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Ágrip 

Verkefnið fjallar um yfirfærslu barna með sérþarfir á milli skólastiga og 

samanstendur af fræðilegri ritgerð og niðurstöðum tilviksrannsóknar sem við 

framkvæmdum. Við skoðuðum hvernig staðið er að flutningi barns með sérþarfir úr 

leikskóla yfir í grunnskóla og hvernig starfsfólk grunnskólans er undirbúið fyrir komu 

barns sem notar Tákn með tali. Byrjað var á að skoða rannsóknir sem snúa að 

yfirfærslu barna á milli leik- og grunnskóla og rýna í fræðilegar heimildir um efnið. 

Niðurstaða þeirra vinnu var sú að mikilvægt er að horft sé á ferlið sem 

breytingartímabil sem varðar alla sem koma að barninu. Í Aðalnámskrám leik- og 

grunnskóla eru settar fram leiðir sem bæði skólastigin geta haft til hliðsjónar til að 

stuðla að betri tengslum skólastiganna. Í þeim rannsóknum sem við skoðuðum kom 

fram að algengustu leiðirnar sem farnar eru hér á landi til að tengja skólastigin eru 

gagnkvæmar heimsóknir skólastiganna og að grunnskólinn bjóði leikskólabörnum að 

taka þátt í atburðum tengdum grunnskólanum. Við framkvæmdum tilviksrannsókn og 

undirbúningur hófst á haustmisseri 2008 og viðtölin voru tekin á vormisseri 2009. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru móðir barns með sérþarfir sem hóf skólagöngu 

haustið 2008, þroskaþjálfi í leikskólanum sem barnið var í og tveir starfsmenn 

grunnskólans sem komu að ferlinu. Við leituðumst við að fá fram upplifun hvers og 

eins þátttakanda af því hvernig ferlið gekk í þessu tilfelli og mátuðum það við það 

sem fræðin segja.  

 Helstu niðurstöður voru að horfa þarf á upphaf grunnskólagöngunnar sem 

breytingartímabil er varðar alla meðlimi fjölskyldunnar og viðurkenna þarf að ferlið 

krefst tíma og góðs undirbúnings. Þátttakendur voru sammála um að ferlið hafi 

gengið vonum framar og að gott samstarf hafi verið á milli foreldra og fagaðila. 

Góðar móttökur og hlýtt viðmót virðist hafa mikil áhrif á val foreldra þegar kemur að 

því að velja skóla.  
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Inngangur  

Á undanförnum árum hefur umræðan um mikilvægi samfellu í námi orðið 

fyrirferðameiri í þjóðfélaginu. Hún hefur meðal annars snúist um bætt samstarf leik- 

og grunnskóla og markvissari undirbúning barna sem eru að hefja grunnskólanám. 

Samfellan er mikilvæg fyrir alla, börn eru oftast spennt fyrir því að byrja í skólanum 

og því er mikilvægt að fyrsta reynsla þeirra af grunnskólanum sé jákvæð og því þarf 

að vanda vel til verka. Þegar um börn með sérþarfir er að ræða er ekki síður 

mikilvægt að ferlið gangi vel fyrir sig því þau eiga gjarnan erfiðara með að aðlagast 

breytingum. Því betri grunnur sem lagður er þeim mun meiri líkur eru á sjálfstæði og 

góðu gengi í lífinu síðar meir. 

Í námi okkar í þroskaþjálfafræði við Háskóla Íslands höfum við undanfarin 

þrjú ár fræðst um málefni fólks með sérþarfir og baráttu þeirra fyrir samfélagslegri 

þátttöku og jöfnum rétti á við aðra. Með því að mennta okkur sem þroskaþjálfa 

vonumst við til að geta lagt okkar af mörkum í þeirri baráttu. Þetta verkefni er liður í 

því og með því vonumst við til að vekja athygli fólks á mikilvægi þess að tengja 

skólastigin saman. Við vildum skoða hvernig staðið er að yfirfærslu milli skólastiga 

og því spyrjum við í fyrsta lagi: Hvernig er staðið að flutningi barns með sérþarfir úr 

leikskóla yfir í grunnskóla? Yfirfærsla kallar á breytingar og breytingar hafa gjarnan í 

för með sér aukið álag á barnið sem á í hlut og fjölskyldu þess. Þörfin fyrir samfellu í 

leik- og grunnskóla er því mikil og mikilvægt er að fjölskyldur séu studdar í gegnum 

ferlið og þær breytingar sem skólaskiptin hafa í för með sér.  

Rannsóknir á viðhorfum kennara beggja skólastiganna, rannsóknir á upplifun 

foreldra og rannsóknir á þeim aðferðum sem nýttar hafa verið við yfirfærslu á milli 

skólastiga benda allar á mikilvægi þess að skólastigin vinni saman og stuðli þannig að 

farsælli yfirfærslu. Okkur langaði að rannsaka þetta nánar og því gerðum við 

tilviksrannsókn þar sem markmiðið var að skoða hvernig upphaf skólagöngu gekk 

fyrir sig hjá sex ára dreng með sérþarfir, hvernig foreldrar barnsins og fagfólk leik- 

og grunnskólans upplifðu ferlið. Talað var um að barnið sem í hlut á notar tákn með 

tali og því ætlum við einnig að horfa sérstaklega á þátt tjáskipta í rannsókninni og 

hvernig því atriði var fylgt eftir milli skólastiganna. Við veltum fyrir okkur hvort 
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fagfólk sé nægilega vel undirbúið eða hvort það fái nægilegan undirbúning þegar 

kemur að sérþörfum barna. Því spyrjum við einnig: Hvernig starfsfólk grunnskólans 

er undirbúið fyrir komu barns sem notar tákn með tali? Mikilvægi tjáskipta og 

samskipta við aðra er almennt viðurkennt því í gegnum tjáskipti lærir fólk og þess 

vegna vildum við skoða þennan þátt nánar.  

Til að leita svara við rannsóknarspurningum okkar skoðuðum við fræðilegt 

efni um yfirfærslu á milli skólastiga og gerðum rannsókn á hvernig slík yfirfærsla 

gekk fyrir sig hjá barni með sérþarfir sem nýlega fluttist úr leikskóla yfir í 

grunnskóla. Við tókum viðtal við móður barnsins, þroskaþjálfa á leikskólanum sem 

barnið var á, sérkennslustjóra grunnskólans og þroskaþjálfann sem tók á móti barninu 

í grunnskólanum. Ritgerðinni skiptum við upp í þrjá hluta þar sem fræðilegi hlutinn 

kemur fyrst, síðan tilviksrannsóknin og framkvæmd hennar og að lokum fjöllum við 

um niðurstöðurnar og berum þær saman við fræðin.   

Í fyrstu tveimur köflunum gerum við grein fyrir þeim fræðilega bakgrunni og 

hugmyndarfræði sem liggur til grundvallar rannsóknarspurningum okkar. Í framhaldi 

af því fjöllum við um lagalegt umhverfi leik- og grunnskóla og hvað liggur að baki 

því. Þá fjöllum við um yfirfærslu á milli skólastiga, nám barna með sérþarfir, ólíka 

starfshætti skólastiganna og aðferðir til að tengja skólastigin. Í fjórða kafla fjöllum 

við svo um tjáskipti og mikilvægi þeirra. Að fræðilegum hluta loknum rekjum við 

framkvæmd rannsóknarinnar og að því loknu tökum við saman helstu svör 

viðmælenda okkar. Að lokum birtum við niðurstöður rannsóknarinnar okkar, túlkum 

þær og tengjum við fræðilega umfjöllun okkar.  
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1. kafli – Að byrja í skóla   

Að byrja í skóla er eins og flestir vita stór áfangi í lífi hvers barns og mikilvægt er að 

ferlið gangi vel fyrir sig og á það ekki síður við um þá sem standa höllum fæti. Þegar 

börn fara úr leikskóla í grunnskóla verða töluverðar breytingar á högum þeirra því í 

leikskóla eru þau oftast í litlum hópum og mjög vernduðu umhverfi. En þegar í 

grunnskólann er komið fara þau gjarnan í stærri hópa þar sem færri fullorðnir 

einstaklingar annast þau (Jóhanna Einarsdóttir, 2005). Námsskrár leik- og grunnskóla 

og kennsluaðferðirnar sem þar eru notaðar eru um margt ólíkar þó þær miði báðar að 

því að efla alhliða þroska barnsins. Kröfurnar sem gerðar eru til barna þegar í 

grunnskólann er komið eru aðrar en þau eru vön í leikskólanum, væntingarnar aðrar 

og þau þurfa auk þess oft að aðlagast nýjum félagahópi. Ytri umgjörð þessara 

skólastiga og stærð bygginganna er ólík og kennsluumhverfi grunnskólans er mjög 

frábrugðið leikskóladeildunum sem flest börn eru vön (Menntamálaráðuneytið, 1999, 

2006 og Jóhanna Einarsdóttir, 2005). 

Mismunandi áherslur skólastiganna hafa verið skýrðar með ólíkri 

hugmyndarfræði sem rekja má til sögu og hefða þessara tveggja stofnanna. Í 

grunnskólanum er mest áhersla lögð á námsgreinar en í leikskólanum er aðaláherslan 

á barnið sjálft. Leikur og barnamiðuð viðfangsefni einkenna leikskólann en 

kennsluaðferðir og námsgreinar grunnskólann (Jóhanna Einarsdóttir, 2003). Mörgum 

börnum finnst mjög spennandi að byrja í skóla og upplifa sum þeirra mikið 

þroskastökk er þau takast á við þessa miklu breytingu í lífi sínu. En fyrir önnur börn 

er þetta ekki eins spennandi og eiga þau jafnvel mjög erfitt með skólaskiptin. Af 

þessum sökum er mjög nauðsynlegt að undirbúa börnin vel, því hvernig til tekst í 

ferlinu getur haft áhrif á alla skólagöngu þeirra og líðan þeirra í skólanum (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2005). Upphaf skólagöngu eru mikilvæg tímamót í lífi barna og 

fjölskyldna þeirra og gjarnan mikið tilhlökkunarefni. Þessi mikla breyting getur þó 

vakið upp kvíða og spennu og margar spurningar hjá foreldrum, ekki síst hjá 

foreldrum barna með fötlun eða sérþarfir (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008). 

 Umræðan í skólasamfélaginu undanfarin ár hefur meðal annars snúist um 

mikilvægi samfellu, tengsla og samvinnu á milli skólastiganna til þess að brúa bilið á 
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milli þeirra. Skólastigin eru eins og áður kom fram ólíkar stofnanir en megináhersla 

beggja stiga er þó að halda vel utan um barnið og nám þess. Hér á landi er ekki 

skylda að setja börn í leikskóla en þó fara um 95% barna í hann og því er litið svo á 

að leikskólinn sé fyrsta skólastigið (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008, Lög um leikskóla 

nr. 90/2008).  

Með hugtakinu undirbúningur fyrir grunnskólagöngu er átt við ferlið sem fer í 

gang þegar barn hættir í leikskóla og byrjar í grunnskóla. Ferlið hefst oftast þegar 

samstarf kemst á milli skólastiganna, annarra stofnanna sem áður hafa sinnt barninu 

og foreldra barnsins. Undirbúningurinn er stöðugt ferli og því lýkur þegar barnið 

hefur náð fótfestu í skólanum og er farið að líða vel þar. Í dag er gengið út frá því að 

börn hefji nám í sínum hverfisskóla í almennum bekk, sérdeild eða sérskóla 

(Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008). En þó eru sum sveitarfélög á landinu farin að bjóða 

upp á að foreldrar velji sjálfir skóla innan sveitarfélagsins fyrir börnin sín eins og til 

dæmis tíðkast í Garðabæ og Reykjanesbæ (Garðabær, e.d., Reykjanesbær, e.d.) til 

þess að koma betur til móts við þarfir nemenda. 
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2. kafli – Kenningar og rannsóknir   

Þegar rætt er um yfirfærslu, samfellu eða tengsl á milli skólastiga vakna upp 

spurningar um hvað þessi hugtök fela í sér. Sharon Kagan og Michelle Neuman 

(1998) gerðu úttekt á rannsóknum sem fjalla um tengsl skólastiganna og komust að 

því að fólk leggur misjafnan skilning í hugtökin. Sumir vilja meina að tengsl 

skólastiganna feli aðallega í sér viðfangsefni eða úrræði eins og skilafundi og 

heimsóknir elstu barna leikskólans í grunnskólann. Aðrir líta á tengslin eða samstarfið 

sem þátt í að efla tengslin á milli barnsins, fjölskyldunnar og skólanna og enn aðrir 

leggja áherslu á hugmyndarfræðilega samfellu skólastiganna og sameiginlega sýn 

þeirra.  

  

 

Kenningar Bronfenbrenners 

Vistkerfisnálgun Bronfenbrenners hefur töluvert verið notuð til að sýna fram á 

mikilvægi tengsla skólastiganna. Þegar tengslin eru skoðuð út frá hans nálgun er 

gengið út frá því að miklar breytingar verði á lífi allrar fjölskyldunnar þegar barn fer 

úr leikskóla yfir í grunnskóla en ekki einungis á lífi barnsins. Nánasta umhverfi, 

menning og gildismat samfélagsins eru einnig talin hafa áhrif á breytingarnar og litið 

er á yfirfærsluna milli skólastigana sem ferli sem allir í umhverfi barnsins eru 

þátttakendur að frekar en atburð sem aðeins barnið upplifir (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007). 

 Bronfenbrenner lagði áherslu á að horft væri á barnið út frá félagslegum, 

sögulegum, menningarlegum og umhverfislegum þáttum. Hann skipti umhverfi 

einstaklingsins í fjögur lög eða kerfi sem eru nærkerfi (microsystem), millikerfi 

(mesosystem), stofnanakerfi (exosystem) og lýðkerfi (macrosystem). Hann líkti 

kerfunum við rússneska babúsku þar sem einstaklingurinn er innsti kjarninn í 

lagskiptu umhverfi sem hleður utan um sig. Nærkerfið er svæðið sem næst er 

einstaklingum, það er að segja fjölskyldan, nágrennið, vinirnir, leikskólinn og 

grunnskólinn svo eitthvað sé nefnt. Millikerfið felur í sér samskipti og tengsl á milli 
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nærkerfanna eins og tengsl og samstarf heimilis og skóla. Stofnanakerfi er 

framlenging milli kerfanna og snertir einstaklinginn á óbeinan hátt því það tekur til 

stofnanauppbyggingar samfélagsins eins og til dæmis skólakerfisins og vinnustaða. 

Með lýðkerfinu á hann við þjóðmenningu, gildismat, siði og skipulag samfélagsins 

sem hefur áhrif á einstaklinginn (Shaffer og Kipp, 2007). Bronfenbrenner skilgreindi 

einnig aðlögun einstaklingsins að umhverfinu eða stofnunum utan heimilisins sem 

vistfræðilega yfirfærslu. Með vistfræðilegri yfirfærslu er átt við breytingu á 

einstaklingnum, stöðu hans, sjálfsmynd og tengslum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Vistfræðileg breyting á sér stað þegar einstaklingur stendur frammi fyrir breytingum 

á stöðu sinni eða umhverfi (Bronfenbrenner, 1979). 

Í bókinni Lítil börn með skólatöskur. Tengsl leikskóla og grunnskóla fjallar 

Jóhanna Einarsdóttir (2007) um að þeir sem hafi nýtt sér hugmyndir Bronfenbrenners 

leggi áherslu á að barnið hafi reynslu og sé hluti af nærkerfunum heimili, grunnskóla 

og leikskóla. Tengsl þessara kerfa hafa áhrif á hvernig til tekst með yfirfærsluna, 

sérstaklega fyrir börn sem eiga erfitt með flutninginn milli skólastiganna og börn með 

sérþarfir. Vistfræðinálgun Bronfenbrenners sýnir fram á mikilvægi þess að samstarf 

sé milli skólakerfanna og að samvinna sé góð við foreldra og forráðamenn (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007). 

 

 

Kenningar Deweys 

Hugtakið samfella í námi er alls ekki nýtt hugtak því bandaríski fræðimaðurinn John 

Dewey (2000) fjallaði um það í bók sinni Reynsla og menntun fyrir um það bil 70 

árum. Hann áleit að reynslan eða samspil mannsins við umhverfið væri 

grundvallaratriði í allri menntun. Reynslan getur verið jákvæð eða neikvæð en 

samfelld reynsla er að hans mati góð reynsla sem lifir á frjósaman og skapandi hátt í 

þeirri sem kemur síðar. Dewey áleit að með því að upplifa hlutina sjálfir (learning by 

doing) læri einstaklingar betur. Hann taldi nauðsynlegt að athafnir og upplifanir 

barna byggðu á einhverju sem þau hefðu fengist við áður og því yrði skólastarfið að 

taka mið af þeirri reynslu. Eða með öðrum orðum þá þarf skólinn að taka mið af 
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þeirri reynslu sem börnin hafa í farteskinu þegar þau byrja í skólanum svo þau geti 

byggt nýja reynslu ofan á þá sem fyrir er (Dewey, 2000).  

 Þetta þýðir þó ekki að halda eigi áfram að fást við það sama í grunnskólanum 

og gert var í leikskólanum því flest börn sem eru að byrja í skóla hafa þær væntingar 

til hans að þau séu ekki aðeins að fara á nýjan stað heldur eigi þau eftir að læra nýja 

hluti á nýjan hátt. Eins gera börn ráð fyrir því að framkoma og athafnir sem þykja 

viðeigandi í leikskóla séu ekki endilega viðeigandi þegar kemur í grunnskólann 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2003, 2007). 

 Hlutverk kennarans að mati Deweys er að byggja upp aðstæður og veita 

leiðsögn sem stuðlar að jákvæðri reynslu barnsins. Framkvæmdin verður að beinast 

að markmiði sem sprettur fram af þörf þess til að læra. Nemandinn verður sjálfur að 

vera virkur fyrir náminu. Hann taldi mikilvægara að barn læri að afla sér þekkingar 

þegar það hefur þörf fyrir hana heldur en að viða að sér miklu magni þekkingar. 

