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Ágrip  

Í ritgerðinni er fjallað um heildstæða agastjórnunarnálgunina Positive Behaviour Support 

(PBS) sem á íslensku hefur verið þýtt sem Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun en 

hugmyndafræðin hefur verið að ryðja sér til rúms í leik- og grunnskólum hér á landi 

undanfarin ár. Einnig er fjallað um skóla án aðgreiningar, að öll börn hafi sama rétt til að 

ganga í sama skóla óháð frávik barns. Þar sem skóli án aðgreiningar hefur ekki verið að 

koma vel út úr skoðanakönnunum ákváðum við að athuga hvort hugmyndafræði PBS gæti 

hjálpað til við það aðhald sem skóli án aðgreiningar þarfnast, þar sem allir skulu sitja sem 

jafnast við borðið. Einnig veltum við fyrir okkur hvort fagaðilar eða þroskaþjálfi geti 

stuðlað að enn betri árangri með fagþekkingu sinni. Þroskaþjálfinn er menntaður til að 

sinna öllum sem eru með frávik í þroska. Í ljósi þessara neikvæðu útkomu úr könnunum 

um skóla án aðgreiningar er ljóst að finna þarf einhver úrræði til að bæta árangur þessarar 

stefnu. Okkar niðurstöður eru að hugmyndafræði PBS er ein leið til að bæta þróunina um 

skóla án aðgreiningar með aukningu fagfólks/þroskaþjálfa innan skólanna svo hægt sé að 

mæta þörfum allra nemenda í skólum. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er skrifuð sem lokaverkefni til BA-prófs við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands á vorönn 2013. Höfundar vonast til þess að lesendur geti nýtt sér efni 

ritgerðarinnar vel og teljum að það geti gagnast öllum þeim sem vilja bæta árangur í 

skólakerfinu. 

Að þessu verkefni komu nokkrir aðilar sem vert er að þakka. Til að byrja með fær 

leiðbeinandi okkar, Telma Kjaran, þakkir fyrir góða leiðsögn og aðstoð við verkefnið. 

Leiðbeinendur okkar í vettvangsnáminu vorið 2013 Siggerður Á Sigurðardóttir og Ingibjörg 

Sandholt, af leikskólanum Suðurborg fyrir að fræða okkur um PBS og lána okkur gögn. 

Einnig fá yfirlesarar okkar Eva Hrund Willatzen og Jón Franklín Guðmundson þakkir fyrir 

að gefa okkur góð ráð og veita okkur andlegan stuðning. Í lokin viljum við  þakka fjölskyldu 

og vinum fyrir allt  umburðarlyndið, þolinmæði og stuðning á meðan skrifum stóð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum 

öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálf(ar/ir) ábyrgð á 

því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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Inngangur  

Hugmyndafræðin PBS hefur verið að ryðja sér til rúms í leik- og grunnskólum hér á landi, 

fleiri og fleiri skólar hafa verið að tileinka sér það kerfi. PBS fræðin byggir á hugmyndinni 

um heildstæðan stuðning við jákvæða hegðun (SW-PBS), að einblína á jákvæða en ekki 

neikvæða hegðun hjá börnum.  

Í öllum leik- og grunnskólum er farið eftir hugmyndafræðinni skóli án aðgreiningar, að 

öll börn hafi sama rétt til að ganga í skóla óháð frávikum. Samkvæmt Íslenskum lögum um 

Salamanca yfirlýsinguna er kveðið á um að allir skólar eiga að vera án aðgreiningar. Skóli 

án aðgreiningar hefur verið að koma mjög illa út úr skoðanakönnunum. Mikið hefur verið 

talað um að ástæðan fyrir því er að það sé skortur á fjármagni og fagfólki til að sinna 

einstaklingum sem eru með einhver frávik. 

Við ákváðum að rannsaka hvort hugmyndafræði PBS gæti fært okkur nær skóla án 

aðgreiningar, að allir hafi sama rétt og sömu reglur. Hvernig getur þroskaþjálfi sem 

fagaðili stuðlað að betri árangri í að ná þeim markmiðum sem skóli án aðgreiningar krefst, 

þannig að vinnan um skóla án aðgreiningar virki frekar með því að nota hugmyndafræði 

PBS?  

Ritgerðin skiptist niður í fjóra kafla: PBS, skóli án aðgreiningar, starfsvið þroskaþjálfa 

og samantekt í lokinn. Í 1. kafla er fjallað um PBS, hugmyndafræðina, innleiðingu, 

áherslur, fyrstu framkvæmdar árin, jákvæð hegðun og óæskileg hegðun, hegðunarfrávik, 

rannsóknir og að lokum samantekt. Í 2. kafla er fjallað um skóla án aðgreiningar, 

fræðilegur bakgrunnur, leikskólar, grunnskólar og rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

skóla án aðgreiningar. Í 3. kafla er fjallað um starfsvið þroskaþjálfa, starfskenningar, 

reglugerðir um störf og starfsvettvang, starfsvettvangurinn í skólakerfinu og síðan er 

fjallað um rannsóknir sem hafa verið gerðar í skólum á starfi þroskaþjálfa. Við endum svo 

á 4. Kafla að gera samantekt þar sem dregin eru saman helstu atriði og svör við 

rannsóknarspurningunni hér að ofan.  
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1 Heilstæður stuðningur við jákvæða hegðun (PBS)  

PBS er agakerfi sem hvetur til jákvæðrar hegðunar, bætir samskipti, eykur félagsfærni og 

dregur úr hegðunarvanda hjá börnum. PBS stendur fyrir heildstæðan stuðning við 

jákvæða hegðun, á ensku stendur það fyrir Positive Behavior Support (Þjónustumiðstöð 

Breiðholts, 2008).  

Í PBS kerfinu, er lögð áhersla á inngrip í reglur bekkja og skólans í heild, hegðun í 

öllum þessum kringumstæðum og hegðun einstakra nemenda og samvinnu við 

fjölskylduna. Heildstæður stuðningur er eitt af fáum kerfum sem býður upp á stuðning 

fyrir alla nemendur skólans, það hefur reynst þeim nemendum sem þurfa meiri stuðning 

mjög vel. Þar sem þau eru að fara eftir sömu reglum og allir í skólanum, þannig eru þau 

eru ekki aðgreind frá hinum í bekknum sökum þess að þurfa á meiri stuðning að halda 

(Sprague, J. og Golly, A., 2007). 

Mynd 1. Markmiðshringur PBS (Elísa Guðnadóttir, 2013). 

Í PBS skólum er unnið út frá ákveðnum gildum eða einkunnarorðum (t.d. ábyrgð, 

traust, tillitssemi) sem skólinn einsetur sér að vinna með og eru ákveðnar væntingar um 

hegðun og samskipti í öllum aðstæðum innan skólans unnar út frá þessum gildum. Þá er 

áhersla lögð á jákvæð samskipti, skýr fyrirmæli og hrós. Myndir eru hengdar upp á veggi 

skólans, í augnhæð nemenda, sem minna á gildi og væntingar skólans (Ross, 2009).  
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1.1 Hugmyndafræði PBS  

Hugmyndafræði heildstæðs stuðnings við jákvæða hegðun (SW-PBS) má rekja til 

atferlisstefnunnar, en hún byggir á því að öll hegðun sé lærð og að umhverfið sé 

allsráðandi í mótun hegðunar. Einn af frumkvöðlum atferlisstefnunnar var Edward 

Thorndike en hann fékkst við rannsóknir á dýrum. Hann kom svöngum köttum fyrir inn í 

búri en fyrir utan það hafði hann lagt matarbita. Til þess að kettirnir kæmust út úr búrinu 

þurftu þeir að leysa margvísleg verkefni eins og að stíga á fjöl eða toga í band. Þegar 

kettirnir gátu opnað búrið borðuðu þeir nægju sína af matnum. Í fyrstu notuðu kettirnir 

happ- og glapp aðferðina, þar á meðal ráfuðu þeir um búrið og gerðu það sem til var 

ætlast af þeim fyrir algjöri tilviljun. Smátt og smátt leiddi árangurinn til þess að hegðun 

kattanna varð markvissari. Þeir endurtóku oftar þær athafnir sem leiddu til árangurs. Út 

frá þessum rannsóknum leiddi Thorndike árangurslögmál sitt. Að svarannir verði tíðari 

sem hafa jákvæðar afleiðingar í för með sér fyrir dýrið og þeim sem ekki hljóta styrkingu 

fækkar smám saman. Aðrir frumkvöðlar atferlisstefnunnar voru til að mynda Ívan Pavlov 

sem kom fram með viðbragðskilyrðinguna um að svörun stjórnast af áreiti og B.F. Skinner 

sem kom fram með kenningu um virka skilyrðingu sem gerir ráð fyrir að svörun stjórnist af 

þeim afleiðingum sem hún hefur fyrir dýrið. Slíkar rannsóknir þar sem ekki er tekið tillit til 

þess að maðurinn er hugsandi vera sem tekur ígrundaðar ákvarðanir, eru uppspretta 

atferlisstefnunnar (Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind 2003).  

Hér á landi er PBS (Positive Behavior Support) heildstæð uppbyggingarstefna þar sem 

hvatt er til jákvæðrar hegðunar með kerfisbundnum hætti í stað þess að einblína á 

neikvæða hegðun og refsingar. Vinnulagið miðar að því að allir sem vinna út frá 

hugmyndafræði PBS komi að því að móta og viðhalda æskilegri hegðun. Kenningalegur 

grunnur PBS byggist á atferlisstefnunni og á rætur sínar að rekja til Háskólans í Oregon líkt 

og SMT skólafærni sem stendur fyrir,, Parent Management Training“, sem er aðferð fyrir 

foreldra og aðra sem koma að uppeldi (Ross, 2009).  

Markmið PBS er þríþætt. Í fyrsta lagi er markmiðið að auka félagsfærni og 

námsárangur nemenda en það er gert með því að skilgreina og styðja við æskilega 

hegðun. Í öðru lagi er stefnt að því að viðmið um hegðun og nám í skólastarfi séu 

nemendum, foreldrum og starfsfólki skólans ljós. Loks er þriðja markmið PBS að samræma 

aðgerðir alls starfsfólks skólans til að auka æskilega hegðun og koma í veg fyrir óæskilega 

hegðun. PBS stefnan er aðlöguð að hverjum skóla, menningu og styrkleikum hvers skóla 

fyrir sig (Ross, 2009). 

Innan hugmyndafræði PBS er lögð áhersla á þrjú stig forvarna. Til fyrsta stigs forvarna 

telst stuðningur við alla nemendur skólans. Annars stigs forvarnir eru stuðningur fyrir 
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bekki og hópa en þriðja stigs forvarnir felast í stuðningi fyrir einstaka nemendur (sjá 

skýringar mynd 2).  

   

Mynd 2. Þriggja þrepa forvarnalíkanið (Elísa Guðnadóttir, 2013). 

Þriggja þrepa forvarnarlíkanið er fyrsta stigs inngrip sem er ætlað að fyrirbyggja 

hegðunarvanda, þar að segja koma í veg fyrir vandann áður en hann verður til. Þessu má 

ná fram með aðferðum sem beinast að öllum nemendum (Sugai, Horner, Dunlap o.fl., 

2000). Nálgunin gerir ráð fyrir að flestir nemendur hafi þegar lært mikilvægustu félags- og 

námsfærni til að geta náð árangri. Kennsla í félagsfærni, kennsla á reglum eða væntingum 

um hegðun á ákveðnu svæði og styrking á jákvæðri hegðun gæti verið dæmi um inngrip 

sem höfðar til allra nemanda. Í öðru lagi gerir kerfið ráð fyrir að um 7-10% nemenda þurfi 

á frekari stuðningi að halda. Í þennan hóp falla nemendur sem sýnt hafa krefjandi hegðun, 

eða eiga í hættu á því að þróa með sér alvarleg hegðunarvandamál (Tobin og Sugai, 2005). 

Úrræði fyrir þennan hóp miðast oft við inngrip í kennslu. Sem dæmi má nefna að 

atferlisráðgjöf gæti falist í því að kennari sé þjálfaður til að takast á við fáa nemendur sem 

sýna óviðeigandi hegðun inni í bekk (Luiselli, 2002). Um það bil 3–5% nemanda þurfa á 

flóknum og sérsniðnum stuðningi að halda til viðbótar við þau inngrip sem notuð eru fyrir 

alla nemendur. Þeir nemendur eru yfirleitt með langvarandi og mikil hegðunarvandamál 

og hafa aðlagast illa að skólaaðstæðum. Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að 

áhrifaríkt er að gera  virknimat (FBA) fyrir þessa nemendur, sem mun hjálpa til við að 

hanna inngrip sem hæfir einstaklingnum (Tobin og Sugai, 2005). 
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1.2 Innleiðing  

Innleiðing hugmyndafræði PBS í grunn- og leikskóla tekur um þrjú til fimm ár (sjá mynd 3). 

PBS teymi er sett saman af starfsfólki skólans sem ber ábyrgð á innleiðingu og viðhaldi 

kerfisins undir stjórn handleiðara. Starfsfólk fær reglulega fræðslu um næstu skref í 

innleiðingunni (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2008).  

  

Mynd 3. Innleiðingarferli PBS (Elísa Guðnadóttir, 2013). 

