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Útdráttur Útdráttur Útdráttur Útdráttur  
Þessi ritgerð var unnin sem lokaverkefni til 90 eininga B.Ed prófs við Háskólann á Akureyri. Í 
henni er leitast við að svara spurningunni: Hvert er námslegt sjálfsmat 10 ára  misþroska barns 
sem er í almennum bekk? Einni 10 ára misþroska stúlku var fylgt eftir í nokkra daga. Fylgst var 
með samskiptum hennar við kennara, skólafélaga og fjölskyldu, skoðuð hegðun hennar inni í 
skólastofu, rætt við foreldra, kennara og stúlkuna sjálfa. Niðurstöður rannsóknanna eru 
niðurstöður þessa verkefnis. 
 Það er margt sem hefur áhrif á sjálfsmatið og spilar umhverfið þar stórt hlutverk. T.d. 
hafa rannsóknir sýnt að nemendur sem eru í bekk með getumeiri nemendum eru með lægra 
sjálfsmat heldur en þegar þeir eru með getuminni nemendum. Einnig hafa samskipti við 
skólafélaga áhrif á sjálfsmyndina og því mikilvægt að nemandi sé ekki illa staddur félagslega í 
þeim bekk sem hann er í, ef sjálfsímyndin á að vera í lagi.  

Í upphafi ritgerðarinnar er stuttlega fjallað um þau þekkingaratriði sem nauðsynlegt er að 
hafa skilning á til að skilja stöðuna sem barn er í þegar það stríðir við hömlun á einhverju sviði. 
Þar eru kynntar kenningar um þróun vitsmunaþroska, félagsþroska og sjálfsímyndar, auk þess 
sem fjallað er um hugtökin misþroski og skóli án aðgreiningar. Eftir það koma niðurstöður 
rannsóknar og loks umræður um niðurstöður með tilliti til fræðilegra upplýsinga.  

Niðurstöðurnar voru þær að stúlkan virðist bera sig saman við skólafélagana og lítur því 
svo á að hún sé ekki mjög flinkur námsmaður. Þó hefur kennari verið duglegur að hrósa fyrir það 
sem vel gengur, svo lágt sjálfsmat í hennar veiku þáttum hefur ekki smitast yfir á þá þætti sem 
reynast stúlkunni auðveldir. Hins vegar virðist sem kennarinn hafi í nógu að snúast almennt, enda 
fleiri börn í bekknum með sérþarfir, og samkvæmt honum fær enginn nemandi nám fyllilega eftir 
sínum þörfum. En á meðan nemandi fær ekki einungis námsefni sem byggir á fyrri þekkingu, og 
er í samræði við getu hans og þarfir, má reikna með að sjálfsmat hans sé neikvætt.  
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AbstractAbstractAbstractAbstract  
This thesis was written as a final project for a B.Ed degree at the University of Akureyri. Here I 
try to answer the question: What is the educational self-evaluation of a 10 year old pupil with 
MBD (Minimal Brain Dysfunction) who is included in a normal class? To try to answer that 
question, one 10 year old girl with MBD who is included in a normal class, was followed through 
a period of few days. Her communication with her teachers, peers and family, as well as her 
behaviour in the classroom was looked at Furthermore her parents, teachers and the girl herself 
were interviewed. The results of these surveys make up the conclusions of the thesis. 
 Many different things affect the self-esteem and the environment plays one of the major 
roles. E.g. researches have shown that when pupils are in a classroom with academically more 
talented children their self-esteem is generally lower than when they are in a classroom with 
children who have lower academic abilities. Communication with peers also has a great impact 
on ones self-esteem and therefore it is important that a pupil isn't badly situated socially in his 
class, if his self-esteem is to be positive.  
 At the beginning of the thesis the knowledge topics that are important to know are shortly 
addressed, in order to be able to understand a child's position when it has a disablement in one or 
more of these areas. The theories of cognitive development, social development and self-esteem 
are shortly introduced, as well as the concepts of MBD and Inclusion. The next chapter covers 
the results of the survey and in the end are discussions about the conclusions in a theoretical 
sense.  

The conclusions explain how the girl seems to compare herself with her peers and 
therefore thinks that she is not a very clever student. Her teacher has been very efficient though 
to compliment the things that go well. Thus her low self-esteem regarding her weaknesses doesn't 
affect her strengths. However it looks like the teacher has enough on his plat, as there are more 
children with special needs in the class, and according to the teacher no pupils get their 
educational needs completely fulfilled. However, whilst the student doesn't only get educational 
material that builds on former knowledge, and comes up to his capability and needs, we can 
count on that his self-esteem is negative. 
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1. Inngangur 

Skóli fyrir alla er hugmynd sem vel er kynnt fyrir kennaranemum í gegnum námið. Aðalnámskrá 

kveður á um að mennta eigi öll börn, fötluð og ófötluð, með jafnöldrum í heimaskóla og veita 

þeim viðeigandi menntun. Þar segir að grunnskólunum sé skylt að mennta öll börn á 

árangursríkan hátt.1 Hjá mér hefur vaknað sú spurning hvort ég sem kennari, aðeins með 

kennaramenntun, en ekki menntun í sérkennslufræðum, fötlunarfræðum, fræðum um 

geðheilbrigði eða sálfræði, geti sinnt þeim fjölbreytta hópi nemenda sem er í einum bekk. Einnig 

hef ég velt fyrir mér líðan þeirra nemenda sem eiga í erfiðleikum með nám, eru með lágan 

félagsþroska eða vitsmunaþroska, en eru í almennum bekk. 

Með ritgerðinni var því leitast við að svara spurningunni: Hvert er námslegt sjálfsmat 10 

ára misþroska barns sem er í almennum bekk? Að sjálfsögðu er niðurstaða þessarar ritgerðar 

ekki algild fyrir öll misþroska börn á landinu, heldur sýnir aðeins stöðu eins þeirra. Vonin er hins 

vegar sú að niðurstöðurnar endurspegli reynslu hluta þeirra misþroska barna sem fylgja 

almennum bekkjum og megi skoða starf skólans út frá reynslu þessara nemenda.  

Í upphafi ritgerðarinnar er stuttlega fjallað um þau þekkingaratriði sem nauðsynlegt er að 

hafa skilning á til að skilja þá stöðu sem barnið er í þegar það stríðir við hömlun á einhverju 

sviði. Þar eru kynntar kenningar um þróun vitsmunaþroska, félagsþroska og sjálfsmyndar, auk 

þess sem fjallað er um hugtökin misþroski og skóli án aðgreiningar (eða skóli fyrir alla). Í 

rannsóknarkafla koma fram þær niðurstöður sem fengust með því að fylgja 10 ára misþroska 

stúlku eftir í nokkra daga, taka viðtöl við kennara, foreldra og stúlkuna sjálfa, auk þess að rýna í 

greiningar og skýrslur sem gerðar hafa verið um skólagöngu og erfiðleika stúlkunnar. Stúlkan er í 

skóla á höfuðborgarsvæðinu, eftir að hafa flutt með fjölskyldu sinni úr bæjarfélagi af 

landsbyggðinni, þar sem að þjónusta við börn með sérþarfir var ekki nógu góð.   

 

Heiti ritgerðarinnar eru orð stúlkunnar sjálfrar. Hún hefur gaman af því að læra, en finnst hún 

ekki standa sig nógu vel. 

 
 

                                                
1 Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti 2007:8 
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2. Þroski og tungumál 
Til að hægt sé að gera sér grein fyrir þeim erfiðleikum sem því fylgir að eiga við misþroska eða 

málröskun að stríða, getur verið gott að vita hver eðlileg viðmið séu. Hvernig þroskast hugsun og 

tungumál venjulegs barns? Hversu mikilvæg eru félagatengsl og hvernig mótast félagsþroski? 

Hvernig mótast sjálfsímynd barns? Áður en misþroski verður útskýrður frekar er því eðlilegast að 

skoða þessa þætti þroskans. 

Þroski hefur áhrif á það hvernig við hugsum, hver viðbrögð okkar við ákveðnum atriðum 

eru og hvernig við hegðum okkur. Hægt er að skipta þroskanum í persónulegan þroska, 

félagslegan þroska og vitsmuna þroska. Persónulegur þroski inniheldur skilning á hver við erum 

og lítur til tilfinningalegs og siðferðislegs vaxtar, félagsþroski er færnin til að tengjast öðrum 

einstaklingum og vitsmunaþroski (e. cognitive development): eru þær breytingar sem eiga sér 

stað í hugsunarhætti barns og úrvinnslu þess á upplýsingum.2  

 

2.1 Vitsmunaþroski  
Eins og áður segir er vitsmunaþroski sú þróun eða þær varanlegu breytingar sem eiga sér stað í 

hugsunarhætti barns og úrvinnslu þess á upplýsingum; því sem það heyrir og les. Þessi þróun 

verður vegna samþættingar náms, upplifunar og þroska barnsins.3  

2.1.1 Heilinn og vitsmunaþroski  
Margt hefur áhrif á þroska barna og má þar nefna nám, reynslu og samskipti við aðra. Misjafnar 

skoðanir eru á því hvort þroskinn sé háður tungumálinu eða tungumálið sé háð þroskanum. Þó er 

ljóst að málþroski og vitsmunaþroski haldast í hendur, hvort sem annað verki á hitt eða ekki.4 

Tungumálið er notað til að miðla hugsunum og sem samskiptatæki til að deila hugmyndum og 

félagslegri upplifun.5  

Einstaklingar þroskast mishratt, og getur t.d. verið mikill útlitslegur þroskamunur á jafn 

gömlum stelpum á miðstigi (5.-7.bekk). Á sama hátt getur verið mikill getumunur námslega á 

jafngömlum börnum vegna mismikils þroska til að eiga við verkefnin sem lögð eru fyrir þau og 

því nauðsynlegt að hver fái verkefni við sitt hæfi. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á þroska 

heilans til að skilja vitsmunaþroskann. Hafa slíkar rannsóknir m.a. sýnt að hann vaxi hratt 

snemma í þroskasögunni og að taugamót 4 ára barna þroskast hraðast og enda í 50% fleiri 

                                                
2 Eggen og Kauchak 2004:33 
3 Eggen og Kauchak 2004:39 
4 Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007:235 
5 Eggen og Kauchak 2004:34 
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taugamótum en hjá fullorðnum. Þessi hraði vöxtur heilans leiðir af sér kjörtímabil (e. critical 

periods) til þess að meðtaka ákveðna þætti eins og tungumál og skynjun. Rannsóknir hafa einnig 

sýnt fram á mikilvægi örvandi umhverfis sem getur leitt af sér meiri vöxt og þroska heilans.6 

Þetta þýðir að heili 4 ára barna vinnur á helmingi meiri hraða en heili fullorðinna og því er líklegt 

að sá tími sé hagstæður fyrir vitsmunaþroskann. Kjörtímabil til náms er því á þessum tíma og ef 

fyllilega örvandi umhverfi er til staðar verður þroskinn eðlilegur, ef ekki getur honum seinkað. 