Hann taldi þó að menntun væri samfélaginu lífsnauðsynleg enda hlutverk skólans að 

vera einskonar brú milli barnsins og samfélagsins (Dewey, 2000).  

 Þegar hugmyndir Deweys um reynslu og samfellu í námi og gildi þeirra eru 

skoðuð ætti leikskólinn ekki að leggja áherslu á undirbúning fyrir grunnskólann  

heldur ætti hann að byggja upp reynslu sem börnin geti nýtt sér síðar meir. 

Grunnskólinn ætti hins vegar að taka tillit til þeirrar reynslu sem börnin hafa fyrir og 

byggja nýja reynslu ofan á hana. Reynslan sem börn öðlast í leikskólum kemur 

eingöngu að gagni ef hún er nýtt til þess að skilja og glíma við ný og óþekkt 

viðfangsefni (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Hér á eftir munum við skoða hvernig 

þessar kenningar birtast í rannsóknum sem framkvæmdar hafa verið um tengsl 

skólastiganna og samfellu í námi.  

 

 

Rannsóknir   

Síðastliðna áratugi hefur fjöldi rannsókna verið gerður hérlendis og erlendis á 

tengslum og samstarfi leik- og grunnskóla. Gefnar hafa verið út greinar og rannsóknir  

um samvinnu og samstarf skólastiganna. Rannsóknir hafa verið gerðar á viðhorfum 
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kennara beggja skólastiganna og greinar um samstarfsverkefni sem ætlað er að 

auðvelda yfirfærsluna á milli skólastiganna. Jafnframt hafa verið gerðar rannsóknir á 

reynslu og væntingum barnanna, upplifun foreldra og þeim aðferðum sem nýttar hafa 

verið við yfirfærsluna. Þær benda allar á mikilvægi þess að skólastigin vinni saman 

og stuðli þannig að betri yfirfærslu (Brostöm, 2003 og Jóhanna Einarsdóttir, 2003). 

Á Norðurlöndunum ber mest á rannsóknum Broströms um upphaf 

skólagöngu. Rannsóknir hans á væntingum danskra skólabarna við upphaf 

skólagöngu hafa leitt í ljós að flest þeirra hafa jákvæðar væntingar til skólans. 

Forsendan fyrir jákvæðu væntingunum að hans mati er hversu vel er staðið að 

undirbúningi yfirfærslunnar eins og heimsóknum barnanna í skólann og svo 

framvegis. Broström hefur einnig rannsakað þær aðlögunaraðferðir sem danskir leik- 

og grunnskólakennarar telja vænlegastar til árangurs og bendir hann á í því samhengi 

að mikilvægt sé að styrkja undirbúnings- og aðlögunarferli yfirfærslunnar í stað þess 

að samræma um of gildi og hugmyndafræði leik- og grunnskólanna. Hann vill einnig 

meina að vænlegt sé að leggja meiri áherslu á meðvitund barnanna um ferlið, að þau 

verði fullir þátttakendur í því og að einhver úr leikskólanum fylgi þeim í skólann 

fyrstu dagana. Með því að fylgja þeim í skólann mætti leiðbeina og kenna þeim að 

yfirfæra þekkinguna sem þau hafa fyrir úr leikskólanum og umhverfi hans yfir á 

grunnskólann (Broström, 2003). 

 Margar rannsóknir hafa verið gerðar í Bandaríkjunum á tengslum leik- og 

grunnskóla og þeim aðferðum sem kennarar nota til að tengja skólatigin. Niðurstöður 

nýlegrar rannsóknar Rimm-Kaufman, Pianta og Cox (2000) sýna fram á að kennarar 

þar í landi telji að 52% barna eigi ekki í neinum erfiðleikum með að hefja nám í 

grunnskóla, að 32% eigi í litlum erfiðleikum með það og 16% barna muni eiga í 

miklum erfiðleikum með það. Rúmlega þriðjungur kennarana taldi þó helming 

barnanna eiga í erfiðleikum á einhverju sviði þegar þau hæfu nám í grunnskóla. 

Algengustu vandamálin voru erfiðleikar með að fara eftir fyrirmælum, erfiðar 

heimilisaðstæður, skortur á námshæfni og erfiðleikar í sjálfstæðum vinnubrögðum 

(Rimm-Kaufman, Pianta og Cox, 2000). 

Ýmis þróunarverkefni hafa verið unnin í leik- og grunnskólum sem miða að 

bættum tengslum og vellíðan barna þegar þau byrja í skóla. Árið 1993 var sett á 
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laggirnar norrænt samstarfsverkefni á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar um 

skólabyrjun, „Skolestart i Norden“. Markmið verkefnisins sem stóð til ársins 1996 

var að koma á samstarfi menntastofnanna á Norðurlöndunum sem sjá um menntun 

leik- og grunnskólakennara og mynda tengsl milli þeirra. Skipaður var norrænn 

samstarfshópur með einum fulltrúa hvers lands. Myndaður var starfshópur í hverju 

landi sem um leið var stýrihópur þróunarverkefnis sem snerist um að finna leiðir til 

að brúa bilið milli leik- og grunnskóla, með tilliti til samstarfsskóla sem sjá um 

menntun fagaðila beggja stiga og samstarfs milli leik- og grunnskóla. Markmið 

þróunarverkefnisins var að stuðla að vellíðan barna við flutning milli skólastiganna, 

byggja kennslu á fyrri reynslu barnanna og tryggja samfellu í náminu. 

Þróunarverkefnið hér á landi hlaut nafnið „Brúum bilið“ og afrakstur verkefnisins var 

útgáfa bæklings um tengsl leik- og grunnskóla (Margrét Ásgeirsdóttir, 1997). 

Hér á landi hefur Jóhanna Einarsdóttir verið í farabroddi íslenskra fræðimanna 

í rannsóknum á yfirfærslunni, samstarfi skólastiganna og upphafi grunnskólagöngu 

barna. Í rannsókn hennar: Frá leikskóla til grunnskóla: Aðferðir til að tengja 

skólastigin (2004) kemur fram að kennarar beggja skólastiganna telja að flest börn 

eigi ekki í erfiðleikum með að hefja nám í grunnskóla og yfirleitt var um eitthvert 

samstarf að ræða milli skólastiganna. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom einnig fram 

að samvinna leik- og grunnskólakennara hafi til þessa verið mjög lítil í flestum 

tilfellum en vísbendingar séu um að það sé að breytast. Niðurstöðurnar benda til þess 

að ekki sé unnið markvisst að samræmingu námskráa og kennsluaðferða á þessum 

skólastigum einnig kemur fram vistfræðileg sýn sem miðar að tengslum milli 

barnsins, fjölskyldu þess, leikskólans, grunnskólans og samfélagsins sé ekki í 

brennidepli (Jóhanna Einarsdóttir, 2004). 

 Jóhanna Einarsdóttir hefur einnig gert rannsókn á viðhorfum leikskólabarna 

og væntingum foreldra. Í niðurstöðum rannsóknarinnar á væntingum leikskólabarna 

til leik- og grunnskóla kemur fram að börnin gera mikinn greinamun á starfsemi leik- 

og grunnskóla. Í huga þeirra er leikur og samskipti við börn og fullorðna hornsteinn 

leikskólans en í grunnskólanum telja þau sig eiga að sitja kyrr við borð og læra að 

lesa, skrifa og reikna (Jóhanna Einarsdóttir, 2003). 
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Í bókinni Lítil börn með skólatöskur. Tengsl leikskóla og grunnskóla (2007) 

fjallar Jóhanna Einarsdóttir um niðurstöður rannsóknar sinnar á viðhorfum foreldra 

gagnvart þeim breytingum sem verða þegar börnin þeirra fara úr leikskóla yfir í 

grunnskóla. Þar kemur fram að foreldrarnir gerðu ráð fyrir breytingum á námslegu 

umhverfi barnanna, högum barnanna og þeim kröfum sem gerðar væru til þeirra. 

Foreldrar töldu mikinn mun vera á leik- og grunnskólum og sumir töldu börnin of lítil 

þegar þau byrja í skóla. Einnig kom fram í niðurstöðunum að foreldrar gerðu ráð fyrir 

að þeir hefðu ekki jafngreiðan aðgang að grunnskólakennaranum eins og þeir höfðu 

að leikskólakennaranum og töldu margir félagahópinn og stuðning frá eldri systkinum 

mjög mikilvægan (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Í bókinni Tálmar og Tækifæri: Menntun nemenda með þroskahömlun á 

Íslandi (2007) er fjallað um niðurstöður rannsóknar á menntun nemenda með 

þroskahömlun. Rannsóknin var unnin af stórum hópi rannsakenda frá Kennaraháskóla 

Íslands, foreldrum nemenda með þroskahömlun og kennurum úr leik-, grunn-, og 

framhaldsskólum. Þegar kaflinn um flutning á milli skólastiga er skoðaður kemur 

fram að undirbúningur fyrir grunnskólann fer í flestum tilvikum þannig fram að 

barnið fer í heimsókn í grunnskólann og starfsmenn leik- og grunnskóla funda. Stór 

hluti starfmanna talaði um að skriflegar upplýsingar væru sendar úr leikskóla til 

grunnskóla, rúmlega helmingur foreldra heimsækir grunnskólann og einungis 

helmingur starfsmanna grunnskólans heimsækir leikskólann og kynnist barninu þar. Í 

niðurstöðunum kom einnig fram að flestir starfsmenn álitu að leikskólinn hefði 

frumkvæðið að samstarfinu þegar um flutning á milli leik- og grunnskóla er að ræða 

(Elsa Sigríður Jónsdóttir, Hrönn Pálmadóttir og Ingibjörg Kaldalóns, 2007).  

 

Hér hefur verið gerð grein fyrir kenningum og rannsóknum sem lúta að flutningi 

barna úr leikskóla í grunnskóla. Þær eiga það sameiginlegt að líta þannig á að 

yfirfærslan tengist ekki aðeins börnunum sjálfum því félagar, fjölskyldan og skólinn 

eru talin skipa mikilvægan sess í ferlinu. Flestar rannsóknirnar sýna einnig fram á 

mikilvægi þess að samfella og samstarf sé á milli skólastiganna. Í næsta kafla ætlum 

við að fjalla um þau lög og reglugerðir er lúta að leik- og grunnskólum hér á landi og 

rýna í hvað þau segja um tengsl skólastiganna.  
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3. kafli – Lagalegt umhverfi  

Eins og áður hefur komið fram er að mörgu að huga þegar barn byrjar í grunnskóla en 

hér á landi eru réttindi barna til náms tryggð í lögum, reglugerðum, sáttmálum og 

aðalnámskrám leik- og grunnskóla. Þó svo að rétturinn sé tryggður á þennan hátt er 

mikilvægt að foreldrar og starfsfólk sem kemur að kennslu og þjálfun barna kynni sér 

lögin og þá sáttmála sem í gildi eru hverju sinni.  

 

 

Sáttmálar  

Réttur barna til menntunar hefur verið staðfestur í mörgum alþjóðlegum sáttmálum 

eins og yfirlýsingu Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna eða UNESCO um 

menntun fyrir alla og Salamanca-yfirlýsingunni um stefnu í kennslu barna með 

sérþarfir. Á undanförnum árum hefur Efnahags- og framfarastofnun Evrópu eða 

OECD lagt áherslu á ævimenntun og menntun yngstu kynslóðarinnar. Aðalinntak 

þessara sáttmála er að öll börn hafi rétt til menntunar og að nám barna hefjist strax 

við fæðingu og haldi áfram út ævina, það er að segja að ævimenntun eigi sér stað. 

Aukin þekking fræðimanna á því hvernig börn læra og þroskast hefur opnað augu 

fólks fyrir menntun ungra barna og mikilvægi fyrstu æviáranna í því samhengi 

(OECD, 2006, Menntamálaráðuneytið, 1994, 2002). 

  

 

Lög um leikskóla  

Lögum um leikskóla nr. 90/2008 er ætlað að tryggja öllum börnum umönnun og 

menntun þar sem hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði eru höfð 

að leiðarljósi. Meginmarkmiðið er meðal annars að efla alhliða þroska barna og hlúa 

að þeim vitsmunalega, andlega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers og eins svo 

þau njóti bernsku sinnar til fulls (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 



 17 

 Í 22. grein laga um leikskóla kemur fram að börn á leikskólaaldri sem vegna 

fötlunar þurfa sérstaka aðstoð eða þjálfun innan leikskólans eiga rétt á henni að mati 

viðurkenndra sérfræðinga. Þar segir einnig að: „Við framkvæmd sérfræðiþjónustu 

skulu sveitarfélög leggja áherslu á góð tengsl leikskóla og grunnskóla með samfellu í 

skólastarfi að leiðarljósi“ (Lög um leikskóla, 2008). 

Í lögunum kemur einnig fram í 16. grein að tengsl leik- og grunnskóla séu 

mjög mikilvæg og hefur því verið bætt við með breytingu laganna frá 1994 að 

sveitastjórn skuli koma á gagnvirku samstarfi milli skólastiganna. Í kaflanum um 

tengsl leik- og grunnskóla kemur jafnframt fram að persónuupplýsingar og gögn sem 

til eru skuli fylgja börnunum þegar þau flytjast milli skólastiga (Lög um leikskóla, 

2008). Með þessari viðbót má ætla að skólum landsins séu settar einhverjar skorður 

um hvernig huga skuli að samtarfi milli leik- og grunnskóla og hvernig því skal 

háttað þegar kemur að færslu og aðlögun barna milli skólastiganna. 

 

 

Lög um grunnskóla  

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er kveðið á um að sveitarfélögunum sé skylt að 

halda skóla fyrir öll börn á aldrinum 6-16 ára. Í 2. grein laganna kemur fram að 

grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllsta samræmi við eðli og 

þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins (Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). 

 Í kafla laganna sem fjallar um námsmat kveður á um að tilgangur matsins sé 

að örva nemandann og veita honum viðeigandi aðstoð við námið. Mikilvægt er að 

fylgja nemandanum vel eftir og skrá vandlega árangur hans með það fyrir augum að 

ná settum námsmarkmiðum samkvæmt Aðalnámskrá og því sem skólinn setur upp. 

Námsmat er órjúfanlegur þáttur skólastarfsins. Innan laganna um grunnskóla er 

einnig að finna sveigjanleika til að skipuleggja nám í samræmi við þarfir og aðstæður 

hvers og eins. Meginstefna laganna er sú að hver nemandi hafi kost á því að sækja 

sinn hverfisskóla og að foreldrar hafi val um í hvaða grunnskóla börnin fari innan 

sveitafélagsins (Lög um grunnskóla, 2008). 
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 Í 17. grein laganna kemur fram að nemendur með sérþarfir eigi rétt á að 

komið sé til móts við þarfir þeirra í almennum grunnskóla. Með þessu er 

undirstrikaður réttur hvers og eins til þess að læra á sínum forsendum án aðgreiningar 

vegna fötlunar eða annars fráviks. Í kaflanum um skipulag og framkvæmd 

sérfræðiþjónustu segir í 40. grein að: „Sveitarfélög skulu tryggja að sérfræðiþjónusta 

sé veitt í grunnskólum, ákveða fyrirkomulag hennar og stuðla að því að hún fari fram 

innan grunnskóla. Í sérfræðiþjónustu felst annars vegar stuðningur við nemendur og 

fjölskyldur þeirra og hins vegar stuðningur við starfsemi grunnskóla og starfsfólk 

þeirra.“ Jafnframt kemur þar fram að skólastjóri hvers skóla skuli samræma störf 

þeirra sem sjá um málefni nemenda með sérþarfir og við framkvæmd 

sérfræðiþjónustunnar skuli leggja áherslu á góð tengsl allra skólastiga með samfellu 

skólastarfs að leiðarljósi (Lög um grunnskóla, 2008). Með lögunum má sjá að skólum 

landsins er settur starfsrammi til að fara eftir er varða nemendur en jafnframt er 

ákveðið svigrúm sem hverjum skóla gefst til þess að móta sér sín eigin störf og 

starfsramma. 

 

 

Reglugerð um sérkennslu  

26. júní árið 1996 setti Menntamálaráðuneytið reglugerð um sérkennslu sem notast er 

við í skólum landsins. Markmið og skilgreining þessarar reglugerðar er að grunnskóli 

sé fyrir öll börn á skólaskyldualdri og ber skólanum að starfa í samræmi við þarfir 

nemenda sinna. Ef nemandi þarf breytingu á námsmarkmiðum, námsefni, 

námsaðstæðum eða námsaðferðum er sérkennsla skipulögð eftir þörfum hans. 

Sérkennsla er í boði fyrir nemandann alla hans skólagöngu. Hægt er að fá sérkennslu 

í almennum bekkjardeildum eða utan þeirra, í sérdeildum, sérskólum eða annars 

staðar ef svo á við. Sérkennsla felur meðal annars í sér gerð námsáætlunar fyrir 

nemandann, sem byggir á athugun og mati og skal kennslan tilgreind með 

skammtíma- eða langtímamarkmiði. Sérkennslu fylgir skipuleg skráning og regluleg 

endurskoðun á námsáætlun og kennslu (Reglugerð um sérkennslu nr. 389/1996.). 
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Aðalnámskrár leik- og grunnskóla 

Leikskólinn er samkvæmt 1. grein laga um leikskóla fyrsta skólastigið (Lög um 

leikskóla, 2008) og er almennt litið á hann sem „viðbót við það uppeldi sem börnin fá 

á heimilum sínum.“ (Menntamálaráðuneytið, 1999). Samkvæmt lögum er hverjum og 

einum leik- og grunnskóla skylt að gefa út skólanámsskrá sem er nánari útfærsla á 

aðalnámskrá og eiga þær að fela í sér uppeldis og námsáætlun þar sem markmið eru 

sett og leiðirnar að þeim skilgreindar (Lög um leikskóla, 2008).  

