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Útdráttur 

Í ritgerðinni er fjallað um undirbúning fatlaðra grunnskólanemenda varðandi tilfærslu yfir á 

framhaldsskólastig. Tilgangurinn er að varpa ljósi á hvernig staðið er að undirbúningnum, 

jafnt hvað varða lagasetningar þar að lútandi og í framkvæmd. Gerð var rannsóknarspurning 

og út frá henni skoðað lagaumhverfi, tiltækar rannsóknarheimildir svo og lagðar fram 

spurningar til sérfróðra aðila. Einnig var leitað álits hóps foreldra fatlaðra 

framhalsskólanemenda. Helstu niðurstöður voru að samræma þyrfti undirbúning skólanna, 

auka upplýsingar þar að lútandi og að misræmi væri milli lagafyrirmæla og framkvæmdar. 

Niðurstastaðan er því að enn skorti töluvert á að fatlaðir nemendur njóti nægjanlegs 

undirbúnings fyrir tilfærslu milli grunn- og framhaldsskóla.   
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Inngangur 

Í BA verkefni mínu er fjallað um fræðslu og undirbúning fatlaðra grunnskólanema fyrir 

framhaldsskólanám. Í Aðalnámskrá grunnskóla segir: ,,Langflestir nemendur hefja nám í 

framhaldsskóla strax að loknum grunnskóla.“ Ennfremur: ,, Það er afar mikilvægt að 

nemendum sé ljóst strax í 8. bekk hvað tekur við að loknum grunnskóla til þess að þeir geti 

nýtt sér valkosti sem þeim bjóðast í 8., 9., og 10. bekk.“1    

Áhugi vaknaði hjá mér hvernig staðið væri að tilfærslu nemenda á milli skólastiga bæði, í 

heimaskólum og sérskólum, grundvallandi á fræðslu, undirbúningi og vali fatlaðra nemenda 

og foreldra þeirra. Forvitnilegt þótti mér að athuga hvernig sérskóli og heimaskóli, sem er 

skóli án aðgreiningar, undirbýr fatlaða nemendur fyrir framhaldsskólanám og kanna með 

hvaða hætti fræðslan fer fram. Um þetta fjallar ritgerð mín og rannsóknarsurning mín er, 

ásamt undirspurningum:  

Rannsóknarspurning.  

Hvernig er fræðslu og undirbúningi þroskahamlaðra/fatlaðra nemenda háttað í grunnskólum 

fyrir framhaldsskólanám ? 

Undirspurningar: 

Er fræðsla og undirbúningur með ólíkum hætti í heimaskólum eða sérskólum ? 

Er munur á vali, fræðslu og undirbúningi milli fatlaðra og ófatlaðra nemenda í 

heimaskólunum ? 

Hvernig er undirbúningi og tilmælum háttað í aðalnámskrá grunnskóla fyrir 

framhaldsskólanám? 

Verkefnið skiptist í inngang, 5. kafla og  niðurlag.  

Fyrsti kafli fjallar um fræðilegan bakgrunn sem liggur til grundvallar rannsóknarspurningu 

minnar. Þar fjalla ég um helstu lagasetningar, reglugerðir og Aðalnámskrá grunnskóla. 

 Í öðrum kafla greini ég frá hugmyndafræðinni, sem liggur að baki skólastarfs fatlaðra 

nemenda með það í huga að átta sig betur á hvernig skólastarfið byggist upp í kringum 

einstaklinga með sérþarfir.  

                                                           
1 Aðalnámskrá grunnskóla.2006:6 
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Þriðji kafli fjallar um gagnaöflun þar sem ég kynni mér Aðalnámskrá grunnskóla, 

skólanámskrár unglingastigs grunnskóla í Reykjavík hvað snertir fræðslu og kennsluhætti í 

heimaskólum og sérskólum sem varðar tilfærslu nemanda á milli skólastiga, grundvallandi 

fyrir undirbúning framhaldsskólanáms  fatlaðra nemenda.  Í því sambandi  aflaði ég 

upplýsinga hjá Ragnheiði Bóasdóttur, sérfræðingi á skrifstofu menntamála.  

Í fjórða kafla segi ég frá niðurstöðum úr bókinni Tálmar og tækifæri sem tengjast efninu og 

ræði við einn rannsakanda bókarinnar, Ingibörgu H. Harðardóttir sálfræðing.  

Í fimmta kafla greini ég frá viðtali við lykilviðmælanda Halldór Bjarnason, þroskaþjálfa og 

kennslustjóra Sérnámsbrautar Fjölbrautaskólans við Ármúla. Þar skoða ég athugun sem 

Halldór framkvæmdi fyrir mig í skólanum, þar sem viðmælendur voru úr foreldrahópi allra 

nemenda á sérnámsbrautinni. Athugunin tengist rannsóknarspurningum mínum.      

 Í niðurlagi vinn ég úr gagnasöfnun, mynda mér skoðun og dreg fram helsta lærdóm af 

skrifunum.     

 

1. kafli - Lög og reglugerðir. 

Í fyrsta kafla greini ég frá helstu lögum og reglugerðum  sem lúta að fötluðum börnum og 

unglingum í grunnskólum á leið í framhaldsskólanám. 

Í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, lög nr. 33/1944, í 76. grein, 2. málsgrein stendur: 

,,Öllum skal tryggður í lögum sá réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi“2 

Þetta þýðir að hinn íslenski borgari eigi kröfu á almennri menntun óháð stétt og stöðu. Ríkið 

hefur því tekið á sig þá skyldu að tryggja öllum borgurum menntun og fræðslu sem hentar 

hverjum og einum. 

1.1 Lög um málefni fatlaðra 

 Lög sem tengjast fötluðum og málefnum þeirra eru sérlög sem taka tillit til velferðarþjónustu  

við fatlaða og ekki er tryggð í öðrum lögum. ,,Markmið þeirra er að tryggja fötluðum jafnrétti 

og sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til þess að lifa 

eðlilegu lífi“ 3 Almenn lög eru lög er varða til dæmis skólamál, heilbrigðisþjónustu, 

atvinnumál og almannatryggingar. Er fötluðum ávallt veitt þjónusta samkvæmt almennum 

lögum áður en sérlög koma til greina.  

                                                           
2 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 
3 Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 
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Í 2. grein laga um málefni fatlaðra segir:  

,,Sá á rétt á þjónustu samkvæmt lögum þessum sem er andlega eða líkamlega fatlaður og 

þarfnast sérstakrar þjónustu og stuðnings af þeim sökum. Hér er átt við þroskahömlun, 

geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- og heyrnarskerðingu. Enn fremur getur fötlun verið afleiðing 

af langvarandi veikindum, svo og slysum“ 4 

Í 7. grein laga um málefni fatlaðra segir ennfremur: 

,,Fatlaðir skulu eiga rétt á almennri þjónustu ríkis og sveitarfélaga. Ávallt skal leitast við að 

veita fötluðum þjónustu samkvæmt almennum lögum á sviði menntunar og heilbrigðis- og 

félagsþjónustu. Reynist þjónustuþörf hins fatlaða meiri en svo að henni verði fullnægt innan 

almennrar þjónustu skal hinn fatlaði fá þjónustu samkvæmt lögum þessum“ 5 

1.2 Lög um grunnskóla 

Almenn skólaskylda á Íslandi var sett í lög árið 1907 og náðu þau til barna á aldrinum 10-14 

ára.6 Ekki var talið að fötluð börn ættu erindi í skóla á þessum tíma en þó var skylt frá árinu 

1872 að sjá öllum mállausum og heyrnarlausum börnum á aldrinum 10-14 ára fyrir kennslu.7  

1.3 Ný grunnskólalög 

Þann 1.júlí 2008 tóku gildi ný lög um grunnskóla nr. 91/2008 og tók starfsemi grunnskóla mið 

af þeim nú veturinn 2008-2009.  

Í I. kafla í lögum um grunnskóla frá 2008, Gildissvið, hlutverk grunnskóla og skólaskylda. 

segir í  2. grein: 

,, Hlutverk grunnskólans, í samvinnu við heimilin, er að búa nemendur undir líf og starf í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir skólans skulu því mótast af 

umburðarlyndi, kristilegu siðgæði og lýðræðislegu samstarfi. Skólinn skal temja nemendum 

víðsýni og efla skilning þeirra á kjörum fólks og umhverfi, á íslensku þjóðfélagi, sögu þess og 

sérkennum og á skyldum einstaklingsins við samfélagið.“ 

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

nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins.“ 

                                                           
4 Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 
5 Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 
6 Lög um fræðslu barna nr. 59/1907 
7 Þorsteinn Sigurðsson 1993 
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,, Grunnskólinn skal veita nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni og temja sér 

vinnubrögð sem stuðli að stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Skólastarfið skal því 

leggja grundvöll að sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við 

aðra“8 

Í 3. grein segir:  

,,Skólaskylda á grunnskólastigi er að jafnaði í tíu ár, en getur verið skemmri, sbr. 32. gr. 

Öllum börnum, að jafnaði á aldrinum 6–16 ára, er skylt að sækja grunnskóla “ 9 

Í kafla IV, Nemendur segir í 13. grein: 

 

,,Grunnskóli er vinnustaður nemenda. Allir nemendur grunnskóla eiga rétt á kennslu við sitt 

hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og 

almennri vellíðan. Grunnskóli skal í hvívetna haga störfum sínum þannig að nemendur finni 

til öryggis og njóti hæfileika sinna. Nemendur eiga rétt á því að njóta bernsku sinnar í öllu 

starfi á vegum skólans. Þess skal gætt að vinnuálag í skóla sé hæfilegt þannig að nemendur 

fái nægjanlega hvíld frá skipulögðu starfi innan hvers skóladags og skólaárs, svo sem með 

samfelldu jóla- og páskaleyfi. Nemendur eiga rétt á því að koma sjónarmiðum sínum á 

framfæri varðandi námsumhverfi, námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs og aðrar 

ákvarðanir sem snerta þá. Taka skal tillit til sjónarmiða þeirra eins og unnt er“. 

,,Hver nemandi skal hafa umsjónarkennara. Umsjónarkennari fylgist náið með námi nemenda 

sinna og þroska, líðan og almennri velferð, leiðbeinir þeim í námi og starfi, aðstoðar og 

ráðleggur þeim um persónuleg mál og stuðlar að því að efla samstarf skóla og heimila. “ 

,,Nemendur eiga rétt á að njóta náms- og starfsráðgjafar í grunnskóla af til þess bærum 

sérfræðingum. “ 10 

Umsjónarkennari, þroskaþjálfi/sérkennari og námsráðgafi koma ávallt að undirbúningi fyrir 

tilfærslu fatlaðra nemenda milli skólastiga í samvinnu við foreldra/forráðamenn. 

 

 Í 17. grein segir í kaflanum um Nemendur með sérþarfir: 

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

                                                           
8 Lög um grunnskóla  nr. 91/2008 
9 Lög um grunnskóla  nr. 91/2008 
10 Lög um grunnskóla  nr. 91/2008 
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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. 