Sumir kennslufræðingar telja að mjög örvandi umhverfi geti að sama skapi skilað af sér 

afburðargreindum börnum, en mögulegt er að þó að letjandi umhverfi hafi neikvæð áhrif á 

vitsmunaþroskann, skili mjög örvandi umhverfi ekki endilega af sér afburðargreindum börnum. 

Umhverfið hefur þó greinilega áhrif og örvandi umhverfi forsenda þess að eðlilegur þroski eigi 

sér stað.7   

2.1.2 Kenning Piagets  
Jean Piaget og Lev Vygotsky hafa haft mikil áhrif á kennslufræði vegna kenninga sinna um 

vitsmunaþroskann. Piaget gekk út frá því að barnið væri virkur aðili í því að afla sér þekkingar 

og skilnings á heiminum. Hann taldi barnið reyna að aðlagast heiminum eftir bestu getu, og 

kallaði það að leitast eftir jafnvægi. (e. equilibrium). Jafnvægi er ástand þar sem samræmi ríkir 

milli skilnings þess á heiminum og upplifunum þess. Þegar við skiljum nýja upplifun helst 

jafnvægið, ef við skiljum hana ekki myndast ósamræmi sem verður til þess að við breytum 

hugsun okkar. Þetta ójafnvægi taldi Piaget að væri mjög öflugur þáttur í þroska manna.8  Hann 

taldi að til þess að öðlast og viðhalda jafnvæginu notum við skipulagningu (e. organization) og 

aðlögun (e. adaption). Áreiti og upplýsingar í kringum okkur skipuleggjum við í andleg ferli og 

kerfi sem hann kallaði skemu; andleg og líkamleg viðbrögð eða hegðunarmynstur.9 Þessi skemu 

taldi hann vera eins og blokkir sem sífellt væri byggt ofan á með meiri reynslu og aukinni 

þekkingu.10 Í upphafi er barn með frumstæð skyn- og hreyfi-skemu, s.s. að líta, bragða og snerta, 

en síðar þróast andleg skemu, s.s að flokka eða bera saman.11 Smábarn sem hefur handleikið 

gúmmíbolta býr til skema fyrir svipaða hluti og handleikur því glerkúlu á sama hátt og 

gúmmíboltann12 þangað til önnur reynsla fæst af henni.  

Aðlögun kallaði Piaget þá aðferð að aðlaga skemu og reynslu hvort að öðru til að öðlast 

jafnvægið. Þannig hafa skemu okkar áhrif á alla reynslu og upplifun þar sem við meðtökum best 

                                                
6 Eggen og Kauchak 2004:34-35 
7 Eggen og Kauchak 2004:36 
8 Eggen og Kauchak 2004:37 
9 Bee og Boyd 2004:147, Eggen og Kauchak 2004:38 
10 Eggen og Kauchak 2004:38 
11 Eggen og Kauchak 2004:41 
12 Bee og Boyd 2004:148 
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það sem fer saman við hugarskemu okkar. Aðlögun breytir upplýsingum eða áreitum frá 

umhverfinu með því að yfirfæra fyrri reynslu yfir á nýja, og því er allt nám og vöxtur háð þeim 

skemum sem eru til staðar. Þróun frá frumstæðum skemum yfir í flóknari skemu gerist með 

samlögun (e. assimilation) og aðhæfingu (e. accommodation). Aðhæfing er það form aðlögunar 

þegar við breytum skemum okkar út frá þeim upplýsingum sem við höfum orðið okkur út um. 

Aðhæfing virkar alltaf með samlögun, sem er það form aðlögunar þar sem reynsla úr umhverfinu 

er tekin inn í skema sem þegar er til.13 Piaget taldi þannig að börn þroskist með því að byggja 

sífellt ofan á fyrri þekkingu, og með því að yfirfæra fyrri þekkingu yfir á ný viðfangsefni.14 

Þannig sýndi hann fram á að börn hugsuðu ekki eins og fullorðnir (sem hefðu meiri reynslu að 

byggja á) og væru ekki smækkuð mynd af þeim, heldur litu eigin augum á tilveruna út frá eigin 

þekkingu og hugmyndum.15  

Piaget skipti þroskanum upp í 4 stig: skynhreyfistig (0-2 ára), foraðgerðastig (2-7 ára), 

stig hlutbundinna aðgerða (7 – 11 ára) og stig formlegra aðgerða (11 ára til 15 ára).16 Fyrir 7 ára 

aldurinn byggja börn ályktanir sínar og skýringar á hugboðum en ekki rökhugsun samkvæmt 

Piaget. Þau eiga erfitt með að rekja atburðarás, eiga erfitt með að útskýra tengsl og samhengi 

milli talna, og eiga erfitt með að skilja reglur og muna þær.17 Börn eru einnig nokkuð sjálfmiðuð 

og eiga erfitt með að sjá hlutina frá sjónarhorni annarra; t.d. barn sem kann ekki að grípa bolta, 

telur það vera lélegum kastara að kenna. Börn skilja heldur ekki varðveislu (e. conservation) fyrir 

5 ára aldur. T.d. að magn vökva breytist ekki þó honum sé helt í annarskonar lagað glas. Piaget 

taldi að þetta sýndi hve barnið væri upptekið af því sem það sæi, og gæti ekki notað rökhugsun til 

að meta hvort bætt hefði verið við vökvann eða tekið af honum. Í kringum 7 ára aldurinn fara 

börn hins vegar að geta notað markvissa röksemdarfærslu; þ.e. geta notað rökhugsun til að draga 

ályktanir. T.d. að það gæti farið að rigna af því að það er skýjað, og það rignir oft þegar er 

skýjað.18  

Um 7 ára aldur (að meðaltali) telur Piaget að verði þáttaskil í vitsmunaþroska barna þegar 

þau fara að ráða við aðgerðarhugsun. Barnið færir sig þó ekki yfir á þetta stig í einum vettvangi 

heldur gerist það smám saman. Barn fer á þessu stigi að læra að raða hlutum t.d. í stærðar-, 

lengdar- og þyngdarröð. Auk þess getur það farið að flokka í flóknari kerfi heldur en yngri börn, 

sem oftast geta ekki flokkað í fleiri en tvo hópa. Á þessu stigi verður barn fært um að draga 

hlutbundnar ályktanir í rökhugsunum sínum (e. inductive logic) t.d. að vökvi breytis ekki þó 

                                                
13 Eggen og Kauchak 2004:38 
14 Eggen og Kauchak 2004:39 
15 Charles:1981:1 
16 Eggen og Kauchak 2004:41-41 
17 Charles:1981:3 
18 Eggen og Kauchak 2004:41-44 
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honum sé helt í annarskonar glas og notar barnið til þess rökhugsun. Börn hafa hinsvegar ekki 

náð huglægri hugsun á þessu stigi, s.s. að taka almennt lögmál og spá fyrir um útkomu eða 

afleiðingar.19 

Hugsun barna/unglinga færist frá því að vera bundin raunverulegum hlutum yfir á hið 

mögulega (e. thinking abstractly) í kringum 11 ára aldurinn. Á þessu stigi sér unglingurinn að 

málsháttur líkt og Gamlir skór falla best að fæti þýði að það sem maður hefur vanið sig á þyki 

manni best, á meðan barn á stigi hlutbundinna aðgerða (7-11 ára) hefði túlkað hann sem að 

gamlir skór passi best. Einnig kemur kerfisbundin rökhugsun fram (e. thinking systematically). 

