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Ágrip 

Í greinargerð þessari verður fjallað um mikilvægi samstarfs heimilis og leikskóla 

fatlaðra barna og varpað ljósi á mikilvægi fjölskyldumiðaðrar þjónustu sem 

einkennist af samvinnu frá upphafi fyrir fjölskyldur barna með fatlanir í 

leikskólastarfi. Áhersla verður lögð á hlutverk leikskólakennarans í samstarfinu og 

bent á leiðir til að styðja sig við í samstarfi við fjölskyldur fatlaðra barna. 

Sérstaklega verður stuðst við aðferð sem kölluð hefur verið 

Fjölskyldukerfiskenningin og sýnt fram á hagnýti hennarfyrir vinnu og samstarf í 

leikskólum.  

 

Greinargerðinni fylgir einnig drög að bæklingi sem ætlaður er leikskólakennurum. 

Í bæklingnum er að finna hugmyndir sem leikskólakennarar geta stuðst við í starfi 

með fjölskyldum fatlaðra barna og stuðlar að samvinnu  beggja aðila. 
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1.  Inngangur 

Almenn sjónarmið samfélagsins tengd börnum með fatlanir hafa tekið miklum 

breytingum til batnaðar á síðustu árum. Fæðing barns með fötlun er  ekki lengur 

talin vera óyfirstíganleg hindrun fyrir foreldra og aðra fjölskyldumeðlimi. Uppeldi 

allra barna fylgja skyldur, væntingar, áhyggjur og mikil gleði og á þetta bæði við 

um uppeldi fatlaðra og ófatlaðra barna. Slíkar væntingar foreldra fatlaðs barns 

virðast þó oft fjarlægar og erfitt að treysta á að þær verði að veruleika. Til þess að 

ná þeim markmiðum sem foreldrarnir ásamt nánustu aðstandendum hafa sett 

barninu verða fagmenn ásamt fjölskyldunni að vinna saman á jafnréttisgrundvelli  

sem stuðlar að árangursríku samstarfi. 

 Viðfangsefni lokverkefnisins er að varpa ljósi á mikilvægi fjölskyldu-

miðaðrar þjónustu sem einkennist af samvinnu frá upphafi fyrir fjölskyldur barna 

með fatlanir í leikskólastarfi. Greint verður frá hlutverki leikskólakennarans og 

bent á leiðir til að styðja sig við í samstarfi við fjölskyldur fatlaðra barna. 

Markmið verkefnisins er að upplýsa leikskólakennara um mikilvægi trausts 

samstarfs milli heimilis og leikskóla er byggist á jafnréttisgrundvelli þar sem 

leikskólakennarinn er fær um að setja sig í spor barnsins en einnig fjölskyldunnar. 

Ásamt því að skrifa greinagerð ákvað ég að gera drög að bæklingi sem ætlaður er 

fyrir leikskólakennara sem hjálpartæki til að tryggja árangur í samstarfi við 

fjölskyldur fatlaðra barna.  

 Kveikjan að lokaverkefninu átti sér stað þegar ég spurði sjálfa mig að því  

hvort ég væri tilbúin að vinna í samstarfi við foreldra hvort sem það væri í 

núverandi starfi eða sem leikskólakennari. Einnig velti ég fyrir mér hvort einhver 

munur væri á samstarfi heimilis og leikskóla fatlaðra og ófatlaðra barna. Á síðasta 

ári hef ég unnið sem aðstoðarverkefnastjóri í frístundaklúbbnum Hofið. Í Hofið 

sækja 10-16 ára börn og ungmenni með fötlun eftir að skóladegi þeirra lýkur. Með 

þessu nýja starfi tók ég við ýmsum hlutverkum sem ég hef aldrei áður þurft að 

sinna eins og foreldrasamstarfi. Ekki tók það mig langan tíma að átta mig á því að 

samstarfið var ekki einungis milli mín og foreldranna, heldur á hvert barn 

fjölskylduheild á bak við sig sem vill vera þátttakandi í daglegu lífi barnsins. Því 

fannst mér mikilvægt að beina sjónum að mikilvægi fjölskyldumiðaðrar þjónustu 

þar sem fagfólk ásamt fjölskyldumeðlimum starfa saman að sameiginlegum 

markmiðum í uppeldi, umönnun og námi barnsins.   
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2.  Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtakið fötlun og þann skilning sem  lagður er í 

það út frá læknisfræðilegu og félagslegu sjónarhorni.  Greint verður frá upplifun 

foreldra varðandi fæðingu eða greiningu barns með fötlun, áhrifum þess sem það 

hefur á alla fjölskylduna og hvað einkennir gott foreldrasamstarf frá sjónarhorni 

foreldra. Einnig mun ég gera grein fyrir fjölskyldumiðaðri þjónustu og í framhaldi 

af því skilgreina kenninguna sem liggur að baki hugtakinu fjölskyldukerfis-

kenning (e. Family Systems Theory) sem er það stuðningskerfi sem ég tel geta 

hjálpað leikskólakennurum við að stuðla að árangursríku samstarfi milli þeirra og 

fjölskyldu barna með sérþarfir.  

 

2.1.  Skilningur á fötlun 

Á Íslandi hefur fram til þessa verið stuðst við læknisfræðilega skilgreiningu á 

hugtakinu fötlun. Þegar fötlun er skoðuð út frá læknisfræðilegu sjónarhorni eru 

frávik eða skerðing greind í þroska einstaklingsins og í framhaldi af því er veitt 

viðeigandi ráðgjöf um meðferð, lækningu, meðhöndlun og kennslu. Því er litið á 

fötlun sem „galla“ eða „afbrigðileika“ og persónulegan harmleik einstaklingsins. 

