist í aðalnámskrá 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 45) er 

lögð áhersla á gott foreldrasamstarf og gerð er grein fyrir hvernig 

foreldrahlutverkið ætti að vera innan skólans. Þar kemur m.a. fram að 

foreldrum er skylt að styðja við nám barna sinna og gæta hagsmuna 

þeirra en besta leiðin til þess sé að eiga gott samstarf við skóla og veita 

allar þær upplýsingar sem geta gagnast barninu. Skólar bera ábyrgð á 

að gott samráð sé á milli þeirra og heimilanna. Nanna Kristín 

Christiansen (2010, bls. 24) áréttar framangreint að til þess að foreldrar 

geti stutt barnið sitt og átt innihaldsríkar samræður um námið þurfa 

foreldrar að eiga virka hlutdeild í skólalífi barna sinna en ekki sé nóg 

að opna skólatöskuna af og til, fletta í skólabókunum og lesa 

tölvupósta. 
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Í rannsókn Steinunnar Bergmann (2011, bls. 21) kom fram 

hversu mikilvægt það er fyrir börn að foreldrar taki þátt í daglegu lífi 

þeirra og sýni námi þeirra áhuga með jákvæðu viðhorfi. Ef foreldrar 

uppfylla þá þætti eru ekki einungis meiri líkur á að börnunum gangi 

vel í skólanum heldur getur það einnig fyrirbyggt geðræna erfiðleika. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að líðan barna er betri ef virkt 

foreldrastarf er í skólanum.  

Samskipti á milli foreldra og kennara eru oftast meiri hjá þeim 

nemendum sem eiga við hegðunarerfiðleika að stríða. Niðurstöður 

rannsókna hafa sýnt að samræður heima um skólann og námið geta 

haft góð áhrif og mótað námsframvindu nemenda en það er minna af 

spjalli heima hjá þeim nemendum sem eiga í erfiðleikum (Desforges 

og Abouchaar, 2003, bls. 21–22; Nanna Kristín Christiansen, 2010, 

bls. 23–24). Góð samskipti eru sérstaklega mikilvæg hjá börnum sem 

hafa einhvers konar sérþarfir því foreldrar þekkja börn sín manna best 

og hafa góða yfirsýn yfir líðan þeirra. Foreldrar eru fyrstu kennarar 

barna sinna og þeir einu sem hafa fylgt þeim öll sín ár og geta því 

tryggt samfellu á milli ára (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2002, bls. 145).   

Vænlegt til ávinnings er að hafa samskiptabók eða eitthvað 

sambærilegt til að koma skilaboðum á milli skóla og heimilis s.s. ipad 

eða annað heldur en spjall við dyr skólans. Það hvetur til umræðu ef 

rætt er við barnið um það sem hefur gerst yfir daginn en umræða er eitt 

það mikilvægasta sem þarf að þjálfa hjá börnum (Hart og Griffin, e.d., 

bls. 12).  
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2.7 Hlutverk kennarans 

Mittler, P. (2000, bls. 133) segir að vissulega hafi margir 

kennarar bæði þekkingu og hæfni til þess að kenna einstaklingsmiðað 

nám en marga hverja skorti sjálfstraust og reynslu þar sem þeir hafi 

ekki fengið tækifæri til þess að kenna mikið fötluðum nemendum 

vegna þess að þeir fari oft í sérskóla. Meginmarkmið þessa kafla eru 

mikilvægi foreldrasamskipta og þess að kynnast nemandanum og 

hvenær og að hverju þarf að huga við undirbúning kennslunnar. Það 

eru mörg atriði sem þarf að huga að, allt frá því að gefa nemandanum 

skýr skilaboð til líkamlegra kvilla, s.s. blýantshald eða sjón- eða 

heyrnarskerðing. 

Kennarar sinna mikilvægu hlutverki sem felur í sér að vekja og 

viðhalda áhuga barna, veita þeim aðstoð og stuðla að vellíðan og 

vinnufriði. Kennsla felur í sér að skapa frjóar og fjölbreyttar 

námsaðstæður. Kennarinn þarf að laga kennsluna að þörfum nemenda 

og taka mið af þroska, persónugerð, getu og hæfileikum þeirra. Til 

þess þarf kennari að kynnast hverjum og einum nemanda og hafa bæði 

nemanda og foreldra með í ráðum um markmið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 42-44). 

Í ljósi þess sem fram kom í kaflanum hér á undan um 

foreldrasamskipti skiptir þátttaka foreldra miklu máli og stuðlar að 

betri líðan nemandans og getur leitt til þess að barnið nái hámarks 

færni (Steinunn Bergmann, 2011, bls. 21). Besta leiðin til að kynnast 

nemandanum er að fá grunnupplýsingar frá foreldrum svo hægt sé að 

skipuleggja áframhaldandi nám. Mikilvægt er frá fyrsta degi að 

foreldrar finni að þeir séu velkomnir í skólann og þeir hafi hlutverk í 
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skipulagningu. Samstarf getur leitt til mismunandi árangurs og því 

mikilvægt að sett séu markmið með samstarfinu hverju sinni. Þegar 

barn með einstaklingsþarfir á í hlut er ekki einungis þörf á að ræða 

námið, félagsleg samskipti og heilsufar heldur gæti til dæmis þurft að 

huga að stoðkerfi, hjálpartækjum og félagslegum þáttum og þá koma 

fleiri að en kennarinn (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2002, bls. 146; Jóna G. 

Ingólfsdóttir, 2008, bls. 126–127). Í niðurstöðum ETAI-

rannsóknarinnar sem Rósa Eggertsdóttir o.fl. unnu (2002, bls. 42–

43) kemur fram að þegar barn með einstaklingsþarfir hefur 

grunnskólagöngu ætti undirbúningur að hefjast ári áður. Skólinn þarf í 

samstarfi við stoðþjónustu og fræðsluyfirvöld að skipuleggja 

samstarfið og hafa á hreinu hver á að hafa frumkvæðið og bera ábyrgð. 

Strax í upphafi þarf að líta á foreldra sem fullgilda aðila í sambandi við 

allar ákvarðanir. Þessi tímamót þegar barnið byrjar í grunnskóla geta 

reynst foreldrum erfið og þurfa því að fá aðstoð eða ráðgjöf eftir 

þörfum. Þegar skólanum hafa borist öll gögn um nemandann er hægt 

að byrja áætlanagerð fyrir kennslu, nám og félagslega þætti. Þegar búið 

er að skipa kennarateymi er fyrsta skrefið að skipuleggja starfshætti 

sem stefna að fullri þátttöku nemandans. Þessa áætlun þarf reglulega 

að endurskoða og breyta ef þörf er á. Tveggja manna kennarateymi 

hefur reynst afar vel. Rannsókn Halldóru Haraldsdóttur (2016, bls. 

215, 221) sagði frá því hvernig bætt var við starfsfólki við upphaf 

skólagöngu einstaklings með Downs-heilkenni og voru þá settir tveir 

umsjónarkennarar á bekkinn sem tóku jafna ábyrgð á öllum nemendum 

í stað þess að hafa einn umsjónarkennara og einn stuðningsfulltrúa. 

Með því skipulagi var ekki hætta á að annar tæki að sér að sinna og 

skipuleggja nám einstaklingsins og hinn skipulegði og kenndi 
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bekknum. Heldur  báru báðir jafna ábyrgð á námi bekkjarins í heild  og  

einstaklingsmiðuðu námi nemandans með fötlun. Nemandinn fékk 

einstaklingsáætlun í íslensku og stærðfræði og aukalega 30 mínútna 

daglega lestrarkennslu en að öðru leyti fylgdi hann bekkjarskipulagi.  

Rannsókn sem gerð var á starfi stuðningsfulltrúa sýndi að þegar 

stuðningsfulltrúi var ráðinn til þess að fylgja einu barni varð það til 

þess að umsjónarkennarinn átti minni samskipti við nemandann og 

hafði þar af leiðandi lítil áhrif á kennslu þess nemanda. Ef 

stuðningsfulltrúi var ráðinn inn sem alhliða aðstoð innan bekkjar var 

ábyrgð kennarans og stuðningsfulltrúans sameiginleg og ábyrgð 

gagnvart kennslu varð meiri. Þegar nemandinn er inni í bekk og unnin 

eru verkefni í hópum njóta allir nemendur góðs af. Þó að fötluð börn 

þyrftu stuðning gat of mikill stuðningur hamlað félagslegum 

samskiptum þeirra og þátttöku innan hópsins. Ef nemandi situr til 

dæmis á afmörkuðu svæði eða ef stuðningsfulltrúi á fast sæti við hlið 

hins fatlaða ýtir það undir viðhorf samnemenda að hann sé ekki hluti af 

bekkjarheildinni. Þegar barn með fötlun byrjar í skóla þarf ekki 

einungis að skipuleggja vel bekkjarstarfið heldur allt skólastarfið til 

þess að gera nemandanum auðveldara að falla inn í skólasamfélagið 

(Halldóra Haraldsdóttir, 2016, bls. 213–215).  

Þegar verið er að skipuleggja kennslu eru þrjú hugtök sem hafa 

þarf að leiðarljósi en þau eru virðing, sveigjanleiki og þátttaka. 

Hlutverk kennarans er að bjóða öll börn velkomin og skapa 

fjölbreytilegt samfélag þar sem þessir þættir eru hafðir til hliðsjónar. 

Innan bekkjarins er mikilvægt að huga að þátttöku allra og 

persónulegum og félagslegum þroska hvers og eins. Námstækifærin 
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þurfa að vera fjölbreytt og koma til móts við þarfir allra en þó fara eftir 

reglum skólasamfélagsins (Halldóra Haraldsdóttir, 2016, bls. 211). 

Þegar kennari skipuleggur kennslu þarf að huga að 

sveigjanleika. Getuskipting hentar stundum en ef nemendum er alltaf 

getuskipt er hætta á að aðeins hluti nemenda nái góðum árangri, fleiri 

slakir nemendur dragist aftur úr og fatlaðir fari á mis við nám með 

jafnöldrum sínum. Markmið allra í bekknum þurfa ekki að vera þau 

sömu en allir þurfa að hafa námsefni við hæfi sem reynir á þá og ögrar 

þeim. Fyrir fatlaða nemendur sem þurfa langan tíma í að læra nýja 

hluti þarf að velja þá þætti sem koma þeim að gagni í daglegu lífi og 

stuðla að því að þeir verði virkir þátttakendur innan sem utan skólans. 

Allir hafa eitthvað að gefa og þiggja. Fyrsta reglan í hópaskiptingu er 

að hafa hvern hóp eins fjölbreyttan og hægt er, þá er átt við í hegðun, 

samskiptum og námsgetu hvers og eins. Með þeirri aðferð ná 

nemendur að vinna með sterkar og veikar hliðar hvers og eins. Þessi 

regla getur reynst erfið því það er margt sem þarf að huga að t.d. kyn, 

aldur, menningarlegur bakgrunnur, námsstaða, áhugasvið og 

persónuleiki (Ferguson, o.fl., 1999, bls. 30–32). Önnur reglan er að 

leggja áherslu á að auka jákvæð samskipti nemenda en þá er átt við 

þegar vel gengur og nemendur fara að treysta og virða hverjir aðra. 

