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Ágrip 

Í þessari BA ritgerð er fjallað um nemendur með sérþarfir í skóla án 

aðgreiningar. Leitast er við að kynna þau viðhorf og hugmyndafræði sem snýr 

að fötluðu fólki með hliðsjón af þeim réttindum sem þeim ber að njóta í 

almennu skólastarfi. Eins og nafn skóla án aðgreiningar ber með sér er honum 

ætlað að taka við nemendum án aðgreiningar og gera nám einstaklingsmiðað. 

Einstaklingsáætlun er hluti af þeirri þróun að samræma þá þjónustu sem 

einstaklingur nýtir sér ásamt því að hún færir valdið í hendur viðkomandi.  

Einstaklingsáætlun er því tilvalin sem viðbót við einstaklingsnámskrá þar sem 

hún hefur að geyma ítarlegar útlistanir á þörfum og óskum einstaklingsins. 

Ritgerð þessi hefur að geyma dæmi um einstaklingsáætlunar ferli sem gerð var 

með nemanda með Asperger-heilkenni í fimmta bekk. 
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1  Inngangur  

Menntun er einn af þeim þáttum sem talin er vera hvað mikilvægastur fyrir 

einstaklinginn og samfélagið í heild sinni og er ein af grundvallarforsendum 

þróunar í heiminum (Brynhildur G. Flovenz, 2004). Skólastarf á Íslandi er í 

stöðugri þróun og ekki eru mörg ár síðan að börn með fötlun voru fyrir utan 

almenna bekki í skólum og fór kennsla þeirra fram í sérdeildum eða  

sérskólum. Með tilkomu hugmyndafræðinnar skóla án aðgreiningar er verið að 

reyna snúa þessari þróun við, þar sem lögð er áhersla á að öll börn séu 

velkomin í sinn hverfisskóla/heimaskóla og að skólanum beri að mæta þörfum 

hvers nemanda. Hlutverk skólanna er því að tryggja að þörfum nemenda með 

sérþarfir sé fullnægt og að þeir hafi sama rétt til að njóta  eigin lífsgæða 

(Salamanca-yfirlýsingin, 1994).       

Kveikjan að þessu verkefni varð til í vettvangsnámi mínu á öðru ári í 

þroskaþjálfafræði þar sem ég vann náið með nemanda í 5. bekk. Nemandinn 

sem um ræðir er með Asperger-heilkenni og styðst við einstaklingsmiðaða 

stundaskrá í skólanum. Meðan á vettvangsnámi mínu stóð var umsjónarkennari 

að fara að búa til einstaklingsnámskrá fyrir nemandann og fékk ég því kjörið 

tækifæri til að vinna að einstaklingsáætlun sem yrði notuð sem fyrirmynd að 

námskránni. Stefna Reykjavíkurborgar í menntamálum (2011) er að nám skuli 

koma til móts við þarfir nemenda, áhuga þeirra og námsstíl með 

einstaklingsmiðuðu námi og markvissri samvinnu. Áður en farið er í 

einstaklingsáætlunargerð tel ég mikilvægt að þeir sem koma að gerð hennar 

þekki jafnt til sögu, núverandi stöðu og framtíðarsýn viðkomandi svo að hægt 

sé að vinna að virku samstarfi og að námslegar kröfur verði sanngjarnar og taki 

mið að getu og námsstíl nemanda. Eitt af markmiðum einstaklingsáætlunar er 

að sameina áherslur og markmið þeirrar þjónustu sem viðkomandi nýtur og eru 

skólarnir hluti af þjónustu við nemendur með sérþarfir.  

Annar kafli mun leitast við að draga fram þá mismunandi sýn og 

hugmyndafræði sem snerta fatlað fólk og skoða hvernig þær nálganir koma 

heim og saman við þær alþjóða samþykktir sem Ísland hefur samþykkt. Er það 

gert með þeim tilgangi að lesandi fái innsýn í þau viðhorf og hugmyndafræði 
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sem snýr að fötluðu fólki. Lífssaga einstaklingsins er mikilvæg í 

upplýsingarferli þar sem hún hjálpar okkur að skilja og setja hlutina í 

samhengi.   

Þriðji kafli mun leitast við að skoða hugmyndafræði skóla án aðgreiningar 

og hvernig honum er ætlað að koma til móts við nemendur með sérþarfir. Sú 

stjórnsýsla sem mótar grunnskóla á Íslandi og snúa að fötluðum nemendum 

verður skoðuð með það að leiðarljósi að máta lög, aðalnámskrá og 

einstaklingsnámskrá að hugmyndafræði og byggingu skóla án aðgreingar. 

Grunnskóli skipar mikilvægan sess í lífi barna og því er mikilvægt að skólastarf 

sé sveigjanlegt og sé þess búið að taka á móti ólíkum þörfum nemanda sinna. 

Núverandi staða grunnskóla leggur til að skóli sé fyrir alla og að allt skólastarf 

taki mið af alþjóða samþykktum um réttindi barna.  

Fjórði kafli mun innihalda upplýsingar og fræðslu um gerð 

einstaklingsáætlana. Mér fannst mikilvægt að koma inn á þessa aðferði þar sem 

hún eru einstaklingsmiðuð og tekur mið að ólíku umhverfi viðkomandi. Fjórði 

kafli má því skoða sem framtíðarsýn þessa verkefnis sem einkennist af 

hugmyndafræði og notagildi einstaklingsáætlunar. 

Fimmti kafli mun innihalda lýsingar á einstaklingsáætlunar ferli sem gerð 

var með nemanda í 5. bekk í vettvangsnámi mínu. Meginn áhersla þessa kafla 

miðast út frá því að skoða skólastarf og umhverfi nemenda út frá 

rannsóknarspurningunni: Hvernig getur einstaklingsáætlun nýst við gerð 

einstaklingsnámskrá fyrir nemendur með sérþarfir? Ætlunin er að svara 

spurningunni með því að útskýra hvernig markmið og hlutverk 

einstaklingsáætlunar nýtist fagaðilum sem koma að nemanda ásamt því að 

skoða hvert hlutverk nemanda sé við gerð slíkrar áætlunar.  
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2 Fötlun, viðhorf og alþjóðlegar skuldbingar 

Á undanförnum áratug hefur orðið mikil aukning á faglegum og 

stjórnsýslulegum þáttum sem snerta málefni fatlaðs fólks, t.d. þjónustu, 

atvinnu, skólakerfi og búsetu mál sem í grunninn leggur upp með að brjóta upp 

stofnana menningu þessa hóps og stuðla að sjálfstæðara lífi fatlaðs fólks 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001). Í þessum kafla verður leitast við að skoða tvö 

ólík sjónarhorn á fötlun, ásamt því að kynna leiðandi hugmyndafræðilegar 

nálganir um líf fatlaðs fólks. Áhugavert er að skoða þetta efni í samhengi við 

nemendur með sérþarfir í skóla án aðgreiningar. Í öllu skólastarfi er mikilvægt 

að vera meðvitaður og þekkja þau sjónarhorn sem munu koma hér fram og 

hvernig þau geta haft áhrif á það hvernig við horfum á fatlað fólk, en nánar 

verður fjallað um skóla án aðgreiningar í 3. kafla. Í seinni hluta þessa kafla 

verður fjallað um þær alþjóðlegu skuldbindingar sem Ísland hefur samþykkt 

varðandi fatlað fólk og verða þær skoðaðar sérstaklega út frá réttindum þeirra 

til náms og þeim sjónarhornum sem koma fram í þessum kafla.   

 

2.1 Mismunandi sýn á fötlun 

Orðið fötlun hefur margskonar merkingu í huga fólks og fræðimanna, og hefur 

merking hugtaksins verið í stanslausri þróun. Það sjónarhorn á fötlun sem var 

ríkjandi á Vesturlöndum mestan hluta 20. aldar var það sem nefnt hefur verið 

læknisfræðilega sjónarhornið. Með læknisfræðilegu sjónarhorni er litið á að 

fötlun sé persónulegur harmleikur einstaklingsins og skerðingin sé uppspretta 

þeirra erfiðleika sem munu fylgja einstaklingnum (Oliver, 1990). Viðhorf voru 

þess eðlis að horft var á fötlun út frá því afbrigðilega og miðað út frá því sem 

telst heilbrigt og eðlilegt. Læknisfræðilega sjónarhornið felur í sér að leitað er 

eftir líffræðilegum útskýringum á fötluninni og þar af leiðandi eru takmarkanir 

einstaklingsins séðar út frá fötluninni en ekki umhverfinu. Fatlað fólk var því í 

hlutverki ólánsama fórnarlambsins sem er háð öðrum og í stöðugri þörf fyrir 

þjálfun, umönnun, meðferð eða lækningu (Rannveig Traustadóttir, 2006). Í 

stuttu máli má segja að sjónarhorn læknisfræðinnar gefi sér það að skýring 
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fötlunarinnar felist aðeins í galla einstaklingsins.  

