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Ágrip 

Ritgerð þessi byggist á rannsókn sem gerð var á vegferð tveggja drengja með ólíkar fatlanir úr 

leikskóla í grunnskóla og hvernig þeir upplifa smíðakennslu, hvernig þjónustan hlúir að þeim 

á þessum tveimur skólastigum og hvernig smíðakennslan mætir þörfum þeirra. Rannsóknin 

var framkvæmd með opnum viðtölum við foreldra tveggja drengja sem búa við ólíkar fatlanir, 

sérfræðinga innan skólans sem sjá um þeirra mál og einnig smíðakennarann við skólann. 

Þátttakendur voru valdir eftir að höfundar höfðu kennt þeim í æfingarkennslu við skólann.  

Helstu niðurstöðurnar sýna að misræmi er á þjónustu milli skólastiga. Skerðingin verður 

þegar farið er úr leikskóla yfir í grunnskóla annars vegar og úr grunnskóla í framhaldsnám 

hins vegar. Smíðakennsla virðist styrkja nemendur með sérþarfir félagslega og skiptir þá 

miklu máli. Augljóst er að krafa um aukna kennslu í verkmennt fyrir börn með sérþarfir er 

hávær. 
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Formáli 

Vinna við þetta lokaverkefni við Menntavísindasvið Háskóla Íslands er búið að reynast okkur 

mjög lærdómsríkt. Efni þess þróaðist jafn og þétt og breyttist jafnvel í viðtölum við 

viðmælendur okkar. Við viljum þakka þeim fyrir jákvætt viðmót og fyrir að hafa veitt okkur 

þær upplýsingar sem liggja til grundvallar vinnslu þessa verkefnis. Brynjari Ólafssyni 

þökkum við leiðsögnina og fyrir þá handleiðslu sem hann hefur veitt okkur í námi okkar. 

Stefáni Einari Stefánssyni þökkum við kærlega fyrir vandaðan yfirlestur og góðar ábendingar.  
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1. Inngangur 
 
Í smíðakennslu lærast hinar ýmsu aðferðir við vinnslu ólíkra efna. Einstaklingur öðlast þjálfun 

í að bera sig rétt að við vinnu, meta hvaða efni hentar best hverju sinni, hvaða vélar henta best 

við vinnuna og þar fram eftir götunum. Í stuttu máli öðlast einstaklingurinn hæfni til 

sjálfstæðra vinnubragða. B.Ed. verkefni þetta er unnið á lokaári við menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Stefna höfundar seinna meir á kennslu í smíðum á grunnskólastigi. Í náminu 

er hins vegar ekki gert ráð fyrir að búa verðandi kennara undir kennslu barna með sérþarfir. 

Þeim er ekki kennt hvernig taka skuli á móti þessum nemendum, hvernig best sé að laga 

kennsluna að þörfum þeirra og getu hverju sinni og hvernig þessir nemendur finna sig 

almennt inni í smíðastofunni. 

Þegar barn greinist með fötlun fylgja í kjölfarið miklar breytingar á lífi þess og aðstandenda 

þeirra. Að sjálfsögðu er mismunandi hvaða þjónustu einstaklingurinn þarf á að halda frá 

samfélaginu og ræðst það að mestu af þeirri fötlun sem hann býr við. Mikilvægt er að spyrja 

hvernig skólasamfélagið stendur sig þegar kemur að slíkri þjónustu. 

Höfundar fóru í fimm vikna æfingakennslu við skóla þar sem nemendur með sérþarfir 

blandast öðrum nemendum í verklegum greinum. Þessi æfingakennsla var mikil upplifun og 

merkilegt að sjá hversu dugleg og fljót þessi börn eru að laga sig að aðstæðum, jafnvel þó 

fötlun þeirra bjóði ekki svo auðveldlega upp á vinnu innan um slíkan fjölda tóla og tækja. 

Upplifunin var slík að höfundar tókust á hendur það verkefni að gera rannsókn á lífi tveggja 

einstaklinga með sérþarfir, hvernig þeir upplifa skólagönguna, muninn á bóklegu námi og 

verklegu, lífi þeirra fyrir grunnskólagöngu og hugmyndir þeirra um frekara nám. Þá hefur 

rannsóknin einnig beinst að þeirri spurningu hvernig þjónustu við þá hefur verið fylgt eftir 

milli skólastiga. Útfærslu og niðurstöður rannsóknar þessarar birtast hér í þessu B.Ed. 

verkefni.  
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2. Fræðilegar forsendur  
 
Í kafla þessum verður fjallað um skilgreiningar á fötlunum, einhverfu og heilalömun. Einnig 

verður farið yfir menntun án aðgreininar, kennslu barna með sérþarfir og námsgreinina 

hönnun og smíði.  

2.1. Skilgreining á fötlun  
 
Meðfædd truflun á miðtaugakerfi (taugaþroska) er oftast talin vera megin orsök fötlunar 

barna. Óþekkt áhrif á fósturþróun, litningagallar og aðrir erfðafræðilegir þættir eru líka taldir 

með algengustu orsakavöldum. Fötlun getur þó einnig verið afleiðing áfalls í fæðingu, slysa 

eða sjúkdóma sem valda varanlegum skaða á skynfærum, miðtaugakerfi eða stoðkerfum 

líkamans. Þroskaröskun getur því bæði verið meðfætt ástand eða áunnið. Röskunin veldur því 

að þroski og færni barnsins fer aftur frá því sem eðlilegt þykir og getur valdið barninu 

erfiðleikum í að aðlaga sig án aðstoðar að kröfum samfélagsins á uppvaxtarárunum. 

Einstaklingur er talinn búa við fötlun þegar hann þarf fjölþætta þjónustu, stóran eða allan 

hluta ævi sinnar vegna þroska- eða færniröskunar (Greiningarstöð ríkisins, e.d.). 

Á vef Mannréttindaskrifstofu Íslands má sjá skilgreiningu á fötlun sem Sameinuðu 

þjóðirnar vinna eftir. Þar segir meðal annars:  

 
… stofnunin [Sameinuðu þjóðirnar] álítur að fötlun sé samansafn fjölda mismunandi 

takmarkana sem eiga sér stað hjá hvaða þjóð sem er í hvaða landi sem er. Fólk getur verið 

fatlað á margan hátt: á líkamlegan eða andlegan hátt, vegna taugalegs skaða, læknisfræðilegra 

aðstæðna eða vandamála af geðrænum toga. Á skilgreiningin við um tímabundið jafnt sem 

viðvarandi ástand. Skilgreining Sameinuðu þjóðanna byggir á því að fötlunin sé fólgin í 

einstaklingnum sjálfum en ekki því umhverfi sem hann tilheyrir (Mannréttindastofa Íslands, 

e.d.). 

 

Hér á Íslandi eru réttindi fatlaðra tryggð í stjórnarskrá og almennum lögum.  Ísland er 

einnig þátttakandi í ýmiskonar alþjóðasamningum og yfirlýsingum sem snúa að málefnum 

fatlaðra. Í dag er mikil áhersla lögð á að fatlaðir einstaklingar njóti sömu tækifæra og ófatlaðir 

til þátttöku í hinu daglega lífi og gagnvart stofnunum samfélagsins. Í því felst meðal annars að 

þeir njóti sömu réttinda og aðrir einstaklingar í samfélaginu (Mannréttindastofa Íslands, e.d.). 
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2.2. Einhverfa (autism) 
 
Röskun í taugaþroska er talin aðal orsakavaldur einhverfu. Hún byrjar oft með afturför í 

þroska á aldrinum átján til tuttugu og fjögurra mánaða og í langflestum tilfellum eru einkenni 

hennar komin fram um þriggja ára aldurinn. Mismunandi birtingarform einhverfu eru 

skilgreind á einhverfurófi (autism spectrum disorder) og skiptist það í nokkur stig sem hvert 

segir til um alvarleika einhverfunnar. Birtingarformin geta verið allt frá vanþroska til 

félagslegra samskipta, léleg tjáskiptafærni og áráttukennd, sérkennileg hegðun. Aðrir flokkar 

utan einhverfunnar eru ódæmigerð einhverfa og Asperger heilkennið (Evald Sæmundsen, 

2008). 

Einhverfu er svo hægt að flokka eftir einkennum. Sumir einhverfir einstaklingar þróa 

með sér afburðagáfu á einhverju sviði. Til dæmis má nefna að til eru einhverfir einstaklingar 

sem geta sagt til um hvaða vikudag hver einasti mánaðardagur allra ára bar upp á. Þeir gætu 

sagt til um hversu margar bækur eru í hillunni á bókasafninu án þess að þurfa að telja þær, 

eins og venjan er fyrir okkur hin. Þeir geta einnig verið afburðagáfaðir á sviði tónlistar og 

annarra lista (Smith, T.E.C. Polloway E. Patton, J.R. og Dowdy, C.A., 2004). 

Einhverfa var í raun ekki viðurkennd sem fötlun fyrr en seint á 20. öld og það var ekki 

fyrr en um 1990 að einhverfa var sett í sérflokk innan IDEA (Individuals With Disabilities 

Education Act). Einhverfa er skilgreind á margvíslegan hátt en það er engin ein skilgreining 

sem notuð er almennt um allan heim (Smith, T.E.C. Polloway E. Patton, J.R. og Dowdy, 

C.A., 2004). 

Algengi einhverfu í íslenskum börnum er talin vera 0.6 prósent eða um 27 börn (af 

hverjum 4500 börnum) í hverjum árgangi. Hlutfall drengja í þessum hópi er mun meira eða 

þrír til fjórir drengir á móti hverri stúlku (Evald Sæmundsen, 2008). 

Einstaklingar með einhverfu hafa hver og einn mismunandi þarfir og miklu skiptir að 

hafa ávallt mismunandi áherslur í námi þeirra í huga. Mikilvægt þykir að þeir hafi sterka 

fyrirmynd og fái félagslega þjálfun. Þeir sem koma að námi og uppeldi barna með einhverfu 

verða að hafa marga kosti til að vinna úr. Þjálfa þarf upp eiginleika til þess að takast á við 

daglegt líf. Þeir eiginleikar verða að vera hagnýtir fyrir börnin, því börn með einhverfu munu 

einnig glíma við einhverfuna á fullorðinsárum (Smith, T.E.C. Polloway E. Patton, J.R. og 

Dowdy, C.A., 2004). 

Einhverfa hefur stundum verið sett í glansmyndaform í kvikmyndum og má þar nefna 

myndina Rain Man. Það gefur oft ranga mynd af einhverfu því að ekki hafa öll einhverf börn 
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þá ótrúlegu eiginleika sem lýst er í þessum myndum. (Smith, T.E.C. Polloway E. Patton, J.R. 

og Dowdy, C.A., 2004). 

2.3. Cerebral Palsy (heilalömun) 
 
Cerebral Palsy (hér eftir kallað CP) er hreyfihömlun sem orsakast vegna taugafrumuskemmda 

sem einstaklingur verður fyrir mjög snemma á lífsleiðinni.  Þessi tegund hreyfihömlunar er 

algengust meðal barna, og jafnframt algengasta hreyfihömlunin hér á landi (Sólveig 

Sigurðardóttir, 2003).   

Af hverjum þúsund nýburum á Vesturlöndum greinast tveir með CP.  Má því ætla að um 

átta til tíu nýburar á Íslandi greinist með þessa fötlun árlega (www.cp.is). 

Sú heilaskemmd sem einstaklingurinn verður fyrir af einhverjum orsökum er óafturkræf 

en með þjálfun og fjölbreyttum úrræðum er hægt að gera viðkomandi tækifæri til að lifa eins 

eðlilegu lífi og aðstæður leyfa (Smith, Patton og Dowdy, 2004).  

Áður var talið að rekja mætti orsakir CP til erfiðleika í fæðingu en nýlegar rannsóknir 

hafa bent til þess að skaðinn verði fyrir fæðingu, á meðan barnið er enn í móðurkviði. Þeir 

áhættuþættir sem taldir eru geta valdið CP eru meðal annars sýking á meðgöngu, storkugalli, 

súrefnisskortur í eða fyrir fæðingu, blæðing við heila á meðgöngu og stuttu eftir fæðingu, áfall 

móður á meðgöngu, eiturefni, notkun eiturlyfja, slys eða heilahimnubólga.  Fyrir- og léttburar 

eru í meiri áhættu að fá CP. Þeim er hættara við heilablæðingum og súrefnisskorti. Með betri 

þekkingu á áhættuþáttum er hægt að koma í veg fyrir þá með fyrirbyggjandi meðferðum. Má 

þar nefna ljósameðferðir við nýburagulu, öflugri meðferð gegn sýkingum og bólusetningu 

gegn rauðum hundum (Sólveig Sigurðardóttir, 2003).   