Á fyrsta undirbúningsári er myndað teymi og búnar til skýrar væntingar til hegðunar 

eða reglna skólans. Í þeim felst hegðun sem til er ætlast á hverju svæði fyrir sig. Þessum 

reglum er skipt niður í þrjú til fimm einkunnarorð skólans fyrir hvert svæði hans og sagt í 

hverju æskileg hegðun á tilteknum stað felst (Sugai og Horner, 2002). Þessar reglur þarf 

að kenna kennurum og fara yfir reglulega, en teymið ákveður hvernig það er gert. Þar að 

auki hannar teymið jákvætt styrkingarkerfi og ákveður umbun fyrir nemendur skólans. 

Einnig fær teymið þjálfun í árangursríkum stjórnunaraðferðum í kennslustofum, hvernig 

aðlaga þarf námsefnið til að koma í veg fyrir óviðeigandi hegðun, hvernig virknimat er 

framkvæmt og hvernig skal styðja við jákvæða hegðun. Skólarnir eru síðan hvattir til að 

setja sér árlega áætlun með mælanlegum markmiðum svo hægt sé að meta árangur með 

úrtakskönnunum en einnig langtímaáætlun fyrir næstu þrjú til fjögur árin um það hvernig 

innleiðingin skuli fara fram. Teymið þarf að safna gögnum um árangur PBS og taka 

ákvarðanir um næstu skref innleiðingar og hvernig kerfinu skal viðhaldið (Sugai og Horner, 

2002).  
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Ein sú mikilvægasta þróun sem átt hefur sér stað innan hagnýtrar atferlisgreiningar á 

síðustu áratugum er virknimat (functional behavior assessment (FBA)). Virknimat er 

aðferð sem á kerfisbundinn hátt getur borið kennsl á vandamálahegðun og þá þætti sem 

geta spáð fyrir um líkur á því að hegðun eigi sér stað eða ekki. Einnig ber matið kennsl á 

þá þætti hegðunar sem skal viðhalda og ýta undir. Strax í upphafi sýndu rannsóknir áhrif 

virknimats það mikilvægi að skilgreina fyrst þær aðstæður og atferli sem viðhalda 

óæskilegri hegðun áður en inngrip er hannað. Þróun inngripa og aðgerða sem byggja á 

virknimati er grunnur í PBS nálguninni (Sugai, Horner, Dunlap, Hieneman o.fl., 2000). 

1.3 Áherslur  

PBS felst í kerfisbundnum leiðbeiningum í félagsfærni, endurskipulagningu námsefnis og 

kennsluaðferða, jákvæðum forvörnum í hegðun, mælingum á hegðunarbrotum og 

fyrirbyggjandi aga í skólanum (Sugai o.fl., 2000). Mælt er með því að 80% starfsfólks, í það 

minnsta, samþykki innleiðingu kerfisins (Sugai og Horner, 2002). 

Í PBS kerfinu er lagt upp með að þjálfa starfsfólk leik- og grunnskóla sem hafa ákveðið 

að taka kerfið inn í stefnu sína. Líkt og áður hefur verið sagt þá tekur þjálfun starfsfólks 

þrjú til fimm ár. Það er ákveðinn hópur valinn innan skólans sem myndar teymi og metur 

hvað skólinn vill innleiða af kerfinu. Teymið sér um að meta kerfið í upphafi og 

endurskoða það reglulega þegar þurfa þykir. Teymið markar og getur gripið inní við að 

breyta eða setja skólareglur. Einnig er það á ábyrgð teymisins að finna rétt gögn sem 

henta til þess að efla félagsfærni og jákvæða forvörn við hegðunarvanda. Þeir 

einstaklingar sem eru valdir í teymisvinnuna fá þjálfun í að semja og að koma á jákvæðum 

reglum í skólanum og hvernig eigi að innleiða þær reglur. Koma af stað jákvæðu 

stuðningskerfi, gagnmiðaðri ákvörðunartöku er varðar skólann í heild sinni (Sprague og 

Golly, 2007). 

Skólastjórnendur verða einnig að vera fullir þátttakendur í innleiðingu kerfisins og 

taka þátt í teymisvinnu, áætlunargerð og þjálfun á starfsfólki. Þeir sem eru skipaðir í 

teymið eru bekkjakennarar, sérhæft starfsfólk, stjórnendur og foreldrar. Þeir sem sitja í 

þessari teymisvinnu ákveða markmið innleiðingar. Mikilvægt er að allir komi að þeirri 

vinnu og fái þjálfun og upplýsingar um hvernig þessi þjálfun fer fram. Innleiðing og þjálfun 

starfsfólks fer fram í þrepum, hvert þessara 20 þrepa tekur u.þ.b eina og hálfa 

klukkustund og heildar tíminn sem fer í þjálfun er 18-24 klukkutímar. Hvert þrep er kynnt 

eitt og sér í fjórum kynningum eða 15-20 aðskildum þjálfunartímum. Mælt er með og 

reynslan segir að besti árangur fæst með því að þjálfun fari fram í lengri námskeiðslotum, 

hálfan eða heilan dag . Það hefur komið best út í skólateymum. Það er mælt með að það 

líði mánuður á milli þessara vinnulota. Með þessu móti getur teymið komið hlutunum af 
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stað og fundið út hvað má betur fara og orða spurningar fyrir næstu þjálfunarlotu. 

Þjálfunin er framkvæmd á þeim tíma sem venjuleg vinna er ekki í gangi innan skólans. Það 

þarf að útvega fjármagn til að greiða fyrir þessa tíma sérstaklega. Lagt er upp með að 

starfsfólk sem situr í teyminu fái frí eða kaupauka fyrir þátttökuna svo það tileinki sér 

þetta fyrir alvöru. (Sprague og Golly, 2007). 

Mikilvægt er að ákveða hvernig skuli kortleggja og skrá niður hegðun á markvissan 

hátt svo hægt sé að sjá framfarir eða til að betrumbæta kerfið síðar, séu framfarir ekki 

nægilegar. Nemendur fá leiðbeiningar við mismunandi aðstæður og einnig styður 

starfsfólk við viðeigandi hegðun og fylgist kerfisbundið með óviðunandi hegðun. Það fellur 

þá í hlut starfsmanns í þeim tilfellum að leiða nemandann inn á æskilega hegðun. 

Nemandanum er bent á að hann sé að sína óæskilega hegðun og er gefinn kostur á að 

leiðrétta hegðun sína. Mikilvægt er að nemendum sé hrósað þegar þeir standa sig vel, 

með því vita nemendur til hvers er ætlast af þeim (sjá mynd 4) (Sprague og Golly, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Agaferill PBS (Elísa Guðnadóttir, 2013). 
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Áhersla er lögð á nákvæma, skilgreinda, sjáanlega og mælanlega hegðun og unnið 

með hana. Þetta krefst mikils skipulags, skráningu og stöðugrar endurskoðunar. Það sem 

þarf er að hafa skýr fyrirmæli og fyrirfram þarf að vera skilgreint nákvæmlega hvaða 

hegðun skal efla og styrkja og hvaða hegðun skuli ekki styrkja. Kennsla í félagsfærni og 

reglum hafa það sameiginlegt að hvort tveggja stuðlar að því að skapa jákvæðan anda í 

skólanum (Sprague og Golly, 2007). 

PBS vinnur eftir þriggja þrepa kerfi í forvarnarlíkani eins og áður hefur komið fram (sjá 

mynd 2) sem byggir á því að á mismunandi hátt er tekið á ýmsum reglum, agamálum og 

félagsfærni eftir því hvernig hópar nemendur eru (Tobin og Sugai, 2005). Í þeim felst til 

dæmis að kenna væntingar til hegðunar, veita jákvæðri hegðun athygli, umbuna og nota 

raunprófaðar kennsluaðferðir. Þessi inngrip draga úr líkum á því að upp komi ný 

hegðunarvandamál. Með þessum forvörnum er reynt að fyrirbyggja vanda með því að 

skipuleggja umhverfið til að hámarka líkur á æskilegri hegðun (Þjónustumiðstöð 

Breiðholts, 2008).  

Fyrsta stigs forvarnir eru fyrir alla nemendur. Til að hámarka líkur á æskilegri hegðun 

er mikilvægt að umhverfið sé skipulagt, skýrar væntingar eru settar fram um hegðun og 

þær kenndar öllum nemendum. Ef kennt er örugg hegðun kemur það í veg fyrir að 

nemendur slasi sig við t.d að hlaupa á göngunum. Þeim er kennt örugg hegðun t.d. að 

ganga á ganginum, starfsfólk gengur með þeim og leiðbeinir þeim þangað til að reglan 

hefur verið innleidd. Mikilvægt er að hrósa þeim þegar þau sýna æskilega hegðun 

(Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2008). 

Annað stig forvarna hentar u.þ.b 7-10 % skólabarna sem hættir til hegðunarvanda Í 

því felst meðal annars að kenna félagsfærni og senda börn á námskeið við ákveðnum 

vanda, til dæmis reiðistjórnun. Þessi inngrip minnka fjölda hegðunarbrota þeirra barna 

sem nú sýna óæskilega hegðun. Til að taka á vandamáli sem koma upp hjá nemendum, 

sem einhverskonar frávik eða greiningar sem geta leitt til alvarlegs hegðunarvanda, er 

gagnlegt að skoða aðdragandann og afleiðingar hegðunar til að kenna hver tilgangur 

hennar er, en það kallast að gera virknimat. Þá er hægt að beita inngripi sem snýr beint að 

tilgangi hegðunar, en það þarf að vera vel skipulagt og markmiðin skýr ( Sprague og Golly, 

2007) 

Þriðja stig forvarnir eru flóknar og erfiðar hegðanir, það eru nemendur sem trufla og 

sýna andfélagslega hegðun sem er truflandi og kemur í veg fyrir nám samnemenda. Getur 

það þá leitt til þess að þörf sé á að taka nemanda úr aðstæðum, færa þá á rólegri stað eða 

jafnvel gæti hann þurft að vera í einveru eða einangrun. Með þriðja stigs forvörnum hefur 

bestur árangur náðst þegar markvisst er unnið með fyrsta og annars stigs forvarnir 

samhliða. Í þriðja stigi vinnur lausnarteymi innan skólans að því að aðstoða starfsfólk og 
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foreldra. Í teyminu sitja aðilar sem best þekkja til nemandans innan skólans, foreldrar og 

aðrir eftir þörfum. Markmið er að auka æskilega hegðun nemandans, bæta félagsfærni og 

lífsgæði nemenda um leið og unnið er að minnka tíðni óæskilegrar hegðunar. Unnið er 

samkvæmt virknimati og einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun þar sem þörfum hvers 

nemanda er mætt (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2008). 

Til að hafa skýr markmið er mikilvægt að afmarka hvað þarf að kenna til að bæta 

hegðun og meta hvernig eigi að finna vandann á hegðun og aðlaga það umhverfi sem að 

nemandanum snýr og meta árangur. Ef gögnum er safnað saman um agabrot og 

hegðunarvanda nemenda í öllum skólanum er auðvelt að finna þá nemendur sem þurfa 

stuðning annars stigs forvarna. Markmiðið er enn sem áður að auka æskilega hegðun og 

lífsgæði nemenda. Að auki er samvinna mikilvægur þáttur af annars stigs forvörnum, bæði 

innan skólans og við foreldra. Það er því að mörgu að huga þegar heilstætt kerfi er innleitt 

í skóla (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2008). 

1.4 Fyrstu framkvæmdar árin  

Á fyrsta framkvæmdarári í innleiðingu PBS kerfisins er nemendum kennt einkunnarorð 

skólans, hvað þau merkja og hvaða væntingar eru gerðar til þeirra eins og hefur komið 

fram hér áður. Hegðun þeirra í mismunandi aðstæðum eru æfð og starfsfólk notar 

markvisst hrós, viðurkenningar og hvatningarkerfið. Myndir af reglum eru hengdar upp á 

veggi og óæskileg hegðun nemenda stöðvuð samkvæmt agaferli skólans. Nemendum er 

kennt aðferð til þess að leysa vanda sem upp getur komið á venjulegum skóladegi. Á öðru 

framkvæmdarári er farið yfir stjórn stærri hópa barna í bekkjum. Áhersla er á 

bekkjarreglur, hvernig hægt er að fyrirbyggja hegðunarvanda í hópi og bent á úrræði til að 

breyta hegðun hópa og einstaklinga. Einnig er lögð áhersla á bekkjarfundi og félagsfærni í 

bekkjum. Á þriðja framkvæmdarári er unnið sérstaklega með þá nemendur sem sýna 

flókna og erfiða hegðun. Starfsfólki er kennt að hugsa um hegðun út frá tilgangi hennar, 

með virknimati og hvernig hægt er að setja upp jákvæð stuðningsúrræði fyrir þessa 

nemendur. Einnig er lögð áhersla á aðlögun námsefnis til að koma í veg fyrir óviðeigandi 

hegðun og hvernig hægt er að nota sjálfsagakerfið fyrir einstaka nemendur. Að auki er 

lögð áhersla á samvinnu við foreldra. Á fjórða framkvæmdarári og viðhaldsárum í kjölfar 

þess, er að brýnt að halda vel utan um verkefnið og safna gögnum til að mæla árangur og 

laga vankanta (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2008). 