 Ekki hafa verið unnar nýjar námskrár leik- og grunnskóla eftir að ný lög 

beggja skólastiganna tóku gildi en í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að hlutverk 

hans sé að tryggja jafna uppeldisaðstöðu barna og samræma gæði í leikskólum 

landsins. Í leikskóla á að leggja áherslu á leik barnsins og skal rækta alhliða þroska 

þess. Börn tjá sig í gegnum leik og samskipti við aðra. Leikurinn er talinn einn af 

mikilvægustu þáttunum í náms og þroskaleið barna og er hann því einn af 

hornsteinum leikskólastarfsins. Í leikskóla er ekki um beina kennslu að ræða heldur er 

lögð áhersla á skapandi starf og sjálfsprottinn leik barnanna (Menntamálaráðuneytið, 

1999).   

 Grunnskólinn er næsta skólastigið á eftir leikskólanum og kemur fram í 

Aðalnámskrá grunnskóla að unnið skuli í samvinnu við heimilin að búa nemendur 

undir lífið sem framundan er. Frumábyrgð uppeldis og menntunar liggur fyrst og 

fremst hjá foreldrum og forráðamönnum því hlutverk grunnskólans felst einkum í 

formlegri fræðslu og þátttöku í félagslegri mótun nemendanna. Í kaflanum um 

hlutverk og markmið grunnskóla er fjallað um stefnu stjórnvalda í málefnum fatlaðra 

barna en þar segir meðal annars að grunnskólinn skuli taka við öllum börnum og 

leitast við að haga störfum sínum í sem fyllsta samræmi við eðli og þarfir nemenda 

og stuðla að alhliða þroska barnsins (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

 

Í lögunum, sáttmálunum og báðum Aðalnámskrám eru settar fram leiðir sem bæði 

skólastigin geta haft til hliðsjónar til að stuðla að betri tengslum skólastiganna. Þar 

eru til að mynda nefndar heimsóknir leikskólabarna í grunnskólann, heimsóknir 

grunnskólabarna í leikskólann og ýmis sameiginleg verkefni sem hægt er að vinna að 

og munum við fjalla nánar um þær leiðir í kaflanum hér á eftir.  
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4. kafli – Yfirfærsla milli skólastiga  

Leik- og grunnskólar eiga sér ólíka sögu og byggja á ólíkri hugmyndarfræði. 

Hefðirnar eru ekki þær sömu og áherslurnar frábrugðnar. Leikskólar á Íslandi hafa 

einkennst af þremur megin hugtökum, þroskamiðuðu námi, barnmiðuðu starfi og 

umönnun. Grunnskólinn er aftur á móti kennslumiðaðri þar sem áhersla er á 

námsgreinar, þekkingu, hæfni og mat á nemendum.  

 Í þessum kafla ætlum við að fjalla um nám barna með sérþarfir, ólíka 

starfshætti skólastiganna og viðurkenndar aðferðir til að tengja skólastigin. Eins 

munum við fjalla aðeins um mikilvægi snemmtækrar íhlutunar, þátttöku foreldra og 

gildi teymisvinnu.  

 

 

Nám barna með sérþarfir  

Að hefja skólagöngu ættu að vera skemmtileg tímamót í lífi hvers barns og fjölskyldu 

þess. Hjá flestum eru þetta ánægjuleg tímamót en hjá börnum með sérþarfir og 

foreldrum þeirra verða óöryggi, kvíði og stress öðrum tilfinningum oft yfirsterkari. 

Framundan er gjarnan óvissutímabil og margar spurningar sem brenna á vörum 

foreldra sem erfitt getur verið að fá svar við (Ingibjörg Auðunsdóttir og Svanfríður 

Larsen, 1997). Í Aðalnámskrá leik- og grunnskóla er lögð áhersla á samstarf milli 

starfmanna leik- og grunnskóla þegar börn fara úr leikskóla yfir í grunnskóla til að 

stuðla að betri samfellu í uppeldi þeirra og menntun. Farsælt upphaf grunnskólanáms 

byggist á því að kennarar leik- og grunnskóla þekki viðfangsefni, starfshætti og 

vinnuskipulag hvors annars (Menntamálaráðuneytið, 1999, 2006).  

 Lítið er vitað um árangur skólastarfs nemenda með sérþarfir og viðbrögð 

skóla við nemendum með sérþarfir eru afar mismunandi eftir skólastigum. Sífellt 

fleiri börn með sérþarfir ganga í almenna skóla einkum á yngri stigum skólakerfisins 

með einhverskonar stuðningi (Gretar L. Marinósson og Auður B. Kristinsdóttir, 

2004). Þó er menntastefnan um Nám án aðgreiningar eða Skóli fyrir alla höfð að 

leiðarljósi í menntamálum hér á landi. Í nýrri Menntastefnu Reykjavíkurborgar 

(2008) kemur fram að grunnskólinn er fyrir öll börn á grunnskólaaldri og að skólarnir 
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eigi að búa yfir þekkingu til þess að sinna öllum nemendum. Öll börn eiga rétt á því 

að sækja nám í sínum hverfisskóla en þó hafa foreldrar fatlaðra barna val um hvort 

þau senda börnin sín í almennan skóla, sérdeild eða sérskóla (Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2008). 

 Þrátt fyrir að stefnan Nám án aðgreiningar sé höfð að leiðarljósi hér á landi 

þurfa foreldrar fatlaðra barna oft og tíðum að berjast fyrir úrræðum fyrir börnin sín 

einkum þegar þau ganga í almennan skóla þar sem heppni og tilviljun virðast oft ráða 

því hvort barnið fái góða kennslu (Gretar L. Marinósson og Auður B. Kristinsdóttir, 

2004). Af þessu má ráða að ferlið milli skólastiganna gangi ekki alltaf auðveldlega 

fyrir sig og því er nauðsynlegt að skapa meiri samfellu í námi og greiða aðgang enn 

betur fyrir bættum viðhorfum samfélagsins í garð barna með sérþarfir.  

 

 

Ólíkir starfshættir skólastiganna   

Á undanförnum árum hafa foreldrar og starfsmenn skóla lagt aukna áherslu á að vel 

sé staðið að yfirfærslu barna á milli skólastiga. Umræðan hefur snúist um bætt 

samstarf leik- og grunnskóla og meiri og markvissari undirbúning barna sem eru að 

hefja grunnskólanám (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008). Þau tímamót þegar börn hætta í 

leikskóla og fara yfir í grunnskóla eru mikilvægt skref í lífi barnanna. Í löndunum í 

kringum okkur er í mörgum tilfellum starfræktur undirbúningsbekkur fyrir 

grunnskólann sem ásamt öðru hefur það hlutverk að brúa bilið milli leik- og 

grunnskóla (Brostöm, 2003) en hér á landi höfðu 6 ára bekkir þetta hlutverk í um það 

bil 20 ár eða þar til þeir voru lagðir af með lögum um grunnskóla árið 1991. 

 Eins og hefur komið fram í köflunum hér að framan er hugmyndarfræði, 

hefðir og starfshættir leik- og grunnskóla ólík og áherslur í lögum og aðalnámskrám 

ekki þær sömu hjá skólastigunum. Því má skipta hugmyndarfræðinni, hefðinni og 

starfsháttunum í þrjá flokka, í fyrsta lagi er ytri umgjörðin ólík, í öðru lagi er 

félagslegt umhverfi nýtt fyrir börnunum og í þriðja lagi eru breyttar námskröfur. Í 

eftirfarandi skýringarmynd drögum við fram helstu einkenni skólastiganna. 
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Einkenni skólastiganna 

 

Einkenni leikskóla 

 

 

 

Einkenni grunnskóla 

 

 

 

 

 

Hvað varðar ytri umgjörðina þá eru grunnskólarnir yfirleitt í töluvert stærri 

byggingum og kennslustofurnar í grunnskólanum ólíkar deildum leikskólanna. 

Daglegt skipulag skólastiganna er einnig frábrugðið, því í grunnskólanum er 

börnunum gjarnan skipað í bekki eftir aldri, með 40 mínútna kennslustundum og hléi 

milli kennslustunda. Í leikskólum er börnum aftur á móti skipt í aldursblandaða hópa 

þar sem skipulagið er gjarnan nokkuð sveigjanlegt (Jóhanna Einarsdóttir, 2007) en þó 

eru nokkrir grunnskólar hérlendis farnir að laga skólastarf sitt meira í átt að 

samkennslu sem felur í sér að árgöngum er kennt saman eins og til dæmis gert er í 

Norðlingaskóla (Norðlingaskóli, e.d.). 

 Annar mikilvægur þáttur sem breytist þegar börn fara úr leikskóla yfir í 

grunnskóla er félagslegt umhverfi. Félagslegt umhverfi skólastiganna er ólíkt því 

þegar í grunnskólann er komið eru börnin mun fleiri sem hægt er að hafa samskipti 

Ytri umgjörð 
 
- Litlar byggingar. 
- Aldursblandaðir 
  hópar. 
- Sveigjanlegt 
  skipulag. 

Félagslegt 
umhverfi 

 
- Fá börn. 
- Lítill  
  félagahópur. 
- Fáir kennarar. 

Námskröfur 
 

- Nám í gegnum 
  leik. 
 

 

Ytri umgjörð 
 
- Stórar byggingar. 
- Skipt í bekki eftir 
  aldri.  
- 40 mínútna 
  kennslustundir. 

Félagslegt 
umhverfi  

 
- Mörg börn. 
- Stór/nýr 
  félagahópur. 
- Margir kennarar. 
 

Námskröfur 
 

- Formlegt nám í 
  lestri, skrift og 
  stærðfræði. 
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við og samskiptamátinn við fullorðna ólíkur þeim sem þau notuðu í leikskóla. Sum 

börn fylgjast að, það er að segja fylgja félögum úr leikskólum yfir í grunnskólann en í 

mörgum tilfellum er það ekki þannig og því þurfa börnin oft að aðlagast nýjum 

félagahópi. Þannig að breytingarnar verða oft og tíðum mjög miklar hjá börnunum 

því þau koma úr umhverfi þar sem þau voru elst í hópnum og yfir í umhverfi þar sem 

þau eru yngst. Væntingar til náms frá kennurum og foreldrum svo eitthvað sé nefnt 

breytast þegar börn fara úr leikskóla yfir í grunnskóla því leikurinn sem áður var aðal 

námsleið barnanna fær mun minna rými þegar komið er í grunnskólann og formlegt 

nám í lestri, skrift og stærðfræði vegur þyngra (Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  

 

Til þess að yfirfærsla á milli skólastiga gangi sem best þarf að huga vel að 

undirbúningum svo ferlið verði sem farsælast hjá börnum sem eru að hefja sín fyrstu 

spor í grunnskólanum. Þegar barn með sérþarfir á í hlut er jafnvel enn mikilvægara að 

ferlið gangi vel fyrir sig þar sem þau eiga oft og tíðum erfiðara með að lesa í 

umhverfið og aðlagast breytingum.  

 

 

Aðferðir til að tengja skólastigin  

Yfirfærsla kallar á breytingar og breytingar hafa gjarnan í för með sér aukið álag á 

barnið sem á í hlut og fjölskyldu þess. Þörfin fyrir samfellu á leik- og grunnskóla er 

því mikil og mikilvægt er að fjölskyldur séu studdar í gegnum ferlið og þær 

breytingar sem það hefur í för með sér. Stress er oft og tíðum óhjákvæmilegt þegar 

börn með sérþarfir hefja skólagöngu sína en þó er hægt að draga úr því með því að 

undirbúa yfirfærsluna vel og hefja hana snemma (Cook, Klein og Tessier, 2004). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að æskilegt sé að samvinna heimilis og 

skóla hefjist áður en skólaganga hefst með því að foreldrar séu boðaðir til fundar að 

vori áður en skólaganga hefst. Þegar barn með sérþarfir á í hlut er það talið of seint. 

Því meiri sem sérþarfirnar eru því fyrr er talið að undirbúningurinn þurfi að hefjast. 

Fyrir börn með alvarlegar fatlanir og miklar sérþarfir er talið æskilegast að 

undirbúningsferlið hefjist tveimur árum áður en þau byrja í skóla. Til þess að hægt sé 
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að tryggja aðgengi barnanna í skólann og því sé sinnt í tæka tíð ætti grundvallarreglan 

að vera á þá vegu að markviss skólaundirbúningur hefjist í síðasta lagi ári áður en 

barnið byrjar í skólanum (Menntamálaráðuneytið, 2006, Ingibjörg Auðunsdóttir og 

Svanfríður Larsen, 1997). 

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2004) Frá leikskóla til grunnskóla: Aðferðir 

til að tengja skólastigin komu fram aðferðir sem íslenskir leik- og 

grunnskólakennarar telja æskilegt að nota við yfirfærsluna. Algengustu aðferðirnar 

sem voru notaðar, voru heimsóknir leikskólakennara og leikskólabarna í 

grunnskólann og að grunnskólinn byði leikskólabörnunum að taka þátt í atburðum 

tengdum grunnskólanum. Sjaldgæfast var að sameiginlegir skilafundir væru haldnir 

með foreldrum og að kennarar nýttu sér samkennslu elstu barna leikskólans og fyrsta 

bekkjar grunnskólans. Eins var mjög sjaldgæft að leikskólakennarar fylgdu börnunum 

eftir í grunnskólann fyrstu dagana. Þegar um barn með sérþarfir er að ræða sögðu 

þátttakendur þó að þeim börnum fylgdu yfirleitt skriflegar skýrslur og að grunn- og 

leikskólar héldu sameiginlegan fund um þau (Jóhanna Einarsdóttir, 2004). 

Ýmsir erlendir fræðimenn hafa einnig skoðað einkenni árangursríkra leiða til 

þess að tengja skólastigin saman. Í bók Jóhönnu Einarsdóttur (2007) Lítil börn með 

skólatöskur. Tengsl leikskóla og grunnskóla dregur hún fram tíu atriði sem einkenna 

árangurríkar leiðir sem Sue Dockett og Bob Perry tóku saman til viðmiðunar fyrir 

fagfólk. Þar kemur fram: 

  

1. Að til staðar þurfi að vera jákvætt samband milli barna, leik- og 

grunnskólakennara og foreldra. 

2. Að byggt sé á fyrri reynslu barnanna og hlúð að þeirri hæfni sem þau 

hafa tileinkað sér áður. 

3. Að greint sé á milli kynningar á grunnskólanum og hins vegar tengsla 

skólastiganna og að horft sé á upphaf grunnskólagöngunnar sem 

breytingartímabil allra meðlima fjölskyldunnar.  

4. Að viðurkennt sé að aðferðir til þess að tengja skólastiginn séu 

tímafrekar, krefjist mannaafla og mikilla fjármuna. 
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5. Að mikilvægt sé að fólk átti sig á að tengsl skólastiganna varða ekki 

einungis barnið, fjölskyldu þess og kennara heldur einnig annað 

starfsfólk skólans. 

6. Að áhersla sé lögð á gott skipulag með skýrum markmiðum í 

samvinnu við alla sem koma að barninu.  

7. Að tengsl skólastiganna séu sveigjanleg og byggi á þörfum og áhuga 

allra svo allir aðilar eigi möguleika á að leggja eitthvað að mörkum. 

8. Að byggt sé á trausti og virðingu allra hagsmunaaðila og að 

sjónarmiðum allra þátttakenda séu sýnd virðing.  

9. Að samvinna og góð samskipti allra aðila séu mjög mikilvæg þar sem 

velferð barnanna á að vera í fyrirrúmi.  

10. Að tekið sé tillit til félagslegs samhengis, umhverfisþátta, sérkenna 

barnanna og fjölskyldna þeirra.  

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007) 

 

Þessi atriði sem talin voru upp hér að ofan ýta að okkar mati enn frekar undir 

mikilvægi snemmtækrar íhlutunar sem felur í sér að hafa með markvissum aðgerðum 

áhrif á þroskaframvindu barna. Einnig felur það í sér að allir aðilar sem að börnum 

koma vinni saman að því að gera ferlið sem farsælast þegar barn hættir í leikskóla og 

byrjar í grunnskóla.  

Ingibjörg Auðunsdóttir (2008) hefur beint sjónum sínum að undirbúningi 

grunnskólagöngunnar þegar börn með sérþarfir eiga í hlut. Það er í höndum 

sérfræðinga stoðþjónustu að tilkynna grunnskólum, að fengnu samþykki foreldra, um 

væntanlega komu fatlaðra barna sem sinna þarf sérstaklega í grunnskólanum. 

Leikskólar sjá yfirleitt um að senda upplýsingar til grunnskólans og kennarar beggja 

stiganna funda um einstök börn. Sambandi milli foreldra og skólans er oft komið á af 

starfsfólki stoðþjónustu þar sem starfsmenn grunnskóla leita eftir samstarfi og 

upplýsingum frá foreldrum, starfsfólki leikskóla, Greiningarstöð, sveitarfélagi, 

heilsugæslu og annarra aðila eftir þörfum (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008). Eftir að 

hafa skoðað ofangreinda þætti er ekki úr vegi að gera grein fyrir snemmtækri íhlutun 

og gildi teymisvinnu þar sem þetta eru mikilvægir þættir í ferlinu.  
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Snemmtæk íhlutun 

Til þess að skilja mikilvægi þess að gripið sé snemma til aðgerða og samvinnu milli 

skólastiganna er við hæfi að fjalla um snemmtæka íhlutun og hugmyndarfræðina á 

bak við hana. Að baki snemmtækrar íhlutunar býr mikil hugmyndafræði sem á sér 

langa sögu. Fjölmargar rannsóknir og uppgötvanir í taugalíffræði, þroskasálfræði og 

uppeldis- og kennslufræðum hafa rennt stoðum undir kenningar síðastliðna áratugi 

um mikilvægi fyrstu æviáranna fyrir allan síðari þroska (Tryggvi Sigurðsson, 2003). 

Hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar á sér rætur í Bandaríkjunum og þar hefur 

mesta þróunin átt sér stað. Frá seinni hluta síðustu aldar til dagsins í dag hefur 

snemmtæk íhlutun í vaxandi mæli beinst að félagsþroskanum og hegðun barna með 

þroskafrávik (Cook, Klein og Tessier, 2004).  