Verði ágreiningur um fyrirkomulag skólavistar barns skal við úrlausn hans gæta ákvæða 

stjórnsýslulaga. Skal ákvörðun tekin með hliðsjón af áliti sérfræðinga og með 

heildarhagsmuni barnsins að leiðarljósi. Ákvörðun er kæranleg samkvæmt fyrirmælum 47. gr. 

Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessarar greinar og málsmeðferð. 

Þegar ráðuneytið kveður upp úrskurð í málum sem því berast á grundvelli þessarar greinar 

er því heimilt að mæla nánar fyrir um fyrirkomulag skólavistar nemanda og skyldur 

sveitarfélags í því efni. “11  

,,Grunnskólinn skal laga starf sitt að þroska og getu allra nemenda sinna, 

þannig að hver nemandi fái kennslu við hæfi. Því ber að skipuleggja 

skólastarfið í heild út frá þörfum allra nemenda og skapa námsumhverfi 

sem hæfir hverjum og einum.“12  

Um 17. grein 
. 
Í þessari grein eru sambærileg ákvæði um rétt fatlaðra nemenda til sérstaks stuðnings í námi 

og í 37. gr. eldri grunnskólalaga. Bætt er við að börn með leshömlun, langveik börn og önnur 

börn með heilsutengdar sérþarfir eigi rétt á sérstökum stuðningi. Einnig eru ný ákvæði í 

frumvarpinu um rétt þeirra nemenda til sjúkrakennslu, sem að mati læknis verða frá 

skólagöngu vegna slyss eða langvarandi veikinda, en slík ákvæði hafa hingað til einungis 

verið í reglugerð frá menntamálaráðuneyti. Í frumvarpinu er talað um sérúrræði grunnskóla, 

en ekki sérdeildir, en áfram er talað um möguleika á vistun í sérskóla. Ekki er talin þörf á að 

taka fram með hvaða hætti kennslan geti verið, aðalatriðið er fjölbreytileiki, sveigjanleiki og 

                                                           
11 Lög um grunnskóla nr. 91/2008 
12 Reglugerð um sérkennslu nr. 398/1996 
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valfrelsi. Meginstefnan er að kennsla fari fram í grunnskóla án aðgreiningar og er það nýmæli 

í grunnskólalögum, þótt sú stefna hafi í raun verið hér á landi í þó nokkur ár, m.a. í samræmi 

við Salamanca-yfirlýsinguna, er geymir rammaáætlun um aðgerðir vegna nemenda 

með sérþarfir sem staðfest var af UNESCO 1994, og almenna þróun í skólamálum hér á landi 

og erlendis. Meginatriðið í stefnunni um skóla án aðgreiningar er að skóli sé með þjónustu 

fyrir alla nemendur sína, bæði fatlaða og ófatlaða. Gert er ráð fyrir að hver skóli sé fær um að 

sinna öllum nemendum sínum, svo sem kostur er, og taka á sérkennsluþörfum og 

erfiðleikum sem upp kunna að koma í skólanum með viðeigandi stuðningi. 

 

Í VII. kafla í lögum um grunnskóla frá 2008, Inntak náms, námsskipan, námsframboð, 

námsmat og starfstími, segir í  24. grein: 

,,Ráðherra setur grunnskólum aðalnámskrá sem er endurskoðuð reglulega. Í henni er m.a. 

kveðið nánar á um uppeldishlutverk grunnskólans og meginstefnu í kennslu og kennsluskipan 

í samræmi við hlutverk grunnskólans, sbr. 2. gr. Í aðalnámskrá skal m.a. leggja áherslu á:  

   a. sjálfsvitund, siðgæðisvitund, félagsvitund og vitund nemenda um borgaralega ábyrgð og 

skyldur, 

   b. líkamlega og andlega velferð, heilbrigða lífshætti og ábyrga umgengni við líf og 

umhverfi, 

 f. skilning og frjótt og skapandi starf, nýsköpun og frumkvöðlanám, 

 i. nám sem nýtist nemendum í daglegu lífi og við frekara nám og starf.“13 

Í 32. grein segir: 

,,Er grunnskólanámi lýkur skal nemandi fá skírteini er votti að hann hafi lokið námi 

samkvæmt lögum þessum. Í skírteini skal skrá vitnisburð nemanda í lokaári í grunnskóla í því 

námi er hann lagði stund á. 

Skólastjóri metur hvort nemandi hafi lokið grunnskólanámi og ber ábyrgð á útskrift hans úr 

grunnskóla“14 

Í VIII. kafla í lögum um grunnskóla frá 2008, Mat og eftirlit með gæðum grunnskólastarfs, 

35. grein segir: 

                                                           
13 Lög um grunnskóla nr. 91/2008 
14 Lög um grunnskóla nr. 91/2008 
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Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í grunnskólum er að:  

d.,,að tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á 

samkvæmt lögum“15 

Í IX. kafla í lögum um grunnskóla frá 2008, Sérfræðiþjónusta og stoðkerfi grunnskóla, 

 40. grein segir: 

,,Sveitarfélög sem reka grunnskóla skulu hafa frumkvæði að samstarfi sérfræðiþjónustu, 

félagsþjónustu, barnaverndaryfirvalda og heilbrigðisþjónustu innan sveitarfélagsins vegna 

nemenda með sérþarfir og langvinn veikindi. Sveitarfélög skulu einnig hafa frumkvæði að 

samstarfi sérfræðiþjónustu við aðila sem annast sérhæfð greiningar- og meðferðarúrræði á 

vegum ríkisins vegna einstakra nemenda.“ 

,,Við fræmkvæmd sérfræðiþjónustu skulu sveitarfélög leggja áherslu á góð tengsl leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla með samfellu í skólastarfi að leiðarljósi“16 

42. grein segir: 

,, Sveitarfélög geta beitt sér fyrir sérúrræðum innan grunnskóla eða stofnað til reksturs 

sérskóla þegar almennt nám og kennsluhættir hæfa ekki þörfum eða hag nemenda. Slíkum 

úrræðum er ætlað að veita nemendum sérhæft umhverfi til náms í lengri eða skemmri tíma 

þar sem jafnframt skal lögð áhersla á að veita starfsfólki almennra grunnskóla stuðning og 

kennslufræðilega ráðgjöf. “17 

 

Í nýjum grunnskólalögum er svigrúm grunnskóla til að móta skólastarf aukið sem valfrelsi 

nemenda og foreldra. Framsetningu er breytt frá eldri lögum og þau eru nú skrifuð út frá 

nemandanum, réttindum hans og skyldum. Að mati Kennarasambands Íslands eru umbætur í 

nýjum lögum þegar horft er á þau frá sjónarhóli nemandans þær, að réttur nemandans er 

aukinn. Jafnfram var talsverð vinna lögð í að finna lausnir til að bæta aðbúnað og réttindi 

nemenda með sérþarfir.18 

 

                                                           
15 Lög um grunnskóla nr. 91/2008 
16 Lög um grunnskóla nr. 91/2008 
17 Lög um grunnskóla nr. 91/2008 
18 www.khi.is 
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1.4 Reglugerð um sérkennslu 

Réttur fatlaðra til að stunda nám í almennum grunnskóla var skýrt tekinn fram í reglugerðinni 

frá árinu 1990, og kennslunni settur ákveðinn rammi. Önnur grein þessarar reglugerðar sagði 

að með markvissu þróunarstarfi skyldi stefnt að samskipan fatlaðra og ófatlaðra í heimaskóla 

og kveðið um námsáætlanir í sérkennslu.  

,,Reglugerðir, auglýsingar og önnur fyrirmæli sett samkvæmt lögum nr. 

 66/1995, með síðari breytingum, skulu halda gildi sínu að svo miklu 

 leyti sem þau stangast ekki á við lög þessi þar til nýjar reglugerðir, 

 auglýsingar eða önnur fyrirmæli hafa öðlast gildi“19 

 

1.5 ný framhaldsskólalög 

Þann 1. ágúst 2008 tóku í gildi ný lög um framhaldsskóla nr. 92/2008 og tók starfsemi 

framhaldsskóla mið af þeim nú veturinn 2008-2009. 

Í lögum um framhaldsskóla frá 2008, Innritun, réttur til náms, segir í 32. grein: 

  Þeir sem lokið hafa grunnskólanámi, hafa hlotið jafngilda undirstöðumenntun eða hafa náð 

16 ára aldri eiga rétt á að hefja nám í framhaldsskóla. Þeir sem rétt eiga á að hefja nám í 

framhaldsskóla samkvæmt málsgrein þessari eiga jafnframt rétt á því að stunda nám í 

framhaldsskóla til 18 ára aldurs, sbr. ákvæði 2. gr. og 33. gr. 

    Hver framhaldsskóli ber ábyrgð á innritun nemenda, en í samningi skóla og 

menntamálaráðuneytis skv. 44. gr. skal kveðið sérstaklega á um skyldur einstakra 

framhaldsskóla við innritun nemenda og þær forsendur sem skóli leggur til grundvallar 

innritun nemenda. Heimilt er framhaldsskóla að gera sérstakar kröfur um undirbúning og 

námsárangur vegna innritunar á einstakar námsbrautir framhaldsskóla. 

    Heimilt er ráðherra að setja í reglugerð nánari fyrirmæli og ákvæði um innritun 

nemenda.20 

 

Í lögum um framhaldsskóla frá 2008, Nemendur með sérþarfir, segir í 34. grein:  

,, Á framhaldsskólastigi skal veita nemendum með fötlun, sbr. 2. gr. laga nr. 59/1992, um 

málefni fatlaðra, og nemendum með tilfinningalega eða félagslega örðugleika kennslu og 

                                                           
19 Lög um grunnskóla nr. 91/2008 
20 Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008 
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sérstakan stuðning í námi. Látin skal í té sérfræðileg aðstoð og viðeigandi aðbúnaður eftir því 

sem þörf krefur. Nemendur með fötlun skulu stunda nám við hlið annarra nemenda eftir því 

sem kostur er.“ 

   ,, Ráðherra getur í samningi við framhaldsskóla heimilað rekstur sérstakra námsbrauta við 

framhaldsskóla fyrir nemendur með fötlun.Nemendur með leshömlun skulu eiga aðgang að 

sérsniðnum námsgögnum eftir því sem við verður komið. Framhaldsskóli gerir grein fyrir því 

í skólanámskrá hvernig staðið er að skimun og greiningu leshömlunar, ásamt eftirfylgni og 

stuðningi við nemendur sem greindir eru með leshömlun. 

    Framhaldsskólar skulu leitast við að veita þeim nemendum sérstakan stuðning sem eiga við 

sértæka námsörðugleika að stríða eða veikindi. 

    Ráðherra getur sett reglugerð með nánari ákvæðum um réttindi, kennslu og nám í 

framhaldsskólum. Einnig skal í reglugerð kveðið á um rétt heyrnarskertra eða heyrnarlausra 

nemenda til sérstakrar kennslu í íslensku táknmáli.“ 21 

Að mati Kennarasambandi Íslands er uppbygging og efnisskipan nýju laganna  mjög breytt, 

kaflar eru færri en lagagreinar eru fleiri. Nýju lögin taka mun meira mið af hagsmunum 

nemenda og framhaldsskólar hafa víðtækara hlutverki að gegna en samkvæmt eldri lögum. 

