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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvað vænlegt væri til árangurs þegar leikskóladeild 

tekur við barni á einhverfurófinu. Rannsóknarspurningin mín var: Hvaða starfsaðferðir eru 

árangursríkar þegar bjóða skal barn á einhverfurófinu velkomið á deild í leikskóla? Viðtöl 

voru tekin við sex viðmælendur, þrjá stuðningsaðila og þrjá deildarstjóra af þremur 

leikskólum í Reykjavík. Viðmælendurnir eru allt konur á mismunandi aldri og með 

mismunandi reynslu og menntun. Notast var við óstöðluð viðtöl sem er ein tegund 

eigindlegra rannsóknaraðferða. Helstu niðurstöður sýna að það sem er árangursríkt í starfi 

með börnum á einhverfurófinu er meðal annars að sem flest starfsfólk sé fagmenntað. 

Námskeið og fundir eru góð leið til að koma öðru starfsfólki inn í starfið með barninu á 

einhverfurófinu sem og gott samstarf. Stuðningsaðilinn á að vera hluti af deildinni og nota 

fagþekkingu sína til að aðstoða önnur börn. Barnið á að vera hluti af hópnum og taka þátt í 

daglega starfinu á deildinni eftir fremsta megni. 
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Inngangur 

Leikskólar á Íslandi vinna almennt eftir stefnu sem nefnd hefur verið nám án aðgreiningar. Í 

henni er gert ráð fyrir að öll börn hafi jafnan rétt á að sækja almenna leikskóla eftir því sem 

best er á kosið. Í Aðalnámskrá leikskóla (1999:15) er talað um að börn með frávik eigi að 

njóta sérstakrar aðstoðar í leikskólum. Miklu máli skiptir að starfshættir í leikskólum séu 

miðaðir við öll börn. Algengt hefur verið að ráða stuðningsaðila inn á deildina í þeim tilgangi 

að styðja við barnið. Hætta er á að það verði ekki fullgildur þátttakandi í barnahópnum ef 

stuðningsaðilinn er stöðugt með því. Börnum á einhverfurófinu hefur fjölgað í leikskólum 

landsins að undanförnu og eiga þau oft á tíðum erfitt uppdráttar félagslega og þurfa hjálp til 

að komast inn í barnahópinn. Forsenda þess að góð þjónusta eigi sér stað er að 

einhverfurófsröskunin greinist snemma (Evald Sæmundsen 2003). Í reglugerðum kemur þó 

ekki fram í hverju þjónustan felst. Það er þunn lína á milli þess að aðstoða barnið við að 

komast í hópinn og þess að stýra barninu of mikið.  

Efni ritgerðarinnar er að skoða hvaða starfsaðferðir eru vænlegar til árangurs þegar 

bjóða á barni á einhverfurófinu velkomið á deild í leikskóla. Í upphafi lagði ég upp með að 

fjalla að mestu um samskiptin á milli deildarstjóra og stuðningsaðila. Eftir því sem lengra leið 

á úrvinnslu gagnanna sá ég skýrt hvað það voru mörg ólík atriði sem hafa áhrif á starfið á 

deild þar sem barn á einhverfurófinu er og vildi ég ekki sleppa þeim atriðum. Það varð úr að 

meginþráðurinn í ritgerðinni breyttist og einnig tilgangur ritgerðarinnar. Ég skoða hvernig 

málunum er háttað í þremur leikskólum og kanna út frá því hvaða starfsaðferðir er æskilegt 

að nota þegar barn á einhverfurófinu er á deildinni.  

Ég hef enga reynslu af vinnu með börnum á einhverfurófinu og hef aðeins séð hvernig 

unnið er með einu slíku barni á leikskóla þar sem ég vann í stuttan tíma. Á þeim leikskóla 

gekk starfið ekki vel og var mikil togstreita á milli stuðningsaðilans og deildarstjórans. Með 

þessari reynslu fékk ég áhuga á að dýpka skilning minn á því hvernig starfinu væri háttað í 

öðrum leikskólum, hvað væri vænlegt til árangurs, hugmyndir að umbótum og síðast en ekki 

síst hvaða hugmyndir ég sjálf hefði um hvernig væri best að hátta starfinu með barni á 

einhverfurófinu. Tel ég mig hafa ákveðna hagsmuni að gæta með vinnu að þessari ritgerð 

vegna þess að ég hef hug á að vinna með börnum á einhverfurófinu í framtíðinni.  

Einum stuðningsaðilanum sem ég ræddi við fannst nauðsynlegt að allt starfsfólk 

tengdist barninu á einhverfurófinu „svo það sé ekki bara ég og hann út í eilífðina.” Leikskólar 

eiga að forðast að stuðningsaðilinn verði framlenging af barninu. Í ritgerðinni mun ég leitast 

við að skoða hvaða starfsaðferðir eru æskilegar til þess að hindra að þetta gerist. 
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Rannsóknarspurning mín er: Hvaða starfsaðferðir eru árangursríkar þegar bjóða skal barn á 

einhverfurófinu velkomið á deild í leikskóla? Það er að mörgu að huga þegar starfsaðferðir 

eru skoðaðar. Í niðurstöðunum mun ég kynna viðmælendurna, menntun þeirra og reynslu, 

lýsa rýminu á deildunum og hvernig vinnustundirnar fara fram, samskipti starfsmannanna 

verða rædd, athugað verður hvert hlutverk stuðningsaðilans er, hvernig annað starfsfólk lítur 

á stuðninginn og að lokum verður skoðað hvort og þá hvernig barnið er í hópnum.  

Ég tók viðtöl við sex starfsmenn í þremur leikskólum, þrjá deildarstjóra og þrjá 

stuðningsaðila. Viðtölin voru óstöðluð og ræddum við saman um upplifun þeirra af starfinu 

og annað sem ég og þær töldum mikilvægt að tala um í sambandi við starfið. Gagnagreining 

fólst í því að marglesa viðtölin og draga út þemu og bera saman. Í niðurstöðunum hér á eftir 

verður greint frá þeim atriðum sem ég taldi vera athyglisverðust. Margt í niðurstöðunum er 

sambærilegt við niðurstöður annarra rannsókna hér á landi. Ég taldi að stuðningsaðilarnir og 

deildarstjórarnir hefðu margt áhugavert fram að færa og gætu gefið mér nýja sýn á starfið. 

Þeir eru sérfræðingar í eigin starfi og því nauðsynlegt að fá skoðun þeirra. Börn á 

einhverfurófinu er að finna í mörgum leikskólum landsins og því nauðsynlegt að huga vel að 

hvernig starfinu er háttað. Barnið þarf að vera hluti af deildinni en samt fá þann stuðning sem 

það á rétt á. Þetta getur verið snúið verkefni fyrir deildirnar og því áhugavert að fá að vita 

hvernig unnið er að árangursríkum aðferðum í starfinu.  
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Fræðilegar forsendur 

Ákveðnar forsendur þurfa að vera til staðar þegar skoðaðar eru árangursríkar leiðir til að 

bjóða barn á einhverfurófinu velkomið á leikskóladeild. Huga þarf að hvað getur einkennt 

þau börn sem eru greind á einhverfurófinu og þá vinnu sem er talin vera vænleg til árangurs. 

Það er ekki nóg að vita að barnið er með sérþarfir heldur þarf að skoða hvað einkennir 

einhverfurófsraskanir og vinna út frá því. Þó má ekki gleyma að allir eru mismunandi og ekki 

hægt að áætla að eitthvað eitt henti öllum börnum. Mikilvægt er að vita hvaða hugmyndir eru 

uppi um nám án aðgreiningar og hvernig er hægt að útfæra þær í leikskólastarfinu. Með 

þessar forsendur í huga er hægt að miða leikskólastarfið við öll börn á deildinni.  

Einhverfurófið 

Einhverfurófsröskun er þroskahömlun sem gerir það að verkum að fólk með einhverfu hefur 

takmarkaðan skilning á boðskiptum og félagslegum samskiptum. Þessi röskun á starfsemi 

heilans leiðir af sér ákveðin einkenni í hegðun sem geta birst á mismunandi hátt. Einkenni 

einhverfurófsröskunar koma fram í félagslegu samspili og boðskiptum, einnig í einhæfri, 

endurtekinni hegðun, sem getur bæði verið sérkennileg og áráttukennd (Evald Sæmundsen 

2003). Boðskiptaerfiðleikar eru eitt af aðaleinkennum fötlunarinnar og tengist skertum 

skilningi á félagslegum tengslum og oft skertum vitsmunaþroska (Svanhildur Svavarsdóttir 

2004:48). Það er misjafnt hvernig einkennin koma fram og hvaða þættir eru mest áberandi og 

fer það eftir persónunni.  

 Einhverfurófsröskun er raðað á vídd eða róf þar sem skilgreindur er munurinn á 

einkennunum sem koma fram hjá einstaklingnum. Hefur það verið kallað einhverfurófið og 

það sem fellur undir það er dæmigerð einhverfa, ódæmigerð einhverfa, Aspergerheilkenni, 

Rettsheilkenni og upplausnarþroskaröskun. Dæmigerð einhverfa er sá flokkur sem hefur 

verið rætt um lengst og hinir flokkarnir skilgreinast af því að hve miklu leyti þeir eru líkir eða 

ólíkir dæmigerðri einhverfu í einkennum og framvindu (Páll Magnússon 1997:11).  

Hægt er að skipta einkennum sem notast er við í greiningu á dæmigerðri einhverfu í 

þrjú svið. Á fyrsta sviðinu er fjallað um einkenni í félagslegu samspili. Augntengsl, 

svipbrigði, líkamsstaða eða hreyfingar eru ekki notuð á þann hátt sem við teljum venjulegt í 

samskiptum við aðra. Tengsl við jafnaldra þróast ekki á venjulegan hátt. Börn með 

dæmigerða einhverfu deila oftast ekki sömu áhugamálum og tilfinningum með öðrum. Þau 

bregðast oft lítið við tilfinningum annarra og einnig er skortur á færni til að vekja og stýra 

athygli annarra t.d. með augnaráði og bendingum (Páll Magnússon 1997:11). Annað sviðið 
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eru einkenni í máli og tjáskiptum. Málþroski barna með dæmigerða einhverfu er alltaf að 

minnsta kosti seinkaður. Þau sýna oft litla viðleitni til að bæta upp skerta getu á málsviðinu 

með því að tjá sig með bendingum eða svipbrigðum. Þau hafa skerta getu til að hefja og halda 

gangandi umræðum sem fela í sér gagnkvæmni og svörun við því sem hinn aðilinn hefur 

fram að færa (Páll Magnússon 1997:12). 

Á þriðja sviðinu er fjallað um sérkennilega og áráttukennda hegðun. Börn með 

dæmigerða einhverfu hafa oftar en ekki óvenjuleg áhugamál og hugðarefni. Þetta getur verið 

ákafur áhugi á einu eða fleiri sviðum sem eru óvenjuleg miðað við aldur og þroska. Einnig 

geta þau haft áhuga á einhverju sem er ef til vill ekki óvenjulegt en áhuginn sker sig úr fyrir 

það hversu yfirþyrmandi hann verður. Börnin hafa áráttukennda þörf fyrir að fylgja 

ákveðnum föstum venjum og eru þær oft sérstakar að því leyti að þjóna engum skiljanlegum 

tilgangi (Páll Magnússon 1997:12). Einnig hefur verið sýnt fram á að einstaklingar með 

dæmigerða einhverfu eru með brenglaða skynjun. Bilun í kerfum sem vinna úr skynboðum 

verður til þess að barnið getur brugðist annað hvort of sterkt eða of veikt við ýmsu áreiti 

(Dagný Vilbergsdóttir 1997b).  

Til þess að einstaklingar séu greindir með dæmigerða einhverfu þarf ákveðin 

lágmarksfjöldi þeirra hegðunareinkenna sem komið hefur fram hér að ofan að vera til staðar.  

Ódæmigerð einhverfa er flokkur sem fellur að hluta, en ekki að öllu leyti undir þau skilyrði 

sem gilda um dæmigerða einhverfu. Einhverfan getur verið ódæmigerð að tvennu leyti, 

annars vegar hvað varðar einkennin og er þá fjöldi einkenna ekki fullnægjandi fyrir 

greiningarskilyrði dæmigerðar einhverfu. Hins vegar koma einkennin seinna fram hjá 

barninu. Til að barn greinist með Aspergerheilkenni þarf það að fullnægja greiningarskilyrði 

fyrir dæmigerða einhverfu á tveimur af þremur einkennasviðum. Einnig eru sett þau skilyrði 

að ekki sé um að ræða marktæka skerðingu í mál- eða vitsmunaþroska. Í heilkenni Retts er 

framvinda og einkenni barnsins með þeim hætti að það þroskast eðlilega fyrstu fimm mánuði 

ævinnar. Á aldursbilinu fimm mánaða til fjögurra ára hægir á vexti höfuðummáls og 

hreyfingar verða ómarkvissar. Einnig eru töluverðar skerðingar í hreyfingum, tjáskiptum, 

færni í félagslegum samskiptum og vitsmunaþroska. Þegar börnin eldast verða oft töluverðar 

framfarir í félagshæfni en að öðru leyti er skerðingin viðvarandi. Upplausnarþroskaröskun 

svipar síðan um margt til dæmigerðar einhverfu en greinir sig einkum frá henni í framvindu. 