Snemmtæk íhlutun felur í sér að hafa með markvissum aðgerðum áhrif á 

þroskaframvindu barna með frávik. Íhlutunin snýr að velferð ungra barna með 

þroskafrávik og miðast við tímabilið frá fæðingu til 6 ára. Hægt er að hefja íhlutunina 

hvenær sem er innan þessa marka en æskilegast er að hún hefjist strax og frávik í 

þroska hefur verið greint (Tryggvi Sigurðsson, 2003). Snemmtæk íhlutun beinist 

yfirleitt ekki bara að barninu sjálfu því fjölskylda barnsins tengist henni oftast með 

beinum eða óbeinum hætti. Árangur snemmtækrar íhlutunar er best tryggður með 

nánu samstarfi foreldra og þess fagfólks sem sinnir íhlutuninni (Roberts og Innocenti, 

1999) og er litið þannig á að foreldrar séu ekki einungis áhorfendur heldur virkir 

þátttakendur í því starfi sem unnið er með barninu þeirra.  

 

Teymisvinna 

Þegar barn hættir í leikskóla og byrjar í grunnskóla er eins og áður hefur komið fram 

að mörgu að huga því undirbúningurinn að ferlinu er mjög mikilvægur. Þegar barn 

með sérþarfir hefur nám í grunnskóla er mikilvægt að sett sé saman teymi sem 

samanstendur af foreldrum barnsins, kennurum beggja skólastiganna, þroskaþjálfum, 

fulltrúa frá Greiningarstöð, sérkennslufulltrúa og fleirum sem þekkja barnið eða koma 

að málum þess.  
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Gildi teymis við upplýsingaröflun og áætlunargerð er mikið því margir 

skiptast á að miðla upplýsingum um barnið. Það er að segja enginn einn veit allt um 

barnið heldur hefur hver aðili innan teymisins sínar upplýsingar og deilir sjónarhorni 

sínu og ábyrgð með öðrum í teyminu. Teymið þarf að geta horft á einstaklinginn í 

fjölskyldu og menningarlegu samhengi og samvinna við fjölskyldu barnsins og 

virðing fyrir skoðunum og menningarlegum gildum hennar er lykilatriðið í 

teymisvinnu (Browder, 2001).  

Í bókinni Adapting Early Childhood Curricula for Children in Inclusive Settings 

er fjallað um skref sem hægt er að fara þegar að yfirfærslu milli skólastiga kemur. 

Ábendingarnar sem við teljum upp hér að neðan eru að hluta til byggðar á skrefunum 

sem fram komu í bókinni:  

 

1. Að sett sé saman teymi og að hlutverk hvers og eins aðila í teyminu sé rætt.   

2. Að útbúinn sé tímarammi fyrir ferlið svo yfirfærslan gangi vel fyrir sig, skref 

fyrir skref. 

3. Að fjölskyldan njóti stuðnings þegar hún skoðar kostina sem í boði eru. 

Stuðningurinn hér á landi gæti falist í rágjöf frá skólaskrifstofu viðkomandi 

sveitarfélags, ráðgjöf frá Greiningarstöð, öðrum foreldrum/félagasamtökum 

og fagfólki. 

4. Að möguleg úrræði sem í boði eru séu rædd við fjölskylduna. 

5. Að foreldrar séu hvattir til þess að velja hvernig skóla eða skipulag þau vilji 

fyrir barnið sitt með því að fara og skoða og kynna sér skóla og sjá þannig 

hvað í boði er. 

6. Að teymið afli allra gagna sem þurfa að fylgja barninu í tíma þ.e 

greiningargögnum og öðru sem talið er að skipti máli. 

7. Að teymið aðstoði barnið og fjölskylduna við yfirfærsluna. 

8. Að teymið fylgi yfirfærslunni eftir.  

(Cook, Klein og Tessier, 2004). 

 

Hér að ofan höfum við gert grein fyrir tengslum skólastiganna og mikilvægi þess að 

skapa samfellu í námi. Þegar barn með sérþarfir á í hlut má ætla að enn mikilvægara 
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sé að skapa þessa samfellu. Þær leiðir sem við drógum fram til að tengja skólastigin 

miða allar að bættu samstarfi skólastiganna og að þeirri staðreynd að ferlið hafi ekki 

einungis áhrif á barnið sjálft heldur alla sem koma að máli þess. Elstu börnum 

leikskóla er boðið ásamt leikskólakennurum sínum í heimsókn í sinn 

hverfisgrunnskóla þar sem starfsmenn skólans sýna þeim húsakynni hans. Í sumum 

tilfellum er börnunum einnig boðið að taka þátt í einhverskonar uppákomum í 

grunnskólanum eða fá heimsókn grunnskólabarna í leikskólann. Þegar um börn með 

sérþarfir er að ræða gildir það sama og ef um ófötluð börn en auk þess eru haldnir 

fundir með foreldrum barnanna og fagaðilum þar sem ýtarlegri upplýsingum er 

komið á framfæri. Eins má gera ráð fyrir að ferlið þurfi að hefjast mun fyrr ef um 

barn með sérþarfir er að ræða þar sem það á oft og tíðum erfiðara með að aðlagast 

nýjum aðstæðum og því þarf að undirbúa komu þeirra betur en ella.  

 Til þess að varpa frekari ljósi á hvernig staðið er að flutningi barns með 

sérþarfir úr leikskóla yfir í grunnskóla ákváðum við að gera tilviksrannsókn þar sem 

við skoðuðum ferli hjá einu barni. Barnið sem um ræðir er sex ára einhverfur drengur 

sem hóf skólagöngu sína haustið 2008 í almennum grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Drengurinn notar tákn með tali og myndir til þess að tjá sig og 

því þótti okkur við hæfi að skoða hvernig starfsfólk skólans var undirbúið fyrir komu 

hans með tilliti til þess. Í ljósi upplýsinga um að hann talar ekki en notar Tákn með 

tali til tjáskipta beinum við sjónum okkar sérstaklega að tjáskiptaþættinum í 

yfirfærsluferlinu. Til að varpa ljósi á mikilvægi tjáskipta, þeirri óhefðbundnu 

tjáskiptaleið sem hann nýtir sér og málþróun og málþroska einhverfra einstaklinga 

fjöllum við sérstaklega um það í kaflanum hér á eftir. 
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5. kafli – Tjáskipti 

Í þessum kafla ætlum við að fjalla um tjáskipti og mikilvægi þeirra í félagslegu 

samhengi þar sem drengurinn í tilviksrannsókninni okkar nýtir sér óhefðbundnar 

tjáskiptaleiðir til tjáskipta. Við beinum sjónum okkar sérstaklega að Tákn með tali 

aðferðinni þar sem það er sú tjáskiptaaðferð sem okkur var tjáð að drengurinn notar. Í 

lok kaflans munum við svo fjalla um þróun málþroskans út frá málþroska barna  með 

einhverfu. 

 

 

Mikilvægi tjáskipta 

Að eiga kost á samskiptum við aðra eru sjálfsögð mannréttindi fyrir alla. Samskipti 

við aðra er lykillinn að öllu námi því það sem við lærum byggist að stórum hluta á 

tjáskiptum og samneyti við aðra. Að búa við skerðingu við að tjá sig þýðir ekki að 

fólk þurfi ekki eða vilji ekki hafa samskipti við aðra heldur þvert á móti er það 

nauðsynlegt fyrir félags-, vitsmuna- og tilfinningalegan þroska hvers og eins. Stór 

ástæða þess að fólk sækist eftir samskiptum sín á milli er til að mynda náin tengsl og 

vináttu við aðra einstaklinga. Tjáskipti gefa fólki tækifæri til þess að hafa áhrif á 

umhverfi sitt og tækifæri til þess að læra, mynda tengsl, hafa áhrif á líf sitt og eignast 

vini (Downing, 2005). 

 Samskipti eru leið fólks til þess að tjá tilfinningar sínar því með tjáskiptum 

sýnum við eða segjum hvernig okkur líður. Með tjáningu látum við einnig í ljós hvað 

við viljum, hvort við séum sátt eða ósátt og í gegnum tjáskipti fylgjum við 

fyrirmælum, látum í ljós áhuga okkar og upplifun (Downing, 2005). Einstaklingar 

sem búa við mikla skerðingu hafa oft takmarkað vald á lífi sínu og þurfa gjarnan að 

leggja mikið á sig til að ná tökum eða stjórn á einföldustu hlutum. Það eitt og sér 

getur orðið til þess að þeir missi stjórn á skapi sínu og því er mikilvægt að reynt sé að 

hjálpa þeim við að þróa með sér ákjósanlegri leið til þess að tjá tilfinningar sínar.  

 Mikilvægt er að kenna barni að læra að þróa og byggja við færni sína til þess 

að nálgast og eiga í samskiptum við aðra á fyrstu árum ævinnar. Því fyrr sem börn ná 
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tökum á því að tjá sig og skilja aðra því meiri líkur eru á því að þau nái sjálf tökum á 

lífi sínu, skapi sínu, námi og þróun tengsla og vináttu við aðra (Downing, 2005).   

Til þess að samskipti geti átt sér stað þarf einstaklingurinn að hafa tæki til að 

tjá sig, eitthvað til að tala um og ástæðu eða tilgang með samskiptunum. 

Einstaklingar sem búa við skerðingu af einhverju tagi skortir oft viðmælanda sem 

virkar hvetjandi og ögrandi fyrir þá. Börn sem búa við skerðingu fara oft á mis við 

samskipti við jafnaldra sem leiðir til þess að þau eiga erfiðara með að eignast vini og 

læra viðeigandi samskiptafærni. Rannsóknir hafa sýnt að börn sem búa við skerðingu 

og eru t.d. í bekk með getumeiri börnum fá meiri örvun og ná betri samskiptafærni en 

þau sem t.d. eru í sérbekk því jafnaldrar sjá oft fyrr út en fullorðnir það sem 

einstaklingurinn er að reyna að segja og túlka (Downing, 2005).   

Í dag eru til fjölmargar leiðir til þess að tjá sig með öðrum hætti en bara 

talmáli. Með tilkomu ýmissa aðferða til þess að tjá sig og taka við boðum hafa opnast 

fleiri möguleikar um hvaða samskiptaleið hentar hverjum og einum. Þeir sem taka 

ákvarðanir um hvaða tjáskiptaleiðir eigi að nota ættu að forðast að einblína á eina 

aðferð vegna þess að það er allt eins líklegt að blanda af nokkrum aðferðum virki.  

 Þeir sem búa við alvarlega þroskaskerðingu eða skerðingu að einhverju leiti 

hafa oft og tíðum ekki fulla stjórn á talfærum sínum og eiga í erfiðleikum með að lesa 

í svipbrigði eða líkamstjáningu annarra. Einstaklingar með einhverfu, seinkaðan 

þroska og þeir sem eru með óþroskuð skynfæri þ.e. þeir sem búa við einhverja 

heyrnar- eða sjónskerðingu geta átt í erfiðleikum með að tjá sig. Líkamleg skerðing 

ásamt seinkun eða vanþroska á skynfærum getur hindrað þróun þess að ná tökum á 

tali eða máli. Börn eiga auðveldara með að skilja þegar orðin eru gerð sjáanleg heldur 

en þegar þau koma eingöngu út sem hljóðmyndun úr raddböndum talfæranna 

(Downing, 2005).  

Hjá börnum sem eiga erfitt með mál getur skipt sköpum að grípa snemma til 

óhefðbundinna tjáskiptaleiða. Vegna þess að því fyrr sem byrjað er að kenna börnum 

óhefðbundnar tjáskiptaleiðir því fyrr nær barnið tökum á þeim og er betur í stakk búið 

til að eiga samskipti við aðra. Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir eru ekki taldar draga úr 

þróun tals heldur þvert á móti eru þær taldar hvetja til talaðs máls (Downing, 2005). 
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Margir einstaklingar sem nota óhefðbundnar tjáskiptaleiðir nota þær sem viðbót við 

talað mál og Tákn með tali er ein þeirra óhefðbundnu tjáskiptaleiða sem í boði eru.  

 

 

Tákn með tali  

Tákn með tali (TMT) er notað víða um heim en Íslendingar sóttu fyrirmynd sína til 

Danmerkur um árið 1980, þá hafði það verið í notkun þar í um tíu ár. Dönsku 

sérkennararnir Marienne Bjerregaard og Lars Nygarard hófu að þróa tjáskiptaaðferð 

fyrir nemendur sína sem byggðist á möguleikum líkamans til tjáskipta og  

tjáskiptaaðferðum heyrnalausra án þess þó að um táknmál væri að ræða. Skipta má 

táknum TMT í tvo flokka, það er að segja náttúruleg tákn sem byggja á athöfnum sem 

leiknar eru og eru því oft mjög skiljanleg eins og að borða, synda, skrifa, drekka og 

aka bíl. Seinni flokkurinn eru tilbúin tákn sem mörg hver hafa verið fengin að láni úr 

íslensku táknmáli. Merking þeirra liggur ekki eins oft í augum uppi og sem dæmi um 

slík tákn má nefna táknin um afmæli og strætó svo eitthvað sé nefnt (Eyrún 

Gísladóttir, 1988). 

TMT er eins og áður sagði aðferð sem byggir á eðlilegu talmáli þar sem 

táknin eru notuð samhliða tali og aðeins lykilorð hverrar setningar er táknað. TMT 

skiptist í náttúruleg tákn, tal og tilbúin tákn þar sem táknin eru hlutlæg og auðvelda 

þar af leiðandi skilning. TMT byggist á virkjun sjónskynsins og táknin auðvelda 

einstaklingnum að gera sig skiljanlegan. Notkun tákna hægir verulega á tali og því 

verða setningarnar oftast styttri og hnitmiðaðri (Eyrún Ísafold Gísladóttir, 2001). 

TMT hefur mest verið notað með börnum með Downs-heilkenni og 

rannsóknir hafa sýnt að notkun þess hafi mjög örvandi áhrif á málþroska þeirra, bæði 

hvað varðar skilning og tjáningu (Johansson, 2000). Þegar TMT er notað er ávallt 

stefnt að því að einstaklingurinn nái sem bestri færni í notkun talmáls. Þessum 

markmiðum ná ekki allir en ávinningurinn af notkun TMT er engu að síður oftast 

mikill fyrir þessa einstaklinga. Til þess að aðferðin virki sem skildi er nauðsynlegt að 

TMT sé notað í öllu umhverfi barnsins. Samvinna allra aðila sem koma að 

einstaklingnum verður að vera mikil og nauðsynlegt er að hún sé samhæfð (Eyrún 
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Ísafold Gísladóttir, 2001). Mælt er með að notkun TMT hefjist strax á fyrsta aldursári 

því rannsóknir hafa sýnt að notkun táknanna flýti fyrir talþroska og hafi jákvæð áhrif 

á málþroskann (Johansson, 2000). TMT getur nýst einstaklingum á öllum aldri sem 

eiga við tal eða málörðugleika að stríða. Ef málþjálfun á að skila árangri er 

nauðsynlegt að kortleggja nákvæmlega málþroska einstaklings á sviði skilnings og 

tjáningar. Það þarf að meta orðaforðann, mynstur setninganna, framburð barnsins svo 

viðeigandi þjálfun geti átt sér stað í myndun setninga og hljóða (Eyrún Ísafold 

Gísladóttir, 2001).  

 

 

Málþroski og málþróun barna með einhverfu 

Barn með skertan vitsmuna-, tilfinninga- eða félagsþroska er oft seint til máls eða 

sýnir einhver frávik í málþroska. Börnum með einhverfu reynist gjarnan erfitt að 

halda augnsambandi í félagslegu samspili og samskipti við jafnaldra þróast ekki með 

eðlilegum hætti. Einhverfir sýna oft sérkennileg viðbrögð og svipbrigði og laga sig 

oft ekki að viðmælanda sínum. Þá skortir ímyndunarleik, látbragð og þeir lesa 

látbragð ekki rétt og eiga það til að taka öllu mjög bókstaflega. Að auki eru ýmis 

sérkenni í tali einhverfra eins og bergmál, ýmsar endurtekningar og stagl, 

nýyrðasmíði og sérkennileg máltjáning. Sérkennilega áráttukennd hegðun getur 

komið fram í þröngu eða sérkennilegu áhugasviði sem þróast lítið og oft er áhuginn 

svo mikill að hann hindrar eðlileg samskipti við aðra. Mál, tjáning og leikur þróast 

ekki eins og eðlilegt má teljast því sumir læra aldrei að tala þrátt fyrir fullkomna 

heyrn. Aðrir eru altalandi en nota málið á sérstæðan hátt eins og fram kom hér að 

ofan og tala jafnvel um sjálfa sig í þriðju persónu (Robledo og Ham-Kucharski, 

2005).  

Eins og ofangreind atriði gefa til kynna er mikilvægt að horft sé á 

einstaklinginn í stærra samhengi og að tekið sé tillit til sérkenna hvers og eins. 

Drengurinn sem rannsóknin okkar fjallar um er eins og áður sagði með einhverfu og 

þroskaskerðingu. Hann tjáir sig ekki með talmáli, hann er sterkur á sjónræna sviðinu 

og skortur er á félagslegum samskiptum við jafnaldra. Drengurinn á erfitt með að lesa 
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í aðstæður, læra reglurnar og á það til að sýna óæskilega hegðun í samskiptum við 

aðra.  
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6. kafli - Rannsóknin 

Í þessum kafla munum við gera grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar, vali okkar á 

aðferðum við gagnaöflunina og greiningu gagnanna. Við munum einnig gera grein 

fyrir þátttakendum rannsóknarinnar og hvað réði vali á þeim. Að lokum fjöllum við 

um þær hugsanlegu takmarkanir sem rannsóknin hefur.   

