
ii

ÁGRIP 

Nemendur með líkamlega fötlun standa oft andspænis hömlunum í umhverfinu sem 

takmarka þátttöku þeirra í daglegri iðju á ýmsum vettvangi, þar á meðal í skólanum. Til að 

nemendur geti sinnt hlutverkum sínum og öllum þeim kröfum og væntingum sem fylgja þeim, 

þarf umhverfið að vera styðjandi. Skólaumhverfið setur oft á tíðum kröfur um frammistöðu 

sem nemendur með hreyfihömlun ráða ekki við og sem hamlar þátttöku þeirra í skólastarfi. 

Tilgangur þessarar rannsóknar er tvíþættur. Annars vegar að afla upplýsinga um þarfir 

nemenda með líkamlega fötlun fyrir aðlögun á skólavettvangi, með því að fá fram reynslu og 

upplifun þeirra á efnislegu og félagslegu umhverfi skólans. Hins vegar að afla upplýsinga um 

notagildi íslenskrar þýðingar og staðfæringar á sænska matstækinu Bedömning av 

Anpassningar i Skolmiljön (BAS). Á íslensku nefnist matstækið Upplifun nemenda á 

skólaumhverfi (UNS). Leitast var við að svara eftirfarandi spurningum: Hvernig upplifa 

hreyfihamlaðir nemendur á aldrinum 10-15 ára skólaumhverfi sitt? Hafa nemendur með 

hreyfihömlun þörf fyrir aðlögun í skólastarfi/skólaumhverfi að eigin mati og þá hvers konar? 

Hvernig reynist matstækið UNS við að meta þarfir nemenda með hreyfihömlun fyrir aðlögun? 

Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð en hún gefur þátttakendum tækifæri á að tjá eigin 

upplifun og reynslu. Þátttakendur voru valdir að hluta til markvisst en einnig með svokölluðu 

þægindaúrtaki. Þeir voru 10 talsins, allir með líkamlega fötlun og á aldrinum 10-15 ára. 

Gagnasöfnun fór fram í formi hálfbundinna viðtala þar sem notast var við matstækið UNS. 

Niðurstöður leiddu í ljós að þátttakendur rannsóknarinnar höfðu ýmist jákvæða og neikvæða 

upplifun af skólaumhverfi sínu. Allir þátttakendur upplifðu að þörfum þeirra væri ekki 

fyllilega mætt í skólaumhverfinu á einu eða fleiri sviðum. Mestu erfiðleikar komu fram við að 

skrifa og taka þátt í íþróttum en þau verksvið höfðu einnig verið minnst aðlöguð. Nemendur 

nefndu að mest hafði verið aðlagað í sambandi við próftöku. Fæstir þátttakendur höfðu þörf 

fyrir aðlögun í kennslustofu eða við að komast um innan og utan skóla.  
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Matstækið kom að góðum notum við að fá fram upplýsingar um það sem vel reyndist og 

það sem betur mátti fara að mati nemenda, þ.m.t. þörf þeirra fyrir aðlögun við ýmsar aðstæður 

í skólanum. Með því að nemendur fái tækifæri til að tjá eigin reynslu og sjónarmið á færni og 

aðstæðum í skólastarfi fást mikilvægar upplýsingar um þarfir þeirra, sem stuðlar að 

markvissari og skjólstæðingsmiðaðri þjónustu iðjuþjálfa. 

Lykilhugtök: Upplifun nemenda á skólaumhverfi, nemendur með líkamlega fötlun og 

aðlögun. 
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ABSTRACT 

Students with physical disabilities often face barriers in the environment that limit their 

daily occupations in several settings, for example in school. The environment needs to be 

supportive of students so that they can meet all the requirements and expectations that follow 

their student role. School environments often have demands in regards to students´ 

performance, however those with physical disabilities can not always meet those demands 

which can hinder their participation and well-being.  

The purpose of this study is twofold. First is to gather information about the students´ 

needs for assistance and accommodation in school, by getting their personal perspectives on 

their physical and social environments. Other is to gather information about the applicability 

of the Icelandic translation of the Swedish instrument Bedömning av Anpassningar i 

Skolmiljön (BAS) which is a semi structured interview guide. In Icelandic it is called Upplifun 

nemenda á skólaumhverfi (UNS). The following questions were the main topic: How do 

students with physical disabilities from the age 10-15 experience to the school environment? 

Do they experience special needs for accommodation in the school environment and how? 

What is the applicability of the UNS in gathering information about the students´ needs for 

accommodation? Ten students from the age of 10-15 participated in the study and told their 

personal experiences and expressed their feelings about their accommodation in the school 

environment. The students were systematically chosen but convenience samples were also 

used. Data analysis was qualitative in order to capture the whole experience from each and 

every student. The results indicate that the students had both positive and negative opinions 

about the accommodation of their school environment. All of them mentioned that several of 

their needs were not completely fulfilled on school grounds. Most difficulties appeared to be 

in writing and participating in physical education. These content areas were the least 



v

accommodated. The students indicated that taking examinations were the most adapted. Few 

students needed accommodation to get around the classroom and traveling within the school.  

The instrument appeared to provide valuable information about what has gone well and 

what else could be done to accommodate the students needs in certain school settings. Giving 

the students the opportunity to reveal their experiences and express their opinions about their 

needs and performance is of utmost importance and in accordance with client-centered 

practice in occupational therapy. 

Key words: Students experience in the school setting, students with physical disabilities 

and accommodation. 