Unglingar eru færir um afleiðslurökfærslu (e. thinking hypothetically), þ.e. að komast að 

niðurstöðu á grundvelli gefinna forsenda, t.d. að velta fyrir sér hvernig væri að búa í landinu ef 

engin lög væru í því. Aðeins 50-60% unglinga ná þeirri hugsun að velta fyrir sér því mögulega, 

og hefur komið fram að sumir fullorðnir nái því aldrei. Ástæðan er sú að fólk er líklegast til að 

hugsa óhlutbundið í aðstæðum þar sem það hefur einhverja reynslu. Þegar við tökumst á við nýtt 

og framandi efni getum við jafnvel hugsað á foraðgerðastigi.20 Aðrar rannsóknir styðja þessa 

kenningu, það að yngri börn eiga erfiðara með að draga ályktanir út frá gefnum forsendum, og 

gleyma þeim staðreyndum sem þeir þegar þekkja. Þó hefur komið í ljós að margir fullorðnir eiga 

í erfiðleikum með þetta líka, líkt og Piaget vildi meina.21 

 

Ekki er eins algengt nú til dags að menn trúi á þessa kenningu Piagets um mismunandi þroskastig 

hugsunar, heldur er frekar reynt að skoða þá möguleika sem barnið hefur til að ná fram færni 

með aðstoð frá foreldri, kennara eða öðrum með meiri þekkingu.22 Það rímar við kenningu 

Vygotskys um svæði mögulegs þroska (sjá kafla 2.1.3). Piaget hefur verið gagnrýndur fyrir það 

að vanmeta getu yngri barna og ofmeta getu eldri barna. Einnig er talið að reynsla og þekking 

hafi meiri áhrif á hugsunina en Piaget reiknaði með og ekki tók hann nægilegt tillit til menningar 

og áhrifa hennar á þroskann.23 Samt sem áður getur verið gott að hafa þessi stig sem viðmið um 

mismunandi þroska barna, þó börn geti verið á fleiri en einu stigi í einu og geti náð ákveðnu stigi 

fyrr (eða seinna) en Piaget gerir grein fyrir. 

2.1.3 Kenning Vygotsky 
Vygotsky taldi að tungumál myndi efla hugsun. Þannig taldi hann að börn gætu öðlast hugmyndir 

annarra, menningu og hugsun í gegnum tungumálið. Ólíkt Piaget sem taldi tungumálið 
                                                
19 Eggen og Kauchak 2004:44-45, Charles:1981:14-15 
20 Eggen og Kauchak 2004:45-47, Charles:1981:21-22 
21 Goswami og Bryant: 2007:5 
22 Goswami og Bryant: 2007:1 
23 Sigurður  J. Grétarsson 2002, Eggen og Kauchak 2004:53-54 
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endurspegla hugsunina, taldi Vygotsky að hugsun endurspegli tungumálið.24 Félagsleg samskipti 

taldi hann afar mikilvæg þar sem börn læra af þeim eldri og/eða reyndari sem þau eiga í 

samskiptum við. Einnig taldi hann menninguna skipta miklu máli í þroska barna og taldi að hún 

veitti börnum vitsmunaleg verkfæri sem nýttist þeim til að öðlast skilning á heiminum.25  

Hlutverk tungumálsins var þó í brennidepli í kenningu Vygotsky. Þegar barn talar við 

sjálft sig (e. private speech) taldi Piaget það endurspegla sjálflægni þess. Vygotsky taldi hins 

vegar að sjálfstal legði grunninn að sjálfsstjórnun (e. self-regulation). Rannsóknir styðja 

hugmyndir Vygotsky um sjálfstal. Börn tala meira þegar þau takast á við erfið verkefni, og því 

meira sem þau tala við sig sjálf þegar þau leysa verkefni taka þau betur eftir og taka meiri 

framförum en börn sem ekki beita málinu á þennan hátt.26 Sjálfstal ásamt ímyndunaraflinu og 

hermileikjum skipta sköpum í vitsmunaþroska barna.27  

Svæði mögulegs þroska kallar Vygotsky það þegar börn ná valdi á einhverju sem þau geta 

ekki náð af eigin rammleik en ná því þegar fullorðinn einstaklingur (eða reyndari jafnaldri) 

aðstoða þau við það. Verkefni sem eru fyrir neðan svæði mögulegs þroska getur barnið náð án 

aðstoðar en lærir hinsvegar ekkert af því. Barnið nær ekki að skilja verkefni sem eru fyrir ofan 

svæði mögulegs þroska, þrátt fyrir að fá aðstoð. Þessi verkefni valda pirringi og 

minnimáttarkennd.28 Þegar nemendur fá þá aðstoð sem gerir þeim mögulegt að klára verkefni 

sem þeir annars gætu ekki klárað upp á eigin spýtur kallar Vygotsky vinnupalla (e. scaffholding). 

Vinnupallar er sá stuðningur eða sú leiðsögn sem nemandinn þarf til að komast ofar á 

þroskasvæði sitt og gerir honum kleift að vinna verk sem annars væri honum ómögulegt. Þeir eru 

því ekki notaðir nema þegar þess þarf.29
 Leiðsögnin kemur þá frá einhverjum sem hefur betri tök 

á efninu en nemandinn sjálfur, þ.e. kennari eða reyndari samnemandi. Vinnupallarnir eru til að 

veita nemandanum stuðning, en ekki til þess að létta honum verkið. Nemandinn byggir ekki ofan 

á þekkingu sína ef verkefni eru unnin fyrir hann og því þarf að gæta þess að einungis aðstoða 

nemandann þegar hann ræður ekki við, en ekki gera verkið fyrir hann.30  

2.1.4 Greindarpróf 
Greindarpróf hafa lengi verið notuð til að sjá hvar barn stendur miðað við jafnaldra sína. Þegar 

greindartalan (IQ) er reiknuð eru notuð stöðluð próf, og geta barnsins reiknuð út sem hlutfall af 

meðalgetu barna á þeim aldri. Ef barnið fellur þannig nákvæmlega í meðallag, verður 

                                                
24 Eggen og Kauchak 2004:55 
25 Eggen og Kauchak 2004:56-58 
26 Eggen og Kauchak 2004:57 
27 Goswami og Bryant: 2007:4 
28 Eggen og Kauchak 2004:59 
29 Rúnar Sigþórsson 2003: [án blaðsíðutals] 
30 Eggen og Kauchak 2004:60 -61, Rúnar Sigþórsson 2003: [án blaðsíðutals] 
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greindartala þess 100. Eðlilegt meðaltal er því frá 90-110, en neðri mörkin liggja við 70 og þau 

efri við 130, þó börn sem eru undir 80 teljist á mörkum greindarskerðingar og þau sem eru yfir 

120 teljist yfirburðar greind. Fari greindartalan hins vegar út fyrir þessi mörk eru börn flokkuð 

sem greindarskert (undir 70) eða bráðger (yfir 130).31 Greindarskerðing eða skertur 

vitsmunaþroski getur orsakast af margvíslegum þáttum. Þessir þættir eru ekki uppeldisfræðilegir 

og má þar nefna litningagalla, erfðargalla, fæðingargalla og skaðleg áhrif á fósturþróun, sem 

orsakavalda.32 

Ef líffræðilegar forsendur takmarka þroska barns á einhvern hátt, má draga úr áhrifunum 

með markvissum vinnubrögðum á heimili og í skóla. Áhugasamt heimili getur veit barni 

hvatningu sem vegur þungt á móti slökum skóla eða erfiðleikum í námi. Á sama hátt getur góður 

skóli náð miklum árangri með nemanda þrátt fyrir að félagslegar aðstæður hans séu erfiðar.33 Ef 

litið er til kenningar Vygotsky, þyrfti þá að mæta barninu á þroskasvæði þess, og nota vinnupalla 

(þ.e. stuðning) til að hífa það upp á hærra stig innan þroskasvæðisins. Einnig má líta svo á að ef 

kenningin um að mjög örvandi umhverfi auki vitsmunaþroskann sé sönn, ætti að vera hægt að 

draga talsvert úr takmörkunum barnsins með markvissri örvun, þó ekki væri hægt að bæta 

algjörlega úr þeim. 

 

2.2 Málþroski 

2.2.1 Hvað er málþroski? 
Málþroski er hluti af almennum þroska barnsins og er færnin í að nota tungumálið. Tungumálið 

skiptist í fimm hluta: hljóðkerfi (e. phonology), þ.e. málhljóð og reglur um hvernig hægt er að 

tengja þau saman, myndunarfræði (e. morphology) sem vísar til merkingar á orðhlutum við 

myndun orða og nær einnig yfir beygingarfræði. Setningafræði (e. syntax) snýr að orðaröð og 

reglum um það hvernig orð raðast saman í merkingarbærar heildir, merkingarfræði (e. semantics) 

vísar til merkingar orða og setninga; þ.e. orðaforða og hugtakaflokkunar, og málhegðun (e. 

pragmatics) eru tjáskipti, þ.e. færnin til að nota málið í félagslegum aðstæðum á viðeigandi 

hátt.34 Málþroski þróast eins hjá öllum börnum, sama hvaða tungumál þau tala.35 Hann tengist 

líka öllum þroskaþáttum barns: líkamlegum-, vitsmunalegum-, tilfinningalegum-, félagslegum- 

og menningarlegum þroska og þroskast jafnt og þétt samhliða þeim. Hann stendur s.s. ekki einn 

                                                
31 Heiða María Sigurðardóttir 2005, Bee og Boyd 2004:181 
32 Tryggvi Sigurðsson 2003 
33 Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005:127 
34 Santrock 2006:186-187 
35 Santrock 2006:187 
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og sér og er ekki frábrugðin öðrum þáttum þroskans. Barn með skertan vitsmuna-, tilfinninga-, 

félags- eða hreyfiþroska er oftast seint til máls eða sýnir einhver frávik í málþroska.36  

2.2.2 Ferlið 
Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um það hvernig börn læra að tala. Fyrsta kenningin sem 

sett var fram var að sálfræðingnum og atferlismanninum Skinner. Hann setti fram kenningar um 

styrkingu, þ.e. að barnið læri eingöngu að tala í gegnum reynslu og hvatning frá foreldrunum, 

sem fái þau til að nota tungumálið rétt. T.d. fær barn sem segir ba-ba góð viðbrögð frá föður og 