Nú er meðal annars kveðið á um að þeir bjóði hverjum nemanda nám við hæfi. Lögin eru 

skýrari hvað varðar réttindi og hagsmuni nemenda, sem kemur til t.d. í ákvæðum um innritun 

í framhaldsskóla, fræðsluskyldu til 18. ára aldurs og framhaldsskólapróf fyrir nemendur með 

sérþarfir. Í lögunum kemur fram að setja á, eða setja má margar reglugerðir um ný efni. Hér 

má nefna meðal annars nemendur með sérþarfir samkvæmt 34. grein laganna.22    

 

1.6 Samantekt  

 Grunnskólalögin tryggja að fatlaðir nemendur geti stundað nám í heimaskólum og taki virkan 

þátt í skólastarfinu, en geti jafnframt haft val um sérskóla. Lögin segja að nám verði lagað að 

ólíkum þörfum nemenda, nemendur fái viðeigandi stuðning í námi og sérfræðiþjónusta sé 

samhæfð með þarfir barnsins að leiðaljósi. Í lögunum er ekki að finna miklar 

grundvallarbreytingar frá eldri lögum sem snúa að börnum með fötlun. Búast má við að innan 

tíðar líti dagsins ljós reglugerðir við lögin, með nánari ákvæðum um framkvæmd þjónustu við 

börn með sérþarfir. Réttindi fatlaðra barna og unglinga í  grunnskóla hafa verið nokkuð tryggð 

                                                           
21 Lög um framhaldsskóla nr.92/2008 
22 www.ki.is 
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en styttra er síðan réttindi allra ungmenna á framhaldsskólastigi náðu fram að ganga.  

Framhaldsskólalögin eru ítarlegri en áður og tryggja nú fötluðum nemendum fræðsluskyldu til 

18. ára aldurs án frávísunar t.d. sökum falleinkunnar nemandans. Algengt er að fatlaðir 

nemendur séu á starfsbrautum, en því miður bjóða ekki allir framhaldsskólar upp á slík 

sérúrræði þrátt fyrir að skólastefna á Íslandi byggist á hugmyndafræðinni um fulla þátttöku 

fatlaðs fólks í samfélaginu.   

Sameiginlega tryggja þó grunnskólalög og framhaldsskólalög fötluðum nemendum 

fræðsluskyldu til 18. ára aldurs.    

Fjallað verður nánar um lög og aðalnámskrá í 3. Kafla, tengt rannsóknarspurningunum, og 

varpað ljósi á með hvaða hætti er unnið út frá þeim í skólastarfinu.   

 

   

2. kafli – Hugmyndafræði 

Í öðrum kafla greini ég frá hugmyndafræðinni sem íslensk skólastefna byggir á og varðar 

fatlaða nemendur. 

2.1 Sáttmáli sameinuðuþjóðanna 

Ísland undirritaði sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks þann 30. mars 2007. 

Ísland er nú aðili að samningi sem gildir að alþjóðalögum og hefur hann áhrif á túlkun 

íslenskra laga svo lengi sem hann brýtur ekki í bága við ákvæði þeirra, þ.e. þar sem ósamræmi 

myndast, gilda íslensk lög. Aðildaríki sáttmálans viðurkenna rétt fatlaðs fólks til menntunar. 

Rétturinn er án nokkurrar mismununar og felur í sér jöfn tækifæri allra. Tilgangur sáttmálans 

er að koma á, vernda og uppfylla full og jöfn mannréttindi og grundvallarfrelsi fatlaðs fólks. 

 Ísland hefur með aðild sinni staðfest, líkt og áður rétt fatlaðs fólks til að njóta allra þeirra 

mannréttinda sem tryggð hafa verið í yfirlýsingum og mannréttindasáttmálum. Í sáttmálanum 

segir meðal annars að fatlað fólk eigi að fá þann stuðning sem það þarf innan almenna 

menntakerfisins sem greiðir fyrir árangri til mennta. Aðildaríki skulu tryggja að fatlað fólk 

eigi aðgang að menntakerfi sem er án aðgreininga, starfstengdu námi á öllum skólastigum og 

býður upp á nám allt lífið. Fatlað fólk á að eiga rétt á stuðningi til samræmis við 

einstaklingsbundnar þarfir þess sem tryggja hámarksárangur í námi og félagsþroska í 

samræmi við markmið um fulla samfélagsþátttöku. Tryggja þarf að til kennslu ráðist fólk með 

sérþekkingu á fötlun og óhefðbundnum tjáskiptaleiðum svo og öðrum sérkennsluaðferðum 



 

  

 

Síða  

16  

svo hægt sé að koma til móts við þarfir fatlaðra nemenda.23  

 

2.2 Stefnumótun 

Samkvæmt lögum um málefni fatlaðra segir í 3. gr. að félagsmálaráðherra skuli fara með 

yfirstjórn í málefnum fatlaðra og annast stefnumótun, gerð heildaráætlana og hafa eftirlit með 

framkvæmd laganna.24   Í nóvember árið 2006 kom ný framtíðarsýn og  drög að stefnumótun 

um þjónustu við fötluð börn og fullorðna 2007-2016 á vegum Félagsmálaráðuneytisins. Þar er 

lagður grunnur að viðhorfsbreytingum, byggðum á grundvallarsjónarmiðum jafnréttis og 

auknum áhrifum notenda og hugsanlega aukningu á notendastýrðri þjónustu. Stefnan var 

endurskoðuð, hugmyndafræðin þá sérstaklega og í drögum má sjá auknar kröfur um faglega 

færni,sannreyndar aðferðir og gæðastarf, líkt og sést af breytingum erlendis. 

-Fyrir árið 2016 njóti allt fatlað fólk á Íslandi sambærilegra lífskjara og lífsgæða og aðrir 

þegnar þjóðfélagsins. 

-Fyrir árið 2016 verði fagleg þekking og færni starfsfólks á við það sem best gerist í Evrópu. 

-Fyrir árið 2016 verði verklag og gæði þjónustunnar á við það sem best gerist í Evrópu. 

Stefnudrögin ná þó einungis til þess hluta málefna fatlaðra barna fullorðinna sem eru á ábyrgð 

og forræði félagsmálaráðuneytisins, það er að segja til málaflokka þeirra, er lög um málefni 

fatlaðra taka til. Er því aðeins lítillega fjallað um menntamál, því það tilheyrir öðru ráðuneyti. 

Í stefnudrögunum kemur fram að fólki sé gert eins auðvelt fyrir og unnt er að fylgja eftir 

lögbundnum réttindum sínum 

 Í kaflanum um börn og unglinga, sem heitir ,,Leið að starfsmarkmiði“. segir: ,,Þróunar- og 

rannsóknarstörf á sviði þroskaraskana, fatlana, íhlutunar, ráðgjafar og þjónustu verði efld. 

Öll íhlutun sé byggð á viðurkenndum, sannreyndum aðferðum, jafnt á sérstökum 

þjónustustöðvum fatlaðra barna sem og í hinu almenna þjónustukerfi“ Þar er lagður grunnur 

að sama aðgengi fyrir alla, það er að segja fatlaðir sem ófatlaðir eiga að leita á sömu staði með 

sams konar vandamál. Með því er verið að setja alla þjóðfélagsþegna undir sama hatt. 25 

 

                                                           
23 United Nations Treaty Collection, 2007 
24 Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 
25 Mótum framtíð 2006 
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2.3 Salamanca-yfirlýsingin 

Salamanca-yfirlýsingin fjallar stefnumótandi um málefni nemanda með sérþarfir. Í júní 1994 

var haldin alþjóðleg ráðstefna á vegum UNESCO og spænska menntamálaráðuneytisins í 

borginni Salamanca á Spáni. Þar var samþykkt rammaályktun yfirlýsingar um kennslu barna 

með sérþarfir. Fulltrúar frá 92 ríkjum, einnig frá Íslandi, og 25 alþjóðasamtökum mótuðu þar 

stefnu um skóla fyrir alla. Þar var skorað á stjórnvöld allra landa að gera allt sem í þeirra valdi 

stæði til að móta menntakerfið þannig að skólarnir yrðu sem best í stakk búnir til að taka á 

móti öllum börnum án sérstakrar aðgreiningar. Hægt er að setja lög og yfirlýstar stefnur þess 

efnis að öll börn eigi að sækja almennan skóla nema í sérstökum tilfellum. Í yfirlýsingunni eru 

ríki hvött til meiri fjárframlaga til þess að greina sérþarfir nemenda eins fljótt og auðið er og 

bregðast við því í samvinnu við starfsfólk sem getur veitt menntun við hæfi. Í yfirlýsingunni 

eiga öll börn að vera metin til jafns í almennum grunnskólum, flokkun á ekki að eiga sér stað. 

Fötluðum og ófötluðumverði kennt saman. Með aukinni menntun og fræðslu kennara og 

fagaðila og bættri lagasetningu mun framkvæmdin ná fram að ganga. Íslenska skólastefnan er 

lögbundin Salamanca-hugsjóninni. Skóli án aðgreiningar veitir ekki einungis menntun heldur 

vinnur gegn hugarfari mismununar og býður öll börn velkomin í skólann og boðar 

viðhorfsbreytingu gegn aðgreiningu. 26 

2.4 Samantekt 

Í kaflanum fjalla ég um hugmyndafræði tengda starfsreglum og lögum sem eru í gildi í okkar 

samfélagi.  Ísland hefur undirritað sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og 

er nú aðili að samningi sem gildir að alþjóðalögum. Aðildaríki sáttmálans viðurkenna rétt 

fatlaðs fólks til menntunar. Rétturinn er án mismununar og felur í sér jöfn tækifæri allra. 

Félagsmálaráðuneytið hefur lagt fram drög að stefnumótun og þjónustu við fötluð börn og 

fullorðna 2007-2016. Þar er lagður grunnur að viðhorfsbreytingum, byggðum á 

grundvallarsjónarmiðum jafnréttis og auknum áhrifum notenda. Í drögunum má sjá auknar 

kröfur um faglega færni og gæðastarf eins og best gerist erlendis. Íslenska skólastefnan er 

lögbundin Salamanca-hugsjóninni, skóli án aðgreiningar veitir ekki einungis menntun heldur 

vinnur gegn hugarfari mismununar og býður öll börn velkomin í skólann og boðar 

viðhorfsbreytingu gegn aðgreiningu.  