Leikskólar sem innleitt hafa PBS hugmyndarfæðina, telja lykilatriði að nota 

fyrirbyggjandi aðferðir. Kenna börnum að styrkja viðeigandi hegðun í stað þess að 

bregðast eingöngu við óæskilegri hegðun. Þetta kemur sér afar vel þegar börn hefja sína 

grunnskólagöngu, en þá búa þau yfir ákveðinni tilfinninga- og félagsfærni sem koma þeim 
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til góða. t.d sjálfstraust, færni í að geta myndað góð tengsl við félaga og fullorðna. Þar að 

auki færni í að geta einbeitt sér og haft úthald í erfið verkefni, færni í að tjá tilfinningar, 

færni í að hlusta á leiðbeiningar og fara eftir þeim. Þeim er kennt færni í að leysa 

vandamál í samskiptum við aðra. Til að styrkja hegðun barnanna á jákvæðri hátt, eru 

settar skýrar einfaldar reglur og eru þær kenndar á skemmtilegan hátt í gegnum leik og 

starf. Jákvæð hegðun er síðan haldið við með því að nota hvatningu og hrós 

(Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2008). 

1.5 Jákvæð hegðun og óæskileg hegðun 

Í PBS kerfinu er skilgreint hvaða hegðun er æskilegast að ná fram og eitt af frumskilyrðum 

þess að koma af stað jákvæðum og heildstæðum stuðningsáætlun í skólanum, er með því 

að fræða nemendur um hvaða hegðun er ætlast til að þeir sýni. Að hengja upp reglur á 

vegg dugar skammt ef nemendur skilja ekki tilgang þeirra, því verður það að vera skýrt 

fyrir nemendum hvað ætlast sé til af þeim, útskýra hvaða merkingu og hver tilgangur 

reglanna sé vilji starfsmenn að þeim sé fylgt. Hrós við jákvæðri hegðun geta verið af 

ýmsum toga, yrtar eða óyrtar t.d að brosa, vísa þumli upp, fá frjálsan tíma, hvatning, 

umbunarmiðaðar eða annað áþreifanlegt . Ein leið til að ganga úr skugga um að afleiðing 

hafi jákvæð áhrif er að fylgjast með því hvort æskilega hegðunin haldi áfram í kjölfarið. 

Jákvæðar afleiðingar auka alltaf líkurnar á að æskileg hegðun eigi sér stað. Leiðréttandi 

afleiðingar gefa hinsvegar geranda tækifæri á að leiðrétta hegðun sína til hins betra og 

sýna þá einnig hvers er vænst af viðkomandi, uppsker þá viðkomandi jákvætt hrós sem 

ýtir þá frekar undir það að einstaklingurinn sýni af sér jákvæða hegðun. Mikilvægt er að 

starfsmaður hvetji nemanda að hætta óæskilegri hegðun með því að sýna honum þá 

hegðun sem til er ætlast af honum í þessum aðstæðum. Starfsmaður hrósar nemanda í 

kjölfar tilraunar til þess að sýna jákvæða hegðun eða bendir á þær afleiðingar sem 

áframhaldandi óæskileg hegðun hefur í för með sér. Með því að leiðrétta hegðun er 

dregið úr líkum á því að hún endurtaki sig. Þegar skólaár hefst er mikilvægt að byrja með 

skýrar væntingar til hegðunar og fylgja því með markvissri endurgjöf og umbun þegar 

nemendur standast þær væntingar. Eftir því sem líður á árið á að draga úr tíðni efnislegra 

umbunar. Eins og t.d byrja á áþreifanlegum umbunum ásamt munnlegum umbunum en 

þegar líður á, að draga úr þeim áþreifanlegum en halda ávallt áfram með yrtar umbunir. 

Þessar breytingar eiga sér stað þegar þeir hafa öðlast áhuga á að haga sér rétt. Við upphaf 

vetrar ætti styrking að vera tíðari, miða við frammistöðu í bekk, til að móta hegðun. Þegar 

tíðni réttrar hegðunar eykst lengist tíminn á milli verðlauna. Þannig má draga úr svo kerfið 

nái yfir lengri tíma. Verðlaun bekkja getur verið að sinna skemmtilegum verkefnum á 

hverjum degi fyrir að fara strax eftir fyrirmælum. Mikilvægt er að kennari geri nemendum 

grein fyrir markmiðum og verður hann stöðugt að gefa jákvæða endurgjöf þegar 
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nemendur uppfylla væntingarnar. Með kerfinu getur bekkjastjórnun orðið að jákvæðri 

reynslu allra (Sprague og Golly, 2007). 

Agakerfi í kennslustofu ættu að ná bæði til umbunar og leiðréttingu afleiðinga í sem 

eðlilegustu formi svo sem hrós og leiðandi endurgjöf. Skipulögð hunsun getur reynst vel 

sem áhrifarík afleiðing hegðunar, sem beinist að því að ná athygli. Starfsmaður getur tekið 

meðvitaða ákvörðun um að hunsa nemanda sem sýnir óæskilega hegðun og veita honum 

enga athygli þegar sú hegðun á sér stað. Með því er nemandanum sýnt að með óæskilegri 

hegðun nær hann ekki athygli og lærir hann þá að ná athygli á þroskaðan og ábyrgan hátt. 

Skilvirkur kennari líður ekki óviðunandi hegðun, þegar skipulagðri hunsun er beitt sem 

afleiðingu slæmrar hegðunar fær nemandinn þau skilboð að þessi hegðun sé ekki liðin og 

ekki eftirtektarverð. Vingjarnlegar ávitur eins og ,, þetta er ekki í lagi,, farðu nú og opnaðu 

bókina þína“ getur verið undanfari hunsunar, svo nemandinn viti að kennari sætti sig ekki 

við óviðunandi atferli (Sprague og Golly, 2007).  

Eitt af því sem hefur reynst afar vel til að ná árangri og breytingum á hegðun 

skólabarna er að nota umbunarkerfi til að auka æskilega hegðun. Umbunarkerfi er þegar 

nemendur geta unnið sér inn fríðindi ef þeir sýna æskilega hegðun eða fylgja reglum í 

ákveðinn tíma. Þá þarf að ákveða hvenær hegðun er mæld og hvenær ekki með 

samræmdum aðferðum. Til þess að draga úr hegðunarvanda í skólanum er mikilvægt að 

aðferðir starfsfólks séu samræmdar, með því hefur bestur árangur náðst með PBS ef allir 

nota sömu aðferðina (Sprague og Golly, 2007). Gott er að halda bekkjarfundi í upphafi 

hvers skólaárs þar sem bekkurinn hefur áhrif á hvaða umbanir verði í boði það skólaár 

fyrir æskilega hegðun. Umsjónarkennari segir nemendum sínum frá því hvað standi til og 

biður um hugmyndir. Allar hugmyndir er skrifaðar á töflu, síðan eru nokkrar hugmyndir 

valdar. Þegar bekkur hefur náð markmiðum sínum og öðlast umbun þá eru þessar 

hugmyndir valdar. PBS teymið leggur viðmið fram í sambandi við hversu mörg hrósmerki 

þarf til að umbun fáist, kostnað við umbun og annað sem skiptir máli. Viðmið um fjölda er 

oft 10–15 hrósmerki að meðaltali á hvern nemanda. Hver bekkur safnar hrósmerkjum 

saman og eru ýmsar leiðir til að halda utan um talningu (Þjónustumiðstöð 

Breiðholts,2008). 

Til að fá fram rétta hegðun ætti kennari ekki bara að segja nemandanum hvað hann á 

ekki gera, heldur koma með ákveðinn fyrirmæli um hvað er ætlast til af honum, svo hann 

hafi tök á að hlýða því. 

Dæmi: nemandi grípur frammí í tíma, rís úr sæti, getur kennari hunsað þá hegðun og 

veitt þeim nemanda sem hlýðir jákvæða endurgjöf. Það er lykilatriði að kennari taki vel 

eftir þegar nemandi sem oft hlýðir ekki, að sýna honum athygli þegar hann sýnir jákvæða 

hegðun. Þarf kennari að vera fyrri til að taka eftir því þegar nemandi bregst rétt við áður 
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en óviðunandi hegðun á sér stað. Það sem kennari getur ekki hunsað er hegðun sem særir 

aðra nemendur eða hann sjálfan. Einnig ef að fleiri en einn nemandi verður uppvís að 

óviðunandi hegðun. Koma þarf með stutt og skýr fyrirmæli um hvað nemandinn á að gera 

(Sprague og Golly, 2007). 

Það sem er hægt er að ná fram með heildstæðu stuðningskerfi er að sýna fram á 

áhrifaríka aðferð til að bæta hegðun nemenda. Til þess að tryggja að barnið fái góða 

menntun þarf stöðugt að vera huga að hver árangurinn er í námi og hvernig er hægt að ná 

tökum á aga. Það sem gæti dregið úr árangri nemanda er að hann finni ekki til öryggis, 

hann beri ekki virðingu fyrir öðrum og axlar ekki ábyrgð í skólastarfi, hindrar það árangur 

annarra. Það sem er lagt upp með í heildstæðum stuðningi er kynnt sem árangursrík 

stjórnunartækni sem hefur reynst vel á nemendur á almennum svæðum í skólum (alla 

nemendur), þetta á einnig við um þá sem hættir til hegðunarvandamála (suma nemendur) 

og á nemendur í skólanum sem þurfa einstaklingsmiðuð úrræði (fáa) vegna 

hegðunarerfiðleika. Ef starfsfólk skólans vinnur ekki saman og einbeitir sér ekki að sama 

markmiði verður það óánægt, ósamkvæmt sjálfu sér og árangurinn verður ekki sem skyldi 

(Sprague og Golly, 2007). 

Sum börn þurfa stuðning og einstaklingsmiðuð úrræði vegna hegðunarerfiðleika. Í 

heildstæðum stuðningi er að finna inngripsaðferðir sem byggjast á ítarlegum rannsóknum 

á agamálum í skólum og fjalla um inngrip í hegðun nemenda í öllum skólanum, á 

sameiginlegum svæðum, í kennslustofu svo og hegðun einstakra nemenda. Í rannsóknum 

hefur verið sýnt fram á að með samhæfðri nálgun náist góður árangur þótt tiltölulega 

stutt sé síðan hún var almennt tekinn upp í skólum og skólakerfum. Þessu kerfi er beitt 

samhliða öðrum forvarnarkerfum og félagsfærni og lífsleikni (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 

2008). 

1.6  Aðferð til að taka á hegðun 

Hegðunarfrávik í PBS kerfinu er skipt upp í flokka, 1. 2. og 3. stig eftir alvarleika þeirra 

frávika í hegðun sem nemandinn sýnir. Hver skóli setur upp sína reglur sem tilheyra 

hverjum flokk fyrir sig. 

Dæmi sem flokkast undir hegðunarfrávik 1. stigs er: Að hlaupa á gangi, fara ekki eftir 

fyrirmælum, truflandi hegðun, slæm umgengni, þras og ögrun.  

Dæmi sem flokkast undir hegðunarfrávik 2. stigs er: óhlýðni, særandi og niðrandi 

orðbragð, lygar, svik eða svindl, áreiti hrekkir eða stríðni.  

Dæmi sem flokkast undir hegðunarfrávik 3. stigs eru alvarleg: ofbeldi, mjög ögrandi 

hegðun, þjófnaður og skemmdarverk (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2008). 
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Flokkun á hegðunarvanda er algeng og hafa sérfræðingar komið sér saman um 

aðferðir. Þessar aðferðir koma annað hvort úr kennslufræðum eða úr geðlæknisfræðum. 

Tilgangur flokkanna er skipt í flókið hugtakakerfi með þeim tilgangi að samræma 

meðferðarleiðir sem byggja á rannsóknum á einkennum. Samkvæmt flokknum sem 

tilheyrir geðlæknislíkaninu er hegðunarraskanir í DSM (diagnotic and statistical manual of 

mental disorders), byggja greiningarviðmiðum sem sett eru út frá nokkrum 

hegðunaratferlum einstaklinga. Flokkað er í tilfinninga, hegðunarröskun og þroskaraskanir 

og eru það þau einkenni sem viðkomandi þarf að uppfylla til að greinast með tiltekna 

röskun. Þegar verið er að skoða innan kennslufræðarinnar er hins vegar talað um sértæk 

námsvandamál (educational disabilities), þau eru flokkuð í tilfinningatruflun, 

námsraskanir (learning disorders); einhverfa og þroskahömlun (mental retardation). Milli 

þessara tveggja leiða flokkunar er ákveðinn samsláttur og er það sérstaklega í flokkun á 

hegðunarröskun og einhverfurófraskanna. Geðlæknislíkanið hefur verið algengara þegar 

kemur að því að flokka hegðunar- og tilfinningavanda. Kostir þess að flokka 

hegðunarvanda eru þeir að það auðveldar samskipti milli fagfólks og einstaklinga með 

tiltekinn vanda. Einnig gefur það fjölskyldum þeirra upplýsingar um röskunina, þá 

áhættuþætti sem henni í raun fylgir. Það hefur komið í ljós að slík flokkun auðveldar val á 

meðferðaleiðum (Power og Eiraldi, 2002).  