Félagslegar hindranir í lífi einstaklingsins eru svo sem ekkert taldar eiga þátt í að 

skapa fötlun hans (Rannveig Traustadóttir, 2006a). Þegar talað er um þær 

félagslegu hindranir sem geta átt þátt í að skapa fötlun einstaklingsins eru þær t.d. 

í formi fordóma og lélegs aðgengis sem skapa takmarkanir fyrir marga þegna 

samfélagsins.  

 Þó að skilgreining fötlunar hafði áður fyrr verið út frá læknisfræðilegu 

sjónarhorni þá hefur á undanförnum árum athyglinni verið beint að áhrifum 

félagslegra þátta og mikilvægi umhverfisins. Þegar fjallað er um fötlun út frá 

félagslegu sjónarhorni er verið að líta á fötlun sem afleiðingu fyrirkomulags er 

felur í sér félagslegar hindranir sem einstaklingar með mismunandi skerðingar 

þurfa að takast á við í samfélaginu sem og í lífinu. Þessar félagslegu hindranir 

takmarka athafnir og lífsgæði einstaklinga sem búa við þær skerðingar. Þessar 

hindranir skapa félagslega einangrun og mismunun (Rannveig Traustadóttir, 

2006a). Því er hægt að segja að það séu frekar þær skerðingar sem samfélagið 
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setur fötluðum einstaklingum sem leiða til þess að fólk fatlast enn frekar af eigin 

ástandi. Þetta nýja viðhorf út frá félagslegu sjónarhorni tekur afstöðu gegn þeirri 

nálgun að fötlun sé einstaklingsbundin og persónulegur harmleikur og afneitar því 

að líkamleg eða andleg skerðing einstaklings stuðli ein og sér að örðugleikum og 

vandamálum sem mæta honum (Rannveig Traustadóttir, 2006b). 

 Samkvæmt Rannveigu Traustadóttur (2006a) dósents á Félagsvísindadeild í 

Háskóla Íslands hefur læknisfræðilegt sjónarhorn ekki einungis verið grundvöllur 

í starfi fagfólks í heilbrigðis- og félagsþjónustu heldur einnig í menntakerfinu. 

Ólíkur skilningur á fötlun stjórnar því hvernig leikskólakennarar skynja og starfa 

með fötluðum börnum og fjölskyldum þeirra. Neikvætt viðhorf og skilningsleysi 

getur verið óyfirstíganleg hindrun í samstarfi milli heimilis og skóla. Því er 

mikilvægt að skoða ekki einungis skerðingu barnsins út frá læknisfræðilegu 

sjónarhorni heldur beina sjónum einnig að félagslegu sjónarhorni og velta fyrir sér 

starfinu út frá því, t.d. hvort umhverfi leikskólans ýti undir fötlun barnsins.   

 

2.2.  Upplifun foreldra 

Til rökstuðnings viðfangsefni ritgerðarinnar mun ég gera grein fyrir niðurstöðum 

þriggja rannsókna sem snerta leik – og grunnskólagöngu fatlaðra barna og reynslu 

foreldra sem tengjast því að hafa fatlað barn í skólakerfinu. Niðurstöður 

rannsóknanna gefa til kynna að samstarf, sem einkennist af samvinnu er byggist á 

jafnréttisgrundvelli og jákvæðu viðhorfi leikskólakennara, sé ekki alltaf til staðar. 

Í meistaraprófsverkefni Eyrúnar Ísfoldar Gísladóttur „Tekist á við Kerfið“ 

er lögð áhersla á mikilvægi þess að tekið sé fullt tillit til álits foreldranna þegar 

staða barna með sérþarfir er metin. Það er hluti af „foreldravænni“  

vinnubrögðum. Með „foreldravænni“ vinnubrögðum er átt við það að álit foreldra 

er metið ásamt áliti skólans, lækna og annarra sérfræðinga. Oft hefur það í för 

með sér mikið tilfinningalegt álag á foreldrana þegar staða barns þeirra er rædd og 

ákvörðun um námsúrræði eða viðbótarþjónustu er tekin.  Kennarar eiga að gera 

sér grein fyrir því að foreldrar eru sérfræðingar í börnum sínum og geta þess 

vegna lagt mikið af mörkum í mati og á sérþörfum þeirra og ákvörðunum um 

námsúrræði (Eyrún Ísfold Gísladóttir, 2000). Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til 

kynna að fulltrúar skóla og/eða skólayfirvalda gera sér oft ekki grein fyrir því 
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hversu viðkvæmir eða auðsæranlegir foreldrar barna með fatlanir eru og að oft sé 

nauðsyn á „mjúkri“ leiðsögn (Eyrún Ísfold Gísladóttir, 2000).  

 Í grein eftir Elsu Sigríði Jónsdóttur  „Milli vonar og ótta: Sjónarmið foreldra 

fatlaðra leikskólabarna “ sem birt var í „Fötlunarfræði: Nýjar íslenskar 

rannsóknir“ er gerð grein fyrir niðurstöðum tveggja rannsókna um reynslu og 

viðhorf foreldra barna með fatlanir. Rannsóknirnar voru báðar gerðar í Reykjavík 

og nágrenni á árunum 1996 – 1998 og veturinn 2002 – 2003.  Í rannsóknunum 

voru notaðar eigindlegar aðferðir þar sem opin viðtöl voru tekin við foreldra, 

báðar rannsókninrnar beindust að foreldrum sem áttu börn með fatlanir á 

leikskólaaldri (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2003).  