Vöðvaspenna einstaklingsins, eðli hreyfinga og útbreiðsla einkenna stýrir því í hvaða 

flokki CP hann lendir. Spastísk lömun er algengust (70-80%) en þá er vöðvaspenna í 

líkamanum óvenju mikil. Þeir meginflokkar sem gefnir eru upp á vef Félags CP á Íslandi  

(www.cp.is) eru eftirfarandi: 

Helftarlömun (hemiplegia): Fötlun að mestu bundin við aðra hlið líkamans. Lömunin 

yfirleitt meiri á handlegg en fótlegg.  

Tvenndarlömun (diplegia): Fötlunin er í öllum líkamanum en er þó alvarlegri í 

fótleggjum. Einstaklingurinn getur haft nokkuð góða stjórn á handleggjum og efri parti 

líkamans.  

Fjórlömun (quadriplegia): Þessi flokkur fötlunarinnar er talinn alvarlegastur. Fötlunin 

nær til allra útlima, bolsins, hálsins og vöðva á munnsvæði (varir, tunga, kok). Einstaklingur 
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sem glímir við þennan flokk CP nær yfirleitt ekki að ganga og mun þarfnast hjálpar við allar 

daglegar athafnir á lífsgöngunni (Félag CP á Íslandi, e.d.). Nokkrir aðrir sjaldgæfir flokkar eru 

einnig til en ekki verður fjallað um þá nánar hér.  

CP veldur því að vöðvaspenna í líkama einstaklingsins er annað hvort há eða lág. 

Annars vegar er talað um lága vöðvaspennu þegar vöðvarnir eru stífir og stuttir. Hins vegar er 

um háa vöðvaspennu að ræða þegar vöðvar eru of slakir. CP geta fylgt aðrir kvillar. Má þar 

nefna greindarskerðingu, flog, sjón- og heyrnarskerðingu og náms- og talörðugleika (Gersh, 

1998 bls:4-5). Auk þessara fylgifatlana eru óeðlileg skynúrvinnsla og skynjun, lítil stjórnun á 

munnvatnsflæði, vaxtarröskun, þvagleki og ýmis vandamál sem tengjast beinum og liðum 

(Félag CP á Íslandi, e.d.). 

2.4 Aðalnámskrá grunnskóla og lög um grunnskóla 
 
Í lögum um grunnskóla (2.gr.) segir að hlutverk grunnskólanna í samvinnu við aðrar 

grunnstoðir í lífi nemenda sé að stuðla að alhliða þroska allra þeirra og þjálfa þá til þátttöku í 

almennu samfélagi. Starf þeirra skal vera meðal annars unnið á grundvelli jafnréttis, 

umburðarlyndis, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Grunnskólunum er einnig 

ætlað að haga starfi sínu í sem bestu samræmi við þarfir og stöðu nemenda sinna og stuðla að 

þroska þeirra og velferð (nr.91/2008). 

Aðalnámskrá grunnskóla segir: 

 
Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og 

þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Grunnskólar eiga að taka við öllum 

börnum hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til líkama og sálar, félagslegt og 

tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. Þetta á við um fötluð börn og ófötluð, 

afburðagreind og greindarskert og allt þar á milli, börn úr afskekktum byggðarlögum, börn úr 

minnihlutahópum sem skera sig úr hvað varðar mál, þjóðerni eða menningu. Grunnskólum er 

skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt. 

Samkvæmt lögum eiga allir nemendur rétt á námi við hæfi í grunnskólum og 

sveitarfélögum er skylt að sjá öllum nemendum fyrir viðeigandi námstækifærum. Stefna 

stjórnvalda er sú að fatlaðir nemendur stundi nám með öðrum nemendum eftir því sem kostur 

er. Á grunnskólastigi eiga allir nemendur rétt á að stunda skyldunám í heimaskóla nema 

foreldrar og sérfræðingar skóla meti aðstæður nemandans þannig að honum sé fyrir bestu að 

vera í sérskóla eða heilsu hans sé þannig farið að ekki verði komist hjá vistun fjarri heimili. 

Aðalnámskrá grunnskóla lýsir helstu áhersluatriðum í menntun barna og unglinga á 

skólaskyldualdri.  

(Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 6). 
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Hér sést glöggt að leitast er við að koma til móts við alla skjólstæðinga 

grunnskólakerfisins. Grunnskólunum ber skylda til að sinna þörfum nemenda sinna og koma 

þeim til mennta á sem farsælastan hátt. Þeim ber einnig skylda til þess að sjá nemendum 

sínum fyrir viðeigandi námstækifærum. Búi nemandi við aðstæður af því tagi að honum sé 

fyrir bestu að sækja sérskóla skal honum séð fyrir úrræðum sem honum hentar í þá veru 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). 

2.5 Menntun án aðgreiningar 
 
Undirbúningur fyrir skólagöngu barns hefst strax í leikskóla þegar samstarf milli mikilvægra 

grundvallarstoða í lífi þess hefst. Meðal þessara grunnstoða eru leikskólinn, grunnskólinn, 

fjölskylda barnsins og ekki má gleyma öðrum stofnunum sem sinnt hafa barninu frá fæðingu 

(Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008). 

Menntun án aðgreiningar felur í sér að allir nemendur hafi jöfn tækifæri til náms og ef 

nemandi hefur sérþarfir á kennarinn að eiga kost á að fá aðstoð inn í bekkinn. Í þeim bekkjum 

eru nemendur á sama aldri að leggja stund á sama nám en nemendur með sérþarfir fá til þess 

aðstoð eftir þörfum. Námið er svo lagað að þörfum hvers og eins (Giangreco, M.F. Cloninger, 

C.J. og Iverson, V.I.1998). Skólinn reynir þannig að svara þörfum allra nemenda með því að 

leitast við að aðlaga námskrána að hverjum og einum og veita öllum jöfn tækifæri til náms 

(Fredickson og Cline, 2002). 

Í Salamancayfirlýsingunni kemur einnig fram að skóli án aðgreiningar verður að taka 

tillit til ólíkra þarfa og aðstæðna nemenda sinna og bregðast við þeim þannig að öllum sé 

tryggð vönduð kennsla. Þar segir einnig að nám án aðgreiningar sé virkasta leiðin til að virkja 

samstöðu meðal nemenda með sérþarfir og skólafélaga þeirra (Menntamálaráðuneytið, 1995).  

Nemandi verður að eiga kost á sérkennslu ef nám í blönduðum bekk hentar þörfum hans 

ekki. Með sérkennslu er ekki átt við ákveðinn stað, heldur þjónustu sem nemendur hafa kost á 

að nýta sér, séu engar aðrar námsleiðir færar. Mikilvægt er þó að hafa í huga að menntun án 

aðgreiningar er ekki síður ófötluðum börnum í hag en hinum fötluðu, þar sem umgengni við 

börn með sérþarfir er þeim mikilvæg reynsla (Giangreco, M.F. Cloninger, C.J. og Iverson, 

V.I., 1998). Ef litið er aftur til Salamancayfirlýsingarinnar má sjá að það á að vera 

undantekning að barn sé sent í sérskóla, varanlega sérdeild eða sérbekk innan skólans. Þau 

úrræði á aðeins að nota þegar ljóst er að nám í almennum bekk fullnægir ekki 

menntunarlegum eða félagslegum þörfum barnsins (Menntamálaráðuneytið, 1995).  
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Skóli án aðgreiningar er mikilvægur til þess að fólk með fötlun fái að njóta sömu 

réttinda og annað fólk þar sem báðir hóparnir tilheyra sama samfélagi. Það skiptir þó máli að 

bekkjarfélagarnir þekki til vandamála nemandans með sérþarfirnar og geri sér grein fyrir hvað 

veldur þeim. Þá eru þeir líklegri til að taka viðkomandi með jafnaðargeði og vilja til þess að 

leiðbeina. Mikilvægt er að gera foreldrum annarra nemenda grein fyrir hömlunum 

samnemenda barna þeirra og hvers vegna starf án aðgreiningar henti vel. Nauðsynlegt er að 

átta sig á því að börn með sérþarfir hafa svipuð áhugamál og ófötluð börn og sömu hlutir 

vekja áhuga þeirra þó félagsleg einangrun sé samt sem áður oft fylgikvilli fatlana (Halla 

Ómarsdóttir, 1992). 

Freyja Haraldsdóttir (2008) segir í grein sinni sem birt var í tímaritinu Þroskahjálp að sú 

hugmynd sem felur það í sér að skólar aðgreini börn með sérþarfir frá öðrum nemendum heyri 

brátt sögunni til. Nú hafi breytt og bætt stefna tekið við sem feli í sér hugmyndina um skóla 

án aðgreiningar. Freyja nefnir einnig að mikilvægi hans felist einna helst í því að gera börnum 

með sérþarfir mögulegt að spegla sig í samnemendum sínum og jafnöldrum. Með því mótar 

skólinn nemendur sína og æfir þá í þátttöku í hinu almenna samfélagi. Með fjölbreyttum 

nemendahópi skapast fjölbreyttar aðstæður þar sem hver og einn finnur hvað honum hentar og 

lærir á reglur og markalínur samfélagsins í leik og starfi. 

Verkleg kennsla virðist henta vel til að örva félagslega þætti náms. Í bóklegri kennslu 

reynir meira á að kennarinn örvi þessa sömu þætti. Þema- og samvinnuverkefni sem og 

almenn verkleg kennsla henta best til félagslegrar örvunar. Þar reynir mikið á samvinnu innan 

hópsins og fá nemendurnir mikið út úr slíkri samveru. Hafa skal í huga að börn læra hvert af 

öðru. Með blöndun í skólastofunni gefst nemanda með sérþarfir kostur á að umgangast 

jafnaldra sína á sömu forsendum. Kennarinn hefur samt mikið um það að segja hvernig 

blöndun tekst til í kennslustofunni. Til þess að hún beri árangur þarf barnið með sérþarfirnar 

líka að sitja sem flesta tíma yfir skóladaginn með bekkjarfélögunum. Gera þarf öllum grein 

fyrir því að nemandinn er í skólastofunni á sömu forsendum og aðrir (Halla Ómarsdóttir, 

1992). 

Skóli án aðgreiningar hefur í mörgum tilvikum aukið menntunarleg tækifæri barna með 

sérþarfir. Þá hafa félagsleg tengsl þeirra tekið stakkaskiptum. Vinna með nemendum með 

sérþarfir krefst aukinnar menntunar kennara og mikilvægt er að þeir átti sig á þörfum 

nemenda sinna og lagi sig að þeim (Day og Hurwitz, 2001). 

Námslega og félagslega er skóli án aðgreiningar talinn vera betri kostur en sérkennsla 

fyrir flesta nemendur. Hins vegar hefur það sýnt sig að nemendurnir fá betri fræðslu í 

hefðbundinni sérkennslu. Oft er talið að til þess að komast af í okkar samfélagi sé best fyrir 
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fatlaða að fá sömu kennslu og aðrir nemendur til þess að venjast ekki undanþágum 

(Fredickson og Cline, 2002).  

2.6 Kennsla barna með sérþarfir 
 
Árið 1994 komu fulltrúar 92 ríkja saman og 25 alþjóðlegra samtaka á ráðstefnu UNESCO á 

Salamanca á Spáni. Þar var sett saman rammaáætlun um menntun barna með sérþarfir. Þar 

kemur fram að nauðsynlegt sé að koma til móts við þarfir allra nemenda og að styðjast þurfi 

við kennsluaðferðir sem sannað hafa gildi sitt og öll börn geta notið góðs af. Í yfirlýsingunni 

kemur einnig fram að: „...allir skólar eigi að taka við öllum börnum, hvernig sem á stendur 

um atgervi þeirra til líkama eða sálar, félagslegt og tilfinningalegt ástand eða málþroska....“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 15).  

Í 17. grein laga um grunnskóla kemur eftirfarandi fram: 

 
 Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án 

aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis. 

 Nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða 

félagslegra örðugleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðra, nemendur með 

leshömlun, langveikir nemendur og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á 

sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir. 

 Nemendur sem að mati læknis geta ekki sótt skóla vegna slyss eða langvarandi veikinda 

eiga rétt til sjúkrakennslu annaðhvort á heimili sínu eða á sjúkrastofnun. Sjúkrakennsla er á 

ábyrgð viðkomandi sveitarfélags. 

 Telji foreldrar barns, skólastjórar, kennarar eða aðrir sérfræðingar að það fái ekki notið 

kennslu við sitt hæfi í almennum grunnskóla geta foreldrar sótt um skólavist fyrir barnið í 

sérúrræði innan grunnskóla eða í sérskóla (nr.91/2008). 