Ef skoðað er hverjir ókostir flokkunar eru, þótt að þetta bendi á barnið sem 

uppsprettu vandans og er ákveðin einföldun að því leyti að það er horft á vanda barnsins 

sem tiltekna röskun en ekki birtingu á veik- og styrkleikum þess. Það er heldur ekki 

nægilegt tillit tekið til aldurs eða kynbundins breytileika. Í þessa flokkun vantar auk þess 

að fyrirskipa ákveðnar mats- og meðferðarleiðir. Eftir að einstaklingar hafa verið flokkaðir 

eða settir í ákveðin mót er nauðsynlegt að vinna áfram og miða að einstaklingsmiðuðu 

úrræði fyrir þá nemendur líkt og PBS leggur upp með, að takast á við alla þá þætti sem 

snúa að hegðun og aga (Power og Eiraldi, 2002). 

Helstu flokkarnir eru þroskahömlun sem einkennist af frávikum í vitsmunaþroska og 

aðlögunarfærni. Þroskahömlun er metin með stöðluðum greindarprófum og mati á 

aðlögunarfærni. Einkenni þroskahömlunar getur komið fram á mismunandi hátt eftir aldri 

barnsins. Á leikskólaaldri birtist þroskahömlun oft þannig að barnið er seint að ná 

ákveðnum þroskastigum. Seinn hreyfiþroski er oft það fyrsta sem einkennir þroskahömlun 

og síðan er það seinn málþroski. Erfiðleikar með félagsþroskann: Barnið á erfitt með að 

hafa samskipti við jafnaldra sína, einnig sýna börnin oft erfiða hegðun. Á 

grunnskólaárunum birtist það yfirleitt sem miklir námsörðuleikar og einnig erfiðleikar í 

félagslegum samskiptum. Tíðni þroskahömlunar hefur verið stöðug í gegnum tíðina og er 

hún svipuð í flestum vestrænum ríkjum. Þroskahömlun er algengasta fötlunargreining 
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barna sem eru undir 18 ára aldri, en talið er að um 1-2% barna sé með þroskahömlun. 

Væg þroskahömlun er stærsti hópurinn af þeim sem eru greind með þroskahömlun, en 

þroskahömlun getur breyst með aldrinum með góðri þjálfun og endurhæfingu. Algengar 

fylgiraskanir eru geð- og hegðunarraskanir og ofvirkniröskun, mikilvægt er að greina þessa 

vanda fljótt til að geta hjálpað þeim með viðeigandi meðferð. Færni barnanna fer eftir 

þroskastöðu og þeim stuðningi sem þau fá heima fyrir og af samfélaginu sjálfu. Það hefur 

verið lögð mikil áhersla á Íslandi að hefja snemmtæka íhlutun fyrir börn sem eru undir 6 

ára aldri með þroskahömlun til að draga úr áhrifum fötlunar til frambúðar (Greiningar-og 

ráðgjafastöð ríkisins. e.d.). 

Athyglisbrestur með eða án ofvirkni, er hegðunartruflun sem kemur yfirleitt snemma 

fram eða fyrir sjö ára aldur og getur haft víðtæk áhrif á daglegt líf, nám og félagslega 

aðlögun. Athyglisbrestur er algerlega óháð greind. Erlenda greiningarheitið fyrir 

athyglisbrest og ofvirkni er ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) og fyrir 

athyglisbrest án ofvirkni er það ADD (Attention Deficit Disorder) (Landlæknisembætti, 

2007). 

Þeir sem greindir eru með ofvirkni og athyglisbrest eiga fyrst og fremst í erfiðleikum 

með að halda athygli sinni vakandi og einbeita sér og þeir eiga oft í félagslegum 

erfiðleikum. Einstaklingarnir eru oft órólegir (sérstaklega þegar þeir vita ekki alveg hvað 

þeir eiga að gera), þá er auðveldlega hægt að trufla, þeir framkvæma stundum 

hugsunarlaust og verða auðveldlega pirraðir ef hlutirnir ganga ekki nógu hratt. Margir eiga 

erfitt með að skilja samhengi orsakar og afleiðingar sem leiðir gjarnan til félagslegra 

erfiðleika. Einstaklingar með athyglisbrest og ofvirkni eiga yfirleitt erfitt með að setja sig í 

spor annarra, hafa lítið úthald í ákveðnum verkefnum og geta illa slakað á. Þeir sem bera 

meiri einkenni athyglisbrests heldur en hreyfiofvirkni og hvatvísi eiga oft erfitt með að 

fylgja öðrum eftir og glíma gjarnan við sértæka námsörðugleika, missa auðveldlega 

einbeiting og hverfa gjarnan inn í sinn eigin hugarheim. Minna ber á þessum 

einstaklingum og því er ákveðin hætta á að þeir gleymist og fái ekki þá þjónustu sem þeim 

ber (Sigríður Rut Hilmarsdóttir. e.d.). 

Einstaklingar með athyglisbrest með eða án ofvirkni geta átt það til að sökkva sér af 

ofureinbeitingu í verkefni sem vekja áhuga þeirra. Við slíkar aðstæður getur verið afar 

erfitt að ná til einstaklinganna því athyglin og hugurinn er fastur í viðfangsefninu. Allt of 

mikið er gert af því að gefa einstaklingum með athyglisbrest og ofvirkni neikvæð skilaboð 

um það sem þeir eiga ekki að gera en mikilvægast er fyrir börnin að þeim sé hjálpað við að 

beisla orkuna og koma henni í jákvæðan farveg til að efla sjálfstraust þeirra og sjálfsmat. 

Nýta verður þá jákvæðu og sterku eiginleika sem börnin hafa til að beina kraftinum að 

námsvinnu, viðurkenndri hegðun og góðum samskiptum við aðra. Það er afar heppilegt 
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fyrir fólk með athyglisbrest og ofvirkni að stunda reglulega líkamsþjálfun og íþróttir til að 

losna við þá aukaorku sem það hefur, það dregur úr óróleika hugans og þá er auðveldara 

fyrir það að einbeita sér. Mörgum hentar líka mjög vel að fá andlega og skapandi útrás í 

list- og verkgreinum. Það er mikilvægt að barn með athyglisbrest og ofvirkni að þeim sé 

sýndur skilningur á vanda þess og það skynji væntumþykju og velvilja þótt það hegði sér 

aftur og aftur á óæskilegan hátt. Markmið þeirra sem umgangast barnið verður að vera að 

breyta hegðuninni en ekki persónunni (Sigríður Rut Hilmarsdóttir, e.d.). 

Einhverfa er röskun í taugaþroska sem þýðir í þessu sambandi, að eitthvað hafi farið 

úrskeiðis í þroskun heila. Ekki er enn vitað að hve miklu leyti slík frávik í taugaþroska eiga 

sér stað fyrir eða eftir fæðingu. Að öllum líkindum hefst sú atburðarás oftast á fósturstigi, 

en getur haldið áfram eftir fæðingu. Þessi röskun á starfsemi heilans leiðir af sér ákveðin 

einkenni í hegðun sem geta haft mismunandi birtingarform eftir tíðni og alvarleika 

einkenna, en þau geta auk þess breyst með aldri. Einkenni einhverfu koma einkum fram í 

félagslegu samspili og boðskiptum, en einnig í einhæfri, endurtekinni hegðun, sem getur í 

senn verið bæði sérkennileg og áráttukennd. Til þess að greinast með einhverfu þarf 

ákveðinn fjölda og styrk einkenna á þessum þremur einkennasviðum (Greiningar- og 

ráðgjafastoð ríkisins. e.d.). 

Í félagslegu samspili verður skortur á augnsambandi oft til þess að vekja fólk til 

umhugsunar, eða þegar samskipti við jafnaldra þróast ekki með eðlilegum hætti. Þá koma 

fíngerðari þættir samskipta einnig við sögu, eins og frumkvæði til samskipta, sérkennileg 

viðbrögð við fólki og sérkennileg svipbrigði. Það sem skortir á í boðskiptum eru oft 

bendingar og látbragð, eftirherma, ímyndunarleikur og skortur á gagnkvæmni í 

samræðum (þ.e. að laga sig að viðmælanda). Auk þess eru ýmis sérkenni í tali, svo sem 

ýmis konar endurtekningar og stagl, fornafnarugl, nýyrðasmíði eða skrýtin máltjáning. 

Sérkennileg og áráttukennd hegðun getur komið fram í þröngu eða sérkennilegu 

áhugasviði, sem þróast lítið yfir tíma og þar sem áhuginn er svo ákafur að hann getur 

hindrað eðlileg samskipti við aðra. Þá er oft einnig um að ræða knýjandi þörf til að segja 

hluti á ákveðin hátt og stundum að aðrir svari sömuleiðis alltaf eins. Eins geta athafnir 

verið í óvenju föstu kerfi og ef ekki er hægt að framkvæma þær í ákveðinni röð veldur það 

uppnámi, allt frá pirringi til bræðiskasta. Sérkennilegar, endurteknar, handahreyfingar, 

eða flóknar hreyfingar með öllum líkamanum koma við sögu, sem og einhæf eða 

óvenjuleg notkun hluta og óvenjulegur áhugi á skynáreitum. Allar þessar greiningar 

skilgreina samt ekki barnið, ekkert barn er eins og verður fagfólk að mæta hverjum og 

einum einstaklingi þar sem hann er staddur (Greiningar- og ráðgjafastoð ríkisins. e.d.). 

Hægt er að nota ýmsar leiðir í að taka á hegðun barna og er mikilvægt að útskýra fyrir 

nemendum hvað gerist ef þeir geta ekki hagað sér. Í hugmyndafræði PBS er ein leið sem 
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notuð er til að takast á við hegðun, að rjúfa athafnir barns í stutta stund og því gefið hlé 

frá umhverfinu (sjá mynd 5). Í hléinu er barninu ekki veitt nein umbun né athygli og fær 

ekki neitt skemmtilegt að gera á meðan á hléinu stendur. Það er mikilvægt að fyrirfram sé 

ákveðið hvernig hléinu sé háttað. Það skal taka mið af aldri barna og er hægt að útfæra á 

marga vegu. Gripið er til hlés um leið og barn sýnir óæskilega hegðun og er það sett á stað 

sem er ekki spennandi eins og á stól, mottu, að snúa frá borði eða að vegg og situr það 

þar á meðan hlé stendur (Þjónustumiðstöð Breiðholts,2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Barn sett í hlé (Elísa Guðnadóttir,2013). 

Á meðan hlé stendur yfir á enginn að tala við barnið, horfa á það eða veita því annars 

konar athygli. Með þessu er verið að koma í veg fyrir að barnið fái athygli eða aðra umbun 

eftir að það sýnir slæma hegðun. Gott er að hafa í huga að hlé eitt og sér hvetur ekki til 

æskilegrar hegðunar nema umönnunaraðilar kenni samhliða æskilega hegðun og umbuni 

fyrir slíka hegðun t.d með lýsandi hrósi. Það er mjög mikilvægt að beita aldrei hléi einu og 

sér, ávallt skal kenna æskilega hegðun samhliða. Með hléi er verið að ná tveimur 

markmiðum þau fyrstu eru að stöðva hegðunarvanda fljótt og örugglega og önnur er að 

kenna barninu sjálfstjórn til lengri tíma. Börn eru eins og fullorðið fólk, vilja ekki breyta 

Barn sýnir 

hegðun 

(sem skilgreind 

er hér að neðan) 

Barn stöðvað á 

yfirvegaðan hátt. 

Forðist pat, 

uppistand og 

tilfinningar 

Segja ákveðnum rómi (án 

reiði): 

„Þú _________. 

Lamdir/beist/sparkaðir 

Þú ferð í hlé.“ 

Hlé 

(1 mín. Fyrir hvert 

aldursár barns. 

Best að nota 

tímavaka) 

Fórnarlambinu veitt 

athygli ef ástæða er til 

Á meðan á hléi 

stendur fær barn 

ENGA athygli frá 

neinum. 

Ef barn neitar að vera 

í hléi er 1 mín. bætt 

við fyrir hverjar 10 

sek sem það neitar 

(þó ekki meira en 5 

sinnum, þ.e. 5 mín). 

Við setjum barn í hlé ef það meiðir með orðum eða athöfnum: 

 Lemur/slær annað barn eða fullorðinn 

 Bítur annað barn eða fullorðinn 

 Sparkar í annað barn eða fullorðinn 

 Hrækir á barn eða fullorðinn 

 Öskrar hátt/hefur mikinn hávaða sem meiðir aðra 
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hegðun sinni og eiga erfitt með það, en með því að endurtaka hlé sem eru leiðinleg, gerir 

það þeim auðveldar að hætta að hegða sér illa. Hlé eiga að veikja slæma hegðun. 

Mikilvægast af öllu er að sýna þolinmæði, hlé virkar ekki strax. Ekki er nóg að beita því 

nokkrum sinum og gefast svo upp, þetta ferli getur tekið nokkrar vikur. Hlé virkar ekki 

nema að því sé beitt alltaf þegar ákveðin erfið hegðun á sér stað. Það er eins mikilvægt að 

beita því og að það sé samstaða milli umönnunaraðila um hvernig á að beita hléi (Sjá 

skýringarmynd 5) (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2008).  