 

                                                           
26 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2001 
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3. kafli  -  gagnaöflun, Aðalnámskrá grunnskóla,  kennsluhættir og fræðsla í 

grunnskólum 

Í þriðja kafla fjalla ég um leið mína í gagnaöflun, þar sem ég skoða meðal annars aðalnámskrá 

grunnskóla, greini frá viðtali við sérfæðing á skrifstofu menntamála ásamt því að skoða 

námsáætlanir í 10. bekk í grunnskólum. Þar skoða ég kennsluhætti  sem grundvallast á 

fræðslu, undirbúningi og miðlun upplýsinga í grunnskólum og sérskólum fyrir 

framhaldsskólanám tileinkað  fötluðum  nemendur og foreldrum þeirra  

 

3.1 Aðalnámskrá grunnskóla  

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur skýrt fram að stefna stjórnvalda sé að ,,fatlaðir nemendur 

stundi nám með öðrum nemendum eftir því sem kostur er. Aðalnámskrá grunnskóla lýsir 

helstu áhersluatriðum í menntun barna og unglinga á skólaskyldualdri“.27  

Hér að neðan koma nokkrar tilvitnanir í aðalnámskrá grunnskóla sem vert er að hafa í huga, 

þegar skoðaður er réttur nemenda til náms, undirbúningur nemenda fyrir framhaldsskólanám 

og hvað gagnkvæm samvinna og upplýsingamiðlun heimila og skóla er mikilvæg.  

 ,,Langflestir nemendur  hefja nám í framhaldsskóla stax að loknum grunnskóla. Um ýmsa 

kosti er að velja. Nemendur geta valið bóknámsbraut, listnámsbraut, starfsnámsbraut, 

almenna braut eða starfsbraut framhaldsskóla“. Jafnframt kemur fram mikilvægi þess að 

nemendum sé ljóst strax í 8. bekk hvað tekur við að loknum grunnskóla“.28 

,, Í grunnskólanum skal unnið að því í samvinnu við heimilin að búa nemendur undir líf og 

starf í lýðræðissamfélagi. Frumábyrgð á uppeldi og menntun hvílir á foreldrum og 

forráðamönnum. Hlutur grunnskólans felst einkum í því að sjá nemendum fyrir formlegri 

fræðslu og taka þátt í félagslegri mótun þeirra. Þetta sameiginlega verkefni heimila og skóla 

kallar á náin tengsl, gagnkvæmt traust, gagnkvæma upplýsingamiðlun, samábyrgð og 

samvinnu“.  

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

þarfir nemenda og stuðla aða 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 byggðalögum, börn úr 
                                                           
27 Aðalnámskrá grunnskóla.2006:8 
28 Aðalnámskrá grunnskóla.2006:6 
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minnihlutahópum sem skera sig úr hvað varðar mál, þjóðerni eða menningu. 

Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt“. 

,,Almenn menntun er ein meginstoð lýðræðis. Hún er undirstaða menningar og almennrar 

velferðar. Almenn menntun á að efla gagnrýna, sjálfstæða hugsun hjá einstaklingum  og 

hæfileika til þess að bregðast við nýjum aðstæðum. Í síbreytilegu umhverfi samtímans reynir á 

hæfni til þess að bregðast við nýjum aðstæðum, takast á við og tileinka sér nýjungar og 

framfarir á öllum sviðum. Í grunnskólum ber að efla með nemendum sjálfstraust og 

heilbrigðan metnað. Nemendur þurfa að fá tækifæri til að tjá skoðanir sínar í rituðu og mæltu 

máli í námi. Þeir þurfa að geta látið skoðanir sínar í ljós, vera óhræddir við breytingar og 

geta borið ábyrgð á gerðum sínum“. 

,,Almenn menntun á að stuðla að umburðarlyndi, virðingu fyrir náunganum og umhverfinu. Í 

grunnskólum ber að efla heilbrigða dómgreind, umburðarlyndi, virðingu,  náungakærleik og 

verðmætamat. Fjölbreytni í kennsluháttum og heilbrigt félagslíf stuðlar m.a. að þessum 

markmiðum. Almenn menntun felur í sér að leggja, í samvinnu við heimilin, rækt við 

heilbrigði og hollar lífsvenjur, að efla siðferðisvitund og stuðla að ábyrgri umgengni við allt 

líf og umhverfi“.29 

,,Almenn menntun á að styrkja einstaklinga til þess að átta sig á eigin stöðu í samfélaginu og 

geta tengt þekkingu og færni við daglegt líf og umhverfi. Þessar skyldur skólans falla m.a. 

undir hugtakið lífsleikni og miða að því, í samvinnu við heimilin, að búa nemendur undir líf 

og starf í lýðræðisþjóðfélagi, efla borgaravitund og skilning á réttindum  einstaklingsins, 

ábyrgð hans og skyldum. Einnig að dýpka skilning þeirra á samfélaginu og hlutverki 

einstaklingsins í því“. 

,,Eitt grundvallarviðmið í skólastarfi er jafnrétti til náms sem er fólgið í því að bjóða 

nemendum nám og kennslu við hæfi og gefa þeim tækifæri til að spreyta sig á viðfangsefnum 

að eigin vali. Verkefnin skulu höfða jafnt til drengja og stúlkna, nemenda í dreifbýli sem 

þéttbýli og fatlaðra og ófatlaðra óháð uppruna, trú og litarhætti. Aðalnámskrá grunnskóla 

leggur áherslu á að skólar búi bæði kynin undir þátttöku í atvinnulífi, fjölskyldulífi og í 

samfélaginu. Eitt mikilvægasta úrlausnarefni skóla og skólayfirvalda í þessu sambandi er að 

finna leiðir til að koma til móts við ólíka getu og ólík áhugamál nemenda, þ.e. að veita 

nemendum menntun við hæfi hvers og eins“. 

,,Grunnskólinn skal stuðla að menntun hvers og eins. Skólinn þarf að búa nemendur undir 

ævilangt nám og síbreytilegar kröfur með því að leggja áherslu á vinnubrögð sem þroska 
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félagslega færni og skipulags- og samskiptahæfni“.  

,,Í samvinnu við heimilin ber að leggja áherslu á það í grunnskólum að efla siðferðisvitund og 

ábyrga hegðun nemenda. Með því er átt við hvers kyns framkomu, verknað og orðræðu sem 

snertir samskipti við aðra nemendur, kennara, annað starfsfólk skóla og aðra sem nemendur 

umgangast. Á sama hátt ber kennurum og öðrum starfsmönnum skóla að vera nemendum 

fyrirmynd um þessi atriði“.  

,,Forsenda lýðræðis er meðvitaður og ábyrgur einstaklingur sem er fær um virka þátttöku í 

opnu og frjálsu þjóðfélagi. Hin siðferðilegu gildi samfélagsins verða að endurspeglast í öllu 

skólastarfi“.30 

,,Samkvæmt lögum skal árlega gefa út skólanámskrá í hverjum skóla og er skólastjóri ábyrgur 

fyrir því að hún sé unnin, gefin út og kynnt. Skólanámskrá skal vera nánari útfærsla á 

aðalnámskrá grunnskóla en jafnframt gefur hún kost á að laga fyrirmæli aðalnámskrár að 

sérstöðu hvers skóla og staðbundnum aðstæðum, draga þessi sérkenni fram og nýta þau til 

eflingar í námi og kennslu. Vönduð skólanámskrá er ein forsenda þess að markmiðum 

aðalnámskrár verði náð og skólar njóti trausts“. 

,,Aðalnámskrá setur skólum almenn viðmið en það er aftur á móti hvers skóla að útfæra þau 

nánar í skólanámskrá bæði með tilliti til þess nemendahóps sem stundar nám í skólanum sem 

og þeirra kennsluhátta sem skólinn aðhyllist. Í skólanámskrá birtist stefna skólans og þau 

gildi sem hún grundvallast á og hvernig skólinn útfærir ýmis almenn og fagbundin markmið 

aðalnámskrár, skipulag kennslu og kennsluhætti.“ 

,,Í skólanámskrá birtir skólinn einnig starfsáætlun sína og þær verklagsreglur sem í gildi eru í 

skólanum, t.d. varðandi umgengni og aga, slysavarnir og heilsugæslu. Einnig þarf að koma 

fram hvernig staðið er að námsráðgjöf fyrir nemendur og stuðningi af ýmsu tagi. Jafnframt 

hvernig skólinn hyggst stuðla að jákvæðum og lýðræðislegum skólabrag. Því þarf að lýsa í 

skólanámskrá hvernig skólinn hyggst vinna með heimilum. Í skólanámskrá  þarf að m.a. að 

koma fram áætlun skólans um tengsl við önnur skólastig, við atvinnulífið, áætlun um 

starfsfræðslu og námskynningar og alþjóðlegt samstarf. Í skólanáskrá þarf að koma fram 

hvernig skólinn hyggst mæta mismunandi þörfum nemenda“.31 

Fram kom í svari við fyrirspurn sem ég sendi á Ný menntastefna, að í tengslum við ný lög er 
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verið að endurskoða námskrár og verður þeirri vinnu ekki lokið fyrr en skólaárið 2009-2010. 

Á meðan eru í gildi eldri námskrár.32 

 

3.2 Svör við fyrirspurnum/viðtal 

Ég sendi fleiri fyrirspurnir til menntamálaráðuneytisins, Ný menntastefna og spurði hvernig 

undirbúningi fatlaðra og ófatlaðra nemenda væri almennt  háttað fyrir framhaldsskólanám , 

hvað undirbúning, fræðslu og val varðar.  Jafnframt spurði ég  hvort undirbúnungur væri með 

ólíkum hætti í heimaskólum  eða sérskólum.  Hvort mismunur væri á fræðslu og undirbúningi 

milli fatlaðra og ófatlaðra nemenda í heimaskólum? Að lokum spurði ég hvort fræðslan væri 

samræmd milli skólanna og hvort undirbúningur og fræðsla fyrir framhaldsskólanám væri 

skyldufag samkvæmt námskrá.  

Svar barst frá Ragnheiði Bóasdóttir sérfræðingi á skrifstofu menntamála og var eftirfarandi: 

Ný lög fyrir grunnskóla voru samþykkt í júní 2008.33 Í tengslum við ný lög er verið að 

endurskoða námskrár og verður þeirri vinnu ekki lokið fyrr en skólaárið 2009-2010. Á meðan 

eru í gildi eldri námskrár. Það stendur til í endurskoðun námskrár að skoða m.a. hvernig 

staðið er að undirbúningi, fræðslu og upplýsingamiðlun til nemenda og foreldra þeirra 

varðandi framhaldsskólastigið og væntanlega verða þar gerðar breytingar ef þurfa þykir.    

Nú er alfarið á ábyrgð skólastjóra grunnskóla að útskrifa nemendur sína, allt eftir stöðu þeirra, 

hvort sem þeir stunda almennt nám, í sérdeildum eða sérskólum. 

          Í öllum grunnskólum er boðið upp á undirbúning, náms- og starfsfræðslu fyrir 

framhaldsskólanám, mismikla þó og ekki er um skyldufag eða sérstaka námsgrein að ræða 

samkvæmt námskrá. Það er allur gangur á því hvernig skólar undirbúa nemendur og kynna 

fyrir þeim framhaldsskólanám, þó allir sinni því með einhverjum hætti. Stundum koma 

ábendingar um að fræðslu sé ábótavant í grunnskólunum fyrir framhaldsskólanám, bæði fyrir 

fatlaða og ófatlaða nemendur. Í endurskoðaðri námskrá stendur ennfremur til að skoða hvort 

slík fræðsla verði skyldufag. 