 

 

Markmið rannsóknarinnar 

Markmið þessarar tilviksrannsóknar er að fá skýra mynd af því hvernig ferlið fór 

fram þegar barnið hætti í leikskóla og undirbúningur fyrir grunnskólann hófst. Við 

tókum þá ákvörðun að skoða einungis eitt tilvik en skoða það frá mörgum 

sjónarhornum þ.e. frá sjónarhorni foreldra, þroskaþjálfa í leikskólanum, þroskaþjálfa í 

grunnskólanum og sérkennslufulltrúa grunnskólans. Rannsóknarspurningar okkar eru 

því svo hljóðandi: Hvernig er staðið að flutningi barns með sérþarfir úr leikskóla yfir 

í grunnskóla? Og Hvernig er starfsfólk grunnskólans undirbúið fyrir komu barns sem 

notar tákn með tali? 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða hvort farið sé eftir ákveðnum 

verkferlum í undirbúningi móttöku barns með sérþarfir í skólann, hvernig staðið er að 

undirbúningi fagfólks í ferlinu með tilliti til sérþarfa barnsins og sýna fram á hvað vel 

hafi tekist til í ferlinu og hvað hefði betur mátt fara.  

 

 

Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin er unnin samkvæmt eigindlegri rannsóknarhefð sem gefur gjarnan 

heildstæða mynd af lífi og aðstæðum fólks, séð með þeirra augum. Þessi aðferð 

auðveldar þekkingaröflun á hvaða skilning og merkingu fólk leggur í líf sitt og 

athafnir, þ.e. hvernig þátttakendur túlka og meta aðstæður sínar og upplifanir. Með 

þessum aðferðum er markmiðið ekki að fá víðtækt tölulegt yfirlit yfir það svið sem 
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rannsaka á heldur öðlast dýpri skilning á lífi og aðstæðum færri einstaklinga 

(McMillan, 2004). 

 Rannsókn okkar beinist að einu tilviki en tilviksrannsóknir eru ein aðferð í 

eigindlegum rannsóknum. Í tilviksrannsóknum eru eitt eða fleiri tilvik skoðuð frá 

mörgum sjónarhornum til þess að dýpka þekkingu á þeim (Rúnar Helgi Andrason, 

2003). Í okkar rannsókn notuðum við hálfopin viðtöl til þess að fá fram sem skýrasta 

mynd af upplifun hvers og eins þátttakanda í ferlinu þar sem hálfopin viðtöl þróast í 

gegnum samræður og spurningar á óformlegan hátt í stað stífra spurningalista 

(Gordon, 2001). Við völdum þessa aðferð af því að við töldum að það gæti auðveldað 

greiningu á því hvað þátttakendur hafa að segja um ferlið.   

 

 

Framkvæmd  

Til að skoða málið frá mörgum hliðum tókum við viðtöl við móður barnsins, 

þroskaþjálfann sem vann mest með barninu í leikskólanum, þroskaþjálfann sem tók 

við barninu í grunnskólanum og sérkennslustjóra grunnskólans sem tók þátt í 

yfirfærsluferlinu. Viðtalið við móðurina fór fram á heimili hennar en viðtölin við 

fagaðilanna voru tekin á vinnustöðum þeirra. Eins og áður kom fram tókum við 

hálfopin viðtöl en vorum jafnframt með spurningar sem við vildum leita svara við. 

 

 

Þátttakendur 

Þegar undirbúningur fyrir vettvangsnám hófst á fimmta misseri náms okkar óskuðum 

við eftir því að komast á vettvangsstað í grunnskóla þar sem óhefðbundnar 

tjáskiptaleiðir væru nýttar. Þegar við höfðum samband við grunnskólann í desember 

komumst við að því að þar væri 6 ára drengur sem hafði byrjað í skólanum þá um 

haustið. Þar sem okkur langaði að skoða hvernig staðið er að yfirfærslu milli 

skólastiga þótti okkur nærtækast að nýta okkur þetta tilvik til þess að öðlast betri sýn 

á hvernig ferlið, sem fer í gang þegar barn hættir í leikskóla og byrjar í grunnskóla, 
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gengur fyrir sig. Drengurinn sem um ræðir er 6 ára með einhverfu, þroskaskerðingu 

og tjáir sig ekki með talmáli. Hann var í atferlisþjálfun í leikskólanum og hefur fram 

að þessu verið í atferlismótandi þjálfun bæði í leik- og grunnskólanum vegna 

óæskilegrar hegðunar. Við ákváðum að fá fram upplifun foreldra hans af ferlinu 

ásamt upplifun þriggja fagaðila sem tóku þátt í því. Fagaðilarnir sem við töldum að 

gætu gefið okkur besta mynd af ferlinu voru þroskaþjálfinn í leikskólanum, 

þroskaþjálfinn sem tók á móti honum í grunnskólanum og sérkennslustjóri 

grunnskólans.  

 

 

Gagnaöflun og greining gagna  

Gagnaöflunin hófst í byrjun janúar árið 2009 og stóð yfir fram í lok mars 2009. 

Viðtölin voru tekin upp á vasahljóðrita og skrifuð upp orð frá orði. Viðtölin voru 

kóðuð, það er að segja aðalatriði þeirra merkt og flokkuð saman og þannig var 

kjarninn dregin fram í reynslu þátttakenda í þeim tilgangi að svara 

rannsóknarspurningunum. Leitað var eftir sameiginlegri upplifun þátttakenda af 

undirbúningsferlinu sem og sérstæðri reynslu þeirra. Viðtölin voru tekin á 

vinnustöðum fagaðilanna og á heimili móður barnsins. Viðtölin tóku mislangan tíma, 

þau voru frá  30 – 60 mínútur að lengd.  

 

 

Takmörkun við rannsóknina  

Ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum en þær gefa innsýn í hvernig þetta gekk 

fyrir sig í þessu tilfelli. Við vorum í vettvangsnámi í þeim skóla sem viðkomandi barn 

stundar nám í og eftir á að hyggja teljum við að tenging okkar við skólann geti hafa 

haft áhrif á svör þáttakenda þar sem þeir vissu þessa staðreynd frá upphafi. Á sama 

hátt eru fagaðilum sem viðtöl voru tekin við gert að starfa innan ákveðins ramma og 

skilyrða sem getur haft áhrif á svör þeirra. Þrátt fyrir þessar takmarkanir lögðum við 
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okkur fram við að afla ítarlegra upplýsinga um ferlið í heild sinni og gáfum við okkur 

góðan tíma til þess að taka viðtölin og greina þau ítarlega á viðeigandi hátt.  

 

Hér að framan hefur verið greint frá þeirri rannsóknarvinnu sem við unnum í 

tengslum við verkefnið, gert grein fyrir hvernig við unnum að gagnaöflun, úrvinnslu á 

niðurstöðum og hverjar helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru að okkar mati. Í 

kaflanum hér á eftir verður gerð nánar grein fyrir viðtölunum sem tekin voru og 

niðurstöður kynntar.  
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7. kafli – Niðurstöður   

Í þessum kafla drögum við fram helstu atriðin sem komu fram í viðtölunum við 

viðmælendur okkar í rannsókninni. Markmið viðtalanna var að fá fram upplifanir 

þátttakenda og viðhorf af ferlinu. Við tókum viðtal við móður drengsins á heimili 

hennar og viðtölin við fagfólkið tókum við á vinnustöðum þeirra. Við val á 

þátttakendum höfðum við í huga velja þá sem komu mest að ferlinu. Við byrjum á því 

að greina frá því sem kom fram í viðtalinu við móður drengsins og þar á eftir drögum 

við saman það sem kom fram í viðtölunum við fagfólkið sem tók þátt í rannsókninni. 

Við fórum í viðtölin með fyrirfram ákveðnar spurningar sem við vildum leita svara 

við. Eftir að hafa unnið úr viðtölunum komu fram þemu sem við ákváðum að nýta 

sem fyrirsagnir þegar við gerum grein fyrir svörunum hér á eftir.  

 

 

Viðtal við móður   

• Ákvörðun um val á skóla 

Þegar við spurðum móður drengsins hvernig ákvörðun um val á skóla kom til, svaraði 

hún: 

Við byrjuðum eiginlega fyrir tveimur árum síðan að skoða skóla og við fórum 
mjög víða og skoðuðum marga skóla.  Við skoðuðum Öskjuhlíðaskóla, við 
skoðuðum sérdeildir [...] við skoðuðum hverfisskólann hans [...] Við vorum 
svolítið föst í því að við vildum halda honum inni í bæjarfélaginu [...] af því 
að við þekkjum bæjarbatteríið svo vel hér [...] Ég hugsa að ef það hefði verið 
einhver svona sérdeild inni í [...] þá hefðum við örugglega sett hann þangað 
[...] Við vorum með ákveðnar hugmyndir um hvernig við vildum hafa þetta 
[...] ég var reyndar svolítið föst í því að ég vildi að hann héldi áfram í 
atferlisþjálfun. 

 

Þegar við spurðum hana frá hverjum frumkvæðið kom af því að byrja að skoða skóla, 

svaraði hún:  
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Við ákváðum það eiginlega sjálf, ég reyndar talaði við eina mömmu sem ég er 
búin að vera aðeins í sambandi við, sem á eldri strák. Hún sagðist hafa byrjað 
mjög snemma og bara ráðlagði mér að gera það sama. Ég eiginlega bara fór 
sjálf af stað að skoða, ég vildi bara hafa nógan tíma í þetta. 

 

Móðirin talaði einnig um að þau hefðu gefið sér góðan tíma í að spá og spekúlera og 

sigta út þá skóla sem ekki komu til greina.  

 

Þegar við spurðum hana hvernig móttökurnar í þeim skólum sem þau skoðuðu hafi 

verið, svaraði hún:  

 

Okkur fannst svona Öskjuhlíðarskóli, okkur fannst margt svona fallegt og gott 
að koma þangað inn [...] en að hann myndi kannski staðna svolítið þar. [...] 
okkur fannst hann vera soldið svona stofnanalegur, ekki það að ég veit um 
marga foreldra sem eru ofboðslega ánægðir og allt svona, en okkur fannst 
hann einhvern veginn ekki eiga heima þar. 

 

Í sambandi við hverfisskólann svaraði hún:  

 

Okkur fannst  tekið mjög illa til dæmis á móti okkur uppi í [...]. Skólastjórinn 
tók á móti okkur og fór strax að tala um að það væri svo erfitt að fá mannskap 
í þetta, að það væri svo kostnaðarsamt og eitthvað svona, þannig að við bara 
svona, hann er ekki með rétta attitudið í þetta. [...] við sáum strax að þetta 
opna rými og stórir bekkir [...] að það myndi aldrei ganga upp fyrir hann. 

 

Í sambandi við almenna skólann sem þau enduðu á að velja, svaraði hún:  

 

Við hittum hana [...] sem er yfir sérkennslunni þar og eiginlega bara eftir að 
tala við hana þá vorum við alveg,  já ok ég held bara að þetta sé málið. Okkur 
fannst hún vera [...] rosa kraftur í henni og hún tók alveg ofboðslega vel á 
móti okkur. Við bara einhvernveginn fengum svona góða tilfinningu þarna og 
hún sýndi okkur hvar væri möguleiki að hann myndi fá sitt rými. 

 

Þegar við spurðum hana út í það hvort einhver hefði bent þeim sérstaklega á þennan 

skóla, svaraði hún: 
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Sérkennslufulltrúinn í [...] ráðlagði okkur að það væri mikil þekking þarna í 
[...] að þær væru búnar að vera mjög mikið með börn með sérþarfir og 
ráðlagði okkur að kíkja þangað í heimsókn. 

 

Þegar við spurðum hana hvort þau hefðu sjálf þurft að leita að upplýsingum um 

hvernig væri best að standa að ferlinu, sagði hún:  

 

Já mér fannst það [...] í rauninni gerðum við þetta basicly bara sjálf. Ég 
hringdi og pantaði tíma og við fórum og hittum og fengum að skoða og 
ræddum málin. Þannig að ég held að við höfum nú gert þetta nokkuð sjálf sko. 

 

Þegar við spurðum hana hvort skólaskrifstofa bæjarfélagsins eða sérkennslufulltrúi 

bæjarins hefði ekki haft samband við þau að fyrra bragði þó þau vissu af honum 

svaraði hún:  

 

Nei kannski af því að við vorum komin af stað með þetta ferli sjálf [...] þá 
held ég að þær hafi ekkert verið að spá í það. Ég held að ég hafi frekar leitað 
til hennar heldur en hún til mín [...] Ég vildi vera tímanlega í þessu, ég veit 
svo sem ekki hvernær það hefði farið af stað ef að hún hefði hóað í mig, en 
það hefði allavega ekki verið nógur tími fyrir mig til þess að fara og skoða alla 
þessa skóla og allt þetta. 

 

 

• Ferlið sem fór af stað eftir að val á skóla lá fyrir 

Ég setti mig í samband við [...] sérkennslustjóra skólans eftir að við vorum 
búin að ákveða hvernig við ætluðum að hafa þetta. Við fórum á fund þarna 
upp á bæjarskrifstofu [...] það var frekar stór fundur sko, þar var 
talmeinafræðingur [...] fulltrúi frá leikskólanum, fulltrúi frá grunnskólanum 
[...] og það voru einhverjir nokkrir á þessum fundi. 

 

 

• Aðferðir sem nýttar voru í ferlinu 

Þegar við spurðum móðurina út í þær aðferðir sem nýttar voru í yfirfærsluferlinu, 

sagði hún:  
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Við hittum þarna sem sagt fulltrúa leikskólans og grunnskólans [...] og þar var 
farið yfir hans mál og hvað væri búið að vera að vinna með hann og eitthvað 
svona 

 

Móðirin talaði um að leikskólinn hafi verið með skólahóp fyrir elstu börnin. Hún 

sagði:  

 

Þær voru með svona skólahóp veit ég sem hann var svona aðeins inni í, en 
hann var reyndar það lítið með krökkunum á þeim tíma [...] þær fóru í 
heimsóknir upp í [...] sem er hverfisskólinn og þá fór hann með þeim. En hann 
var náttúrulega ekki að fara í [...] þannig að það var svona spurning hvað hann 
fékk út úr því. En svo þegar við vorum búin að ákveða skólann þá fóru þær að 
fara í heimsóknir með hann á lóðina og eitthvað svona [...] þær eiginlega tóku 
það að sér að [...] byggja upp prógramm fyrir hann þar sem að þær færu bara 
með hann í heimsóknir og þarna um vorið fóru þær aðeins inn og voru 
eitthvað með hann aðeins inni í skólanum, kíktu aðeins inn í fyrsta bekkinn og 
eitthvað svona. Svo voru þær bara úti á leiksvæðinu að leika með hann, tóku 
strætó og löbbuðu kannski til baka og eitthvað svona, þannig að við byrjuðum 
svona aðeins að aðlaga hann þarna um sumarið. 

 

Þegar við spurðum hana hvort þroskaþjálfinn úr skólanum hefði komið í heimsókn til 

hans í leikskólann svaraði hún:  

 

Já hún kom eitthvað aðeins hún [...] Það var nú ekki mjög mikið en það var 
eitthvað. 
 
 

• Aðlögunarferlið 

Móðirin sagði okkur að drengurinn væri flogaveikur og að það hefði alltaf staðið til 

að hann færi út til Boston í aðgerð um vorið en að það hefði svo dregist fram á haust. 

Foreldrarnir tóku þá ákvörðun í samráði við leik- og grunnskólann að leikskólinn 

myndi sjá um að aðlaga hann í grunnskólann fyrstu dagana sem hann fór í skólann. 

Móðirinn sagði:  

 

Hann byrjaði í rauninni ekki skólanum með sínum jafnöldrum, eða jú [...] 
hann byrjaði 20. ágúst og við fórum út þarna um mánaðarmótin þannig að 
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hann byrjaði aðeins. [...]  þá fórum við með hann í leikskólann og þær fóru 
með hann upp í skóla og voru í klukkutíma eða tvo eða eitthvað og það svona 
jókst smátt og smátt. Svo komu þær bara með hann aftur á leikskólann, þannig 
að hann í rauninni mætti í leikskólann og þær fóru með hann í skólann. Svo 
minnir mig að það hafi verið þannig að þær fóru með hann og hvort hann var 
þá til hádegis og ég fór þá og sótti hann eða eitthvað svona [...]. Svo reyndar 
fór þessi aðlögun fyrir bí af því að við fórum út í svo langan tíma þannig að 
við þurftum eiginlega að byrja að aðlaga hann upp á nýtt. 

 

Þegar við spurðum hana hvernig ferlið hafi verið eftir að þau komu heim frá Boston 

svarið hún:  

 

Þá gerðum við þetta bara sjálf og fórum með hann og vorum með honum fyrst 
í hálftíma og svo vorum með honum í klukkutíma [...] og svo jókst tíminn, og 
við fórum að fara [...] löbbuðum aðeins inn á kaffistofu og vorum þar í 
hálftíma og komum svo og fórum með hann. Þannig að það var alveg tveggja 
vikna ferli sem hann var bara mjög stutt í skólanum fyrst enda hafði hann 
kannski ekki úthald. Það var um miðjan október sem við fórum að fara með 
hann aftur í skólann og það voru alveg 3 vikur sem hann var bara svona í einn, 
tvo, þrjá tíma. Hann var náttúrlega ekki alveg kominn með fullan kraft eftir 
aðgerðina og eftir því sem hann þoldi þá smám saman jókst tíminn sem hann 
var. 

 

Þegar við spurðum hana hvort hún hafi viljað að aðlögunarferlið hefði hafist fyrr, 

svaraði hún:  

 

Nei ekkert endilega, þær náttúrulega fóru með hann þarna aðeins í heimsóknir 
og eitthvað svona um sumarið. Og svo byrjaði aðlögunin í rauninni þarna, já 
hún byrjaði viku áður en skólinn byrjaði. Þá byrjuðu þær að mæta með hann 
aðeins, mér fannst það í rauninni bara mjög fínt. Ég hugsa að þetta hefði 
kannski gengið betur [...] en það kom náttúrulega rosa bakslag í þetta, þetta 
var búið að vera að ganga ágætlega en svo náttúrlega var öllu ruglað upp. 
Þannig að ég hugsa að þetta hafi verið ágætis fyrirkomulag, eins og við vorum 
búin að setja þetta upp. Að þær voru búnar að vera að fara með hann í 
heimsókn þarna á lóðina og venja hann við því og svo byrjaði hann viku áður 
en skólasetningin var. 
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Þegar við spurðum hana hvort leikskólinn hafi komið að ferlinu eftir að hann var 

búinn í aðgerðinni og komin aftur í skólann, svaraði hún:  

 

Það cuttaðist eiginlega bara mjög fljótt á, það var einn skilafundur þarna uppi 
í skóla með Greiningarstöðinni sem var eftir að hann var kominn heim og 
búinn að aðlagast alveg í skólanum. 