Í kringum 1970 fóru að heyrast gagnrýnis raddir gagnvart 

læknisfræðilegum skilningi á fötlun sem hafði í för með sér að farið var að líta 

til annara þátta, einkum félagslega þætti. Hugtakið fötlun var þá fremur skoðað 

út frá tengslum fatlaðs fólks við félaglegt umhverfi þess. Hugtakið fötlun varð 

með þessari nálgun gert að yfirhugtaki um hóp fólks með mismunandi 

skerðingar, en læknisfræðin vísaði í fötlun fólks eftir skerðingu hvers hóps 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). Hugsjón fatlaðs fólks snerist um að ef 

raunhæfa lausn á málefnum þeirra ætti að nást yrðu að eiga sér stað breytingar í 

félagslegu umhverfi þeirra og samfélaginu í heild, í stað þess að leita lausna í 

einstaklingunum sjálfum eins og tíðkaðist í hinu læknisfræðilega sjónarhorni 

(Barnes, Mercer og Shakespeare, 1999). Fatlað fólk hafnaði því hinu 

læknisfræðilega sjónarhorni en með því voru þau ekki að hafna fötluninni, 

heldur vildu þau sýna hversu afmarkað hlutverk þeirra hefði verið í 

samfélaginu (Oliver, 1996).           

Breska félagslega líkanið er sprottið upp frá samtökum fólks með fötlun í 

Bretlandi, UPIAS (Union of the Physically Impaires Against segregation) og er 

talið hið róttækasta í málefnum fatlaðs fólks og um leið það umdeildasta. 

UPIAS kom með þá grundvallar hugmynd að samfélagið gerði fólk með 

skerðingu ,,fatlað” og beindu þar að leiðandi sjónum að mikilvægi félags og 

umhverfis þátta í lífi fatlaðs fólks (Rannveig Traustadóttir, 2006). Samtökin 

gerðu það ljóst að þau þyrftu ekki ófatlaða talsmenn fyrir sig heldur að fatlað 

fólk talaði sjálft fyrir sína hönd. Þetta sjónarhorn breytir því hvernig horft er á 

fatlað fólk frá því að horfa á þau sem fórnarlömb yfir í að líta þannig á að þeim 

sé mismunað af samfélaginu (Barnes, 2002, bls. 74). Þessi hugsjón felst ekki á 

að litið sé á fötlun sem sjúkdóm en hún afneitar því ekki að margt fatlað fólk 

glímir við sjúkdóma á lífskeiði sínu. Læknar geta þrátt fyrir þessa hugsjón 

skipað stóran sess í lífi fatlaðs einstaklings sem glímir við sjúkdóm sem gæti 

tengst eða ekkert tengst fötlun hans á nokkurn hátt. Vandamálið er hins vegar 

þegar læknar reyna að nota þekkingu sína og hæfileika til þess að meðhöndla 

fötlunina fremur en að einbeita sér að veikindunum (Oliver, 1996).    

Norræni tengslaskilningurinn þróast á svipuðum tíma og felur m.a. í sér 

þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu. Hugmyndafræðin byggir á kenningum um 

eðlilegt líf og blöndun þar sem horft er bæði til skerðingar og samfélagslegra 
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þátta sem snúa að einstaklingnum. Norræni tengslaskilningurinn er ekki jafn 

róttækur og Breska líkanið  um fatlanir vegna orsaka umhverfis og samfélags. 

Norræni tengslaskilningurinn bendir á að í grunnin séu það þrír þættir sem þarf 

að hafa í huga svo að hægt sé að fjarlæga þær samfélagslegu hindranir sem 

verða á vegi fatlaðs fólks. Í fyrsta lagi er lagt upp með að fötlun birtist í 

andstæðum milli samfélagsins og einstaklingsins. Fötlun skapast þegar 

umhverfið t.d. skóli tekur ekki mið af margbreytleika og getu nemenda sinna 

og myndast því hindranir sem koma í veg fyrir almenna þátttöku. Í öðru lagi er  

fötlun bundin aðstæðum. Fötlun verður til þegar skerðingin samræmist ekki 

þeim kröfum sem gerðar eru. Í skólastarfi gæti því lesblindur nemandi átt í 

erfiðleikum með bóklegt nám en erfiðleikarnir hverfa í verklegum áföngum. Í 

þriðja og seinasta lagi er fötlun afstæð og í senn tilviljunarkennd. Fötlun er 

skilgreind af samfélaginu og getur því verið mismunandi hvar línurnar eru 

lagðar.(Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Einstaklingsáætlun er eitt af þeim verkfærum sem nota má til að sameina 

þarfir einstaklingsins og þá umhverfisþætti sem snúa að viðkomandi. Er því 

mikilvægt að hún sé lausnamiðuð og vakandi fyrir þeim hindrunum sem gætu 

leynst í nærumhverfi einstaklingsins. Næsti kafli gefur sýn í þær 

hugmyndafræðilegu nálganir sem varða fatlað fólk. Þessa þætti er áhugavert að 

skoða í ljósi skóla án aðgreiningar og einstaklingsmiðaðsnáms sem fela í sér 

fulla þátttöku fatlaðra nemenda.     

 

2.2 Leiðandi Hugmyndafræði 

Hugtakið valdefling beinist líkt og hugtakið um sjálfsákvörðunarrétt að rétti 

einstaklingsins til að lifa í samfélaginu á sem sjálfstæðasta og innhaldsríkasta 

hátt (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Valdefling verður til í samskiptum fólks 

og er því í raun félagslegt ferli og getur því átt sér ólíkar uppsprettur sem er 

bundin aðstæðum án raunverulegs enda. Félagsleg samskipti sem byggja á 

jákvæðri uppbyggingu sjálfsins og félagslegri viðurkenningu geta mótað sterk 

tengsl milli fólks. Með valdeflingu skapast því aðstæður sem efla sjálfið og 

sjálfsmynd fólks, sjálfstraust, félagslega stöðu, sjálfsvirðingu og lífsgæði. 

Hugtakið valdefling er einnig tengt hugtökum eins og val, þátttaka og 
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félagsskapur og er því flókið hugtak sem snertir daglegt líf sem við erum öll 

hluti af (Hanna Björk Sigurjónsdóttir, 2006).  

Valdeflingu má skipta niður í ferli sem þjónar þörfum einstaklinga eða 

hópa til að þróa með sér getu til þess að velja, hafna og taka ábyrgð á sínu lífi 

(French og Swain, 2008). Þó svo að fatlaðir einstaklingar stundi nám og sæki 

tíma með ófötluðum samnemendum í skóla án aðgreiningar þarf að skipa 

mikilvægan vettvang í eyðum, hádegishléum og í félagsstarfi fyrir opin 

samskipti milli nemenda. Kennarar geta einnig haft frumkvæði að því að kynna 

fötlun fyrir nemendum sínum svo að hræðsla og fordómar nái ekki fótfestu í 

skólasamfélaginu og samfélaginu í heild. Mikilvægt er að fötluðum nemendum 

sé kennt og þeir þjálfaðir í að eiga frumkvæði í samskiptum á eigin forsendum 

og verði þar af leiðandi meðvitaðir um hvernig best sé að bera sig að t.d. þegar 

þörf er á að kynna sig fyrir öðru fólki. Valdefling er í senn hugarástand sem 

kemur innan frá einstaklingum en hefur um leið bein áhrif á ytri þætti sem 

snerta líf þeirra. Með valdeflingu er því verið að færa fötluðu fólki verkfæri til 

að stjórna eigin lífi á eigin forsendum. Horfa mætti því á Valdeflingu sem 

yfirfærslu valds og stjórnun á ákvörðunum, vali og gildum frá þjónustuveitanda 

til notenda.         

Margrét Margeirsdóttir (2001) vitnaði í Wolf Wolfensberger þegar hún 

útskýrir hvað átt sé með orðinu normalisering, en í grunnin er merkingin sú að 

fatlað fólk fái að lifa eins eðlilegu lífi og mögulegt er. Hélt hann því fram að 

mikilvægt væri að notast við leiðir og aðferðir sem væru jákvæðar, hvetjandi 

og vel metnar til að auka og styrkja persónulegt atferli vanmetis fólks svo það 

geti öðlast jákvæð og velmetin hlutverk í samfélaginu. Með því að einblína á 

það jákvæða í fari einstaklingsins fellur hið neikvæða fremur í skugga 

styrkleikans. Wolfensberger var á þeirri skoðunar að leggja ætti niður stofnanir 

því að þeim væri ekki hægt að breyta, fremur ætti að gera þjónustu fyrir utan 

stofnanakjarna. Því væri nauðsynlegt að leggja áherslu á þjálfun og þroska 

fólks með fötlun með því markmiði að einstaklingurinn verði hæfari að gegna 

virðingarverðum störfum og fái þar að leiðandi vel metin hlutverk í 

samfélaginu, í stað þess að vera einungis í sérgreindum úrræðum með öðrum 

„frávikum,,.    