Þeir nemendur sem hafa sérþarfir eða eru ekki sérlega vinsælir innan 

hópsins þurfa að fá jákvæð hlutverk sem skipta máli og veita þeim 

öryggi. Þó að nemendur séu saman í hópi og vinni að sameiginlegri 

niðurstöðu verkefnisins þurfa ekki allir að sinna sama verkefninu. 

Regla þrjú er að þær kennsluaðferðir sem kennarinn notar auki nám og 

árangur hvers nemanda. Þó að nemendur þekki ekki endilega réttu 

svörin í lok vinnunnar er ekki þar með sagt að þeir hafi ekki lært neitt. 
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Það er mikilvægara að nemandinn átti sig á hvaða þýðingu 

lærdómurinn hefur og hvernig hann geti nýst í daglegu lífi (Ferguson, 

o.fl., 1999, bls. 34–36). 

Þó að mest vinna með börn með Downs-heilkenni fari í að 

styrkja þau í daglegum samskiptum og þátttöku innan fjölskyldunnar 

hafa börn með Downs-heilkenni góða námsmöguleika. Frá fæðingu eru 

foreldrar hvattir til að þiggja alla þjónustu sem í boði er. Þessi aðstoð 

þarf að fylgja þeim upp í grunnskóla og lengur. Börn með Downs-

heilkenni, eins og önnur börn þurfa að læra að fylgja reglum og 

takmörkunum. Börn með Downs-heilkenni geta vel lært viðeigandi 

hegðun og ætti ekki að ætlast til neins annars af þeim. Það er engin 

öðruvísi æskileg hegðun hjá börnum með Downs-heilkenni heldur en 

öðrum börnum. Þau læra af jafnöldrum sínum og er því mikilvægt að 

þeim séu settar sömu reglur. Þó geta komið upp erfiðleikar vegna 

skorts á tjáningu og málörðugleikum. Þau leita þá oft í að tjá sig með 

hegðun sem verður oft óæskileg. Þá er mikilvægt að bregðast við 

hegðuninni með því að komast að ástæðunni og hver skilaboðin með 

hegðuninni séu (Better health channel, e.d.).   

Nicola Hart og Patricia Griffin  (e.d., bls. 5–7) benda á nokkur 

atriði sem kennari þarf að huga að t.d. að nemandinn sé framarlega í 

stofunni svo hann heyri betur, hafa skal í huga að heyrnin getur breyst. 

Börnum með Downs-heilkenni hentar mun betur að hafa sjónræn 

verkefni og ætti því að útbúa sjónræna áætlun, t.d. dagsskipulag (sbr. 

TEACCH), auðveldara yrði að vinna verkefni eða taka þátt í umræðu 

með sjónrænum stuðningi. Þegar verið er að kenna nýtt efni er gott að 

gefa barninu einstaklingstíma til þess að kynna efnið áður en 

bekkurinn fer í verkefnið svo búið sé að leggja betri grunn. Það getur 
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verið það mikilvægasta í námi barnsins að fá alltaf persónulegan tíma 

og góðan grunn áður en bekkurinn fær upplýsingarnar. Þessi aðferð að 

vera „einu skrefi á undan“ er miklu betri heldur en að vera eftir á og 

reyna að halda í við bekkjarfélagana. Mikilvægt er að tala í auðveldum 

og stuttum setningum svo skilaboðin komist frekar til skila t.d. er betra 

að segja „við löbbum í skólanum“ frekar en „ekki hlaupa í skólanum“ 

eða ef sagt er „við förum í frímínútur þegar þú ert búinn að borða 

nestið“ er líklegt að barnið túlki setninguna sem „fyrst í frímínútur, svo 

borða nestið“. Svona misskilningur getur valdið miklum vandræðum 

og er því mikilvægt að vanda orðavalið. Setningar sem kennarar nota 

oft eins og: „setjið bækurnar í hólfið, takið til á borðinu og standið 

fyrir aftan stólinn“ er of erfið setning fyrir börn með Downs-heilkenni, 

það er líklegt að þau heyri aðeins fyrstu eða seinustu skipunina.  

 Sjón einstaklinga með Downs-heilkenni er oft slæm og þarf því 

að gæta að því að texti á verkefnum sé nægilega stór og myndir séu 

skýrar og litríkar. Þegar barnið er að skrifa eru línurnar í venjulegri 

stílabók oft ekki nægilega skýrar svo gott er að gera þykkar og 

áberandi línur þar sem barnið á að skrifa (Hart og Griffin, e.d., bls. 9). 

 Huga þarf einnig að líkamlegum erfiðleikum sem geta haft áhrif 

á námsframvindu en t.d. getur verið gott fyrir þau að skrifa frekar með 

tússpenna heldur en blýanti því þá þarf ekki að beita eins miklum 

krafti. Oft hjálpar til að leyfa börnunum að byrja að nota tölvu frekar 

snemma því þá eiga þau auðveldara með að koma efni frá sér. Vel 

getur verið að barnið þurfi sérstakan stól vegna slakrar vöðvaspennu 

og mikilvægt er að barnið sé að beita sér rétt, mælt er með að vera í 

samráði við sjúkraþjálfara þegar það er skoðað. Börn með Downs-

heilkenni þurfa oft hlé frá því að sitja og vinna og er því gott að setja 
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reglulega fyrir verkefni sem krefst þess að standa upp og hreyfa sig. 

Þetta hefur góð áhrif á hreyfifærni en einnig eiga þau oft erfitt með að 

einbeita sér lengi í einu (Hart og Griffin, e.d., bls. 10). 

 Veikindi geta aftrað börnum, þreyta og dagamismunur er 

algengur. Hafa þarf í huga að t.d. ef barnið er kvefað er líklegt að það 

heyri ver. Þá er gott að kennarinn sé meðvitaður um dagsformið hverju 

sinni og gott getur verið að byrja daginn á krefjandi verkefnum og 

geyma þau auðveldari þegar líða fer á daginn. Þá getur verið gott að 

hafa við höndina nokkur af uppáhaldsverkefnum barnsins eða rólegt 

horn þar sem barnið getur farið og hvílt sig, jafnvel sofnað stutta stund 

ef þörf er á. Heimanám er ekki gott til ávinnings ef barnið er þreytt 

eftir skóladaginn (Hart og Griffin, e.d., bls. 11). 

Stigskiptur stuðningur, þar sem barninu er veittur mikill 

stuðningur en svo eftir því sem barnið verður sjálfstæðara er smátt og 

smátt dregið úr stuðningnum. Stig skiptur stuðningur eða námsaðlögun 

er leið sem hægt er að fara ef nemendur hafa ekki náð markmiðum 

sínum. T.d. ef nemendur geta ekki lesið nægilega áreynslulaust svo 

þeir skilji innihald textans þarf að létta textann og þyngja smátt og 

smátt þegar nemandinn hefur öðlast næga færni til þess að lesa þyngri 

texta (The Glossary of education reform, e.d.)  

Heyrnrænt minni hjá einstaklingum með Downs-heilkenni er 

ekki gott en sjónrænt minni er mun betra svo mikilvægt er að hafa öll 

verkefni sjónræn. Það er ekki þar með sagt að ekki sé hægt að æfa 

minnið, góð þjálfun er t.d. hljóðgreiningarverkefni og minnisstæðu 

spil. Það mun einnig nýtast þeim vel að læra að skrifa og nota 

minnislista (Hart og Griffin, e.d., bls. 8). 
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2.7.1 Teymisvinna 

Teymisvinna eru tveir eða fleiri kennarar sem vinna saman að 

skipulagi, framkvæmd og mati sama nemendahóps en það eru tvær 

leiðir, leið 1 er ef kennarar kenna sömu nemendum á sama tíma en þá 

geta þeir sinnt misjöfnum verkefnum. Leið 2 er ef kennarar vinna 

saman en kenna ekki endilega sama nemendahópi né á sama tíma 

(Goetz, K., 2000). 

Einstaklingsmiðað námsefni er flókin hugmynd og misjafnt 

hvaða skilning fólk leggur í hugtakið. Í grófum dráttum er það þegar 

kennari tekur tillit til nemenda með því að aðlaga námsefnið að 

þörfum, áhugasviði og getu hvers og eins. Ef nemendur á mismunandi 

getustigi eru saman í hópavinnu þarf að tryggja að allir fái hlutverk við 

hæfi. Það nýtist hópnum vel ef nemendur eru sterkir á mismunandi 

sviðum og hjálpast að og ná með því að bæta hver annan upp. Til þess 

að ná til sem flestra nemenda þarf að vinna með fjölbreytta 

kennsluhætti og fjölbreytt námsefni. Það sem kennari þarf alltaf að 

hafa að leiðarljósi er að nám er einstaklingsbundið og misjafnar 

aðferðir sem henta hverjum og einum. Meiri líkur eru á að ná til sem 

flestra ef aðferðirnar eru fjölbreyttar. Allir nemendur þurfa að finna 

fyrir tilfinningalegu og sálrænu öryggi og rannsóknir hafa sýnt að 

þegar nemendur hafa stjórn á eigin námi eru þeir áhugasamari (Aldís 

Yngvadóttir, 2008). 

Fjölgreindar hugmynd Armstrong (2001, bls. 29) styður vel við 

teymiskennslu en þá geta kennarar nýtt sína kunnáttu og áhugasvið. Ef 

kennurum yrði blandað saman í teymi með fjölbreyttar áherslur býðst 

nemendum frekar að þróa sína greind og sinn styrkleika.  
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Með aukinni fræðslu og nýjungum hefur gagnast vel að vinna í 

teymisvinnu og þá sérstaklega þegar börn með einhvers konar 

einstaklingsþarfir eru í hópnum. Þá bera tveir eða fleiri einstaklingar 

sameiginlega ábyrgð á námi nemendanna með því að skiptast á 

upplýsingum, hugmyndum, skipuleggja og framkvæma áætlanir. Innan 

teymisins þarf að ríkja virðing, traust og jákvæð samskipti (Fagfólk, 

e.d.). Virðing er mikilvæg í öllum samskiptum og bætir áreiðanleika á 

milli aðila. Ef virðing ríkir ekki innan hópsins eru minni líkur á að 

samstarfið verði uppbyggilegt en það er ekki sjálfgefið og þurfa margir 

að þjálfa með sér þann eiginleika (Haukur Ingi Jónsson og Helgi Þór 

Ingason, 2012, bls. 163). 

Til þess að fylgja betur stefnu skóla margbreytileikans ætti því 

að auka teymisvinnu hér á landi. Virk þátttaka og það að tilheyra hópi 

kemur í veg fyrir félagslega útilokun (Halldóra Haraldsdóttir, 2016, 

bls. 213–214). Starf bekkjarkennara í dag getur verið krefjandi og 

krefst þess að kennarinn komi til móts við fjölbreyttan nemendahóp.  