því líklegt að barnið framkvæmi þessi hljóð aftur til að framkalla þau viðbrögð. Þetta gagnrýndi 

sálfræðingurinn Chomsky sem hélt því fram að börnum væri tungumálið áskapað, þ.e. að þau 

fæðist með málstöð sem þurfi að virkja og tungumálið sé eitthvað sem vaxi með barninu, rétt eins 

og hendur og fætur þess.37 Flestir þroskasálfræðingar telja þó að tungumál lærist í gegnum 

samvinnu nokkurra þátta sem innihalda bæði meðfædda eiginleika til þess að læra að tala, og 

umhverfisþætti sem móta sérstakt form málsins.38 Umhverfisáhrifin geta verið af ýmsum toga, og 

hafa rannsóknir sýnt að m.a hafi menntun foreldra og fjárhagur, hvetjandi leikföng og hvatning 

til málnotkunar áhrif á málþroska barna á ungaaldri.39 Börn læra málið af þeim sem þau eiga í 

samskiptum við, og þroskast málfærnin líkt og vitsmunaþroskinn eins og sjá mátti af kenningu 

Vygotsky. Ekki er nóg að tala við börnin, heldur þurfa þau einnig þjálfun í að tala, sem þau fá 

með samskiptum við aðra.40  

Meðfæddir eiginleikar til þess að læra málið skýra þá hvernig börn geta búið til setningar 

sem þau hafa aldrei heyrt áður líkt og: rauði er góðari en guli. Þannig nota börn t.d. lýsingarorð 

sem þau kunna og aðlaga þau stigbreytingu sem þau hafa kynnst en segja ekki aðeins setningar 

sem þau hafa heyrt frá öðrum. Í seinni tíð hefur því verið lögð aukin áhersla á að skoða barnið 

sem virkan þátttakanda í því að tileinka sér og þróa tungumálið, en einnig skoðuð þörfin fyrir 

upplifun og samskipti barnsins við aðra til að auka málþroskann.41 Fullorðnir hjálpa börnum að 

þróa málþroskann með því að fara niður á þeirra svið (eða svæði mögulegs þroska) þegar þeir 

tala við börnin; styttri setningar, einfaldara orðaval og raddbreytingar sem undirstrika mikilvægu 

hluta skilaboðanna er það sem einkennir tal fullorðinna við börn. Þannig er byggt ofan á málið og 

bætt erfiðari orðum inn í sem barnið lærir smám saman.42 

                                                
36 Damon 1998:310 
37 Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007:231-234 
38 Eggen og Kauchak 2004:64, Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007:235 
39 Walker ofl. 1994: 617 
40 Goswami og Bryant: 2007:2 
41 Eggen og Kauchak 2004:64 
42 Eggen og Kauchak 2004:65 
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Til að geta lært orð, þarf barnið að geta auðveldlega búið sér til hljóðkerfisskrá í 

huganum, skrá sem hjálpar því að muna og framleiða hljóðin í orði. Einnig þarf barnið að hafa 

getu til að tengja hljóðin (orðið) við viðeigandi hlut. Þessi skrá þarf að geta myndast auðveldlega 

eða vera þegar til staðar áður en barnið getur lært orðið. T.d. getur ungabarn verið með mynd í 

huganum af bolla áður en það lærir fyrst orðið bolli. Það að læra orðið krefst þá tengingar milli 

hljóðanna og myndarinnar. Hins vegar þegar börn læra orð eins sanngjarnt, er líklega ekki til 

mynd í huganum af sanngirni, og því þarf að búa til skrá í huganum um hljóðfræði orðsins og 

merkingu þess. Þ.a.l. læra börn sem eru með góða stjórn á hljóðkerfisskrám og tengiskrám sínum 

fljótari að þróa orðaforða sinn heldur en þau sem hafa minni hljóðfræðilega hæfileika.43 

Málskilningur kemur mun fyrr fram í þroska barna en máltjáning.44 Fyrstu orðin koma 

yfirleitt fram um 12-13 mánaða aldur en eru ekki alltaf orð sem þekkt eru í tungumálinu. Barnir 

notar jafnvel eitt orð (hljóð) fyrir nokkra hluti eða notar orðið aðeins til að svara spurningu:45 

hvað segir hundurinn? Voff voff. Á fyrstu 6 mánuðunum sem barnið segir orð (u.þ.b. 12-18 

mánaða) lærir það um 30 orð, en þróunin er mikil frá 16-24 mánaða aldurs og er algengt að 

orðaforðinn sé kominn yfir 300 orð við 2 ára aldur. Oftast gerist þessi orðaaukning í 

smástökkum.46 Á þessum fyrstu tveim árum segir barnið oftast aðeins eins eða tveggja orða 

sambönd sem fyrir það þýðir heila setningu, t.d. getur kex, þýtt mig langar í kex eða hér er kex, 

og er meirihluti orðanna nöfn á fólki eða hlutum.47 Þá má oft ráða merkinguna út frá 

svipbrigðum, áherslum, bendingum eða hljómfalli barnsins.48 Á þessum tíma er algengt að börn 

noti orð í of víðu samhengi, t.d. noti orðið pabbi yfir alla karlmenn (e. overgeneralization) eða í 

of þröngu samhengi og noti orðið kisa fyrir ákveðinn kött en ekki ketti almennt (e. 

undergeneralization). Venjuleg notkun orðanna lærist smám saman með því að tala við og hlusta 

á aðra.49 Þ.e. með aukinni reynslu barnsins af málinu, sem þróast líkt og vitsmunaþroskinn, að 

hluta til vegna samskipta við aðra. 

Við 2 ½ árs aldur er orðaforðinn kominn í um 600 orð og við 5-6 ára aldur hefur 

orðaforðinn jafnvel náð um 15.000 orðum, það er fjölgun upp á um 10 orð á dag. Þetta afreka 

börnin, því vanalega í kringum 3-4 ára aldurinn fara þau að læra yfirheiti og undirheiti, t.d nöfn á 

mismunandi ávöxtum, og orð með svipaðar merkingar.50  

                                                
43 Biemiller 1999:12 
44 Santrock 2006:188, Goswami og Bryant: 2007:10, Bee og Boyd 2004:213 
45 Goswami og Bryant: 2007:10, Bee og Boyd 2004:213  
46 Bee og Boyd 2004:213-214 
47 Bee og Boyd 2004:214, Eggen og Kauchak 2004:65, Santrock 2006:189 
48 Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007:248 
49 Eggen og Kauchak 2004:65, Santrock 2006:190 
50 Bee og Boyd 2004:215 
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Eftir að börn hafa náð 2 ára aldri byrjar fínpússun þeirra á málinu og þau fara að nota 

beygingar sem þau hafa lært og aðlaga sagnir að persónu, t.d. ég borða, við borðum.51 Börn nota 

oft það beygingarkerfi sem þau þekkja best yfir öll orð. Því verður orð með óreglulega beygingu, 

eins hljóp, að ég hlaupaði, þar sem að börnin alhæfa beygingarendingu veikra sagna.52 Þetta 

mætti skýra með kenningu Piagets þar sem barnið setur orðið í samhengi sem það þekkir (mörg 

orð enda á –aði í þátíð) og aðlagar það fyrri þekkingu. Um 3 ára aldur læra börn skipulagðari 

setninganotkun og geta yfirfært setningu yfir á spurnarform og neikvæða meiningu, t.d. hann 

borðaði eplið, hann borðaði ekki eplið og borðaði hann eplið? Um 6 ára aldur lærast enn 

flóknari setningar53 og í stað þess að segja: Hann borðaði eplið og Hann var svangur getur 

barnið sagt: Hann borðaði eplið af því að hann var svangur. Barn með eðlilegan málþroska ætti 

því að mæta í 1. bekk grunnskóla með mikla málþekkingu og færni.  

Fyrst eftir að skólaganga hefst (6-8 ára) bæta börn við sig á bilinu 5.000-10.000 orðum á 

ári fyrstu árin. Samkvæmt rannsókn sem gerð var á orðaforða barna í Bandaríkjunum var síðan 

enn meiri munur á börnum í 3. bekk (8 ára) og börnum í 5. bekk (10 ára), en börnin í 3. bekk 

voru að meðaltali með orðaforða upp á um 30-35.000 orð á meðan börn í 5. bekk voru að 

meðaltali með orðaforða upp á tæp 60.000 orð. Það er tilkomið vegna mikilla þroskabreytinga 

sem eiga sér stað hjá flestum börnum á aldrinum 8-9 ára, þegar þau komast upp á hærra stig í 

skilningi á uppbyggingu tungumálsins, og ná að skilja tenginguna á milli lýsingarorða og 

atviksorða (glaður-glaðlegur) og milli lýsingarorða og nafnorða (glaður-gleði). Þegar þessu er 

náð getur barnið skilið og búið til heilu orðasamstæðurnar og orðaforðinn eykst því til muna.54 

Þessi orðaforði, og tungumálið í heildina, spilar lykilhlutverk í þróun vitsmunaþroskans.55  

2.2.3 Skólinn og málþroski 
Börn geta komið með mis mikinn málþroska inn í grunnskólann og spila þá þeir áhrifaþættir inn í 

sem áður hafa verið nefndir. Bilið á milli þeirra sem eru með mestan og minnstan málþroska mun 

að öllum líkindum halda áfram að breikka upp í gegnum grunnskólann, þó munurinn verði ekki 

eins verulegur ef kennari veitir tungumálinu og orðaforða aukna athygli, og reynir að efla 

málnotkun nemenda.56 

Lágur málþroski og lítill orðaforði koma niður á lesskilningi nemandans,57 sem hefur 

líklegast áhrif á allt nám á skólagöngunni, þar sem að nám í eldri bekkjum er oft háð lestri og 