Bengt Nirje (1980) var ekki með ósvipaðar hugmyndir og Wolfensberger 

og taldi mikilvægt að fólk væri með eðlilegan dags hrynjanda, viku og jafnvel 
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árs. Með þessu átti hann við að hrynjandi fólks væri t.d. fara í vinnu, skóla og 

haga sínum áhugamálum eftir sínum vilja. Til þess að fatlað fólk gæti lifað 

eðlilegu lífi þyrfti umhverfi og lífskilyrði að breytast til muna. Nirje taldi 

mikilvægt að fatlað fólk eins og venjulegt fólk myndi afmarka heimili sitt frá 

vinnu, skóla, ráða háttatíma, taka þátt í samfélaginu utan heimilis og upplifa 

frídaga og stórhátíðir. Hann lagði einnig ríka áherslu á að fatlað fólk væri virt 

sem manneskjur og sjálfstæðir einstaklingar með óskir og vonir um 

innihaldsríkt líf. Það að umgangast annað fólk er í senn gefandi og gefur okkur 

færi á að læra að takast á við það óvænta í lífinu. 

Í þessum kafla hefur verið farið í þá hugmyndafræði sem er leiðandi í dag, 

en hún tekur mið að þörfum og óskum fatlaðs fólks. Fram kom mikilvægi þess 

að þátttaka fatlaðs fólks í samfélaginu sé byggt á jafningja grunsvelli sem losar 

um stofnanamenningu sem hefur einkennt fatlað fólk. Skóli án aðgreiningar er 

gott dæmi um þessa sýn þar sem hún hvetur til að fatlað fólk fái tækifæri á að 

sækja sinn heimaskóla í stað þess að vera í sérskólum eins og tíðkaðist hér áður 

fyrr. Það er mikilvægt að fatlað fólk fái að standa jafnfætis innan almenna 

skólakerfisins. Einstaklingsáætlun er eitt af þeim verkfærum sem hægt er að 

nýta innan skólanna. Hún gefur skýra mynd af einstaklingnum og gefur þar af 

leiðandi góða heildarmynd af hvernig sé best að nálgast þjónustu við nemanda 

með sérþarfir í skólanum. Í næsta kafla verður farið yfir þær alþjóða 

samþykktir sem Ísland hefur samþykkt í málefnum fatlaðs fólks. Tilgangur 

þess kafla er að gefa innsýn á réttindi barna og fatlaðs fólks og hvernig skólum 

ber að koma á móts við þarfir þeirra. 

 

2.3 Ísland og alþjóða samþykktir 

Árið 1992 tóku Íslensk stjórnvöld Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna til 

fullgildingar og er þar með skuldbundið til að virða og uppfylla ákvæði 

samningsins. Barnasáttmálinn felur í sér þá viðurkenningu að börn séu hópur 

sem þarfnast verndar umfram hina fullorðnu og hafa 192 aðildarríki sameinuðu 

þjóðanna samþykkt sáttmálann. Réttindi og áherslur Barnasáttmálans eru 

víðtækar og kveða á um vernd grundvallarmannréttinda barna, rétt til lífs, 

friðhelgi fjölskyldu- og einkalífs, félaga-, skoðana-, tjáningar-, og trúfrelsis. 
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Einnig hafa aðildarríkin skyldur að gegna gagnvart samningnum um að grípa 

til aðgerða sem tryggja velferð og réttindi barna.  

Í 3. grein sáttmálans er kveðið á um að þær ákvarðanir sem teknar eru 

innan stofnana sem varða börn t.d. skóla, leikskóla, íþróttafélaga o.frv. skuli 

starfa í samræmi við gildandi reglur og tryggja öryggi þeirra (Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna, 1992). Út frá þessari grein má ætla að skólar sem og 

aðrir aðilar sem vinna með börnum vandi starfshætti sína og hafi hagsmuni 

barnanna að leiðarljósi í vinnu sinni. Í 12. grein Barnasáttmálans segir að börn 

eigi rétt á að láta skoðanir sínar í ljós og að hlustað sé á þau með tillits til aldurs 

og þroska. Þessi grein samræmist vel því skólastarfi og þeirra stefnu að nám 

skuli vera byggt upp á einstaklingsmiðaðan máta eins og hugmyndafræðin um 

einstaklingsmiðað nám gerir ráð fyrir. Samkvæmt þeirri hugmyndafræði skal 

nám vera hannað út frá getu barna hverju sinni þegar kemur að námsefni og 

annarra þátta sem snúa að skólastarfinu (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 

1992; Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Barnasáttmálinn hefur einnig að geyma ákvæði sem snýr að menntun barna 

og hvert markmið menntunar skuli vera. 28. grein Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna fjallar um þá skyldu sem aðildaríkjunum ber að framfylgja í 

menntamálum barna. Í 29. grein er kveðið á um hvert markmið menntunar 

skuli vera og þar segir m.a. ,,Menntun á að gefa börnum tækifæri til að þroskast 

á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og undirbúa þau til að lifa ábyrgu lífi í 

frjálsu þjóðfélagi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis…” (Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna, 1992). 

Salamanca-yfirlýsingin er frá 1994 og er byggð á Mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna frá 1948 og fjallar um grundvöll, stefnu og framkvæmd í 

málefnum nemenda með sérþarfir (Salamanca-yfirlýsingin, 1994). Yfirlýsingin 

tekur til fjölmargra atriða og útlistar ítarleg markmið og leiðir til framkvæmda 

en er þó ekki lagalega bindandi þrátt fyrir samþykki þátttökuríkjanna (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). Megin áherslan er m.a. á skóla án aðgreiningar og hins 

vegar að tekið sé mið af fjölbreyttileika og einstaklingsþörfum nemenda 

(Salamanca-yfirlýsingin, 1994; Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Skólakerfið er 

ekki einungis hvatt til þess að stuðla að einstaklingsmiðuðu námi og tryggja 

námsefni við hæfi heldur einnig að greiða fyrir og hvetja foreldra til þátttöku í 
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að móta, skipuleggja og taka ákvarðanir um það hvernig koma á til móts við 

sérþarfir barna þeirra (Salamanca-yfirlýsingin, 1994).    

Árið 2007 undirrituðu fulltrúar Íslands samning sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks. Þar segir m.a. að réttindi séu hornsteinn frelsis, friðar og 

réttlætis í heiminum og eigi að vera án aðgreiningar og mismununar. Með 

undirritun samningsins samþykkja þjóðirnar að allir fæðist með sömu réttindi  

og séu metnir að eigin verðleikum. Í samningnum segir að þjóðirnar viðurkenni 

í senn að fötlun megi rekja til víxlverkunar milli skerðingu einstaklinga og 

viðhorfs- og umhverfishindrana sem koma þar af leiðandi í veg fyrir fulla og 

virka þátttöku í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli (Velferðaráðuneytið, 2009). 

Segja má að samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks taki 

skrefið til fulls í átt að hinum félagslega skilningi á fötlun.      

Í samningnum eru ákvæði sem snerta ákvarðanatöku og sjálfræði fatlaðs 

fólks. Þar segir um ákvarðanatöku ,,fatlað fólk ætti að eiga kost á því að eiga 

virka aðild að ákvarðanatöku um stefnumið og áætlanir, m.a. ákvarðanatöku 

sem varðar það með beinum hætti” og annars vegar um sjálfræði ,,viðurkenna 

gildi þess fyrir fatlað fólk að vera sjálfrátt og sjálfstætt, meðal annars að hafa 

frelsi til að taka eigin ákvarðanir” (Velferðaráðuneytið, 2009). Í sáttmálanum er 

gerð greinarskil á hugtakinu fötlun sem segir m.a. ,,...hugtakið fötlun er 

breytingum undiropið og má rekja fötlun til víxlverkunar milli skertra 

einstaklinga og viðhorfstengdra tálma og umhverfishindrana sem koma í veg 

fyrir fulla og virka þátttöku þeirra í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli” 

(Velferðaráðuneytið, 2009).      

Af þessu má draga þá ályktun að fötluðu fólki eigi ekki að mismuna út frá 

fötlun þeirra, fremur er litið svo á að fötlunin stafi af utanaðkomandi þáttum 

samfélagsins sem geti hindrað almenna þátttöku í samfélaginu. Í skóla án 

aðgreiningar er gert ráð fyrir að nemendum með sérþarfir sé unt að sækja nám í 

sinn heimaskóla og að nám skuli vera einstaklingsmiðað. Því er mikilvægt að 

skólastarfsemi taki mið út frá þeim félagslega skilningi á fötlun sem áður var 

lýst og þeim mannréttindasamningum sem Ísland hefur staðfest. 