 

Í dag leitast flestir skólar við að starfa samkvæmt stefnu þeirri sem nefnd er: skóli án 

aðgreiningar. Kennarar verða því að vera tilbúnir til að starfa með blandaðan hóp nemenda 

þar sem einn eða fleiri nemendur búa við sérþarfir. Þarfirnar geta verið af ýmsu tagi og á 

ólíkum stigum. Nú til dags hafa kennarar kost á að viðhalda og auka við þekkingu sína á 

fötlunum. Það er meðal annars hægt að gera í samvinnu við sérkennslukennara og aðra 

sérfræðinga. Aukin þekking er bæði kennurum og nemendum í hag (Day og Hurwitz, 2001). 

Lagalega séð eru börn talin með sérþarfir ef þau þurfa á sérkennslu að halda vegna 

áberandi meiri erfiðleika við nám en jafnaldrar þeirra, eða vegna fötlunar sem aftrar þeim frá 

því að geta nýtt sér aðstöðu í hefðbundnu námsumhverfi (Fredickson og Cline, 2002). 
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Börn með sérþarfir hafa mismunandi þarfir, veikleika og styrkleika. Mikilvægt er að 

samstarf allra þeirra sem koma að uppfræðslu þeirra sé gott. Samræður og fundir með 

foreldrum, kennurum og öðrum þeim sérfræðingum sem vinna með nemandanum, getur 

varpað ljósi á það sem betur má fara þegar að menntun hans kemur. Þannig gefst góður kostur 

á að styðja og ýta undir viðkomandi í kennslustundum og öðrum þáttum sem eiga sér stað 

innan kennslustofunnar (Bigge, JL., 1999). 

Þó svo að kennarar vinni ekki allir með nemendum með sérþarfir er samt sem áður 

nauðsynlegt að þeir hafi skilning og þekkingu á þessum fötlunum og hvernig best sé að mæta 

þörfum þeirra nemenda sem eiga við þær að stríða (Smith, T.E.C. Polloway E. Patton, J.R. og 

Dowdy, C.A., 2004).  

Nemandi með sérþarfir getur verið afburðanemandi á vissum sviðum. Sem dæmi má 

nefna að nemandi með ákveðna vangetu til náms getur átt vandalaust með að leysa þrautir 

sem taka til líkamlegrar getu (Day og Hurwitz, 2001). 

Ef sérstaklega er litið til listgreina má segja að þær geti talist mjög mikilvægar fyrir börn 

með fatlanir þar sem breidd þeirra og fjölbreytni er mikil. Nemandanum gefst kostur á 

persónulegri tjáningu í greininni og um leið tækifæri til að vinna með lík verkefni og 

bekkjarfélagar sínir. Smíðavinna getur reynst sumum nemendum með fötlun erfið, en með 

útsjónarsemi er hægt að útfæra verkefnin eftir þörfum. Verkfæri sem nauðsynleg eru í 

verkefnin henta þeim ekki alltaf og verður því að aðlaga tæknina að getu þeirra. Stuðla verður 

að þeirri aðlögun skref fyrir skref og finna út hvaða verkfæri henta hverjum nemanda og 

jafnvel útfæra verkfærin eftir þörfum. Þannig er þeim gert mögulegt að taka þátt í flestum 

verkgreinum (Day og Hurwitz, 2001).  

Með því að velja verkefni við hæfi getur kennarinn ýtt undir ákveðnar hreyfingar hjá 

nemandanum og þá verður tilgangur verkefnanna einnig að vera augljós í huga hans. 

Markmiðasetning með hverju verkefni er mikilvæg til þess að nemandinn hafi eitthvað að 

vinna að (Atack, S.M. 1980).  

Hafa verður styrkleika og veikleika kennarans og nemandans í huga þegar að 

skipulagningu og framkvæmd kennslu kemur. Þannig er hægt að haga kennslunni eftir stöðu 

nemandans. Fötlun getur gert það að verkum að nemandi hafi einstaka veikleika innan 

kennslustofunnar. Það er því afar mikilvægt að kennarinn geri sér grein fyrir hverjir þeir eru 

og hvernig mögulegt er að breyta og aðlaga kennsluna nemandanum. Þannig stuðlar hann að 

besta mögulega árangri og velgengni hans í námi (Bigge, 1999). 

Fylgjast þarf með framförum nemandans og er kennarinn í góðri stöðu til þess. Þó getur 

verið nauðsynlegt til þess að hægt sé að meta sérstakar áherslur, að kalla til sérfræðinga á því 
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sviði. Mikilvægt er að gera reglulega stöðumat á framförum nemenda til að hægt sé að móta 

starfið að nemandanum (Wolery og Wilbers, 1994). 

Eftir því sem nemandi og kennari vinna lengur saman, verður samstarfið auðveldara. 

Kennarinn áttar sig á hvar mörk nemandans liggja og hagar námi hans eftir því (Atack, 1980). 

2.7 Hönnun og smíði 
 
Námsgreinin hönnun og smíði er ekki nýjung í námskrá grunnskólanna. Hún hefur verið 

kennd í skólum landsins nánast frá upphafi. Það má ætla að hún sé ein elsta námsgrein 

sögunnar því að hún byggir á rótgrónum hefðum. Nemandanum er kennt handbragð sem til 

hefur orðið af árþúsunda þróun og fær nemandinn að tengja saman fortíð, nútíð og framtíð í 

vinnu sinni. Greininni er ætlað að ýta undir skapandi starf með áherslu á verkmennt og hefur 

hún þróast í samræmi við þær kröfur og áherslur sem samfélagið setur. Verkmennt þjálfar 

nemandann í sjálfstæðum vinnubrögðum þar sem hann tileinkar sér sígilt handbragð sem 

mikilvægt er að allar kynslóðir afli sér þekkingar um. Smíði kennir nemandanum að nýta sér 

það efni sem til er í umhverfinu til að hanna, útfæra og þróa hugmyndir sínar. Þessi námsgrein 

þjálfar hug og hönd og sjálfstæði namandans, hann lærir að þekkja vinnuferla og eðli 

vinnunnar og þess efnis sem hann notar. Að fá hugmynd, fullmóta hana og framkvæma er 

mikilvægt ferli fyrir nemandann þar sem hann lærir á vinnuferlið og hvernig hlutir verða í 

rauninni til. Verkmennt undirbýr nemandann undir þátttöku í almennu samfélagi þar sem 

hann lærir að meta og bæta umhverfi sitt á hagnýtan hátt.  Nemandinn mun í framtíðinni taka 

þátt í atvinnulífi samfélagsins og er smíðakennsla góður undirbúningur fyrir þá þátttöku þar 

sem það byggist mikið á tæknilegri þekkingu og hugmyndavinnu. Ekki má gleyma að 

smíðavinna getur orðið hluti af tómstundum nemandans, nú og í framtíðinni. Hún gerir 

nemandanum kleift að vinna á skapandi hátt og þannig fengið útrás fyrir sköpunargáfu sína og 

sköpunargleði (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Guðmundur Finnbogason (1903) var mikilsmetinn menntamaður í íslensku samfélagi 

og var fenginn til þess að kynna sér mennta- og uppeldismál erlendis. Afrakstur þeirrar vinnu 

var ritið Lýðmenntun en það markaði tímamót í íslenskri alþýðumenntun. Í kafla sínum um 

handavinnu fjallar Guðmundur meðal annars um skólaiðnað (bls.101-105) sem myndi í dag 

teljast til hönnunar og smíði og textílmenntar og heimilisfræði. Drengjum var ætlað að sækja 

smíðar og stúlkum textílmennt og heimilisfræði. Í kaflanum um handavinnu má glöggt greina 

að mikilvægi skólaiðnaðar er Guðmundi hugleikið. Skólaiðnað á að kenna börnum eins fljótt 
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og auðið er til að virkja og æfa skynnæmi þeirra og fingrafimi, sér í lagi vegna þess að börn 

eru starfsfýsin. Um tilgang smíðakennslu segir eftirfarandi: 

 
„Tilgangurinn með því að kenna skólaiðnað er auðvitað ekki sá að nemendur geti á 

eftir orðið smiðir, án frekari undirbúnings, heldur hitt, að kenna þeim að beita 

skynfærum sínum, hug og hönd í sameiningu, kenna þeim að nota algengustu 

verkfæri, kenna þeim að vinna í eðlilegum og hollum stellingum og láta þá verða 

aðnjótandi þeirra uppalandi áhrifa sem nú hafa verið tekin fram. En auðvitað er þessi 

kennsla besti undirbúningurinn fyrir þá er síðar verða iðnaðarmenn. Auk þess er hún 

besta ráðið til þess að ganga úr skugga um, í hverjum smiðsnáttúran býr, því vér 

lærum að þekkja hæfileika vora við að nota þá“ (bls.103). 

 

Í orðum Guðmundar birtist hugsjón sem gæti vel átt við enn í dag og passar nokkuð 

vel við það sem kom fram hér að ofan og unnið er uppúr Aðalnámskrá grunnskóla (2007). 

Mikilvægt þótti að smíðakennslan skildi nýtt í að búa til einhverja hluti sem eitthvert gagn 

væri að. Flestum foreldrum þætti það gleðilegt að börn þeirra þjálfuðust í iðn sem þessari og 

ekki skemmdi það fyrir ef hlutirnir væru nytsamlegir. Guðmundur nefnir að skólaiðnaður bæri 

með sér nokkurn aukakostnað í formi efniviðar, áhalda og húsnæðis. Í stuttu máli má því 

segja að rit Guðmundar sé ekki erfitt að staðfæra til nútímans, því þar er margt að finna sem 

enn í dag er talið gott og gilt (Guðmundur Finnbogason, 1903). 

Jón Þórarinsso,n skólastjóri og frumkvöðull í alþýðumenntun, vitnar í grein sinni um 

skólaiðnað í marga fræðimenn. Hér á eftir verður stiklað á stóru um þau helstu atriði er hann 

dró fram í grein sinni Um kennslu í skóla-iðnaði, er birt var í Tímariti um uppeldi og 

menntamál árið 1891.  

Jóni fannst mikið til orða Amos Comeniusar og John Locke koma þar sem þeir tala um 

mikilvægi handavinnu í skólum. Leit hann ekki síst til þeirra orða þar sem áréttað er 

mikilvægi þess að nemandinn fái tækifæri á að finna hvað honum hentar og til þess að líta upp 

úr bókunum. Smíðakennsla veiti börnum fjölbreytni og hreyfingu. Smíði sameinar einnig hug 

og hönd og veitir sælu og gleði. Í þessu sambandi nefnir Jón kennimanninn Rousseau. Jón 

minnist á hugmyndir fræðimannsins Basedow, sem einnig snerust um mikilvægi 

verkmenntunar. Jón segir Basedow hafa talið mikilvægt að hafa jafnvægi milli bóklegs og 

verklegs náms, vegna þess að menn sem ekki læra öðurvísi en af bókum munu aldrei að hans 

mati gera annað en að lesa og skrifa (Jón Þórarinsson, 1891). 

Þá minnist Jón á umfjöllun Dr. Uno Cygnæus, sem kom af stað svokallaðri „slöjd“ öldu er 

breiddist út um Norðurlöndin og síðar um allan heim. „Slöjd“ stendur fyrir alla þá handavinnu 
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í skólum sem bæði ýtir undir andlegt og líkamlegt uppeldi nemandans. Það var svo út frá 

þessari öldu sem að á níunda áratug nítjándu aldar var byrjað að líta á handavinnu, líkt og 

bóknám, sem menntandi lið í skólastarfinu og mætti í framhaldi af því líta á „slöjd“ sem eins 

konar skólaiðnað, andstætt því sem fram fer innan heimilisins (Jón Þórarinsson, 1891). Þess 

má einnig geta að Guðmundur Finnbogason vann rannsókn sína á alþýðumenntun á 

Norðurlöndunum og hefur án efa orðið fyrir áhrifum þessarar handiðnaðarbyltingar sem átti 

sér stað á þessum árum. Verkefnið var stutt af Alþingi og olli straumhvörfum á sviði 

menntamála hérlendis (Guðmundur Finnbogason, 1903). 

Út frá skólaiðnaðinum talar Jón svo um að í honum felist að nemendur séu látnir búa 

til alls kyns hluti sem gagn sé af og þar af leiðandi flettist heimilisiðnaðurinn inn í 

skólaiðnaðinn. Því geti þó ekki verið öfugt farið (Jón Þórarinsson, 1891). Guðmundur 

Finnbogason (1903) nefnir þessi atriði og greinilegt að hann hefur litið til Jóns í skrifum 

sínum. 

Að lokum leggur Jón áherslu á að afrakstur smíðavinnu barnanna sé ekki það 

mikilvægasta, heldur ferlið sem þau ganga í gegnum við þá vinnu því af því læri þau mest. 

Tilgangurinn með vinnunni felur í sér að kenna barninu þolinmæði og sjálfstæð vinnubrögð 

og út frá því að læra að meta vinnuna sem slíka.  
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3. Aðferð  
 
Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknarspurningarnar sem lagðar voru til grundvallar við 

þessa rannsókn. Upplýsingar um viðmælendur og val á þeim, börn viðmælenda og hvernig 

unnið var úr þeim gögnum sem safnað var. Gögnum þessum var safnað með viðtölum. 