 Öll börnin er tóku þátt í rannsókninni voru í leikskóla og greinilegt var að 

foreldrum þótti leikskóladvöl barnsins mjög mikilvæg. Að barnið gengi í leikskóla 

eins og öll önnur börn var afar mikilvægur þáttur í því að það tilheyrði hópi 

jafnaldra sinna og að foreldrarnir upplifðu sig sem eðlilega fjölskylduheild. (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2003). Almenn ánægja varðandi leikskóladvöl barna þeirra 

var meðal foreldra þegar viðtölin voru tekin. Foreldrum fannst þó skipta mestu 

máli í leikskólanum hlýtt viðmót starfsfólks, nægur tími til samræðna og 

sveigjanleiki í starfi. Einnig fannst þeim mikilvægt að hlustað væri á þá og um 

leið borin virðing fyrir skoðunum þeirra. Mikilvægasti þátturinn hjá foreldrum var 

þó að starfsfólk leikskólans hefði trú á börnunum, gerði kröfur til þeirra og kynni 

leiðir til að örva tjáskipti þeirra í leik og starfi og þannig eflt þau félagslega (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2003).  

 Margir töldu þó að ekki væri hlustað á þeirra skoðanir varðandi málefni 

barnsins og oft var þeim ekki boðið á fundi sérfræðinganna. Ein móðirin lýsti því 

þannig: „Stundum finnst mér að sérfræðingarnir eigi meira í barninu mínu en ég“ 

(Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2003, 65).  Þetta átti þó frekar við um skólayfirvöld en 

leikskólakennarana sjálfa. Þetta álit kemur einnig fram í rannsókn Eyrúnar. 

Niðurstöður allra þriggja rannsóknanna gefa til kynna að í heildina séð eru 

foreldrar sáttir með samstarf og viðhorf leikskólakennara, en í öllum þrem 

rannsóknunum er það greinilegt að foreldrarnir vilja vera virkir þátttakendur í 

námi barna sinna og að tekið sé tillit til álits þeirra og samstarfið þurfi að vera 

byggt á jafnréttisgrundvelli. Oft er þörf á mjúkri leiðsögn og leitað er að 

uppbyggilegum leiðum til að sætta mismunandi sjónarmið. 
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2.3  Fjölskyldumiðuð þjónusta 

Í eðli sínu eru fjölskyldur flóknar og það eru fjölmargar mismunandi útgáfur. 

Fyrir fagfólk er aðalatriðið að forðast alhæfingar varðandi aðstæður og í staðinn 

meðtaka hverja fjölskyldu á sínum eigin verðleikum/forsendum. Styrking barnsins 

og heildarinnar verður þegar fjölskyldur og fagfólk deila jafnt milli sín ýmsum 

ólíkum auðlindum á borð við þekkingu/kunnáttu til þess að komast að 

sameiginlegum niðurstöðum (Turnbull & Turnbull, 2001). Fagfólk sem starfar út 

frá fjölskyldumiðaðri þjónustu þarf að gera sér grein fyrir því að fjölskyldan er 

fasti punkturinn í lífi barnsins og mikilvægasta uppsprettan varðandi upplýsingar 

um það.  

 Ef niðurstöður rannsóknar Eyrúnar Ísfoldar Gísladóttur (2000) eru skoðaðar 

aftur var greinilega skortur á sameiginlegri ákvarðanatöku.  Ekki var nægilega 

tekið mark á áliti foreldra og oft fengu þeir ekki að taka virkan þátt í námi 

barnsins. Fagfólkið sem foreldrarnir unnu með höfðu sem sagt ekki 

fjölskyldumiðaða þjónustu í huga þegar unnið var að úrræðum fyrir barnið. 

Spurning er hvort samstarfið hefði heppnast betur ef fagfólk hefði haft slíka 

nálgun í huga. 

 Ann og Rud Turnbull (2001) höfundar bókarinnar „ Families, Professionals, 

and Exceptionality: Collaborating for Empowerment “ gera grein fyrir fjórum 

grunneinkennum fjölskyldumiðaðrar þjónustu sem koma fyrir aftur og aftur í 

fjölmörgum greinum. Þessi grunneinkenni eru ætluð sem leiðbeiningar fyrir 

fagfólk sem starfar samkvæmt fjölskyldumiðaðri þjónustu hvort sem það á við 

fjölskyldur fatlaðra eða ófatlaðra barna:   

1.  Hafðu fjölskylduna ávallt með við skipulagningu, mat, og þjónustu við 

fjölskylduna og þegar ákvarðanir eru teknar. 

2.  Þróaðu þjónustuna fyrir alla fjölskylduna, ekki bara barnið. 

3.  Þjónustan skal miðuð við forgangsröð og markmið fjölskyldunnar. 

4.  Virtu val fjölskyldunnar um þeirra mörk varðandi þátttöku í samstarfi með 

fagfólki (Turnbull & Turnbull, 2001). 

 Markmið þjónustunnar er að aðstoða fjölskyldur við að takast á við sérstakar 

aðstæður sínar, efla foreldra og styðja þá til virkrar þátttöku í ákvarðanatöku um 

þjónustu. Fjölskyldan er í bestu stöðu til þess að meta þarfir og hagsmuni barnsins 

og því er nauðsyn að hlusta á skoðanir allra. Mikilvægt er að foreldrum sé sýnd 
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virðing, traust og unnið sé með styrkleika fjölskyldunnar og tillit tekið til 

aðstæðna hennar. Barninu er best hjálpað með því að hjálpa fjölskyldunni. Þess 

vegna er mikilvægt að skilja samfélagsaðstöðu hennar og útvega þær upplýsingar 

sem hún gæti þarfnast. Virða þarf samt mörk allra varðandi þátttöku þeirra í námi 

barnsins. Einnig kemur það í hlut fagfólks að virða þeirra óskir og væntingar og 

vinna með þeim svo að íhlutun verði bæði raunhæf og ásættanleg fyrir alla 

(Dempsey & Keen, 2008).  