Einstaklingsmiðað nám nemenda með sérþarfir ætti því ekki að vera 

einskorðað við skólaumhverfi heldur ætti einnig að taka mið af heildar 

nærumhverfi nemenda (Salamanca-yfirlýsingin, 1994). 



16 

 

2.4 Samantekt  

Í þessum kafla var í stuttu máli farið yfir þau fræðilegu hugtök og samninga 

sem styðja við réttindi fatlaðs fólks til almenns náms og sjálfstæðs lífs. Var það 

gert með það að leiðarljósi að auka skilning á þeim viðhorfum og gildum sem 

íslenskt skólakerfi á að byggja á. Ef horft er á nemendur  með sérþarfir  og 

aðstæður þeirra í hinum almenna grunnskóla, þá getur það skipt sköpum frá 

hvaða sjónarhorni fólk lítur á fötlun. Læknisfræðilega sjónarhornið gefur upp 

þá mynd að við greinum vandan hjá einstaklingnum og vinnum svo að því 

markmiði að aðlaga hann að skólaumhverfi sínu. Fötlunin eða sérþarfirnar 

verða þar af leiðandi miðpunktur þeirrar vinnu sem beinist að einstaklingnum. 

Félagslegi skilningurinn beinir hins vegar sjónum sínum að því hvernig 

skólaumhverfið tekur á móti nemanda með sérþarfir og þeim hindrum sem 

gætu verið á vegi nemandans. Fötlunin er því ekki lengur orðin sú hindrun sem 

læknisfræðin leggur til heldur eru það umhverfisþættirnir sem eru skoðaðir. Því 

er mikilvægt að skapa sem bestu hugsanlegustu aðstæður fyrir alla nemendur 

svo þeir fái að þroskast og dafna í skólasamfélagi við aðra. 

Eins og kom fram þá gera alþjóðlegir sáttmálar og samningar menntun 

aðgengilega fyrir öllu börn og er það réttur allra óháð stöðu eða samfélagsgerð 

að sækja sér menntun. Mikilvægt er að styðjast við ákvæði samninganna í öllu 

skólastarfi sem tekur mið að efla og styðja nemendur sína til að taka eigin 

ákvarðanir og ábyrgð gagnvart námi sínu og félagslífi. Á skólagöngu barna 

tengist nærumhverfi þeirra á einn eða annan hátt við skólann, og á það 

sérstaklega við nemendur með sérþarfir. Það stafar af því að oftar en ekki eru 

þeir nemendur með stórt og flókið stuðningsnet í kringum sig. það getur því 

verið að margir aðilar komi að einu barni og er því mikilvægt að nýttar séu 

einstaklingsáætlanir við gerð einstaklingsnámskrár og að raddir barnanna og 

foreldra fái að heyrast í því ferli.  Skóli án aðgreiningar starfar samkvæmt 

þeirri nálgun að nemendur hafi tækifæri á að sækja sinn heimaskóla og að tekið 

sé mið af þörfum þeirra og getu. Næsti kafli gefur sýn inn á þá hugmyndafræði 

sem mótar starfsemi skóla án aðgreiningar, auk þess að skoðuð verða lög um 

grunnskóla, aðalnámskrá og einstaklinganámskrá og verður það gert með  

nemendur með sérþarfir í skóla án aðgreiningar að leiðarljósi. 



17 

3 Skóli án aðgreiningar 

Skóli án aðgreiningar hefur verið skilgreindur sem almennur skóli sem miðar 

að því að geta tekið á móti þeim nemendum sem sækja um skóla í sínu 

heimahverfi og taki því mið af því að koma til móts við náms- og félagslegar 

þarfir þeirra í almennum bekk (Arthur Morthens og Grétar L. Marinósson, 

2002). Skóli án aðgreiningar hefur jafnframt það að leiðarljósi að félagsleg 

blöndun nemenda eigi sér stað í almennu skólastarfi og miðar út frá að 

lýðræðisleg ræktun eigi sér stað í námi nemenda sem byggist á manréttindum 

og lýðræðislegri þátttöku, sem þar að leiðandi elur af sér virka og fullgilda 

þátttakendur samfélagsins (Dóra S. Bjarnason, 2012). Í þessum kafla verður 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar  skoðuð og verður spjótum beint að 

nemendum með sérþarfir. Að því loknu verða skoðuð lög um grunnskóla, 

aðalnámskrá og einstaklingsnámskrá.  

 

3.1 Hugmyndafræði  

Á síðustu áratugum hefur verið lögð áhersla á að jafna rétt allra barna til náms 

og stuðla að auknum gæðum menntunar á öllum sviðum. Skóli án aðgreiningar 

hefur haft það að markmiði að félagsleg blöndun nemenda eigi sér stað sem 

stuðli að undirbúningi til þátttöku í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli (Arthur 

Mortens og Grétar L. Marínósson, 2002). Hugmyndafræði skóla án 

aðgreiningar gengur út frá að fatlað fólk gangi jafnt við aðra í skólastarfi og að 

þeim sé tryggður réttur til menntunar sem tekur mið af þroska og getu (Grétar 

Marinósson og Kolbrún Gunnarsdóttir, 1992). Með blöndun nemenda opnast 

vettvangur til hugarfarsbreytinga gagnvart fötluðu fólki sem getur vaxið og 

stuðlað að samfélagi án aðgreiningar. Anna Kristinsdóttir (2005) sagði í viðtali 

sem birtist í tímaritinu Þroskahjálp að fordómar gagnvart fötluðu fólki byggjist 

á vanþekkingu og því væri mikilvægt að upplýsa og fræða um málefni fatlaðs 

fólks. Einnig taldi hún að breytingar yrðu að eiga sér stað í rótum samfélagsins, 

grunnskólunum, og þannig koma í veg fyrir hindranir sem það getur annars sett 

fötluðu fólki og þannig farið á mis við það sem fatlað fólk hefur raunverulega 
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fram á að færa. Hennar mat er að sum tilfelli séu komin vel á veg en bendir á 

að margt sé óunnið í málefnum fatlaðs fólks. 

Í ljósi þeirra breytinga sem eiga sér stað á öllum sviðum skólastarfsins eru 

breyttar áherslur við nemendur einn þeirra þátta sem skólar glíma við, það er 

því auðvelt fyrir kennara að detta í gamlar áherslur þar sem dagleg störf snúast 

um reglur, próf, frammistöðumat o.s.frv. en með nýjum áherslum ætti 

skólastarf að snúast um, ekki um hvað nemendur læra heldur hvað þeir geta 

nýtt sér í námi og þar með orðið virkir þátttakendur í samfélaginu (Ferguson 

o.fl., 2001/2012). Julie Allan (1999) bendir á að þekking á vanda nemanda 

skipti minna máli en að þekkja nemandann sjálfan og eigi þar með að leggja 

áherslu á óskir nemandans í stað þess að einblína á sérþarfir hans. 

Miðað við rannsókn sem gerð var um starfshætti í grunnskólum kemur í 

ljós að skólarnir eru margir hverjir enn bundnir hefðbundnum kennsluháttum í 

starfi sínu. Samkvæmt þessum niðurstöðum eru kennarar að mestu að kenna 

með fyrirlestrarformi og eru með vinnubækur fyrir nemendur í stað þess að 

vinna í hópvinnu, leikjum, námsspilum o.fl. aðferðum sem gæti mætt ólíkum 

þörfum og áhugamálum nemenda. Þegar skoðaðar eru niðurstöður úr svörun 

nemenda um það hvernig nemendum gangi að læra þá kemur í ljós að um 85% 

nemenda fannst kennsluhættir skipta máli (Háskóli íslands, 2011).    

Eins og komið hefur fram leggur skóli án aðgreiningar áherslu á að nám 

skuli vera einstaklingsmiðað, og mæti þar með þörfum hvers og eins í hinu 

almenna skólastarfi. Sú hugsun að nemendur hafi sjálfir eitthvað að segja um 

sitt nám kemur í kjölfar hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og er því 

mikilvægt að starfsfólk innan grunnskóla tileinki sér kennsluaðferðir sem virði 

jafnt óskir sem og þarfir nemenda sinna. Næsti kafli mun fara yfir aðalnámskrá 

og lög um grunnskóla þar sem skoðað hvernig þær standa gagnvart 

einstaklingsmiðuðu námi og hvernig aðgengi fyrir nemendur með sérþarfir 

skuli vera háttað í grunnskólum. 