1.7 Rannsóknir  

Það er ekki nýtilkomið að það sé gerðar rannsóknir á árangri PBS. Hér áður fyrr voru 

gerðar rannsóknir bara á börnum með þroskafrávik en ekki á börnum sem eru með 

eðlilegan þroska og voru þessar rannsóknir gerðar um mat á árangri út frá inngripi 

einstaklingsins sem var verið að rannsaka. Á heimasíðu National Technical Assistance 

Center on Positive Behavioral Interventions and Supports (OSEP Technical Assistance 

Center on Positive Behavioral Interventions and Supports (PBIS), 2013) er hægt að finna 

margar rannsóknir sem hafa verið gerðar um PBS en þeir hafa notað rannsóknirnar til að 

hjálpa þeim sem innleiða PBS kerfið. Einnig hafa þeir upp á að bjóða ýmsa matslista sem 

geta hjálpað foreldrum eða þeim sem eru að nota kerfið til að sjá hvað er að og hvað þarf 

að laga (OSEP Technical Assistance Center on Positive Behavioral Interventions and 

Supports (PBIS), 2013).  

Það er reyndar nýtilkomið að það séu gerðar rannsóknir hér á landi. Sum sveitafélög 

hafa verið að innleiða kerfið mikið hér á landi og þeir hafa verið að gera mat sem fer fram 

jafnt og þétt yfir skólaárið til að sjá hvernig gengur með kerfið. Niðurstöður eru alltaf 

kynntar fólki jafnt og þétt inn á menntor (foreldravefur fyrir foreldra sem eiga börn í 

skólakerfinu) og er unnið síðan út frá niðurstöðunum. Notuð er bókin Til fyrirmyndar – 

heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun (Sprague og Golly, 2007) en upp úr henni eru 

notaðir spurningarlistar sem foreldrar, kennarar/fagaðilar og nemendur svara. Listarnir 

eru lagðir fram einu sinni á ári til að meta árangur. Einnig er gert stöðumat árlega með því 

að ræða við foreldra, starfsfólk og nemendur (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2008) 

Niðurstöður rannsóknar sem var gerð vorið 2008 til 2011 (Víkurfréttir, 2011) kom í 

ljós að eftir innleiðingu þriggja skóla á suðurnesjum, kom fram að PBS agastjórnunarkerfið 

hafði styrkt innra kerfi skólanna. Niðurstöður sýna að eftir innleiðingu stefnunnar í 

skólanna hafa jákvæð viðbrögð kennara á yngsta stigi gagnvart nemendum aukist úr um 

það bil 16% upp í um það bil 75%. Á sama tíma hefur óæskileg hegðun nemenda á 

skólatíma farið úr tæpum 60% niður í rúm 15%. Í þessum niðurstöðum kemur skýrt fram 

að kerfið hefur mjög góð áhrif á skólastarfið (Víkurfréttir, 2011). 



 bls. 24 

1.8 Samantekt 

Hugmyndafræðin PBS er agastjórnunar kerfi sem á að henta öllum. Kerfið er byggt upp á 

atferlisstefnunni og kemur inn á atferlishegðun og hvernig best er að takast á við aga og 

hegðun í stórum hópum. Í kerfinu eru gerðar mjög skýrar reglur, og væntingar um rétta 

hegðun eru svo kenndar, þjálfaðar og prófaðar með nemendum. Nákvæmlega er skýrt út 

fyrir nemendum, kennurum, foreldrum og öðru starfsfólki skólans til hvers er ætlast er af 

þeim, svo samræmi myndist milli allra þátta skólasamfélagsins. Þessi hugmyndafræði ætti 

vel við stefnuna um skóla án aðgreiningar þar sem er verið að takast á við stóran hóp sem 

og einstaklinga innan skólanna. PBS er kerfi sem á að mæta öllum þar sem þeir eru 

staddir, það sama á við um skóla án aðgreiningar. 
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2 Skóli án aðgreiningar  

Skóli án aðgreiningar byggist á þeirri sýn að allir nemendur geti lært og stundað nám sitt í 

sínum heimaskóla með sínum jafnöldrum þar sem allir taka þátt í félagsstarfi þar sem 

kennarar vænta þess sama af öllum nemendum sínum (Elín G. Ólafsdóttir, 2004). 

Menntun er ein af meginstoðum lýðræðis og undirstaða menningar og almennrar 

velferðar. Réttur til menntunar er almennt talin mikilvæg forsenda þess að fólk fái notið 

annarra mannréttinda sem því eru tryggð. Þegar menntun er skoðuð í samhengi við fötlun 

er það ekki einungis menntun fyrir fatlaða sem er mikilvæg heldur er öll menntun almennt 

í samfélaginu mikilvæg fyrir hina fötluðu þar sem hún er tæki til að auka víðsýni og bæta 

mannréttindi. Fræðsla og þekking eru talin besta vörnin gegn fordómum. Fatlaðir hafa 

löngum mátt sæta ýmiss konar fordómum og samfélagið hefur ekki sýnt þeim og stöðu 

þeirra þann skilning sem nauðsynlegur er. Menntun og fræðsla er því lykilatriði er varðar 

afstöðu ófatlaðra í garð hinna fötluðu (Brynhildur G.Flovenz, 2004). 

Menntunarstig fatlaðra er af ýmsum ástæðum lægra en ófatlaðra hér á landi. Í 

sumum tilfellum er um að ræða eðlilegar skýringar eins og þroskahamlanir viðkomandi 

einstaklings sem koma í veg fyrir möguleika hans til náms, í öðrum tilfellum er orsökin 

hins vegar sú að fötlun einstaklingsins kemur í veg fyrir að hann geti stundað nám á sömu 

forsendum og ófatlaðir einstaklingar. Þá kemur til kasta samfélagsins, fyrst og fremst 

skólakerfisins, að koma fram með þau úrræði sem þarf til að einstaklingurinn geti stundað 

það nám sem hugur hans stendur til, þrátt fyrir frávik í þroska (Brynhildur G. Flovenz, 

2004). 

Það er mikilvægt að sjá fyrir sér fleira en eitt sjónarhorn þegar við erum að tala um 

skóla án aðgreiningar, það er lærdómsríkt að velta fyrir sér ólíkum sjónarhornum eða 

líkönum í fötlunarfræðinni, hvernig þau geta haft áhrif á hvernig við horfum á einstakling 

með fötlun. Í skólastarfi þar sem unnið er eftir hugmyndafræðum skóla án aðgreiningar er 

mikilvægt að vera meðvitaður um þessi sjónarhorn. Hvernig þau geta breytt okkar sýn á 

einstaklingum með fötlun og réttindum þeirra til náms. 

2.1 Fræðilegur bakgrunnur  

Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er réttur til menntunar mestmegnis 

réttur barna og ungmenna. Þar er mikil áhersla lögð á að tryggja fötluðum börnum þessi 

grundvallarréttindi þar sem menntun getur verið ráðandi um framtíðarmöguleika þeirra. 

Salamanca yfirlýsingin gefur innsýn í það hvernig best sé að tryggja menntun handa öllum. 

Þar er bent á að skóli án aðgreiningar sé virkasta leiðin til þess, en svo það gangi upp þarf 
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hugmyndafræðin að vera opinber stefna og forgangsverkefni ríkja. Þar að auki sé 

mikilvægt að nægt fjármagn sé til staðar til að koma þessari hugmyndafræði áfram á 

skilvirkan hátt með viðráðanlegum kostnaði. Í annarri grein yfirlýsingarinnar segir að í 

tilhögun náms barna eigi að taka mið af miklum mun á einstaklingum, þeirra fylgi og 

pólitískur vilji sé fyrir hendi og að ríkisvaldið veiti styrk og hvatningu svo hægt sé að mæta 

betur þessum þörfum með kennsluaðferðum sem taka mið af barninu. 

Í þriðju greininni segir að í stefnumótun og með fjárveitingum skuli leggja kapp á ,,að koma fram 

umbótum á menntakerfum landanna svo að þau verði fær um að sinna öllum börnum án sérstakrar 

aðgreiningar, hvað sem líður mismun þeirra og örðugleikum sem þau eiga við að glíma; leiða í lög eða 

taka upp sem yfirlýsta stefnu þá meginreglu að öll börn sæki almenna skóla nema knýjandi ástæður séu 

til annars (Menntamálaráðuneytið, 1995). 

Í gegnum árin hefur margt breyst til hins betra og mikil þróun hefur orðið sem snertir 

málefni fatlaðra og rétt þeirra m.a. hvað varðar viðhorf og tækifæri. Fólk með fötlun er nú 

meira sýnilegt í samfélaginu en áður og tekur virkari þátt líkt og aðrir þegnar. Hér áður 

fyrr var fólk sett á stofnun með þeim afleiðingum að það einangraðist frá samfélaginu og 

það tíðkaðist ekki eins og nú að fá tækifæri á að ganga í leikskóla eða fá menntun við hæfi 

því talið var að ekkert væri hægt að gera fyrir einstaklinga með þroskahömlun. Nú er 

kveðið á í samningi sameinuðu þjóðanna (7 grein), að aðildaríkin skulu gera allar 

ráðstafanir til þess að fötluð börn fái notið fullra mannréttinda og mannfrelsis til jafns við 

önnur börn og að í öllum aðgerðum sem snerta fötluð börn, skuli fyrst og fremst hafa að 

leiðarljósi það sem er viðkomandi barni fyrir bestu (Velferðarráðuneytið. , e.d.). Hér á 

Íslandi teljum við okkur standa vörð um jafnrétti og önnur mannréttindi einstaklinga en 

þrátt fyrir það þá hafa ýmsir hópar í samfélaginu búið við skert mannréttindi, 

sjálfsákvörðunarrétt og virðingu í gegnum tíðina. Börn eru dæmi um hóp sem ekki hefur 

næg tækifæri til að segja sínar skoðanir og hafa áhrif á líf sitt (Brynhildur G.Flovenz, 2004).  

Merking orðsins "jafnrétti" felur í sér að allir hafi sama rétt, að sömu reglur gilda fyrir 

alla. Þegar talað er um jafnrétti til náms er verið að tala um að allir hafi sama rétt til að 

læra, þroskast eða auka hæfileika sína sem kostaður er af ríkinu. Þó að maður geti 

skilgreint hvað orðið jafnrétti til náms þýðir þá getur það verið mismunandi eftir 

skólakerfum hvað það þarf til að það ríki jafnrétti. Þess vegna eru settar reglur sem eru 

álíka hagstæðar fyrir alla nemendur en við þurfum fyrst að vita hverjir hagsmunir 

nemenda eru og hvernig er best að bera þá saman (Atli Harðarson. 1997).  

Í 24. grein áðurnefnds samnings Sameinuðu þjóðanna er fjallað um menntun fatlaðs 

fólks. Þar er kveðið á um að aðildarríkin skuli gera fötluðu fólki kleift að öðlast hagnýta og 

félagslega færni sem stuðlar að fullri þátttöku þess til jafns við aðra í skólastarfi og sem 

þjóðfélagsþegnar. Aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir í þessu skyni svo sem að 

auðvelda fötluðu fólki sem þess þarfnast að læra óhefðbundnar tjáskiptaleiðir. Í 4. lið 
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þessarar sömu greinar er talað um að ráðstafanir til þess að tryggja að fyrrnefnd réttindi 

verði að veruleika. Í því felst m.a. að ráða fagaðila, til að mynda þroskaþjálfa eða 

talmeinafræðinga og að þjálfa bæði fagmenn og starfsmenn sem starfa á öllum sviðum 

skólans. Þjálfunin skal meðal annars fela í sér að auka vitund um fötlun og notkun 

óhefðbundinna tjáskiptaleiða, auk kennslutækni og kennsluefnis sem er ætlað að styðja 

fatlaða nemendur (Brynhildur Flóvenz, 2004) (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Skóli án aðgreiningar á sér upphaf í baráttu foreldra fatlaðra barna fyrir því að þau fái 

að ganga í skóla með ófötluðum jafnöldrum sínum. Í dag er litið á skóla án aðgreiningar 

sem skóla- og menntastefnu sem byggir á mannréttindum og tekur til allra nemenda, 

hvað sem líður að atgervi þeirra og stöðu. Nú er einnig litið til ýmissa jaðarhópa í 

samfélaginu og stöðu þeirra innan skólanna og bent er á að skólasamfélagið megi ekki 

vera sniðið að þörfum ákveðinna samfélagshópa og einkennast af þeim viðhorfum sem 

ríkja meðal þeirra. Talsmenn skóla án aðgreiningar hafa því í auknum mæli lagt áherslu á 

þróun skólastarfs sem miðar að því að jafna stöðu allra nemenda innan skólanna 

(Reykjarvíkurborg, 2012).  

Samkvæmt íslenskum lögum er skólakerfið bundið Salamanca yfirlýsingunni á þann 

hátt að skólinn á að vera án aðgreiningar. Vinna þarf gegn hugarfari mismununar með því 

að bjóða öll börn velkomin í skólann og einnig vinna að viðhorfsbreytingu gegn 

aðgreiningu. Skóli án aðgreiningar er opinber menntastefna Íslands og byggist 

hugmyndafræðin á því að allir geti sótt sinn heimaskóla og lært á sínum forsendum. 