Þroskinn er að því er virðist eðlilegur a.m.k. fyrstu tvö æviárin og algengast er að einkennin 

komi fram við þriggja til fjögurra ára aldur. Það verður þá ákveðin afturför í þroska þess (Páll 

Magnússon 1997:12-13). Ég mun tala út frá öllu einhverfurófinu í þessari ritgerð.  
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Áður fyrr var talið að einhverfurófsröskun væri sjaldgæf röskun sem birtist hjá um 

það bil þremur til fjórum af 10.000 einstaklingum en rannsóknir hafa leitt það í ljós að þetta 

er alvarlegt vanmat á algengi einhverfu og að tíðnin sé í raun tvisvar til þrisvar sinnum hærri. 

Rannsóknir á Íslandi hafa einnig sýnt verulega hækkun á tíðni, sérstaklega hjá yngstu 

aldurshópunum. Hver svo sem skýringin er á þessari fjölgun er hún staðreynd og hefur 

alvarlegt ástand skapast í þjónustu við þennan hóp því að viðbrögð þjónustukerfisins hafa 

verið afar hæg hingað til. Forsenda þess að góð þjónusta eigi sér stað er að 

einhverfurófsröskun greinist snemma og verður leikskólinn þá aðalvettvangur þjálfunar og 

kennslu, ásamt heimili barnsins (Evald Sæmundsen 2003).  

Þegar börn hafa fengið greiningu um að þau séu á einhverfurófinu býðst foreldrum 

oftast að velja á milli þess að notuð sé heildstæð atferlisíhlutun (yfirleitt kölluð heildstæð 

atferlisþjálfun) eða skipulögð kennsla (byggð á hugmyndafræði TEACCH) í leikskólanum. 

Þetta eru þær aðferðir sem hafa hvað helst fest sig í sessi í vinnu með börn á einhverfurófinu 

(Ingólfur Einarsson og Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2005:13-14). Það eru samt sem áður aðrar 

aðferðir í boði og má þar nefna The Son-Rise Program, heyrnaraðlögun, snertiörvun, 

vítamíns- og steinefnakúrar, breytt matarræði og líkamsþjálfun af ýmsum toga (Dagný Erla 

Vilbergsdóttir 1997a).  

Heildstæð atferlisþjálfun byggir á atferliskenningu Skinner. Kenningin gengur út á að 

hegðun hafi afleiðingar og ræður afleiðingin hvort hegðunin verði endurtekin í framtíðinni. 

Hegðun sem er verðlaunuð er líkleg til að verða endurtekin en sú hegðun sem ekki er 

verðlaunuð er ólíkleg til að verða endurtekin (Skinner e.d.). Lögð er áhersla á að styrkja 

hegðun sem hefur hagnýtt gildi fyrir barnið í félagslegu samhengi. Markmiðið með 

þjálfuninni er að draga úr hegðun sem talin er óæskileg og auka tíðni æskilegrar hegðunar. 

Skipulögð og nákvæm vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Hegðunin sem íhlutunin á að 

beinast að er skilgreind, skýr markmið eru sett og námsframvinda og árangur eru ítarlega 

mæld. Allt það sem til stendur að kenna barninu er brotið upp í mjög lítil og mælanleg skref. 

Hvert skref er síðan kennt með því að nota skýrar vísbendingar eða greinireiti. Með því að 

notast við kerfisbundnar æfingar og með stöðugum endurtekningum lærir barnið smám 

saman að það græðir á því að sýna þá svörun sem það fær umbun fyrir. Viðeigandi svörun 

barnsins er þannig styrkt og felur styrkingin í sér að barnið upplifir eitthvað eftirsóknarvert í 

kjölfar æskilegrar hegðunar. Um leið og barnið hefur lært ákveðna færni eða atriði er unnið 

að því að það alhæfi yfir á aðrar aðstæður. Skráningar gegna mikilvægu hlutverki í 

atferlisgreiningunni (Sigríður Lóa Jónsdóttir og Ingólfur Einarsson 2005:14-15).  



10 
 

Í TEACCH er reynt að byggja á þeim staðreyndum að flestir einstaklingar á 

einhverfurófinu hafa boðskiptatruflanir, eiga í erfiðleikum með tengsl og samspil, hafa góðan 

sjónrænan skilning, eiga erfitt með að alhæfa nám og reynslu og þola illa breytingar í 

umhverfi. Aðferðin býður upp á fyrirsjáanlegt umhverfi sem er skipulagt þannig að 

einstaklingurinn getur séð hvernig hann á að gera hlutina, hvert hann á að fara hverju sinni og 

hvað mun gerast næst. Föst dagskrá er höfð sýnileg upp á vegg og á sama tíma er búið til 

vinnukerfi sem gefur upplýsingar um hvernig eigi að vinna, í hvaða röð og hve lengi. Með 

auknu sjálfstæði er þó mikilvægt að draga smám saman úr ytra skipulagi (Sigrún Hjartardóttir 

1997:32).  

Ástæðan fyrir því að ég fjalla sérstaklega um þessar tvær aðferðir en ekki hinar er að í 

tveimur leikskólum sem ég heimsótti var notast við heildstæða atferlisþjálfun og í hinum 

þriðja var notast við TEACCH aðferðina. Algengt er að börnin fái stuðningsaðila sem fylgir 

þeim á deildinni og sér um að taka þau út af henni í svokallaðar vinnustundir þar sem 

þjálfunin fer fram. Misjafnt er hversu langar eða hversu margar vinnustundirnar eru, bæði 

eftir aðferðinni sem notuð er og svo innan hvers leikskóla. Í vinnustundunum eru tekin fyrir 

ákveðin atriði eða færni sem talin er mikilvæg að barnið læri. Þegar færnin eða atriðin eru 

lærð er farið yfir í svokallaða yfirfærslu. Þannig er unnið að yfirfærslu atriðisins á aðrar 

aðstæður í víðari merkingu. Yfirfærslan fer fram að hluta til inni á deild og kemur meðal 

annars í hlut annarra starfsmanna og deildarstjóra að taka þátt í því. Ég mun ekki fjalla beint 

um vinnustundirnar né aðferðirnar í þessari ritgerð þó þeim bregði fyrir. 

Menntun án aðgreiningar 

Íslendingar hafa mótað sér þá stefnu í skólamálum sem oft hefur verið nefnd menntun án 

aðgreiningar eða heildtæk skólastefna. Það felur í sér að fatlaðir nemendur fái aðgang að 

kennslu við hlið annarra nemenda eftir því sem best verður á kosið (Ingibjörg Haraldsdóttir 

1999:19). Það er ekki sama hvernig unnið er að þessari stefnu og er talað um menntun án 

aðgreiningar þegar allir nemendur eru velkomnir í almenna bekki, nemendurnir fá kennslu í 

bekkjum þar sem fjöldi fatlaðra og ófatlaðra er í sama hlutfalli og gengur og gerist í 

þjóðfélaginu sjálfu, nemendurnir fá kennslu með jafnöldrum, nemendur með mismunandi 

getu taka þátt í sameiginlegu námi þrátt fyrir að kapp sé lagt á að námið sé einstaklingsmiðað 

með stuðningi og námið er skipulagt þannig að það auðgi líf nemendanna og þannig skapast 

jafnvægi milli fræðilegs og hagnýts náms annars vegar og félagslegs og einstaklingsmiðaðs 

náms hins vegar (Ingibjörg Haraldsdóttir,1999:22-23). Nám án aðgreiningar þróaðist vegna 

knýjandi þarfa fyrir breytt vinnubrögð og viðhorf innan skólanna. Um er að ræða algjöra 
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hugarfarsbreytingu (Kristín Aðalsteinsdóttir 1992:200-201). Mæta skal þörfum allra barna, 

gefa þeim jöfn tækifæri og virða rétt þeirra. Hver og einn nemandi hefur sín eigin einkenni og 

allir nemendur eiga að geta uppskorið árangur.  

Í inngangi að Aðalnámskrá leikskóla (1999:5) er talað um að leikskólinn sé fyrsta 

skólastigið og að auki kemur fram að „leikskólinn er fyrir öll börn, óháð andlegu og 

líkamlegu atgervi, menningu eða trú“ (Aðalnámskrá leikskóla 1999:7). Þetta er vandmeðfarið 

og margt sem getur haft áhrif á hvort að barn með sérþarfir komist í barnahópinn. Þar kemur 

inn í reynsla og menntun, samskipti, aðstæður í leikskólanum, hvort barnið sé tekið sem eitt 

af barnahópnum, hvort stuðningsaðilinn sé tekinn sem einn af starfsmannahópnum ásamt sýn 

starfsmanna á barnið á einhverfurófinu og stuðninginn sem það fær. Í Aðalnámskrá leikskóla 

(1999:15) er meðal annars sagt: 

Leikskólinn á að taka tillit til þarfa hvers einstaks barns svo að það fái notið 

sín í hópi annarra barna á eigin forsendum. Taka ber sérstakt tillit til barns sem 

á einhvern hátt er fatlað eða með tilfinninga- og/eða félagslega erfiðleika. Það 

þarf að njóta sérstakrar aðstoðar til að vega upp á móti þeirri hömlun sem 

fötlunin setur því.   

Salamanca yfirlýsingin (1994), sem Ísland hefur samþykkt, ítrekar að börn með sérþarfir á 

sviði menntunar eigi að hafa aðgang að almennum skólum og það beri að mæta þörfum þeirra 

með kennsluaðferðum sem taka mið af barninu. Það er ljóst að yfirvöld kveða skýrt á um að 

það sé öllum börnum velkomið að vera í leikskólum landsins og að þau eigi að fá þá aðstoð 

sem þau þurfa til þess. Í Aðalnámskrá leikskóla er samt sem áður ekki útlistað í hverju sú 

aðstoð felst.  

Ástæða mín fyrir vali á börnum á einhverfurófinu en ekki börnum með sérþarfir 

almennt er aðallega sú að börn á einhverfurófinu eiga erfitt uppdráttar félagslega. Þau þurfa 

að sjálfsögðu á stuðningi að halda í leikskólum en illa skipulagður stuðningur getur hindrað 

að börnin komist inn í barnahópinn. Börn á einhverfurófinu kunna takmarkað á leikreglurnar 

og eiga erfitt með að lesa í félagsmerkin og ef stuðningsaðilinn er of klesstur upp við barnið 

er líklegt að það auki á erfiðleika þess við að komast í hópinn. Ef hins vegar er rétt staðið að 

stuðningnum þá hjálpar það barninu að komast í barnahópinn. Kristín Aðalsteinsdóttir 

(1992:196) talar um að þegar börn komi saman í leik og starfi eigi sér stað eðlileg samskipti 

jafningja sem sé forsenda þess að tilfinningar fyrir rétti mannsins og réttlæti nái að þroskast. 

Málin vandast þegar um barn á einhverfurófinu er að ræða því það á ekki í eðlilegum 
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samskiptum við jafnaldra sína að staðaldri. Því er mikilvægt fyrir leikskólana að finna leiðir 

til þess að veita barninu nægilegan stuðning og sjá til þess að það verði eitt af barnahópnum.  

Snæfríður Þóra Egilsson gerði rannsókn á þátttöku nemanda með hreyfihömlun í 

skólastarfi og þar kom meðal annars fram að aðstoð stuðningsfulltrúa auðveldar þátttöku 

nemenda í ýmsum viðfangsefnum en dregur stundum úr möguleikum barnanna á að taka 

virkan þátt og nýta styrkleika sinn sem skyldi (Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra 

Egilson 2006:58). Þrátt fyrir að ekki sé verið að tala sérstaklega um börn á einhverfurófinu í 

þessari rannsókn þá er vel hægt að ímynda sér að þetta eigi líka við þegar unnið er með þau. 

Þegar félagslegu erfiðleikarnir bætast við er ljóst að börn á einhverfurófinu standa höllum 

fæti þegar kemur að því að koma sér inn í barnahópinn í leikskólanum.  

Fjölgun ungra barna sem greinast á einhverfurófi undirstrikar nauðsyn þess að 

leikskólar séu tilbúnir til þess að taka á móti þeim og veita þeim þann stuðning sem þau eiga 

rétt á. Nám án aðgreiningar er ekki einkamál fatlaðs fólks heldur réttindamál sem varðar allt 

samfélagið og grundvallarskipulag þess og réttarstöðu samfélagsþegnanna. Stefnan vekur upp 

spurningar um opinbera þjónustu, skiptingu gæða, fagmennsku starfsstétta og réttindi 

barnanna og skyldur þegnanna gagnvart lögum (Dóra S. Bjarnason 1991:49). Lykilatriðið hér 

er fagmennska starfsstétta og réttindi. Til þess að hægt sé að koma á sönnu námi án 

aðgreiningar í leikskólum þarf fagþekkingu, bæði hjá deildarstjórum, stuðningsaðilum og 

almennu starfsfólki og að auki þarf að tryggja að allir fái notið sinna réttinda.  