 

2.3.1.   Fjölskyldukerfiskenningin  

Afrískur málsháttur segir að ,,það taki þorp til að ala upp barn“ , þessi setning 

finnst mér eiga vel við um samstarf heimilis og skóla þar sem allir aðilar vinna 

saman með það markmið í huga að byggja upp traust stuðningskerfi þar sem 

hentar bæði fjölskyldunni og starfsfólki skólans. Það er mikilvægt fyrir skólann að 

taka sér tíma til þess að þróa þetta kerfi og með því að sýna foreldrum og öðrum 

fjölskyldumeðlimum traust og láta í ljós það viðhorf að þeir séu alltaf velkomnir 

og mikils metnir. Félagslegt stuðningskerfi er talið af mörgum fræðimönnum vera 

eitt mikilvægasta hjálpartæki sem fjölskyldur nota til þess að mæta álagi líkt og 

við fæðingu fatlaðs barns eða greiningu þess seinna á lífsleiðinni. Fræðimenn í 

uppeldis- og menntavísindum hafa sérstakan áhuga á þeim viðbrögðum er ýta 

undir vel heppnaða aðlögun fjölskyldna sem eiga börn með sérþarfir (Olsen, 2008; 

Turnbull & Turnbull, 2001).  

 Frá sjónarhorni  fjölskyldukerfiskenningarinnar (e. Family Systems Theory) 

er litið á fjölskylduheildina sem flókið og gagnvirkt félagslegt kerfi þar sem 

þarfir, skoðanir og reynsla allra meðlima hafa áhrif á alla innan þess kerfis. 

Sjónum er beint frá einstaklingnum að samskiptum fjölskyldunnar innbyrðis og 

við hvert annað. Hver og einn fjölskyldumeðlimur hefur sínar þarfir. Þessar þarfir 

geta ýmist samrýmst þörfum annarra fjölskyldumeðlima eða það geta skapast 

árekstrar (Turnbull & Turnbull, 2001). Til að skilja barnið verður að skilja 

fjölskylduna í heild. Fjölskyldukerfiskenningin (e. Family Systems Theory) gefur 

fagfólki umgjörð til þess að öðlast skilning á því hvað fjölskylda er og hvernig 

hún virkar og stuðlar þannig að því að átta sig á því hvernig best er að vinna með 

henni.  
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  Ann og Rud Turnbull (2001) hafa ásamt öðrum aðlagað kenninguna svo að 

sérstök áhersla sé lögð á fjölskyldur fatlaðra barna. Með því að beita þessari 

umgjörð við kennslu barna með sérþarfir er stuðlað að því að fagfólk ígrundi áhrif 

kennslunnar á fjölskyldu barnsins og leitist við að setja sig í spor hennar. Enn 

fremur leiðir það til að íhlutun fagaðilans hefur áhrif á allt fjölskyldukerfið en 

ekki eingöngu á barnið. Umgjörðin krefst þess að íhuguð séu mismunandi 

innlegg, einkenni fjölskyldusamskipta og þær breytingar sem hún verður fyrir á 

lífsleiðinni. Þá verður augljóst á hvaða hátt hver fjölskylda er einstök (Olsen, 

2008). Umgjörð Ann og Rud Turnbull (2001) inniheldur eftirfarandi fjögur 

lykilhugtök sem öll tengjast hvert öðru; Fjölskyldueinkenni (e. family 

characteristics), fjölskyldusamskipti (e. family interaction), fjölskylduvirkni (e. 

family function) og þróunarstig fjölskyldunnar (e. family life cycle) 

 Fjölskyldueinkenni (e. family characteristics) eru þau atriði sem skilgreina 

fjölskyldu svo sem menningarlegur bakgrunnur, fjárhagsstaða, stærð, aldur, 

búseta, hæfileikar og auk þess líkamlegar og andlegar skerðingar eða styrkleikar 

einstaklinga innan hennar. Sú tegund fötlunar og hvernig fjölskyldumeðlimir 

takast á við þá skerðingu eru talin sem persónuleg einkenni. Margar fjölskyldur 

takast svo á við sérstakar áskoranir eins og fátækt eða misnotkun fíkniefna. Allir 

þessir þættir sameinast og hafa áhrif á sjálfsmynd og samskiptamunstur innan 

fjölskyldunnar og einnig hvernig hún bregst við fötlun barnsins (Gargiulo, 2000; 

Turnbull & Turnbull, 2001 ).  

  Fölskyldusamskipti (e. family interaction) lýsa daglegum samskiptum 

meðal fjölskyldumeðlima. Það eru fjögur undirkerfi (e. subsystems) sem móta 

sambönd og samskipti milli fjölskyldumeðlima: Stórfjölskylda ( e. extended 

family), hjúskaparstaða (e. marital), foreldrar (e. parental) og systkini (e. sibling) 

(Turnbull & Turnbull, 2001). Ennfremur er hugtökunum samstaða (e. cohesion) 

og aðlögunarhæfni (e. adaptability) bætt við. Með samstöðu (e. cohesion) er átt 

við stig tilfinningalegra tengsla og sjálfstæðis innan fjölskyldunnar. Þegar mikil 

samstaða (e. cohesion) er þá verða mörkin milli undirkerfanna (e. subsystems) 

óskýr (Gargiulo, 2000). Til dæmis ef barn fæðist með alvarlegar líkamlegar eða 

andlegar skerðingar í fjölskyldu deilist ábyrgðin af umönnun oft til eldri systkinis. 