Vinna sérkennara er að gera kennslu einstaklingsins sem eðlilegasta 

innan um bekkinn og tengja við viðfangsefni bekkjarins. Samstarf 

bekkjarkennara og sérkennara þarf að vera gott svo vinnan skili 

árangri. Námsmarkmið og áætlanir er mikilvægt að gera ekki of langt 

fram í tímann eða endurskoða þær reglulega. Líklegast er að markmið 

náist ef þau eru ekki skipulögð of langt fram í tímann því erfitt er að 

segja til um hvaða færni nemandinn tileinkar sér yfir skólaárið 

(Ferguson, o.fl., 2012, bls. 58–59).  
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3. Rannsókn 

Markmið þessa verkefnis var að skoða hvernig upplifun foreldra 

barna með Downs-heilkenni er af fyrsta ári barns síns í grunnskóla 

ásamt því að fræðast um þekkingu kennara um heilkennið og 

kennsluhætti. Rannsóknarspurningarnar voru tvær, annars vegar; Að 

hverju þarf að hyggja þegar barn með Downs-heilkenni hefur 

grunnskólagöngu að mati foreldra og kennara? Hins vegar; hvaða 

aðferðir hafa rannsóknir sýnt að skili árangri? Ég ræddi við foreldra 

og kennara sem hafa reynslu af því að vinna með börnum með Downs-

heilkenni. Í ritgerðinni er lögð áhersla á skóla án aðgreiningar og öll 

börnin sem um ræðir ganga í almennan skóla í sínu hverfi. 

Í þessum hluta ritgerðarinnar er fjallað um aðferðafræði 

rannsóknarinnar, þátttakendur, gagnaöflun, framkvæmd og úrvinnslu 

gagna. Að lokum er kafli um trúverðugleika og takmarkanir 

rannsóknarinnar. 

3.1  Rannsóknaraðferð 

Aðferðin sem notuð var til að svara rannsóknarspurningunum er 

eigindleg aðferðafræði. Eigindlegar rannsóknaraðferðir beinast að því 

að skilja og lýsa mannlegum fyrirbærum (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013, bls. 239). Ástæðan fyrir því að þessi aðferð var valin er að hún er 

persónuleg og hentar vel til þess að skilja en ekki að spá fyrir um. 

Gagnasöfnun getur farið fram á ýmsan máta en viðtöl henta vel þegar 
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reynsla fólks er skoðuð. Þegar rannsakandi hefur tekið viðtölin og 

heyrt reynslu viðkomandi þarf hann svo að endursegja sögu þeirra og 

koma henni yfir í texta (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137–138). 

Úrtakið var í bland sjálfboðaliðaúrtak og tilgangsúrtak, þurfti 

því rannsakandi að treysta á að viðmælendur myndu bjóða sig fram 

eftir auglýsingu en þeir þurftu jafnframt að uppfylla viss skilyrði til 

þess að eiga erindi í viðtalið þ.e. að eiga börn með Downs-heilkenni 

innan ákveðins aldursramma (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 130–132). Eigindleg einstaklingsviðtöl eru 

ýmist opin, djúp, óstöðluð eða hálfopin en hafa öll sama tilgang, að 

lýsa og útskýra skilning fólks á rannsóknarefninu. Með þessari aðferð 

er leitast við að ná dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið og ná fram 

ólíkum sjónarhornum.  

3.2  Þátttakendur og gagnaöflun  

Fyrstu kynni og byrjun samskiptanna skipta sköpum fyrir það 

hvernig viðtalið muni þróast og þá hvernig útkoman verður. Öll 

smáatriði skipta máli líkt og hvernig haft er samband við þátttakendur, 

hvernig rannsakandi kynnir sig, tilgang og framkvæmd 

rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 145). 

Haft var samband við Félag áhugafólks um Downs-heilkenni 

sem benti á facebook hóp foreldra og aðstandenda fólks með Downs-

heilkenni. Þar setti rannsakandi inn þráð þar sem óskað var eftir 

viðmælendum sem höfðu svo sjálfir samband. Þrír foreldrar og tveir 

kennarar höfðu samband og vildu koma í viðtal. Allir viðmælendurnir 

voru konur, þrjár mæður og tveir kennarar, annar kennaranna er einnig 
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náinn ættingi ungs manns með Downs-heilkenni. Kennari sem hefur 

reynslu af kennslu nokkurra barna með Downs-heilkenni í almennum 

skóla en hinn hefur unnið sem sérkennari. Þeir aðilar sem höfðu áhuga 

höfðu samband og við skipulögðum tímasetningu fyrir viðtalið. Það 

hefði verið gott að fá fleiri viðtöl en það voru einungis fimm sem buðu 

sig fram. Rannsakandi setti aðra auglýsingu tveim vikum seinna inn á 

síðuna en þá barst ekkert svar. Rannsakandi velti einnig fyrir sér að 

stækka úrtakið og hafa foreldra barna upp í 3. eða 4. bekk en þá hefði 

verið hætta á að foreldrar væru búnir að gleyma skólabyrjun barnanna 

sem var jú áhersla ritgerðarinnar.  

Þátttakendur í rannsókninni voru fimm, þ.e. þrír foreldrar barna 

í 1. eða 2. bekk í grunnskóla og tveir kennarar. Tveir foreldranna 

bjuggu í litlum sveitarfélögum þar sem aðeins einn skóli var í boði og 

einn bjó á höfuðborgarsvæðinu. Sá sem bjó á höfuðborgarsvæðinu og 

gat valið um skóla talaði um valkvíða um að velja hverfisskólann eða 

Klettaskóla. Foreldrarnir ákváðu að velja hverfisskólann því barnið átti 

systkini í þeim skóla en þau eru þó opin fyrir því að skipta yfir í 

Klettaskóla ef þeim finnst verða þörf á því. Einnig voru tekin viðtöl við 

tvo kennara sem hafa reynslu af kennslu barna með Downs-heilkenni, 

annar bjó á höfuðborgarsvæðinu en hinn bjó í litlu bæjarfélagi þar sem 

aðeins einn skóli er í boði. Gögnunum var safnað með hálfopnum 

viðtölum. Sigríður Halldórsdóttir (2013, bls. 239) talar um að í 

eigindlegri aðferðafræði sé gert ráð fyrir að rannsakandinn eyði góðum 

tíma í gagnagreininguna. Mikilvægt er að rannsakandinn sé meðvitaður 

um fyrirframgefnar hugmyndir sínar og viðhorf gagnvart því sem hann 

er að rannsaka. Gögnin voru greind á þann hátt að viðtalið var 
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hljóðritað og síðan skráð frá orði til orðs. Að því loknu las rannsakandi 

yfir viðtalið, dró fram aðaláherslur og þemagreindi.  

3.3  Framkvæmd og úrvinnsla 

Eftir að viðmælendurnir höfðu samband fengu þeir sent 

kynningarbréf sem innihélt upplýsingar um viðtalið. Viðtölin fóru fram 

í nóvember, þrjú viðtalanna voru tekin heima hjá viðmælandanum en 

tvö voru tekin í gegnum skype. Með því að hafa frið og ró á heimili 

viðmælanda skapaðist róleg og þægileg stemning. Viðtölin voru öll 

hljóðrituð. 

Við úrvinnslu gagna þarf ávallt að gæta þess að ekki sé 

persónugreint og nöfn viðmælenda ekki opinberuð heldur voru þeim 

gefin dulnefni. Creswell (2012, bls. 285–286) talar um að mikilvægt sé 

að fara eftir ákveðnu ferli við úrvinnslu þ.e. að umrita gögnin, kóða og 

finna þemu. Í þessari rannsókn voru viðtölin hljóðrituð, rannsakandi 

hlustaði á þau, skrifaði orðrétt upp, þemagreindi og skrifaði einnig hjá 

sér eigin upplifanir strax eftir að hafa tekið viðtölin.  

Í viðtölum er mikilvægt að þátttakendur geti tjáð sig sem 

frjálsast en þó farið eftir ákveðnum spurningalista sem tengist 

rannsóknarspurningunum. Of mikil festa getur hindrað samræður en til 

þess að viðtölin skili gagnlegum upplýsingum og til þess að auðveldara 

sé að greina gögnin þarf að fara eftir fyrir fram ákveðnum ramma. 

Þegar viðmælendur og rannsakandi þekkjast ekki skiptir máli hvernig 

byrjun samskiptanna er og samræður á undan viðtali, þannig myndast 

traust og viss tengsl (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 145–146). Fyrstu 

samskipti á milli rannsakanda og þátttakenda í þessari rannsókn fóru 
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fram í gegnum tölvu svo þá mynduðust ekki mikil tengsl. Í öllum 

tilvikum hófust strax samræður og viðmælandi og þátttakendur höfðu 

margt að spjalla áður en viðtalið hófst. Viðtölin hafa þann tilgang að 

lýsa skilningi og upplifun viðmælenda og þannig fanga reynslu hvers 

og eins. Rannsakandi velur umræðuefnið en reynir að mæta 

viðmælanda á jafnréttisgrundvelli. Með eigindlegum viðtölum er ætlað 

að ná meiri dýpt í viðfangsefnið og ná jafnvel ólíkum sjónarhornum. 

Þá verða viðtölin oft mismunandi á milli þátttakenda og innihaldið 

ekki nákvæmlega það sama þó svo að viðfangsefnið sé það sama 

(Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143). Þetta var raunin í þessari rannsókn, 

viðtölin voru opin og því ólík þó að viðfangsefnið og viðtalsramminn 

væri sá sami. Formið eru líkt og samræður því rannsakandinn og 

viðmælandinn hugsa saman og skapa sameiginlegan skilning. 

Samskipti í eigindlegum viðtölum geta verið mjög persónuleg og 

reynsla viðmælenda misjöfn. Ef upp koma mótsagnir er mikilvægt að 

taka það með í úrvinnslu gagna. Fólk er misjafnlega tilbúið til að grafa 

djúpt og ígrunda málið, hjá sumum getur viðfangsefnið verið of 

viðkvæmt sem leiðir til þess að viðmælandi sé ekki tilbúinn til að 

ígrunda það (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 144). Samskiptin voru í 

öllum tilvikum persónuleg þar sem rannsakandi gat einnig tengt við 

reynslu viðmælenda og mikið spjallað í kring um spurningarnar. Eins 

og Helga Jónsdóttir (2013, bls. 145) segir þá er góð hlustun mikilvæg 

til þess að viðtalið gangi sem best, einnig þarf að sýna hlýju og 

samkennd. Virðing, traust, heiðarleiki og einlægni eru einnig 

mikilvægir þættir í viðtali. Viðmælandinn þarf að geta treyst því að 

rannsakandi fari vel með upplýsingarnar. 
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3.4  Trúverðugleiki og takmarkanir 

Sannleiksgildi eða trúverðugleiki rannsóknarinnar er bundinn við 

þátttakendur í rannsókninni. Ef þátttakendur hafa sagt rétt og vel frá og 

rannsakandi hefur unnið úr gögnunum á þann hátt að saga viðkomandi 

skíni í gegn ættu aðilar sem gengið hafa í gegnum svipaða reynslu að 

geta tengt við frásögnina. Til þess að auka trúverðugleika er mikilvægt 

að rannsakandi gefi sér góðan tíma og leyfi viðmælandanum að tala 

óhindrað. Ef rannsóknarniðurstöður eiga að teljast traustar þarf að 

vinna úr þeim á þann hátt að annar rannsakandi fái sömu niðurstöður 

eftir að fara í gegnum sömu gögn (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 217–219). 