                                                
51 Eggen og Kauchak 2004:66 
52 Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007:257 
53 Eggen og Kauchak 2004:66 
54 Bee og Boyd 2004:215-216 
55 Eggen og Kauchak 2004:66 
56 Biemiller 1999:19, Bee og Boyd 2004:223 
57 Biemiller 1999:20 
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skrift. Til að vinna gegn lestrarerfiðleikum nemanda þarf að byrja sem fyrst að þjálfa upp 

hljóðfræðivitund hans, því börn sem eru með betri hljóðfræðivitund áður en skólagangan hefst, 

sýna betri færni í lestri á fyrstu árum grunnskólans.58 Þó segja sumir fræðimenn að það sé ekki 

fyrr en á miðstigi grunnskólans sem kennarinn fer að hafa áhrif á málþroskann með sínum 

aðgerðum. Þangað til er það heimilið og vinirnir sem hafa hvað mest áhrif á málþroska 

barnsins.59 Rannsóknir hafa sýnt að þroski barna sé meira í samræmi við aldur heldur en fjölda 

ára í skóla fyrstu árin, því að skólinn leggur ekki nægilega áherslu á örvun máls og lesefni 

nemenda er svo einfalt að það örvar ekki málskilning.60 Þegar börn eru hins vegar farin að lesa, 

auka þau bæði málþekkingu sína og orðaforðann. Þá læra þau orðin og merkingu þeirra, 

uppbyggingu setninga og annað frá þeim bókum sem þau lesa, og hefur komið fram í 

rannsóknum að það auki málfærnina.61 Þar hljóta að gilda sömu reglur og þegar lýtur að öðrum 

þroska, nemandinn þarf að lesa bók sem hentar hans þroskasvæði, þ.e. textinn má ekki vera svo 

léttur að ekkert nýtt lærist af honum, en heldur ekki svo þungur að hann reynist nemandanum 

erfiður og fráhrindandi. Mikilvægt er því að kennarar velji réttar lestrarbækur handa hverjum 

nemenda, svo hann auki sífellt við málþroska sinn og málkunnáttu. 

 

2.3 Félagsþroski og félagatengsl 

2.3.1 Hvað er félagsþroski? 
Samkvæmt fjölgreindakenningu Haward Gardners er samskiptagreind ein af átta greindum 

manna. Samskiptagreind skilgreinir hann sem hæfileikann til að skilja og greina skap annarra, 

fyrirætlanir þeirra, innri hvöt og tilfinningar. Það þýðir að m.a. sé fyrir hendi næmi fyrir 

svipbrigðum, rödd og látbragði, hæfni til að greina margvíslegar vísbendingar í samskiptum við 

aðra og að kunna að bregðast rétt við þeim.62 Þessa skilgreiningu má allt eins nota sem 

skilgreiningu á félagslegri færni. Félagsþroski eru þær framfarir sem fólk sýnir í færninni við að 

eiga í samskiptum og að koma saman við annað fólk.63 Það að geta séð hlutina frá sjónarhorni 

annarra er mjög mikilvægur hluti félagsfærninnar. Börn sem geta það eru vel liðin meðal félaga 

og standa sig vel í erfiðum félagslegum aðstæðum á meðan þau sem ekki hafa náð þeirri færni 

vantreysta öðrum og geta túlkað gjörðir annarra sem fjandsamlegar. Það getur svo leitt til ósættis 

og slagsmála. Börn sem ekki ná að sjá hlutina frá sjónarhorni annarra skortir oft færnina til að 

                                                
58 Bee og Boyd 2004:232 
59 Biemiller 1999:21 
60 Biemiller 1999:22 
61 Biemiller 1999:23 
62 Armstrong 2000:14, Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007:120 
63 Eggen og Kauchak 2004:82 
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sýna eftirsjá og sektarkennd ef þau meiða aðra eða særa tilfinningar þeirra.64 Félagsfærni, færnin 

til mannlegra samskipta, er ekki meðfæddur hæfileiki, heldur lærist við félagslegar aðstæður í 

skóla, á heimili og í jafningjahópi.65 Því eru félagatengsl mikilvæg hverju barni. 

2.3.2 Áhrif félagatengsla 
Líðan nemanda getur byggst á mörgum þáttum. Einn þeirra er félagstengsl í skólanum, en 

félagsleg einangrun hefur alvarleg áhrif á líðan og heilsu manna, á meðan góð félagsleg tengsl 

hafa aftur á móti mjög jákvæð áhrif á heilsufar. Þetta eru niðurstöður viðamikilla rannsókna sem 

stóðu yfir í tvo áratugi og sýndu þær að félagsleg einangrun, það að hafa engan til að deila 

tilfinningum og áhyggjum með, tvöfaldar hættu á sjúkdómum og dauðsföllum.66 Þetta sýnir 

hversu mikilvægt það er að gæta þess að nemandi verði ekki félagslega einangraður í skólanum. 

Einnig nær nemandi betri námsárangri og nýtir hæfileika sína betur þegar hann er í góðu andlegu 

jafnvægi heldur en þegar honum líður illa sem leiðir oft til minni athygli, einbeitingar og 

úrvinnslu.67 Skólafélagar geta á tvo vegu haft mikil áhrif á persónuþroska og sjálfsálit barna: með 

því að bjóða fram vináttu sína eða gera það ekki, og með því að sýna háð eða virðingu í 

framkomu sinni.68 Góð sambönd eru mjög mikilvæg fyrir börn, sem og aðra, og er þeim meira að 

segja líkt við grunnþarfir mannsins t.d. að borða og sofa. Rannsóknir hafa sýnt að vinátta eykur 

lífsgæðin og lengja lífið69 og því eru félagatengsl í skólanum ekki einungis mikilvæg til að gera 

daginn skemmtilegri, heldur skipta máli fyrir lífið sjálft. Á þessu sést að félagsþroski og 

félagatengsl haldast í hendur, og að vinir og skólafélagar eru mikilvægir til að stuðla að 

eðlilegum félagsþroska. 

2.3.3 Skólinn og félagsþroskinn 
Skólinn býður upp á ýmsar leiðir til að efla félagsþroska nemenda eða stuðla að eðlilegri þróun 

hans. Má þar nefna kennslu í lífsleikni sem hefur m.a. það markmið að efla félagsþroska 

nemandans, siðvit og virðingu hans fyrir sjálfum sér og öðrum.70 Einnig er hópastarf og 

samvinnunám kjörnar kennsluaðferðir til að auka félagsfærni nemenda á meðan þeir læra hver af 

öðrum og læra að vinna með, taka tillit til og virða skoðanir samnemenda sinna.71 Umræður má 

líka nýta, t.d. um persónuleg, tilfinningaleg, siðferðisleg og samfélagsleg efni til að efla hæfnina 

                                                
64 Eggen og Kauchak 2004:83 
65 Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005:140 
66 Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005:128 
67 Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005:129 
68 Gilovich ofl. 2006:194, Eggen og Kauchak 2004:81  
69 Gilovich ofl. 2006:135 
70 Aðalnámskrá grunnskóla. Lífsleikni 2007:5 
71 Ingvar Sigurgeirsson 1999:136-138 
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til að setja sig í spor annarra.72 Þannig getur kennari hjálpað nemendum að öðlast aukna 

félagsfærni og aukinn félagsþroska, með vali á réttu námsefni og viðeigandi kennsluaðferðum. 

 

2.4 Sjálfsmynd og sjálfsmat 
Sjálfsímynd og sjálfsmati er oft ruglað saman en eru í raun tveir ólíkir þættir. Sjálfsímynd vísar í 

hugrænt mat á eigin líkamlegu, félagslegu og námslegu hæfi en sjálfsmat er tilfinningaleg 

viðbrögð við þessu mati.73   

2.4.1 Hvað hefur áhrif? 
Rannsóknir hafa sýnt að sjálfsmat ungra barna, upp til 4 ára, byggir aðallega á þeirri ummönnun 

sem þau fá frá foreldrum sínum.74 Komið hefur fram í rannsóknum að börn sem hafa lært að 

treysta á uppalendur sína í bernsku og tengst þeim sterkum tilfinningarböndum hafa jákvætt mat 

á getu sinni, eru þrautseig og aðlagast vel ýmsum aðstæðum þegar í skólann er komið.75 Eftir 4 

ára aldurinn fara fleiri þættir en umönnun foreldra að spila inn í, og er það dulin ráðgáta 

fræðimanna hvað sé orsök og hvað sé afleiðing sjálfsmats. Er nemandi með gott sjálfsmat af því 

að honum gengur vel í skóla eða gengur honum vel í skóla af því að hann er með gott sjálfsmat? 

Þessari spurningu er ekki auðsvarað og ekkert algilt í þessum efnum. Velgengni og sjálfsmat 

haldast í hendur og hafa áhrif hvort á annað.76  

Börn eru oftast með mjög jákvæða sjálfsímynd og jákvætt sjálfsmat þegar þau koma inn í 

grunnskólann en eftir það fer sjálfsmatið oft að lækka og þá sérstaklega hjá þeim nemendum sem 

erfitt eiga með námið.77 Þegar líður á skólagönguna fer sjálfsmatið að vera meira byggt á 

samanburði við aðra, og á meðan 6 ára barn segist vera duglegt eða lélegt í einhverju er líklegra 

að 10 ára barn segist vera gáfaðri en hinir krakkarnir í bekknum eða lélegri í fótbolta en besti 

vinurinn. Einnig hefur komið fram í rannsóknum að eldri börn séu líklegri en þau yngri til að lýsa 

huglægari þáttum en ekki aðeins ytri þáttum ef þau eru beðin að svara spurningunni hver ert þú? 