Í grein Elsu Sigríðar Jónsdóttur „Og ég líka?“ (2002:9) kemur fram að í rannsókn 

hennar á leikskólum í Reykjavík var skipulagi stuðningsins við börn með sérþarfir háttað á 

ólíkan hátt. Sums staðar dreifði starfsfólkið með sér umsjón og ábyrgð en í öðrum varð barnið 

hálfgert einkamál stuðningsaðilans sem sá alfarið um það. Elsa Sigríður kemur einnig inn á 

það hvernig stefnur í almennu leikskólauppeldi og sérkennslu þróuðust á ólíkan hátt. Stefnan 

í almennu leikskólauppeldi kemur að mörgu leyti frá rómantísku stefnunni þar sem lögð er 

áhersla á að áhugi barnsins eigi að vera hreyfiaflið í leikskólastarfinu og að barnið læri með 

því að leika sér. Leikskólauppeldi fyrir börn með sérþarfir þróaðist í allt aðra átt. Oft á tíðum 

varð skerðingin sjálf aðalatriðið og einblínt á það sem var „að“. Í uppeldi barna með sérþarfir 

hefur þróunin oft á tíðum verið sú að leikurinn breytist í þjálfun og það sem upphaflega átti 

að vera leikur verður að vinnu. Þannig missa fötluðu börnin af þeirri gleði sem leikurinn 

veitir. Þó hafa þær aðferðir og hugmyndafræði sem eru ríkjandi í sérkennslu og almennu 

leikskólauppeldi færst nær hver annarri (Elsa Sigríður Jónsdóttir 2002:11-12). Þetta er að 

sjálfsögðu gleðileg þróun og ætti að halda áfram á markvissan hátt.  
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Stjórnendur og starfsmenn leikskólanna hafa unnið að því að koma börnu með 

sérþarfir betur inn í hópinn. Þó að sérstakur starfsmaður sé ráðinn fyrir barnið hefur verið 

reynt að koma því þannig fyrir að hann aðstoði á allri deildinni og barnið með sérþarfirnar sé 

ekki einkamál hans heldur á ábyrgð allra á deildinni. Í leikskólum sem vinna að námi án 

aðgreiningar hefur markvisst verið leitast við að dreifa umönnun og kennslu barnsins með 

sérþarfirnar á allt starfsfólk deildarinnar (Elsa Sigríður Jónsdóttir 2002:14). Þarna er verið að 

tala um öll börn með sérþarfir en ég hef áhuga á að skoða betur hvernig málunum er háttað 

þegar börnin eru greind á einhverfurófinu. Eftir greininguna er vanalega ákveðið hvort unnið 

verður eftir TEACCH aðferðinni eða heildstæðri atferlisþjálfun inni í leikskólunum. Í báðum 

þessum kennsluaðferðum eru börnin vanalega tekin af deildinni í mislangan tíma og misoft í 

vinnstundir. Þetta getur torveldað það að barnið verði hluti af hópnum og að öllu starfsfólki á 

deildinni finnist barnið vera á sinni ábyrgð.  

Í rannsókn sem Elsa Sigríður Jónsdóttir (2003:65) gerði kom í ljós að foreldrarnir sem 

hún talaði við töldu mikilvægt að í leikskólanum væri hlýtt viðmót starfsfólks, nægur tími og 

sveigjanleiki. Að auki fannst þeim skipta máli að allt starfsfólkið á deildinni þekkti barnið og 

gæti annast það til þess að barnið væri ekki bara einangrað með stuðningsaðilanum. Að auki 

fannst þeim nauðsynlegt að börnin fengju þann stuðning sem þau ættu rétt á og að hann væri 

ekki tekinn af þeim þegar leikskólinn væri undirmannaður. Þarna kemur skýrt fram að 

foreldrarnir hafa væntingar um að barnið verði hluti af hópnum á deildinni. Þau vilja ekki að 

barnið einangrist með stuðningsaðilanum en þeim finnst stuðningurinn samt sem áður 

mikilvægur.  
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Rannsóknin 

Mikilvægt er að vita nákvæmlega hvaða aðferðir er notast við í rannsóknarritgerð til þess að 

geta betur séð hver tilgangurinn með ritgerðinni er. Ég mun útlista hvaða rannsóknaraðferðir 

ég notaðist við í rannsókninni og útskýra hvað felst í þeim ásamt framkvæmd minni og 

gagnagreininu. Þátttakendurnir verða kynntir og einnig mun ég skýra frá 

rannsóknarspurningunum.   

Aðferðir  

Ég notaðist við eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem lögð er megináhersla á skilning og 

merkingu sem er byggð á athugunum og/eða viðtölum. Þær fara vanalega fram við venjulegar 

aðstæður og er gengið út frá því að raunveruleikinn sé margbreytilegur og hægt sé að túlka 

hann á ótal vegu. Markmiðið með eigindlegum rannsóknaraðferðum er að þróa ákveðinn 

skilning á því fyrirbæri sem skoðað er. Þannig er rannsóknin í sífelldri þróun, hún er 

sveigjanleg og eru þátttakendurnir vanalega fáir (McMillan 2008:11-12). Ég valdi að notast 

við óstöðluð viðtöl í rannsókn minni sem er ein tegund af eigindlegum rannsóknaraðferðum. 

Þau voru valin vegna þess að ég hafði áhuga á að kynnast reynslu og skoðun þeirra sem vinna 

með börn á einhverfurófinu. Með því að tala við fólk sem hefur beina reynslu af þessu get ég 

öðlast betri innsýn inn í starfið. Óstöðluð viðtöl eiga að laða fram lýsingar á sammannlegum 

reynsluheimi og leitast er við að skilja reynslu þátttakenda frá þeirra eigin sjónarhóli. 

Rannsakandinn ákveður umræðuefnið og er rætt á jafnréttisgrundvelli (Helga Jónsdóttir 

2003:73).  

Rannsóknarspurningar 

Meginrannsóknarspurningin í þessari ritgerð er hvaða starfsaðferðir eru árangursríkar þegar 

bjóða skal barn á einhverfurófinu velkomið á deild í leikskóla? Það er að mörgu að huga 

þegar starfsaðferðir eru skoðaðar. Má þar nefna hvernig aðstæðurnar í leikskólanum og á 

deildinni hafa áhrif á starfið. Hefur menntun og reynsla starfsfólksins áhrif þegar kemur að 

starfinu? Hvers konar samskipti eða fundir eru líkleg til árangurs? Hvaða áhrif hefur það að 

litið er á stuðningsaðilann sem þátttakanda í deildarstarfinu? Hvaða afleiðingar hefur það að 

ekki sé litið á barnið sem hluta af deildinni? Hvernig hefur sýn starfsmanna á barnið og 

stuðninginn áhrif á starfið? Ég mun leitast við að svara þessum spurningum í ritgerðinni og út 

frá þeim álykta hvað sé líklegt til árangurs þegar barn á einhverfurófinu er boðið velkomið 

inn á leikskóladeildina.  
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Þátttakendur 

Þátttakendurnir í rannsókninni voru sex konur. Þær koma af þremur leikskólum í Reykjavík. 

Þrjár af þeim eru deildarstjórar og hinar þrjár stuðningsaðilar. Hef ég gefið leikskólunum, 

viðmælendunum og börnunum á einhverfurófinu gervinöfn sem ég mun notast við í þessari 

ritgerð. Leikskólarnir heita Arnarborg, Hólakot og Suðurhlíð. Val mitt á leikskólum var eins 

tilviljanakennt og mögulegt var. Ekki er hægt að finna á neti eða skýrslum hvar börn á 

einhverfurófinu eru í leikskólum og því þurfti ég í upphafi að renna blint í sjóinn. Ég fór inn á 

heimasíðu Leikskóla Reykjavíkur og valdi af handahófi sex leikskóla og sendi þeim 

tölvupóst. Í honum greindi ég í stuttu máli frá viðfangsefni mínu og forvitnaðist um hvort 

barn á einhverfurófinu væri í leikskólanum. Þrír leikskólastjórar svöruðu mér og sýndu 

verkefninu áhuga. Í leikskólanum voru börn á einhverfurófinu og samþykktu þeir að leyfa 

mér að koma í heimsókn í leikskólann og taka viðtöl við deildarstjóra og stuðningsaðila.  

Viðtölin 

Í óstöðluðum viðtölum er viðfangsefnið fyrirfram ákveðið en viðtölin sjálf opin innan þess 

ramma. Rannsóknargagna er aflað með beinum orðaskiptum rannsakanda og þátttakenda. 

Rannsakandinn dýpkar þannig skilning sinn á fyrirfram ákveðnu rannsóknarefni með því að 

tala við ákveðna viðmælendur um efni rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir 2003:67). 

Tilgangur viðtalanna er að útskýra sjónarmið þátttakendanna, hvernig þeir hugsa og hvernig 

þeir túlka og skýra hegðun sína innan viðfangsefnisins (McMillan 2008:281).  

Undirbúningurinn skiptir miklu máli sem og samskiptin við þátttakendurna áður en 

sjálft viðtalið fer fram. Rannsakandinn þarf að ákveða hversu nákvæmur ramminn er og 

hversu vel honum á að vera fylgt í viðtalinu. Ef rannsakendur og þátttakendur þekkjast ekki 

fyrir viðtalið skipta samræður og samskipti á undan viðtalinu miklu máli. Það þarf að 

myndast ákveðið traust (Helga Jónsdóttir 2003:76).  

Hafa þarf í huga að nota ekki of leiðandi spurningar í orðavali og tónfalli á meðan á 

viðtölunum stendur. Notast þarf við virka hlustun til að hvetja viðmælanda til að tjá sig og 

gott getur verið að nota líkamstjáningu til að gefa til kynna að viðmælandinn sé á réttri braut. 

Þagnir geta verið mjög kvíðavekjandi í viðtölum en mikilvægt er að átta sig á því fyrirfram að 

þögn getur verið afar gagnleg til að hugsa og einnig til að tæma hugann (Helga Jónsdóttir 

2003:77-78). Huga þarf að því að þröngva ekki túlkun rannsakanda upp á þátttakandann og 

því þarf að passa að gæta réttmætis í viðtölunum og staðfesta réttmætið með því að t.d. 

endursegja afmörkuð atriði viðtalsins og draga fram helstu efnisatriði í lokin. Rannsakandinn 
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getur spurt hvort viðmælandinn sé sammála túlkun rannsakanda og hvort hann hafi einhverju 

við að bæta (Helga Jónsdóttir 2003:78).  

Huga þarf að ýmsu þegar réttmæti er annars vegar og getur verið erfitt að skilgreina 

réttmæti þegar gengið er út frá því að rannsakandinn sé virkur þátttakandi í að skapa 

rannsóknargögnin. Þegar viðtöl eru notuð sem rannsóknaraðferðir hefur verið mikil áhersla 

lögð á trúverðugleika og hversu nákvæm rannsóknargögnin og rannsóknin í heild sinni er í 

raun og veru (Helga Jónsdóttir 2003:79-80). Tryggja þarf innra réttmæti. Samsvörun á milli 

kóðanna og túlkunar annars vegar og svo sannleikans eða það sem viðmælendurnir segja hins 

vegar. Það þarf að athuga áhrif rannsakenda, hvort gögnin séu nógu ítarleg, hvort þeim hafi 

verið safnað í eðlilegu umhverfi og lengd rannsóknarinnar svo nokkuð sé nefnt. Vegna þess 

hversu lítinn hóp af viðmælendum er um að ræða er ekki hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðunum.  

Framkvæmd 

Eins og áður hefur komið fram sendi ég nokkrum leikskólum í Reykjavík tölvupóst og þrír 

svöruðu og höfðu áhuga á að leyfa mér að koma og taka viðtöl. Ég var í netsambandi við 

þessa leikskóla og í sameiningu ákváðum við heppilegan tíma þar sem ég gæti komið. Þegar í 

leikskólana var komið heilsaði ég upp á starfsmennina og kom mér svo fyrir í herbergi sem 

mér var leyft að nota til að taka upp viðtölin. Deildarstjórinn og stuðningsaðilinn fengu að 

ráða hver kæmi fyrr inn. Ég talaði við þær einslega og var það gert til þess að tryggja að þær 

gætu talað opinskátt um reynslu sína og tilfinningar og til að skoða hvort mikið væri um 

ólíkar upplifanir og skoðanir þegar kemur að starfinu.  

Ég heilsaði og sagði þeim aðeins frá því um hvað verkefni mitt fjallaði. Því næst 

kveikti ég á upptökutækinu. Það var gengið út frá ákveðnum spurningum en vegna þess að 

þetta voru óstöðluð viðtöl þá leyfði ég því að mestu að rúlla en reyndi þó að hafa það innan 

ákveðinna marka. Eftir viðtölin þakkaði ég þeim fyrir og fékk að ganga aðeins um deildina og 

sjá aðstöðuna betur. Viðtölin fóru fram eins og áður hefur verið sagt á leikskólum 

viðmælendanna á þeirra heimavelli. Lengd þeirra var allt frá því að vera 45 mínútur og upp í 

eina klukkustund og 15 mínútur.  