Eins og áður hefur komið fram í sambandi við úrtak í 

rannsókninni og gagnasöfnun var leitað til foreldra og fagfólks sem 

hefur reynslu af börnum með Downs-heilkenni. Fáir viðmælendur 

fengust í viðtal þó að rannsakandi hafi reynt tvisvar sinnum að ná til 

fólks. Takmarkanir rannsóknarinnar eru að úrtakið er lítið en Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2013, bls. 222) vísa í 

Sandelowski sem segir að í fyrirbærafræði og vettvangsrannsóknum 

þurfi sex þátttakendur að jafnaði en aðalatriðið sé þó að nægjanlega 

margir taki þátt svo hægt sé að svara rannsóknarspurningunni 

trúverðuglega. Því hefði verið gott að fá einn viðmælanda í viðbót í 

það minnsta. Upplifun og mannleg reynsla eru atriði sem ekki er hægt 

að mæla en eigindleg aðferðafræði er gerð til þess að fólk reyni að 

skilja (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 281) en það er það sem 

fyrirbærafræði snýst um, að lýsa tiltekinni reynslu út frá sjónarhorni 

viðmælandans. Á Íslandi fæðast ekki mörg börn á ári með Downs-
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heilkenni og því erfitt að sækjast eftir mörgum viðmælendum á svo 

þröngu aldursbili sem gerir enn meiri kröfur á trúnað og persónuvernd. 

Þátttakendum var öllum gerð grein fyrir hvernig greining gagna færi 

fram þ.e. með hljóðupptöku sem yrði svo eytt að gagnagreiningu 

lokinni auk þess sem þeir fengju dulnefni í greiningu gagna. 

Viðmælendur skrifuðu allir undir formleg samþykki fyrir því að nota 

mætti gögn úr viðtölunum við vinnslu þessa verkefnis. 
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4. Niðurstöður 

Markmið þessa verkefnis var að skoða hvernig upplifun foreldra 

barna með Downs-heilkenni er af fyrsta ári barns síns í grunnskóla 

ásamt því að fræðast um þekkingu kennara um heilkennið og 

kennsluhætti. Rannsóknarspurningarnar voru tvær, annars vegar; Að 

hvaða meginþáttum þarf að hyggja þegar barn með Downs-heilkenni 

hefur grunnskólagöngu að mati foreldra og kennara? Hins vegar; 

hvaða aðferðir hafa rannsóknir sýnt að skili árangri? 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum sem 

fram komu í viðtölunum við foreldra. Þeir þrír þættir sem foreldrar 

töluðu mest um voru undirbúningur fyrir skólagöngu, samstarf milli 

heimilis og skóla og áhyggjur foreldra fyrir upphafi skólagöngunnar. 

Síðan er gerð grein fyrir meginniðurstöðum úr viðtölum við fagfólk; en 

það var vinna með Karlstaðlíkanið, undirbúningur kennara, starfsfólks 

og barns við upphaf skólagöngu, kennsluaðferðir og foreldrasamstarf.  

Við greiningu gagna fengu viðmælendur dulnefni til þess að 

gæta nafnleyndar. Fyrsti viðmælandinn er móðir (A) og býr á 

höfuðborgarsvæðinu. Hún á dreng í 1. bekk en hann er fæddur seint á 

árinu og byrjaði ári seinna í grunnskóla. Hann á eldri systkini í sama 

skóla og það var ein ástæðan fyrir því að foreldrarnir völdu 

hverfisskólann en ekki Klettaskóla. Annar viðmælandinn er móðir (B) 

drengs í 2. bekk. Þau búa í litlu sveitarfélagi og hann á eldri systkini í 

sama skóla en það er eini skólinn í bæjarfélaginu. Viðmælandi þrjú er 
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einnig móðir (C) drengs í 1. bekk í litlu bæjarfélagi. Hann á ekki eldri 

systkini en gengur í eina skólann í bæjarfélaginu. Fjórði viðmælandinn 

(D) er náinn ættingi ungs manns með Downs-heilkenni en hefur kynnt 

sér kennsluhætti fyrir börn með Downs-heilkenni og unnið sem 

sérkennari. Fimmti viðmælandinn (E) er kennari sem hefur reynslu af 

því að kenna börnum með Downs-heilkenni bæði í grunnskóla og 

framhaldsskóla.  

4.1 Undirbúningur fyrir skólagöngu 

Fræðimenn sem fjallað hafa um undirbúning skólagöngu barna 

með fatlanir eru á einu máli um gildi þeirra. Allir foreldrarnir töluðu 

um mikilvægi þess að grunnskólagangan sé vel undirbúin og það sé 

gert með góðum fyrirvara svo barnið og foreldrarnir viti hvað er í 

vændum, jafnvel fari í heimsóknir og hitti sinn stuðningsfulltrúa og 

kennara. Viðmælendur í þessari rannsókn nefndu eftirtalda þætti í 

þessu samhengi en þegar foreldrar voru spurðir um undirbúning 

skólagöngunnar t.a.m. hvað fólst í honum og hvenær hann hófst var 

misjafnt hvað foreldrar upplifðu mikinn undirbúning af hálfu skólans. 

Foreldrar A og B upplifðu góðan undirbúning en þá áttu þeir við 

reglulega fundi foreldra og kennara, utanumhald og skipulag sem 

byrjaði um vorið og var í samráði við leikskólann. Foreldri B sagði 

mikilvægt að allir starfsmenn væru meðvitaðir um fötlun nemandans:  

Já það er í rauninni bara að allir starfsmenn, ekki bara kennararnir hans 

séu meðvitaðir um hans fötlun og svona tilbúnir til að afla sér 

þekkingar. Það reynir auðvitað svo mikið á hann alls staðar, í 

íþróttunum og á göngunum til dæmis, svo mér fannst mikilvægast að 

allir væru meðvitaðir. Okkur var boðið á fund með Greiningarstöðinni 

og öllum kennurum og starfsfólki um vorið. Auðvitað rosalega mikið 
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af upplýsingum svo það var miklu betra að allir myndu hittast og tala 

saman heldur en ef kennararnir fengju pappíra sem þeir ættu að lesa.  

 

Foreldri A talaði sérstaklega um góða kunnáttu starfsmanna um 

börn með Downs-heilkenni en í sama skóla var strákur í 4. bekk með 

Downs-heilkenni svo þau nutu góðs af því eins og viðmælandi orðaði 

það.  

Þegar sá drengur byrjaði í skólanum var gerð áætlun um hverju þyrfti 

að huga að s.s. að stuðningsfulltrúinn hans myndi ekki fylgja honum í 

íþróttaklefann því hún væri kvenmaður. Til þess að fylgja honum í 

íþróttir og sund var ráðinn ungur maður. Lestraráætlun var til síðan 

hann byrjaði og það sem mér fannst best var hversu vel starfsfólkið var 

upplýst og hin börnin í skólanum.  

 

Foreldri C þurfti að ganga mikið á eftir undirbúningi fyrir 

barnið sitt og hafði samband af fyrra bragði við skólastjórnendur og 

lýsti yfir áhyggjum sínum. Þau upplifðu kunnáttuleysi starfsmanna og 

lítinn áhuga fyrir undirbúningi. Foreldrarnir voru ákveðnir með það að 

stuðningsfulltrúinn hans myndi fylgja honum úr leikskólanum og yfir í 

grunnskólann. Fallist var á það og var móðir mjög ánægð með það og 

sagði það hafa hjálpað honum mikið. Það er mikil breyting fyrir barn 

að skipta um dagsskipulag, umhverfi og starfsfólk svo hann var miklu 

öruggari. Foreldri C sagði: 

Hann er sá fyrsti sem byrjar í skólanum með Downs svo það er lítil 

þekking um það. Stuðningsfulltrúinn hans fékk að fylgja honum úr 

leikskólanum yfir í skólann eftir að við vorum búin að vera mjög 

ákveðin með það en hún þekkir hann vel.  

 

Það er mikilvægt að foreldrar geti verið öruggir um barnið sitt 

en upplifi ekki skipulagsleysi. Foreldrar verða líka að vita að skólinn 

og starfsfólk viti út í hvað þau eru að fara og hvernig nemanda þau eru 

að fá inn í skólann. C útskýrði hvers vegna þau óskuðu eftir því að 

stuðningsfulltrúinn myndi fylgja drengnum á milli skólastiga: 
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Við óskuðum eftir því að stuðningurinn hans fengi að fylgja honum 

yfir því hún hefði besta þekkingu á honum og það er stór pakki að fara 

úr leikskóla í grunnskóla og okkur fannst mikilvægt að einhver sem 

þekkti hann færi með honum svo hann yrði öruggari. Við vorum hrædd 

um að hann myndi staðna og að þessar breytingar færu illa í hann. Mér 

finnst reyndar að það eigi að vera svoleiðis hjá öllum. 

 

Foreldri B talaði einnig um kosti þess að stuðningsfulltrúinn 

fylgi barninu úr leikskóla yfir í grunnskólann en því var öðruvísi 

háttað. B sagði skólabyrjunina hafa byrjað vel; 

Við vorum búin að undirbúa okkur og hann vel. Við erum í litlu 

sveitarfélagi, við fengum bara mjög góðar móttökur. Við vorum með 

teymi á leikskólanum og tengdum svo teymin saman um vorið. Við 

vorum svo heppin að stuðningsfulltrúinn hans á leikskólanum breytti 

um vinnustað, það var ekki planað en hún fylgdi honum yfir og er 

stuðningurinn hans ennþá í dag. (Hann er kominn í 2. bekk). 

4.2 Samstarf milli heimilis og skóla 

Allir foreldrarnir voru sammála um að samstarfið milli heimilis 

og skóla gengi vel og teymisfundir væru á 4-6 vikna fresti en þá er 

farið yfir stöðu mála, sett ný markmið eftir þörfum og rætt ef þurfi að 

taka á einhverjum tilteknum málum. Samstarf var ekki um nám og 

kennslu nema hjá móður B, hinar höfðu ekki verið upplýstar um 

kennsluaðferðir, t.d. við lestrarkennslu og hvernig best væri að haga 

henni heldur var meira rætt um líðan og félagslega stöðu barnsins. 