Markmið stefnunnar er að vanda menntun allra nemenda og sigrast á þeim hindrunum 

sem verða á vegi þeirra í náminu (Velferðarráðuneytið, e.d.).  

Eitt af hlutverkum skólanna er að undirbúa nemendur sína fyrir líf og starf í 

lýðræðisþjóðfélagi en lýðræði byggist á því að einstaklingurinn sé hluti af samfélaginu þar 

sem hver og einn leggur eitthvað af mörkum og hafi þar með áhrif. Skólastarfið þarf því að 

taka mið af fjölbreytileika nemendanna og mismunandi þörfum þeirra í námi og kennslu. 

Eitt af því sem þarf að vera til staðar og í réttum farvegi svo að þessi stefna virki í hinum 

almenna skóla er meðal annars viðhorf starfsfólks, þekking, kunnátta og færni í 

óhefðbundnum tjáskiptaleiðum. Einnig þarf bæði innri og ytri nálgun að vera til staðar, 

þar á meðal ákveðið hugafar og viðhorf, ásamt vilja og trú á viðkomandi einstaklingum. 

Innri nálgun er að skólinn þarf á ákveðnum þáttum að halda t.d. fagfólki, námsgögnum, 

námsumhverfi við hæfi, markmiðum og leiðum, matstækjum og skráningartækjum til að 

mæla árangur. Samstarf fagaðila sem koma að málum einstaklingsins, samvinna milli skóla 

og heimilis, stuðnings- og þjónustuteymi er einnig stór þáttur. Þá þarf að aðlaga 

námsefnið að einstaklingunum þar á meðal að búa til einstaklingsnámskrá og finna hvað 

hentar viðkomandi einstaklingi. Til þess að stofnun geti sinnt hlutverki sínu og komið 
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ýmsu í framkvæmd þarf að vera til fjármagn til að geta keypt ýmiss gögn og tæki. Þetta er 

erfiðara í framkvæmd ef lítill peningur er til, en það er margt hægt að gera með réttu 

hugafari, viðhorfum, jákvæðni og með viljann að vopni. Það þarf líka að vera tenging við 

greiningaraðila, til að fá greiningu og sem besta þjónustu, en henni fylgja kostir og gallar 

og stundum ákveðin stimplun. Í greiningarferlinu takast á hið læknisfræðilega sjónarhorn 

og félagslegt sjónarhorn (Velferðarráðuneytið, e.d.).  

Einstaklingslíkön eða læknisfræðilega líkanið miðar aðallega að því að skoða 

einstaklinginn sem slíkan og vinna með hann út frá hans læknisfræðilegum þörfum. 

Áherslan er að greina vanda hins fatlaða einstaklings og hvað hann er háður öðrum. 

Einstaklingurinn fer í ýmsar greiningar, sem dæmi má nefna sálfræðimat, læknisskoðanir 

ofl. til þess að finna hvað sé að og hvað sé hægt að gera fyrir hann. Ef lækning er ekki 

möguleg, er reynt að draga úr fötluninni eins og hægt er, reynt er að þjálfa viðkomandi og 

ef um líkamlega fötlun er að ræða eru útbúin hjálpartæki fyrir fólk með fötlun. Öll 

meðferð miðast út frá fötlun einstaklingsins, hvernig hann getur orðið heilli og þar með 

fallið betur inn í hið almenna samfélag og er umhverfið hlutlaust, allt beinist að því að 

breyta einstaklingnum, ekki umhverfinu sem hin fatlaði býr í. (Rannveig Traustadóttir, 

2003). 

Félagslega líkanið er sett fram sem gagnrýni á læknisfræðilega líkanið. Það snýst fyrst 

og fremst að einstaklingnum sjálfum, hvernig hann getur notið sín sem best í þjóðfélaginu 

og hvað þjóðfélagið getur gert til að koma til móts við þær þarfir sem hver og einn hefur, 

óháð fötlun, kyni, litarhætti eða kynhegðun (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2002).  

Með félagslega líkaninu var því lýst yfir að fólk með skerðingar væri gert fatlað af 

samfélaginu og fötlun þeirra væri afleiðing undirokunar sem einkennir tengsl milli fólks 

með skerðingu og annars fólks. Mikil áhersla var lögð á aðgreiningu líffræðilegra þátta 

(skerðingar) og félagslegra þátta ( fötlunar). Í stað þess að gera samfélagið með félagslegu 

fyrirkomulagi að sínu gefur það fatlaða fólkinu takmarkaða möguleika til þess að lifa 

eðlilegu lífi í takt við langanir sínar og gildi (Rannveig Traustadóttir, 2003). Þessi nýi 

skilningur á fötlun sem kom fram í breska félagslega líkaninu hafði mikil áhrif innan 

fræðanna. Því að í fyrstu skipti var fólk með fötlun að upplifa að erfiðleikar þess og 

vandamál væru afleiðingar félagslegra hindrana en ekki einungis afleiðingar 

skerðingarinnar. Með því að leggja mikla áherslu á félagslegar efnahagslegar hindranir er 

gert lítið úr menningarbundnum hugmyndum um fötlun og persónulegrar reynslu fólks. 

Fræðimenn hafa gagnrýnt þá tvíhyggju sem kemur fram í líkaninu. Hún birtist í skarpri 

skiptingu milli hins líffræðilega þáttar sem skerðingin er og hins félagslega þáttar sem 

fötlunin er. Gagnrýni hefur beinst að því að litið er fram hjá skerðingunni í fræðilegri 

greiningu og hún skilin eftir í læknavísindum (Rannveig Traustadóttir, 2006).  
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Hægt er að sjá læknisfræðilega sjónarhornið við gerð greiningar þar sem verið er að 

mæla út frá meðaltali eða því sem telst vera eðlilegt og er þá hægt að þjálfa þá þætti sem 

uppá vantar. En félagslega sjónarhornið, þar sem verið er að fá rétta greiningu, snýr meira 

að því að finna úrræði og betri leiðir til að hjálpa einstaklingum að lifa eðlilegu lífi, líða vel 

og vera virkir samfélagsþegnar. En mikilvægt er að hver og einn geri það að á eigin 

forsendum. Hægt er að finna bæði kosti og galla við þessa stefnu þar sem hún hentar ekki 

öllum, en hún á að vera í boði og val hvers og eins. Það þarf bara að finna út hvað hentar 

hverjum og einum og horfa á hvað skólinn bíður uppá (Reykjavíkurborg, 2012). 

Það sem hæfir einum þarf ekki endilega að henta öðrum, svo er einnig í skólamálum 

fatlaðra. Sumum hentar vel sérskóli eða sérdeild á meðan aðrir blómstra í almennum bekk 

með stuðningi. Því „frávik í þroska“ er jafn fjölbreytileg og mannfólkið sem býr við hana. 

Eitt snið eða mót er röng stefna sama í hvora áttina er litið og mikilvægt er að hafa báða 

kostina opna til að reyna að mæta þörfum allra. Stefnan skóli án aðgreiningar er enn í 

þróun og á hún langt í land þó svo að hugmyndafræðin á bak við hana sé falleg. Til að það 

sé hægt að aðlaga námið að hverjum og einum er ekki nóg að hafa bara einn kennara í 

bekk sem sinnir öllum þessum ólíkum nemendum, það þurfa því fleiri fagaðilar að vera inn 

í bekk svo þessi stefna virki (Reykjarvíkurborg, 2012) 

2.2 Leikskólar 

Leikskólinn hefur verið brautryðjandi í skólakerfinu í aðlögun að þörfum fatlaðra, en 

alllöng hefð er orðin fyrir því að fötluð börn gangi í almenna leikskóla. Hann er fyrsta 

skólastigið í íslenska skólakerfinu samkvæmt lögum um leikskóla og er hann fyrir börn 

undir skólaskyldualdri eða forskólaaldri. Fötluð börn eiga rétt á leikskóladvöl á vegum 

sveitarfélaga og þar skal veita hana á almennum leikskólum með nauðsynlegri 

stuðningsþjónustu eða á sérhæfðum deildum. Börn sem vegna fötlunar eða með 

tilfinningalega eða félagslega erfiðleika eiga rétt á þjónustu innan leikskólans undir 

handleiðslu sérfræðinga og í þessari grein er einnig sérstaklega tekið fram að leikskólar 

skulu vera þannig byggðir og reknir að þeir geti sinnt fötluðum börnum. Það kemur fram 

að sérhvert barn þurfi að fá viðfangsefni við sitt hæfi og gæta þurfi sérstaklega að því að 

barn einangrist ekki, heldur aðlagist vel barnahópnum, njóti eðlilegra félagslegra tengsla 

og styrki sjálfsmynd sína (Brynhildur G. Flovenz, 2004). 

Leikskólinn er stór hluti af undirbúningi barnanna fyrir lífið og mikilvægt er að hlúa vel 

að hverjum og einum, jafnt fötluðum sem ófötluðum einstaklingum. Öll börn eiga jafnan 

rétt til leikskólagöngu og eiga leikskólar að taka mið af því að börn koma í leikskóla á 

misjöfnum forsendum. Leikskólinn er skóli án aðgreiningar þar sem öllum börnum er sinnt 

eins og best er kostur. Leikskólanum ber samkvæmt lögum sem um hann gilda, að leggja 
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grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í 

lýðræðisþjóðfélagi, jafnframt því að rækta hæfileika þeirra til tjáningar og sköpunar, 

einnig til aukinnar hæfni í mannlegum samskiptum (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

Þjónustukannanir sem Leikskólar Reykjavíkur gera reglulega sýna að flestir foreldrar 

eru ánægðir með leikskóla barna sinna. Leikskólinn hefur jafnframt verið álitinn standa sig 

vel við útfærslu hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar og gert er ráð fyrir að 

fötluð börn séu sem mest í barnahópnum. En þrátt fyrir það eru einstaklingar samt teknir 

úr hópnum og þjálfaðir sér, á meðan önnur eru meira þjálfuð inní hóp eða í leik. Sum börn 

einangrast þó oft í hóp vegna sinnar fötlunar og meðan önnur gera það ekki 

(Reykjavíkurborg Leikskólasvið, 2009). 

2.3 Grunnskólar  

Í dag er farið eftir hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar, hún er sú að öllum 

börnum, óháð kyni, kynþætti, fötlun eða trú sé mætt út frá þörfum þeirra. Markmið 

stefnunnar er að stuðla að jafnrétti. Heiltæk skólastefna er að tileinka sér ákveðið 

skipulag, vinnubrögð, vera með frjóar hugmyndir og fjölbreytta kennsluhætti. Sjá 

möguleika í að nýta þann margbreytileika sem getu breiður hópur býður uppá og koma í 

veg fyrir að börnin séu sett í flokka eftir getu eða að einblínt sé á það sem nemandi getur 

ekki. Unnið er að því að börnin læri að bera virðingu fyrir öllum einstaklingum. Þannig fá 

börnin undirbúning fyrir líf og starf í blönduðu samfélagi sem styður þá sem þess þurfa 

(Grétar L. Marinósson 2008). 

Börn með fatlanir hafa rétt á því að ganga í almennan grunnskóla. Það kemur fram í 

reglugerð um sérkennslu frá 1996 en þar segir í 1 gr. 13: 

Nemendur skulu eiga kost á að stunda nám í almennum grunnskóla í sínu hverfi. Það kemur fram í 37 

grein laga. Þessi grein laga er í samræmi við reglur jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem notaðar eru við 

úthlutun fjármagns til sveitafélaga annarra en Reykjavíkur vegna fatlaðra nemenda . Börn og unglingar 

sem eiga erfitt með nám sökum námserfiðleika, tilfinningalegra, eða félagslegra örðugleika og fötlunar 

eða þroskaskerðingar eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi (Lög um grunnskóla, 1995 nr 66). 

Í þessari grein kemur skýrt fram að foreldrar hafi val um hvers konar skólaúrræði þau velji 

fyrir börn sín. Sé barn með alvarlega fötlun, er það hugsanlega sérskóli, en ef barn er með 

væga fötlun velja þeir hugsanlega sinn hverfisskóla (Sérkennsla í grunnskólum 

Reykjavíkur, 2000).  

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er í 50 gr. og í flestum 

greinum haft í huga valdefling og sjálfsákvörðunarréttur fatlaðra einstaklinga. Hvernig er 

best að leyfa fötluðu fólki að njóta frelsis. Leyfa þeim að tala og ráða hvað þau gera. Það 

má ekki svifta þeim sjálfstæði með því að taka fram fyrir hendurnar á þeim. Það hefur 
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alltaf verið þunn lína á milli þessara atriða, hvenær erum við að hjálpa eða erum við að 

beita valdbeitingu og skerða rétt þeirra (Velferðaráðaneytið, e.d.). 

