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ÁGRIP 

 Tilgangur verkefnisins er að vekja athygli á málefnum unglinga með sérþarfir innan 

veggja skólakerfisins. Teknar eru saman heimildir um skólatengd vandamál nemenda á 

grunnskólaaldri og þá þjónustu sem iðjuþjálfar veita í þeim tilgangi að efla færni þeirra við 

skólatengda iðju. Til að fá sjónarhorn nemendanna sjálfra á hvernig þeir upplifa vandamál sín 

við skólatengda iðju eru tekin viðtöl við 10 ungmenni á aldrinum 12 -15 ára í einum af 

grunnskólum Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Viðtölin snúast um athafnir og verkefni er 

tengjast skólanum og unglingunum finnst þeir ekki geta sinnt sem skyldi. Einnig eru þeir 

spurðir um þá stoðþjónustu sem þeir fá. Í viðtölunum er matstækið Canadian Occupational 

Performance Measure (COPM) notað sem viðtalsrammi. Í verkefninu er leitast við að svara 

eftirfarandi spurningum: 

1.  Hvaða iðjuvanda upplifa nemendur með sérþarfir að þeir eigi við að etja varðandi nám  

 og aðrar skólatengdar athafnir?   

2.  Hvaða stoðþjónustu fá þessir nemendur og hvað finnst þeim um hana?  

 Unnið var úr upplýsingum á eigindlegan hátt þar sem þau atriði er fram komu í viðtölunum 

voru flokkuð og dýpkuð og mynduð þemu er tengdust upplifun nemendanna á vandamálum 

við skólatengda iðju. Niðurstöður leiddu í ljós að allir þátttakendur í rannsókninni upplifðu 

vandamál við skólatengda iðju, ýmist við nám eða félagslega þátttöku. Iðjuvandamálin birtust 

vegna þess að viðfangsefnin voru ekki alltaf við hæfi og/eða umhverfið var ekki alltaf að 

koma til móts við þarfir nemendanna á þann hátt sem „þeim“ hentar og þau sem einstaklingar 

telja best. Flestir þátttakendur töldu mikilvægt að fá stoðþjónustu og sú þjónusta sem þeim er 

veitt virtist í flestum tilfellum samræmast þörfum þeirra og þau vera ánægð með 

fyrirkomulagið. Það sem þátttakendum fannst helst vanta tengdist félagslega þættinum eins og 

að skapa meiri umræðu um vináttu, samskipti og nálgun. Niðurstöður rannsóknarinnar voru 

nokkuð samhljóma þeim rannsóknum og greinaskrifum sem fram komu í heimildasamantekt. 
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Það er von rannsakanda að niðurstöður geti nýst fagstéttum í skólakerfinu og þá sérstaklega í 

grunnskólum í Sveitarfélaginu Skagafirði til að stuðla að betri og markvissari þjónustu við 

nemendur með sérþarfir.  

 

Lykilhugtök: Unglingar, sérþarfir, skólatengd iðja, iðjuvandi, stoðþjónusta 
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ABSTRACT 

The purpose of the study is to draw attention to the concerns of adolescents with special 

needs within the school environment. Literature was reviewed on primary school students’ 

problems and the service that occupational therapists supplied to improve performance with 

school related occupations. To get a student’s point of view, interviews with ten youngsters 

between 12-15 years were taken at one of the primary schools in Skagafjörður. The interviews 

revolved around activities and assignments related to school which the adolescents had 

difficulty handling. They were also questioned about support services they received. The 

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) was used as an interview framework 

with the intention to answer to the following questions:  

1. What occupational performance issues do students with special needs experience with 

school related occupations and activities. 

2. What support services do these students receive and how do they find them? 

Data was analyzed qualitatively and issues from the interviews were categorized and the 

students’ experiences relating to school difficulties were classified into themes. The results 

showed that all ten participants experienced problems at school, either with academic 

demands and/or social participation. Occupational issues arose due to inappropriate 

assignment demands and/or the unsuitability of the environment to their needs. Most 

participants considered receiving support services important and they were mostly satisfied 

and that it was consistent with their needs. The participants mainly felt a need for more social 

participation and wanted more discussions on friendship, communication and approaches. The 

results of the study generally harmonized with the literature review. Hopefully, professionals 

in the school system can use the results, especially primary schools in Skagafjörður to 

promote an improved and systematic service for students with special needs. 
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