Foreldrarnir hafa sjálfir fundið út hvað hentar best í lestrarkennslunni 

og voru það misjafnar aðferðir. Eitt barnið var byrjað að hljóða sig 

aðeins í gegnum orðin og komið með sjónminni á einstaka orð en þar 

voru foreldrarnir með mjög ákveðnar reglur í sambandi við 

heimalestur. Móðir A talaði um að hún gæti ekki séð að barnið væri 

látið lesa mikið í skólanum og upplifði svo ekki vera. Þau láta hann 

alltaf lesa 5 sinnum í viku heima en stundum les hann ekkert alla 



61 

vikuna í skólanum. Móðir B sagði barn sitt vera að fá meiri áhuga fyrir 

lestrinum núna, komið í 2. bekk og aðeins farið að hljóða sig í gegnum 

stutt orð. Móðir C sagði barnið sitt vera meira í að endursegja sögur 

þegar lesið væri fyrir það. Svo það eru greinilega ólíkar aðferðir 

notaðar sem henta hverjum og einum. Foreldrarnir nefndu þó allir að 

stutt væri liðið á skólagönguna og kennararnir væru ennþá að kynnast 

barninu svo mæður tveggja barna höfðu á tilfinningunni að þær viti 

betur hvernig aðferðir henti barninu heldur en kennararnir. Þótt A 

talaði um litla lestrarkennslu af hálfu skólans sagði hún: 

En mér finnst líka gott að þær séu að gefa sér tíma í að kynnast honum 

og sjá hvað hentar best fyrir hann áður en þær fara að demba 

einhverjum helling á hann.  

 

Móðir B lýsti yfir ánægju sinni með lestrarkennsluna en það er 

verið að vinna með Byrjendalæsi. Hún sagði þá aðferð henta hennar 

barni ofsalega vel því hann á auðveldara með að læra orðin sjónrænt 

heldur en að hljóða sig í gegnum þau. Hún sagði sig, kennara, 

sérkennara og þroskaþjálfa vera í góðum samskiptum með þetta og þau 

reyndu að nota sömu aðferðir.  

Við fórum mjög hægt af stað í fyrra, það var aðallega verið að aðlaga 

hann og koma honum af stað en núna er að koma áhugi hjá honum og 

kennarinn hans er að gera þetta svo skemmtilega.  

 

Hún talaði einnig um teymisfundi einu sinni í mánuði sem 

skipuleggja í sameiningu hvernig sé best að vinna með hann. B talaði 

um að hún væri með í ráðum:  

Við höfum verið að vinna eftir svona atferlisþjálfun og hann fer í það, 

út úr bekknum til sérkennarans síns vissan tíma dags. Og notum aðeins 

mildari útfærslu af því, ég var ekki alveg tilbúin að ganga svo langt að 

þetta væri alveg maður á mann. En annars tekur hann þátt í öllu 

venjulegu fyrir utan 1-2 vinnustundir með sérkennaranum.  
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4.3 Áhyggjur foreldra 

Misjöfn reynsla foreldranna var af undirbúningi og skipulagi en 

allir voru sammála um að hafa upplifað kvíða og áhyggjur. Þeim fannst 

erfið tilhugsun og stórt stökk að barnið færi úr leikskóla yfir í 

grunnskóla þar sem gerðar eru meiri kröfur. Enginn viðmælenda 

útskýrði sérstaklega að hverju þessar áhyggjur beindust fyrir utan meiri 

kröfur og meiri þörf fyrir sjálfstæði barnsins. A og B viðurkenndu þó 

að áhyggjurnar hefðu sennilega verið óþarfar en C sagði áhyggjurnar 

ennþá vera til staðar og sköpuðust vegna lítils undirbúnings og 

þekkingarleysis skólastjórnenda. Barnið hennar var fyrsta barnið í 

þessum skóla með Downs-heilkenni og henni fannst lítill vilji fyrir 

skipulagi og undirbúningi. Það hjálpaði þó til hjá B og C að 

stuðningsfulltrúinn fylgdi börnunum úr leikskólanum yfir í 

grunnskólann sem veitti þeim mikið öryggi. Óöryggið byggði helst á 

vanþekkingu starfsfólks og annarra nemenda, A sagði að þegar hún sá 

hvað utanumhaldið væri gott og hversu vel upplýst starfsfólkið og aðrir 

nemendur væru varð hún öruggari. Þegar rannsakandi spurði hvort þau 

hafi haft áhyggjur þegar barnið var að byrja í skóla sagði B: 

Jájájá, alveg bara. Mér fannst þetta erfitt og stórt skref. Þetta hefur 

samt gengið bara alveg ótrúlega vel. Hann fer alltaf glaður í skólann. 

A sagði: 

Jájájá, ég vildi bara hafa hann lengur í leikskóla. En í rauninni voru 

þær (áhyggjurnar) allar óþarfar því utan um haldið er svo gott. 

C upplifði undirbúningsleysi og lítinn áhuga á þekkingaröflun 

frá skólastjórnendum. Henni fannst kennarar lítið upplýstir og ekki vita 

hvernig þeir ættu að haga kennslunni. Um áhyggjur sínar sagði hún: 
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U já, töluverðar og þær eru ekki hættar. Mér finnst ég oft upplifa að 

þau geri sér ekki grein fyrir því að þau séu ekki með 6 ára gamalt barn, 

þroskalega séð heldur svona 3-4 ára.  
 

Gott samstarf er aðalatriðið svo barninu líði sem best, hver og 

einn miðlar sinni þekkingu og allir hjálpast að. Þó að reynslan væri 

misjöfn og misjafnlega væri staðið að undirbúningi töluðu allir 

viðmælendurnir um að börnunum liði vel í skólanum. Þau væru 

misjafnlega lengi að venjast breytingunum en væru þó ekki ósátt við að 

fara í skólann. B sagði að það mikilvægasta væri gott samstarf, 

Endalaust samstarf, að allir vinni saman og séu á sömu blaðsíðu. Það er 

svo mikilvægt og allir séu að vinna að hagsmunum barnsins. Þessi 

fyrstu ár og þessi snemmtæka íhlutun skiptir bara svo svakalega miklu 

máli. Þetta er grunnurinn að öllu. Líka fyrir kennara að viðurkenna sína 

vanþekkingu og leita til foreldra eða annarra sérfræðinga ef þarf, 

kennarar geta ekki verið með allt á hreinu heldur.  

 

 

Niðurstöður úr viðtölum við kennara 

4.4 Karlstaðlíkanið 

Karlstaðlíkanið er hugmyndafræði sem þróuð var fyrir börn með 

Downs-heilkenni sem lítið efni er til um á íslensku. Rannsakandi var 

forvitinn um þekkingu kennara á hugmyndafræðinni og vildi sjálfur 

öðlast meiri skilning á hugmyndafræðinni og spurði því nokkurra 

spurninga í tengslum við hana. Markmið Karlstaðlíkansins er m.a. að 

efla til þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi og að gera einstaklinga sjálfstæða 

á fullorðinsárum svo einstaklingurinn geti tekið þátt í samfélaginu. Til 

þess segir Iréne Johansson, höfundur þessa líkans, mál- og tjáskipti 

mikilvægasta þáttinn. Foreldrarnir þekktu ekki til líkansins en báðir 

kennararnir, þó mismikið. Kennari E fór á námskeið hjá Iréne og hún 
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sagði við hana „einstaklingurinn verður alltaf fatlaður en ég get hjálpað 

til við að efla hann til sjálfstæðis“. E sagði um Karlstaðlíkanið: 

Ég sé enga galla því hugmyndafræðin um sjálfstætt líf og lýðræði er 

mikilvæg öllum og við verðum að fá þann þankagang í vinnuna með 

þessum börnum. Ef einstaklingurinn öðlast ekki þann kraft að vilja 

vera hann sjálfur og sjálfstæður verður ekkert gagn af vinnunni. Það er 

ekki nóg að vera með haug af sérkennsluefni ef hugmyndafræðina á 

bak við það vantar. Allt efnið þarf þó að miðast út frá einstaklingum, 

misjafnt hvað hentar hverjum. Karlstaðlíkanið aðhyllist ekki vinnu á 

milli einstaklings og kennara innan fjögurra veggja. Það þarf að færa 

þetta út fyrir herbergið og einstaklingurinn þarf að öðlast reynslu á því 

sem hann er að læra með öðrum. Svo kennslan einangrist ekki innan 

veggja sérkennsluherbergisins.  

 

Kennari E þekkti lítið hugmyndafræðina en sagðist þó hafa heyrt um 

hana. Hugmyndafræði hennar um vinnu með börn með Downs-

heilkenni er þó í takt við markmið líkansins t.d. að sérkennslan fari 

helst fram innan bekkjarins en ekki inni í sérkennsluherbergi, hún 

sagði það þó einstaklingsbundið hvað henti hverjum. Hún sagði það 

mestu máli skipta að þau tilheyrðu einhverjum í skólanum (bekknum). 

Hún hefur kennt sex börnum með Downs-heilkenni en þau eru öll 

komin upp úr grunnskóla núna. Hún er í sambandi við öll nema eitt 

enn í dag og sagði: 

Þau eru rosalega misjöfn og t.d. í sambandi við lesturinn, tvö af fimm 

lesa alveg og eru skrifandi, tvö lesa aðeins og eru farin að skrifa aðeins 

meira og svo er eitt sem les ekki neitt. 

 

4.5 Undirbúningur kennara og barns 

Kennararnir voru sammála um mikilvægi hámarksfærni í mál- og 

tjáskiptum einstaklingsins. Málþroskinn er númer 1, 2 og 3 og sagði D;  

að ef nemandinn geti átt í samskiptum við jafnaldra og tekið þátt fylgi 

hann þeim þó námsefnið sé ekki eins. Börn með Downs-heilkenni eru 
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misjafnlega stödd í málþroska en þá er mikilvægt að þeir sem 

umgangast barnið geti talað við barnið á þeirra stigi. 

 

Bæði D og E nefndu mikilvægi þess að nota Tákn með tali eins 

lengi og þörf er á, E sagði að aldrei væri hægt að nota það of lengi. Það 

sem skilar mestum árangri er að einstaklingurinn fái að upplifa að hann 

tilheyri einhverjum hópi og hann upplifi sig sem hluta af heild. Þegar 

barnið er byrjað í skóla er mikilvægt að vinna einu skrefi á undan 

barninu og svo er það viðhorfið og að sjá tilganginn og stefnuna, að 

gera einstaklinginn sjálfstæðan.  

Bæði E og D töluðu um reglulega teymisfundi sem grunn að 

góðu samstarfi milli foreldra og starfsfólks. En þá þarf bæði að ræða 

kennsluaðferðir og félagsleg samskipti. Það þarf að undirbúa alla þessa 

þætti mjög vel og upplýsa allt starfsfólk skólans. E sagði sína reynslu 

af börnum með Downs-heilkenni: 

Helmingur þeirra barna sem ég hef kennt hafa komið ári seinna í 

grunnskóla en mér finnst það í raun ekki skipta máli þau aðlagast alveg 

eins og önnur börn. Ég held það snúist meira um að foreldrarnir séu 

hræddir við breytingarnar og reyni að fresta því.  