Þetta getur valdið því að færri samskiptatækifæri verða milli þess og foreldra eða 

annarra systkina. Hætta er á því að horft sé fram hjá þörfum þess sem barns og 

eða systkinis í fjölskyldunni því það hefur tekið að sér hlutverk umönnunaraðila. 
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Ef lítil samstaða (e. cohesion) er innan fjölskyldunnar og fastmótuð undirkerfi (e. 

subsystems) skilgreina mörk fjölskyldueinkenna getur það valdið því að fatlaða 

barnið finnur fyrir takmörkuðum stuðningi. Talið er að vel virkt fjölskyldukerfi 

byggist á samstöðu (e. cohesion) þannig að mörk milli kerfa eru skýr og að 

fölskyldumeðlimir finni bæði fyrir nánu sambandi við fjölskylduna en líka til 

sjálfstæðis. Sumar fjölskyldur barna með sérþarfir kunna að meta hina auknu 

samstöðu innan fjölskyldunnar sem kemur með því að ala upp barn með sérþarfir 

(Turnbull & Turnbull, 2001). Aðlögunarhæfni (e. adaptability) fjölskyldu er 

mælikvarði á hversu vel fjölskylda getur tekist á við breytingar eða álag. Þegar 

streituvaldandi atburður á sér stað mun fastmótuð fjölskylda bregðast við með 

fyrirfram ákveðnum hlutverkum og ábyrgðum sem veldur því að hún er oft ófær 

um að aðlagast að nýjum aðstæðum. Þegar barn með fatlanir bætist í fjölskyldu þá 

er oft óhjákvæmlegt að einhver breyting verði (Gargiulo, 2000). 

 Fjölskylduvirkni (e. family function) eru þær þarfir og málefni 

fjölskyldumeðlima sem eru uppfyllt af fjölskyldukerfinu. Þessar aðgerðir vísa til 

átta samtengdra þátta sem eru nauðsynlegir til að uppfylla þarfir einstaklingsins 

ásamt sameiginlegum þörfum fjölskyldunnar (Gargiulo, 2000).  

1. Ástúð - tilfinningaleg skuldbinding sýnd með ástúð.  

2. Sjálfsálit – sjálfsmynd og sjálfsálit. Viðurkenning á jákvæðu framlagi.  

3. Andlegt – þarfir sem tengjast, gildismati, trúarbrögðum og viðhorfum til lífsins. 

4. Efnahagsmál – framleiðsla og nýting tekna fjölskyldunnar 

5. Daglegt starf – atvinna, lífsnauðsynjar svo sem matvæli, húsnæði og 

heilbrigðis- og félagsþjónusta. 

6. Félagsmótun – þróun á félagslegri færni og myndun mannlegra samskipta. 

7. Afþreying – frítími fjölskyldunnar og hvers einstaklings fyrir sig. 

8. Menntun –  Þátttaka í menntunar- og starfsvali.  

Þar sem fjölskyldan er samvirkt kerfi, þá er ómögulegt að meta virkni hennar án 

þess að taka aðra hluta af  fjölskyldukerfisrammanum (e. family system 

framework) með í reikninginn. Sömuleiðis er það tilgangslaust að geta sér til um 

framvinduna án þess að þekkja fjölskylduna, hvernig hún uppfyllir þessar átta 

tegundir virkni, og þekkja jafnframt þau áhrif sem menningarleg gildi og hefðir 

hafa á hlutverk hennar. Hver fjölskylda hefur yfirleitt einstaklingsbundin 

forgangsatriði fyrir hverja aðgerð sem minnst var hér á  fyrir ofan. Sumar 

fjölskyldur geta þurft aðstoð á mörgum sviðum á meðan aðrar þurfa aðeins hjálp á 
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nokkrum. Sá stuðningur sem fjölskyldan biður um frá fagfólki getur einnig verið 

breytilegur eftir aðstæðum hennar (Gargiulo, 2000). 

 Þróunarstig fjölskyldunnar (e. family life cycle ) segir til um allar þær 

breytingar sem hafa áhrif á fjölskyldur og t.d áhrif þeirra á fjárhag, samskipti og 

virkni. Fjölskyldur líða bæði stöðug og óstöðug tímabil. Til dæmis getur fæðing 

barns með sérþarfir orsakað óstöðugleika til að byrja með en eftir því sem 

fjölskyldan aðlagast þeim breytingum sem barnið hefur í för með sér getur hún 

orðið stöðug á ný. Þetta hefur í för með sér breytingar á uppbyggingu 

fjölskyldunnar sem hefur síðan keðjuverkan á alla aðra þætti (Gargiulo, 2000). 

 

3.  Samstarf heimilis og leikskóla 

Með samstarfi heimila og skóla er átt við samvinnu starfsfólks og foreldra með 

hag barnsins að leiðarljósi. Hægt er að finna ýmis rök fyrir samstarfi út frá ólíkum 

viðhorfum meðal annars fræðilegum og lagalegum. Í þessum kafla mun ég fjalla 

um hvernig Aðalnámskrá leikskóla og lögin skilgreina samstarf heimilis og 

leikskóla en einnig mun ég gera grein fyrir tveim fræðilegum viðhorfum sem í 

gegnum starf leikskólakennarans stuðla að árangursríku samstarfi. Heildtæk 

skólastefna tryggir það að nám sérhvers nemanda er við hæfi og tekið er tilit til 

mismunandi þroska, getu og áhuga þess. Snemmtæk íhlutun nefnist þegar frávik í 

þroska greinist snemma á ævi barns og leitast er við að útfæra afmarkaða  

þjónustu til þess að hafa áhrif á þroskaframvindu. Þessi fræðileg viðhorf tel ég 

eiga að vera hluti af starfsvenjum allra leikskóla.  