 

3.2 Aðalnámskrá og lög um grunnskóla 

Í aðalnámskrá grunnskóla nr. 90/2008 er lögð áhersla á jafnrétti til náms og 

skilgreinir námskráin þau námsmarkmið sem skólarnir sækjast eftir að ná. 

Aðalnámskrá veitir starfsfólki í skólakerfinu sem og almenningi upplýsingar 
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um tilgang og starfsemi skólanna. Aðalnámskrá er mótuð út frá gildandi 

lögum, reglugerðum og alþjóðasamningum sem myndar kjarna 

menntastefnunnar. Hlutverk aðalnámskrá grunnskóla er margþætt sem tekur 

mið af skólastarfi og umhverfi, hún er í senn stjórntæki fræðsluyfirvalda til að 

tryggja samræmi og samhæfingu skólastarfs auk þess að hún er góð trygging 

fyrir börn og ungmenni til góðrar aðstæðna til náms (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Í 13 gr. í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 

er kveðið á um rétt nemenda um að fá kennslu við sitt hæfi og að 

námsumhverfi sé hvetjandi og stuðli að vellíðan. Bent er á að skólinn sé 

vinnustaður nemenda og er sem slíkur í 10 ár, því skuli húsnæði taka mið að 

þörfum þeirra. Skólinn ber að haga störfum sínum í þágu nemenda svo þeir 

finni til öryggis og njóti hæfileika sinna. Réttur nemenda til að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi námsumhverfi, námstilhögun, 

fyrirkomulag skólastarfs og aðrar ákvarðanir sem snerta þá er varið í sömu 

grein og er skólanum skylt að taka tillit til þeirra sjónarmiða eins og unnt er. 

Grunnskólinn er mikilvægur vinnustaður í lífi einstaklinga sem eru á 

mikilvægu þroska- og mótunarskeiði og þarf því að skapa skilyrði svo þeir fái 

að njóta bernsku sinnar og efli með sér sjálfstraust og félagsfærni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Mikilvægt er að námsforsendur í skóla án 

aðgreiningar skuli taka mið að hæfni hvers og eins svo að nemandi nái sem 

bestum árangri. Í 2. Grein laga um grunnskóla er lögð áhersla að stuðla að 

alhliða þroska allra nemenda og að nám í grunnskóla miðist af þroska, 

persónugerð, hæfileikum, getu og áhugasviði. Skóli án aðgreiningar er 

vettvangur sem tekur mið að rétti barna með fötlun að sækja sinn heimaskóla. 

17. grein tekur mið að nemendum með sérþarfir og hvernig eigi að koma til 

móts við þarfir þeirra. Þar segir: 

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 
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samræmi við metnar sérþarfir (Lög um grunnskóla, 2008). 

      

Aðalnámskrá og lög um grunnskóla gefa skýr skilaboð um réttindi barna með 

sérþarfir og að þeim sé veitur sá stuðningur sem þörf er á hverju sinni. Lagt er 

upp með að foreldrar bera ábyrgð á uppeldi og menntun barna sinna og 

skólanum beri að sjá barninu fyrir uppbyggjandi fræðslu og félagsmótun. Skóli 

án aðgreiningar er því orðinn kjörinn starfsvettvangur fyrir þroskaþjálfa, þar 

sem þekking þeirra nýtist í félagsfærni og réttindagæslu nemenda með 

sérþarfir. Nemendurnir eru ekki þeir einu sem gætu nýtt sér krafta þroskaþjálfa 

þar sem þekking hans í fötlunarfræðum væri hægt að nýta í fræðslu til 

starfsmanna skóla. Í ljósi einstaklingsmiðaðs náms er því mikilvægt að þeir 

sem koma að nemendum hlusti eftir því sem nemanda og fjölskyldu hans þykir 

mikilvægt og miða einstaklingsnámskrá/einstaklingsáætlun út frá því markmiði 

að bæta aðstæður í samræmi við óskir nemenda.  

 

3.3 Einstaklingsnámskrá 

Skóli án aðgreiningar kveður á um einstaklingsmiðað nám og er 

einstaklingsnámsskrárgerð hluti af þeirri stefnu. Í reglugerð um nemendur með 

sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010 er kveðið á um einstaklingsnámskrá og 

segir þar að hún sé áætlun um nám og kennslu barns sem víkur frá 

Aðalnámskrá grunnskóla í einni eða fleiri námsgreinum. Bent er á að 

námskrána skuli endurskoða reglulega og skuli það gert í samstarfi við foreldra 

og í samráði við nemendur ef því verður við komið. 

Í einstaklingsnámskrá sem snýr að nemanda með sérþarfir er mikilvægt að 

tekin séu fram hvaða úrræði og kennsluaðferðir skuli nota til að mæta þörfum 

nemanda og af hverju. Einstaklingsnámskrá hefur að geyma langtíma- og 

skammtímamarkmið ásamt því að gefið er upp hvernig og hvenær metin skal 

árangur (Reykjavíkurborg, 2009). Markmið einstaklingsnámskrár er því 

almennt ætluð til að mæta þörfum nemenda með það að leiðarljósi að skólastarf 

geti unnið að markmiðum Aðalnámskrá og lögum um grunnskóla. 
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3.4 Samantekt 

Öll börn eiga rétt á skólagöngu samkvæmt íslenskum lögum og er skólunum 

ætlað að mæta þörfum hvers og eins. Hugmyndafræði skóla án aðgreiningar 

ber þessa sýn í för með sér, því er eitt af hlutverkum grunnskólanna að sjá 

nemendum sínum fyrir formlegri fræðslu og vera þátttakandi í félagslegri 

mótun þeirra. Breyttar áherslur í námsáætlunum er einn af þeim þáttum sem 

tók miklum breytingum með tilkomu skóla án aðgreiningar. Kennarar þ.á.m. 

þroskaþjálfar standa frammi fyrir margskonar áskorunum, þar sem 

einstaklingsmiðaðar áherslur krefjast meiri sveigjanleika og aðlögun í námi. 

Einnig er vert að benda á að til að auðvelda kennurum það verk sem 

einstaklingsmiðað nám fer fram á er mikilvægt að skólaumhverfið sé 

sveigjanlegt og í stakk búið að mæta þörfum allra nemenda sem skólann sækja. 

Eins og kom fram hér fyrr byggir einstaklingsnámskrá á markmiðum 

aðalnámskrá og snýr því að mestu aðeins að skólastarfi nemanda. 

Einstaklingsnámskrá er útbúin af kennara sem foreldrar og nemandi 

samþykkja. Til samanburðar leggur einstaklingsáætlun áherslu á styrkleika og 

að óskir nemanda sé í forgrunni í þeirri vinnu að finna viðeigandi úrræði fyrir 

nemanda. Einstaklingsáætlun nær yfir það nærumhverfi sem nemandi lifir og 

hrærist í og er því mikilvægt að unnið sé að sömu markmiðum á öllum 

vígstöðum.     

Næsti kafli fjallar um einstaklingsáætlanir en með gerð slíkrar áætlunar er 

gerð krafa um lausnamiðaða teymisvinnu þar sem nemandi er með í ráðum frá 

upphafi. Einstaklingsáætlun er öðruvísi áætlun en einstaklingsnámskrá að því 

marki að fagfólk hefur afgerandi hlutverk í einstaklingsnámskrá en í 

einstaklingsáætlun er einstaklingurinn hafður í forgrunni. 
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4 Einstaklingsáætlun 

Einstaklingsáætlun kom fyrst fram á sjónarsviðið í byrjun níunda áratugarins 

og á rætur að rekja til hugmyndafræði normaliseringar sem felur í sér 

breytingar á hugarfari samfélagsins gagnvart fötluðu fólki. Með breyttu 

hugarfari var farið að leggja aukna áherslu á þarfir og langanir fatlaðs fólks og 

farið að horfa á hvaða sýn það hafi gagnvart sínu eigin lífi (O´Brien og 

O´Brien, 2002; Nirje, 1969; Wolfensberger, 1972). Einstaklingsáætlun býður  

upp á leiðir sem samnýtir hugmyndafræði normaliseringarinnar og félagslega 

aðlögun inn í raunveruleika fólks. Ferlið er því í raun gagnvirkt  þar sem 

fjölbreyttir hagsmunaaðilar þróa með sér skapandi lausnir við gagnkvæmum 

skilgreindum vandamálum (Heron og Harris, 2001). Með gerð 

einstaklingsáætlunar er því einblínt á að auka félagslegt vægi fatlaðs fólks og 

koma þar með í veg fyrir félagslega einangrun, með styrkingu vináttubanda 

ásamt því að finna aukin tækifæri í skóla- og atvinnumálum. Skilaboð slíkrar 

áætlunar eru því í hnotskurn mikilvægi þróunar á einstaklings hæfni á völdum 

sviðum auk þess að stuðla að virðingu innan samfélagsins (Holburn, Gordon og 

Vietze, 2007). 