Mikilvægt er að kennarinn tileinki sér skipulögð vinnubrögð og sé 

ákveðinn. Börn með Downs þurfa reglur eins og önnur börn og það má 

ekkert vera að gefa þeim neinn afslátt af reglunum. Þau reyna eins og 

önnur börn að komast framhjá þeim. 

 

Viðmælendurnir voru sammála um að hugarfar kennara sé það 

mikilvægasta til þess að hægt sé að ná árangri, að kennarar séu 

meðvitaðir um að gera nemandann sjálfstæðari. Einnig nefndi E að 

bæði kennarar og skólastjórnendur þurfi að vera opnir fyrir nýjungum, 

fara á námskeið og kynna sér allt sem getur hjálpað. Það er á ábyrgð 

skólastjórnenda að metnar séu sérþarfir og staða nemenda og eftir því 

skipuleggja stuðning í námi nemenda. E sagði það skipta miklu máli að 
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skólastjórnendur væru opnir fyrir fjölbreyttum aðferðum og að senda 

starfsfólk á námskeið tengd þessum kennsluaðferðum. 

4.6 Kennsluaðferðir 

Kennari E sagði samvinnunám henta þeim börnum sem hún hafi 

kennt ofboðslega vel en þau verða þá að vera með skilgreind verkefni 

við hæfi. Þau þurfa oft mikla endurtekningu. TEACCH hafði hentað 

þeim mjög vel og foreldrarnir hafi verið að vinna líka með það heima, 

svona skipulagsbækur. Þau notuðu dagbók hannaða af Iréne með 

lituðum síðum fyrir hvern dag, bókin fór svo á milli heimilis og skóla á 

hverjum degi. Móðir A sagði að verið væri að vinna með TEACCH í 

skólanum en vissi ekki vel út á hvað það gengi.  

D sagði fjölbreytni í kennsluaðferðum vera sérstaklega 

mikilvæga þegar verið væri að vinna með börn með Downs-heilkenni 

og komast þannig að því hvað hentar barninu best. Einnig nefnir hún, 

allt nema atferlismótun því þessi stranga atferlismótun passar ekki inn í 

Karlstaðlíkanið. Atferlismótun er þegar notuð er sekt eða umbun til 

þess að bæta hæfni barnsins. T.d. ef verið er að bæta hegðun barna er 

rætt við barnið um hvað sé æskileg hegðun og hvað óæskileg. Barnið 

fær svo umbun ef vel gengur en refsingu ef illa gengur (Kristinn R. 

Sigurbergsson, 2001). 

4.7 Foreldrasamstarf 

Kennararnir voru sammála um að foreldrasamstarf skipti öllu máli. 

E talaði um kosti þess að búa á litlum stað þar sem allir þekkja alla og 
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auðveldara væri að vera í miklum samskiptum við foreldra. D sagði 

um foreldrasamstarf:   

 

Að deila reynslunni og þekkingunni. Það getur enginn einn öðlast 

næga þekkingu til að vinna með börnin. Þau eru frábrugðin þeim 

börnum sem kennarar eru vanir að vinna með og ef kennarinn ætlar að 

hjálpa barninu að vinna sig áfram verður það að gerast í samráði við 

foreldra. Foreldrar hafa þekkingu sem enginn annar getur öðlast og 

kennarinn öðlast þekkingu sem enginn annar getur öðlast. Bera 

virðingu fyrir þekkingu annarra og notfæra sér það, pikka úr því það 

sem gagnast. Samvinna, sérstaklega með þekkingaröflunina.  

 



68 

5. Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar með hliðsjón 

af fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar og rannsóknarspurningunum 

verður svarað. Kaflanum er skipt niður í sömu meginviðfangsefni og 

niðurstöðukafla, þ.e. undirbúningur fyrir skólagöngu, áhyggjur 

foreldra, samstarf, Karlstaðlíkanið og fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

Niðurstöðurnar verða ræddar með rannsóknarspurningarnar til 

grundvallar en þær voru eftirfarandi: Að hvaða meginþáttum þarf að 

hyggja þegar barn með Downs-heilkenni hefur grunnskólagöngu að 

mati foreldra og kennara? Hvaða aðferðir hafa rannsóknir sýnt að 

skili árangri? 

Til þess að svara þessum spurningum kynnti ég mér 

hugmyndafræði og rannsóknarniðurstöður fræðimanna en fyrst og 

fremst fékk ég álit foreldra og kennara um hvað þeim fannst 

mikilvægast við upphaf skólagöngu barna með Downs-heilkenni.  

Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru eftirfarandi: Niðurstöður 

foreldra voru að undirbúningur fyrir skólagöngu skipti verulegu máli 

en foreldrarnir voru allir sammála um mikilvægi teymis- og 

skipulagsfunda sem haldnir voru áður en skólagangan hófst. 

Foreldrarnir höfðu mismunandi reynslu af frumkvæði þessa 

undirbúnings. Foreldrar voru einnig á einu máli um gildi samstarfs 

heimilis og skóla og til þess að ná hámarks árangri þurfa foreldrar og 

kennarar að vinna saman og setja markmið. Foreldrarnir upplifðu allir 
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áhyggjur en foreldrarnir upplifðu kvíða og stress fyrir skólagöngunni. 

Allir voru þó sammála um að upphaf skólagöngunnar hafi gengið vel 

og börnin séu ánægð í skólanum. Niðurstöður eftir viðtöl við kennara 

var þekking þeirra á Karlstaðlíkaninu en hún var misjöfn, annar 

kennarinn þekkti efnið vel og hafði kennt í samræmi við það, hinn 

kannaðist við efnið en hafði ekki kynnt sér það frekar. Grunnhugmynd 

líkansins endurspeglaðist þó í hugsun þeirra beggja, þ.e. að einblínt var 

á sjálfstæði og jafnrétti. Þegar kennari tekur við bekk þarf alltaf að gera 

ráð fyrir einstaklingsþörfum en það krefst mikils undirbúnings, báðir 

kennararnir voru sammála foreldrunum um mikilvægi góðs 

undirbúnings, ekki einungis umsjónarkennara heldur alls starfsfólks. Í 

framhaldi af undirbúningi töluðu kennararnir um mikilvægi fjölbreyttra 

kennsluaðferða og að nemandinn fái alltaf skilgreind verkefni við hæfi. 

Samvinnunám hentar vel því þá styrkjast félagstengslin í leiðinni. 

Kennararnir, líkt og foreldrarnir töluðu um gildi foreldrasamstarfs og 

hversu gríðarlega mikilvægt það sé. Þeir töldu að ef foreldrar og 

kennarar miðla reynslu og þekkingu sín á milli gengi allt miklu betur. 

5.1 Undirbúningur fyrir skólagöngu 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram það sjónarmið allra 

foreldra að það skipti verulegu máli að undirbúa skólagöngu barna 

með löngum fyrirvara og að það væri á ábyrgð skólans eða 

skólayfirvalda. Það er í samræmi við rannsóknir en samkvæmt 

niðurstöðum ETAI-rannsóknarinnar  (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2002, 

bls. 42–43) um skóla án aðgreiningar segir að undirbúningur 

skólagöngu barna með fatlanir skuli hefjast ári áður en barn hefur 
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skólagöngu. Sá undirbúningur þarf að vera í samráði við stoðþjónustu 

og fræðsluyfirvöld sveitarfélags og vera á hreinu hver á hafa 

frumkvæðið og bera ábyrgð. Þetta er alfarið í samræmi við stefnu 

skólamálayfirvalda og kveðið skýrt á um í reglugerð um nemendur 

með sérþarfir í grunnskóla en í 6. gr. segir að skólastjóri beri ábyrgð á 

að metnar séu sérþarfir, staða nemenda og stuðningur þeirra sem eru að 

hefja nám og sé skipulagt í samræmi við þarfir. Samkvæmt 9. gr. er 

skólum skylt að útbúa móttökuáætlun fyrir nemendur með sérþarfir og 

í þeirri áætlun skal meðal annars koma fram skipulag kennslunnar, 

aðstaða, hjálpartæki og kennsluhættir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2010).  

Undirbúningur í tengslum við upphaf skólagöngu barnanna þriggja 

sem komu við sögu í rannsókninni var með mismunandi hætti. 

Foreldrar tveggja töldu hann nægan og voru sáttir við skipulag og 

utanumhald skólans og að fleiri komu að undirbúningi en 

umsjónarkennari og leikskólinn var einnig hafður með í ferlinu. 

Foreldrar þess þriðja þurftu hins vegar að ganga á eftir því að hefja 

samskipti við skólann sem leiddi bæði til óöryggis og áhyggna. Í 

umræddri ETAI-rannsókn kom einmitt fram að undirbúningurinn fyrir 

skólagöngu fatlaðs barns væri viðamikill og gæti tekið til ólíkra þátta. 

Hann þyrfti að ná til umsjónarkennarans, skólastjórnenda, stoðþjónustu 

og fræðsluyfirvalda sveitarfélags. Það samræmist ákvæðum í reglugerð 

um nemendur með sérþarfir en þar kemur fram að hlutverk 

umsjónarkennara, sérkennara og annarra fagaðila skuli vera skýrt sem 

og samstarfið við foreldra og skólanum beri að meta stuðningsþörf til 

félagslegrar þátttöku og virkni nemandans innan skólasamfélagsins 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2010). Ljóst er að það er á 
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ábyrgð skólastjórnenda að stjórna ferðinni í undirbúningi en það þarf 

að gerast í samráði við foreldra. Fram kom í viðtölunum og leyfi ég 

mér að ímynda mér að það sé ekki tilviljun að allir viðmælendurnir 

höfðu áhyggjur og ætla má að það sé algengt hjá foreldrum fatlaðra 

barna sérstaklega. Það foreldri sem upplifði undirbúningsleysi hafði 

enn töluverðar áhyggjur þó að barnið væri búið að vera í skólanum í 

nokkra mánuði. 

 Samkvæmt reglugerð í aðalnámskrá grunnskóla segir í 5. 

gr. að persónuupplýsingar og greiningargögn skuli fylgja börnum úr 

leikskóla og yfir í grunnskóla. Í 11. gr. kemur fram að 

einstaklingsnámskrá skal útbúin í samræmi við mat á stöðu hans í námi 

og þroska, þessi námskrá skal reglulega endurskoðuð í samráði við 

foreldra ef hægt er (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2010). Þó 

gögn fylgi börnunum úr leikskóla í grunnskóla þurfa kennarar meiri 

upplýsingar og er því best farið að foreldrar og kennarar hittist á fundi 

og fari yfir stöðu mála. Markmið með námi barna getur breyst hratt og 

ef foreldrar og kennarar eru samstíga í markmiðssetningu ætti að ganga 

mun betur að ná tilteknum markmiðum. Til dæmis ef um 

hegðunarerfiðleika er að ræða er auðveldara að komast að orsökum 

hegðunarinnar ef kennarar og foreldrar vinna saman. Eins og Buckley 

o.fl. (2006, bls. 60) segja geta málerfiðleikar leitt til hegðunarerfiðleika 

ef ekki er unnið með þá. 