 

3.1. Lagaleg viðhorf 

Samkvæmt lögum ber leikskólanum skylda að annast umönnun, uppeldi og 

menntun barna á leikskólaaldri. Búa á börnum hvetjandi uppeldisumhverfi þar 

sem nám getur farið fram í gegnum leik og starf.  Eitt af uppeldis og 

kennslumarkmiðum leikskólans samkvæmt lögum er að fylgjast með og örva 

alhliða þroska barnsins í nánu samstafi við foreldra. Í 9. gr. um „Lög um 

leikskóla“  er tekið fram að foreldrar gæti hagsmuna barna sinna með því að veita 
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upplýsingar er tengjast skólastarfi og velferð barnsins. Þeim ber einnig skylda að 

stuðla að nánu samstafi með leikskólakennurum og öðru starfsfólki leikskólans. 

(Lög um leikskóla nr. 90/2008). Í 19. gr. laga um málefni fatlaðra (Lög um 

málefni fatlaðra nr. 59/1992) segir að:  „Fötluð börn skulu eiga rétt til 

leikskóladvalar á vegum sveitarfélaga og skal veita hana á almennum leikskólum 

með nauðsynlegri stuðningsþjónustu eða á sérhæfðum deildum“ . Ekki er minnst 

nánar á foreldrasamstarf heldur vísað í lög um leikskóla til nánari umfjöllunar. Í 

lögum er foreldrasamstarf í hávegum haft og litið fram hjá fjölskyldunni sem 

heild. Í Aðalnámskrá leikskóla er tekið fram að eitt af markmiðunum með 

foreldrasamstarfi er að rækta samstarf og samskipti milli heimilis og leikskóla. 

Lýst er í Aðalnámskrá leikskóla að leikskólinn eigi að afla upplýsinga um 

aðstæður og uppeldisviðhorf foreldra og stuðla að þátttöku þeirra í starfi 

leikskólans einnig ef þörf  er á auknum stuðningi og leiðsögn og á það að vera í 

nánu samstarfi við foreldra (Aðalnámskrá leikskóla, 1999). 

 Eins og ég hef nefnt hér fyrr í greinagerðinni varðandi fjölbreytileika 

fjölskyldna þá er einnig mikilvægt fyrir leikskólakennara að gera sér grein fyrir 

fjölbreytileika barnanna. Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) er talað um að öll börn 

búi yfir mismunandi reynslu, getu og þroska. Því þarf að taka tillit til 

einstaklingsmiðaðra þarfa hvers barns svo að þau geti notið sín á eigin forsendum 

í daglegustarfi leikskólans meðal annarra barna. Leikskólanum ber því skylda 

samskvæmt Aðalnámskrá leikskóla að mæta þörfum barna með sérþarfir, veita á 

börnunum aukinn stuðning til að koma á móts við þá hömlun sem fötlunin setur 

þeim. Taka verður mið af þörfum hvers barns þegar aukinn stuðningur er 

ákveðinn og á það að vera gert í nánu samstarfi við foreldra (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999).  

 

3.2.  Fræðileg viðhorf 

 Eftir að hafa lesið mér til í Aðalnámskrá leikskóla spyr ég sjálfa mig, 

hvernig er hægt að koma til móts við ólíkar þarfir barna í leikskólum? Leikskóli 

sem starfar eftir hugmyndum um heildtæka skólastefnu er leikskóli sem mætir 

þörfum einstaklingsins og virðir rétt allra barna að mennta sig meðal jafnaldra, 

óháð fötlun eða öðrum sérþörfum. Unnið er að þörfum allra barna í sama 
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umhverfi og því ætti umhverfi leikskólans að hæfa öllum börnum hvort sem þau 

eru fötluð eða ófötluð (Kristín Aðalsteinsdóttir, 1992). Leikskólaaðstæður og 

heppilegar námsleiðir ættu því að vera sniðnar að þörfum allra barna og ætti 

leikskólakennarinn að nýta sér sérþekkingu fjölskyldunnar varðandi þarfir og getu 

barnsins og þá sérstaklega við upphaf skólagöngu þess. Kristín Aðalsteinsdóttir 

prófessor við Háskólann á Akureyri og höfundur greinarinnar „ Heildtæk 

skólastefna: Leið til skólaþróunnar“, tekur fram að í hugmyndum um heildtæka 

skólastefnu er lögð áhersla á reglulegt mat varðandi árangur nemanda og er 

markmiðið með því að aðlaga kennsluna eftir niðustöðum matsins. Þetta ætti að 

tryggja það að nám sérhvers nemanda er við hæfi og tekið er tilit til mismunandi 

þroska, getu og áhuga. Samstarf innan skólans skiptir miklu máli þegar unnið er 

eftir stefnunni. Allir starfsmenn verða að vera sáttir við stefnuna og hafa fullan 

skilning á tilgangi hennar. Samráð varðandi sameiginleg markmið geta verið 

hvetjandi fyrir alla kennara við það að endurskoða sínar eigin starfsvenjur og 

vinnuaðferðir um leið styrkir það tengsl milli starfsmanna (Kristín 

Aðalsteinsdóttir, 1992). Mun heildtæk skólastefna einnig  auka líkur á árangusríku 

samstarfi milli heimilis og skóla? Samkvæmt Kristínu Aðalsteinsdóttur (1992) 

mun skóli sem hefur traust tengsl við foreldra ná meiri árangri í starfi. Leikskólinn 

getur notað heildtæka skólastefnu sem hjálpartæki til að mynda og ýta undir 

samstarf heimilis og skóla sem byggt er á trausti. 