3.1 Rannsóknarspurningar 
 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða þjónustu við börn með sérþarfir milli skólastiga og 

hvaða gildi smíðakennsla hefur fyrir þau. Kannað var hvort foreldrar barna með sérþarfir 

finnist smíðakennsla hafa gildi fyrir börn þeirra og hvort þau hafi vitneskju um hvernig þeim 

reiðir af í kennslustundum.   

3.1.1 Rannsóknarspurningarnar: 
 
1. Hvert er mat viðmælenda á þjónustu við börn með sérþarfir á milli skólastiga?  

2. Hvaða gildi hefur smíðakennsla fyrir börn með sérþarfir? 

3. Hvað tekur við að lokinni grunnskólagöngu hjá nemendum með sérþarfir? 

4. Hver er munurinn á gildi bóknáms annars vegar og verknáms hins vegar, fyrir börn með 

sérþarfir að mati viðmælenda? 

 

Skólaskylda nær til allra barna, fatlaðra og ófatlaðra sem hvert og eitt á rétt á námi við sitt 

hæfi.  Fylgjast þarf vel með námi fatlaðra barna og allar stoðir skólakerfisins þurfa að vera 

meðvitaðar um þarfir þeirra. Því völdum við að taka viðtöl við foreldra barnanna, 

smíðakennara þeirra, sérkennslukennara og þroskaþjálfa. 

Eigindleg aðferðafræði var að okkar mati besta nálgunin við þetta verkefni því þannig 

töldum við okkur fá hnitmiðaðri og víðtækari svör. Megindlegar aðferðir hefðu án efa gefið 

okkur staðlaðri svör en eigindleg nálgun. Okkar aðferð má lýsa þannig að við útbjuggum 

spurningar sem við studdumst við í þeim viðtölum sem við tókum. Má því segja að um hálf 

opin viðtöl hafi verið að ræða. Upplýsingunum úr þessum viðtölum var skipt í flokka sem við 

unnum svo niðurstöðurnar út frá.   

Til að fá svör við þessum rannsóknarspurningum sömdum við spurningar sem við 

notuðum í viðtölum okkar. Spurningarnar má sjá í viðauka. 
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3.2 Aðferðir  
 
Við tókum opin viðtöl við fimm viðmælendur. Móður einhverfs drengs og foreldra drengs 

með heilalömun, kennara þeirra beggja og þroskaþjálfa.  

Drengirnir voru valdir með ólíkar fatlanir þeirra í huga. Annar er mjög líkamlega fatlaður en 

hinn er andlega heftur. Var sá háttur hafður á til að við fengjum mismunandi sjónarhorn á 

gildi smíðakennslu barna með sérþarfir. Ásamt þessu vildum við fá upplifun smíðakennarans 

á því að kenna börnum með sérþarfir.  

3.2.1 Framkvæmd og úrvinnsla 
 
Kjörsvið okkar við menntavísindasvið Háskóla Íslands er hönnun og smíði. Vegferð nemenda 

með sérþarfir er ólík annarra nemenda og fýsti okkur að kynna okkur þessa vegferð frá 

leikskóla yfir í grunnskóla og þaðan í framhaldsnám. Áhugi á rannsóknarefninu kviknaði 

meðan á vettvangsnámi á kjörsviði stóð. Við unnum þá með blönduðum hópi nemenda þar 

sem fleiri en einn nemandi bjó við einhvers konar fötlun. Með sínum einstöku hæfileikum 

sýndi móttökukennarinn í vettvangsnáminu að allir nemendur geta með réttum stuðningi og 

úrræðum notið smíðakennslu.  

Eigindleg aðferðafræðileg nálgun var notuð við þessa rannsókn. Með því töldum við 

okkur fá nákvæmastar upplýsingar um rannsóknarviðfangsefni okkar. Við töldum einnig að 

megindlegar tölulegar niðurstöður gæfu ekki eins sanna mynd af viðfangsefninu og eigindleg 

nálgun gæfi. Þátttakendur í eigindlegum rannsóknum eru færri, en svörin verða opnari og gefa 

oft nákvæmari og margvíslegri vísbendingar. Við kusum að taka opin viðtöl þar sem þau gefa 

yfirleitt ítarleg og opinská svör frá viðmælendum. Rannsakandinn hvetur viðmælendur til að 

tala og spyr svo dýpri spurninga um það sem hann vill fá frekari upplýsingar um.   

Þar sem við vildum að sjónarhorn okkar á viðfangsefnið hefði sem víðasta útsýn 

völdum við að taka viðtöl við foreldra drengjanna, kennara þeirra, þroskaþjálfa og sérkennara. 

Fötluð börn hafa sama rétt og önnur til náms í almennum skóla, en raddir þeirra eru oftar en 

ekki lágværar og lítt uppi á borðum. Við teljum hagsmuni þeirra og val á námi skipta miklu 

máli. 

Lögðum við upp með spurningar sem við sömdum með það fyrir sjónum að fá sem 

mestar upplýsingar um hagi drengjanna og hvort foreldrum þeirra finndist smíðakennsla hafa 

gildi fyrir þá. Spurningarnar voru opnar og gáfu kost á opnum svörum í formi samtals. Þannig 

gafst rannsakendum kostur á að spyrja ítarlegar þegar svo bar undir. Viðtölin við foreldrana 

voru tekin á heimili þeirra svo umhverfið væri óþvingað og sem þægilegast. Viðtölin við aðra 
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viðmælendur fóru fram í byggingu skólans sem drengirnir ganga í. Upplýst samþykki var 

fengið hjá skólayfirvöldum, kennurum, þroskaþjálfa og foreldrum drengjanna. Þeim var gerð 

grein fyrir því hvar og hvernig niðurstöður yrðu birtar og notaðar.  

Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki og þau svo kóðuð og flokkuð eins og eiginlegar 

rannsóknaraðferðir segja til um. Þannig var auðvelt og þægilegt að vinna skipulega úr þeim 

upplýsingum sem söfnuðust í viðtölunum.  

3.3 Drengirnir 
 
Drengirnir sem rannsóknin náði til ganga báðir í sama skóla og hafa því sömu aðstöðu og 

sama smíðakennara. Annar byrjaði í skólanum í öðrum bekk en hinn hefur gengið í sama 

skóla alla sína skólagöngu. Nöfn barna og viðmælenda mun hvergi koma fram. Nöfnum allra 

viðmælenda hefur verið breytt til að halda trúnaði við þá. 

Óttar greindist með einhverfu um tveggja ára aldurinn. Óttar er nú í sérdeild en fylgir 

fjórða bekk í verkgreinum. Samkvæmt aldri ætti hann að vera í sjötta bekk.  

Stefán greindist með CP (heilalömun) á öðru aldursári. Hann gengur alfarið í 

almennan bekk en fylgir sínum námshraða. Stefán er nú í áttunda bekk. 

Guðrún kennir fjórða til níunda bekk smíði og þar af leiðandi báðum drengjunum.  

Hún hefur víðtæka reynslu og mikinn áhuga á kennslunni. 

Sigurborg sinnir öllum málum Stefáns.  Hún er menntaður þroskaþjálfi og er á leiðinni 

í viðbótarnám á því sviði.  Hún hefur fylgt Stefáni frá leikskólaaldri.   

Sara sinnir þeirri kennslu sem Óttar sækir.  Hún er deildarstjóri sérdeildar skólans og 

er menntaður þroskaþjálfi, auk þess er hún með kennararéttindi.  Hún hefur sinnt málum 

Óttars frá upphafi skólagöngu hans. 
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4. Samantekt  
 
Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. 

4.1  Skólinn 
 
Skólinn er almennur borgarskóli á höfuðborgarsvæðinu. Hann er dæmigerður fyrir skóla á 

þessu svæði. Hann sækja 515 nemendur í 21 bekkjardeild ásamt sérdeildum. Við skólann 

starfa 113 starfsmenn, 72 kennarar (þar af 5 stundakennarar) og 41 annar almennur 

starfsmaður (þar af 7 þroskaþjálfar). Í skólanum eru 5 sérdeildir.  

1. Deild fyrir nemendur með þroskaraskanir (29 nemendur). 

2. Móttökudeildir fyrir nýbúa (21-30 nemendur). 

3. Fjölgreinanám (12 nemendur). 

4. Fjöltækninám fyrir nemendur 9. og 10. bekkjar (4-6 nemendur). 

5. Fjölgreinadeild fyrir nemendur á framhaldsskólastigi. 

Í þremur síðastnefndu deildunum (20 nemendur) er sérstaklega lögð áhersla á verklega 

kennslu. 

Við skólann er lögð áhersla á þroska hvers nemanda fyrir sig og er skólinn meðal 

annars virkur í atferlismótun barna með einhverfu. Skólinn vinnur með SMT eða innleiðingu 

jákvæðrar skólafærni.   

Skólabyggingin er ný og aðgengi er því nokkuð gott. Ýmsir þættir hefðu þó mátt betur 

fara við hönnun hans. Má þar nefna að skólinn er á tveimur hæðum og lyftur aðeins í 

sitthvorum enda hans en engin í miðrými. Nemendur í hjólastólum þurfa því að fara skólann á 

enda til að komast milli hæða. Kennslustofurnar eru margar hverjar litlar og hreyfirými 

nemenda því takmarkað. Við hönnun sérgreinastofanna var ekki tillit tekið til umgengni 

nemenda í hjólastólum. Leiksvæðið umhverfis skólann hefur þó verið lagað með þarfir 

hreyfihamlaðra í huga. Reynt hefur verið eftir fremsta megni að bæta aðstöðu hreyfihamlaðra, 

meðal annars með því að setja sjálfvirka hurðaopnara þar sem það á við, lyftu í sundlaugina 

og sérútbúnað í skólastofur þar sem það þykir nauðsynlegt. 

4.2  Stefna og framkvæmd sérkennslu 
 
Í skólanum er starfrækt sérdeild fyrir allt bæjarfélagið þar sem nemendur með þroskaraskanir 

fá kennslu. Þeirri kennslu er skipt í þrjú stig eða bekki, yngsta-, mið- og unglingastig. 
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Nemendur þessir vinna allir samkvæmt einstaklingsnámskrá. Helsta stefnan í henni er að 

koma sem flestum eða öllum námsgreinum nemandans fyrir. Allir nemendurnir eru auk þess 

skráðir í almenna bekki skólans og reynt að koma til móts við þarfir þeirra. Stundaskrá þeirra 

er samræmd tengslabekk þeirra. Stuðningsfulltrúar fylgja einstaka nemanda. Sérfræðingar 

koma til aðstoðar í skólanum þegar þess gerist þörf til greiningar, ráðgjafar, og úrræðaleitar.   

Smíðakennslu er gert nokkuð hátt undir höfði í skólanum. Þar er góður aðbúnaður og 

tækjakostur. Smíðastofan er vel skipulögð en nokkuð þröng. Nemandi í hjólastól getur ekki 

auðveldlega komist um alla stofuna. Nemendur fá fyrst smíðakennslu í fjórða bekk og eru 

hálfan vetur í senn í smíðum. Smíðakennari skólans kennir öllum þeim bekkjum er sækja 

smíði nema hluta níunda bekkjar. Smíðakennslan er kynjaskipt í þessum skóla. Einn til fjórir 

nýbúar eru í hverjum aldurshópi og tala þeir litla sem enga íslensku. Þessir nemendur sækja 

smíðakennslu með bekkjarfélögum sínum. Einn sérdeildarhópur, þar sem allir nemendur hafa 

mismunandi þarfir, fær smíðakennslu einu sinni í viku.   

4.3 Greiningarnar 
 
Stefán lenti í erfiðri fæðingu eftir fjörtíu vikna meðgöngu og varð fyrir súrefnisskorti. Hann 

var lífvana þegar hann fæddist og var endurlífgaður. Hann var undir ströngu eftirliti í þrjár 

vikur eftir fæðingu og þegar hann var tveggja mánaða fannst læknum hann óeðlilega stífur í 

útlimum. Endanleg greining var gerð þegar Stefán var á öðru ári og tiltók móðir hans að CP 

(heilalömun) greinist yfirleitt ekki fyrr en á fyrsta ári, en á þeim tíma fara frávik í hreyfiþroska 

að koma fram. Þá greindist hann með CP. Hann er með fjórlömun sem er hreyfihömlun í 

öllum útlimum. Stefán hefur þó töluverða hreyfigetu í vinstri hönd en fætur og hægri hönd 

nýtast honum lítið. Þetta hefur líka áhrif á talvöðvana og talar hann mjög óskýrt. Stefán hefur 

fulla greind en á í erfiðleikum með stærðfræði sem samkvæmt móður hans er ekki óalgengt 

meðal barna með CP.  