Ramminn í viðtalinu var tiltölulega laus en umræðuefninu var samt sem áður skipt í 

fimm hluta. Það er að segja almennar upplýsingar, reynsla þátttakandans af börnum á 

einhverfurófinu og einhverfurófsröskun almennt, samstarfið á milli deildarstjórans og 

stuðningsaðilans, samskipti og stjórnun og svo hugmyndir þeirra um leikskóla án 

aðgreiningar. Ég lét þær vita af þessum flokkum áður en ég kom í heimsókn til þeirra og var 
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það aðallega út af því að tveir leikskólarnir báðu um nánari upplýsingar um hvað yrði rætt til 

þess að þátttakendurnir gætu undirbúið sig. Ítrekaði ég þó við þær að það væri engin ástæða 

til þess að undirbúa sig neitt sérstaklega undir viðtölin þó að ég skildi alveg að þær vildu fá 

að vita meira um innihald þess.  

Eins og áður segir geta þagnir verið af hinu góða í viðtölum. Á nokkrum stöðum 

komu þagnir í viðtölunum og beið ég þá í nokkra stund. Oftast gaf viðmælandinn mér betri 

skýringu eða kom með meiri dýpt í umræðuefnið. Það þjónaði því miklum tilgangi í 

viðtölunum að vera ekki of fljótur að rjúfa þagnirnar. Í lok viðtalanna spurði ég þær ætíð 

hvort þær hefðu einhverju við að bæta. Ef ég var ekki viss hvað þær meintu beið ég eftir 

hentugu tækifæri til að spyrja frekar. Að lokum spurði ég hvort væri í lagi að ég hefði 

samband við þær ef ég teldi einhverju við að bæta.  

Gagnagreining  

Eftir viðtölin afritaði ég þau og marglas gögnin. Rannsóknarspurningarnar og þekking 

rannsakandans leiðir hann áfram í greiningu gagnanna. Markmiðið er að lesa út úr hverju 

viðtali fyrir sig hvaða viðfangsefni og eiginleikar einstaklingsins koma fram og sem tengist 

rannsóknarefninu. Vegna þess hversu opin viðtölin eru er mikilvægt að taka ekki eingöngu 

það sem sagt er út frá aðalspurningunum, heldur að velta fyrir sér hvort viðtölin fjalli í raun 

og veru um viðfangsefnin og hvað þau þýða fyrir þátttakendurna (Schmidt 2004:254).  

Við gagnagreiningu er rýnt í gögnin og unnið með þau. Vanalega er farið í gegnum 

fimm stig í greiningunni og það er það sem ég gerði. Í fyrsta lagi eru flokkar settir upp fyrir 

greiningu. Á öðru stiginu eru flokkarnir færðir saman og prófaðir. Í þriðja lagi eru öll viðtölin 

lykluð. Á fjórða stiginu er hægt, út frá lykluninni, að mynda heildaryfirlit af gögnunum og 

síðan á fimmta stiginu eru aðalatriðin tekin út til þess að sýna fram á heildaryfirlitið 

(Schmidt, 2004:253). Lyklun felur í sér að uppgötva og auðkenna mikilvæga þætti, safna 

vísbendingum og dæmum um þessa þætti og greina þá til að finna sameiginleg einkenni, hvað 

er líkt og ólíkt, finna mynstur og samhengi (McMillan 2008:284). Gögnin þarf að marglesa, 

skrá hugmyndir og þemu jafnóðum, finna þemu og mynstur og flokka þau. 

Takmarkanir 

Túlkun einstaklings byggir á ákveðnum forsendum, tungumáli, menningu, reynslu, þekkingu, 

færni, venjum og siðum og á þetta bæði við um rannsakandann og þátttakandann (Helga 

Jónsdóttir 2003:67). Rannsakandinn þarf að gera sér grein fyrir eigin bakgrunni og afstöðu og 

sjá að það mun hafa áhrif á samskiptin (Helga Jónsdóttir 2003:74). Þegar ég var búin að 



18 
 

ákveða viðfangsefnið settist ég niður og skrifaði allt það sem gæti haft áhrif á viðtölin og 

úrvinnslu mína. Aldur minn, félagslegur bakgrunnur, útlit, menning og viðhorf geta hafa haft 

áhrif ásamt viðhorfum mínum og reynslu. Við úrvinnslu og túlkun mína á niðurstöðunum 

mun þetta einnig hafa áhrif. Það er ýmislegt sem gæti takmarkað rannsóknina og vinnuna við 

verkefnið. Ég hafði einungis sex viðmælendur af þrem leikskólum og er því ekki hægt að 

fullyrða út frá niðurstöðum mínum að rannóknin gefi upplýsingar um starfshætti á leikskólum 

almennt.  

Ég er búsett í annarri heimsálfu og þurfti því að koma til landsins í stuttan tíma til 

þess að safna gögnum. Það setti mér miklar takmarkanir þegar kom að gagnasöfnun. Ef ég 

hefði verið stödd á Íslandi lengur hefði ég vilja taka viðtöl við fleiri viðmælendur til að fá 

betri sýn á starfshættina. Ég hefði vilja dvelja á leikskólunum í nokkra stund til þess að sjá 

með eigin augum hvernig starfið færi fram, hvernig viðmótið væri og hvort misræmi væri á 

milli viðtalanna og vettvangsathuganna. Að lokum ef ég hefði haft lengri tíma hefði ég vilja 

fara upp í Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins til þess að fá betri upplýsingar um hvað væri í 

boði fyrir leikskóladeildarnar. Þá einkum hvort það væri boðið upp á einhver námskeið þar 

sem farið væri yfir hvernig ætti að vinna með barninu inni á deildinni, leiðir til að koma öllu 

starfsfólkinu inn í starfið, leiðir fyrir stuðningsaðilann að veita barninu nægan stuðning án 

þess að auka á aðgreininguna og fleira í þeim dúr. Viðhorf mitt hefur ef til vill sett ákveðnar 

skorður. Vegna þess að eina reynsla mín af því hvernig unnið er með barn á einhverfurófinu 

er ekki góð þá er hugsanlegt að það hafi áhrif á viðtölin, spurningarnar sem ég valdi, viðmót 

mitt og hvernig ég síðan vann úr gögnunum. Margt kom fram í viðtölunum sem ekki verður 

hægt að útlista í þessari ritgerð og gæti hugsast að ég velji að sleppa atriðum sem ég tel að 

séu ekki verð að tala um en skipta síðan máli. Það sem ég get gert er að átta mig á þessu og 

reyna að vinna gegn því með því að vera vandvirk, tala um niðurstöðurnar við 

leiðsagnarkennara minn og samnemendur og reyna eftir bestu getu að líta á hugmyndir mínar 

með gagnrýnum augum. 
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Niðurstöður 

Nú verða raktar helstu niðurstöður í rannsókn minni. Það sem kom fram í viðtölunum og ég 

taldi áhugaverðast var meðal annars þau námskeið sem starfsfólkið hafði farið á, hvernig 

vinnustundirnar með barninu á einhverfurófinu væri háttað og einnig með tilliti til rýmisins í 

leikskólanum. Einnig hvernig samstarfið á milli stuðningsaðila og deildarstjóra gengi, hvert 

hlutverk stuðningsaðilans væri á deildinni, hvernig annað starfsfólk liti á barnið á 

einhverfurófinu og þann stuðning sem það hlaut og að lokum hvort barnið væri hluti af 

barnahópnum. Fyrst verða viðmælendurnir kynntir ásamt leikskólunum og börnunum á 

einhverfurófinu.  

Kynning á viðmælendum 

Fyrsti leikskólinn sem ég heimsótti heitir Arnarborg. Aðalheiður er stuðningsaðilinn þar. Hún 

er ekki fagmenntuð en hefur lokið stúdentsprófi og hefur einnig töluverða reynslu af vinnu á 

leikskóla. Hún hefur unnið sem stuðningsaðili í fimm mánuði en áður var hún leiðbeinandi á 

leikskólanum. Aðalheiður hefur farið á námskeið á vegum Greiningar- og ráðgjafarstöðvar 

ríkisins og gerði hún það áður en hún varð stuðningsaðili til þess að undirbúa sig. Arna, 

deildarstjórinn, hefur verið leikskólakennari í hátt í 20 ár. Að auki er hún búin með 

framhaldsnám í yngri barna kennslu og stundar núna meistaranám í kennslufræðum. Arna 

hefur unnið á leikskólanum í kringum 15 ár og þekkir hún vel inn á deildina. Hún hefur farið 

á námskeið í sambandi við einhverfurófsröskun á starfsferli sínum. Barnið á einhverfurófinu 

á deildinni er drengur sem heitir Atli. Hann er á fimmta ári og hefur verið á leikskólanum frá 

því hann var tæplega tveggja ára. Atli fékk greiningu fyrir einu og hálfu ári síðan og er í 

heildstæðri atferlisþjálfun í leikskólanum. Á deildinni eru 24 börn og fjórir starfsmenn með 

Aðalheiði. Arna er eini fagmenntaði starfsmaðurinn. Á Arnarborg er sérkennslustjóri og hefur 

verið lengi. Í leikskólanum eru einu faglærðu starfsmennirnir deildarstjórarnir, 

leikskólastjórinn og svo sérkennslustjórinn.  

Annar leikskólinn sem ég heimsótti er Hólakot. Hildur er stuðningsaðilinn og er hún 

menntaður þroskaþjálfi. Einnig er hún sérkennslustjórinn í leikskólanum. Hún hefur unnið á 

leikskóla síðan árið 2000 en í Hólakoti síðan árið 2007. Þá er hún fyrsti þroskaþjálfinn og 

sérkennslustjórinn í leikskólanum. Áður en hún byrjaði að vinna í Hólakoti voru börnin 

hennar þar þannig að hún þekkir leikskólann vel. Hildur á strák á einhverfurófinu sjálf og 

hefur því þá reynslu einnig. Hún hefur farið á nánast öll námskeið sem Greiningar- og 

ráðgjafarstöðin hefur boðið upp á, bæði í tengslum við barnið sitt og starfið. Hanna er 
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deildarstjórinn í Hólakoti og hefur hún verið leikskólakennari í 33 ár, þar af í Hólakoti síðan 

árið 1991. Hún hefur ekki farið á námskeið til að kynna sér einhverfurófsröskun. Barnið á 

einhverfurófinu á deildinni er drengur sem heitir Hermann. Hann er fjögurra ára gamall og 

hefur verið í leikskólanum í yfir tvö ár en hann var greindur fyrir einu ári síðan. Á deildinni 

er notuð TEACCH aðferðin með Hermanni. Það eru 27 börn á deildinni og fimm starfsmenn 

með Hildi. Hermann er fyrsta barnið á einhverfurófinu sem Hanna hefur á deildinni sinni.  

Í þriðja leikskólanum, Suðurhlíð, er Sunna stuðningsaðilinn. Hún er menntaður 

uppeldisfræðingur og hefur unnið lengi í Suðurhlíð. Hún hefur verið stuðningsaðili fyrir 

nokkur börn á einhverfurófinu í gegnum tíðina. Í viðtalinu útlistaði hún fyrir mér mjög 

ítarlega þá vinnu sem hún hefur unnið með barninu. Sigrún, deildarstjórinn, er 

leikskólasérkennari að mennt. Hún hefur starfað á deildinni í 14 ár og þekkir því deildina vel. 

Báðar hafa þær farið á námskeið sem tengjast einhverfurófsröskun. Barnið á einhverfurófinu 

á deildinni er drengur eins og í hinum leikskólunum. Hann heitir Snæbjörn og er fimm ára 

gamall. Hann kom frá öðrum leikskóla vegna þess að foreldrar hans fréttu að það væri unnið 

gott starf í Suðurhlíð. Snæbjörn fékk greiningu fyrir þremur árum. Þær nota heildstæða 

atferlisþjálfun á deildinni með honum. Á deildinni eru alls 7 starfsmenn og þá nokkrir í 

hlutastarfi. Það er 21 barn á deildinni og þar á meðal annar drengur á einhverfurófinu sem 

einnig hefur stuðningsaðila. Suðurhlíð hefur gefið sig út fyrir að hafa börn með sérþarfir og 

þar alltaf verið mörg slík börn, að sögn Sunnu. 

Námskeið 

Örnu deildarstjóra á Arnarborg fannst nauðsynlegt að hafa farið á námskeið um 

einhverfurófsröskun vegna þess að það gæfi svo góða innsýn inn í barnið og hvað væri hægt 

að gera inni á deild til þess að hjálpa því. Aðalheiði stuðningsaðila á Arnarborg finnst 

námskeiðin hafa verið mikilvæg fyrir sig vegna þess að hún vissi í raun ekki mikið um 

heildstæða atferlisþjálfun áður en hún byrjaði. Þarna fékk hún ákveðinn grunn. Í Hólakoti 

ætlaði Hanna deildarstjóri sér alltaf að fara á námskeið tengd einhverfurófsröskun þegar kom 

í ljós að Hermann væri á einhverfurófinu. Hlutirnir æxluðust þó þannig að hún komst ekki og 

sagði hún: „ef við hefðum ekki haft hana [Hildi stuðningsaðila] svona styrka og svona mikla 

fagmanneskju þá hefði ég kannski farið.“ Eins og áður segir er þetta fyrsta barnið á 

einhverfurófinu á deildinni hennar Hönnu og því ekki verið ástæða fyrir hana að fara á 

námskeið áður. Þetta er allt því frekar nýtt á deildinni og eins og Hildur stuðningsaðili sagði: 

„þetta bara kemur.“ Bæði Sigrún deildarstjóri og Sunna stuðningsaðili í Suðurhlíð hafa farið á 

námskeið í tengslum við einhverfurófsröskun.  
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Vinnustundir 

Drengirnir voru allir teknir út úr barnahópnum í vinnustundir á hverjum degi, ef kostur gafst. 