Hugtakið valdefling snýst um lífsgæði, mannréttindi, borgaraleg réttindi og 

grundvallarbreytingar á viðhorfum og uppbyggingu stoðþjónustu. Í tengslum við félagsleg 

líkön hefur verið mikil umræða um valdeflingu og sjálfákvörðunarrétt innan 

fötlunarfræðinnar. Þessi tvö hugtök eru nátengd og er erfitt að fjalla um annað þeirra án 

þess að fjalla um hitt í leiðinni. Valdefling felur í sér það vald sem einstaklingurinn hefur til 

að skilgreina líf sitt, þarfir, langanir og aðstæður og til að mynda eðlileg tengsl við annað 

fólk. Það vald sem einstaklingurinn hefur til að taka ákvarðanir um sitt eigið líf án þess að 

horfa til þess hvað hentar þjónustustofnuninni. Valdefling á einnig um vald fagfólks og 

þjónustukerfa sem snúa að fötluðu fólki og/eða fólki með þroskahömlun til dæmis 

lagasetningar, stefnumörkun hins opinbera og einkaaðila og þá fræðslu sem er í boði á 

hverju tíma fyrir sig (Hanna Björk Sigurjónsdóttir 2006). 

Einnig er stundum staðan þannig að fötluð börn þurfa að vera í sérdeild skólans að 

mati foreldra /forráðamanna, umsjónakennara eða annarra sérfræðinga. Þá er staðan 

þannig að barn getur ekki stundað nám í almennum bekk einvörðungu. Það kemur fram 

samkvæmt starfsreglum sérdeildar, sem voru settar áður en yfirfærslan til grunnskólans 

kom árið 1996, að þá er miðað við að sérdeild sé tímabundið úrræði innan skólans og er 

alltaf stefnt að því að nemandi sé í stakk búinn að takast á við námið í almennum bekk í 

sínum heimaskóla (Sérkennsla í grunnskólum Reykjavíkur.2000). 

Í dag eru gerðar einstaklingsnámskrár eða einstaklingsáætlanir, þær eru gerðar fyrir 

einn nemanda líkt og nafnið gefa til kynna. Þar er tilgreind staða nemandans, val á 

áherslum í námi, rökstuðningur fyrir vali, framkvæmd og hvernig framfarir skulu metnar í 

námi nemandans. Einnig eru tilgreindar aðrar áherslur, námsefni og kennsluaðferðir. 

Nemandi fær yfirleitt sérkennslu allt skólaárið. Kennsla samkvæmt einstaklingsnámskrá er 

ekki það sama og einkatímar, hún getur farið fram í litlum hópum eða í bekk, en er miðuð 

að einum nemanda sem þarf á því að halda (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í 

grunnskóla, 2010). Einnig er talað um í reglugerð skólana samkvæmt 6. gr: 

Nýta skal til fullnustu allar þær leiðir sem skólinn ræður yfir til að leita lausna og ráða bót á hegðun 

nemanda. 

Leita þarf allra mögulegra orsaka innan skólans til að viðurlög verði bæði markviss og komi 

nemandanum að gagni við að bæta hegðun sína. 

Ef ekki tekst að leysa málið innan skólans skal skólinn í samvinnu við sérfræðiþjónustu skóla kanna 

orsakir þeirra vandamála sem um ræðir og leita leiða til úrlausna. 

Verði ítrekað misbrestur á hegðun nemanda skal skólinn leita úrbóta í samstarfi við 

foreldra/forráðamenn. (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla, 2010). 
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Mikilvægt er að skólar hafi aðgang að fjölbreyttri ráðgjafaþjónustu sem tekur til 

margbreytilegra verkefna sem skólar standa frammi fyrir og þurfa að takast á við. 

Verkefnin geta tekið til einstaklingsmála og skólamála, svo sem varðandi skipulag, 

stjórnun og einstaka áhersluþætti í skólastarfi. Auk þess er mikilvægt að skólar hafi 

aðgang að kennsluráðgjöfum með sérþekkingu á framkvæmd og starfsháttum í skóla án 

aðgreiningar (Reykjavíkurborg, 2012).  

2.4 Rannsóknir  

Það hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir á skóla án aðgreiningar og hafa þær alltaf verið 

að koma verr og verr út. Nýjasta könnunin sem hefur verið gerð um skóla án aðgreiningar 

var gerð í febrúar 2012 fyrir Samband íslenskra sveitafélaga og Félag grunnskólakennara 

og voru niðurstöður úr henni ekki góðar. Um 30% svöruðu að það gengi illa að viðhalda 

skóla án aðgreiningar, 37% töldu að hvorki gangi vel né illa og 32,6% að það gengi vel.  

Einnig voru lagðar fyrir spurningar um hvað það væri sem ylli því að skólar án 

aðgreiningar væri ekki að ganga upp og svöruðu flestir að það væri skortur á fjármagni. Að 

ekki væri til peningar til að sinna börnum sem hafa einhver þroskafrávik. Skortur á 

fagfólki/ þroskaþjálfum, að það væri verið að láta ófaglært fólk sinna þessum börnum og 

veit það oft ekki hvað það er að gera og hefur enga þekkingu á vandanum. Einnig að 

börnin væru of mörg í hverjum bekk og því væri ekki hægt að sinna þeim öllum eins og 

skildi þegar nokkur börn eru með sérþarfir í bekknum og engin stuðningur til staðar fyrir 

þau (Samband íslenskra sveitarfélaga, febrúar 2012). 
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3 Starfssvið þroskaþjálfa 

Starf þroskaþjálfa byggist að miklu leiti á þeirri hugsjón að allir einstaklingar hafi sama rétt 

til þátttöku í samfélaginu og að nauðsynlegt sé að aðlaga aðstæður að einstaklingum svo 

að allir geti tekið fullann þátt og tryggja þannig rétt þeirra. Með þessu eru lífsgæði þeirra 

einstaklinga sem standa hallandi fæti í samfélaginu bætt til jafns við aðra. Sá hópur sem 

þroskaþjálfar vinna hvað mest með að þessum markmiðum er fólk með þroskahömlun og 

einkennist starf margra þroskaþjálfa af baráttu fyrir bættum viðhorfum, bættri aðstöðu og 

nýjum lögum sem lúta að mannréttindum þessa fólks. Undanfarið hefur sjónum einnig 

verið beint að valdeflingu fatlaðra einstaklinga eins og áður kom fram. Í kjölfar þessarar 

baráttu hefur margt breyst til batnaðar og má segja að fagstéttin hafi byggt upp 

sérþekkingu í þessum efnum (Salome A. Þórisdóttir, 2007).  

Nú hefur hlutverk þroskaþjálfa færst frá því að sinna eingöngu grunnþörfum fatlaðs 

fólks til svo margra annarra verkefna, og er því orðið mun fjölbreyttara. Stéttin hefur fært 

út kvíarnar eftir því hvar vöntun er á þekkingu þroskaþjálfa og starfa þroskaþjálfar nú 

meðal annars á heimilum fatlaðra, á dagvistunar- og hæfingarstöðvum, á 

skammtímavistunum, í ráðgjöf, sem stuðningur í atvinnu fatlaðs fólks og í auknum mæli í 

leik- grunn- og framhaldsskólum (Vibeke Þorbjörg Þorbjörnsdóttir, 2010).  

3.1 Starfskenningar þroskaþjálfa 

Starfskenningar þroskaþjálfa eiga að endurspegla það sem þroskaþjálfar standa fyrir og 

lýsa hugmyndafræðinni. Starfskenningar eru bæði félagslegar og persónulegar. Faglegar 

þar sem hún byggir á fagmenntuninni, siðareglum fagstéttarinnar og hugmyndafræði. 

Persónuleg af því hún byggir á gildismati, viðhorfum og reynslu. Einnig lögum og 

reglugerðum þroskaþjálfa. Þroskaþjálfun byggir á breiðum fræðilegum grunni sem 

grundvallast meðal annars í uppeldis– félags– heilbrigðis– og siðfræðum 

(Þroskaþjálfafélag Íslands. e.d.).  

Starfshættir þroskaþjálfa miða að því að rannsaka og tileinka sér nýjustu stefnur og 

strauma með hagsmuni fólks að leiðarljósi. Þroskaþjálfar miðla af þekkingu sinni og eru 

ráðgefendur og sérfræðingar í að móta og innleiða nýjungar í þjónustu (Þroskaþjálfafélag 

Íslands e.d.). Eitt af megin hlutverkum þroskaþjálfa er að standa vörð um fólk með fötlun. 

Þetta hlutverk á ekki síður við í störfum þroskaþjálfa í skólakerfinu þ.e. að standa vörð um 

rétt nemenda með fötlun. Í þeirri hugmyndarfræði sem einkennir fagið er að mikilvægt er 

að þroskaþjálfi haldi tryggð við mannúð, réttsýni, viðhorf og virðingu fyrir einstaklingnum 

á nýjum starfsvettvangi sem grunnskólarnir eru (Þroskaþjálfafélag Íslands. e.d.).  
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3.2 Reglugerð um störf og starfsvettvang og starfshætti þroskaþjálfa 

Þroskaþjálfi þarf starfsleyfi heilbrigðisráðherra til að geta starfað sem slíkur hér á landi. 

Leyfið skal aðeins veita þeim sem lokið hafa BA prófi í Háskóla Íslands eða hliðstæðu námi 

erlendis. Í reglugerð eru störf þroskaþjálfans og því sem honum ber að sinna vel skilgreint 

(Þroskaþjálfafélag Íslands. 1997).  

Fyrstu grunnskólalög hér á landi voru lög nr. 63/1974 og kemur þar fram að börn sem 

víkja frá eðlilegum þroska eigi rétt á sérstakri kennslu við sitt hæfi. Í kjölfar þeirra laga 

fylgdi reglugerð um sérkennslu nr. 270/1977 þar sem kveðið var á um að nemendur með 

þroskafrávik ættu rétt á að stunda nám við hæfi í almennum grunnskólum og njóta 

sérkennslu (Þroskaþjálfafélag Íslands, 1997). 

3.3 Starfsvettvangur þroskaþjálfa í skólum  

Í dag starfar stór hluti þroskaþjálfa í leik- og grunnskólum og er það breyting frá fyrri tíð 

þegar lítil eða engin menntun var í boði fyrir börn með fötlun. Í Aðalnámskrá leikskólanna 

kemur fram að börn skuli fá að njóta sín í hópi á eigin forsendum óháð sérstökum þörfum 

þess. Það felur í sér að aðstoða þau börn sem hafa einhverja fötlun svo þau geta tekið 

fullan þátt í starfi leikskólanna, einangrist ekki og nái að mynda tengsl við jafnaldra. Það 

þarf að útvega börnum með sérþarfir viðfangsefni sem eru hvorki of þung né létt fyrir 

sérhvert barn svo að þau upplifi sig sem sigurvegara og sjálfsmynd styrkist. Einnig kemur 

fram að huga þurfi að börnum innflytjenda, sýna þeim að þau séu velkomin og hvetja þau 

til þátttöku í samfélaginu samhliða fyrri menningu, trú og tungumáli til að auka sjálfstraust 

þeirra í nýju umhverfi. Síðast en ekki síst þarf að styðja vel við börn sem glíma við 

einhverskonar erfiðleika sem hafa áhrif á líðan þeirra og koma oft fram í breyttri hegðun 

barnanna (Mennta- og menningamálaráðneytið, 2011).  

Þroskaþjálfar starfa innan grunnskóla og eru samstarfsaðilar kennara og annarra 

starfsmanna skólans. Þroskaþjálfi og kennari þurfa að geta starfað saman og passa upp á 

að verkaskiptingin þjóni sem best öllum nemendum bekkjarins eða deildarinnar 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.).  

Þroskaþjálfi sem starfar í grunnskóla ber að veita nemendum með fötlun umönnun 

svo sem atferlisþjálfun. Samskipti við fjölskyldur fatlaðra nemenda eiga vera í höndum 

þroskaþjálfa. Þroskaþjálfinn skal kynna fyrir öðru starfsfólki fatlanir og veita upplýsingar 

um sérþarfir nemenda með fötlun (Þroskaþjálfafélag Íslands. e.d.). 

Þroskaþjálfar sem starfa innan grunnskóla gera einstaklingsáætlun í samráði við 

umsjónarkennara, sérkennara, foreldra og aðra sem koma að námi barnsins. Hann gerir 

einnig þroska- og færnismat ásamt því að skipuleggja þjálfunaraðstæður. Þroskaþjálfi 

velur eða útbýr þjálfunar/námsgögn og fylgir eftir settu markmiði. Að því loknu skilar 
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hann niðurstöðum til næsta yfirmanns og foreldra/forráðamanna. Þroskaþjálfi tekur þátt í 

kennara og starfsmannafundum skólans. Þá heldur þroskaþjálfi einnig samráðsfundi með 

þeim sem koma að barninu hverju sinni. Fræðsla og ráðgjöf um fatlanir eða þroskafrávik 

fellur í hlut þroskaþjálfa og boða rétt viðhorf um fötlun hverju sinni. Hann veitir einnig 

foreldrum/forráðamönnum nemenda ráðgjöf og leiðbeiningar varðandi fötlun barnsins og 

í raun upplýsir alfarið um sérþarfir nemenda. Ásamt því skal hann vinna önnur verkefni 

sem skólastjóri setur honum fyrir, það verkefni sem eðlilegt getur talist að þroskaþjálfi 

vinni. Þroskaþjálfa ber að taka þátt í vinnuhópum eða teymisvinnu. Hann þarf að eiga 

samskipti við aðra stofnanir eins og Greiningar og ráðgjafastöð ríkisins og menntasvið 

(Þroskaþjálfafélag Íslands. e.d).  