Óttar þroskaðist eðlilega til sextán mánaða aldurs en eftir það stöðvaðist allur þroski 

og töluvert afturhvarf varð. Hann hætti að tala, fékk þráhyggjuhegðun og miklar skapsveiflur. 

Móðir Óttars talaði um að hann hafi fengið rör í eyrun um það leiti sem einhverfan kom fram. 

Fram kemur að móðir viðmælanda (amma Óttars) hefur reynslu á uppeldisfræðilegu sviði og 

ýtti hún á að Óttar fengi greiningu snemma þar sem hún þekkti einkennin sem fram komu hjá 

honum. Greiningarferlið hófst þegar Óttar var að verða tveggja ára. Var hann greindur á 

Greiningarstöð ríkisins og greindist hann með ódæmigerða einhverfu, misþroska, 

athyglisbrest sem og nokkrar aðrar minniháttar greiningar.  
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4.4  Leikskólinn  
 
Móðir Stefáns var heimavinnandi í tvö og hálft ár en svo fór hann á leikskólann Hamravelli en 

þar var einu sinni sérdeild fyrir fötluð börn. Þar var mikil þekking og reynsla til staðar að 

hennar sögn. Þroskaþjálfi fylgdi honum alla daga og svo sá fjölskyldan um að fara með hann í 

talþjálfun hjá Greiningarstöð ríkisins og iðjuþjálfun.  

Fyrir tilviljun gekk Óttar í sama leikskóla og Stefán. Óttar hóf leikskólagöngu níu 

mánaða þar sem amma hans var leikskólastjóri þar. Óttar fékk mikinn stuðning alveg frá 

upphafi, gekk til talmeinafræðings og þroskaþjálfa.  

Guðrún segist hafa leitt hugann að þeim muni sem er á starfi leik- og grunnskólanna 

með tilliti til barna með sérþarfir. Þar segir hún að börnum með sérþarfir virðist vera sinnt 

nokkuð vel í leikskólanum en grunnskólarnir virðast vera fjársveltir og því sé þessum 

málaflokki sinnt með hangandi hendi.  

4.5  Tengsl viðmælenda við drengina  
 
Sigurborg hefur sinnt málefnum Stefáns frá því hann var á leikskólaaldri. Svo vildi til að 

sonur hennar og Stefán voru saman á leikskóla og því þekkti hún til hans. Vegna þess sótti 

hún um stöðu í skólanum sem auglýst var þegar hann var í öðrum bekk. Stefán var 

fullgreindur þegar hún tók við honum og hefur hún verið í hlutverki talsmanns hans innan 

skólans og séð um miðlun upplýsinga milli foreldra hans og skóla. Sigurborg sér um allt í 

tengslum við starfsmenn sem koma að Stefáni, námsefni hans og í raun allt sem við honum 

kemur, líkamlega, félagslega og andlega.                                

Sara kynntist Óttari fyrir fimm árum síðan þegar hann kom í fyrsta bekk skólans. 

Þegar hún tók á móti honum var hann sex ára. Óttar var kominn með fulla greiningu þegar 

skólaganga hans hófst. Sara segir að skólanum hafi borist allar upplýsingar um hann áður en 

skólagangan hófst. Sara segir hlutverk sitt innan veggja skólans vera kennslufræðilegt. 

Hennar hlutverk sé hrein kennsla og fær Óttar alla sína kennslu í sérdeild, utan list- og 

verkgreina. Hún sér um aðlögun ef einhverjar breytingar eru í gangi, til dæmis tengt námsefni 

og breytingum á leikvelli. Óttar er mjög fastheldinn og því kemur hún að öllum undirbúningi í 

samvinnu við foreldra Óttars og segist hún vera í miklum samskiptum við þá.  

Guðrún er húsgagnasmíðameistari og er auk þess með kennsluréttindi. Þegar hún er 

spurð að því hvort hún hafi fengið kennslu um fatlanir og sérþarfir barna í réttindanáminu 

svarar hún: „Það var „kúrs“ þar sem okkur var kynnt hvernig ástandið er í 

framhaldsskólunum, farið yfir ástandið í Iðnskólanum í Hafnarfirði og Borgarholtsskóla. Ekki 
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beint sem snýr að kennslu fatlaðra eða hvernig maður ber sig að við kennsluna og ekkert um 

fötlunarfræðina.“ Áður en Guðrún hóf nám við skólann hafði hún kennt þrjá vetur í 

þjálfunarskóla ríkisins á Sólborg. Sólborg var stofnun fyrir þroskahefta og fatlaða og bjuggu 

sum barnanna á staðnum. Smíðastofan á staðnum var í kjallara húsnæðisins og kenndi hún því 

öllum þeim sem mögulega komust þangað niður. Aðstæðurnar voru ekki góðar, en starfsmenn 

létu þær nægja að hennar sögn.  

4.6  Smíðin 
 
Ingibjörg, móðir Stefáns greindi mikið stolt hjá honum þegar hann hóf verknám við skólann. 

Hann var fyrst og fremst stoltur af að koma heim með fullunnin verkefni og þær tilfinningar 

sem hann sýndi einkenndust af ánægju. Stefán gefur yfirleitt verkin sín en þá helst innan 

heimilsins. Í einstaka tilvikum hefur hann ákveðið að gefa verkefnin áður en vinnan við þau 

hefst og virðist hann þá leggja meira á sig við vinnuna. Ingibjörgu finnst hann ofsalega stoltur 

af allri sinni vinnu í verklegum greinum. Það virðist sem þessar greinar séu honum meira virði 

en þær bóklegu. Þessi vinna er öll sigur og veitir honum mikla gleði. Ingibjörg vill þó ekki 

meina að bóklega vinnan skipti hann litlu máli þar sem hún horfir fram í tímann og sér þá 

meira notagildi fyrir það bóklega, einkum vegna hreyfihömlunar hans. Félagslegi þátturinn 

hlýtur að styrkjast þar sem hann er í meiri samskiptum við aðra nemendur og tekur fullan þátt 

í því sem um er að vera. Bekkjarfélagar hans virða það sem hann gerir og passa upp á verk 

hans, enda mikil vinátta innan bekkjarins. Heima fyrir vinnur Stefán lítið sem ekkert í 

höndunum en eyðir þó miklum tíma í forritum í tölvunni. Þar hefur hann fulla stjórn sjálfur. 

Faðir Stefáns er faglærður smiður en sú kunnátta virðist ekki vera nýtt þegar kemur að því að 

örva Stefán í verkmennt. Fullbúið verkstæði er á heimilinu og virðist sem foreldrum Stefáns 

hafi ekki komið til hugar að nýta þá aðstöðu Stefáni til hagsbóta.  

Þorgerður kvaðst ekki hafa fundið neina breytingu á Óttari þegar hann byrjaði í smíði. 

Hann er að hennar sögn mjög lífsglatt barn að eðlisfari. Hann ræðir þó smíðina gjarnan þegar 

hann er spurður út í afrek dagsins að skóla loknum en ræðir ekki þau verkefni sem hann er að 

fást við hverju sinni. Hún heldur að smíðin gefi honum þó mikið þar sem hann er afar stoltur 

þegar hann gefur hlutina frá sér. Þorgerður segir: „Hann er búinn að gera ótrúlega flotta 

hluti, hann er algjör listamaður.“ Óttar er afskaplega spenntur þegar verkin eru tilbúin og vill 

gefa hlutina strax þar sem tilhlökkunin er mikil. Þorgerður telur að athyglismeðferð sem Óttar 

hefur verið í árum saman, sé að skila sér. Þess vegna sé honum farið að ganga betur í 

skólanum. Hún telur að félagslegi þátturinn og sjálfstraustið styrkist mikið hjá honum í 
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smíðinni því honum finnst gaman að sækja verklegu tímana. Ástæða þess sé að hann eigi 

auðveldara með að eiga samskipti við önnur börn á þessum grundvelli en öðrum. Hann langar 

oft til að nálgast önnur börn en veit ekki hvernig hann á að fara að því. Hann er mjög vinafár. 

Í verklegu greinunum er hann á sama plani og hin börnin og því telur hún að honum gangi 

betur félagslega. Hann þarf meiri hvatningu í bóklegu greinunum en þeim verklegu því þær 

eiga ekki eins vel við hann. Að sögn Þorgerðar er Óttari afar eðlislægt að vera skapandi. Það 

er gott fyrir Óttar að sækja smíðakennslu þar sem það þjálfar fínhreyfingar og grófhreyfingar. 

Hann hefur gott af því að skapa eitthvað og vinna sjálfstætt. Heima fyrir er ekki unnið mikið í 

höndunum. Móðir hans hefur þó reynt að kaupa leir en Óttar hefur sýnt því lítinn áhuga.  

Sigurborg segir Stefán hafa fylgt bekkjarfélögum sínum, sama hvað gengið hefur á. 

Hún segist ekki hafa greint neinn merkjanlegan mun þegar Stefán fór að sækja verklegar 

greinar en finnur þó í dag að áhugi hans er meiri á smíðum en textíl. Smíði er eitthvað sem 

hann hefur áhuga á, en textíl eitthvað sem hann þarf að klára. Stefán hefur alltaf viljað gera 

það sama og bekkjarfélagarnir þó að það taki hann langan tíma. Sigurborg segir: „Stefáni 

finnst stuð að fara í smíði, þá eru strákarnir bara að „chilla“ og spjalla og Guðrún að sinna 

þeim.“  

Óttar fær smíðakennslu með nemendum sem eru ári yngri en hann. Ástæða fyrir því er 

sú að hann var með þeim í lengdri viðveru og myndaði tengsl við þau. Sara segir að þetta hafi 

verið gert í fullu samráði við foreldra hans. Sara segir: „Það er rosalega erfitt með barn eins 

og hann að gera sér grein fyrir hvort það sé einhver breyting á hegðun sem tengist einhverri 

ákveðinni námsgrein. En ég veit að honum líkar vel þarna niðri [í smíðastofunni], hann er 

mjög duglegur og honum finnst þetta mjög skemmtilegt. Þannig að ég get sagt að þetta auki 

lífsgæði hans í skólanum.“ Að sögn Söru ræður Óttar vel við verkefnin og veit út á hvað þau 

ganga. Það væri óskandi að hennar sögn ef hann fengi aukatíma í þessari námsgrein. Óttar er 

ofsalega meðfærilegur og ef hann er að gera hluti sem hann ræður við er hann alltaf tilbúinn í 

vinnuna. Heimilisfræði og smíðar eru þær greinar sem Sara telur að henti honum best.  

Sigurborgu finnst mjög mikilvægt að öll börn með sérþarfir fái verklega kennslu. Það 

þarf að kenna þeim verklega færni fyrir framtíðina og líka vegna þess að handverk er á 

undanhaldi allstaðar, sérstaklega inni á heimilinu. Þau þurfi líka að fá tilfinningu fyrir 

vinnunni, finna lyktina af saginu, fá rykið og spóninn á sig. Fara skítug heim, það sé partur af 

tilverunni. Sara er á sama máli, en finnst þó að börn með sérþarfir ættu að fá verklega kennslu 

fyrr, eða strax á fyrsta ári.  

Guðrúnu smíðakennara fannst hún vera tilbúin að vinna með blandaðan hóp þegar hún 

kom fyrst til starfa í skólanum. Mikið utanumhald með börn með sérþarfir er til staðar og 
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mikið upplýsingaflæði milli umsjónarkennara, sérgreinakennara og þroskaþjálfa. Guðrúnu 

finnst umhverfið almennt vera jákvætt gagnvart börnum með sérþarfir í skólanum. Hún man 

eftir því að þegar Stefán fór að sækja smíði var hann mjög óöruggur og viðbrigðinn. Guðrún 

telur það stafa af því að hann hefur ekki færni eins og flestir aðrir til að bjarga sér úr 

aðstæðum og þá af þeirri ástæðu að hann er alveg bundinn við hjólastól. Guðrún segir: „Hann 

átti mjög erfitt með að nota heyrnarhlífar því hann var óöruggur og hræddur og fannst þetta 

ógnandi. Núna notar hann heyrnarhlífarnar og líður vel og slakar á.“ Guðrún segir Stefán 

eiga mjög góða bekkjarfélaga og þar sem smíðin er kynjaskipt í skólanum er hann þar í góðra 

vina hópi. Þeir taka mikið tillit til hans að hennar sögn. Það er upplifun Guðrúnar að honum 

líði vel í smíðastofunni í dag.  