Vinnustundirnar voru að jafnaði eina til fjórar klukkustundir á dag en var þó mismunandi eftir 

því hvað var að gerast á deildinni. Viðmælendum mínum fannst almennt vera nauðsynlegt 

fyrir drengina að fara út af deildinni í vinnustundirnar. Það gerði þó ekki svo mikið til þótt 

stundirnar féllu niður því að þjálfunin gæti líka farið fram á deildinni. Aðalheiði 

stuðningsaðila á Arnarborg fannst vinnustundirnar vera of margar því Atli væri orðinn svo 

duglegur. Hún segir að „stundum finnst manni maður ekki vera að gera neitt… og bara vera í 

einhverju herbergi að dúlla sér.“ Sunna stuðningsaðili í Suðurhlíð finnst að „maður þarf að 

vera voðalega vakandi fyrir að hafa tilfinningu fyrir barninu og þá sérstaklega finna hvað 

hentar því og hversu misjöfn þau eru í rauninni. Þau eru öll góð á einhverjum sviðum en svo 

slök á öðrum.“ Ef til vill er mikilvægt fyrir eitt barn að vera í strangri þjálfun í mörgum 

vinnustundum en fyrir önnur eru stuttar stundir í lagi.  

Allir þátttakendurnir töluðu um manneklu. Ef fátt starfsfólk var einhverja daga á 

deildinni datt vinnustundin oft upp fyrir sig og stuðningsaðilinn tók meira þátt sem almennur 

starfsmaður inni á deildinni. Aðalheiður stuðningsaðili sagði: „ég fæ oft samviskubit ef ég get 

ekki tekið [Atla] í vinnustundir [vegna manneklu] og sérstaklega vegna þess að hann biður oft 

um þær, vegna þess að hann veit alveg hvenær þær eru og skilur ekki alveg hvað er í gangi.“ 

Örnu deildarstjóra fannst þetta ekki gera neitt til vegna þess að Atli væri það vel staddur að 

þjálfunin gæti líka farið fram inni á deild. Hildi stuðningsaðila í Hólakoti talar um að henni 

finnist „náttúrulega erfitt ef það eru fáir [starfsmenn], það er kannski erfiðast finnst mér. Og 

það fer stundum ekkert vel í [Hermann].“ En hún ítrekar að það sé nauðsynlegt að líta jákvætt 

á þetta og þó þau komist ekki í vinnustundir þá eru þau oft að gera eitthvað inni á deildinni.  

Rými 

Þegar aðstæðurnar í leikskólunum eru skoðaðar kemur í ljós að það er margt sem þarf að 

huga að og margt sem getur haft áhrif á gott samstarf. Það sem vakti helst athygli mína var að 

þátttakendurnir töluðu mikið um rými. Á Arnarborg og Hólakoti var sérstakt herbergi, ekki 

inn á deildinni, sem þær notuðu fyrir vinnustundirnar en þær þurftu alltaf að deila því með 

öðrum. Aðalheiður stuðningsaðili á Arnarborg sagði að sér fyndist vera truflun fyrir Atla að 

það væri alltaf umgangur á meðan hann væri að vinna.  

Í Suðurhlíð fór vinnustundin fram í innra herberginu á deildinni. Sett var upp skilrúm 

til að stundin færi fram í næði. Á deildinni eru tvö herbergi og í öðru herberginu er skilrúmið 

notað. Á meðan á vinnustundunum stendur eru aðeins nokkur börn inni í herberginu þar sem 
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vinnustundin fer fram en hin börnin eru öll saman í hinu herberginu. Sunna stuðningsaðili 

talaði um að „þar sem [Suðurhlíð] er svona heildtækur leikskóli [eða með nám án 

aðgreiningar] þá var aldrei hugmyndin hjá okkur að hafa lokað herbergi. Við settum strax 

skilyrði að það yrði svona skilrúm.“ Fannst henni það ganga mjög vel fyrir Snæbjörn því þá 

væru börnin nær honum en hann fengi samt smá næði. Sigrún deildarstjóri talar um að það 

vanti alltaf pláss og á meðan á vinnustundunum stendur eru hátt í 20 börn í fremra herberginu 

þannig að þetta skapar aukið álag á alla deildina.  

Samstarf 

Samskiptin á milli deildarstjóra og stuðningsaðila voru að mati viðmælenda mjög góð. Meðal 

þess sem þær sögðu var: „samstarfið hefur verið bara mjög gott“, „gott samstarf leggur 

grunninn að öllu góðu“ og „það hafa verið mjög opin og heiðarleg samskipti okkar á milli 

sem byggjast á jafnréttisgrundvelli.“ Aðalheiði stuðningsaðila fannst samstarfið vera á góðu 

róli og leitar hún til Örnu deildarstjóra ef hana vantar einhverjar hugmyndir eins og hvaða orð 

hún getur tekið fyrir í vinnustundunum. Ef það koma upp einhver vafamál í sambandi við 

Atla þá talar hún við sérkennslustjórann. Hildi stuðningsaðila í Hólakoti finnst engu 

ábótavant í samstarfi hennar og Hönnu og er það, að hennar sögn, vegna þess að „ég veit að 

ef mig vantar eitthvað þá get ég alltaf leitað til hennar.“  

Í leikskólunum eru engir sérstakir fundir þar sem starfið með barninu á 

einhverfurófinu er rætt. Það fannst engum þörf á slíkum fundum nema Aðalheiði 

stuðningsaðila. Hún sagði að „það er eitthvað sem þyrfti kannski að komast á. Því að annað 

starfsfólk þarf náttúrulega líka að umgangast hann.“ Henni fannst það geta verið góð leið til 

þess að koma hinu starfsfólkinu betur inn í starfið með Atla. Flestar töluðu um að það væru 

ákveðnir örfundir inni á deildinni í daglegu starfi. Þar ræða þær það sem þarf inni á deildinni 

sín á milli og tala saman um það hvernig gekk t.d. í útiverunni ef stuðningsaðilinn fór ekki út 

þann daginn eða stuðningsaðilinn spyr hvað deildarstjórinn hafi hugsað sér að barnið gerði í 

hópastarfinu. Á deildarfundunum er barnið aftur á móti rætt og þá ef til vill tekinn púlsinn á 

hvernig gengur í vinnustundunum. Þar taka allir starfsmenn deildarinnar þátt og fá því allir að 

vita hvernig málin standa hjá barninu.  

Svokallaðir teymisfundir eru haldnir með ákveðnu millibili. Á teymisfundi koma 

meðal annars foreldrar barnsins, stuðningsaðilinn og svo ráðgjafar utan úr bæ sem hafa með 

mál þess að gera. Þar eru mál drengsins rædd og farið yfir hvernig gengur og hver næstu skref 

séu. Athygli mína vakti að í Suðurhlíð sat Sigrún alla teymisfundi, í Hólakoti sat Hanna suma 

teymisfundi og þegar hún hafði tök á því en á Arnarborg mætti Arna ekki á teymisfundina. Í 
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þessum leikskólum virðist því ekki vera nein regla um það hvort deildarstjórar mæti á þessa 

fundi.  

Hlutverk stuðningsaðila 

Algengt var að stuðningsaðilinn nýtti þekkingu sína til þess að hjálpa öðrum börnum á 

deildinni. Þetta kom þó ekki fram í viðtali mínu við Aðalheiði á Arnarborg. Hún tekur 

stundum önnur börn með í vinnustundirnar en það er meira gert fyrir Atla en þau. Hún býður 

börnunum með þegar hún vill vinna sérstaklega með félagslega þáttinn hjá honum. 

Aðalheiður er ekki inn í dagskipulaginu, þ.e.a.s. hún er ekki skráð með neinn ákveðinn 

barnahóp í hópastarfinu né borð í matartímanum. Hún vill dreifðari ábyrgð þegar kemur að 

yfirfærslunni hjá Atla á deildinni. Hún fylgir honum alveg eftir á deildinni og fer með honum 

í hópastarfið eða samverustundirnar en hún er ekki titlaður hópstjóri. Í yfirfærslunni eru 

verkefnin sem búið er að vinna með í vinnustundunum með Atla færð yfir í daglega starfið á 

deildinni. Aðspurð hvort allir taki þátt í yfirfærslunni þá segir Arna deildarstjóri að „hún 

[Aðalheiður] fylgir honum alltaf yfir á hans svæði [þegar boðið er upp á valsvæði] og 

yfirfærir með honum. Þá fer líka sá starfsmaður sem er á svæðinu hans og fylgist með því 

sem þau eru að gera.“ Arna er ákveðin í því að Aðalheiður sé hluti af deildinni þegar hún er 

þar og að hún sinni öllum börnunum jafnt og Atla og segir til dæmis „hún er enginn 

aukahlutur inná deildinni.“ Aðalheiður leggur áherslu á að hún hafi verið óöruggari í byrjun 

og sagði „þá vissi maður ekki alveg hvar maður átti að vera, ég var ekki inni í þessu 

dagskipulagi og mér fannst ég vera... svo rosalega lost eitthvað.“ Þetta lagaðist þó með 

tímanum þegar hún vandist og komst inn í dagskipulagið. Hérna er nokkuð ósamræmi í 

orðum þeirra í sambandi við hversu mikið Aðalheiður tekur þátt. 

Í Hólakoti notar Hildur stuðningsaðili tímann sem hún er á deildinni til þess að hjálpa 

öðrum börnum. Hún segir „oft býð ég þá fleirum í t.d. lottó sem þurfa á því að halda.” Þannig 

reynir hún að nýta þekkingu sína til þess að kenna fleirum. Hún er mikið inni á deildinni, hún 

situr við sama matarborð og Hermann og ef starfsmaður er veikur gengur hún inn í starf hans. 

Einnig er hún titlaður hópstjóri með annarri og vinna þær saman með þann hóp. Það vakti 

athygli mína þegar hún sagði: „ég hef alltaf unnið þannig að ég elti deildina, þær ákveða 

hópastarf og skipulagningu og ég elti.” Þegar ég spurði hana útí hvers vegna vinnustundirnar 

væru eftir hádegi þá sagði hún að „það bara hentar deildinni.“  

Samstarf á milli Sigrúnar og Sunnu í Suðurhlíð byggist að mörgu leyti á því að þær 

eru með svokallaðan skólahóp saman. Í hópnum eru þau börn sem eru elst og er Snæbjörn í 

þeim hóp. Sigrún deildarstjóri minntist einnig á að „við erum tvær með þessi elstu og ég veit 
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alveg út á hvað allt gengur hjá honum og þannig að við erum svona báðar að fylgja honum 

eftir.“ Sunna nýtist Sigrúnu mikið inni á deild og tekur þátt í hvíld og matartímanum svo fátt 

eitt sé nefnt. Sunna stuðningsaðili talar um að „þó ég sé að hugsa um hann þá veit ég alveg 

svona hvað þarf inni á stofunni til að allt gangi þar“ og að það sé mikilvægt að hún kynnist 

öllum börnunum og passi að allir græði á því að hún sé á deildinni.  

Annað starfsfólk 

Í öllum leikskólunum kom fram að stuðningsaðilarnir hafi þurft að útskýra fyrir öðrum 

starfsmönnum út á hvað starfið gengi eða jafnvel þurft að verja starfið. Sunna stuðningsaðili 

lýsir því að stundum byrji nýir starfsmenn sem skilja ekki af hverju er verið að vinna svona 

mikið með eitt barn þegar það eru 20 önnur börn á deildinni. Hún segir „ég hef lent í því að 

þurfa að verja [starfið] og þá hef ég bara gert það og sagt útlistað að svona er þetta og ég 

útskýri fyrir þeim að það sé tiltekið barn með svona þjálfun og ef hann t.d. [væri ekki með 

þessa greiningu] þá væri heil staða ekki þannig að það eru í raun og veru allir að græða.“  

Aðalheiður stuðningsaðili fann fyrir því að fólk almennt tali um stuðningsaðila sem 

einhverjar dekurdúkkur sem eru bara með eitt barn á meðan allir aðrir starfsmenn eru með 

mun fleiri börn á sinni ábyrgð. Hún talar um að „mér fannst frá ákveðnum starfsmönnum 

maður ekki fá skilning og sögðu t.d. eins og „af hverju varstu svona lengi, þarftu ekki að fara 

að fara... með hann?“ og eitthvað álíka.“ Einnig talar hún um að þeim finnist Atli vera að 

mestu á hennar ábyrgð en hún tók það þó fram að Arna deildarstjóri væri mjög fær og vissi 

alveg hvernig ætti að haga sér í sambandi við hann. Aðspurð hver hún telji að ástæðan gæti 

verið fyrir viðhorfum hinna starfsmannanna segir hún að „þeir held ég telja að kannski sé 

þetta bara mitt hlutverk....En ég býst við að hinir starfsmennirnir hafi ef til vill ekki nógu 

mikla reynslu og að það sé ákveðið óöryggi hjá þeim... Kannski getur verið einhver hluti 

þannig að þau svona, „má ég?” Ekki það að þau vilji ekki.“ Aðalheiði finnst hún og Atli vera 

svo miklar samlokur að það komi nánast aldrei upp þær aðstæður að annað starfsfólk þurfi að 

spreyta sig og gæti því verið erfitt fyrir þær að taka af skarið. 