          Þar sem þroskahamlaðir nemendur sækja almennt um á starfsbrautum fyrir fatlaða 

nemendur í framhaldsskólum, hafa grunnskólar almennt að okkar viti  sinnt kynningu á þeim 

brautum vel. Allir fatlaðir nemendur eiga að fá nám og fræðslu við sitt hæfi, þess vegna er 

undirbúningur oft með ólíkum hætti milli fatlaðra og ófatlaðra nemenda í heimaskólum. 
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Nemandi fær kannski fyrst almenna fræðslu í bekkjarstarfi og svo gengur stuðningsfulltrúi 

nemandans úr skugga um að nemandinn hafi skilið fræðsluna.  Í sérskólum er mikið lagt upp 

úr kynningum á framhaldsskólum. Sem dæmi nefndi Ragnheiður, að Öskjuhlíðarskóli sinnir 

þessari kynningu að kostgæfni, bæði fyrir nemendur og foreldra.    

          Ég vil líka benda á, að í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að ,,skyldur skólans falla 

m.a. undir hugtakið lífsleikni og miða að því, í samvinnu við heimilin, að búa nemendur undir 

starf í lýðræðisþjóðfélagi, efla borgaravitund og skilning á réttindum einstaklingsins, ábyrgð 

hans og skyldum“. Kynntu þér námskrár í einstöku skólum  til að fá skýr dæmi hvernig 

undirbúningi er sinnt. Í lífsleikni fer oftast fram náms- og starfsfræðsla fyrir 

framhaldsskólanám. Einnig sagði Ragnheiður að sú nýbreytni hafi átt sér stað á þessu ári að 

framhaldsskólarnir héldu samræmdar kynningar, hverfatengt t.d. fór kynning og fræðsla fram  

fyrir Árbæ, Grafarvog og Breiðholt í F B. Fræðslan var hverfaskipt og fór fram á alls þremur 

stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Framhaldsskólarnir halda jafnframt opið hús í skólunum fyrir 

nemendur og foreldra þeirra.34   

 

3.3 Kennsluhættir 

Ég kynnti mér heimasíður margra grunnskóla í Reykjavík. Þar voru gagnlegar upplýsingar, 

eins og námskrár fyrir unglingastigið og kynnti ég mér þar hvenær val, fræðsla og 

undirbúningur fer fram fyrir framhaldsskólanám. Þar sá ég strax að ófatlaðir nemendur höfðu 

bóknámstengt val þegar í 8. bekk, en ekki kom fram hvort fatlaðir nemendur hefðu 

sambærilegt val. Þegar ég fletti upp  lífsleikni í námskrám grunnskólanna kom oftast fram að 

markmið lífsleikni í skólanámskrá væru í samræmi við markmið aðalnámskrá grunnskóla. 

Skólastarfið grundvallast á lýðræðislegum gildum  og nemendur fá fræðslu og þjálfun í 

lýðræðislegum vinnubrögðum  og skoðanaskiptum. Í 10. Bekk var náms-  og starfsfræðsla 

fyrir framhaldsskóla undir lífsleikni. Athugaði ég þá  hvort undirbúningi og fræðslu fatlaðra 

nemenda væri getið sérstaklega í skólanámskránum, en svo var ekki. Á flestum 

heimasíðunum kom þó fram að skólinn væri án aðgreiningar og byði upp á nám við hæfi 

hvers og eins. Sérdeildir  eða námsver voru oft starfrækt  við skólana og þar virtust nemendur 

oftast hafa einstaklingsnámskrá, þar sem skólastarfið var sniðið að þörfum nemandans.35  Sem 

dæmi má nefna að í Hagaskóla er liður í námskrá fyrir lífsleikni sem heitir,, Náms- og 
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starfsfræðsla, um margt að velja“.  Undirbúningur og framhaldsskólakynningar fóru fram í 

febrúar og mikið var lagt upp úr að velja rétt og eftir áhugasviði nemendans. Að endingu var  

kynning í Valhúsaskóla  á Seltjarnarnesi  fyrir nemendur og forráðamenn þeirra, einn 

eftirmiðdag þar sem framhaldsskólarnir voru með bása og kynntu sína starfssemi. 36  

 

3.4 Viðtöl 

 Þar sem námskrár grunnskólanna svöruðu ekki spurningum mínum nægjanlega, leitaði ég til 

5. skólastjórnenda og spurði: 

 Hvernig er fræðslu og undirbúningi fatlaðra nemenda háttað fyrir framhaldsskólanám?   

Er mismunur á fræðslu og undirbúningi milli fatlaðra og annarra nemenda skólans og hvernig 

fer blöndunin fram? 

Telur þú að Aðalnámskrá grunnskóla sé fylgt eftir hvað varðar undirbúning fyrir 

framhaldsskólanám hjá fötluðum nemendum?   

 Svar viðmælenda var ávallt á þá leið, að leitast væri við að mæta þörfum allra 

nemenda í skólanum en félagatengsl fatlaðra og ófatlaðra mættu vera meiri.  Ófatlaðir 

nemendur nýta sér valkosti strax í 8. bekk hvað varðar bóknámstengt val fyrir 

framhaldsskólanám, en það á ekki alltaf við um fatlaða nemendur. Við skólana eru starfrækt 

námsver þar sem fatlaðir nemendur njóta leiðsagnar fagaðila eins og sérkennara, þroskaþjálfa 

og námsráðgjafa. Markmiðin eru oftast þar að létta á bóktengdu námi og finna þess í stað  

sterkari námslegar hliðar hvers nemanda.   Einstaklingsbundið er eftir fötlun nemenda hvernig 

fræðslunni er háttað, en fatlaður nemandi fær oft fræðslu hvað varðar framhaldsskólanám í 

gegnum lífsleikni með stuðningsfulltrúa sínum  í almennu bekkjarstarfi, því  allir 

viðmælendur mínir töldu félagatengs og blöndun nauðsynleg. Í samráði við fagaðila er 

námsefnið svo einfaldað og útskýrt betur. Sú fræðsla fer oft fram í námsverum skólanna. 

Fagaðilar skólanna eru svo í sambandi og samvinnu við foreldra barnsins við val á 

framhaldsskóla. Að lokum sögðu viðmælendur mínir, að val fatlaðra og ófatlaðra væri ekki 

það sama, þar sem fatlaðir sækja oftast um á starfsbrautum framhaldsskólanna og geta því 

ekki nýtt sér eins bóknámstengt val og ófatlaðir nemendur. Öllum þótti þó þörf á fleiri 

valmöguleikum fatlaðra.  

Ég skoðaði einnig heimasíðu Öskjuhlíðarskóla, sem er sérskóli, og skoðaði þar námskrá 

unglingastigsins.  í lífsleikni hjá 10. Bekk. Þar var sérstakur kafli sem heitir skólaganga.  
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,,Markmið, að nemandinn 

- viti að til eru mismunandi skólar, leikskólar, grunnskólar, framhaldsskólar o.s.frv. 

- öðlist yfirsýn yfir skólagönguna frá leikskóla upp í framhaldsskóla 

- kunni nokkur skil á merkingu algengra orða sem tengjast fötlun s.s. fatlaður, seinn, 

seinþroska, greindarskertur, þroskaheftur, sérdeild, sérskóli. 

- fræðist um skipulag innan grunnskóla og framhaldsskóla með tilliti til mismunandi 

námsþarfa nemenda. 

Leiðir 

Rætt um 

- aldurstengd skólastig og reynslu nemenda 

- að ólíkum einstaklingum hæfi ólíkir skólar með tilliti til áhuga og hæfileika 

- mismun einstaklinga frá ýmsum hliðum með áherslu á skilning orða viðkomandi fötlun og 

því að vera lengi að læra, þurfa mikinn tíma til að ná tökum. 

- að þeir sem eru lengur, læra betur í smærri hópum með góðri aðstoð, en fljótvirkir nemendur 

vinna í stórum hópum með takmarkaðri hjálp.“37  

Einnig leitaði ég til skólastjóra Öskjuhlíðarskóla og spurði: 

 Hvenær hefst undirbúningur, val og fræðsla í skólanum fyrir framhaldsskólanám? 

Sagði hún að undirbúningur og fræðsla fyrir framhaldsnám byrji strax í 8. bekk hjá 

nemendum í Öskjuhlíðarskóla, jafnframt fá allir nemendur og foreldrar  þeirra kynningar á 

framhaldsskólunum og hvað sé í boði, strax í 9 og 10 bekk. Mikil áhersla er lögð á að 

nemendur séu meðvitaðir um fötlun sína, þekki sína styrkleika og geri sér grein fyrir að þeir 

fari í framhaldsskóla strax að loknum grunnskóla. 

 

 

3.5 Samantekt  

 Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að stefna stjórnvalda sé ,,að fatlaðir nemendur stundi 

nám með öðrum nenendum eftir því sem kostur er“. ,, Að langflestir nemendur hefja nám í 

framhaldsskóla strax að loknum grunnskóla, um ýmsa kosti er að velja og mikilvægi þess að 

nemendum sé ljóst strax í 8. bekk hvað tekur við að grunnskóla loknum“.38  

Ragnheiður Bóasdóttir, sérfræðingur hjá menntamálaráðuneytinu, sagði að í öllum skólum 

væri boðið upp á undirbúning, náms- og starfsfræðlsu fyrir framhaldsskólanám, mismikla þó 
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og ekki um skyldufag eða sérstaka námsgrein að ræða samkvæmt námskrá.  

Ég skoðaði skólanámskrár grunnskóla í Reykjavík og komst að  því að í lífsleikni í 10. bekk  

fer oftast undirbúningur, náms- og starfsfræðsla fram fyrir framhaldsskólanám. Ekki var getið 

sérstaklega um fræðslu fyrir fatlaða nemendur nema í Öskjuhlíðarskóla sem er sérskóli. 

Skólastjórnendur töldu valmöguleika fatlaðra og ófatlaðra til framhaldsskólanáms ekki þá 

sömu og  að  auka þyrfti valmöguleika fatlaðra.  

  

4. kafli – Tálmar og tækifæri og viðmælandi 

 

Í kaflanum eru skoðaðar nokkrar kannanir úr bókinni Tálmar og tækifæri sem fjallar um 

rannsóknir á menntun nemenda með þroskahömlun í skólum á Íslandi. Rannsóknin var unnin 

að beiðni Landssamtakanna Þroskahjálp í tengslum við ár fatlaðs fólks í Evrópu 2003.  Þar er 

kannaður undirbúningur fyrir framhaldsskólanám og hvaða ástæður réðu vali nemenda og 

foreldra þeirra á framhaldsskóla.  Rannsóknaraðferðin byggðist á tilviksathugun í sjö skólum 

sem fylgt var eftir með spurningalistakönnun.  