Því eldri sem börnin eru verður sjálfs skilgreiningin flóknari, minna bundin ytri þáttum og beinist 

frekar að tilfinningum, hugmyndum og skoðunum.78  

                                                
72 Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007:119 
73 Eggen og Kauchak 2004:95 
74 McKay og Fanning 2000:2 
75 Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007:122 
76 McKay og Fanning 2000:2-3 
77 Stipek 1996:88 
78 Bee og Boyd 2004: 271-272 
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Rannsóknir hafa sýnt að þegar meðalgreindur nemandi er í kennslustofu með nemendum 

sem hafa meiri getu frekar en þeim sem eru með minni getu, er sjálfsmatið lægra.79 Ekki er 

minnst á sjálfsmat þeirra með minni getu, sem sitja í kennslustofu með meðalnemendum og 

yfirburðar nemendum, en ætla má að það hafi svipuð eða sterkari áhrif á sjálfsmat þeirra og 

dæmið hér að ofan lýsir að hafi á sjálfsmat meðalgreindra nemenda. Gott gengi í einhverju sem 

skiptir nemandann máli, hvort sem það er skólinn, íþróttir, að eignast vini eða að fá 

bekkjarfélagana til að hlæja að góðum brandara, fær sjálfsmatið til að hækka og það leiðir til 

vellíðunar. Ef barn vill standa sig vel í námi, en fær lágar einkunnir eða er seinni en jafnaldrar í 

námi, eru allar líkur á að sjálfsmatið sé ekki gott. Ef það eru aðrir þættir sem skipta nemandann 

meira máli, t.d. gengi hans í fótbolta, hafa þessir þættir ekki sömu áhrif á sjálfsmatið.80 

Samkvæmt kenningu Eriksons eru nemendur á aldrinum 6-12 ára að móta þann hluta 

persónuleikans sem ræður úr um hvort nemandinn verði vinnusamur eða hjálparlaus. Vinnusemin 

eða dugnaður þróast hjá nemanda sem nær árangri í krefjandi verkefnum og mótar þannig 

keppnisskap til að gera sífellt betur. Sífell mistök við að ná árangri brýtur niður sjálfstraustið og 

getur leitt til vanmáttar eða hjálparleysis hjá nemandanum.81 Einnig ræðst sjálfsmat af 

viðurkenningu frá öðrum þar sem við erum félagsverur og líður best ef við eigum í heilbrigðum 

samböndum við annað fólk,82 og því augljóst að félagatengsl hafa talsverð áhrif á sjálfsmat.  

2.4.2 Skólinn 
Til að auka sjálfsmat nemenda getur verið gott að halda utan um þær framfarir sem hafa átt sér 

stað hjá barninu. T.d. getur kennari reglulega sýnt nemanda sínum framfarir hans í stærðfræði, 

lestri eða skrift, þar sem námsmat liggur fyrir og létt að beina sjónum nemandans að þeim 

framförum sem þar hafa átt sér stað. Þannig getur nemandi séð að hann sé að þroskast og þróa 

hæfileika sína, í stað þess að horfa á hvernig hann er staddur miðað við aðra nemendur. Einnig 

getur verið gott að benda á aðrar framfarir, svo sem samskipti í kennslustofunni, sjálfstæði, 

frumkvæði og annað sem nemandi hefur sýnt framfarir í á milli ára, skólaanna eða mánaða. 

Sjálfímynd barna getur aukist þegar þau bera ábyrgð á einhverju innan bekkjarins; t.d. að vera 

umsjónamaður í bekknum viku í senn, eða annað ábyrgðarhlutverk sem nemandi ræður 

auðveldlega við.83 Einnig eykst sjálfsmat við það að klára krefjandi verkefni.84 Því er 

nauðsynlegt að nemandi fái verk sem eru innan svæðis mögulegs þroska,og fái þá vinnupalla 

                                                
79 Gilovich ofl. 2006:193 
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81 Eggen og Kauchak 2004:89, Stipek 1996:88 
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83 McKay og Fanning 2000:308 
84 McKay og Fanning 2000:309 
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(þ.e. aðstoð) sem til þarf til að leysa verkefnið vel af hendi. Kennarar geta því með vali á réttum 

verkefnum; námslegum og félagslegum, hjálpað nemendum að þróa jákvæða sjálfsímynd og gott 

sjálfsmat. 

  

2.5 Misþroski 

2.5.1 Hvað er misþroski? 
Í rannsóknum á þroska hefur komið fram að það sé nánast regla að þroskaþættir fylgist ekki allir 

að. Ef þannig er litið á málið, má í raun segja að allir séu misþroska. En oftast þegar talað er um 

misþroska er átt við að þroski barns sé svo breytilegur á ólíkum sviðum að það hamli barninu 

með einum eða öðrum hætti; t.d. gæti verið að hreyfifærni barns sé á við börn sem eru ári yngri 

en að þetta sama barn sé jafnframt einu ári á undan jafnöldrum sínum í vitsmunaþroska. 

Breytileikinn er þá það sem veldur hömluninni.85  

Í raun er misþroski ekki greiningarviðmið heldur samheiti yfir ýmis þroskavandamál.86 

Þau eiga það þó sameiginlegt að vera oftast rakin til röskunar á heilastarfsemi og vera þannig 

meðfædd. Þá er talað um væga truflun á heilastarfsemi (VTH) sem kemur fram sem misþroski 

bæði milli þroskaþátta og innan þeirra. Þó eru einnig til dæmi þess að misþroski geti verið af 

völdum sjúkdóma, vannæringar, áverka við fæðingu eða annarra áfalla, en þau tilvik eru mun 

færri.87 Rannsóknir hafa sýnt að um 5% barna eiga við þau vandamál sem flokka má undir 

misþroska, um 1% þeirra eiga við alvarlegan vanda að stríða en fleiri börn geta verið með vægari 

einkenni.88 

Börn með misþroska eru oftast greind með eina af eftirfarandi röskunum: athyglisbrest og 

einbeitingarörðugleika, ofvirkni, hvatvísi, eirðarleysi, vanvirkni, skyntruflanir, hreyfiörðugleika, 

málþroskatruflanir, námsörðugleika, þráhyggju eða hegðunartruflanir.89 Greiningin er afar 

mikilvæg til að hægt sé að koma til móts við nemandann, fjölskyldu hans, starfsfólk skóla og 

aðra sem vinna með barnið. Greiningin byggir þannig undir áframhaldandi vinnu með 

nemandann og veitir þeim sem koma að málum hans upplýsingar um örðugleika hans og 

mögulegar leiðir til að mæta þörfum hans. Í framhaldi af greiningunni er mikilvægt að foreldrar, 

kennarar og aðrir sem starfa með barnið, fái fræðslu, ráðgjöf og stuðning, og að unnin sé 

sameiginleg áætlun um leiðir og eftirfylgni.90 Misþroska börn þurfa skýran ramma og góðar 
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fyrirmyndir. Ef ekki er tekist á við vandann má búast við enn frekari erfiðleikum. Því er 

mikilvægt að allir sem koma að uppeldi og námi barnsins vinni saman og grípi til þeirra aðgerða 

sem henta hverju barni fyrir sig.91 

2.5.2 Skólinn 
Þar sem að góð sjálfsímynd stuðlar að velgengni og vellíðan, þarf að gæta þess að misþroska 

börn bíði ekki stöðugra ósigra í skólastarfinu og daglegu lífi. Mikilvægt er að styrkja og notast 

við sterku hliðar barnsins, t.d. ef nemandi er með gott minni, að nýta það til námsins.92 Líkt og 

með önnur börn, þarf námið því að byggja á sterku hliðum þess, svo það fái best notið sín í 

náminu, og sé sífellt að byggja ofan á fyrri þekkingu en ekki að leysa verkefni sem það hefur 

ekki skilning á, eða ræður ekki við. Þannig má enn og aftur benda á mikilvægi þess að börnum sé 

mætt á þeirra þroskasvæði (svæði mögulegs þroska) til að þau fái að njóta sín sem námsmenn og 

hagnist af náminu. 

 

3. Skóli án aðgreiningar (skóli fyrir alla) 

3.1 Hvað er skóli án aðgreiningar?  
Skóli án aðgreiningar þýðir að öll börn á grunnskólaaldri, fötluð og ófötluð, hafi rétt til þess að 

stunda nám í heimaskóla með jafnöldrum sínum, eftir því sem kostur er, og fái þann stuðning 

sem til þess þurfi. Skóli án aðgreiningar krefst einstaklingsmiðaðs náms, þar sem seinfær börn, 

börn með námsvanda og yfirburðargreind börn fá öll nám við sitt hæfi.93 Skóli án aðgreiningar, 

eða skóli fyrir alla, uppfyllir kröfuna sem grunnskólum er sett í Aðalnámskrá um að mennta alla 

nemendur: 

Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við 
eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Grunnskólar 
eiga að taka við öllum börnum hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til 
líkama og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. Þetta 
á við um fötluð börn og ófötluð, afburðagreind og greindarskert og allt þar á 
milli, börn úr afskekktum byggðarlögum, börn úr minnihlutahópum sem skera 
sig úr hvað varðar mál, þjóðerni eða menningu. Grunnskólum er skylt að 
mennta öll börn á árangursríkan hátt.94 
 

Hugmyndin um nám án aðgreiningar er nátengd hugmyndum um samfélag þar sem nám fer fram 

á forsendum hvers og eins, fólk sækir styrk í samvinnu og allir ná betri árangri og meiri þroska 

                                                
91 Matthías Kristiansen ofl. 2001:[án blaðsíðutals] 
92 Matthías Kristiansen ofl. 2001:[án blaðsíðutals] 
93 Elín G. Ólafsdóttir 2004:20 
94 Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti 2007:8 
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saman heldur en ef þeir ynnu hver í sínu lagi. Hún krefst þess að sífellt sé vilji til umbóta til þess 

að allir nemendur fái þann stuðning sem þeir þurfi á að halda. Hlutverk kennarans í skóla fyrir 

alla er þríþætt: að fylgjast með hvaða nemendur þurfi aukna aðstoð og í hvaða þáttum, hanna 

námskrá sem mætir þörfum nemandans eins vel og mögulegt er, og að skapa virðingu og 

viðurkenningu hvers nemenda gagnvart öðrum.95 

 