Eins og komið var inn á um skóla án aðgreiningar er einstaklingsmiðað 

nám vísir í þá hugmyndafræði að allt skólastarf taki mið að þörfum hvers 

einstaklings sem felur í sér opnun og sveigjanleika á öllum sviðum 

skólastarfsins. Einstaklingsáætlun nemanda innan skólakerfisins miðar út frá 

því að nemandi setur sér markmið  fyrir ákveðið tímabil í samvinnu við 

kennara og foreldra. Einstaklingsáætlun ætti því að taka almennt mið af getu, 

áhuga og námsstíl nemanda. Markmið áætlunar gefur í skyn hvað nemandi 

hyggst ná að tileinka sér í einstökum námsgreinum og oft er tilgreint hvernig sá 

árangur verður metinn. Skipulag náms tekur mið af stöðu hvers og eins en ekki 

hóps nemenda eða bekkjar, nemandi tekur því ábyrgð á sínu námi sem byggir á 

einstaklingsáætlun (Menntasvið Reykjavíkurborgar 2007).  

Í einstaklingsáætlun er gert ráð fyrir því að nemendur meti stöðu sína á 

þeirri leið með reglubundnu millibili. Einstaklingsáætlanir eru jafnframt tæki 

fyrir kennara til að greina stöðu hvers og eins, auk þess að vera öflugt verkfæri 
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til að auka ábyrgð nemenda á sínu eigin námi þar sem þeir þurfa að setja sér 

markmið og eru knúnir til þess að gera sér grein fyrir stöðu sinni. Þátttaka 

foreldra í gerð slíkra áætlana skiptir miklu máli og sveigjanleiki í skipulagi og 

starfsháttum sem er samofinn áherslu skóla á einstaklingsmiðað nám, t.d. hvað 

varðar nýtingu á tíma og hvernig nemendum er skipað í hópa (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2007).   

  

4.1  Mismunandi gerðir einstaklingsáætlana 

Eins og komið var inn á hér á undan gerir einstaklingsáætlun ráð fyrir að öll 

þjónusta í nærumhverfi einstaklings komi fram í áætluninni. Til eru 

mismunandi útfærslur á nálgunum við einstaklingsáætlunargerð, en þær eiga 

það sameiginlegt að deila sömu grundvallargildum og taka mið út frá og svara 

tveim meginspurningum: 

- Hver er einstaklingurinn og hvernig er lífi hans og aðstæðum háttað? 

- Hvað getum við gert í sameiningu til að auka lífsgæði hans nú og til 

framtíðar? 

Í næsta kafla verður kynnt til sögunar kortagerð (MAPS) sem er 

einstaklingsáætlunar aðferð. Aðferðin tekur mið af hver einstaklingurinn sé og 

gefur upp aðgerðir til að ná settum markmiðum hans. Einstaklingsáætlunin 

tekur einnig mið að heildarþjónustu einstaklingsins og eiga aðgerðir að 

endurspegla möguleika en ekki að einblína einungis á núveranda stöðu og 

aðstæður. 

  

4.1.1 Kortagerð (MAPS) 

Kortagerð er aðferð sem er hönnuð með það að leiðarljósi að auðvelda börnum 

með þroskahömlun að aðlagast inn í almenna skólakerfið. Jack Pearpoint, 

Marsha Forest og John O´Brien eru höfundar kortagerðar (MAPS) og hefur 

ferlið verið notað í auknum mæli með börnum sem og fullorðnum með 

þroskahömlun við að gera persónulegar áætlanir sem byggir á að auka lífsgæði 

þeirra ( O´Brien, Pearpoint og Kahn, 2010). Kortagerð leggur upp með að saga 

einstaklingsins sé kortlögð og leitast er við að fá mynd af því hver 

einstaklingurinn sé, aðferðin byggir á að sagan sé bæði í myndrænu- og 

frásagnarformi.    
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Kortagerð einblínir að vissu leyti á fortíð einstaklingsins, því fortíðin getur 

gefið upp góða mynd af einstaklingnum í kynningarferlinu. Til þess að ná því 

fram sem kortagerðin leggur upp með eru lögð áhersla á átta spurningar sem 

ætlaðar eru til að draga fram raunverulega mynd af hver viðkomandi er, hvaðan 

hann kemur og hvert hann stefnir. Mikilvægt er að allar spurningarnar komi 

fram á kortagerðar fundi en röðunin má vera sveiganleg og fer eftir flæði 

fundarins (Falvey, Forest, Pearpoint og Rosenberg, 1994). Spurningarnar eru 

þessar: 

- Hvað er kortagerð? 

- Hver er saga einstaklingsins? 

- Hver er draumur einstaklingsins? 

- Hver er óttinn? 

- Hver er einstaklingurinn?  

- Hver er styrkleikur, kostir og hæfileikar einstaklingsins? 

- Hverjar eru þarfir einstaklingsins? 

- Hver er aðgerðar áætlunin? 

Kortlagningin dregur fram styrkleika einstaklingsins sem stuðlar að því að 

bæði hann og stuðningsaðilar fái nýja og jákvæða mynd af einstaklingnum. Oft 

á tíðum koma fram óvæntir hæfileikar einstaklingsins sem leiða til nýrra 

möguleika fyrir hann (O´Brien o.fl., 2010). Markmið ferlisins er að hjálpa þeim 

sem koma að kortagerð að mynda tengsl við þá á vettvangi og því fólki sem 

einstaklingurinn mætir í daglegu lífi. Vonir og draumar eru hafðir í forgrunni 

sem leið að markmiðum, samhliða því eru þær hindranir dregnar fram sem 

einstaklingurinn/stuðningsaðilar vilja forðast. Er það gert svo að sett markmið 

taki skref frá þeim þáttum sem viðkomandi vill ekki hafa í lífi sínu. Kortagerð 

getur verið gagnlegt þegar verið er að hefja áætlanir um þjónustu, þar sem 

ferlið hvetur til framtíðar drauma ásamt því að líta á núverandi stöðu. 

Stuðningur við einstaklinginn er mikilvægur þar sem hann ýtir undir að 

draumar og óskir verði raunhæfir auk þess að hann er hvatning við 

einstaklinginn og hjálpar að ryðja hindrunum úr vegi. 
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4.2 Samantekt 

Eins og kom fram í þessum kafla taka einstaklingsáætlanir mið út frá óskum og 

þörfum einstaklingsins. Aðstoð við viðkomandi er ætlað að mæta styrkleikum 

og óskum einstaklingsins. Þar sem skóli án aðgreiningar leggur upp með að 

nám skuli vera einstaklingsmiðað væri tilvalið ef að einstaklingsnámskrá 

myndi samnýtast einstaklingsáætlun einstaklings, þar sem hún snertir það 

nærumhverfi og aðstoð sem viðkomandi þarfnast. Einnig er lagt upp með að 

einstaklingurinn sé með í ráðum við slíkar áætlanir og kemur sú nálgun heim 

og saman við þá hugmyndafræði og lög um grunnskóla sem Ísland hefur 

tileinkað sér í skólastarfi.    

Næsti kafli mun gefa dæmi um gerð einstaklingsáætlunar nemanda í 

fimmta bekk. Þar verður kynnt það ferli sem farið var í og miðast kynningin út 

frá því að vera leiðarvísir fyrir kennara, þroskaþjálfa og foreldra um mikilvægi 

þess að gera einstaklingsáætlun í samstarfi við nemendur.  
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5 Dæmi um einstaklingsáætlun 

Einstaklingsáætlun sem nú verður fjallað um var gerð fyrir nemanda í fimmta 

bekk og var notast við kortagerðs aðferðina sem var kynnt í kafla 4.1.4. 

Áætlunin var gerð með skólaumhverfi nemanda í huga og þeim verkefnum sem 

hann sinnir í skólastarfinu. Ekki lá fyrir fullskipuð einstaklingsnámskrá fyrir 

nemanda og var þetta því kjörin vettvangur til að prufukeyra einstaklingsáætlun 

sem myndi í kjölfarið samnýtast námskrá hans. Ferlið við gerð 

einstaklingsáætlunar skiptist í fjögur þrep: kynning og samráð við nemanda, 

kortagerðar fundur, markmiðs þjálfun í skólastarfi og mat á markmiðum. 

Markmiðið með þessu dæmi er að sýna hvert hlutverk þroskaþjálfa kann að 

vera við gerð einstaklingsáætlunar og hvernig hægt sé að vekja áhuga nemenda 

til að taka þátt í ákvarðanatöku um nám sitt og aðstæður. 