 Snemmtæk íhlutun (e. early intervention) vísar til markvissara aðgerða sem 

eiga sér stað snemma á ævi barns. Hún er oftast miðuð  við tímabilið frá fæðingu 

til 6 ára aldurs. Þegar frávik í þroska greinist á þessu tímabili er leitast við að 

útfæra afmarkaða þjónustu fyrir barnið eins snemma og hægt er til þess að hafa 

áhrif á þroskaframvindu þess. Örvun á fyrstu árum lífsins er því nauðsynleg fyrir 

allan síðari þroska og því er mikilvægt að snemmtæk íhlutun sé hluti af 

starfsvenjum leikskóla. Fjölmargar rannsóknir hafa  sýnt að árangur af 

snemmtækri íhlutun er að miklu leyti háð þátttöku foreldra í starfinu en fyrir börn 

með þroskafrávik og þann stuðning sem foreldrum er veittur beint og óbeint við 

umönnun og uppeldi barna sinna. Aukin áhersla hefur því verið lögð á að mynda 

árangusríkt samstarf milli fagaðila sem vinna að snemmtækri íhlutun og foreldra 

(Tryggvi Sigurðsson. 2003).  

javascript:open_window(%22http://gegnir.is:80/F/HVYSERQE2BT92Y78PHNQEXRU5QEU5HAX4PGQGEB29UNNCSNJLF-58213?func=service&doc_number=000550766&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://gegnir.is:80/F/HVYSERQE2BT92Y78PHNQEXRU5QEU5HAX4PGQGEB29UNNCSNJLF-58213?func=service&doc_number=000550766&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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4.  Hlutverk leikskólakennara 

Leikskólakennarar hafa í krafti starfsleikni sinnar og menntunar þann möguleika 

að auka lífsgæði ekki einungis fyrir hið fatlaða barn heldur einnig  alla 

fjölskylduna sem heild. Til þess að geta komið til skila þeim jákvæðu áhrifum er 

þetta samstarf hefur á fjölskylduna verður leikskólakennarinn að vinna eftir 

eftirfarandi forsendum. Í fyrsta lagi verða þeir sem vinna með fötluðum börnum 

að viðurkenna að þeir beri ábyrgð á því að starfa með og styðja fjölskyldu 

barnsins og allt sem snertir barnið mun einnig hafa áhrif á  fjölskylduna í heild. Í 

öðru lagi verða leikskólakennarar að viðurkenna gildi fjölskyldusamstarfs sem 

hjálpartæki í faglegri þróun þeirra ásamt því að vera árangursrík leið að styðja við 

börnin. Að lokum ætti leikskólakennarinn að stefna að því að gera fjölskylduna 

minna háða þjónustu sinni með því að ýta undir sjálfsstyrkingu hennar.  

 Eftirfarandi sex atriði eru samansafn hugmynda úr ýmsum greinum 

fræðimanna sem ég hef safnað að mér við gerð lokaverkefnisins . Þessi sex atriði 

tel ég að leikskólakennarar geta stuðst við sem í starfi með fjölskyldum fatlaðra 

barna og ýtt undir samvinnu milli beggja aðila. 

 

1.  Sérmiðaða fjölskylduþátttöku fyrir hverja fjölskyldu. 

Þó að þátttaka fjölskyldna í daglegu starfi leikskólans sé ávallt til góðs er hún ekki 

alltaf forgangsatriði fyrir sumar fjölskyldur. Mikilvægt er að sýna fjölskyldum 

skilning og stuðning við að finna réttar áherslur í starfinu í samræmi við þann tíma 

og orku er hún hefur.(Van Haren & Fiedler, 2008). Vissulega getur tímaskortur 

verið hindrun í vegi árángursríks samstarfs en líklegast eru þó alltaf góðar ástæður 

fyrir þessu tímaleysi. Kennarar þurfa að átta sig á því að þótt foreldrar hafa ekki 

mikinn tíma fyrir leikskólastarfið þýðir það ekki áhugaleysi frá þeirra hálfu og   

það er hlutverk kennarans að koma á móts við foreldrana og finna lausn á 

vandamálinu.  

 

2. Viðurkenndu sérfræðiþekkingu fjölskyldunnar á barninu og byggðu samstarfið 

á styrkleikum hennar.  

Kennarar verða reglulega að stíga út úr ,,sérfræðings“ hlutverki sínu, mæta 

fjölskyldum á jafnréttisgrundvelli og viðurkenna að þær séu sérfræðingar þegar 

það kemur að börnum þeirra. Þetta er gert svo að tjáskiptin verði jöfn  á báða 
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vegu. Ef einungis er einblínt á veikleika og þær áskoranir sem fjölskyldan tekst á 

við en ekki styrkleika getur verið erfitt að stofna til trausts samstarfs (Turnbull & 

Turnbull, 2001; Olsen, Glenn 2008; Van Haren & Fiedler, 2008). 