Barnið í hópnum 

Allir viðmælendurnir töluðu um að drengirnir væru hluti af barnahópnum og að þeir ættu vin 

á deildinni. Þeir tengdust þannig börnunum sem þeir voru með í hópastarfinu og að það væri 

gagnkvæmur vinskapur. Á Suðurhlíð finnst Sunnu stuðningsaðila Snæbjörn vera hluti af 

barnahópnum en að hann hafi ekki verið það áður. Ástæðan er sú að hann er ekki lengur jafn 

mikið í vinnustundum og því mikið að leika sér inni á deild með börnunum. Hún segir „mér 
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var farið að finnast svo erfitt að þegar hann hljóp á eftir strákunum að leika, þá var svo 

leiðinlegt að segja, „nei komdu, við erum að fara að vinna”.” Hún og Sigrún deildarstjóri 

töluðu saman og var ákveðið að vinna meira með hann í hópnum. Þannig reynir hún að kippa 

Snæbirni inn úr útiverunni og fara með hann í vinnustundir. Með því fær hann að leika meira 

við hin börnin og þau taka minna eftir því þegar hann fer í stundirnar.  

Hildi stuðningsaðila finnst Hermann algjörlega inni í hópnum núna en þó með 

eftirfylgd hennar. Hún fylgir honum eftir en leyfir honum að vera í barnahópnum eins og 

hann getur, á milli þess sem hann fer í vinnustundirnar. Á þann hátt fær hann stuðning í 

hópnum og nefndu allir viðmælendurnir að það væri mikilvægt. Þetta gekk þó oft á tíðum 

brösuglega. Í upphafi hafi Hermann t.d. átt erfitt með að vera í hópnum en með aukinni 

þjálfun hafi það gengið betur og að það sjáist miklar framfarir hjá honum. Sunna 

stuðningsaðili kom með dæmi þar sem að í upphafi hafi hún þurft að vera með verkefni í 

vinnustundunum um hvernig ætti að bregðast við aðstæðum sem okkur finnst vera sjálfsagðar 

eins og t.d. ef einhver missir eitthvað og þú nærð í það og réttir viðkomandi. „Þá æfði hann 

sig bara með mér og það var orðið nokkuð save og þá gat hann farið svona að prófa þetta í 

barnahópnum“ segir hún. 

Aðalheiði stuðningsaðila á Arnarborg finnst Atli stundum vera að missa af starfinu á 

deildinni þegar hann er í vinnustundunum og segir „ég held að hann hafi ekki hugmynd um 

hvað er að gerast inn á deild... mér finnst stundum eins og hann fari á mis við.“ Örnu 

deildarstjóra finnst Atli ekki fúnkera vel í stórum hópi og ef hann á slæman dag hafa þær 

ákveðið að taka hann úr hópnum og leyfa honum að gera eitthvað annað. Aðalheiður er alltaf 

með Atla í daglega starfinu og er þar af leiðandi líklegt að annað starfsfólk fái ekki tækifæri 

til þess að taka honum sem einum af barnahópnum. Mikilvægt er að allir tengist honum „svo 

að það sé ekki bara ég og hann út í eilífðina” segir Aðalheiður þegar talað var um hvernig 

annað starfsfólk tekur Atla. Arna deildarstjóri á Arnarborg segir að það sé nauðsynlegt fyrir 

Atla að hafa stuðningsaðila en að hann eigi ekki að vera eins og frímerki á honum. Hún talar 

um að Atli sé hluti af hópnum og öllu húsinu. Það er ljóst að það er markmiðið hjá þeim að 

koma honum í hópinn en mismunandi hvernig þær túlka hvernig það hafi gengið hingað til.  

Hildur stuðningsaðili í Hólakoti segir að „við höfum passað upp á að skiptast á með 

að sjá um [Hermann] inná deildinni þannig að hann sé alveg jafnvígur á okkur báðar. Ég 

kannski geri eitthvað annað og [Hanna] tekur hann á meðan.“ Í upphafi var hún nánast bara 

með honum og Hanna deildarstjóri segir frá því að þegar Hildur byrjaði var búið að vera 

mjög erfitt inn á deild fyrir hann og eins og hún segir: „við kannski nánast sögðum, „gjörðu 

svo vel, hérna er hann”, til þess að byrja með... en það var allt gert í góðu.“ En núna þurfi 
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hann ekkert að vera svona klesstur við Hildi vegna þess að hann sé orðinn svo duglegur. Í 

upphafi fann Hildur fyrir því að „stundum fyrst var oft sagt: „hérna þinn, hvað ætlið þið að 

gera?“ Ef það þurfti t.d. að skipta á bleyjunni hans þá var það alltaf hún sem gerði það. Hún 

sagði „þetta var líka bara eitthvað sem þurfti að benda þeim á, þær alveg bara, „guð já þetta 

var rétt hjá þér” og þetta var ekkert mál.“ Núna í dag er þetta „minnsta mál í heimi ef að ég er 

með einhvern annan þá kannski tekur Hanna [Hermann], það þarf ekki alltaf að vera ég og 

það er svo gott, þá finnst mér ég vera búin að koma stuðningnum til skila.“ Mikilvægt er að 

það séu fleiri sem geta hugsað um Hermann inn á deildinni. Hanna deildarstjóri gætir þess að 

vera nálægt Hermanni og fylgjast með honum ef Hildur er að gera eitthvað annað inni á 

deildinni.  

Í Suðurhlíð er Sunna stuðningsaðili dugleg að bjóða öðrum börnum með í 

vinnustundirnar. Hún talar um að það sé bæði ávinningur fyrir sig, börnin og Snæbjörn. Með 

því að hafa aðra í stundunum þá getur hún betur séð hvernig hin börnin gera svo hún sé ekki 

að miða við einhverjar óraunhæfar hugmyndir. Einnig hafa börnin gaman af því að fara í 

stundirnar og keppast við að fá að koma með. Henni finnst þetta hjálpa Snæbirni því að bæði 

fær hann tækifæri til þess að vinna í litlum hópum og tengjast börnunum og þetta er 

spennandi fyrir þau. Börnin skynja ekki að það sé unnið öðruvísi með hann heldur er þetta 

eitthvað sem þau vilja taka þátt í.  
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Umræða 

Evald Sæmundsen sagði í viðtali við Morgunblaðið (2009) „leikskólakerfið hefur ekki byggt 

upp mikla sérþekkingu á einhverfu innan leikskólanna. Í Reykjavík er t.d. engin sérstök 

þjónustumiðstöð eða leikskóli sem sérhæfir sig í einhverfu en það væri mjög æskilegt í svo 

stóru sveitarfélagi.“ Evald talar um að breytilegt sé hvaða þjónustu barnið fær í leikskólanum 

og að oft á tíðum hafi verið lítið framboð á fagfólki. Að sjálfsögðu er þetta mismunandi eftir 

leikskólum en það er baráttumál að fjölga fagfólki. Árið 2007 voru leikskólakennarar samtals 

1.347 á Íslandi, aðrir með uppeldismenntun 269 og ófaglærðir við uppeldi og menntun 

samtals 2.333 (Hagstofa Íslands e.d.). Það voru því mun fleiri ófaglærðir að vinna í 

leikskólum landsins árið 2007 en faglærðir. Af viðmælendum mínum var aðeins ein ófaglærð 

en hinar fimm faglærðar. Það tekur tíma að byggja upp þekkingu og færni í að taka á móti 

börnum á einhverfurófinu og er það á réttri braut í þessum leikskólum.  

Námskeið 

Námskeið tengd einhverfurófsröskunum eru öll á vegum Greiningar- og ráðgjafarstöðvar 

ríkisins og á heimasíðu þeirra kemur fram að fræðslunámskeiðin séu ætluð þeim sem vinna 

með börnum á einhverfurófinu en einnig opin aðstandendum (Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins 2009). Þegar ég skoða heimasíðu Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins sé ég engin 

námskeið sem eru sérstaklega ætluð deildarstjórum eða öðrum starfsmönnum á deildinni. Ef 

til vill er farið yfir hvernig er hægt að breyta aðstæðunum eða starfsaðferðunum á deildinni á 

almennu námskeiðunum. Elsa Sigríður (2002:9) talar um að viðhorf og starfshættir séu 

mismunandi á leikskólum og ekki hafi alltaf tekist að gera börn með sérþarfir að fullgildum 

leikskólaþegnum þó að réttur þeirra til leikskóladvalar sé ótvíræður. Það ætti að bjóða upp á 

námskeið þar sem öll deildin fengi fræðslu um hvernig er best að hagræða hlutunum inni á 

deildinni. Það gæti hjálpað deildum í að samræma viðhorf sín og starfshætti og hjálpað 

öðrum starfsmönnum að sjá hvernig er best að bjóða barnið velkomið á deildina. Á hverri 

deild byggist starfið á samvinnu allra starfsmanna og það á ekki að slíta sérkennslu úr 

samhengi við annað starf í leikskólanum heldur þarf hún að vera samofin öllu daglega 

starfinu og allt starfsfólkið á að vera inni í málunum (Elsa Sigríður Jónsdóttir 2002:14). Til 

þess að þetta sé hægt verður allt starfsfólkið að þekkja barnið, frávik þess og hvað er hægt að 

gera til að það verði hluti af barnahópnum.  

Vinnustundir 
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Ef rými er notað inni á deildinni fyrir vinnustundir er verið að taka leikrými af hinum 

börnunum en sé barnið tekið útaf deildinni í aukaherbergi þarf að vera til staðar slíkt herbergi 

og jafnframt er líklegt að það auki á aðgreiningu þess. Allir þrír leikskólarnir tóku til starfa í 

kringum 1990 og á þeim tíma var ekki jafn algengt að börn með sérþarfir væru á almennum 

leikskólum. Það var ekki fyrr en eftir 1990 að hugmyndir um nám án aðgreiningar fóru að 

ryðja sér til rúms (Elsa Sigríður Jónsdóttir 2002:13). Líklegt er að ekki hafi verið tekið tillit 

til þess að hafa nægt pláss undir slíka starfsemi þegar þessir leikskólar voru hannaðir. Árið 

1992 skrifar Finnborg Scheving (8) að fæstir leikskólar landsins séu tilbúnir til þess að veita 

sérstökum börnum þá aðstoð sem þau þurfi á að halda og er það meðal annars vegna þess að 

húsnæðin séu ekki hentug. Ekki er hægt að sjá að húsnæðin í leikskólunum í rannsókn minni 

séu sérstaklega heppileg til þess að taka börnin á þennan hátt út af deildinni í vinnustundir.  

Mel Ainscow (Kristín Aðalsteinsdóttir 1992:198) segir að: „aðskilnaður nemenda af 

deildinni og sú stimplun sem honum fylgir hefur neikvæð áhrif á viðhorf og væntingar 

nemenda, kennara og foreldra.“ Ef taka á barn í vinnustundir er heppilegast að láta 

vinnustundirnar fara fram inni á deildinni. Það virðist þó ekki vera aðstaða til þess á öllum 

leikskólum og er það eitthvað sem þarf að huga betur að. Einnig þarf að huga að því hvaða 

tími dagsins er heppilegastur fyrir vinnustundirnar.   

Í rannsókn sem Hrönn Pálmadóttir (2004:113) gerði kom í ljós að mikil veikindi 

starfsfólks drógu úr gæðum starfsins með börnum á þeim þremur leikskólum sem hún 

kannaði. Þetta leiddi til lágmarksstarfsemi og bitnaði helst á þeim börnum sem þurftu mest á 

stuðningi að halda. Í viðtölum mínum kom í ljós að ef mannekla væri á deildinni þá komust 

stuðningsaðilarnir ekki jafn markvisst í vinnustundirnar. Álitamál er hvort taka eigi barnið á 

einhverfurófinu útaf deildinni í vinnustundir en að láta þær falla niður vegna manneklu ætti 

ekki að tíðkast. Að sjálfsögðu þurfa leikskólarnir að hagræða og láta dagana ganga en slíkt 

ætti að heyra undir undantekningu. Börn á einhverfurófinu hafa mikla þörf fyrir að fylgja 

föstum venjum. Með því að láta stundirnar falla niður er verið að raska rútínu barnsins og það 

er ekki æskilegt.  

Samstarf 

Sérkennslustjórar voru í öllum leikskólunum. Á Arnarborg leitar Aðalheiður stuðningsaðili til 

Örnu deildarstjóra til að fá hugmyndir en þegar kemur að vafamáli í kringum Atla spyr hún 

sérkennslustjórann. Það er eðlilegt að leitað sé til sérkennslustjórans vegna þess að hann hefur 

sérþekkingu en deildarstjórinn þarf að vera með í þeim málum. Þær þrjár eiga að tala um þau 

vafamál sem koma upp en ekki bara stuðningsaðilinn og sérkennslustjórinn. Hildur 

stuðningsaðili veit af Hönnu deildarstjóra og finnst hún geta leitað til hennar með vandamál 
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en það er samt ákveðin fjarlægð á milli þeirra. Ef upp kemur vandamál hjá Hildi sem hún 

getur ekki leyst þá leitar hún til Hönnu. Eðlilegra væri að vandinn væri á beggja borði frá 

upphafi og þær leituðu að lausn í sameiningu.  