 

5.1 Kynning og samráð  

Áður en samráð við nemanda hófst hafði ég verið að fylgjast með honum í 

skólanum í rúmar þrjár vikur. Á þessum tíma vorum við farnir að þekkja hvorn 

annan vel og nærvera mín var hætt skapa spennu og forvitni meðal annarra 

nemenda. Ég var farinn að fá nokkuð skýra mynd af venjulegum hrynjanda 

daglegs skólalífs nemandans og fannst mér tími kominn að ég myndi kynna 

kortagerð fyrir honum. Í samráði við umsjónarkennara fengum við leyfi til að 

hittast tvisvar í viku í tuttugu mínútur í senn utan kennslustofu. Við hittumst í 

fjögur skipti þar sem við ræddum kosti þess að taka ábyrgð á eigin líðan og 

árangri í námi. Mér fannst mikilvægt að nemandinn væri með í ráðum frá 

upphafi þar sem einstaklingsáætlunin tæki mið frá hans upplifun og 

markmiðum gagnvart náminu.          

Við fundum okkur lítið vinnuherbergi þar sem við fengum næði til að fara 

yfir kortagerðar ferlið. Ég fékk nemandann til að segja mér sína sögu og hverjir 

framtíðardraumar hans væru. Við fórum einnig yfir ótta nemanda þar sem 

markmiðið var að hann gæti tjáð sig um hann á opinn og lausnamiðaðan hátt. 

Að því loknu fór ég yfir þau atriði sem ég og umsjónarkennari tókum eftir í 
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kennslustund sem að mættu betur fara og í sameiningu við nemanda ákváðum 

við að setja þá punkta í markmiðsáætlun. Þeir þættir voru einbeiting við 

verkefnavinnu í kennslustund, vinna í hóp, látta vita þegar nemanda líður illa 

og gefa hrós. Út frá þessum þáttum gerðum við í sameiningu langtímamarkmið 

sem bar heitið Ég í fyrsta sæti. Markmiðið yrði til þess fallandi að hann látti 

utanaðkomandi áhrif ekki trufla sig (sjá fylgiskjal 1), 

Í seinasta tímanum spurði ég hann svo hverjum hann vildi bjóða á fundinn, 

ég benti honum á að hann mætti bjóða öllum þeim sem hann treysti og þeim 

sem hann vildi fá til stuðnings til að ná markmiðum sínum. Hann tók þá 

ákvörðun að bjóða því starfsfólki í skólanum sem hann þekkti vel ásamt 

foreldrum sínum. Boðskort voru því afhent umsjónarkennara, þroskaþjálfa, 

sérkennslustjóra, námsráðgjafa og foreldrum. Nemandi var mjög spenntur að 

fá að stýra sínum fyrsta fundi og viku fyrir fund fórum við í sameiningu með 

boðskort til þeirra sem hann vildi fá á fundinn. Taka skal fram að þetta var í 

fyrsta skipti sem nemandi var viðstaddur teymisfund og var því eftirvæntingin 

mikil hjá okkur og þeim sem fengu boð um þátttöku. 

 

5.2 Kortagerð  

Ég og nemandinn hittumst hálftíma fyrir fund þar sem við gerðum 

fundarherbergið tilbúið. Hann kom með nokkra persónulega muni að heiman 

sem við dreifðum um herbergið, ásamt því að við ákváðum að bjóða upp á smá 

snarl og drykki. Við hengdum upp reglur sem við höfðum útbúið saman sem 

áttu að marka tilgang og markmið fundarins (sjá fylgiskjal 2).    

Fundurinn hófst með að nemandi bauð alla þátttakendur velkomna og bað 

þau að virða reglur fundarins. Þar næst var farið í sögu nemanda og voru 

foreldrar beðnir að bæta inn í ef þeim fannst þörf á. Sagan var mörkuð við þrjá 

þætti þ.e. forsaga nemanda, leikskólaár og núverandi staða. Markmiðið var að 

gefa innsýn hver nemandi væri án þess að taka mið út frá greiningum. Draumur 

nemanda var næst á dagskrá sem hann lýsti á skemmtilegan hátt og ljómaði 

brosið á öllum fundarmönnum á meðan framtíðarsýnin var teiknuð upp á 

kortið. Draumur nemanda var að verða bóndi sem myndi einkennast af 

tilraunastarfsemi í dýrahaldi og grænmetisræktun. Hann hafði þá sýn að hann 

gæti samnýtt hagsemi bændastarfsins við tilrauna þrá sína. 
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Draumum fylgja oft martraðir og var það engin undantekning hjá nemanda. 

Eins og við höfðum æft sagði hann frá þeim ótta sem hann upplifði. Óttinn var 

sá að hann yrði fyrir stríðni fyrir að vera dálítið öðruvísi en aðrar krakkar. 

Óttinn hafði verið til staðar frá leikskólaaldri nemanda. Móðir nemanda sagði 

að óttinn hafði oft á tíðum birst í draumum hans og orðið þess valdandi að 

nemandi vaknaði á næturnar og olli honum kvíða. Í lok frásagnarinnar teiknaði 

hann táknrænt skrímsli á Kortið sem var síðar bundið við hlekki og varpað í 

dimma dýflissu (sjá fylgiskjal 3). Var það gert með það að leiðarljósi að 

draumar hans fengju að lifa án hindrana og greiða leiðina að framtíðarsýninni. 

Kostir og styrkleikar nemanda fylgdu í kjölfarið og var hver meðlimur beðin að 

koma með tvö atriði sem þeim fannst lýsa nemanda. Samantekt af þeim 

atriðum voru þar næst tengd við sett markmið. Kostir og styrkleikar voru m.a.: 

- Jákvæður 

- Hugrakkur 

- Kurteis 

- Hugmyndaríkur 

- Góður vinur    

Í lok fundar voru markmið dregin saman og hver meðlimur skrifaði undir 

samkomulag um að taka sameiginlega ábyrgð með nemanda á settum 

markmiðum. Nemandi sleit þar næst fundinum og bauð þátttakendum að leysa 

þraut sem var á sinn hátt nokkuð lýsandi fyrir það samstarf sem myndaðist á 

fundinum.     

 

5.3 Markmiðsþjálfun í skólastarfi 

Markmiðsþjálfun samanstóð af þriggja vikna tímabili. Gerð voru markmiðs 

gátlistar sem að nemandi og kennari fylltu út eftir hverja þjálfun (sjá fylgiskjal 

4). Var það gert til að nemandi gæti horft á þjálfunina með gagnrýnisaugum og 

til að athuga hvort að gátlisti kennara myndi endurspegla mat nemanda á eigin 

frammistöðu. Markmiðsþjálfun var annars vegar bundin eyrnatappa notkun í 

stað heyrnaskjóls í matsal og var sú þjálfun gerð daglega í hádegismat og var 

mat einungis í höndum nemanda við þá þjálfun. Ástæðan fyrir þessu markmiði 

var sú að heyrnaskjólin drógu neikvæða athygli að nemanda og hafði hann 
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orðið fyrir stríðni vegna þeirra. Eyrnatappar gegna sama hlutverki og 

heyrnaskjólin sem er að minnka hljóðáreiti en eru talsvert minna áberandi. Hins 

vegar var markmið sett með einbeitingu nemanda við verkefnavinnu í íslensku 

og stærðfræði. Notaðir voru tímavakar sem stilltir voru eftir þeim tíma sem 

kennari áætlaði að verkefnið myndi taka. Tímavakarnir voru ætlaðir til að 

nemandi myndi ná að halda einbeitingu yfir tilsettan tíma og að tímamörkin  

myndu virka hvetjandi. Gerðir voru gátlistar bæði frá nemanda og kennara sem 

voru fylltir út í lok hverrar markmiðsþjálfunar. Fór þjálfunn fram við 

raunaðstæður nemanda þ.e. í matsal og í tíma með bekknum. Áður en þjálfun 

átti sér stað var ég búinn að undirbúa nemandann og gefa honum greinagóða 

lýsingar á markmiðsþjálfunum. Í sameiningu settum við saman nokkur atriði 

sem að við töldum að gæti hjálpað bæði nemanda og kennara til að viðhalda 

þjálfun í einbeitingu. Þau atriði voru: 

- Klára skólaverkefnin í tíma 

- Byðja um aðstoð 

- Vinna innan tímaramma 

- Skipulagt námsumhverfi 

- Skýr og góð fyrirmæli í verkefnum 

- Gefa hrós 

Taldi ég það mikilvægt í ljósi þess að ekkert kæmi á óvart sem myndi ýta undir 

óöryggi nemanda, því markmiðið með þjálfuninni  var að ýta undir 

ábyrgðartilfinningu nemanda. Eftir hverja þjálfun átti ég og nemandi gott spjall 

þar sem við fórum yfir gátlistann og nemandinn gerði sjálfsmat. 