3.2 Framkvæmd 
Starfsmönnum grunnskólans ber skylda til þess að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að laga 

starf grunnskólans að þörfum hvers nemanda, bæði námslega og félagslega. Það þýðir að hver 

nemandi á að fá námskrá við sitt hæfi þar sem hann hefur möguleika á að standa undir þeim 

kröfum sem til hans eru gerðar. Þ.a.l. verður stoðþjónusta einungis til aðstoðar bekkjarkennurum 

við námskráargerð, en ekki til þess að gera einstaklingsnámskrár handa nokkrum nemendum líkt 

og áður var. Einnig verða foreldrar meiri þátttakendur í skipulagningu á námi barnsins, þar sem 

að námskráin er unnin í samvinnu við þá.96 Menntun er mikilvæg fyrir alla, því hún bætir 

lífshorfur og atvinnumöguleika. Þ.e. að frelsi barnsins verður meira þegar það fullorðnast hafi 

það hlotið góða menntun. Þ.a.l. eru það sjálfsögð mannréttindi að fá nám við sitt hæfi.97 

Hugtakið „námsörðugleikar“ er þar af leiðandi ekki lengur nothæft heldur er 
það lykilþáttur í starfi skóla sem aðhyllist nám fyrir alla að bekkjarkennarar axli 
ábyrgð á að haga bekkjarstarfinu þannig að það sé menntandi fyrri alla 
nemendur.98 

 

Bekkjarkennsla í skóla fyrir alla krefst mikils undirbúnings af kennarans hálfu og verður hann að 

skapa skilyrði sem auðveldar öllum nemendunum námið.99 Starfsfólk grunnskólans veit að eftir 

því sem almennu kröfur hans eru meiri, því fleiri nemendur hellast úr lestinni nema þeim sé veit 

umtalsverð séraðstoð til að ná þessum settu kröfum. Fjárveiting hins opinbera er hins vegar ekki 

nægileg til að sinna öllum þessum þáttum, og því vandinn á höndum skólayfirvalda og kennara 

að leysa þessi mál.100 Einhverra hluta vegna virðist sem betur hafi tekist að útfæra skóla án 

aðgreiningar í leikskólunum. Elsa Sigríður Jónsdóttir veltir fyrir sér ástæðum þess og nefnir þar 

að á leikskólaaldri sé þroskamunurinn minni, kröfurnar um frammistöðu og námsárangur eru 

ekki jafn miklar og því meira svigrúm til að þroskast á eigin hraða heldur en í grunnskólanum. 

                                                
95 Eggen og Kauchak 2004:181 
96 Rósa Eggertsdóttir ofl. 2002:61 
97 Terzi 2005:311 
98 Rósa Eggertsdóttir ofl. 2002:61 
99 Rósa Eggertsdóttir ofl. 2002:85 
100 Gretar L. Marinósson 2003:196 
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Aðal atriðið er samt það að í leikskólanum vinna margir starfsmenn saman inni á hverri deild og 

geta skipt börnunum upp í litla hópa þar sem tekið er tillit til sérstöðu þeirra. Oftast er ekki nema 

einn kennari með hvern nemendahóp í grunnskólanum og því erfiðara að mæta hverjum nemenda 

eftir hans þörfum.101 Mörgum kennurum þykir erfitt að móta það námsumhverfi sem skapar 

öllum nemendum skilyrði til náms og þroska. Mestu skiptir að nemendur fái tækifæri til að læra 

með fjölbreyttum aðferðum og þarf kennarinn þá að einblína á námið frekar en kennsluna. Einnig 

er mikilvægt að notast við námsleiðir, bekkjarskipulag og kennsluaðferðir sem stuðla að 

félagslegum samskiptum nemenda. Fyrirfram settum markmiðum sem gerð eru fyrir alla 

nemendur (t.d. með aðalnámskrá og skólanámskrá) þarf að ná með mismunandi námsleiðum sem 

eru aðlagaðar þörfum hvers nemenda og krefst það mikils undirbúnings af hálfu kennara.102  

Einnig er vel hægt að ímynda sér að erfitt geti verið að sinna 20 nemendum í 40 mínútna 

kennslustund, þannig að hver og einn þeirra fái þörfum sínum fullnægt. Skóli án aðgreiningar 

myndi eflaust skila betri árangri ef sá möguleiki væri fyrir hendi að skipta nemendum upp í 

minni hópa sem hver fengi sinn kennara, svo hægt væri að sinna hverjum nemenda eftir hans 

þörfum. Í það minnsta er áhugvert að velta fyrir sér hvað það sé sem grunnskólinn geti lært af 

starfsháttum leikskólans til að ná eins góðum árangri í að útfæra skóla án aðgreiningar.103  

Ef vel gengur að útfæra skóla fyrir alla, er það draumastaður hvers nemanda, samstarf 

skóla og heimilis er náið, hann fær öllum þörfum sínum mætt, námsefni við sitt hæfi, þ.e. honum 

er mætt á eigin þroskasvæði (svæði mögulegs þroska) og félagsleg samskipti hans við aðra 

nemendur eru mikil. Því miður er fjárveiting ríkisins ekki alltaf nægileg til að uppfylla þessar 

kröfur, og kennarar fá of litla aðstoð til að ná að sinna öllum nemendum sínum eins og þeirra er 

þörfin. Þ.a.l. er ekki hægt að standa undir öllum kröfum sem skóli án aðgreiningar kveður á um.  

                                                
101 Elsa Sigríður Jónsdóttir 2003:67 
102 Rósa Eggertsdóttir ofl. 2002:85 
103 Elsa Sigríður Jónsdóttir 2003:67 
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4. Rannsókn 

Megin markmið rannsóknarinnar var að skoða námslegt sjálfsmat misþroska barns sem er í 

almennum bekk, athuga áhrifin sem það hefur á sjálfsímyndina að sitja með námslega færari 

nemendum í skólastofu, og að skoða félagslega stöðu nemandans í bekknum. Fylgst var með 

einni 10 ára stúlku í skóla á höfuðborgarsvæðinu, en hún sýnir misþroskamynstur, seinþroska á 

málsviði auk þess að vera ekki með fullan félagsþroska miðaða við aldur. Helst var þá reynt að 

fylgjast með líðan hennar í bekkjarkennslu og sérkennslu, skoða námslegt sjálfsmat og félagsleg 

tengsl innan bekkjarins. Einnig var fylgst með stúlkunni inni á heimili hennar til að skoða 

samskipti við fjölskyldu, aðferðir og líðan við heimanám og hegðun heima fyrir. Munnleg leyfi 

voru fengin bæði frá stúlkunni sjálfri og foreldrum hennar. Móðirin ræddi við kennara og 

skólastjórnendur, og voru leyfi frá þeim síðar staðfest í gegnum síma. 

4.1 Aðferðir 
Aðferðirnar sem notaðar voru til þekkingaröflunar voru  vettvangsathuganir og atferlisskráning 

inni í bekk, hjá sérkennara og á skólalóð, myndbandsupptökur hjá sérkennara og heima fyrir, rýni 

í skýrslur og greiningar um stúlkuna, auk viðtala við bekkjarkennara, sérkennara, foreldra og 

stúlkuna sjálfa. Þá spurningalista sem hafðir voru til viðmiðunnar má sjá í fylgiskjölum 1-5. 

Vettvangsathugun: Vettvangsathugun er eins og orðið gefur til kynna, athugun sem gerð er á 

vettvangi. Valið var að fylgjast með nemanda í skóla og á heimili til að geta skráð hegðun, 

svipbrigði og líkamstjáningu þegar hann ynni að þeim verkefnum sem fyrir hann voru lögð. Fyrir 

vettvangsathugunina voru gerðir listar yfir þá þætti sem skoða átti í fari stúlkunnar bæði inni í 

kennslustofu með bekknum, hjá sérkennara og á skólalóð. (Sjá fylgiskjal númer 1). Listarnir voru 

eingöngu til viðmiðunar og athugandi opinn fyrir öðrum atriðum sem kynnu að koma upp. 

Ýmislegt annað markvert kom fram sem ekki hafði verið hugsað fyrir á athugunarlistum. Því 

voru atferlisskráningar einnig notaðar. 

Atferlisskráning: Í atferlisskráningunni var fylgst með stúlkunni og því lýst sem gerðist í 

ákveðin tíma eða ákveðinni kennslustund. Sú skráning var til að fylla upp í það sem 

spurningalistarnir náðu ekki yfir. Stundum voru slíkar athuganir gerðar samhliða því að merkja 

við á fyrirfram gerðum lista um hegðun stúlkunnar, og annað sem gerðist inni í kennslustofu. 

Þannig voru atriði skráð niður sem ekki hafði verið gert ráð fyrir á spurningarlistunum. Skráning 

að þessu tagi felst í því að athugandi fylgist með og skráir hjá sér það sem vekur athygli hans.104  

Myndabandsupptökur: Markmiðið með myndbandsupptökum var að mynda stúlkuna á meðan 

hún glímdi við erfið verkefni hjá sérkennara og meðan hún vann heimanám sitt. Með því að 
                                                
104 Blaxter o.fl. 2001:178 
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skoða myndböndin eftir á var hægt að sjá svipbrigði og látbragð stúlkunnar þegar hún vann 

verkefni. Myndbandsupptökurnar voru notaðar til að fylla enn betur upp í þá þætti sem listar 

vettvangsathugunar náðu ekki yfir og þótti betri kostur en atferlisskráning þar sem auðvelt er að 

missa af svipbrigðum í andliti barnsins á meðan skrifuð er niður athugasemd við annað sem 

komið hefur fram.105 

Í þessum þrem ofangreindu aðferðum til þekkingaröflunar þarf að hafa í huga að viðvera 

athuganda getur haft áhrif á útkomuna.106 Þ.a.l. voru kennarar spurðir að því hvort hegðun 

stúlkunnar, eða þátttaka í því sem fram fór, hafi verið óvenjuleg. Sögðu þeir að svo hefði ekki 

verið og má því ætla að athuganirnar séu marktækar.  