D og E voru sammála um mikilvægi þess að samnemendur og 

starfsfólk gæti talað við barnið á málþroskastigi þess og vísa þá til 

tákns með tali. En tákn með tali er auðveld tjáskiptaaðferð sem hentar 

börnum með Downs-heilkenni einstaklega vel. Málið verður sýnilegt 

og barnið fær lengri tíma til að skilja það sem sagt er (Sigrún Grendal 
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Magnúsdóttir, 2018). Það er á ábyrgð skólastjórnenda að senda 

starfsfólk á námskeið eftir þörfum. Miðað við fræðin og hversu 

mikilvæg samskipti við samnemendur eru tel ég að tákn með tali 

námskeið fyrir starfsfólk sé gríðarlega mikilvægt og að það gerist áður 

en barnið byrjar í skólanum. Þá má vísa til Hart og Griffin (e.d., bls. 5-

9) í því samhengi að vera alltaf skrefi á undan barninu. 

5.2 Samstarf 

Eins og segir í fræðikaflanum um foreldrasamstarf er það 

lykilþátturinn til þess að kynnast barninu. Ef kennarar og foreldrar eru 

samstíga í ákvörðunum í sambandi við nám og kennslu er auðveldara 

að taka mið af styrkleikum barnsins og hafa góða yfirsýn yfir líðan 

þess. Ef þeir sem standa barninu næst eru í samráði við kennara og þeir 

eru virkir í námi barnsins skilar það mestum árangri samkvæmt 

rannsóknum. Fagfólk leiðbeinir og vinnur með foreldrum en ekki fyrir 

þá (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008, bls. 126–127). Foreldrar eru fyrstu 

kennarar barnanna og þeir einu sem hafa fylgt þeim öll sín ár og geta 

því tryggt samfellu á milli ára (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2002, bls. 145). 

Foreldrarnir voru ánægðir með teymisfundi á 4-6 vikna fresti en þó 

töluðu tveir foreldranna um litla vitneskju um lestrarkennslu í 

skólanum og aðferðir sem væri beitt. Aðeins móðir B var meðvituð um 

hvaða lestraraðferðum væri verið að fylgja, samskiptin snérust því 

meira um félagslega stöðu og líðan. Allir viðmælendurnir töluðu um 

lestrarkennsluna en þá helst í tengslum við samstarf kennara og 

foreldra og þess vegna er talað um þessa þætti í sameiginlegum kafla. 

Foreldrarnir vissu lítið um lestraraðferðir sem skólinn notaði en höfðu 
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öll sinn háttinn á og fundu hvað hentaði sínu barni best. Í ljósi þess 

sem Jóna G. Ingólfsdóttir (2008) og Rósa Eggertsdóttir o.fl. (2012) 

segja hér fyrir ofan skiptir þáttur foreldra miklu máli og allir 

viðmælendurnir voru ánægðir með reglulega teymisfundi en það er 

greinilegt að það skorti sums staðar samstarf um lestrarkennsluna 

miðað við hvað litlar upplýsingar foreldrarnir hafa. Vissulega er stutt 

liðið á skólagönguna og eins og A talaði um fannst henni gott að 

kennararnir myndu gefa sér tíma til að kynnast barninu. Teymisfundir 

eru án efa mikilvægir en þá er mikilvægt að þeir séu skipulagðir og 

markvissir. Kennari D var sammála mikilvægi samstarfsins og sagði að 

enginn einn gæti öðlast næga þekkingu til að vinna með börnin. 

Foreldrar hafa þekkingu sem enginn annar hefur og kennarinn öðlast 

þekkingu sem enginn annar getur öðlast. 

Félagsleg staða barna skiptir gríðarlega miklu máli fyrir líðan 

barnsins og eru þar foreldrar fatlaðra barna ekki síður mikilvægir. 

Samskipti milli foreldra eru ekki síður mikilvæg og þar getur 

kennarinn einnig hjálpað. Því eins og Rósa Eggertsdóttir o.fl. (2002, 

bls. 24-25) töluðu um er félagslífi fatlaðra barna öðruvísi háttað og 

eiga þar foreldrarnir oft stóran þátt.  

Hart og Griffin (e.d., bls. 12) töluðu um samskiptabók eða 

eitthvað sambærilegt til að koma skilaboðum á milli skóla og heimilis. 

Sú leið er æskilegri heldur heldur en spjall við dyr skólans, þá geta 

foreldrar talað við barnið heima um skóladaginn. Kennari E talaði um 

skipulagsbók sem fór á milli heimilis og skóla á hverjum degi. Sú 

samskiptatækni hljómar vel þar sem kennari, stuðningsfulltrúi og 

sérkennari geta skrifað í og komið þannig skilaboðum hratt og 

örugglega til foreldra. Auk þess geta foreldrar skrifað kennurum 
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hvernig dagarnir ganga heima. Foreldrarnir töluðu ekki um neinar 

samskiptaleiðir á borð við þessa, einungis upplýsingaflæði í tölvupósti 

og á teymisfundum.  

5.3 Karlstaðlíkanið 

Karlstaðlíkanið er aðferð sem þróuð var af Iréne Johansson og var 

fyrst hugsuð fyrir börn með Downs-heilkenni en er nú farið að nota 

með fleiri börnum með námserfiðleika. Kennari D sá enga galla við 

aðferðina þar sem hugmyndafræðin er sjálfstætt líf og lýðræði því með 

því, ásamt jafnrétti og réttlæti segir Iréne að við getum stuðlað að góðu 

lífi fyrir einstaklinginn. Viðmælendurnir voru sammála um mikilvægi 

félagslegra samskipta og að börn með fatlanir fái að tilheyra hópnum.  

Það er í samræmi við það sem Halldóra Haraldsdóttir (2016, bls. 214) 

segir um grundvallarþátt hvers manns, að tilheyra hópi. Líkanið beinist 

að því að undirbúa barnið fyrir félagsleg samskipti og að gera þá sem 

eru í kringum barnið virka þátttakendur í því að styrkja og hvetja 

barnið. Þá þurfa samnemendur og kennarar að geta tjáð sig á 

málþroskastigi barnsins, með t.d. tákn með tali. Mikilvægt er að 

einstaklingurinn taki þátt í starfi skólans og allir séu meðvitaðir um að 

styrkja einstaklinginn og hann fái verkefni innan hópsins við hæfi, til 

þess er samvinnunám góð aðferð.   

5.4 Fjölbreyttar kennsluaðferðir 

Kennararnir voru sammála um það að fjölbreytni í kennsluaðferðum 

skipti meginmáli og að barninu sé mætt þar sem það er statt en þeir 
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gáfu lítið út á það að einhver ein kennsluaðferð myndi henta betur en 

önnur. Báðir nefndu samvinnunám sem dæmi um góða aðferð í hópi 

nemenda með ólíka styrk- og veikleika. Báðir nefndu mikilvægi þess 

að nemandinn hefði ákveðin verkefni innan hópsins við hans hæfi. 

Ingvar Sigurgeirsson (2013, bls. 12–13) segir að það sé ekki einungis 

kennsluaðferðin sem skipti máli heldur hvernig kennarinn framkvæmir 

aðferðina.  

Sumir foreldranna og báðir kennararnir ræddu lestrarkennsluaðferðir. 

Börnin þrjú sem hér um ræddi voru greinilega misjafnlega stödd í lestri 

enda rétt að hefja skólagöngu. Það kom í ljós að misjöfnum aðferðum 

var beitt, í samræmi við þroskastig hvers barns. Eitt barnanna var farið 

að þekkja nokkur orð sjónrænt en annað þekkti orð sjónrænt en var líka 

farið að hljóða sig í gegnum orðin. Þessar aðferðir má tengja við 

rannsókn Cossu o.fl. (sem vísað er til í Snowling, o.fl., 2008) um 

orðakennslu studda sjónminni. Flest börn með Downs-heilkenni hafa 

gott sjónminni og því um að gera að nýta það. Slök hljóðkerfisvitund 

og slakur orðaforði gerir þeim erfitt fyrir að læra að lesa en kennsla 

þriðja barnsins tengdist eflingu máls fremur en beinni lestrarkennslu. 

Þá var til dæmis áhersla á að endursegja sögur sem lesnar voru fyrir 

barnið þ.e. efling orðaforða og lesskilnings. Morgan, o.fl. (2004, bls. 

37) töluðu um mikilvægi þess að þjálfa börn sérstaklega í lesskilningi, 

lesa mikið fyrir þau og útskýra textann.  Móðir B var sú eina sem talaði 

um ákveðna lestrarkennsluaðferð, eða um Byrjendalæsi og hversu vel 

hún hentaði sínu barni en þessar upplýsingar benda til þess að verið sé 

að nota aðferðir sem henta getustigi hvers og eins.  
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Kennari E notaði TEACCH aðferðina og móðir A sagði skólann 

vinna með það en hún væri þó ekki vel að sér um hvað það myndi 

snúast. TEACCH byggist á skipulögðum vinnubrögðum í sambandi 

við tíma og verkefni nemandans. Skipulagið þarf að vera sjónrænt og 

með það markmið að gera nemandann sjálfstæðari (Fjóla 

Þorvaldsdóttir, e.d.). Hart og Griffin (e.d., bls. 8) fjalla einnig um 

mikilvægi þess að hafa öll verkefni sjónræn.  

5.5 Áhyggjur foreldra 

Áætlun um nám og skólagöngu barns getur haft mikil áhrif á 

líðan foreldra og barns en það var eitt af því sem allar mæðurnar 

minntust á í rannsókninni, áhyggjur og kvíði. Ein leið til að draga úr 

áhyggjunum er gott skipulag og hafa foreldra með í ráðum, hlusta á 

þeirra tillögur og komast að sameiginlegum niðurstöðum. Rannsóknir 

hafa sýnt að til að ná hámarksfærni í námi barna þarf að vinna gott og 

náið samstarf með foreldrum. Í þessu samhengi segir Jóna G. 

Ingólfsdóttir (2008, bls. 126-127) að ef foreldrar finni fyrir virðingu og 

að tekið sé tillit til aðstæðna þeirra og óska auki það öryggi og 

þekkingu þeirra. 