Óttar kom í smíði í fjórða bekk. Að sögn Guðrúnar hefur enginn fundið að honum eða 

gert lítið úr honum. Óttar fær stuðning með sér inn í smíðina. Það sem háir honum helst er að 

hann á erfitt með að skilja fyrirmæli og þarf yfirleitt nánari útskýringar. Hann er þó algjörlega 

á sama stað og bekkjarfélagar hans, er duglegur og vandvirkur. Guðrúnu þykir mjög vænt um 

uppáhalds setningu hans. Hana segir Guðrún vera: „Þetta er fullkomið.“ Stuðningurinn sem 

hann fær inn í kennslustundum skiptir hann miklu máli en í dag er hann að sögn Guðrúnar 

farinn að færa sig inn í hópinn og leita beint til hennar og bekkjarfélaganna eftir aðstoð. 

Guðrún telur verklega kennslu mikilvæga og þroskandi fyrir drengina.  

Guðrúnu finnst skemmtilegt að nemendur með sérþarfir komi í smíðastofuna eins og 

allir aðrir, þennan stutta tíma í hverri viku og tíminn leyfir ekki að málin séu rædd, heldur er 

bara vaðið beint í vinnuna. Guðrún segir einnig: „Mér finnst skemmtilegt þegar þau verða 

svolítið skítug. Þau gleðjast yfir því sjálf þegar þau finna fyrir að þau hafi verið að vinna. 

Það gleður mig að þau hafi verið að vinna. Fengið að fást við verkefni og uppgötva að þau 

geta.“ Að sögn Guðrúnar skiptir það máli að sömu verkefni séu lögð fyrir alla og að hver og 

einn fái að útfæra verkefnið sitt eftir eigin höfði. Inni í smíðastofunni vinna hugur og hönd 

saman í frjálsri vinnu og nemendurnir blómstra. Guðrún telur það án efa vera hvíld að mæta í 

smíði til að skapa í stað þess að vera í bóklegu námi þar sem hlutirnir eru endurteknir aftur og 

aftur. Það er ósk Guðrúnar að tveir kennarar sinni smíðakennslu í framtíðinni til þess að 

nemendum sé sinnt sem skildi. Guðrún nefnir að oft fái hún eftirfarandi spurningu og segir: 

„Finnst þeim þetta ekki gaman?“ Það er haldið að þau séu hérna inni í þriðju persónu. En 

þau koma hérna inn sem einstaklingar, með sömu þrár og hin börnin. Áhugi Stefáns til dæmis 

að vera í látunum hérna núna er miklu meiri en þegar hann kom hér fyrst inn. Það eru 

auðvitað miklar takmarkanir en það er hægt að gera svo margt sem þeim hentar. Góð 

verkefni sem þjálfa fínhreyfingar, hug og hönd.“ Guðrún segir krakkana úr unglingadeild í 
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sérdeildinni stundum ekki gera neitt í tímanum nema að hlusta á tónlist, lifa sig bara inn í 

stemmninguna með hinum unglingunum. Að lokum nefnir hún að henni finnist hræðilegt ef 

list- og verkgreinakennsla sé takmörkuð hjá börnum með sérþarfir. 

4.7 Grunnskólinn og viðhorf viðmælenda  
 
Ingibjörgu fannst mikið áfall fyrir alla sem standa Stefáni nærri þegar kom að 

grunnskólagöngu hans. Í leikskóla var stuðningur og þjónusta frá átta til fjögur, fimm daga 

vikunnar en í grunnskólanum var erfitt að finna lausn á vistun hans þegar skylduviðveru var 

lokið og þar til einhver gat tekið við Stefáni heima fyrir. Hann býr við fötlun af því tagi að 

hann getur aldrei verið einn og því þarf manneskja stöðugt að fylgja honum. Úrræðin ættu því 

að vera fleiri fyrir fötluð börn hvað varðar dagvistun. Frá byrjun var allt starfsfólk skólans, 

þroskaþjálfar og fleiri sammála um að Stefán væri of vel gefinn til að ganga í sérdeild. Sú 

ákvörðun var tekin meðal annars með það í huga að hann á ekki við hegðunarerfiðleika að 

stríða og líkar illa þar sem aðstæður geta verið óvæntar þar sem hann er mjög viðbrigðinn. 

Stefán gekk því strax í almennan bekk en vann á sínum eigin námshraða. Sami þroskaþjálfi 

hefur unnið með Stefán frá byrjun skólagöngu.  

Það var stórt skref að sögn Þorgerðar þegar grunnskólaganga Óttars hófst. Það voru 

mikil viðbrigði þegar farið var úr verndaða umhverfi leikskólans og við tók léleg og stirð 

þjónusta grunnskólasamfélagsins. Viðmótið var kalt og úrræðin lítil sem engin. Var henni 

ráðlagt að senda hann í Öskjuhlíðarskóla. Þorgerður talar einnig um að hún hafi oft verið 

mjög miður sín og jafnvel grátið eftir samskipti sín við skólayfirvöld. Öll gögn bárust 

skólanum hálfu ári áður en skólaganga hans hófst og var það gert til að undirbúa komu hans í 

skólann. Þrátt fyrir það var eins og engin undirbúningsvinna hefði verið unnin þegar Óttar 

mætti að hausti. Þorgerður nefnir einnig að erfitt hafi verið að koma skipulagi á tímann á milli 

skólaskyldu og þess tíma þegar einhver gat tekið við Óttari heima fyrir. Þurfti hún oft að 

hagræða vinnutíma sínum í samræmi við dagvistunarúrræði. Að hennar mati er slíkt ekki 

viðunandi þar sem öll börn eiga að sitja við sama borð hvað þetta varðar. Hún óttast að ekki 

sé nægilega vel haldið utan um Óttar í almennu skólakerfi og hefur velt fyrir sér hvort 

hentugra væri fyrir hann að ganga í Öskjuhlíðarskóla. Óttar hefur frá byrjun verið í sérdeild 

skólans en verið í verklegum greinum með heimabekk sínum. Í bóklegum greinum fylgir hann 

þó eigin hraða.   

Sigurborg er mjög sátt við stefnu skólans um að börn með sérþarfir sæki sem flesta 

tíma í almennum bekk ef aðstæður leyfa. Hún segir stóra sigra hafa unnist, meðal annars í 
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tengslum við félagslega örvun þeirra. Allir nemendur hafa tækifæri á að taka þátt í öllum 

viðburðum skólans. Sigurborg telur enga galla vera á verklagi þegar kemur að nemendum 

með sérþarfir. Það er alltaf möguleiki á að leysa hlutina og finna lausnir.  

Þegar Sara er spurð sömu spurningar segist hún vera mjög sátt við þá stefnu skólans 

sem felur í sér að börn með sérþarfir sæki sem flestar kennslustundir í almennum bekk. En 

það eru ákveðnar hömlur sem lúta að mönnun og ýmsu skipulagi. Viðhorf kennara hverju 

sinni skiptir einnig miklu máli þar sem sumir eru tilbúnir að draga úr fylgd inni í tímum, til 

þess að gefa barninu tækifæri á að spreyta sig á eigin forsendum. 

Þegar Guðrún var spurð að því hvort eitthvað hafi komið henni sérstaklega á óvart í 

skólanum, nefnir hún fyrst og fremst það hversu hóparnir eru stórir. Henni finnst líka áberandi 

að ekki er búist við auka undirbúningstíma fyrir þær kennslustundir sem mikið fatlaðir 

nemendur sækja. Guðrúnu finnst erfiðast þegar hún getur ekki sinnt þörfum nemendanna sem 

skildi. Má þar sérstaklega nefna að þegar Stefán sækir smíðatímana er hugurinn, áhuginn og 

dugnaðurinn mikill en aðstæður í skólastofunni bjóða ekki upp á að hann fari óheftur um 

stofuna. Það fer mest fyrir brjóstið á Guðrúnu þegar aðstæður stoppa aðgerðir einstaklinga 

sem vilja framkvæma. Um stuðning skólastjórnarinnar segir Guðrún: „Hér er mikill 

stuðningur. Það sem skortir er að flest allt er víða í orði en ekki á borði. Við erum heppin hér, 

skólastjórinn er menntaður smíðakennari og aðstoðarskólastjórinn sýnir mikinn stuðning. 

List- og verkgreinum hérna er gert hátt undir höfði og mikill stuðningur gagnvart þeim 

öllum.“ Eini gallinn sem hún sér er að skilningurinn virðist takmarkaður gagnvart þeirri 

staðreynd hversu mikill undirbúningur fer í að undirbúa smíðakennslu. Hversu mikil vinna 

það er að hafa smíðastofuna í góðu lagi, allan tækjakost og þann efnivið sem nauðsynlegur er. 

Guðrúnu finnst of seint fyrir nemendur að byrja í fjórða bekk í smíði. Samkvæmt námsskrá 

eiga nemendur rétt á smíðakennslu frá öðrum bekk, en vegna fyrirkomulagsins í þessum skóla 

fá nemendur smíðakennslu frá fjórða og fimmta bekk og eru loturnar þess í stað lengri.  

4.8 Skóli án aðgreiningar 
 
Skóli án aðgreiningar skiptir miklu máli fyrir alla einstaklinga að sögn Sigurborgar. Það eru 

ákveðin tilfelli þar sem sníða þarf stakk eftir vexti. Það skapar ákveðna lífssýn fyrir hinn 

almenna nemanda að umgangast samnemendur með sérþarfir. 

Söru finnst að gera þurfi fólki grein fyrir því að það má ekki aðeins hafa eitt módel í 

boði þar sem allir eru steyptir í sama mót. Að hennar mati ráða sumir einstaklingar ekki við 

stóra hópa því sé ekki rétt að horfast ekki í augu við þá staðreynd. Sara segir: „Ég held að við 
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ættum að byrja á því að hafa skóla án aðgreiningar og hafa eins mikið í boði og hægt er í 

hinu almenna og bjóða svo upp á úrræði fyrir þá sem ekki eru að nýta sér það.“ Sara nefnir 

einnig að ekki megi gleyma hinum almenna nemanda því að það getur verið mikið álag á þá, 

til dæmis ef nemendur með hegðunarraskanir hafa truflandi áhrif. Hún segir að hinn almenni 

nemandi eigi líka rétt á góðum vinnufriði.  

Sigurborg segist aðeins geta talað út frá sínum eigin vinnustað þegar hún segir að 

grunnskólinn taki vel á móti börnum og reyni að finna hverjum og einum farveg í námi. Því 

miður finnast tilfelli þess að ekki sé vel gert við fatlaða nemendur, meðal annars í öðrum 

skóla innan sama sveitarfélags. Að hennar sögn byggist þetta að stærstum hluta á viðhorfum 

skólastofnunarinnar og skólayfirvalda. Sigurborgu finnst leikskólakerfið og grunnskólakerfið 

ekki sama „batteríið“, þó svo að bæði séu rekin af sama sveitarfélaginu. Það er skólaskylda í 

grunnskóla en ekki leikskóla og ákveðnir tímar í grunnskólanum sem börnum er úthlutað til 

náms. Lengd viðvera er þó í boði fyrir þá sem það kjósa. Þjónustuflæðið milli leikskóla og 

grunnskóla mætti þó vera betra að hennar mati.  

Sara er ekki á sömu skoðun og Sigurborg. Henni finnst ótrúlegt að það sé sama kerfið 

sem haldi utan um leikskóla og grunnskóla. Hún er að fá til sín unga nemendur úr leikskóla 

sem hafa haft átta klukkustunda stöðugan stuðning fram að grunnskólaaldri. Svo er gert ráð 

fyrir að þeir komi inn í almennan bekk, með í kringum tuttugu til tuttugu og tveimur öðrum 

börnum sem og kennara. Svo fær nemandinn aðeins þrjá til fjóra sérkennslutíma og er ætlað 

að spjara sig þess utan í almennum bekk. Sara segir: „Mér finnst þetta mjög mikið misræmi og 

mér finnst ótrúlegt að bæjarfélagið reki báðar þessar stofnanir og er að meta þarfir barnsins. 

Fyrir ári síðan voru þær metnar „svona“ miklar, svo kemur það inn í annað kerfi og þá er 

bara skorið niður. Mér finnst það rangt.“ 

Nú er starfað eftir stefnunni skóli án aðgreiningar í skólanum. Þegar Guðrún er spurð 

út í viðhorf hins almenna nemanda til bekkjarfélaga með sérþarfir, segir hún að aðeins einu 

sinni hafi nemandi mætt fordómum. Það var þó leyst á farsælan hátt með því að útskýra fyrir 

bekkjarfélögum nemandans fötlun hans og þrár hans til námsins og eftir það varð Guðrún ekki 

vör við neina hnökra á samskiptum. Guðrúnu finnst frábært að börn í sérdeildum hafi 

heimabekk þar sem þau geta tengst bekkjarfélögum sínum félagslega.  

4.9 Hvað tekur við að loknum grunnskóla? 
 
Spurt var hvað taka muni við að loknum grunnskóla. Stefán á aðeins tvö ár eftir af 

skyldunámi. Ingibjörg telur að það verði mun stærra skref að fara úr grunnskóla yfir í 
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menntaskóla en úr leikskóla í grunnskóla. Hingað til hefur ekki hvarflað að henni að hann 

gangi í iðnskóla vegna þess að Stefán getur lítið unnið sjálfstætt. Bóknám í Flensborg er 

líklegasti kosturinn að hennar mati. Hún telur þessar vangaveltur vera næsta skref sem styttist 

í að taka þurfi.  