 

3. Virtu og sýndu stuðning við ákvarðanir fjölskyldunnar.  

Ákvarðanataka er ákveðið ferli þar sem kennarar og foreldrar ásamt fjölskyldu 

koma saman og skiptast á hugmyndum, skoðunum, leysa vandamál og reyna að 

komast að sameiginlegri niðurstöðu um hvað er best fyrir barnið (Olsen, Glenn 

2008). Upp geta komið ósætti milli fjölskyldna og kennara. Í slíkum tilfellum 

getur lausnin falist í því að kennarinn skoði málið út frá sjónarhorni 

fjölskyldunnar. Ef ákvörðun fjölskyldunnar brýtur ekki í bága við velferð barnsins 

ætti leikskólakennarinn að leyfa fjölskyldunni að ráða ferðinni ef þess er nokkur 

kostur. Með því stuðlar kennarinn að því að styrkja fjölskylduna til að ráða sjálf 

fram úr eigin vandamálum (Van Haren & Fiedler, 2008).  

 

4. Taktu þátt í opnum umræðum við fjölskylduna. 

Grunnur árángusríks foreldrasamstarfs er talinn vera tvíhliða samsskipti þar sem 

allir þátttakendur eru jafningar og samstarfið einkennist af samvinnu. 

Upplýsingaflæði verður að vera tvíhliða, leikskólakennarar eiga að tjá 

foreldrunum frá viðeigandi, áreiðanlegum og nýjum upplýsingum svo þeir geti 

tekið meðvitaðar ákvarðanir og á móti veita foreldrarnir kennurunum upplýsingar 

um barnið og fjölskylduaðstæður þannig að þær upplýsingar geta verið notaðar í 

ákvörðunartökunni (Cornish, 2008; Turnbull & Turnbull, 2001 ). Tvívirk 

samskipti milli fjölskyldumeðlima og kennara gefa tilfinningu fyrir opnu 

umhverfi er  styrkir þátttöku allra í námi barnsins (Van Haren & Fiedler, 2008). 

 

5. Vertu traustsins og virðingar verðugur. 

Þetta eru tveir mikilvægustu þættirnir í góðu samstarfi við fjölskyldur. Svo lengi 

sem þú hefur gott traust á milli allra aðila þá mun samstarfið bera árangur (Van 

Haren & Fiedler, 2008). Traust ásamt virðingu og hreinskilni eru eiginleikar sem 

ýta undir árangursríkt foreldrasamstarf sem mun halda áfram að þróa sterk tengsl 

(Olsen, 2008).c 
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6. Taktu þátt í  góðu samstarfi og fagnaðu árangri fjölskyldunnar á öllum sviðum 

Það er mikilvægt að kennarar fagni öllum jákvæðum atvikum sem fjölskyldur 

barna með fatlanir takast á við sama hversu lítil þau atvik eru. Vinnu og 

hugmyndir fjölskyldumeðlima á að meta og fagna sigrum og þar með stuðla að 

framtíð sem er full af möguleikum (Van Haren & Fiedler, 2008). 

 

5.  Lokaorð 

Svo virðist vera að undirstaðan í  samstarfi heimilis og leikskóla sé sú sama 

varðandi fjölskylur fatlaðra og ófatlaðra barna. Þó er brýn þörf af hálfu 

leikskólakennarans að átta sig á ólíkum aðstæðum fjölskyldna og vera tilbúinn til 

að haga þjónustunni eftir þörfum og styrkleikum hverrar fjölskyldu fyrir sig. Til 

þess að ná þeim markmiðum sem foreldrarnir ásamt nánustu aðstandendum hafa 

sett barninu verða leikskólakennarar ásamt fjölskyldunni að vinna saman á 

jafnréttisgrundvelli þar sem, traust,virðing og tvíhliða samskipti eru undirstaða 

árangursríks samstarfs. 

 Í þessu lokaverkefni hef ég gert grein fyrir ýmsum hugmyndum til þess að 

stuðla að árangusríku samstarfi heimilis og skóla meðal annars fjölskyldumiðaðri 

þjónustu. Markmiðið með fjölskyldumiðaðri þjónustu er að aðstoða fjölskyldur 

við að takast á við sérstakar aðstæður sínar, efla foreldra og styðja þá til virkrar 

þátttöku í ákvarðanatöku um alla þjónustu í leikskólanum. Leikskólakennarar sem 

starfa samkvæmt fjölskyldumiðaðri þjónustu þurfa að gera sér grein fyrir því að 

foreldrar ásamt öðrum fjölskyldumeðlimum eru sérfræðingar varðandi reynslu, 

getu og áhuga barnsins. Því er fjölskyldan mikilvægasta auðlindin varðandi 

upplýsingar um það. Styrking fjölskylduheildarinnar verður þegar 

leikskólakennarar og fjölskyldur deila jafnt milli sín reynslu, þekkingu og 

kunnáttu til þess að komast að sameiginlegum niðurstöðum varðandi alhliða 

þroska barnsins. Fjölskyldukerfiskenninguna er hægt að nýta sem umgjörð í 

kringum starfið í leikskólanum og veita starfsfólki aukinn skilning á því að 

fjölskylduheildin er flókið gagnvirkt félagslegt kerfi þar sem þarfir, skoðanir og 

reynsla allra meðlima hafa áhrif á alla innan þess kerfis.  
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 Nauðsynlegt er að gott samstarf sé til staðar til þess að tryggja að barnið fái 

alla þá þjónustu sem það hefur þörf fyrir og rétt á. Það er í verkahring 

leikskólakennarans að ýta undir þetta samstarf og tryggja að fjölskyldan sé virkur 

þátttakandi á sínum eigin forsendum. Þessi greinargerð og drög að bæklingi ættu 

að veita leikskólakennurum þær upplýsingar varðandi vinnubrögð sem gætir að 

hagsmunum barnsins og þar af leiðandi hagsmunum fjölskyldunnar sem heildar.  
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