Foreldrarnir lýstu allir yfir áhyggjum af upphafi skólagöngu barna 

sinna en ekki kom beint fram í viðtölunum að hverju þær áhyggjur 

beindust öðru en meiri þörf á öryggi og sjálfstæði barnsins þegar í 

grunnskólann var komið. Tvö barnanna höfðu til dæmis strokið úr 

vistun eftir skóla svo það gæti spilað inn í að barnið er „frjálsara“ og 

þarf að vera sjálfstæðara. Þeim fannst ekki næg eftirfylgd með 

börnunum fyrr en eftir þessi atvik. Annar kennarinn sagði helming 
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þeirra barna sem hún hafi kennt hafi byrjað ári seinna í grunnskóla og 

eitt þeirra einnig verið ári lengur í grunnskóla. Hún hélt að ástæðan 

fyrir því væri aðallega áhyggjur foreldra en hennar skoðun var sú að 

það skipti í raun ekki máli. Hennar reynsla var að þau aðlagist alveg 

eins og önnur börn en það er í samræmi við niðurstöðu rannsóknar 

þeirra Lucisano, o.fl. (2013, bls. 31–33). Í þeirri rannsókn var fylgst 

með börnum á aldrinum þriggja til sex ára og kom í ljós að þau féllu 

vel í hópinn. Þau sóttu í að leika við önnur börn og sýndu sjaldan 

afbrýðisemi eða árásargjarnahegðun. Barisnikov og Lejeune (2018 bls. 

2–3, 11) gerðu  einnig rannsókn á hegðun barna með Downs-heilkenni 

sem leiddi í ljós að þau sýndu sjaldan óæskilega hegðun þó að þau 

gætu ekki útskýrt hvað væri æskileg og hvað óæskileg hegðun. 

 



78 

6. Lokaorð 

Ljóst er að samfélag okkar er orðið fjölmenningarlegt og skóli án 

aðgreiningar hefur þróast og þroskast mikið í áranna rás. Mikilvægt er 

að öllum börnum finnist þau velkomin í skólann og þau tilheyri hópi. 

Kennarar í dag þurfa að vera í stakk búnir að takast á við ýmis verkefni 

en það krefst mikillar vinnu t.d. með því að afla sér upplýsinga og 

skipuleggja kennsluhætti sína. Það er að mörgu að hyggja þegar 

kennarar eru með nemendur í bekknum sem þurfa sérstök úrræði og er 

þá alltaf mikilvægt að taka mið af hverjum og einum einstaklingi. Það 

sem hefur reynst best í að ná framförum hjá nemendum er að vera í 

góðum samskiptum við foreldrana því þeir eru jú þeir einu sem hafa 

fylgt börnunum alla tíð og geta veitt mikilvægar upplýsingar. 

Rannsókn þessi leiddi einnig í ljós að ef foreldrar eru með í 

undirbúningi og markmiðssetningu minnkar það áhyggjur þeirra.  

Rannsóknarspurningarnar voru tvær, sú fyrri er: Að hvaða 

meginþáttum þarf að hyggja þegar barn með Downs-heilkenni hefur 

grunnskólagöngu að mati foreldra og kennara? Svarið við þessari 

spurningu er í raun öll ritgerðin. Í stuttu máli er það undirbúningur sem 

skipulagður er í samráði milli foreldra og skólans. Í framhaldinu eru 

sett markmið og áætlun sem hentar barninu svo hægt sé að ná 

hámarksframförum. Seinni rannsóknarspurningin er: Hvaða aðferðir 

hafa rannsóknir sýnt að skili árangri? Ekkert eitt svar er við þessari 

spurningu því kennarar þurfa að finna út hvaða aðferð hentar hverjum 
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og einum og til þess að komast að því skipta fjölbreyttar 

kennsluaðferðir miklu máli.  

Rannsóknin er lítil og því ekki hægt að alhæfa um skólastarf, 

samstarf við foreldra né kennslu barna með Downs-heilkenni en 

vonandi verður hún til þess að kennarar sem eru að kenna nemendum á 

þessu þroskastigi skilji betur við hverju þeir megi búast og geti notfært 

sér efniviðinn í starfi. Ég sem verðandi kennari lærði meira um skóla 

án aðgreiningar og mikilvægi þess að mæta ólíkum námsþörfum barna. 

Viðhorf kennara og skólasamfélagsins til fjölbreytts nemendahóps 

skiptir miklu máli í því hvernig unnið er með börnin og hvort unnið sé 

með styrkleika hvers og eins. Ef kennari lítur á verkefni til þess að 

takast á við þau í staðinn fyrir að sjá þau sem hindrun er líklegra að 

öllum nemendum vegni betur. 

Í gegnum rannsóknarvinnunna lærði ég heilmargt um heilkennið 

og kennslu fatlaðra nemenda almennt. Það sem mér fannst mikilvægast 

er að kennarinn leggi sig fram við að styrkja félagstengsl fatlaða 

nemandans við bekkjarfélagana og með því læri þeir umburðarlyndi og 

náungakærleika. Andleg líðan er grundvöllur þess að nemendur geti 

lært og er því aðalmarkmiðið að öllum nemendum líði vel í skólanum. 

Ég lærði einnig mikið um mikilvægi foreldrasamstarfs því það 

auðveldar kennaranum að hafa foreldrana í liði með sér og allir séu að 

stefna að sama markmiði. 
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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf til þátttakenda 

 

Kæri þátttakandi 

 

Ég heiti Petra Sif Björnsdóttir og er nemandi í M.Ed. – 

menntunarfræði, grunnskólastig við Háskólann á Akureyri. Ég vinn nú 

að lokaverkefni til meistaraprófs um upplifun foreldra og kennara við 

upphaf skólagöngu barna með Downs-heilkenni. Megintilgangur 

verkefnisins er að auðvelda kennurum sem eru að taka við nemanda 

með Downs-heilkenni í fyrsta skipti. Leiðbeinandi minn í þessu 

verkefni er Halldóra Haraldsdóttir dósent við kennaradeild HA.  

Notað verður upptökutæki í viðtalinu og mun það taka um 30 

mínútur. Rannsóknin er þátttakanda að kostnaðarlausu og þátttakandi 

getur hætt við hvenær sem er án skýringa. Fyllsta trúnaðar verður gætt 

varðandi allar upplýsingar sem í rannsókninni verður aflað og þeim 

verður svo eytt þegar verkefninu er lokið.  

 

Ég væri þakklát fyrir þátttöku ykkar / þína í rannsókninni.  

Virðingarfyllst  

Petra Sif Björnsdóttir  

Netfang: ha131012@unak.is 

  

mailto:ha131012@unak.is
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Fylgiskjal 2 Viðtalsrammi við foreldra 

 

1. Hvernig fannst þér tekið á móti barninu þínu við 

grunnskólabyrjun? 

2.Valdir þú einhvern sérstakan skóla eða fór barnið þitt í 

hverfisskólann? 

3. Hvað fannst þér mikilvægt að hafa í huga þegar barnið þitt 

byrjaði í grunnskóla? 

4. Fannst þér eitthvað hafa vantað? 

5. Hvernig hefur barninu þínu liðið það sem af er skólagöngu þess? 

- Stóð það vel félagslega fyrir skólagönguna? 

6. Hafðir þú áhyggjur af einhverju þegar barnið þitt var að hefja 

skólagöngu sína? 

- Áttu þær áhyggjur rétt á sér eða voru þær óþarfar? 

7. Hvernig myndir þú útskýra samstarfið milli heimilis og skólans? 

- Meira heldur en hjá öðrum börnum? 

8. Er unnið með barnið þitt eftir hugmyndum Karlstaðlíkansins? 

- Ef svo er ertu ánægð/ur eða óánægð/ur? 

9. Hvernig er þín upplifun af lestrarkennslunni? 

10. Finnst þér að kennarinn/skólinn hafi upplýst þig um hvernig þú 

sem foreldri getir stutt við nám barnsins? Með hvaða hætti þá? 

11. Að hvaða leyti fær barnið þitt námsefni við hæfi? 

12. Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum, annað hvort fyrir 

foreldra eða kennara? 
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Fylgiskjal 3 Viðtalsrammi við kennnara 

 

1.Hefur þú unnið eftir Karlstaðlíkaninu? 

- Getur þú lýst því fyrir mér? 

2. Hver er þín upplifun/reynsla af Karlstaðlíkaninu? 

- Kostir og gallar? 

- Hver er ástæðan fyrir því að þú kynntir þér efnið? 

3. Hvað finnst þér mikilvægast að hafa í huga þegar barn með 

Downs-heilkenni byrjar í grunnskóla? 

- Þarf kennari að undirbúa sig eitthvað sérstaklega? Hvernig þá? 

4. Hversu mikilvægt finnst þér samstarf við heimilin? 

5. Hvað þarf að leggja mesta áherslu á að þínu mati? 

- Lestrarkennsla, málþroski eða félagstengsl? 

6. Hafa nemendur þínir þurft einstaklingsmiðuð verkefni í öllum 

námsgreinum eða ná þeir að fylgja sínum jafnöldrum í einhverju? 

7. Hvað finnst þér skila mestum árangri í sambandi við að styrkja 

félagstengsl innan bekkjarins? 

8. Snemmtæk íhlutun/hvar fer sérkennsla fram? 

9. Hvernig er þín reynsla af samvinnunámi með nemendur með 

Downs-heilkenni? 

10. Er einhver aðferð sem er í algjöru uppáhaldi hjá þér? 

11. Hefur þú einhver sérstök ráð til kennara sem þú vilt koma á 

framfæri? 

12. Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum? 
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Fylgiskjal 4 Upplýst samþykki 

 

Kæri þátttakandi  

Ég heiti Petra Sif Björnsdóttir og er nemi við Háskólann á Akureyri 

við Menntunarfræði – grunnskólastig. Þessi viðtalsrannsókn er liður af 

mastersverkefni í M.Ed. – námi í Menntunarfræði við Háskólann á 

Akureyri og er 30 eininga verkefni. Leiðsagnarkennarinn með þessu 

verkefni er Halldóra Haraldsdóttir, dósent við Háskólann á Akureyri.  

Megintilgangur verkefnisins er að auðvelda kennurum sem eru 

að taka við nemanda með Downs-heilkenni í fyrsta skipti. Með reynslu 

foreldra og kennara er hægt að aðstoða kennara við undirbúninginn og 

vonandi ná sem bestum árangri með hvern og einn nemanda. Rannsókn 

af þessu tagi hefur gildi fyrir kennara og skóla því að með þessum 

hætti er búið að nefna þær helstu aðferðir sem hafa virkað og hægt er 

að prófa sig áfram eftir því. 

Viðmælandi verður spurður spurninga um sína upplifun af 

upphafi skólagöngu barns síns. Notað verður upptökutæki í viðtalinu 

og það tekur um 30 mínútur. Rannsóknin er þátttakanda að 

kostnaðarlausu. Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar upplýsingar 

sem í rannsókninni verður aflað. Þeim verður svo eytt þegar verkefninu 

er lokið.  

Ég undirritaður samþykki þátttöku í ofangreindri rannsókn eftir 

að hafa fengið um hana upplýsingar sem um getur á upplýsingablaði 

og ég hef í minni vörslu. Mér er kunnugt um að ég get hætt þátttöku 

hvenær sem er án skýringar.  

Dags. ______________ 
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Undirskrift þátttakanda 

_________________________________________ 

Undirskrift 

__________________________________________________ 
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