Sérkennslan á að snerta alla starfsmenn deildarinnar og þarf að skipuleggja hana 

þannig að allir viti um þær áherslur sem unnið er eftir og lagt upp með (Rannveig 

Traustadóttir 2000:41). Til þess þarf að upplýsa allt starfsfólkið. Ekki er hægt að ætlast til 

þess að allt starfsfólk á deildinni, sem oft er ófagmenntað, viti hvaða aðferðir er verið að nota 

eða hvað hentar að gera í hverju tilviki. Almennt voru notaðir örfundir inni á deildinni ef 

eitthvað sérstakt var en það gefur auga leið að einhverjir þurfa að vinna og geta því ekki tekið 

þátt í örfundunum. Fundirnir nýtast því ekki til að koma hinu starfsfólkinu betur inní 

hugmyndafræðina. 

Deildarfundirnir voru notaðir, meðal annars, til að tala um ákveðið barn. Þar tóku 

stuðningsaðilarnir oft fyrir ákveðin atriði í tengslum við vinnu með barninu á 

einhverfurófinu. Stuðningsaðilarnir fræddu hina starfsmennina á deildinni um hvernig best 

væri að vinna með barninu. Hafi hinir starfsmennirnir fengið einhverja grunnfræðslu er 

jákvætt að stuðningsaðilinn deili reynslu og þekkingu á deildarfundum sé þörf á því. 

Rannveig Traustadóttir (2000:42) talar um að sérkennslu eigi ekki að þurfa að slíta úr 

samhengi við uppeldis- og kennslustarfið í leikskólunum og að allir starfsmenn þurfi að skilja 

um hvað hún snýst. Til þess er hægt að hagnýta fundina. Í rannsókn Hrannar Pálmadóttur 

(2004:114) kom fram hjá nokkrum viðmælendum hennar að uppeldisleg umræða hafi áhrif á 

viðhorf þeirra og þróun í starfinu. Mikilvægt er að opin og virk umræða fari fram á 

deildarfundunum og allir taki þátt.  

Hlutverk stuðningsaðila 

Stuðningsaðilarnir reyndu oft á tíðum að nýta þekkingu sína til þess að aðstoð önnur 

börn á deildinni og er það gleðiefni. Anna Kristín Sigurðardóttir (1993:37) talar um að það 

séu ekki einungis börn með sérþarfir sem eiga í félagslegum erfiðleikum í skólanum heldur 

getur hvaða nemandi sem er lent í slíku. Þær aðgerðir sem notaðar eru til þess að bæta 

félagslega stöðu nemanda með sérþarfir koma öllum börnum til góða. Hún telur mikilvægt að 

skipuleggja verkaskiptingu á milli starfsmannanna þannig að tilvera stuðningsaðilans auki 

ekki á aðgreiningu barnsins með sérþarfir en gæta þarf þess að nýta sérþekkingu og hæfileika 

starfsfólksins fyrir alla nemendur. Það ættu allir nemendur að græða á því að það sé 

stuðningsaðili á deildinni. Með því að bjóða öðrum börnum í vinnustundirnar græða allir. Ef 

ákveðið er að taka barnið út af deildinni í vinnustundir eiga allir að hagnist eins mikið og 
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hægt er á því. Með því að bjóða öðrum börnum með að njóta þau fagþekkingar 

stuðningsaðilans, barnið á einhverfurófinu fær félagsskap og stundin verður spennandi. 

Yfirleitt gátu stuðningsaðilarnir gengið í störfin inni á deildunum ef starfsmann 

vantaði. Til þess að stuðningsaðilinn komist betur inn í starfið og verði hluti af deildinni þá 

verður hann að vera inni í dagskipulaginu. Ef barnið tekur þátt í hópastarfinu, sem er 

mikilvægt að það geri, þá ætti stuðningsaðilinn að vera titlaður hópstjóri með öðrum 

starfsmanni í þeim hópi. Einnig ætti hann að vera með sitt borð í matartímunum. Með því að 

setja hann þannig inn í dagskipulagið fær hann og aðrir starfsmenn það á tilfinninguna að 

hann sé hluti af hópnum og að hann gegni hlutverki á deildinni eins og aðrir. Stuðningsaðili á 

ekki að þurfa að elta deildina og skipuleggja sig í samræmi við deildina. Hann á að vera hluti 

af deildinni og skipulag hans ætti að vera inni í skipulagi deildarinnar.  

Þegar börn með sérþarfir byrjuðu að koma inn á almennar leikskóladeildir æxlaðist 

það oft að barnið varð að einkamáli stuðningsaðilans. Annað starfsfólk kom lítið að umönnun 

eða kennslu þess. Nærvera stuðningsaðilans varð oft til þess að barnið skar sig enn meira úr 

hópnum. Eftir því sem lengra leið á áttuðu stjórnendur og starfsfólk leikskólanna sig á þessu 

og leitast var við að leita lausna á vandamálinu (Elsa Sigríður Jónsdóttir 2002:14). Það er 

mikilvægt að stuðningsaðilinn bendi hinu starfsfólkinu ef það tekur ekki nógu mikinn þátt 

vegna þess að það er líklegast að hann sjái það.  

Stuðningsaðilarnir hafa þurft að verja starf sitt í samtölum við starfsfólkið og einnig 

upplifað að það tekur ekki mikinn þátt í að hugsa um drengina. Í upphafi þegar börn með 

sérþarfir hófu að sækja almenna leikskóla var oft ráðinn þroskaþjálfi sem stuðningsaðili. Oft 

varð raunin að annað starfsfólk leit svo á að hann hefði sérþekkingu sem það hefði ekki og 

því væri betra að hann sæi um barnið (Elsa Sigríður Jónsdóttir 2002:14). Mel Ainscow vísar 

til fjölda rannsókna þegar hann segir að sérfræðingar innan skólanna hvetji almenna kennara 

til að varpa af sér ábyrgð á börnum sem hafa sérþarfir (Kristín Aðalsteinsdóttir 1992:198). Af 

viðtölum mínum að dæma þekkist þetta ennþá í leikskólum. 

Barnið í hópnum 

Rannsókn hefur sýnt að stuðningsaðilar eyði miklum tíma í nánd við nemendur með sérþarfir. 

Talað er um að þótt þetta geti stundum verið nauðsynlegt geti það einnig haft skaðleg áhrif. 

Má þar nefna aðskilnað frá hinum börnunum, barnið verður of háð hinum fullorðna sem getur 

staðið í vegi fyrir samskiptum barnsins við jafnaldra (Giangreco 1997:198). Ef 

stuðningsaðilinn er alltaf hjá barninu er líklegt að hinir starfsmennirnir fái ekki tækifæri til 

þess að kynnast barninu nógu vel. Aðalheiður stuðningsaðili á Arnarborg talar um mikilvægi 

þess að annað starfsfólk tengist Atla „svo það sé ekki bara ég og hann út í eilífðina.“ Stundum 
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vill það gleymast að börn með sérþarfir eru fyrst og fremst börn (Elsa Sigríður Jónsdóttir 

2002:17). Þannig eru þau mál allra á deildinni en ekki bara stuðningsaðilans.   

Ingibjörg Haraldsdóttir (1999:19) segir að það sé í rauninni ekki nám án aðgreiningar 

ef barnið er án afskipta við hin börnin og einangrað allan daginn í sínum eigin verkefnum, 

þótt það sé inni á deildinni. Barnið þarf félagsleg samskipti og sameiginlegt nám með öðrum. 

Hjá viðmælendum mínum kom fram að þegar barnið var minna í vinnustundum varð það 

hluti af barnahópnum. Það gefur augaleið að ef barnið er lítið inni á deild hefur það færri 

tækifæri til þess að mynda tengsl við hin börnin. Börn á einhverfurófinu hafa takmarkaðan 

skilning á félagslegum samskiptum. Þegar við bætast færri tækifæri til þess að læra 

leikreglurnar hlýtur að vera erfitt fyrir þau að verða hluti af hópnum.  
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Árangursríkar aðferðir 

Rannsóknarspurning mín var: Hvaða starfsaðferðir eru árangursríkar þegar bjóða skal barn á 

einhverfurófinu velkomið á deild í leikskóla. Í viðtölunum kom fram að margt hefur áhrif 

sem þarf að huga að. Fyrst og fremst þarf að gera sér grein fyrir að öll börn eru ólík og ekki 

nein ein formúla sem virkar fyrir alla. Deildirnar verða að finna hvað hentar þeim en passa að 

barnið með sérþarfirnar verði gildur þátttakandi í hópnum. Menntun, reynsla, öryggi og það 

að hafa tilfinningu fyrir barninu er mikilvægt. Sumir hafa þörf fyrir að vera teknir út í 

vinnustundir en aðrir geta verið meira með hópnum. Allt þetta þarf að miðast við barnið og 

þarfir þess. Samstarf þarf að ríkja til að leita lausna og til að bæta starfið á deildinni. Öll börn 

eiga að græða á því að stuðningsaðilinn sé á deildinni. Stuðningsaðilinn á ekki að þurfa að 

elta deildina heldur er hann hluti af deildinni. Hann á að taka þátt í öllu skipulagi. Með því að 

dreifa ábyrgðinni í tengslum við barnið á einhverfurófinu kynnist hitt starfsfólkið barninu 

betur og sér að það er fyrst og fremst barn en ekki fatlað barn. Barnið á að vera hluti af 

barnahópnum, taka þátt í hópastarfinu og samverustundunum eftir bestu getu.  

Réttur barna með sérþarfir til leikskólavistar er vel tryggður í lögum og reglugerðum. 

Leikskólinn þarf síðan að sjá til þess að það sé gert á árangursríkan hátt. Boðið er upp á 

námskeið fyrir foreldra og þá sem vinna með börnum á einhverfurófinu á Greiningar- og 

ráðgjafarstöðvar ríkisins. Af minni reynslu og af viðtölunum að dæma virðist vera algengt að 

börnin séu tekin af deildinni í vinnustundir til að þjálfa ákveðna færni. Í bæði TEACCH og 

heildstæðri atferlisþjálfun er lögð áhersla á einstaklingsþjálfun en að markmiðið sé þó að 

barnið geti tekið þátt í leik og starfi annarra barna. Það hlýtur að skapa erfiðleika þegar kemur 

að því að barnið sé tekið sem fullgildur þátttakandi á deildinni ef það er í sífellu tekið út af 

henni. Það er ólíklegt að það gangi upp að hafa nám án aðgreiningar í leikskólunum en taka 

barnið út í vinnustundir. Það getur samt vel hugsast að nauðsynlegt sé að hátta hlutunum á 

þennan hátt í upphafi eða í einstaka tilvikum og verða leikskólarnir að meta það hverju sinni.  

Ýmislegt geta leikskólar gert til þess að auka líkur á því að barnið verði hluti af 

barnahópnum og hindra að stuðningsaðilinn verði eins og frímerki á barninu. Í fyrsta lagi er 

hægt að ráða aðstoðarmann til aðstoðar allri deildinni en ekki einungis fyrir þetta tiltekna 

barn. Þannig verður hann aukastarfsmaður sem gengur í öll önnur störf á deildinni en er ekki 

bara með barnið með sérþarfirnar. Í öðru lagi þarf að skilgreina betur hlutverk deildarstjórans 

þegar kemur að barninu á einhverfurófinu. Í þriðja lagi að veita stuðningsaðilum þjálfun í því 

að draga sig í hlé og stýra barninu ekki of mikið þegar það er tilbúið til þess að spjara sig 
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sjálft. Í fjórða lagi að tryggja að allir starfsmennirnir hafi möguleika á að taka þátt í að gera 

áætlun og framkvæma starfið með barninu til þess að ekki verði leyndardómsstimpill á 

þjálfuninni sjálfri. Og í fimmta lagi að staðna ekki og leita sífellt leiða til þess að deildin verði 

án aðgreiningar. Við þurfum alltaf að minna okkur á að börnin sækja ekki leikskóla til þess 

að fá aðstoð heldur fá þau aðstoð til þess að sækja leikskóla (Giangreco 1997:198). Hildur 

stuðningsaðili í Hólakoti sagði: „við erum hérna fyrir börnin“ og tel ég að það sé mikilvægt 

að gleyma því ekki.   

Börn á einhverfurófinu eiga oft á tíðum í erfiðleikum með félagsleg samskipti og því 

gæti  verið ákjósanleg leið að vinna með þeim í litlum barnahópnum. Stuðningsaðilinn er 

ráðinn á deildina vegna þess að barnið á einhverfurófinu er þar og með því að hafa hann inni 

á deildinni í daglega starfinu er hægt að skipta börnunum í t.d. fjóra hópa í stað þriggja. 

Margir kostir eru við það að vinna í litlum hópum. Félagsleg samskipti eru mikilvægur partur 

af þroska barnsins. Börn sem eru á leikskóla þar sem nám án aðgreiningar er haft að 

leiðarljósi hafa möguleika á að þróa tilfinningar sínar gagnvart hvert öðru og geta lært að 

leika saman. Aftur á móti geta börn á einhverfurófinu átt í erfiðleikum inni í barnahópnum. 