 

Þegar við spurðum hana hvort þau hefðu aldrei verið beðin um að koma með honum í 

heimsókn um vorið í skólann svaraði hún:  

 

Við eiginlega ákváðum bara að þetta yrði svona fléttað inn í [...] part af 
deginum hjá honum að kíkja í heimsókn. [...] við eiginlega bara ákváðum að 
hafa það þannig. 

 

Þegar við spurðum hana hvort aðlögunin hefði gengið vel, svaraði hún: „Nei ekkert 

fyrst sko“ og þegar við báðum hana að útskýra það nánar, sagði hún: „hann bara [...]  

hann fær svona skapofsaköst og hendir sér í gólfið og byrjar að öskra“. 

 

 

• Tjáskipti 

Við spurðum hana hvort lögð hafi verið lína í sambandi við að yfirfæra notkun hans á 

TMT þegar hann fór úr leikskólanum og byrjaði í grunnskólanum. Hún svaraði því 

þannig:  

 

Það var ekki beint kannski lögð lína um hvernig unnið yrði áfram með það, en 
þær vissu náttúrulega að við vorum að nota þetta. Það var svo sem [...] hann er 
kannski að nota svolítið sömu orðin, hann er ekkert að tjá tilfinningar [...] eða 
að segja hvernig honum líður eða eitthvað svona [...] hann er að nota svolítið 
sömu orðin aftur og aftur. Þannig að við svona sögðum þeim hvað hann væri 
að nota og þær vissu það. 

 

Þegar við spurðum hana hvort skólinn hefði haldið eitthvað námskeið fyrir 

starfsfólkið í sambandi við Tákn með tali, svaraði hún:  
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Nei ég held að það hafi ekki verið, ég held að það hafi örugglega ekki verið. 
Ég man samt ekki alveg hvort það var þarna inni á kennarafundi á meðan við 
vorum úti, hvort það var eitthvað svona lauslega rætt um, en það var ekki neitt 
svona, allavega ekkert sem við vorum involveruð í. 

 

 

• Upplifun móður af ferlinu 

Þegar við spurðum móðurina hvernig henni hefði fundist staðið að undirbúningnum 

sagði hún: 

 

Ég var bara mjög ánægð með þetta, þær voru til dæmis í leikskólanum, 
ofboðslega sveigjanlegar við okkur og sögðu okkur bara að við mættum hafa 
þetta eins og við vildum. Þær voru bara tilbúnar til að gera þetta eins vel eins 
og mögulegt var. En svona eftir á að hyggja þá [...] hefðum við kannski viljað 
gera þetta aðeins öðruvísi. Hann fór [...] inn í skólann, svolítið kannski fljótt, 
eftir að hann kom heim [...] En svona fyrri parturinn fannst mér hafa gengið 
vel en svona eftir á að hyggja hef ég allavega oft hugsað um hvort maður 
hefði kannski átt að láta hann koma heim og fara aftur í leikskólann og byrja 
upp á nýtt skiljið þið. [...] við vissum eiginlega ekki alveg hvernig við ættum 
að gera þetta af því að hann virtist svona þurfa kannski [...] að bakka aðeins af 
því að hann fékk svona svolítið bakslag í seinna skiptið. 

 

Þegar við spurðum hana hvernig ferlið hafi gengið, svaraði hún:  

 

Ég er eiginlega bara, mér finnst þetta bara hafa gengið ótrúlega vel. Maður 
náttúrulega bjóst við einhverjum erfiðleikum og allt það, en svona í heildina 
litið þá erum við bara mjög sátt við þetta. 

 

Hún talaði um að það væri margt sem væri að ganga mun betur en hún hafði búist við 

eins og að:  

 

hann er að fara í matsalinn með krökkunum og hann fer inn í bekk og borðar 
morgunkaffið með þeim. Þannig að mér finnst hann á mörgum sviðum vera að 
gera miklu betur en hann var til dæmis að gera á meðan hann var á 
leikskólanum. [...] mér finnst klárlega [...] á mörgun sviðum þetta vera að 
ganga mjög vel og þær vera að ná fínum árangri með hann. 
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Þegar við spurðum hana hvort henni fyndist hafa verið gert nóg af hálfu grunnskólans 

til þess að mæta þörfum hans, svaraði hún:  

 

Já mér finnst það. Mér finnst þær hafa tekið mjög vel í allt sem ég hef beðið 
um, en þetta er náttúrulega allt öðruvísi umhverfi. Ég finn það alveg að 
leikskólinn er náttúrulega, maður er bara í bómul sko. Svo þegar maður fer inn 
í grunnskólann þá þarf maður svona svolítið meira [...] það er erfiðara að fá 
fundi [...] við vorum til dæmis með fundi einu sinni í viku í leikskólanum bara 
til að fara yfir hvernig var að ganga. Þannig að [...] þetta er allt öðruvísi 
umhverfi og mér finnst ég stundum ekki vera með yfirsýn yfir hvað er að 
gerast í skólanum. Þannig að ég er búin að vera svolítið að ýta á að ég vilji fá 
að hitta þær núna. 

 

Þegar við spurðum hvort þær væru liðlegar í skólanum til þess að halda fundi, sagði 

hún:  

 

Já mér finnst það, þær eru nú allar af vilja gerðar en það er svona kannski oft 
erfiðara að ná saman þeim sem eru með hann. [...] þá þarf einhver önnur að 
vera með hann á meðan hinar eru á fundi þannig að við hittumst til dæmis 
mjög sjaldan öll saman sem erum með hann. 

 

Móðirin talaði um að drengurinn hefði verið í atferlisþjálfun í leikskólanum og að 

hún hefði viljað og gengið út frá því að haldið yrði áfram með það. Hún talaði um að 

hún hefði nefnt þetta við deildarstjóra sérkennslu í grunnskólanum þegar hún fór í 

heimsókn í skólann þ.e. að hann væri í atferlisþjálfun og að hún hefði hug á að það 

myndi halda áfram. Svörin sem hún fékk við því voru að það væri eitthvað sem þyrfti 

að skoða og henni fannst það því alveg vera inni í myndinni af hálfu skólans. En svo 

talaði móðirin um að: 

  

Einhvern veginn fór eiginlegar frá október og fram að jólum í að vera með 
hann í aðlögun. [...] kenna honum á þetta skólakerfi, að kenna á þegar bjallan 
hringir þá áttu að koma inn og kenna honum bara á nýtt umhverfi, bekkur [...] 
þannig að það fór bara eiginlega allt púður í það þá [...] ég hef svolítið verið 
að ýta á eftir áramót að hann fari [...] að þær fari að kýla svolítið á núna að 
halda áfram að þjálfa hann.  
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Þegar við spurðum hvort hann hafi sýnt framfarir í atferlisþjálfun í leikskólanum, 

svaraði hún: 

 

Já hann gerði það klárlegra. Það var alveg ofboðslega erfitt og allt svona en 
hann lærði bara að sitja og vinna og ég held að það sé ekki spurning um annað 
en að þetta hafi gert honum gott. En svo er spurning á þessum tímapunkti 
hvort það eigi kannski að breyta. Hann er til dæmis mjög sterkur sjónrænt, við 
höfum verið að nota myndir með honum og þær hafa verið að nýtast honum 
vel. Þannig að við erum svona eiginlega í pínu skoðunarferli með hvort við 
eigum að herja á skólann, þú veist að við viljum halda áfram með hann í 
atferlisþjálfun eða hvort við eigum að fara yfir í TEACCH [...] okkur finnst 
alveg koma til greina að skipta.  

  

 

• Staðan í dag 

Þegar við spurðum hana hvort hún væri ánægð með fyrirkomulagið eins og það er í 

dag, svaraði hún:  

 

hann er í mjög fínu rými og er að fara samt inn í bekk og mér finnst það mjög 
gott. En svo spáir maður kannski líka í að það væri kannski ágætt ef  það væru 
fleiri sem væru að gera það sama og hann [...] þá verður þetta einhvern veginn 
svona meiri heild. Þá væri hann ekki bara þarna einn, þá væri þetta einhver 
svona hópur sem er að gera eitthvað. [...] mér finnst þetta að vissu leyti samt 
fínt eins og þær eru að gera, en hann er náttúrulega bara einn þarna inni í 
þessu herbergi og svona. 

 

Þegar við spurðum hana hvort henni fyndist hann vera ánægður í skólanum, svaraði 

hún:  

 

Já, mér finnst það, mér finnst hann mjög ánægður. Það er náttúrulega búið að 
vera svona hegðunar, hann er að slá og allt þetta sko og við erum svolítið búin 
að vera að taka á því. Það koma upp árekstrar og allt það en hann er allavega 
alltaf ánægður núna að fara í skólann og það er náttúrulega stærsti 
mælikvarðinn á það að hann er glaður með þetta. [...] en svo náttúrulega eins 
og margir segja [...] þetta gengur í einhvern tíma, í fyrstu bekkjunum en svo 
breikkar náttúrulega bilið á milli hans og jafnaldra þegar það fer að líða á. 
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Þannig að maður er alveg búin undir það að hann eigi kannski eftir að fara 
eitthvað annað. 

 

 

Í viðtalinu við móðurina kom fram að á heildina litið er hún mjög ánægð með hvernig 

til tókst við flutninginn á milli skólastiganna. Hún talaði um að leikskólinn hefði 

verið mjög sveigjanlegur í þeirra garð og tekið tillit til þeirra óska. Hún byrjaði að 

velta fyrir sér skólaúrræðum fyrir drenginn sinn og skoða skóla tveimur árum áður en 

hann byrjaði. Frumkvæðið af því að byrja að skoða skóla kom ekki frá skólaskrifstofu 

bæjarfélagsins heldur frá móður annars drengs með einhverfu sem hún hafði sett sig í 

samband við. Móðir þess drengs ráðlagði henni að byrja snemma og skoða marga 

skóla. Móðirin talaði um að hún væri mjög þakklát fyrir það því að ef hún hefði ekki 

byrjað svona snemma hefði hún aldrei komist yfir að skoða alla þá skóla sem hún 

skoðaði.  

 Það sem réði úrslitum um val á skóla var sú staðreynd að ekki er sérdeild 

innan bæjarfélagsins og móttökurnar sem þau fengu þegar þau komu í heimsókn í 

skólann. Hún talaði um að mjög vel hefði verið tekið á móti þeim í skólanum, að þau 

hefðu fengið góða tilfinningu fyrir staðnum og að sú sem tók á móti þeim hafi verið 

mjög jákvæð í hans garð. Í viðtalinu kom fram að þær aðferðir sem nýttar voru í 

þeirra ferli hafi verið nokkrir teymisfundir, heimsóknir kennara og sérkennslufulltrúa 

í leikskólann og heimsóknir hans í grunnskólann.  

 Í viðtalinu kom fram að drengurinn væri flogaveikur og að það hafi alltaf 

staðið til að hann færi í aðgerð um vorið til Boston en það hefði svo dregist fram á 

haustið. Aðgerðin setti strik í reikninginn því hún sleit aðlögunina svolítið í sundur og 

það kom bakslag í ferlið þegar hann byrjaði aftur í skólanum eftir aðgerðina. En þrátt 

fyrir bakslagið telur móðirin að undirbúningsferlið hafi verið farsælt þar sem hann var 

aðeins búin að kynnast skólalóðinni og sínu rými í skólanum áður en hann fór út. 

Varðandi tjáskiptamátann sem drengurinn nýtir sér kom fram að ekki hefði verið lögð 

sérstök áhersla á eða lína lögð um hvernig skildi vinna með það áfram í 

grunnskólanum. Starfsfólk skólans fór ekki á námskeið að hennar vitund í sambandi 

við Tákn með tali og hún tjáði okkur jafnframt að henni fyndist hann ekki nýta sér 

táknin til þess að tjá tilfinningar.  
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 Móðirin upplifði ferlið mjög jákvætt þar sem henni fannst margt ganga betur 

en hún bjóst við og henni fannst skólinn hafa tekið mjög vel í allar sínar óskir. En þó 

benti hún á að hún finnur fyrir gífurlegum mun á aðgengi að kennurum þessa tveggja 

skólastiga og það nefndi hún sérstaklega með tilliti til funda og þess að hafa yfirsýn 

yfir það sem barnið hennar er að fást við daglega. Að lokum talaði hún um að hann 

væri mjög ánægður í skólanum og að það væri besti mælikvarðinn á að vel hafi 

gengið. En þessu til viðbótar kom fram í viðtalinu að hún er viðbúin því að hann þurfi 

kannski að fara í sérúrræði þegar bilið milli hans og jafnaldra breikkar þegar líða 

tekur á skólagönguna.  
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Viðtöl við fagfólk 

Fagfólkið sem við töluðum við nefnum við F1, F2 og F3. F1 stendur fyrir 

deildarstjóra sérkennslu í grunnskólanum, F2 stendur fyrir þroskaþjálfann í 

leikskólanum og F3 stendur fyrir þroskaþjálfann í grunnskólanum. 

 

 

• Hvenær hófst undirbúningur að yfirfærslunni  

Þegar við spurðum hvort leikskólinn hefði eitthvað ráðlagt foreldrunum í sambandi 

við val á skólanum, kom fram:  

 

Nei, þau völdu alveg sjálf, skoðuðu nokkra skóla og þau völdu þennan skóla 
að ég held af því þau töldu þarna gott teymi, mikið af faglærðu fólki þannig að 
ég held að það hafi ráðið úrslitum. 

 

Þegar við spurðum fagfólkið hvenær undirbúningsferlið hófst, svöruðu þau: 

 

F2: Það byrjaði bara í apríl held ég [...] það eiginlega byrjaði svona snemma af 
því að hann átti að fara í aðgerð um sumarið. 
 
F1: Einhvern tímann í mars, apríl. Þegar þau voru búin að ákveða eða viku 
eftir að þau eru búin að ákveða að sækja um hér. Eftir að þau voru ákveðin í 
því að koma þá fékk ég leyfi hjá þeim bæði fyrir því að lesa gögnin hans og 
fylgjast með honum á leikskólanum. Þannig að ég byrjaði á því að fara niður á 
leikskóla bara í klukkutíma og fékk þroskaþjálfann sem ég vissi að myndi 
tengjast honum hér [...] til þess að koma með mér.  
 
F3: Áður en ég byrjaði að vinna hérna í skólanum fór ég á fyrsta fundinn í maí 
en ég byrjaði ekki að vinna hér fyrr en í ágúst. Og í ágúst var ég búin að fara á 
tvo fundi í leikskólanum. Ég man ekki alveg dagsetningarnar en þetta var 
þarna einhvern tímann um vorið. 
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• Hvernig gekk ferlið fyrir sig – aðferðir sem voru nýttar 

Þegar við spurðum fagfólkið út í hvaða aðferðir þau nýttu við yfirfærsluferlið svöruðu 

þau eftirfarandi: 

 

F3: Fyrst fórum við bara rétt að kíkja, við heimsóttum leikskólann ég og 

deildarstjóri sérkennslunnar og hittum þroskaþjálfann og svo næst var fundur 

með foreldrum og það var stór fundur. Þá vorum við alveg, við vorum fjórar-

fimm úr grunnskólanum sem mættum á þennan fund. Það var deildarstjóri 

sérkennslu, það var deildarstjóri yngri barnanna, það var ég og 

stuðningsfulltrúi.  

 

F2: Við funduðum um vorið, við ræddum um þetta með Greiningarstöðinni 
síðan fengum við kennara úr grunnskólanum hingað, sérkennslustjórann og 
við ræddum þetta saman. Þar var þetta bara ákveðið [...] þá ræddum við saman 
um bæði hans þarfir og svona hugmyndir um hvernig við gætum gert þetta. 
Hann fylgdi skólahóp en geta hans var bara þannig og er bara þannig að hann 
var ekkert að vinna það sama og þau. Hann fór alltaf inn í skólahópinn eða 
skólabekkinn og var þar einhvern tíma af deginum en við vorum alltaf með 
honum. Þannig að svona það var hugmyndin svona að æfa hann að vera innan 
um margmenni. [...] það gekk bara ekki vel, hann er bara eða var bara með 
mikið af óæskilegri hegðun og úthaldið var kannski fimm mínútur, mesta lagi 
tíu mínútur. 
 
F1: Um miðjan maí [...] heimsóttum við leikskólastjórann og alla sem koma 
að honum [...] og fórum svo bara yfir svona hvernig við vildum hafa þetta. 
Hvernig við myndum í raun aðlaga hann hérna inn í skólann. Við ákváðum til 
dæmis að hann myndi koma hérna um sumarið eða að sá sem var með honum 
á leikskólanum myndi labba með hann hingað yfir og hann myndi venjast 
leiksvæðinu þannig að hann myndi þekkja það. 

 

 

• Aðlögunarferlið 

Þegar við spurðum fagfólkið hvernig staðið hefði verið að aðlögunarferlinu, kom 

fram: 
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F2: Það var ákveðið að byrja bara að aðlaga hann að skólanum þarna strax um 
vorið og þá fórum við bara að fara í heimsóknir í skólann eða fórum bara á 
lóðina, vorum þar og lékum okkur. Við fórum ábyggilega þrisvar í viku. [...] 
við fórum einu sinni frekar en tvisvar með hann inn í skólann bara að prófa 
það. Og síðan bara fyrir utan og það var alveg hugmyndin að við myndum 
aðallega bara vera með honum þar fyrir utan sem sagt að leika okkur úti 
þannig að hann kynntist aðstæðum. Og hérna líka af því að það var ekki 
kominn kennari þannig að við gátum eiginlega ekkert verið mikið að kynna 
hann fyrir því sem er inni. Já og heldur ekki hvaða herbergi hann fengi. 
Þannig að við vildum kannski ekki mikið vera að rugla hann í því að fara með 
hann og svo yrði hann ekkert á þeim stað sem við færum á þannig að aðallega 
bara að kynna hann fyrir útisvæðinu.   
Um miðjan ágúst þá fórum við og gátum farið í heimsókn, þá var komin 
kennari fyrir hann og þá var komið herbergi þannig að við gátum farið og 
skoðað það. [...] ég fór með honum í þessar heimsóknir og við gerðum þetta 
þangað til hann fór út.   
[...] fyrst var ég alveg með honum, var með honum í einhverja klukkutíma, 
kom svo aftur með hann í leikskólann, síðan ákváðum við bara að ég myndi 
skilja hann eftir og hann var farin að vera tvo tíma eða eitthvað svoleiðis einn.   
 