 

4.1 Kannanir 

Athyglisvert var að skoða undirbúning fyrir framhaldsskóla. Samkvæmt könnuninni kemur 

fram að ( 94% )  foreldra hafa hug á að sækja um framhaldsskóla fyrir barn sitt og ( 74% ) 

þeirra óska eftir sérdeild/starfsdeild í framhaldsskóla. Einnig að ( 84% ) starfsfólks 

grunnskólanna, en aðeins þriðjungur foreldra sagði að fram færi undirbúningur fyrir flutning í 

framhaldsskólanna. Sökum þess hve fáir foreldrar sögðu að undirbúningur fyrir flutning ætti 

sér stað voru svör foreldra við spurningum um tilfærslu undirbúnings of fá. Eingöngu er því 

vísað í svör starfsmanna í þeim efnum. Flestir starfsmenn, eða ( 86% ) nefndu heimsóknir 

nemenda í framhaldsskólana, ( 71% ) heimsóknir foreldra í framhaldsskólana. Einnig sögðu 

margir, eða ( 64% ) að skriflegar upplýsingar væru sendar í framhaldsskólanna og ( 62% ) 

nefndu jafnframt fundi starfsmanna grunn- og framhaldsskóla. ( 77% ) foreldra og ( 56% ) 

starfsmanna hefur nokkrar eða miklar áhyggjur af framtíðarskólagöngu nemendanna. ( 32% ) 

foreldra hefur áhyggjur af of  lítilli fræðslu og áherslu skólans á undirbúning undir nám í 

framhaldsskóla, en aðeins ( 18% ) starfsmanna. Foreldrar barna með þroskahömlun og 

starfsmenn skólanna höfðu  áhyggjur af framtíðarskólagöngu nemendanna. Það helsta sem 

foreldrar  ( 78-86% ) og starfsmenn(  85-87% ) höfðu áhyggjur af voru af félagslegum toga 
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eins og félagslegri einangrun barnanna og félagslegum samskipitum þeirra. Samskipthæfni og 

félagslegt gengi eru því þættir sem þessir aðilar telja að geti ráðið úrslitum um hvernig 

nemenda vegnar í almennum grunnskóla. Jafnframt sagði stór hluti foreldra eða 58% hafa 

áhyggur af litlum framförum barna sinna í þroska og námi, ( 45% ) af skorti á þjónustu 

skólans, ( 43% ) af of lítlum áherslum  skólans á sérkennslu og þjálfun og ( 39% )af skorti á 

námsefni.39  

 

4.2 Viðtal  

Í viðtali mínu við Ingibjörgu H. Harðardóttir einn rannsakenda bókarinnar Tálmar og tækifæri 

kom fram að henni þóttu margar niðurstöður bókarinnar sláandi. 

Nefndi hún meðal annars að fræðsla grunnskólanna varðandi undirbúning fyrir 

framhaldsskólanám væri ósamræmd og oft mjög á reiki. Einnig virtust foreldrar fatlaðra barna 

telja sig illa uplýst um þennan undirbúning. Mjög hátt hlutfall foreldranna óskuðu eftir að 

barn þeirra færi á starfsbraut í framhaldsskóla. Þær brautir eru hins vegar ekki starfræktar í 

öllum framhaldsskólum, sem annars vegar takmarkar val og hins vegar skapar biðlista á 

starfsbrautirnar. Taldi Ingibjörg þarna vera talsverðann misbrest á framkvæmd 

lagabókstafsins. 

Einnig vék Ingibjörg að þeim mun á afstöðu foreldra barna í heimaskólum og barna í 

sérskólum er snúa að félagatengslum. Foreldrar fatlaðra barna í heimaskólum virðast leggja 

áherslu á að barn þeirra eignist félaga meðal fatlaðra sem ófatlaðra jafnt. Foreldrar 

sérskólabarna höfðu frekar tilhneigingu til að álíta sem svo að ,, lík börn leika best“, 

félagatengslin skapist því í samræmi við þá hugmynd, þ.e. að fatlaðir nemendur tengdust 

hugsanlega betur.  

Ingibjörg segir að val foreldra varðandi skólagöngu fatlaðra barna sé nauðsynlegt en ávallt 

hafi val bæði kosti og galla í för með sér. Þessu hafi hún kynnst vel sem einn rannsakandi 

bókarinnar Tálmar og tækifæri og um leið gert sér grein fyrir hvað viðfangsefni bókarinnar 

var mikilvægt. Í raun þróunarstarf. Bókin var rituð að beiðni Landssamtakanna Þroskahjálp í 

tengslum við ár fatlaðs fólks í Evrópu árið 2003. 

 Að lokum lagði Ingibjörg áherslu á mikilvægi virkrar og samræmdrar fræðslu til fatlaðra 

grunnskólabarna og foreldra þeirra, sem hæfist sem fyrst á unglingastigi varðandi undirbúning 

fyrir framhaldsskólanám.40  

 

                                                           
39 Gretar L. Marinósson, Ingibjörg H. Harðardóttir, Ingibjörg Kaldalóns. 2007:157-160 
40 Ingibjörg H. Harðardóttir munnleg heimild, 12. mars 2009 
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4.3 Samantekt 

Í kaflanum var greint frá nokkrum könnunum úr bókinni Tálmar og tækifæri t.d undirbúning 

fyrir framaldsskólanám. Í viðtalinu við Ingibjörgu kom fram að hún var slegin yfir mörgum 

niðurstöðum úr bókinni. Að hennar mati er mikil þörf  á samræmdari fræðslu og miðlun 

upplýsinga fyrir fatlaða nemendur og foreldra þeirra, varðandi undirbúning í grunnskólum 

fyrir framhaldsskólanám.   

 

 

 5.kafli – Námskrá starfsbrauta, viðtöl, svör og könnun 

Í fimmta kafla verður fjallað un Námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla og sérnámsbraut 

við fjölbrautarskólann við Ármúla. Ég greini ég frá viðtali sem ég tók við lykilviðmælanda, 

Halldór Gísla Bjarnason kennslustjóra sérnámsbrautar Fjölbrautarskólans við Ármúla og birti 

ég svör við spurningum sem ég lagði fyrir hann tengt undirbúningi fyrir framhaldsskólanám. 

Halldór lagði spurningakönnun fyrir alla foreldra nemenda við sérnámsbrautina fyrir mig og 

verða niðurstöður úr þeirri könnun birtar.  

Skipta má íslenska menntakerfinu í fjögur stig, þ.e. leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og 

háskóla. Að mörgu leyti er réttur fatlaðra til menntunnar vel tryggður í leikskóla og 

grunnskóla og er í samræmi við þær alþjóðaskuldbindingar sem Ísland er aðili að.41 Lög gilda 

um framhaldsskóla nr. 80/1996. Í 19. gr. segir þar að veita skuli fötluðum nemendum á 

framhaldsskólastigi kennslu og sérstakan stuðning í námi. Þeir eiga rétt á fræðilegri aðstoð og 

nauðsynlegan aðbúnað eftir því sem þörf krefur að mati menntamálaráðuneytisins. Jafnframt 

er tekið fram að fatlaðir nemendur skuli stunda nám við hlið annarra nemenda ef kostur er. Í 

2. mgr. 19. gr. er heimild fyrir menntamálaráðherra til að stofna sérstakar deildir fyrir fatlaða 

nemendur í framhaldsskóla.42 Menntamálaráðherra hefur sett reglugerð um kennslu fatlaðra 

nemenda í framhaldsskólum.43 Í 1. gr. segir að nemendur eigi rétt á kennslu og sérstökum 

stuðning í námi frá sérhæfðum starfsmönnum, aðstoðarfólki, og/eða í formi tækjabúnaðar. 

Kennslan skal byggð á rökstuddri námsáætlun fyrir nemendahóp eða einstakling. 

Námsáætlunin skal byggð á meginmarkmiðum aðalnámskrár framhaldsskóla ásamt 

uplýsingum um þarfir nemenda og mati á stöðu þeirra í námi og þroska. Tilgreind skulu 

langtíma- og skammtímamarkmið með kennslunni og námsáætlun skal endurskoða reglulega. 

Það er heimilt að víkja frá almennum reglum um námsmat og fyrirlögn prófa. Skólastefnan á 

                                                           
41 Brynhildur G. Flóvens 2004:118 
42 Brynhildur G. Flóvenz 2004:130 
43 Reglugerð nr. 372/1998 
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Íslandi byggist á hugmyndafræðinni um fulla þátttöku fatlaðra í samfélaginu og skóla án 

aðgreiningar. Algengasti menntunarmáti fatlaðra framhaldsskólanema, einkum ungmenna 

með þroskahömlun, er í svokölluðum sérdeildum, sem starfræktar eru við nokkra 

framhaldsskóla.44 Brynhildur G. Fóvenz, 2004 bendir á að auka þurfi fjölbreytni í námi 

fatlaðra ungmenna á framhaldsskólastigi. Hún segir að á starfsbrautum sérdeilda sé 

aðaláherslan lögð á verknám og að námsvalið sé oft mjög kynbundið.45  

 

5.1 Námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla 

Árið 2005 kom út námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla, sérdeildir  sem náði yfir 

fjögur ár. Í formála hennar segir segir að nemendur geti brautskráðst að loknu tveggja ára 

námi en eigi þess jafnframt kost að stunda tveggja ára framhaldsnám sem í flestum tilvikum er 

starfstengt.46      

  Markmið námsins í inngangi að námskrá frá 2005 á bls. 3, eru eftirfarandi: 

Að nemandi: 

• Fái einstaklingsmiðuð námstækifæri. 

• Auki sjálfstraust sitt, sjálfstæði og samskiptahæfni til daglegra athafna. 

• Auki möguleika sína á áframhaldandi námi við hæfi. 

• Öðlist fjölbreytta reynslu og kynnist möguleikum og margbreytileika íslenskrar 

menningar. 

• Fái tækifæri til að stunda nám með ófötluðum nemendum eins og kostur er. 

• Fái tækifæri til að tengja saman náms og starfsþjálfun – í skóla og á vinnustað og 

öðlist vinnufærni eftir því sem kostur er.  

• Fái tækifæri til þátttöku á vinnumarkaði að loknu námi. 

 

Í námskrá fyrir starfsbrautir segir að námsgreinar eigi að skipuleggja með hliðstæðum hætti 

og tíðkast í áfangakerfi framhaldsskóla, þær eigi að skiptast í einingarbæra áfanga. Jafnframt 

                                                           
44 Brynhildur G. Flóvenz:130-131 
45 Brynhildur G. Flóvenz 2004:133 
46 Námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla.2005:2 
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kemur víða fram mikilvægi þess að fatlaðir nemendur hafi sem mest samskipti við ófatlaða 

nemendur bæði félagslega og námslega. Í formála segir að leitast skuli við að efla tengsl við 

aðrar brautir skólans og veita nemendum tækifæri til að verða hluti að samfélagi skólans þótt 

námið fari að mestu leyti fram á starfsbrautum. Í námskrá er gert ráð fyrir þremur leiðum 

innan starfsbrauta framhaldsskóla. Þær eru eftirfarandi: starfsbraut 1, starfsbraut 2 og 

starfsbraut 3. Skipting þessi er eigi sögð vera tilraun til að skipta nemendahópnum upp innan 

starfsbrautanna, um sé að ræða faglegar og kennslufræðilegar áherslur.47 

 Fram kemur í inngangi fyrir hverja starfsbraut í námskránni hvaða nemendum hún er 

ætluð.  