Elgas og Barber-Peltier hafa komist að því að vinna í litlum hópum getur verið hjálpleg þegar 

kemur að börnum sem eru með seinkaðan málþroska, sem er oft raunin hjá börnum á 

einhverfurófinu (Bauer, Elgas, Johnson og LaMontagne 1998:190). Með því að nýta 

stuðningsaðilann í daglega starfinu, þannig að hann sé með sérhóp í hópastarfinu og 

matartímanum, getur hann unnið með barninu á einhverfurófinu í litlum hópi og hin börnin á 

deildinni græða einnig. Í Aðalnámskrá leikskóla (1999:11) er talað um að leikurinn sé 

lífstjáning barns og mikilvægasta náms- og þroskaleið þess. Hann á að vera hornsteinn 

leikskólastarfsins og sjálfsprottinn. Í bernsku felur leikurinn í sér nám og af leiknum sprettur 

ný þekking, tilfinningar, athafnir og leikni. Í leik læra börn samskiptareglur og að vinna 

saman.  

Á teymisfundina koma sérfræðingar sem leikskólarnir ættu að nýta sér og fá 

ráðleggingar um hvernig er t.d. hægt að hagræða aðstæðunum til þess að auðvelda starfið. 

Ákveði leikskólar að taka barnið út af deildinni í vinnustundir er ef til vill hægt að hafa þær 

stundir á meðan á útiverunni stendur. Ef barnið er mikið fyrir útiveru ætti að sjálfsögðu að 

leita að öðrum tíma til þess að hafa stundirnar. Vel getur verið að barninu líði ekki vel á 

meðan samverustundirnar eru eða þegar öll börnin koma saman og gæti því verið æskilegt að 

hafa stundirnar þá. Þetta eru hlutir sem leikskólarnir verða að huga að út frá barninu. Að mínu 

mati ætti þó að reyna allt sem í valdi þeirra stendur til þess að barnið geti tekið sem mest þátt 
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í daglega starfinu og þykir mér hópastarfið og matartímarnir vera dýrmætar stundir þar sem 

barnið getur tengst öðrum börnum í litlum hópum.  

Howard Gardner er sálfræðingur sem lítur á greind sem hæfni til þrautalausna og 

sköpunar í eðlilegu umhverfi. Allar manneskjur hafa að minnsta kosti sjö greindargerðir sem 

hægt er að þroska upp að einhverju marki. Hugmyndafræði Gardners kemur að góðum notum 

þegar unnið er með hóp af ólíkum nemendum. Samvinnunám er kennsluaðferð sem mælt er 

með að nota þegar unnið er með fjölbreyttan barnahóp. Það byggir á þeim forsendum að allir 

séu góðir í einhverju og allir eigi rétt á hjálp og geti hagnast á því að fá hana. Í samvinnunámi 

vinna nemendurnir í litlum hópum að ákveðnu skilgreindu verkefni. Það verður að huga að 

samsetningunni í hópnum og tryggja að börnin séu ólík. Þátttakendurnir hafa ólík hlutverk í 

verkefninu og framlag hvers og eins er nauðsynlegt til þess að ljúka því. Markmiðið er að 

nemendurnir öðlist færni í mannlegum samskiptum og hvetur það nemendur til þess að skilja 

og styðja hver annan um leið og ýtt er undir sjálfstæði þeirra (Elsa Sigríður Jónsdóttir 

2002:14-15). 
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Lokaorð 

Margt er hægt að gera til þess að auðvelda starfið inni á deildinni og verða leikskólar að finna 

þá leið sem hentar þeim miðað við deildina, starfsfólk, aðstæður og út frá barninu sjálfu. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að það sem er árangursríkt í starfi með börnum á 

einhverfurófinu er meðal annars að sem flest starfsfólk sé fagmenntað. Námskeið og fundir 

eru góð leið til að koma öðru starfsfólki inn í starfið með barninu á einhverfurófinu. Einnig er 

gott samstarf allra á deildinni mikilvægt því það þurfa allir að geta tekið þátt í starfinu með 

barninu. Stuðningsaðilinn á að vera hluti af deildinni og nota fagþekkingu sína til að aðstoða 

önnur börn. Barnið á að vera hluti af hópnum og taka þátt í daglega starfinu á deildinni eftir 

fremsta megni. Þó það séu tilvik þar sem gæti verið nauðsynlegt að taka barnið af deildinni í 

vinnustundir þá þarf að huga vel að hvernig það er gert og hvaða aðstæður leikskólinn býður 

upp á.  

Það þarf allt að miðast af því hvað hentar hverju barni fyrir sig. Öll börn eru ólík á 

sinn hátt. Sum eru með sérþarfir og önnur ekki. Miklar kröfur eru gerðar til leikskólakennara 

og annars starfsfólks á leikskóla vegna þess hversu fjölbreyttur barnahópurinn er. Það er 

mikilvægt að hugleiða hvernig best er staðið að því að hafa börn með sérþarfir á deildinni 

vegna þess að þau hafa sama rétt og önnur börn. Barnið þarf að fá þann stuðning sem það 

þarfnast en hann á ekki að auka á aðgreiningu þess. Leikskólinn á að vera staður þar sem 

börnum gefst kostur á að taka þátt í leik og starfi og njóta fjölbreyttra uppeldiskosta 

barnahópsins og á það við um öll börn.  
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Viðauki 1 – Viðtalsrammi – Deildarstjóri 

Almennt 

Hvað hefurðu starfað lengi sem leikskólakennari? En hérna á leikskólanum? 

Ertu menntaður leikskólakennari? 

Hvaða aldur er á deildinni þinni? 

Hvað eru margir starfsmenn á deildinni? Hvað eru mörg börn á deildinni? 

Er barnið á einhverfurófinu stelpa eða strákur? 

Hversu lengi hefur barnið verið á deildinni? 

Hvenær fékk barnið greiningu? 

Einhverfurófsröskun 

Hefurðu sótt námskeið í einhverju sem tengist einhverfurófsröskun? 

Hvernig fannst þér það hjálpa þér, ef þú fórst?  

Myndirðu vilja breyta einhverju í sambandi við þetta fyrirkomulag (að fara á námskeiðin)? 

Hefurðu sótt þér efni sjálf í sambandi við einhverfurófsröskun? 

Hafið þið sérkennslustjóra á leikskólanum? 

Ef svo er, hvert er hlutverk hennar? Ef ekki, finnst þér það vanta? 

Hefurðu reynslu af því að hafa barn á einhverfurófinu á deildinni þinni fyrir utan þetta barn? 
Hvernig hjálpaði það? 

Samskipti og stjórnun 

Hafið þið ákveðna fundi ykkar á milli?  

Lýstu þeim aðeins fyrir mér.  

Finnst þér það skila árangri að hafa fundi?  

Ef eru ekki fundir; finnst þér það vanta? Hvað er gert í staðinn til að tala um barnið? 

Hefur komið upp ágreiningur á milli ykkar tveggja í sambandi við starfið? Hvernig leystist 
það? 

Samstarfið 

Finnst þér erfitt að vera bæði yfir deildinni og svo ná samstarfi við stuðningsaðilann?  
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Hvernig finnst þér samstarf ykkar ganga? Nefndu dæmi.  

Finnst þér almennt nauðsynlegt að það sé mikið samstarf á milli deildarstjóra og 
stuðningsaðila? 

Eru mikil samskipti ykkar á milli dagsdaglega í sambandi við barnið? 

Hvernig fara þau samskipti fram? 

Fer barnið mikið út af deildinni daglega í þjálfun? 

Ef hún er ómenntuð; finnst þér það hafa áhrif á samstarf ykkar? Ef hún er menntuð; finnst þér 
það auðveldara? Hvers vegna, hvers vegna ekki? 

Er stuðningurinn einn af deildinni eða er hún alfarið með barninu?  

Hvernig taka hinir starfsmennirnir þátt í starfinu með barninu? Hvernig finnst þér það ganga? 
Ábyrgð á barninu? 

Tekur stuðningurinn þátt í einhverju sem viðkemur starfinu með hinum börnunum? Dæmi  

Er einhverfa barnið með í hópastarfinu? En samverustundinni? 

Hverju myndir þú helst vilja breyta þegar kemur að samstarfinu? Af hverju? Nefna dæmi. 

Leikskóli fyrir alla 

Finnst þér barnið vera hluti af hópnum? 

Hvernig finnst þér það bitna á barninu að hafa stuðning með sér allan daginn, upp á að 
eignast félaga?  

Myndir þú vilja hafa fyrirkomulagið einhvern veginn öðruvísi, eins og að hafa stuðninginn 
kannski sem einn aukastarfsmann og allir beri jafna ábyrgð á barninu? 

Hvað telurðu að barnið muni græða á því ef svo er? eða Hvers vegna finnst þér þetta 
fyrirkomulag vera betra? 

Finnst þér barnið fá á sig ákveðin stimpil með því að hafa fullan stuðning allan daginn í stað 
þess að stuðningurinn sé meira ósýnilegri? 

Finnst þér að við séum ef til vill að ýta undir það að barnið sé með frávik með því að hafa 
eina manneskju á honum allan daginn?  
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Viðauki 2 – Viðtalsrammi – Stuðningsaðili  

Almennt 

Hvað hefur þú starfað lengi sem stuðningsaðili? Er það allan tímann hérna á leikskólanum? 

Hversu lengi hefur þú starfað með þetta tiltekna barn? 

Ert þú með barnið allan daginn, fullur stuðningur? 

Hvaða menntun hefur þú? 

Hefurðu gaman af því að vera stuðningsaðili? Hvað er erfiðast/leiðinlegast? Hvað er 
skemmtilegast/auðveldast? 

Hefurðu hug á því að vera stuðningsaðili eitthvað áfram? 

Einhverfurófsröskun 

Hefurðu sótt námskeið í einhverju sem tengist einhverfu? (teachh, atferlismótun) 

Fannst þér það hjálpa þér? Hvernig? Hvers vegna ekki? 

Myndirðu vilja breyta einhverju í sambandi við þetta fyrirkomulag (að fara á námskeiðin)? 

Ef það er sérkennslustjóri; hvernig er ykkar samstarf?  

Hefurðu einhverja aðra reynslu af einhverfum börnum, fyrir utan þetta barn? Ef svo er, 
hvernig finnst þér það hjálpa þér? Ef ekki, finnst þér það aftra þér í starfinu?  

Er notast við einhverja ákveðna aðferð í sambandi við einhverfa barnið? (eins og 
atferlismótun og teachh) 

Samskipti og stjórnun 

Hafið þið ákveðna fundi ykkar á milli? Hvernig fer það fram? 

Ef eru ekki fundir; finnst þér það vanta?  

Hefur komið upp ágreiningur á milli ykkar tveggja í sambandi við starfið? Hvernig leystist 
það?  

Færðu mikla leiðbeiningu í starfinu? Hvernig finnst þér það? Finnst þér að það megi bæta það 
á einhvern hátt? Hvernig? 

Samstarfið 

Finnst þér vera mikið álag á þér dagsdaglega? 

Hvernig finnst þér samstarf ykkar ganga?  
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Eru mikil samskipti ykkar á milli dagsdaglega í sambandi við barnið? 

Hvernig fara þau samskipti fram? Finnst þér þau ganga vel? 

Ef það er eitthvað sem þú ert óákveðin með eða þarft ráð, spyrðu þá deildarstjórann? 

Fer barnið mikið útaf deildinni daglega í þjálfun? 

Ef hún er ómenntuð; finnst þér það hafa áhrif á samstarf ykkar að þú sért ekki menntuð í 
sérkennslu? Hvernig kemur það fram helst? Ef hún er menntuð; heldurðu að það skipti máli í 
samstarfi ykkar? Hvernig kemur það fram? 

Finnst þér þú vera ein af deildinni? Eða ertu alfarið með barnið? 

Taka hinir starfsmennirnir þátt í starfinu með einhverfa barninu?  

Finnst þér þú bera of mikla ábyrgð á barninu ein? Eða er þetta samstarfsverkefni á deildinni? 

Þegar meta á árangur og hvað sé næst á dagskrá, að leggja áherslu á, hvernig fer það fram?  

Tekur þú þátt í einhverju sem viðkemur starfinu með hinum börnunum? Hvað þá helst?   

Er barnið með í hópastarfinu? En samverustundinni?  

Hverju myndir þú helst vilja breyta þegar kemur að samstarfinu? Af hverju? Nefna dæmi.  

Leikskóli fyrir alla 

Finnst þér barnið vera hluti af hópnum? 

Hvernig finnst þér það bitna á barninu að hafa þið sem stuðninginn sinn allan daginn, upp á 
að eignast félaga? Gerir þú eitthvað sérstakt til að reyna að minnka það? 

Myndir þú vilja hafa fyrirkomulagið einhvern veginn öðruvísi, eins og að þú værir sem einn 
aukastarfsmaður og að allir beri jafna ábyrgð á barninu?  

Hvað telurðu að barnið muni græða á því ef svo er? Eða Hvers vegna finnst þér þetta 
fyrirkomulag vera betra?  

Finnst þér barnið fá á sig ákveðin stimpil með því að hafa fullan stuðning allan daginn í 
staðinn fyrir að þú værir meira ósýnilegri?  

Finnst þér að við séum ef til vill að ýta undir það að barnið sé með frávik með því að hafa 
eina manneskju á honum allan daginn?  

 