F1: Foreldrarnir voru hér aðeins til að byrja með og þá voru svona pælingar 
hvar hann ætti að koma inn og svoleiðis, af því að hann þurfti alltaf að koma 
inn á sama staðnum. [...] svo þegar það kom haust þá kom hann inn og fékk að 
kíkja í heimsókn, vikuna áður en skólinn byrjaði. Hann kom með 
þroskaþjálfanum sínum og hún kom með leikföng smám saman með honum 
og hann fékk að labba hérna aðeins um gangana. Hann vildi nú ekki fara inn í 
rýmið sitt fyrst en svo eftir vikuna þá var hann búin að þjálfast í það að hann 
vildi fara inn í rýmið sitt. Og bara svona aðeins að leika sér og þá fengum við 
gamalt dót frá honum og sem sagt þjálfunarleiðir og við bara byrjuðum á sama 
róli og þær höfðu skilið við hann í leikskólanum.   
 
F3: Hann byrjaði náttúrulega bara á því að koma í heimsókn. Það sem mér 
fannst kannski svolítið jákvætt var að við byrjuðum strax í vikunni sem við 
byrjuðum hérna í skólanum að bjóða honum í heimsókn en þá voru 
náttúrulega börnin ekki byrjuð. Það var nú mjög gott. Ég held að það væri 
kannski svolítið sniðugt að hugsa þá viku sem svona aðlögun fyrir krakka að 
koma í heimsókn með foreldrum. Bæði er svolítið gott að koma þar sem ekki 
er rosalegur hávaði og mikil læti og ekki allir krakkarnir byrjaðir. Við fórum 
svolítið í það að venja hann við leiksvæðið bara til þess líka að kynnast okkur, 
tíminn lengdist eiginlega á útiverunni finnst mér. 
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Þegar við spurðum hvort leikskólinn hefði komið eitthvað að hans málum eftir að 

hann fór í grunnskólann, svöruðu þau: 

 

F2: Það má segja að þátttökunni lauk bara þegar hann fór út í aðgerðina. Því 
að þau tóku þá réttu ákvörðun að fara bara með hann beint í skólann þegar 
hann kom úr aðgerðinni og við drógum okkur alveg í hlé. Þau vissu það í 
skólanum að þau mættu alltaf kalla í okkur en þetta var bara ákveðið að hann 
færi í skólann og skólinn myndi sinna honum. Þannig að eftir að hann fer út 
þá er hann farinn frá okkur. 
 
F1: Nei eða jú þau komu nú eitthvað að og svo var pæling hvort hann hefði átt 
að vera hálfan daginn í leikskólanum eða eitthvað svoleiðis en mér finnst 
mjög mikilvægt að klippa bara þar á en þau voru alltaf tilbúin í samstarf og 
við máttum alltaf hafa samband ef eitthvað var og það var mjög góð 
samvinna. [...] eftir aðgerðina þá bara kemur hann bara hingað. En hann 
byrjaði náttúrulega bara á því að koma hingað í nokkra klukkutíma. Þannig að 
fyrsta vikan var bara eins og úr leikskólanum nema þá var hann bara að koma 
heiman frá sér. Hann var bara líka það slappur. 
 
F3: Hann kom ekkert að eftir aðgerðina. Fram að því voru þau að koma með 
honum. Ég held að hann hafi kannski verið aðeins lengur í leikskólanum 
heldur en kannski krakkarnir sem voru að klára. Ég hugsa að hann hafi fengið, 
leikskólinn var í raun með mjög mikinn sveigjanleika gagnvart honum, miklu 
meira ábyggilega heldur en í mörgum öðrum. 
 

 

• Hvernig var staðið að undirbúningi fagfólks með tilliti til 

sérþarfa 

Þegar við spurðum fagfólkið í grunnskólanum hvort það hefði verið einhver sérstakur 

undirbúningur vegna þess að drengurinn notar TMT, kom eftirfarandi fram: 

 

F3: Ekkert hérna í skólanum, það var bara mín reynsla. 
 

Og þegar við spurðum hvort áhersla hefði verið lögð á tjáskiptaleiðina sem hann 

notaði svaraði hún:  
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F3: Jú mér finnst að maður ætti náttúrulega að segja það, maður var 

náttúrulega hvattur til þess [...] þetta var það sem hann hafði verið að nota.  

 

F1: Nei vegna þess sko að það var ekkert ljóst hvort hann þyrfti að nota TMT 
[...] það var voða lítið notað í leikskólanum, öðru hvoru notað og hann skilur 
tal hann er ekki háður TMT. [...] en það sem við gerðum var það að við 
keyptum inn þessa bók þarna TMT. Ég þekki TMT vel þannig að ég hefði 
alveg getað sett þær inn í þetta frekar, en ég veit að þær eru bara í þessum 
grunni ennþá en það er alveg vilji til þess að senda fólk á námskeið ef það vill. 
[...] hann notar það mjög lítið sjálfur [...] hann notar það auðvitað eitthvað og 
hann skilur það. En hann skilur líka ef þú segir orðin bara mjög oft þannig að 
það er ekki aðal tjáskiptaleiðin hans.  
 

Þegar við spurðum hana hvort drengurinn nýtti sér TMT þegar hann er að biðja um 

hluti vegna þess að hann talar ekki, sagði hún:   

 

Jú, einstaka hluti. En það eru svo fáir hlutir að þær kunna það alveg. Þú veist, 
þannig að öll tákn sem eru lögð inn umfram það er kannski eins og hann kann 
bolti og það vita allir hvað bolti er, það vita allir hvað pissa er og það vita allir 
hvað húfa er. Þannig að það eru allir búnir að kynna sér þessi 20 – 30 tákn 
sem hann kunni þannig að þú þarft ekki að fara á námskeið þið vitið eða ég 
mat það ekki þannig. En svo ef fólk sér fram á, [...] ef það verður metið 
þannig að það verði farið að kenna tákn virkilega og örva hann í því að nota 
tákn þá er það náttúrlega sjálfsagt mál en eins og ég segi 30 tákn það geta allir 
lært það.   
 

Þegar við spurðum hvernig leikskólinn hefði miðlað upplýsingum um notkun 

drengsins á TMT, svaraði hún: 

 

F2: Við létum skólann bara vita og hann fór með sýna sér möppu yfir táknin sem 
hann notar. [...] já, við létum bara vita af því að hann væri með TMT. 
 

 

• Upplifun fagfólks af því hvernig til tókst í ferlinu 

Þegar við spurðum hvernig fagfólkinu hefði fundist takast til í ferlinu, svaraði það 

eftirfarandi: 
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F2: Ég myndi segja að það hafi verið vel staðið að því, hann var náttúrlega 
með mikla óæskilega hegðun þannig að það tók tíma að kynnast honum og allt 
það en hann sýndi þessa takta einmitt áður enn hann fór út þannig að fólk var 
aðeins búið að sjá hverju það átti von á. Þannig að þau voru svona aðeins búin 
að undirbúa sig.     
Mér fannst skólinn taka mjög vel á móti honum. [...] þau útbjuggu herbergi 
fyrir hann og það voru fengnir fagaðilar og séð til þess og það átti að koma til 
móts við hans þarfir, þannig að ég upplifði það mjög jákvætt. 
 
F3: Ég verð nú bara að segja að mér fannst þessir tveir fundir sem haldnir 
voru að vori [...] mér fannst það vera vel gert. Mér fannst þeir virka bara flottir 
[...].    
Ég held að það séu bara allir sammála um það að það er eiginlega ótrúlega 
margt sem hefur gengið alveg ótrúlega vel og margt sem maður hélt að myndi 
ekki ganga sem gengur.   
 
F1: Mér finnst það hafa gengið alveg ótrúlega vel, mér finnst það hafa bara 
gengið frábærlega. Og þá er ég sko bæði að tala um með hann og ekki síst 
viðhorf hérna innan skólans og hérna mér finnst alveg frábært hvernig [...] 
hefur unnið með viðhorf gagnvart honum inn í bekkjunum hún hefur farið inn 
í hvern einasta bekk bæði þegar hann var erlendis í aðgerðinni bara til þess að 
minna á hann og áður en hann kom og svo var svona ákveðinn eftirvænting 
þegar hann kom til baka þau voru búin að senda honum bréf og skrifa fallegar 
óskir til hans og svona.    

 

Þegar við spurðum hvort unnið hafi verið með félagsleg samskipti, að kynna hann 

fyrir öðrum börnum, kom fram:  

 

F3: Já það var mjög mikið unnið með það, ég hef verið með innlögn og mjög 
gott samstarf hefur verið við bekkjarkennarann. [...] ég fór inn í tíma og 
fræddi þau á kannski ekki hvað það er að vera einhverfur heldur af hverju 
hann er ekki í bekknum og af hverju hann þurfi að vera í [...] til dæmis. [...] 
við töluðum um það að það væri ekki allir sem gætu setið, í leikskóla væri 
maður að læra að leika saman og vera saman. Að sumum gengi ekki vel að 
læra reglurnar, hvernig vinir eru og hvernig er að vera góður við einhvern 
annan. Að sumir þyrftu aðeins að æfa sig betur í því og að í hans tilfelli hafi 
hann þurft að æfa sig aðeins betur og þess vegna væri hann ekki alltaf í 
bekknum en kæmi inn öðru hvoru. 
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[...] ég fór inn með innlögn af því hann var farin að slá í þau og þau voru að 
koma alveg ofan í hann þannig að ég fór með það inn í bekkinn hvernig best 
væri að tala við hann og hvernig best væri að kveðja hann.  
 

Þegar við spurðum fagfólkið hvort það hefði verið eitthvað sem það hefði viljað gera 

öðruvísi, svaraði það: 

 

F2: Nei ég held að þetta hafi verið farsælt ferli, ég held það. Og mér fannst 
góð ákvörðun sko, ég hefði að vísu viljað fá hann í leikskólann eftir 
uppskurðinn en eftir á sé ég að þetta var það besta fyrir [...]. Þegar ég horfi á 
þetta tel ég að þetta hafi verið farsælast.   
 
F3: Ég veit það ekki, jú ég hefði náttúrulega bara sjálf viljað geta hugsa þetta 
betur í haust og geta nýtt mér betur tímann í haust. [...] tímasetningin á 
aðgerðinni var ekki góð en það er náttúrulega eitthvað sem við gátum ekki 
stýrt.   
Ég bara held að ég hafi ekki haft forsendur til þess að gera eitthvað öðruvísi. 
Ég held bara að ég hefði bara ekkert gert þetta öðruvísi og ég er ekkert ósátt 
við það sem ég hef gert og ég er ekki ósátt við það sem skólinn hefur gert. Ég 
held að þessi skóli sé að teygja sig miklu meira og sé mikið sveigjanlegri 
heldur en margir skólar. 
 
F1: Ekki í fljótu bragði, nei ekkert sérstaklega í fljótu bragði. Eina sem er, það 
er bara ekkert hægt að gera það sem ég hefði viljað. [...] ef það væru ekki 
þannig aðstæður í tómstundarheimilinu þá hefði ég viljað að hann gæti verið 
þar og að hann færi bara í tómstundarheimilið eins og öll önnur börn. Að hann 
aðskilji skóla og tómstundarheimili.   

 

Þegar við spurðum hvort fagfólkinu hefði fundist ferlið hefjast nógu tímanlega kom 

fram:  

 

F2: Ég hefði ekkert viljað að það hefðist fyrr og í rauninni hefði það kannski 
ekki hafist fyrr en kannski í ágúst ef allt hefði verið með felldu. [...] við 
hefðum kannski bara farið í heimsókn þarna fyrir utan en eins og þarna var 
ekki búið að ráða kennara fyrir hann þá þjónar það ekki tilgangi að kynna 
hann fyrir einhverjum og einhverjum og herbergið var ekki tilbúið fyrir hann. 
Þannig í rauninni var engin aðstaða fyrir hann tilbúin sem við gátum farið með 
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hann og kynnt hann fyrir. Þannig og ég held að það hefði kannski verið nóg að 
byrja í ágúst ef allt hefði verið með felldu.    
 
F3: Já, ég hef náttúrulega enga reynsla af því að vinna í skóla, af svona 
yfirfærslu, ég í raun og veru kom bara opin bók og óskrifað blað hvað það 
varðar. En mér fannst það bara mjög passlegt að mínu mati.   
 
F1: Já, já, það var náttúrlega allt öðruvísi í hans tilfelli því hann var alltaf á 
leiðinni í aðgerð. [...] fyrst átti hún að vera áður en hann byrjaði í skólanum 
svo á síðustu stundu kom í ljós að hún ætti að vera um miðjan september. Þá 
var ákveðið að hafa aðlögunina bara strax og mér fannst það bara takast mjög 
vel og hann var alveg orðinn aðlagaður inn í rýmið sitt á þessum hálfa mánuði 
áður en hann fór í aðgerðina sem þýddi það að þegar hann kom til baka þá 
kannaðist hann við þetta. Þannig að það þurfti ekki að byrja alveg frá grunni.     

 

 

• Staðan í dag 

F3: Það er margt sem er að ganga alveg rosalega vel, framar vonum alveg. 
Svo er náttúrulega sumt sem við erum í svolitlu basli með en það er eitthvað 
sem við áttum von á alveg, þannig að það er ekkert sem kemur okkur á óvart. 
En það eru margar hindranir samt á leiðinni [...] ef ég máta hann í dag og eins 
og ég sé hann fyrir mér í 7. bekk, þá veit ég ekki alveg hvort að, hvort hann 
myndi, það þarf nú dálítið mikið að gerast á leiðinni að mínu mati til að hann 
geti verið hérna í 7. bekk. Hann þarf að ná tökum á ýmsum aðstæðum til þess 
að geta það.    
 
 

Í viðtölunum við fagfólkið kom fram að öllum hefði fundist ferlið ganga vel fyrir sig 

og að samvinna allra hefði verið góð. En þó hefði þroskaþjálfinn í leikskólanum 

viljað að starfsfólk skólans heimsótti hann meira í leikskólann en gert var. Það fannst 

öllum undirbúningurinn að flutningum hafa byrjað á góðum tíma og flestir töluðu um 

að aðgerðin hafi haft áhrif á tímasetninguna og að hún hafi sett strik í reikninginn. Í 

viðtölunum kom fram að leikskólinn var í fyrsta skipti að útskrifa barn með sérþarfir 

og að þroskaþjálfinn sem tók á móti honum í skólanum hafði enga reynslu á svona 

yfirfærslu þar sem hún var að feta sín fyrstu spor að starfa í grunnskóla.  

 Aðferðirnar sem fagfólkið tók fram að hefðu verið nýttar í ferlinu voru: 

skilafundir, teymisfundir, heimsókn starfsmanna grunnskólans í leikskólann, 
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heimsóknir drengsins á lóð skólans og heimsókn inn í skólann. Flestir voru sammála 

um að aðlögunin hefði gengið vel þrátt fyrir óæskilega hegðun drengsins og bakslag 

vegna aðgerðarinnar í byrjun skólaársins. Fagaðilarnir töluðu allir um að lítil áhersla 

hafi verið lögð á tjáskiptamátann, þ.e. að hann nýtti sér TMT til tjáskipta. Leikskólinn 

kom því á framfæri að hann notar TMT en fagfólkið í skólanum talaði um að það 

hefði verið mjög óljóst hvort hann þyrfti að nota TMT eða ekki. F1 talaði þó um að 

vilji væri fyrir því af hálfu skólans að senda fólk á námskeið ef farið verði að örva 

hann í því að nota táknin og leggja inn fleiri tákn hjá honum. 

 Fagfólkið upplifði ferlið mjög jákvætt og fannst það hafa gengið vonum 

framar. Þroskaþjálfinn í leikskólanum talaði um að skólinn hefði tekið sérstaklega vel 

á móti honum, útbúið sérherbergi fyrir hann og fengið fagaðila og séð þannig til þess 

að komið væri til móts við hans þarfir. Deildarstjóri sérkennslu grunnskólans talaði 

um að sér fyndist ferlið hafa gengið frábærlega og að vel hafi tekist til í 

viðhorfavinnu innan skólans. Í viðtölunum kom fram að það væri ekki margt sem 

fagfólkið hefði viljað gera öðruvísi í ferlinu. Þroskaþjálfinn í skólanum talaði um að 

hún hafi ekki haft forsendur til þess að gera hlutina öðruvísi. Deildarstjóri 

sérkennslunnar talaði um að hún myndi vilja aðgreina skóla og tómstundarheimili enn 

frekar þar sem hann er í sama rými hvort sem hann er í skólanum eða 

tómstundarheimilinu.  
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8. kafli – Samantekt 

Tilviksrannsóknir eru þess eðlis að ekki er hægt að alhæfa út frá þeim. 

Niðurstöðurnar gefa innsýn í hvernig flutningurinn á milli skólastiganna gekk fyrir 

sig í þessu tilfelli og hvernig starfsfólk grunnskólans var undirbúið fyrir komu 

drengsins með tilliti til þess að hann notar Tákn með tali. 

 

Eftir að hafa kynnt okkur rannsóknir og fræðilegt efni um yfirfærslu barna á milli 

leik- og grunnskóla og greint þau viðtöl sem við tókum komumst við að því að 

mikilvægt er að þeir sem koma að yfirfærslu barna á milli skólastiga hafi í huga að 

tengsl skólastiganna geti haft áhrif á alla þá sem tengjast barninu. Horfa þarf á upphaf 

grunnskólagöngunnar sem breytingartímabil sem varðar alla meðlimi fjölskyldunnar. 