Þegar Þorgerður var innt eftir hinu sama, svaraði hún að Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 

væri vænlegasti kosturinn fyrir Óttar. Þar er að hennar mati frábær þjónusta fyrir fötluð börn 

og mikið fyrir þau gert. Val hennar byggist einnig á því að þar er mikið lagt upp úr 

listgreinum og þá einkum og sér í lagi smíði. Leið hans liggur því að öllum líkindum í 

verklegt nám.  

Nú er Stefán í áttunda bekk og útskrifast eftir tvö ár. Sigurborg telur að fjármagn og 

viðhorf stjórni því hvaða stefnu hann tekur í námi að loknum grunnskóla. Ekki eru allar leiðir 

greiðfærar og segir Sigurborg til dæmis að í iðnskólum landsins fái börn með sérþarfir ekki 

tækifæri til að taka þátt í öllum þeim námsleiðum sem í boði eru. Sigurborg segir út frá því 

sem hún þekkir að líklega verði nám Stefáns blandað, bæði bóklegt og verklegt. Óttar er nú 

ellefu ára og eru því fimm ár þar til hann útskrifast. Sara telur hiklaust að verklegar greinar 

muni henta Óttari. Hún hefur reyndar sjálf ekki kynnt sér mikið leiðirnar sem í boði eru að 

loknum grunnskóla. Hún veit þó að einstaka fjölbrautaskólar hafa boðið upp á sérsniðið nám 

með góðum stuðningi fyrir börn með sérþarfir. Henni þykir miður að iðnskólarnir séu ekki 

fremri en raun ber vitni á þessu sviði.  

Þegar Guðrún var spurð um nám nemenda sinna eftir grunnskóla segir hún að mjög erfitt 

sé fyrir foreldra fatlaðra barna að finna nám sem henti börnum þeirra. Sumir skólar taka 

aðeins við ákveðnum fjölda barna og hafa ekki nægan mannskap né pláss nema fyrir 

takmarkaðan fjölda. Því má segja að skóli án aðgreiningar hafi lítið gildi að grunnskóla 

loknum. Hún talar um að sú umræða hafi komið upp hjá skólayfirvöldum að efla þurfi veg 

list- og verkgreina og í tengslum við það vill hún meina að sú hugsun nái ekki nema ákveðið 

langt. Mörkin myndast þegar kemur að því að bjóða öllum upp á sama val. Þar segir hún 

nemendur með sérþarfir ekki sitja alla við sama borð og jafnaldrar þeirra sem ekki búa við 

neinar fatlanir. Óttar gæti að mati Guðrúnar stundað verknám en hún veit ekki hvaða leiðir 

yrðu þá farnar til að styðja hann út í lífið. Drengirnir eru að hennar mati mjög ólíkir og hún 

segir: „Óttar myndi „brillera“ á listnámsbraut. Flinkur og hefur líkamlega getu. Stefán 

mundi líklega velja aðra leið, en myndi njóta sín vel að komast á eitt og eitt námskeið eða 

„kúrs“ með stuðningi, klárlega því að hann hefur fullt af hugmyndum.“ Guðrún vonast til að í 

framtíðinni geti börn með sérþarfir farið í þann skóla sem þau óska sjálf.  
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5. Niðurstöður 
 
Í þessum kafla verður farið yfir gagnagreiningu viðtalanna og rannsóknarniðurstöður kynntar. 

Í viðtölunum er að finna eitt aðalþema og fjögur undirþemu. Munur var  á milli viðtalanna við 

foreldrana og sérfræðinga skólans. Meginþemu foreldraviðtalanna voru þjónusta leikskólanna, 

þjónusta grunnskólanna, viðhorf gagnvart smíðakennslu og framtíðarhorfur í menntun. Í 

viðtölum við sérfræðinga skólans og smíðakennarann voru undirþemun smíðakennsla, 

mikilvægi smíðakennslu barna með sérþarfir, skóli án aðgreiningar og nám í kjölfar 

grunnskólamenntunar. Niðurstöðurnar leiddu eftirfarandi í ljós:  

5.1 Foreldraviðtölin 
 
Drengirnir búa við ólíkar fatlanir, annar er mikið fatlaður líkamlega en er að öðru leyti á 

svipuðum stað og bekkjarfélagar sínir námslega. Hinn er andlega fatlaður og nær ekki að 

fylgja jafnöldrum sínum í námi. Báðir gengu í sama leikskóla þar sem foreldrarnir voru 

almennt mjög ánægðir með þjónustuna. Foreldrarnir voru jafnframt sammála um að það hafi 

verið stórt og nokkuð erfitt skref fyrir drengina að byrja í grunnskóla og að þjónustan hafi 

verið mun lakari en í leikskólanum. Þar sem annar drengurinn er andlega heftur kvaðst móðir 

hans ekki hafa fundið mun á hegðun eða líðan hans í byrjun smíðakennslunar. Hinn 

drengurinn virðist að sögn móður hans vera mjög stoltur af vinnu sinni en talar þó lítið um 

kennsluna sjálfa. Foreldrar beggja drengjanna eru þó sammála um að félagslegi þátturinn 

styrkist í verklegri kennslu. Það var greinilegt í viðtölunum að foreldrarnir kvíða fyrir lokum 

grunnskólanáms drengjanna. Ósk foreldranna er misjöfn þar sem fötlun þeirra er svo ólík. 

Annar drengurinn mun eflaust stunda bóklegt nám að loknum grunnskóla, þar sem líkamleg 

fötlun hans býður ekki uppá mikla verklega vinnu. Hinn drengurinn er mjög hraustur 

líkamlega og skapandi og því er ósk móður hans að hann komist í verklegt nám.   

5.2 Viðtöl við þroskaþjálfa og sérkennslukennara 
 
Jafnt þroskaþjálfinn og sérkennslukennarinn hafa unnið með skjólstæðingum sínum nánast frá 

upphafi skólagöngu þeirra. Báðir drengirnir voru fullgreindir. Stefán sækir hefðbundna 

kennslu en Óttar sérkennslu. Að mati  þroskaþjálfa drengjanna njóta þeir sín báðir vel í 

smíðakennslunni, þeir vilja glíma við sömu verkefni og aðrir nemendur í skólastofunni. 

Báðum finnst einnig mikilvægt að börn með sérþarfir sæki sem flestar almennar 
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kennslustundir, þar með talið smíði. Kennsla í smíðum ætti þó að byrja fyrr, jafnvel í upphafi 

skólagöngu. Þær eru þó ekki á sama máli þegar kemur að skoðun þeirra á leik- og 

grunnskólakerfinu. Sigurborg segist vera sátt við kerfið í sínum skóla en finnst þessi kerfi 

ekki undir sama hatti. Söru finnst aftur á móti að þar sem þessi kerfi séu rekin af sama 

bæjarfélagi ætti að vera meira samræmi í þjónustu milli skólastiga. Sigurborg telur námsval 

Stefáns byggja mikið á því fjármagni sem í boði verður á þeim tíma sem hann útskrifast úr 

grunnskóla. Sara var ekki búin að kynna sér námsframboðið vel þar sem enn eru 5 ár í útskrift 

Óttars. Þær eru þó sammála um að ekki séu allar leiðir færar fyrir drengina.   

5.3 Viðtal við smíðakennarann 
 
Guðrún telur almennt að jákvæðni einkenni kennslu barna með sérþarfir í skólanum. Henni 

finnst þó að aðstæður leyfi ekki fötluðum einstaklingum að framkvæma alla þá vinnu sem í 

boði er. Skólastofurnar séu ekki hannaðar með fatlaða einstaklinga í huga. Upplifun barnanna 

í smíði er mikilvægust að hennar mati og að þau vinni að sömu verkefnum og aðrir nemendur. 

Guðrún segir að vel gangi að vinna eftir hugmyndinni um skóla án aðgreiningar. Ekki hafi 

hún fundið fyrir erfiðleikum þar fyrir utan eitt skipti sem var farsællega leyst. Guðrún segir 

báða drengina njóta sín í smíði og að þar skipti hin félagslegu tengsl miklu máli. Að hennar 

mati ríkir einnig mikill stuðningur í skólanum við verklegar greinar og að sá stuðningur sé 

mikilvægur. Guðrún telur að eftir grunnskóla starfi ekki skóli án aðgreiningar og að það sjáist 

glöggt þar sem aðeins örfáir nemendur komist í hvern skóla og viðeigandi stuðningur sé í 

langflestum tilfellum ekki til staðar. Hún nefndi einnig að henni finnist þjónustuskerðing vera 

til staðar gagnvart börnum með sérþarfir þegar þau koma úr leikskóla. Það er hennar skoðun 

að það sé vegna fjársveltis grunnskólanna. Að hennar mati myndi Óttari henta vel verknám en 

Stefáni bóknám eftir grunnskólagöngu en nefnir jafnframt að Stefán myndi án efa hafa gott og 

gaman af að sækja einstaka námskeið í handverki.  
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6. Umræður 
 
Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar saman við 

fræðilegar heimildir sem fram hafa komið hér á undan.  

 

Rannsóknin leiðir í ljós mjög ólíkar hamlanir og hvernig þjónustan hefur verið við drengina 

og fjölskyldur þeirra frá leikskóla til grunnskóla og framtíðarsýn að loknum grunnskóla. Hún 

sýnir einnig afstöðu viðmælenda okkar til skóla án aðgreinigar og smíðakennslu barna með 

sérþarfir. Mæður drengjanna voru sammála um að þau hafi fengið afbragðs góða þjónustu á 

meðan leikskólagöngu þeirra stóð. Margir sérfræðingar störfuðu í og í tengslum við 

leikskólann og þurftu foreldrarnir lítið að sækja þjónustu annarstaðar frá. Mæðurnar segja 

svipaða sögu þegar kemur að því að rifja upp upphaf grunnskólagöngu drengjanna. Það er 

mun minni þjónusta við börn með sérþarfir í grunnskólakerfinu en leikskólakerfinu. Má þar 

nefna að lengd viðvera fyrir börn með sérþarfir er ekki í forgangi og hafa foreldrarnir meðal 

annars þurft að hagræða vinnutíma sínum til þess að taka á móti barni sínu eftir hefðbundinn 

skólatíma. Svo virðist sem þjónustan sé betri í sambandi við lengda viðveru fyrir almennan 

nemanda þar sem nemandi með sérþarfir þarf stuðning. Því má ætla að skortur á fjármagni 

komi í veg fyrir að þessi þjónusta gangi vel fyrir sig. Því má segja að greinilegt sé að 

skólakerfið fylgi ekki til fullnustu stefnu aðalnámskrár grunnskóla þar sem öll börn eiga að 

njóta sömu þjónustu (Menntamálaráðuneytið, 2006). Einnig má sjá að Salamanca 

yfirlýsingunni er ekki fylgt eftir að fullu þegar kemur að lengdri viðveru, þar sem samkvæmt 

henni þarf að taka tillit til ólíkra þarfa og aðstæðna nemenda og bregðast við þeim 

(Menntamálaráðuneytið, 1995).  

Greinilegt var í viðtölunum að foreldrar Óttars og Stefáns voru jákvæðir gagnvart 

smíðakennslunni og höfðu margt gott um hana að segja. Þeim fannst kennslan styrkja þá 

félagslega og veita þeim hvíld frá skólabókunum. Það kom okkur á óvart að heima fyrir 

virðist lítið sem ekkert sé gert til þess að örva verkmenntaþekkingu drengjanna. Okkur 

langaði til að komast að framtíðarsýn foreldra drengjanna á áframhaldandi menntun þeirra. 

Það var viðbúið að þeir stefndu í sitthvora áttina þar sem hamlanir þeirra eru svo ólíkar. 

Okkur kom ekki á óvart að leið Óttars liggi væntanlega í verklegar greinar á meðan leið 

Stefáns liggi að öllum líkindum í bóklegt nám.  

Viðtölin við þroskaþjálfa Stefáns og sérkennslukennara Óttars leiddu margt í ljós. 