Starfsbraut 1 - ,, Nám og kennsla á starfsbraut er einkum ætluð fötluðum nemendum , sbr. 2. 

gr. laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðra, sem hafa verið í sérdeild  eða sérskólum og hafa 

ekki forsendur til að stunda nám á öðrum námsbrautum framhaldsskólans.“48  

Starfsbraut 2 – ,, Námið er einkum ætlað fötluðum, sbr. 2. gr. laga nr. 59/1992 um málefni 

fatlaðra,  sem hafa notið verulegrar námsaðstoðar í grunnskóla, verið í sérdeild eða sérskóla 

og eru taldir  af viðurkenndum greiningaraðilum víkja svo frá almennum þroska að þeir hafi 

fengið námsmat samkvæmt 48. grein gunnskólalaga nr. 66/1995 og undanþágu frá ákveðnum 

skyldunámsgreinum. Námsskipulag byggir á fjölbreytni í efnisvali og kennsluaðferðum. 

Unnið er út frá rökstuddum námsáætlunum fyrir nemendahópa eða einstaklinga.“49  

Starfsbraut 3 - ,, Námið á starfsbraut 3 er ætlað þroskaheftum og fjölfötluðum nemendum  

sem þurfa mikla námsaðstoð. Þroskahömlun geta m.a. fylgt erfiðleikar við skynjun, 

rökhugsun, boðskipti, líkamsbeitingu, sjálfshjálp, félagsleg samskipti og athafnir daglegs lífs. 

Námið er til fjögurra ára og miðar að því að byggja ofan á þann grunn sem nemendur hafa 

þegar þeir koma í framhaldsskóla þannig að þeim takist sem best að nýta kunnáttu sína í 

hagnýtum tilgangi. Námsskipulag byggir á fjölbreytni í efnisvali og kennsluaðferðum. Á 

síðari hluta námstímans er aukin áhersla á að undirbúa nemandann undir þátttöku í lífi 

fullorðinna.“50    

Eins og áður hefur komið fram, hafa ný grunn- og framhaldsskólalög tekið gildi 2008. Í 

tengslum við ný lög er verið að endurskoða námskrár. Á meðan eru í gildi eldri námskrár.    

                                                           
47 Námskrá fyrir starfsbrautir fraramhaldsskóla.2005:2-4 
48 Námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla.2005:7 
49 Námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla.2005:24 
50 Námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla.2005:43 



 

  

 

Síða  

30  

  

5.2 Viðtal. 

Halldór Gísli Bjarnason er kennslustjóri sérnámsbrauta við F Á. Hann segir mér að brautin 

hafi starfað frá árinu 2004 í FÁ og í dag eru 25 nemendur í námi við brautina. 

Bekkjardeildirnar eru þrjár, A-14,  tilheyrir starfsbraut 1. A-10 tilheyrir starfsbraut 2. og A-11 

tilheyrir starfsbraut 3.  Fimmtán starfsmenn starfa við sérnámsbrautina, þar af sjö 

þroskaþjálfar, tveir sérkennarar, einn myndmenntakennari, tveir íþróttakennarar og þrír 

stuðningsfulltrúar.  Hann segir námið ætlað þeim nemendum sem hafa notið verulegrar 

sérkennslu í grunnskóla og verið í sérdeild eða sérskóla. Nemendur eiga kost á allt að fjögurra 

ára framhaldsnámi við FÁ að loknu grunnskólanámi. Nemendur útskrifast með sama 

einingafjölda og aðrir nemendur skólans eða um 140 einingar, en Halldór sagði að námið sem 

liggur að baki hverri einingu geti haft afar ólíkar áherslur.  Markmið brautarinnar er að 

nemendur fái tækifæri til að stunda nám við hæfi innan félagsheildar fjölbrautaskóla til að 

viðhalda og auka þekkingu sína og færni til að takast á við viðfangsefni daglegs lífs. 

Kennsluhættir byggjast á námsáætlunum fyrir nemendahópa eða einstaklinga og byggir 

annars vegar á námsskránni en hins vegar á upplýsingum um þarfir nemenda og óskir á mati á 

stöðu þeirra í námi og þroska. Að miklu leyti er nemendunum kennt saman, en jafnframt segir 

Halldór að þar sem því verður við komið sæki þeir nám í einstök fög þar sem námsefnið er 

aðlagað nemendum. Mikil áhersla er lögð á að nemendur á brautinni einangrist ekki heldur 

séu þeir hluti af skólaheildinni. Að þeir séu sem sýnilegastir í skólaumhverfinu og taki sem 

virkastan þátt í félagslífi á skólatíma. Halldór sagði jafnframt að allir 

sérnámsbrautarnemendur ættu  kost á því að eiga ófatlaðan skólafélaga. Mat á námi og 

framförum nemanda er framkvæmt reglulega  yfir önnina  og fá nemendur samantekt í lok 

hverrar annar.  

Námskrá sérnámsbrautar er byggð á: 

• Aðalnámskrá framhaldsskólanna, almennum hluta 

• Námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla 

Auk þess: 

• Námskrá sérnámsbrautar FÁ 

• Starfsáætlun 
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• Einstaklingsskrám 

Halldór segir að  námsþætti skiptast í bóklegar greinar, verk- og listgreinar, íþróttir og 

heilsurækt ásamt tölvunotkun.  Kennsluformið getur farið fram í einstaklingskennslu, í hópi 

með öðrum á sérnámsbraut og í áföngum með öðrum nemendum skólans. Hann segir að 

miðað sé við 30 kennslustundir á viku og nemendur fara ekki í próf, en kennt er alla prófdaga 

samkvæmt stundarskrá. Að öllu öðru leyti gildir skóladagatal FÁ.  

         Halldór segir meginmarkmiðin vera helst að nemandinn læri að þekkja sjálfan sig, 

styrkleika sína og veikleika, verði sjálfbjarga, aðlagist og taki virkan þátt í samfélaginu og 

þekki viðeigandi samfélagsreglur svo eitthvað sé nefnt að mörgum gildum. 

Ég spyr Halldór hvort honum finnist einhver munur milli nemenda sem koma úr almennum 

grunnskólum eða sérskólum, hvað varðar t.d. atferli, félagsfærni, hegðun  og reglur.  Hann 

segir báða skólana hafa kosti og galla, en það sé oft mikill munur, sérstaklega hvað varðar 

samfélagsreglur, hegðunarmynstur og sjálfstæð vinnubrögð.  Að hans mati eru þeir nemendur 

sem koma úr almennum grunnskólum oftar mjög agaðir í vinnubrögðum og búa oft námslega 

séð yfir meiri styrkleikum, en á móti eru þeir sömu nemendur vanir því að vinna með fullan 

stuðning sér við hlið. Almennir grunnskólanemendur þekkja oft betur mörk hvað varðar 

almenna kurteisi og umgengnisreglur við aðra nemendur, t.d. hvað varðar salernisferðir og 

matmálsvenjur. Hins vegar eru grunnskólanemendurnir oft illa stæðir félagslega þegar þeir 

hefja nám  við sérnámsbrautina. Sérskólanemendurnir eru á móti oftast mjög sterkir félagslega 

en þeim er oftar ábótavant í umgengisreglum við aðra nemendur skólans og þekkja oftar ekki 

mörk sín hvað varðar matmálsvenjur og salernisferðir. Sérskólanemendunum gengur samt oft 

betur í hópavinnu og aðlögunarfærni. Halldór segir að svona mætti lengi telja og mikill tími 

starfsmanna fari í að kenna almenna kurteisi og almenningsreglur, jafnvel fyrstu tvö árin í 

náminu. 

Ég spyr Halldór út í stöðu mála í dag hvað varðar fatlaða og framhaldsskóla annars vegar og 

hvað helst  hafi áunnist að hans mati  hins vegar.  Halldór segir að án efa sé mesti 

ávinningurinn sá, að nú sé engum fötluðum nemanda synjað um skólavist í framhaldsskóla. 

Allir fá inngöngu og að réttur nemenda sé nú öruggur með fræðslukynningu til 18. ára aldurs 

án frávísunar frá skóla. Einnig stendur nemendum til boða að stunda framhaldsskólanám í 

fjögur ár í stað tveggja ára. Hann segist vera mjög ánægður með gang mála og síðasta ár sé 

ekkert dæmi um fatlað ungmenni án skólavistar í framhaldsskóla. Skólastarfið sé mjög vel 

rekið, enginn fjárskortur sé né mannekla og nóg af fagaðilum starfi við sérnámsbrautina sem 

gerir starfið faglegt og metnaðarfullt. Helstu sóknarfæri nemenda eru aukið sjálfstæði, nám, 
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starfsnám og starfskynningar sem oft leiði af sér atvinnu að loknu námi, styrkleikar í allri 

færni, betri atvinnumöguleikar og valmöguleiki á háskólanámi með stuðning að loknu 

framhaldsskólanámi.51 

            Ekki verður betur séð en það sé ótvíræður réttur fatlaðra, eins og annarra borgara, að 

stunda nám í framhaldsskóla og gildir þá einu hvers eðlis fötlunin er. Yfirvöld menntamála 

skulu sjá til þess að nauðsynleg aðstoð sé í boði fyrir fatlaða nemendur sem geri þeim kleift að 

stunda nám við hæfi í framhaldsskóla.52  

 

5.3 Spurningar  

Ég lagði tvær spurningar fyrir Halldór. Í sameiningu ákváðum við að spurningunum myndi 

hann deila með öðrum fagaðilum brautarinnar, því honum þótti efni þeirri brýnt. Svörin bárust 

viku síðar og eru eftirfarandi: 

1.  Finnst þér/ykkur þú sjá mun á nemendum með þroskaskerðingar/fatlanir/sérþarfir 

sem koma úr almennum skóla og sérskóla? 

 

-Nemendur sem koma úr sérskóla virðast  oft hafa betri og sterkari sjálfmynd. Virkar sem þeir 

séu meðvitaðari um sína fötlun. 

-Nemendur sem koma úr sérskólum eru oft félagslega sterkari, þ.e. eiga frekar jafnaldra vini 

og sækja oftar samkomur þar sem þeir hitta jafnaldra.  

-Nemendur sem koma úr almennum skóla eru oft háðari því að hafa kennara út af fyrir sig. 

Þetta getur einnig átt við um nemendur sem koma úr sérskólum og hafa verið mikið í 

einstaklingskennslu, t.d. vegna erfiðrar hegðunar eða mikillar fötlunar. 

-Virðist oft sem gerðar hafi verið meiri kröfur til nemenda sem koma úr almennum skóla. 

Hugsanlega vegna þess að kennarar þeirra hafa  viðmið við nemendur með eðlilega greind og 

einstaklingarnir hafa haft sterkari námslegar fyrirmyndir. 