3.4 Rannsóknir 

Þegar litið er til ofangreindra þátta um sérkennslu í Aðalnámskrá er augljóst að 

þroskaþjálfar eiga fullt erindi inn í starf leik- og grunnskóla landsins, en á undanförnum 

áratugum hefur færst í aukana að þroskaþjálfar starfi á þessum sviðum. Starf þeirra felst 

yfirleitt í sérkennslu og öðru tilfallandi sem tengist börnum með sérþarfir. Í skýrslu um 

könnun á framkvæmd sérkennslu í leikskólum sem kom út árið 2008 á vegum 

leikskólasviðs Reykjavíkur kemur fram að þroskaþjálfar sinna sérkennslu í leikskólum í 

32,3% tilvika. Auk þess kom fram að þroskaþjálfar voru í helmingi tilfella í stöðu 

sérkennslustjóra á leikskólum (Reykjavíkurborg, Leikskólasvið, 2009). 

Þegar litið er til starfa þroskaþjálfa í grunnskólum er athyglisvert að skoða 

rannsóknina Nemendur með þroskahömlun í grunnskólum, nám og samskipti (Grétar L. 

Marinósson 2008). Hún var gerð með það að markmiði að kanna hvernig brugðist er við 

námsþörfum barna og unglinga með þroskahömlun, hvernig útskýra má viðbrögðin og 

hvað má gera til bóta. Í rannsókninni voru foreldrar barna með þroskahömlun og kennarar 

spurðir álits á ýmsum hlutum sem koma að námi þessara barna. Þar kom í ljós að 

þroskaþjálfar veittu þessum börnum stuðning að mati 37% foreldra og 42% starfsmanna í 

almennum grunnskólum. Auk þess hefur þroskaþjálfi ábyrgð á stuðningi við börn með 

þroskahömlun að mati 16% foreldra og 10% starfsmanna. Hins vegar er mjög hátt hlutfall 

foreldra sem telja stuðningsfulltrúa bera megin ábyrgð á börnum með þroskahömlun 

(Grétar L. Marinósson 2008). 
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4 Samantekt.  

Á undanförnum árum hefur tilvísunum vegna hegðunarvanda fjölgað og hafa rannsóknir 

(Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006) sýnt að ofbeldi og andfélagsleg hegðun 

hefur sífellt aukist. Hvað veldur þessari aukningu kallar á frekari úrvinnslu og hefur þessi 

þróun verið mikið áhyggjuefni hérlendis sem og erlendis þar sem þróunin hefur dregið úr 

árangri nemenda í skóla og gæði kennslunnar. Til að draga úr þessari aukningu er þó hægt 

að grípa til ýmissa aðferða, til að mynda með því að koma á stuðningi við jákvæða hegðun 

(PBS). Kerfið hefur komið vel út og hefur reynst afar gagnlegt til að draga úr 

hegðunarvanda. (Sprague og Golly, 2008).  

Með heilstæðu stuðningskerfi er ætlað að sýna fram á einfaldar en áhrifaríkar aðferðir 

til að bæta hegðun nemenda. Til að tryggja góða menntun þarf stöðugt að huga að 

tvennu, það er árangur í námi og agi. Ef nemandi finnur ekki til öryggis og ber ekki 

virðingu fyrir öðrum og axlar enga ábyrgð í skólastarfi, hindrar það árangur annarra 

nemenda (Sprague og Golly, 2008). Það er nauðsýnilegt að hlúa að nemendum og 

starfsfólki grunnskóla. Starfsfólkið vinnur mikilvægt starf en þess þarf að gæta að það 

brenni ekki út í vinnu sinni vegna vaxandi hegðunarvanda. Grunnskólar eru ábyrgir fyrir að 

allir fá menntun samkvæmt stefnu skóla án aðgreiningar. Eins og raun ber vitni er 

hegðunarvandi þó algengur í skólum og hefur áhrif á getu kennara til að sinna sínu starfi 

og á námi nemenda (Kolbrún Ingibjörg Jónsdóttir, 2011). Við sáum það fyrir okkur að með 

þessu kerfi væri stuðlað að meiri gæðum í skólastarfi. Það myndi líka vera viss lykill að því 

að samræma reglur fyrir alla nemendur skóla, að allir væru samstíga á leið að sama 

markmiði og leiðir það til minna álags bæði fyrir nemendur og starfsfólk. Ef starfsfólk 

skólans vinnur ekki saman og einbeitir sér ekki að sama markmiðinu verður það óánægt 

og ósamkvæmt sjálfum sér og árangurinn verður ekki eins góður (Sprague og Golly, 2008). 

Til að auka líkur á að ná sem bestum árangri í skólastarfi er ekki síður mikilvægt að stuðla 

að öflugu foreldrasamstarfi og sterkri samstöðu um grundvallarviðmið varðandi forvarnir 

og uppeldismál. Ríkja þarf traust á milli heimila og skóla þar sem komist er að 

samkomulagi um meginviðmið í uppeldismálum sem auka líkur á bættum námsárangri og 

almennri velferð nemenda. Hér á undan höfum við skoðað agastefnurnar heildstæðan 

stuðning við jákvæða hegðun og skóla án aðgreiningar, ásamt því að fjalla um starf 

þroskaþjálfans og hversu mikilvægt sé að hann sé til staðar í skólum landsins. Til þess að 

geta svarað rannsóknarspurningu okkar ákváðum við að skoða ýmis atriði sem við teljum 

að tengist hugmyndafræði þessara agastefna. Hvernig við sjáum fyrir okkur að þessar 

tvær stefnur og aðferðir gætu unnið saman til að auka líkurnar á því að skóli án 
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aðgreiningar nái að veita öllum þeim nemendum með frávik þá menntun sem krafist er 

samkvæmt aðalnámskrá skólanna og einnig hvernig starf fagaðila/þroskaþjálfans er 

nauðsynleg innan skólans. 

PBS eða heildstæður stuðningur er agastjórnunarkerfi af bandarískum uppruna sem 

byggir á hugmyndafræði atferlisstefnunnar. Í kerfinu eru gerðar mjög skýrar reglur og 

væntingar um rétta hegðun sem eru svo kenndar, þjálfaðar og prófaðar með nemendum. 

Nákvæmlega er skýrt út fyrir nemendum, kennurum, foreldrum og öðru starfsfólki skólans 

til hvers er ætlast er af þeim, svo samræmi myndist milli allra þátta skólasamfélagsins. 

Hugmyndafræði PSB er að okkar mati gott verkfæri, ef svo má orða, til að brúa þetta bil 

sem vantar svo hugmynd um skóla án aðgreiningar geti gengið betur og virkað sem skyldi. 

Þetta kerfi er fyrir alla nemendur skólans. Þá væri það í höndum fagaðila að aðlaga það að 

hverjum og einum nemenda sem á við einhverskonar frávik sem rekja má til 

hegðunarvanda eða félagslegra erfiðleika. Með PBS er notuð hvers kyns inngrip til að ná 

fram æskilegri hegðun hjá nemendum og má þar nefna eins og kom fram áðan, kennsla í 

félagsfærni, reglur við ákveðnar aðstæður, jákvæðar styrkingar og kennslu í viðeigandi 

hegðun. Mikilvægt er að nota jákvæðar styrkingar til að ná fram æskilegri hegðun svo sem 

veita umbunir og eftirtektir. Það eru gerð umbunarkerfi bæði fyrir bekkinn og fyrir hvern 

nemenda fyrir sig. Markmið stefnunnar er að sýna fram á áhrifaríkar en einfaldar aðferðir 

við að bæta hegðun allra nemenda skólans. 

Í skóla án aðgreiningar er lagt upp með að kennsla sé lögð upp með að hverjum og 

einum nemenda er mætt þar sem hann er staddur óháð frávikum eða fötlunum. Álag á 

starfsfólk hefur aukist ekki síst vegna fjölgunar nemenda með sérþarfir og auknum 

agavandamálum. Þá er svo gott að vera með ákveðið kerfi eins og hugmyndafræði PBS 

sem tekur á agavandamálum. Eins þegar verið er að tala um langvarandi og alvarlega 

hegðunarerfiðleika þá er hugmyndarfæði PBS stigskiptakerfi sem er flokkuð eftir 

alvarleika hegðunarvandans. Þá er gripið til þess ráðs að vísa nemendum í sérúrræði, 

bæði til að geta mætt þörfum þeirra í fámennari hóp og rólegra umhverfi, en ekki síður til 

að tryggja kennara og samnemendum í bekknum vinnufrið. 

Í dag eru margir skólar í þeirri stöðu að þurfa að draga verulega úr aðstoð við 

nemendur í tímum. Einfaldlega vegna þess að ekki er til fjármagn til að ráða fagfólk til að 

sinna þeim nemendum sem eru með einhver frávik, þá er spurningin um hvort ekki sé 

verið að brjóta á rétti nemandans? (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla. 

2010). Þá er einnig verið að vinna gegn stefnu skóla án aðgreiningar, þegar þörfum 

nemenda er ekki mætt. Að okkar mati finnst okkur að það ætti setja meiri fjármuni inn í 

skólakerfið til þess að ráða fagfólk/ þroskaþjálfa til þess að geta mætt þörfum allra 

nemenda sem er með einhver frávik í þroska. Innan hvers skóla, hvort heldur sem leik- 
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eða grunnskóla, ætti að vera fast stöðugildi fyrir þroskaþjálfa. Kennarar eru ekki með 

menntun til að sinna börnum með frávik eins og kom fram í nýjustu rannsókninni á skóla 

án aðgreiningar (Samband íslenskra sveitarfélaga, febrúar 2012). Í Rannsókninni voru 

lagðar fyrir spurningar um hvað það væri sem valdi því að skólar án aðgreiningar væri ekki 

að ganga upp og svöruðu flestir að það væri skortur á fjármagni. Að ekki væri til peningar 

til að sinna börnum sem hafa einhver þroskafrávik. Skortur á fagfólki/þroskaþjálfum, að 

það væri verið að láta ófaglært fólk sinna þessum börnum og veit það oft ekki hvað það er 

að gera og hafa enga þekkingu á vandanum (Samband íslenskra sveitarfélaga, febrúar 

2012). Samkvæmt lögum og reglugerðum um réttindi og skyldur í 5. gr. er talað um að 

þroskaþjálfi sé sérhæfður til að efla lífsgæði fatlaðs fólks og eigi að gefa því færi á að vera 

þátttakandi í samfélaginu (Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur þroskaþjálfa nr. 

1120/2012) og einnig veita þeim einstaklingum þjálfun og stuðning sem þeir þurfa til að 

geta sinnt daglegum athöfnum í skólanum, félagslega og námslega. Ef við hugsum þetta út 

frá öðru sjónarhorni að ófaglærður kennari væri að kenna börnum í grunnskólum vegna 

þess að það væri ekki til fjármagn, engin foreldri mundi sætta sig við það, því ættu 

foreldrar fatlaðs barns að sæta sig við það sama, að ófaglærður einstaklingur væri að 

sinna barninu þeirra. 

Að okkar mati væri það öflugt ef að fleiri leikskólar tækju upp hugmyndafræði PBS. 

Strax þá hefst grunnmótun væntanlegra grunnskólanemenda í félagslegri færni. Hafi 

nemendur góða félagslega færni eykur það sjálfstraust og styrk einstaklingsins, sem 

kemur svo að góðum notum þegar byrjað er í grunnskóla. Sé PBS notað í leik og 

grunnskólum verða nemendur betur í stakk búin til að hefja skólagöngu sína enda er ekki 

verið að kúvenda neinum reglum eða agaaðferðarfræðum milli skóla.  

Smá hugleiðing í lokin hjá okkur er í sambandi við reglur og siði. PBS kerfið er afar gott 

í alla staði en það er eitt sem að okkar mati mætti hafa örlítið huga. Það er mikið lagt upp 

með í PBS að reglur séu til staðar. Orðið reglur í íslensku samfélagi hefur oft á tíðum í för 

með sér eitthvað neikvætt, vanalega hljóða þær á þann veg um eitthvað sem ekki má og 

er bannað. Þar sem að kerfið byggir uppá jákvæðum grunni væri það að okkar mati vert 

að taka frekar upp orðið siði frekar en reglur í skólum landsins. Að skólar hafi það til siðs 

til dæmis að ganga um á göngunum frekar en regluna að bannað sé að hlaupa um á 

göngunum eða að hafa það sem sið að vera góð og hlusta, frekar en regluna, það er 

bannað að lemja og grípa frammí. Við höfum öll siði sem við tökum með okkur út í lífið líkt 

og mannasiði, siðir byggjast frekar á jákvæðum uppbyggilegum grunni sem fylgja manni 

ætíð og ætti það að okkar mati frekar heima í þessari stefnu.  

En PBS á vel við skóla án aðgreiningar og getur vel ýtt undir og stuðlað að betri árangri 

með þá hugmyndafræði. Því teljum við að þessi stefna ætti að vera í öllum skólum 
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landsins. Skóli án aðgreiningar leggur einmitt upp með að allir skulu jafnir fyrir borðum 

sitja, að sinna skuli þörfum allra nemenda, einnig nemenda með frávik. PBS gæti því vel 

haldið í hönd þeirrar hugmyndafræði þar sem lagt er upp með jákvæða uppbyggilega 

stefnu þar sem allir eru jafnir. 
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