Mikilvægt er að fyrstu kynni fjölskyldunnar af grunnskólanum séu jákvæð þar sem 

þau geta haft áhrif á líðan barnanna alla skólagönguna og vanda þarf til verks þegar 

yfirfærsla á milli skólastiga á sér stað hjá börnum. Þetta á enn frekar við þegar um 

börn með sérþarfir er að ræða þar sem þau eiga oft erfiðara en önnur börn með að 

aðlagast nýjum og breyttum aðstæðum. Þau rekast oft á veggi í sambandi við ýmsa 

færniþætti eins og félagsleg samskipti við aðra og eiga oft og tíðum erfiðara með að 

læra allar þær óskrifuðu reglur sem gilda í samskiptum. Skólinn þarf því að undirbúa 

komu barna með sérþarfir sérstaklega og aðlaga sig að þörfum þeirra. Í viðtölunum 

kom fram að grunnskólinn sem um ræðir býr yfir góðri fagþekkingu, það var ráðinn 

þroskaþjálfi til þess að taka á móti drengnum og hafa yfirumsjón með hans málum 

þar. Útbúið var sér rými fyrir hann og móðir hans talaði um að viðmót starfsfólks 

skólans hafi verið gott og að vel hafi verið tekið í allar óskir þeirra. 

Eins og fram kom í fyrsta kafla er upphaf skólagöngu mikilvæg tímamót í lífi 

barna og fjölskyldna þeirra og gjarnan mikið tilhlökkunarefni. Þessi mikla breyting 

getur þó einnig vakið upp kvíða, spennu og spurningar hjá foreldrum, sérstaklega 

þegar um börn með sérþarfir er að ræða. Móðirin talaði um að þau hafi fengið 

misjafnar móttökur í þeim grunnskólum sem þau skoðuðu. Þær góðu móttökur sem 

þau fengu í grunnskólanum sem þau völdu hafði mikið að segja um val þeirra. Það 

skiptir foreldra miklu máli að finna gott viðmót og að starfsfólk sé tilbúið til þess að 
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gera sitt besta. Æskilegt þykir að undirbúningsferlið fyrir flutning barns með sérþarfir 

úr leikskóla yfir í grunnskóla hefjist um það bil tveimur árum áður en 

grunnskólaganga hefst. Óljóst er hver á að hafa frumkvæði að ferlinu þ.e. hvort það 

sé í höndum stoðþjónustu, leikskóla eða foreldra. Í rannsókninni talaði móðirin um að 

hún hafi sjálf haft frumkvæði að því að byrja að skoða skóla eftir ábendingu frá 

foreldri barns með sérþarfir þannig að ekki var um frumkvæði frá kerfinu að ræða, 

heldur miðlun annarra foreldra af reynslu sinni. Móðirin talaði um að það hefði reynst 

sér vel að byrja svo snemma að skoða hvaða úrræði væru í boði fyrir barnið hennar en 

það var einmitt álíka langur tími og talað er um að sé æskilegur í þeim fræðilegu 

heimildum sem við skoðuðum. Móðirin vildi hafa góðan tíma til þess að skoða 

nokkur ólík úrræði og velta þeim fyrir sér svo hún hefði betri forsendur til þess að 

mynda sér skoðun á hverslags skóla hún vildi setja barnið sitt í.  

Fram kom í viðtalinu við móður drengsins að sérkennslustjóri bæjarfélagsins 

hafi bent þeim á að mikil þekking væri til staðar í grunnskólanum sem þau völdu. 

Allir þátttakendur rannsóknarinnar töluðu um að gott samstarf hafi verið á milli 

fagaðila og foreldra. Móðirin talaði sérstaklega um að þeim hefði verið sýndur mikill 

skilningur, að mjög vel hafi verið tekið á móti þeim í grunnskólanum sem þau völdu 

og að leikskólinn hafi verið ákaflega sveigjanlegur í þeirra garð. Þetta góða samstarf 

samræmist hugmyndum Bronfenbrenners þar sem fjallað er um mikilvægi þess að 

gott samstarf sé á milli nærkerfisins og millikerfisins svo ferlið verði sem farsælast.  

Í rannsókninni kom fram að drengurinn hafi verið í atferlisþjálfun í 

leikskólanum og að foreldrarnir hefðu viljað halda áfram með þá þjálfun en fram að 

þessu hafi lítið verið um þjálfun þar sem allur tíminn hafi farið í að aðlaga hann að 

skólanum og vinna með óæskilega hegðun hans. Fram kom að grunnskólinn hefði 

tekið vel í hugmynd foreldranna um að halda atferlisþjálfun áfram þegar þau fóru í 

fyrstu heimsóknina en fram að þessu hafði sú leið ekki verið farin. Móðirin talaði um 

að hún væri búin að vera að þrýsta svolítið á það undanfarið að hann fengi þjálfun en 

benti jafnframt á að hún væri tilbúin að skoða aðra þjálfunarmöguleika ef þeir henta 

drengnum betur.  

Eins og fram hefur komið eru algengustu aðferðirnar sem notaðar eru við 

tengsl skólastiganna hér á landi, heimsóknir leikskólakennara og leikskólabarna í 
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grunnskólann og að grunnskólinn bjóði leikskólabörnum að taka þátt í atburðum 

tengdum grunnskólanum. Sjaldgæft er að sameiginlegir skilafundir séu haldnir með 

foreldrum og að kennarar nýti sér samkennslu elstu barna leikskólans og fyrsta 

bekkjar grunnskólans. Mjög sjaldgæft er að leikskólakennarar fylgi börnunum eftir í 

grunnskólann fyrstu dagana. Þegar um börn með sérþarfir er að ræða gildir það sama 

og ef um ófötluð börn en auk þess fylgja þeim skriflegar skýrslur og haldnir eru 

sameiginlegir fundir leik- og grunnskóla. Í tilfellinu sem við skoðuðum kom fram að 

haldnir voru nokkrir stórir fundir með þeim aðilum sem koma að drengnum og á þeim 

fundum var ákveðið hvernig ætti að standa að samstarfinu og flutningnum milli 

skólastiganna og rætt um hvað hann hefði verið að gera fram að þessu. Drengurinn 

fór í nokkrar heimsóknir í grunnskólann, bæði á lóðina og inn í skólann til þess að 

venjast aðstæðum og umhverfinu. Þroskaþjálfinn í leikskólanum fylgdi honum og var 

með honum fyrstu dagana í skólanum og starfsfólk grunnskólans kom og fylgdist 

allavega einu sinni með honum í leikskólanum.  

Vel var tekið á móti drengnum og foreldrum hans í grunnskólanum, útbúið var 

sér rými fyrir hann, þar sem ekki var talið að hann gæti verið inni í bekk allan daginn. 

Skólinn réði fagfólk til þess að mæta hans þörfum og unnið var sérstaklega að því að 

móta jákvæð viðhorf í hans garð innan veggja skólans. Drengurinn tjáir sig með 

myndum og táknum en ekki þótti ástæða til þess að senda starfsfólk skólans á 

námskeið í TMT þrátt fyrir að í gögnum um hann kæmi fram að hann notaði TMT. 

Lítil áhersla var lögð á tjáskiptamátann þrátt fyrir að tjáskipti séu undirstaða alls náms 

og að það sem við lærum byggist að stórum hluta á tjáskiptum og samneyti við aðra. 

Skýringin sem við fengum á því að lítil áhersla var lögð á tjáskiptamátann var sú að 

hann skilji það sem sagt er við hann, að hann tjái ekki tilfinningar með táknum, að 

táknin sem hann var að nota hefðu ekki verið það mörg og að óljóst hefði verið hvort 

hann hefði forsendur til þess að nýta sér TMT. Samkvæmt fræðunum um mikilvægi 

tjáskipta sem við rýndum í hér að framan er ekki nóg að skilja það sem sagt er við 

mann því fólk þarf einnig að geta tjáð langanir sínar, þrár, og væntingar. Það getur 

maður ekki nema að hafa fyrirmynd af því hvernig það er gert. Ef einstaklingar geta 

ekki tjáð sig getur það leitt til vanlíðunar og óæskilegrar hegðunar og því er 

mikilvægt að einstaklingar hafi tæki til þess að tjá sig.  
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Hvað varðar undirbúning starfsfólks grunnskólans vegna þess að hann notar 

tákn með tali kom í ljós að það hafi ekki verið sérstaklega undirbúið fyrir þann þátt. 

Starfsfólkið fór ekki á nein námskeið varðandi TMT og ekki var lagður grunnur um 

hvernig unnið yrði frekar með það. Grunnskólinn keypti TMT orðabókina og byggt 

var á fyrri reynslu starfsfólks að sögn fagfólksins sem við töluðum við þar. Til þess 

að TMT virki eins og til er ætlast er nauðsynlegt að það sé notað í öllu umhverfi 

barnsins. Samvinna allra aðila sem koma að einstaklingnum verður að vera mikil og 

nauðsynlegt er að hún sé samhæfð (Eyrún Ísfold Gísladóttir, 2001). Í okkar rannsókn 

virðist þetta hafa farið forgörðum þar sem ekki var lögð mikil áhersla á 

tjáskiptamátann.   

Rannsóknir sýna að börn sem eru að hefja skólagöngu og foreldrar þeirra hafi 

í flestum tilfellum jákvæðar væntingar til grunnskólans. Foreldrar gera ráð fyrir 

breytingum á námslegu umhverfi barnanna, högum þeirra og þeim kröfum sem gerðar 

eru til barnanna. Auk þessa telja foreldrar að þeir hafi ekki jafn greiðan aðgang að 

kennurum þegar í grunnskóla er komið eins og þeir höfðu að kennurum í 

leikskólanum. Í tilvikinu sem við skoðuðum kom þetta einnig fram því móðir 

drengsins finnur fyrir gífurlegum mun á aðgengi að kennurum þessa tveggja 

skólastiga. Henni finnst erfiðara að fá fundi í grunnskólanum heldur en það var í 

leikskólanum og upplifir hún sig ekki vera með yfirsýn yfir það sem drengurinn er að 

gera í skólanum dag frá degi.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna því að á flestum sviðum hafi vel 

verið staðið að flutningi drengsins úr leikskólanum yfir í grunnskólann. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru allir sammála um að ferlið hafi gengið vonum framar og að það 

hafi verið mjög farsælt fyrir drenginn þegar horft er á heildarmyndina. Margt hefur 

áunnist þrátt fyrir hindranir því hann hefur náð tökum á því að koma inn í skólann, 

fara í matsalinn með hinum börnunum, halda á blýanti og sitja kyrr svo eitthvað sé 

nefnt. Drengurinn hefur tileinkað sér fleiri tákn en hann gerði áður en hann byrjaði í 

skólanum og unnið hefur verið að því að kenna honum viðeigandi hegðun í 

samskiptum við jafnaldra. Í því tilviki sem hér um ræðir er veiki hlekkurinn þó að 

taka tjáskiptin föstum tökum og að sjá til þess að TMT sé notað markvisst í 

skólastarfinu.  
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Umræður  
Foreldrarnir skoðuðu mörg ólík skólaúrræði og fengu misjafnar móttökur í þeim 

heimsóknum sem þau fóru í. Í hverfisskóla drengsins fengu þau sláandi móttökur að 

okkar mati þar sem skólastjórinn byrjaði strax að tala um hversu dýrt sé að hafa barn 

með sérþarfir og hversu erfitt sé að fá starfsfólk til þess að sinna því. Hann dró 

einungis fram hindranir í stað þess að leita eftir lausnum sem varð til þess að 

foreldrarnir hrökkluðust út að sögn móðurinnar. Samkvæmt lögum eiga öll börn rétt á 

því að ganga í sinn hverfisskóla en þrátt fyrir það virðast þeir sem í forsvari eru fyrir 

skólana geta komið svona fram og komist upp með það. Menntastefnunni um Nám án 

aðgreiningar er ætlað að jafna tækifæri allra barna til náms og hafa möguleikar barna 

með sérþarfir aukist til muna við stefnuna. En því miður erum við ekki komin lengra 

en svo að skólastjórnendur virðast enn þann dag í dag geta leyft sér að „hafna“ 

börnum og foreldrum þeirra með fyrirslætti án þess að neita þeim um skólavistun 

með beinum orðum. Þetta þykir okkur ótrúlegt og sýnir í raun og veru hversu stutt við 

erum komin í viðhorfavinnu í samfélaginu því þarna er verið að brjóta á réttindum 

barnsins. 

Hlýtt viðmót og góðar móttökur sem foreldrarnir fengu í skólanum sem þau 

völdu höfðu mikið að segja um val þeirra á skóla og samræmist það þeim 

rannsóknum sem gerðar hafa verið um afstöðu fólks til skóla. Þetta góða viðmót sem 

fólk mætir helst í hendur við það hversu ánægt fólk er með skólann. Þó að foreldrar 

viti ekki endilega hvað fer fram í skólanum og þeir viti ekki nákvæmlega hvað 

barninu er kennt eða hvað það er að læra þá virðast foreldrar almennt ánægðir svo 

framarlega sem þeir finna að börnin eru velkomin og að þeim líði vel í skólanum. 

Auðvitað skiptir hlýtt viðmót miklu máli en við myndum vilja sjá meiri áherslu á 

inntakið, þ.e.a.s. hvað það er sem skólinn hefur fram að færa, hvernig hann ætlar að 

kenna barninu, mæta þörfum þess o.s.frv.  

Ferlið byrjaði snemma í tilfellinu sem við skoðuðum þar sem foreldrar hans 

byrjuðu tæpum tveimur árum áður að líta í kringum sig og skoða skólaúrræði fyrir 

drenginn. Í gegnum viðtölin fannst okkur við þó geta séð að aðlögunarferlið hefði 

ekki byrjað jafn snemma og raun bar vitni ef ekki hefði staðið til að hann færi í 

aðgerð til Boston um sumarið því sumir töluðu um að ferlið hefði einungis hafist 
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svona snemma vegna þess. Við veltum því fyrir okkur hvort það sé nóg að hefja 

aðlögunarferli barna með sérþarfir að hausti eða hvort það þurfi að hefjast að vori líkt 

og gert var í þessu tilfelli og teljum við að svo sé til þess að betri samfella náist.  

Í viðtölunum kom fram að móðir drengsins og fagfólkið draga ekki fram sömu 

atriðin þegar horft er á erfiðleika við upphaf skólagöngunnar og vakti það athygli 

okkar. Móðirin talaði um að hún hefði viljað að drengurinn fengi meiri þjálfun og að 

hann ynni að skólatengdari verkefnum en hann væri að gera en fagfólkið dró fram 

óæskilegu hegðunina í sambandi við erfiðleika í skólabyrjuninni. Það talaði um að 

allt púður hafi farið í að vinna með hegðunina og að lítill tími hafi gefist í annað. 

Þessar ólíku áherslur fagfólks og móður komu okkur, eins og áður sagði, mjög á 

óvart. 

 Í rannsóknarferlinu kynntumst við drengnum vel í vettvangsnámi okkar í 

skólanum sem hann er í og fengum við þá tilfinningu fljótlega að óljóst væri hvort 

fagfólkið í grunnskólanum teldi drenginn hafa forsendur til þess að nota Tákn með 

tali og hvort ætti að halda áfram með það, þar sem hann er einhverfur og með 

þroskaskerðingu. Eftir að hafa tekið viðtölin komumst við að því að drengurinn er 

talinn mjög sterkur á sjónræna sviðinu, að hann skilji það sem sagt er við hann og að 

hann nýti sér ekki síður myndir og bendingar sem og tákn til að tjá sig. Í niðurstöðum 

okkar kom fram að starfsfólk skólans hafi ekki fengið sérstakan undirbúning varðandi 

Tákn með tali. Það á sér ef til vill eðlilega skýringu þar sem óljóst var og er, hversu 

mikið drengurinn nýtir sér TMT og hvort hann hafi forsendur til þess að nota það. 

Við veltum fyrir okkur hvernig standi á því að ekki hafi verið tekin ákvörðun um 

hvaða aðferð ætti að leggja áherslu á svo hægt væri að undirbúa starfsfólk og vinna 

markvisst að þeirri innlögn sem fyrir valinu yrði.  

 Eftir að hafa rýnt í fræðilegt efni og viðtölin sem við tókum erum við enn 

sannfærðari um að samfella í námi barna og tengsl skólastiganna þurfi að vera meiri. 

Foreldrar upplifa skólaskiptin sem mikið stökk því eins og fram kom í niðurstöðunum 

töldu foreldrarnir í okkar tilfelli sig ekki hafa jafn greiðan aðgang að kennurum 

grunnskólans líkt og þeir höfðu að kennurum leikskólans. Þeir töldu sig ekki hafa 

jafngóða yfirsýn yfir það sem barnið er að gera í skólanum. Nauðsynlegt er að okkar 
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mati að gefa þessari upplifun foreldra meiri gaum og skoða nánar af hverju þessi 

upplifun stafar hjá svo mörgum foreldrum.  
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Lokaorð 
Vinnsla þessa verkefnis var mjög fróðleg og skemmtileg en jafnframt krefjandi á 

köflum. Að skoða hvernig staðið er að flutningi barns með sérþarfir úr leikskóla yfir í 

grunnskóla var mjög áhugavert þar sem við vissum ekki mikið um efnið áður en við 

hófumst handa. Ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar en þær 

gáfu okkur samt mynd af því hvernig staðið var að yfirfærslunni í þessu tilfelli. Við 

teljum okkur hafa lært mikið af því að skoða þetta efni þar sem við stefnum báðar á 

að starfa innan veggja grunnskóla í framtíðinni og munum við því að öllum líkindum 

einhvern tímann standa frammi fyrir því að taka á móti barni með sérþarfir. Út frá 

niðurstöðunum teljum við okkur hafa sýnt fram á, að mikilvægt er að hugað sé vel að 

undirbúningsferlinu þegar barn flyst á milli skólastiga og að starfsfólk fái viðeigandi 

undirbúning og fræðslu til þess að mæta sérþörfum hvers barns.  
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