-Nemendur sem koma úr sérskólum eru oft fastir í óæskilegum samskipta- og  

hegðunarmynstrum sem þeir flytja með sér áfram í framhaldsskóla og erfitt er að vinna með 

og uppræta. Nemendur með neikvæða hegðun eru oft meira spennandi sem fyrirmynd. 

                                                           
51 Halldór G. Bjarnason munnleg heimild, 12. mars2009 
52 Brynhildur G. Flóvenz 2004:132 
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-Einstaka nemendur sem koma úr sérskólum oft með hegðun sem er viðurkennd og sjálfsögð 

þar en ekki á öðrum stöðum, t.d.  að faðma nánast hvern sem er, að loka ekki  eða læsa að sér 

á salerni o.fl. Getur,  t.d . verið vegna þess að þeir hafa þurft aðstoð við þessar aðstæður eða 

horft upp á aðra sem hefur verið haft opið inn til. 

-Nemendur úr sérskólum oft fastir í að nota óþarfa hjálpartæki eins og t.d. snertiskjái við 

tölvur og því mjög erfitt að venja þá við tölvumús. Hefur e.t.v ekki verið reynt nógu mikið að 

kenna þeim að nota tölvumús í upphafi þar sem einfaldari leið var til staðar. 

 

  2. Hvernig myndir þú/þið vilja að undirbúningi nemenda með sérþarfir væri háttað í 

grunnskólum fyrir nám í framhaldskóla. 

*Sérstaklega mikilvægt að nemendur hafi ekki náð að tileinka sér lært hjálparleysi vegna of 

mikillar þjónustu og aðstoðar áður. 

*Geti unnið sjálfstætt í hóp án stöðugrar athygli eða aðstoðar frá kennara. 

*Að nemendur hafi færni til að vera innan um stóran hóp án þess að skera sig mikið úr með 

óæskilegri hegðun. 

*Hafi lært sem mest og best almennar umgengnis- og samskiptareglur. 

*Séu eins óháðir hjálpartækjum og hægt er miðað við þá fötlun sem þeir hafa. 

*Hafi verið örvaðir eins og hægt er að nýta almenningssamgöngur ef geta og þroski eru til 

staðar. 

*Séu vel skólaðir hvað varðar almennar reglur og vinnu í kennslustofu. 

Halldór ákvað  að deila þessum spurningum með þroskaþjálfum og sérkennurum brautarinnar 

og eru svörin hér að ofan sameiginleg niðurstaða þeirra. 

 

5.4 Könnun 

Halldór lagði fram athugun eða spurningakönnun fyrir mig sem send var til allra foreldra 

nemenda á sérnámsbraut í FÁ sem eru 25 talsins. Surningarnar voru fimm, allar með 
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svarmöguleika já/nei nema í þeirri fimmtu. Ef neitandi svar barst við þeirri spurningu var 

spurt, hvað hefði mátt fara betur.  Svör bárust frá 20 foreldrum og svarhlutfall ( 20% ).  

Könnunin var eftirfarandi: 

Spurningar: 

1. Veitti umsjónarkennari fræðslu um framhaldsskólatilboð? 

2. Fengu allir foreldrar í bekknum hópfræðslu um framhaldsskólatilboð? 

3. Áttu foreldra kost á að skoða mismunandi framhaldsskólatilboð? 

4. Átti nemandinn kost á því að skoða mismunandi framhaldsskólatilboð? 

5. Varst þú ánægð- (ur) með undirbúninginn? 

Ef ekki hvað hefði betur mátt fara? 

 

Spurningar Já Nei 

1. 17            (85%) 3                (15%) 

2. 16            (80%) 4                 (20%) 

3. 16            (80%) 4                 (20%) 

4. 15            (75%) 5                 (25%) 

5. 15            (75%) 5                 (25%) 

 

Þeir foreldrar sem svöruðu spurnirngu nr. 5 neitandi, sendu skriflega hvað hefði betur mátt 

fara og nefndu meðal annars:  

-Að óvíst er að nemandinn fái skólavist í þeim skólum sem beðið er um. Virðist það vera 

ákvörðun viðkomandi skóla, frekar en ósk nemenda og forráðamanna. 

-fleiri valmöguleikar. 

-Ekkert val nema F.Á.    

-Undirbúningur og fæðsla þurfti að hefjast fyrr. 

-Undirbúningur og fræðsla hefði mátt vera ítarlegri.  

-Undirbúningi og fræðslu ábótavant. 

-Meira samstarf við við sérfræðinga við upplýsingu og val. 
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Spurningarform var takmarkað í athuguninni. Meginþorri foreldra fékk undirbúning í 

grunnskóla fyrir framhaldsskólanám barna sinna, en fimm foreldrar töldu þeim undirbúningi 

ábótavant.  

Niðurstaðan: Sýnir að ( 25% ) foreldra, finnst undirbúningi ábótavant. 

  

Í bókinni Tálmar og tækifæri segir frá könnun meðal foreldra er varða framtíðarskólagöngu 

barna þeirra.  

Niðurstaðan: Þar sýnir að 32% foreldra, finnst of lítil áhersla skólans á undirbúning undir 

nám í framhaldsskóla.53 

 

Það vakti athygli mína við lokaskrif ritgerðarinnar, að auglýsing birtist í Morgunblaðinu  

25. Apríl 2009: Fram kom í auglýsingunni ,,..að innritun fatlaðra nemenda, sem óska eftir 

skólavist á starfsbrautum framhaldsskóla, fari fram fyrr en innritun almennt í 

framhaldsskóla..“54  

 

 

5.5 Samantekt 

Í gildandi námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla, sérdeildir segir að nemendur geti 

brautskráðst að loknu tveggja ára námi en eigi þess jafnframt kost að stunda tveggja ára 

framhaldsnám sem í flestum tilvikum er starfstengt. Fram kom að Halldóri Bjarnasyni fannst 

vera munur á atferli nemenda sem koma úr heimaskólum eða sérskólum. Halldór í samvinnu 

við fagaðila sérnámsbrautarinnar svöruðu spurningum mínum tengdum undirbúningi fyrir 

framhaldsskólanám  og voru svörin birt.  Að lokum var greint frá athugun sem framkvæmd 

var í samstarfi við foreldra nemenda sérnámsbrautar í FÁ og niðurstaða hennar einnig birt.     

 

Niðurlag 

Við val á rannsóknarspurnigu minni varð mér fljótlega ljóst að ég færi lítið troðna slóð. 

Heimildir voru fáar, en Ragnheiður Bóasdóttir, sérfræðinur á skrifstofu menntamála, upplýsti 

                                                           
53 Gretar L. Marinósson, Ingibjörg H.Harðardóttir, Ingibjörg Kaldalóns. 2007: 158 og159 
54 Menntamálaráðuneytið 2009 
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mig um margvísleg atriði er lúta að tilfærslu milli skólastiga. Komst ég að þeirri niðurstöðu 

grundvallandi á vali, fræðslu og undirbúningi grunnskólanema fyrir framhaldsskólanám, að  

ekki er um sérstaka námsgrein/skyldufag að ræða, samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla.  

             Aðalnámskrá gerir ráð fyrir að nemendur hefji undirbúning strax í 8. bekk hvað 

varðar bóktengt val og sé jafnframt ljóst þá, hvað taki við að grunnskóla loknum.  Fatlaðir 

nemendur í heimaskólum virðast ekki geta nýtt sér það val, því  flestir velja starfsbrautir 

framhaldsskólanna. Náms- og starfsfræðsla fer oftast fram í lífsleiknitímum í 10. bekk.       

Hverjum skólastjórnanda er í sjáfsvald sett hvernig staðið er að undirbúningi og fræðslu,  

þeim er þó skylt að uppfræða nemendur um nám og störf að loknum grunnskóla.  

Það er mismunandi eftir skólum hvernig fræðslunni er háttað, fræðslan er ekki samræmd og 

oft á reiki, þó fyrirmæli Aðalnámskrá grunnskóla séu mjög skýr. 

              

            Ljóst er að fatlaðir nemendur  fá ekki að jöfnu tækifæri á við aðra nemendur 

heimaskólans hvað undirbúning framhaldsskólans varðar. Valkostir eru færri og 

undirbúningur hefst síðar.   

            Öskjuhlíðarskóli sem er sérskóli sinnir þessari kynningu fyrr en heimaskólarnir, 

áherslur eru ólíkar, og hefst fræðsla í 9.bekk.   

Í bókinni Tálmar og tækifæri kemur fram að foreldrum þótti undirbúningi  fyrir 

framhaldsskólanám vera ábótavant og mikið ósamræmi var á milli svarhlutfalls foreldra og 

starfsmanna skólanna hvaða undirbúningingur væri í boði. Ingibjörgu Harðardóttir einn 

rannsakanda bókarinnar þóttu margar niðurstöður sláandi líkt og mér sjálfri.  

 Mikilvægt var fyrir mig að taka viðtal við Halldór Bjarnason í FÁ. Faghópurirnn þar, lagði 

mikla rækt við að svara spurningum mínum af heiðarleika, reynslu og uplyfun sinni af 

nýnemum brautarinnar síðustu árin. Þeim þótti öllum heimaskólar og sérskólar búa yfir 

kostum og göllum og vera munur á atferli nemenda sem koma annars vegar úr heimaskólum 

og hins vegar sérskólum. Nokkrir foreldrar nemenda á sérnámsbrautinni í F.Á sem tóku þátt í 

könnun minni, voru óánægðir með takmarkað val barna sinna fyrir framhaldsskólanám, og  

( 25% ) foreldra fannst undirbúningi ábótavant. 

 Lærdómsríkt þótti mér að spegla og dýpka rannsóknarspurninguna með öllum viðmælendum 

mínum, í lögum, námskrám og í niðurstöðum bókarinnar Tálmar og tækifæri. 

           Það er skoðun mín, að val, fræðsla, og undirbúningur fyrir framhaldsskólanám sé mjög 

mikilvægur fyrir alla nemendur grunnskólanna. Fyrir fatlaða nemendur í heimaskólum, hefst  

undirbúningur of seint, og honum er ábótavant. Sérstaklega hvað varðar stefnu, fræðslu, 
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valmöguleika og samræmdar upplýsingar milli stofnana, heimila og skóla. Í sérskólum virðast 

nemendur og foreldrar þeirra fá fræðslu og undirbúning fyrr á unglingastiginu og er mikið lagt 

upp með, að nemendur þekki fötlun sína og viti hvert þeir stefni að loknum grunnskóla.  

Í nýjum grunnskólalögum 2008, er svigrúm grunnskóla til að móta skólastarf aukið sem 

valfrelsi nemenda og foreldra. Lögin kalla á nýja kennsluhætti og er ný Aðalnámskrá 

grunnskóla í vinnslu.    

          Í framtíðinni vil ég sjá átak í skipulagi fleiri valmöguleika, samræmda og mótandi 

skyldufræðslu sem hefst strax í 8. bekk,  svo öll fötluð börn í grunnskólum, viti hvað tekur við 

að grunnskóla loknum og njóti þess að hefja nám í framhaldsskóla.   
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