Báðar höfðu sinnt drengjunum frá upphafi skólagöngu þeirra og teljum við það vera stóran 
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kost. Þær hafa fylgt þeirra málum eftir af miklum áhuga. Þær áttu þó erfitt með að greina 

merkjanlegan mun á drengjunum frá þeim tíma er þeir byrjuðu að fá smíðakennslu en nefna 

báðar að smíðakennslan sé mikilvægur hluti af námi þeirra. Þar sem drengirnir eru mjög ólíkir 

og með ólíkar þarfir má nefna að Sara, sérkennslukennari Óttars, myndi vilja sjá fleiri 

smíðatíma fyrir hann. Ástæða þess er án efa færni hans í smíðum og áhugi. Okkur þótti gaman 

að heyra að báðar voru þær mjög hlynntar því að börn með sérþarfir hefðu kost á verklegri 

kennslu en Sara benti meðal annar á að kennsla verklegra greina ætti að byrja strax í fyrsta 

bekk. Við höfðum ekki hugsað út í þá upplifun sem þær nefndu að væri svo sterk hjá þessum 

börnum að fá að verða skítug. Að fá að vera partur af tilverunni. Í smíðakennslunni virðast öll 

börnin vera jafningjar. Sara tjáði sig almennt um skóla án aðgreiningar og fannst okkur sýn 

hennar á hugtakið góð þegar hún nefnir að byrja eigi á skóla án aðgreiningar og bjóða svo upp 

á úrræði fyrir þá sem ekki virka í því kerfi sem í boði er. Það kom okkur á óvart hversu 

ósammála þessir stuðningsaðilar voru þegar við ræddum um leikskólamálin og hvernig það sé 

að fara úr leikskóla í grunnskóla. Sigurborg var alveg á því að kerfið væri hnökralaust en Sara 

taldi að þar væru margir vankantar.  

Guðrún hefur veitt okkur mikinn innblástur hvað varðar smíðakennslu. Hún er vel 

menntuð en hefur ekki sérmenntun á sviði fötlunarfræða. Hún starfar aftur á móti líkt og 

sérfræðingur á því sviði. Hennar sýn á málefni nemenda með sérþarfir er sú að allt sé í góðum 

málum í þeim skóla sem hún starfar við. Við sáum í óformlegri vettvangsathugun að aðstæður 

í smíðastofunni eru frábærar fyrir hinn almenna nemanda en ekki góðar fyrir nemendur í 

hjólastól. Okkur fannst á Guðrúnu að báðir drengirnir séu að blómstra í smíði og mátti glöggt 

sjá í heimsókn okkar, þegar við tókum viðtalið við hana, að hún var afar stolt af verkum 

þeirra. Guðrún var sammála Söru og Sigurborgu um að nemendum þætti ákveðin hvíld í að fá 

að vinna í höndunum. Almenn ánægja ríkir hjá Guðrúnu með stefnu og stuðning skólans en 

hún nefndi samt sem áður við okkur að ekki væri gert ráð fyrir aukinni undirbúningsvinnu 

fyrir þá tíma sem börn með sérþarfir sækja. Hún virðist nýta sinn eigin tíma til undirbúnings. 

Skemmtilegt var að sjá að Guðrún hefur sömu sýn og aðrir viðmælendur okkar á 

framtíðarnám drengjanna.  

Rannsóknin sýndi okkur að ósamræmi í þjónustu er á milli leikskóla og grunnskóla annars 

vegar og grunnskóla og framhaldsskóla hins vegar. Nemendur með fatlanir verða fyrir 

þjónustuskerðingu á ferð milli allra skólastiga. Þarna mætti vera meira samræmi á milli 

skólastiganna til þess að auðvelda þessum einstaklingum skólagönguna og draga úr þeirri 

streitu sem þeir verða fyrir við lok hvers skólastigs. Skóli án aðgreiningar virðist vera á 

uppleið en greinilegt er að frekari samræming verður að koma til svo að hugtakið standi undir 
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nafni, þar sem hugtakið felur í sér að allir nemendur skuli hafa jöfn tækifæri til náms 

(Giangreco, M.F. Cloninger, C.J. Og Iverson, V.I. 1998). Það kom einnig í ljós í viðtölunum 

að smíðakennsla skipti drengina miklu máli og að öllum viðmælendum okkar finnist hún 

ómissandi hluti af námi þeirra. Ef eitthvað er mætti auka þann tíma sem þeir fá í verkmennt, 

þar sem ákveðin hvíld frá bóklegu námi er þeim kærkomin. Samkvæmt Day og Hurwitz 

(2001) skiptir breidd og fjölbreytni list- og verkgreina nemenda miklu máli þar sem þær gefa 

nemendum tækifæri á persónulegri tjáningu. Því má segja að viðmælendur okkar séu sammála 

þeim að miklu leiti. 

Guðmundur Finnbogason (1903) og Jón Stefánsson (1891) virðast vera á sömu skoðun 

hvað þetta varðar, þar sem þeir tala um að hvíld frá námbókunum sé nauðsynleg og þessum 

greinum sé ætlað að ýta undir skapandi starf í námi. Af þessu má sjá að viðhorf til 

smíðakennslu hefur í raun verið jákvæð hvað varðar persónulega tjáningu nemenda og 

fjölbreytileika í námi. Hugsjónir beggja eru enn í góðu gildi og má sjá það af samtölum okkar 

við alla viðmælendur.  
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7. Lokaorð 
 
Skólaganga barna með sérþarfir er með ólíku sniði. Þjónustan sem barnið þiggur þarf að vera 

sniðið eftir þörfum þess og aðstæðum hverju sinni. Best væri ef gott flæði væri á þeirri 

þjónustu sem börnum með sérþarfir býðst á skólagöngu þeirra og henni fylgt eftir allt til 

útskriftar. Mikilvægt er að móta skólastarfið að einstaklingnum til þess að gefa honum 

tækifæri á eins eðlilegri skólagöngu og hægt er, þar sem þessir einstaklingar eiga rétt á að 

vera virkir samfélagsþegnar líkt og ófatlaðir nemendur. Það er greinilegt að pottur er víða 

brotinn á milli skólastiga. Þjónustan er ekki samfelld og tækifæri til náms ekki jöfn. Það 

virðist þó ekki aftra drengjunum tveimur frá því að sinna smíðinni af kappi. Hönnun þeirra og 

vinnubrögð eru engu síðri en hinna nemendanna og njóta þeir þess til fullnustu að fá frelsi til 

að vinna í höndunum og gefa hugmyndafluginu lausan tauminn. Því má þó líklega að stóru 

leiti þakka þolinmæði og útsjónarsemi hins frábæra smíðakennara við skólann. Mikilvægt er 

að samfélagið reyni í sameiningu að gefa börnum með sérþarfir færi á eins eðlilegu og 

samfelldu námi og hægt er. Hér að framan mátti greinilega sjá að smíðakennsla hefur mjög 

styrkjandi áhrif á nemendur félagslega. Mætti þá segja að efla ætti veg smíðakennslu sem og 

annara verkgreina til þess að auka gæði náms allra nemenda og þá sér í lagi barna með 

sérþarfir. Skóli án aðgreiningar er hugtak sem hátt er haldið á lofti en betur má ef duga skal 

og þar má segja að efla þurfi samræmi í þjónustu til að hugtakið standi undir nafni. 
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Viðaukar  
Spurningar í viðtali við foreldra Stefáns 

 
Viðtal við foreldra Stefáns  

 
1. Við hvaða fötlun býr sonur þinn? 
2. Hvenær greinist hann? 
3. Hver voru fyrstu einkennin? 
4. Var hann í almennum leikskóla? 
5. Fékk hann nauðsynlegan stuðning í leikskólanum? 
6. Fannst þér það stórt skref þegar sonur þinn byrjaði í grunnskóla? Fylgdi sá stuðningur 

sem hann fékk í leikskóla yfir í grunnskólann? 
7. Gekk hann strax í almennan bekk? Hvernig fannst þér hann taka því? 
8. Finnst þér skólakerfið vinna vel með son þinn? 
9. Manstu eftir þeim tíma sem hann byrjaði að sækja smíðakennslu? 
10. Gastu merkt einhverjar breytingar í fari hans? 
11. Hvaða tilfinningar sýnir hann gagnvart verkum sínum? 
12. Þegar hann kemur heim með fullbúin verk, hvað gerir hann, gefur hann þau eða heldur 

þeim fyrir sig? 
13. Er munur á hegðun hans eða líðan þá daga sem hann sækir smíði, og ef já þá hvernig? 
14. Finnst þér þessir verklegur greinar veita barninu þínu aukna ánægju í skólanum? 
15. Hvert er þitt mat á afköstum hans í smíði annars vegar og bóklegum tímum hins 

vegar? 
16. Hversu mikilvægt þykir þér að hann sæki verklega kennslu og segðu okkur hvers 

vegna? 
17. Heldur þú að félagslegi þáttur hann styrkist í verklegu námi? 
18. Myndir þú vilja að áframhaldandi verklegt nám væri í boði fyrir son þinn eftir 

grunnskóla? 
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Spurningar í viðtali við foreldra Daníels 
 

Viðtal við foreldra Daníels  
 

1. Við hvaða fötlun býr sonur þinn? 
2. Hvenær greinist hann? 
3. Hver voru fyrstu einkennin? 
4. Var hann í almennum leikskóla? 
5. Fékk hann nauðsynlegan stuðning í leikskólanum? 
6. Fannst þér það stórt skref þegar sonur þinn byrjaði í grunnskóla? Fylgdi sá stuðningur 

sem hann fékk í leikskóla yfir í grunnskólann? 
7. Gekk hann strax í almennan bekk? Hvernig fannst þér hann taka því? 
8. Finnst þér skólakerfið vinna vel með son þinn? 
9. Manstu eftir þeim tíma sem hann byrjaði að sækja smíðakennslu? 
10. Gastu merkt einhverjar breytingar í fari hans? 
11. Talaði hann um smíðatímana og hvað hann var að gera? 
12. Hvað var það helsta sem hann nefndi? 
13. Hvaða tilfinningar sýnir hann gagnvart verkum sínum? 
14. Þegar hann kemur heim með fullbúin verk, hvað gerir hann, ræðir hann um verkin, 

gefur hann þau eða heldur þeim fyrir sig? 
15. Er munur á hegðun hans eða líðan þá daga sem hann sækir smíði, og ef já þá hvernig? 
16. Finnst þér þessir verklegur greinar veita barninu þínu aukna ánægju í skólanum? 
17. Hvert er þitt mat á afköstum hans í smíði annars vegar og bóklegum tímum hins 

vegar? 
18. Hversu mikilvægt þykir þér að hann sæki verklega kennslu og segðu okkur hvers 

vegna? 
19. Heldur þú að félagslegi þáttur hann styrkist í verklegu námi? 
20. Myndir þú vilja að áframhaldandi verklegt nám væri í boði fyrir son þinn eftir 

grunnskóla? 
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Spurningar í viðtali við Guðrúnu smíðakennara 
 

Viðtal við Guðrúnu smíðakennara 
 

1. Hvaða menntun hefur þú? 
2. Hvenær útskrifast þú með kennsluréttindin? 
3. Fannst þér þú fá næga fræðslu um fatlanir og sérþarfir barna? 
4. Varstu tilbúin til að vinna með svona fjölbreyttan hóp þegar þú byrjaðir kennslu? 
5. Var eitthvað sem kom þér á óvart? 
6. Hvað er mest gefandi við að vinna með börnum með sérþarfir? 
7. Hvað er erfiðast? 
8. Hvað finnst þér smíðakennslan gefa börnum með sérþarfir? 
9. Hvernig finnst þér bekkjarfélagarnir taka þeim í verklegri kennslu? 
10. Hvernig tók barnið því að mæta í smíði í fyrsta sinn? 
11. Hefur verklegi þátturinn verið þroskandi fyrir það? 
12. Heldur þú að smíðakennsla hafi mikið gildi fyrir  börn með sérþarfir? 
13. Er afkastageta barnanna í samræmi við bekkjarfélagana? 
14. Finnst þér einbeitning barna með sérþarfir góð í smíðakennslunni? 
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Spurningar í viðtali við Sigurborgu og Söru 
 

Viðtal við Sigurborgu og Söru 
 

1. Hvaða menntun hefur þú? 
2. Hvenær kynntist þú skjólstæðingi þínum? 
3. Hvað var hann gamall? 
4. Var búið að fullgreina skjólstæðing þinn þegar þú tókst við honum? 
5. Hvert er hlutverk þitt í samskiptum þínum við skjólstæðing þinn og fjölskyldu hans? 
6. Fannst þú mun á skjólstæðingi þínum þegar hann fór að stunda smíði? Ef já, hvaða 

mun greindir þú? 
7. Finnur þú mun á áhuga hans á verklegum greinum (þá helst smíði) og bóklegu námi? 

Ef já, hvaða mun finnur þú? 
8. Er mikilvægt að börn með sérþarfir fái verklega kennslu (þá helst smíðakennslu). 

Hvers vegna? 
9. Ert þú sátt við stefnu skólans að börn með sérþarfir sæki alla tíma með almennum 

bekk ef mögulegt er? Hverja telur þú kostina og gallana við þessa stefnu? 
10. Er skóli án aðgreiningar eitthvað sem þú telur vera mikilvægt fyrir börnin og foreldra 

þeirra? 
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