 

5.4 Mat á markmiðum 

Haldin var skilafundur þar sem niðurstöður markmiða voru kynntar. 

Niðurstöður úr eyrnatappanotkun voru afgerandi góðar og var nemandi á þeirri 

skoðun að eyrnatapparnir væru komnir til að vera. Árangur var 

auðsjáanlegastur í samanburði viku eitt og vikur tvö (sjá fylgiskjal 5).  

Niðurstöður úr einbeitingu við verkefnavinnu var nokkuð góð en vorum við 

sammála að hann þyrfti lengri tíma til að ná tökum á því sviði (sjá fylgiskjal 6). 

Umsjónarkennari tók í sama streng ætlaði hún að styðjast við þá nálgun sem 
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var beitt með því markmiði að aðlaga einstaklingsnámskrá betur að nemanda 

og umhverfisþáttum. 

 

5.5 Samantekt 

Þegar litið er til baka yfir þann árangur sem náðist á aðeins þriggja vikna 

tímabili má draga þá ályktun að góður undirbúningur og þátttaka nemanda við 

gerð einstaklingsáætlunarinnar hafi skipt sköpum. Nemandinn var meðvitaður 

um tilgang markmiðanna og ýtti það undir ábyrgðatilfinningu hans. 

Einstaklingsáætlunin í þessu dæmi undirstrikaði sögu, núverandi stöðu og 

framtíðarsýn út frá styrkleikum og kostum nemanda en ekki út frá greiningu og 

hugsanlegri séraðstoð eins og á til að gerist þegar úthlutun er gerð fyrir 

nemanda með sérþarfir.    

Umsjónarkennari hafði ekki áður tekið þessa nálgun við gerð 

einstaklingsmiðaðs náms og ætlaði því að notast við hana þegar hún færi að 

útbúa einstaklingsnámskrá nemanda. Ég vill enda þetta dæmi á orðum föður 

nemandans sem féllu í lok fundarins:  

 þetta var einn af áhrifaríkustu fundum sem ég hef setið sem varðar 

barnið mitt, það sem sló mig mest var að á öllum þeim fundum sem 

ég hef setið þá var þetta í fyrsta skiptið þar sem draumar og óskir 

hans fá byr undir vængina. Maður var hreinlega búinn að týna 

þeirri hugsun að barnið manns ætti í raun fullt af draumum og 

framtíðarsýn um líf sitt.  
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6 Lokaorð 

Vinnan við þessa ritgerð hefur gefið mér aukin skilning á því mikilvæga starfi 

sem fylgir því að vinna með nemendum með sérþarfir í skóla án aðgreiningar. 

Fjölbreyttur hópur nemenda í íslensku skólasamfélagi er staðreynd og er það 

mitt mat að jákvætt hugarfar kennara, þroskaþjálfa og foreldra gagnvart 

nemendum gefi okkur aukin tækifæri til að takast á við þær hindranir sem á 

vegi okkar verða. Skóli án aðgreiningar stuðlar að því að nemendur með 

sérþarfir sæki sinn heimaskóla þar sem tekið er mið af þroska og getu 

nemenda. Þær hugmyndafræðilegu nálganir og alþjóðasamþykktir sem snýr að 

fötluð fólki hvetja til breyttra viðhorfa og að gildi náms og samfélagslegra 

þátttöku sé mætt á jafningjagrundvelli. Því er það mín skoðun að raddir fatlaðs 

fólks eigi að heyrast í þeirri umræðu sem snýr að einstaklingsmiðuðu námi og 

sé í raun ómissandi í mótunarferli skóla án aðgreiningar. 

Áskoranir eru margar í skóla án aðgreiningar þar sem gerð er krafa um 

sveigjanleika og aðlögun í skólaumhverfinu. Einstaklingsnámskrá og 

einstaklingsáætlun eru hluti af því ferli sem leggur áherslu á að nemendur og 

fagaðilar fái þau verkfæri í hendurnar  til að auðvelda og setja skólastarf í rétt 

samhengi við þarfir nemenda. Mikilvægi samstarfs er því eitt af forsendum til 

að ná settum markmiðum og með tilkomu nemenda í samstarfinu aukast 

líkurnar á að nemandi finni til aukinnar ábyrgðar gagnvart þeim verkefnum 

sem hann tekur sér fyrir.  
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Fylgiskjal 1: Langtímamarkmið 

 

Í skólanum fynnst mér skemmtilegt að vera, 

Í skólanum læri ég nýja hluti og hitti vini mína 

 

Mér finnst sumt skemmtilegt og annað leiðinlegt, 

Það er allt í lagi að finnast eitthvað leiðinlegt 

 

Ég prófa nýja hluti áður en ég dæmi þá, 

ég er duglegur að prófa nýja hluti  

 

Stundum trufla krakkarnir mig og ég næ ekki að einbeita 

mér, 

ég tekk mér pásu til að ná einbeitinguni aftur og klára 

verkefnin mín 

 

Ég er duglegur strákur  
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Fylgiskjal 2: Reglur og skipulag fundar 

Reglur:  

- nemandi er hér til að nefna drauma sína. Við erum hér til að sýna 

honum stuðning og hollustu 

- Góð hlustun er skilyrði að góðri samvinnu 

- Sýnum hvort öðru virðingu og tilitsemi 

- Heiðarleiki og jákvæðni er leiðarljós í ákvarðanatöku 

- Bannað að grípa framí 

 

Skipulag: 

- kostir nemanda kynntir og leið að markmiðum tekur mið af þeim 

- Velkomin 

- Saga nemanda 

- Draumur 

- Ótti/hindrun 

- Kostir 

- Leiðar til að nýta kosti 

- Tökum ábyrgð með framkvæmd 

- Fundarslit 
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Fylgiskjal 3: Ótti/hindrun 

 

MAPS kort nemanda 

 

 

Ótti/hindrun 
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Fylgiskjal 4: Matlistar 

Matsblað fyrir verkefni í kennslustund 

Nafn Timasetning 

athugunar 

Sinnir verkefni Gerir verkefni að hluta Gæti gert betur Athugasemd 

      

      

 

Sjálfsmat á eyrnatappa notkun í matsal  

Settu hring utan um þau orð sem best lýsa svörum þínum við spurningunum 

hér á eftir. Ef þér finnst ekkert passa merktu þá við það sem kemst næst svari 

þínu. 

1.  

Notaðir þú eyrnatappa í dag 

 

Nei 

 

Hluta til 

 

Já 

2.  

Fannst þér eyrnatapparnir hjálpa 

til við að minnka hávaðan 

 

Mætti gera betur 

 

Gerði ágætilega 

 

Gerði mjög vel 

3. 

 Hefðir þú getað verið án 

eyrnatappa í matsalnum   

 

nei 

 

Kannski 

 

Já  

 

Skrifaðu hér annað sem þú vilt taka fram: 
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Fylgiskjal 5: niðurstöður eyrnatappa 

Matsalur - eyrnatappa notkun, vika 1 sjálfsmat nemanda 

 

 

Matsalur - eyrnatappa notkun, vika 2 sjálfsmat nemanda 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

notar tappa-já=3 stig-hluta 
til=2stig-nei=1stig 

gera tappar gagn- gerði 
mjög vel=3stig - gerði 
ágætlega 2stig - mættigera 
betur=1stig 

möguleiki að vera án tappa 
- já=3stig - kannski=2stig - 
nei=1stig 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

notar tappa-já=3 stig-

hluta til=2stig-

nei=1stig 

gera tappar gagn- gerði 

mjög vel=3stig - gerði 

ágætlega 2stig - 

mættigera betur=1stig 

möguleiki að vera án 

tappa - já=3stig - 

kannski=2stig - 

nei=1stig 
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Fylgiskjal 6: Niðurstöður verkefna 

 

Verkefni í kennslustund (stæ. og ísl.) Sjálfsmat nemanda 

 

 

mat kennara og þroskaþjálfanema verkefnavinnu í stærðfr. og íslensku 

 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

hvernig gekk - gekk 

mjög vel=3stig - gekk 

ágætlega=2stig - mætti 

ganga betur=1stig 

var nægur tími fyrir 

verkefnið - of langur 

tími=3stig - mátulegur 

tími=2stig - of lítill 

tími=1stig 

gerðir þú þitt besta - 

gerði mjög vel=3stig - 

gerði ágætlega=2stig - 

mætti gera betur=1stig 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 verkefni - Sinnir 

verkefni=3stig - gerir 

verkefni að hluta=2stig 

- gæti gert betur=1stig 

nýting á tíma - byrjar 

strax á verkefni=3stig -

byrjar seint á 

verkefni=2stig - byrjar 

ekki á verkefni=1stig 
umhverfi - einbeiting 

góð=3stig - einbeiting 

ágæt=2stig - einbeiting 

gæti verið betri=1stig 