Greining á gögnum (verkefni stúlkunnar, greiningar og skýrslur): Til að fá betri 

heildarmynd á skólagöngu stúlkunnar, greiningu hennar og þeirri aðstoð sem hún hefur hlotið í 

gegnum tíðina var fengið leyfi til að rýna í greiningar frá greiningarstofnun og skýrslur frá 

talmeinafræðingi og sálfræðingi. Einnig voru verkefni eftir stúlkuna og samnemendur hennar 

hangandi á vegg skólastofunnar og þannig hægt að sjá hvernig hún stendur miðað við jafnaldra 

sína. Það getur verið gagnlegt að skoða áður greind gögn, sérstaklega í lítilli athugun sem þessari. 

Ekki einungis sparar það vinnu, heldur má nýta gögnin upp á nýtt, tengd nýjum viðfangsefnum, 

þó áður hafi niðurstöður þeirrar verið greindar.107 Þannig var hægt að nýta greiningar frá 

sálfræðingum og talmeinafræðingum, til að skoða hvort vera stúlkunnar í almennum bekk hafi 

áhrif á námslegt sjálfsmat hennar, þó upphafleg greining hefi ekki verið gerð til þess. 

Viðtöl: Í kjölfar vettvangsathugana og greininga voru viðtöl tekin við umsjónakennara (sjá 

fylgiskjal 2), sérkennara (sjá fylgiskjal 3), foreldra stúlkunnar (sjá fylgiskjal 4) og stúlkuna sjálfa 

(sjá fylgiskjal 5). Viðtalsrammar voru hafðir til stuðnings fyrir viðtölin og innihéldu þeir opnar 

spurningar. Það þýðir að með spurningunum er ekki leitast eftir fyrirfram ákveðnu svari, svörin 

geta verið fjölbreytileg og þau krefjast umhugsunar eða rökhugsunar af þeim sem svarar.108 Hvert 

viðtal var um 45 mínútna langt og var hljóðritað og greint eftir á. Með viðtölum má safna ýmsum 

upplýsingum sem ekki er hægt að fá með atferlisskráningu eða vettvangsathugun.109
 

Hljóðritun varð fyrir valinu svo hægt væri að hlusta á viðtölin oftar en einu sinni, þannig 

að ekkert sem viðmælandi segði týndist í öðrum svörum. Þannig er hægt að taka eftir nýjum 

athyglisverðum athugasemdum í hvert sinn sem hlustað er á viðtalið. Einnig er spyrjandi virkari í 

                                                
105 Blaxter o.fl. 2001:173 
106 Blaxter o.fl. 2001:178 
107 Blaxter o.fl. 2001:170 
108 Ingvar Sigurgeirsson 1998:14 
109 Blaxter o.fl. 2001:172 
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samtalinu ef hann er ekki að skrifa niður, heldur sýnir virka hlustun, sem er mikilvægt fyrir flæði 

samtalsins.110  

  

4.2 Niðurstöður rannsóknar 

4.2.1 Um nemandann 
Stúlkan sem fylgst var með er fædd haustið 1997 og er því í 5. bekk. Ekki verður greint frá nafni 

hennar, aðstandenda, starfsfólks skóla eða sérfræðinga svo notast verður við tilbúin nöfn. Við 

skulum kalla stúlkuna Önnu. Anna flutti af landsbyggðinni á höfuðborgarsvæðið með foreldrum 

sínum og tveim yngri systrum eftir að hafa lokið 2. bekk árið 2005. Lítið var um úrræði fyrir 

börn með sérþarfir í þeirri byggð sem þau bjuggu í og því fátt annað í stöðunni en að flytja á 

höfuðborgarsvæðið til að Anna fengi þá aðstoð sem hún þyrfti. Í bænum hafði verið starfandi 

talmeinafræðingur sem einnig sinnti mörgum öðrum störfum og féllu því tímar oft niður. Þegar 

talmeinafræðingurinn flutti síðar af svæðinu var aðeins boðið upp á tvær vikur á ári af talkennslu 

fyrir stelpuna, eða að flytja á stað þar sem möguleikarnir voru fleiri. Foreldrarnir vita um fleiri 

slík dæmi, þar sem fjölskyldur hafa neyðst til að flytja á höfuðborgarsvæðið þar sem að úrræði 

fyrir börn með sérþarfir eru of fá á minni stöðum landsins. 

4.2.2 Fjölskylduaðstæður  
Faðir Önnu er fæddur árið 1952 og móðirin árið 1962 svo þau voru orðin 45 og 35 ára þegar 

stúlkan fæddist. Bæði áttu þau börn frá fyrri hjónaböndum sem nú eru uppkomin. Yngri systur 

stúlkunnar eru fæddar haustið 1998 og í byrjun árs 2001, við skulum kalla þær Heiðu og Nönnu. 

Heiða hefur greinst með athyglisbrest og allar eiga þær við lestrarerfiðleika að stríða svo það 

hefur verið mörgu að sinna fyrir foreldrana. Faðirinn hefur séð að mestu um að vinna fyrir 

heimilinu og minna séð um stúlkurnar á meðan móðirin sinnir stúlkunum þrem, skólamálum 

þeirra og sérþörfum og hefur þ.a.l. lítið getað stundað vinnu sjálf, nema á meðan stúlkurnar eru í 

skólanum. Móðirin hefur þurft að verja miklum tíma til samstarfs heimilis og skóla. Hún hefur 

sótt ótal fundi hjá sálfræðingum, kennurum, talmeinafræðingi og ýmsum sérfræðingum í gegnum 

tíðina, ásamt því að þurfa daglega að fara í gegnum allt heimanám stúlknanna sem getur tekið 

mikinn hluta dagsins og krefst mikillar þolinmæði af allra hálfu. Sagði móðirin í viðtalinu að 

viðbótin hefði verið mikil þegar Nanna hafi byrjað í skóla síðastliðið haust og þær allar verið 

komnar með heimanám.   

                                                
110 Blaxter o.fl. 2001:173 
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Einhver öfundsýki virðist vera hjá Önnu út í Heiðu. Heiða getur meira námslega séð þrátt 

fyrir að vera yngri, og reynir í góðmennsku sinni að leiðrétta Önnu þegar hún talar vitlaust eða 

„barnalega“ eins og hún kallar það. Einnig á Heiða auðveldara með að eignast vini. Það reynist 

Önnu erfitt, enda skynjar hún vel að hún sé elst af þeim systrum en eigi erfiðara með ýmsa hluti, 

bæði námslega og félagslega. Myndast við þetta togstreita sem oft kemur fram í því að Anna 

telur jafnvel foreldra sína ekki þykja eins vænt um sig og systur hennar.    

4.2.3 Skólagangan og greiningin 
Móðirin segir að viss léttir hafi fylgt í kjölfar greiningarinnar á stúlkunni, því þá fékk hún 

staðfestingu á að þetta væri ekki bara móðursýki og óþolinmæði í sér. Hún hafði fram að þessu 

mætt neikvæðni og skilningsleysi af margra hálfu og fengið að heyra að hún væri að gera úlfalda 

úr mýflugu og þyrfti aðeins að gefa barninu tíma. Hún segir þó að aldrei hefði henni dottið í hug 

að þetta ætti eftir að vera svona langvinnt og hún aldrei hugsað út í það þá að stúlkan ætti eftir að 

glíma við röskunina alla æfi. Eftir að greining hafði fengist var enn algengt viðhorf fólks að það 

sæist ekkert á Önnu svo það gæti ekki verið neitt að henni. „Oft vildi ég að það sæist á henni“ 

segir móðirin, „svo ég mætti skilningi fjölskyldu og vina.“ 

Anna fór í gegnum 3 ½ árs skoðun án nokkurra athugasemda, en samkvæmt móðurinni 

talaði hún ekkert og gerði fátt í þeirri skoðun. Móðurinni var talið í trú um að stelpan þyrfti bara 

meiri tíma en önnur börn, en allt væri eðlilegt. Móðurina var farið að gruna að Anna væri 

heyrnaskert þegar hún talaði enn nánast ekkert orðin 4 ára gömul og fór því með hana til læknis. 

Þar kom í ljós að heyrnin var eðlileg og því vísaði læknirinn henni til talmeinafræðings og 

talmeinafræðingurinn síðar til sálfræðings. Til að byrja með gekk þó illa að koma henni að hjá 

talmeinafræðingi, og var ástæðan sú að hún væri ekki á leikskóla, og að móðir hennar gæti ekki 

skráð hana hjá talmeinafræðingi sjálf. Þetta reyndist svo ekki vera rétt, en tafði ferlið talsvert. 

Samkvæmt greiningarskýrslum fór Anna fyrst í talþjálfun árið 2002, þá á fimmta ári, og 

árið eftir, árið 2003, var hún send í greiningu á Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins þar sem hún 

var skoðuð af lækni, sálfræðingi, talmeinafræðingi og iðjuþjálfa. Þar var athugað hvort hún sýndi 

einkenni einhverfu en svo var ekki. Þó kom í ljós að þroskatölurnar voru 57 fyrir mállega greind 

en 119 fyrir verklega greind (90-110 er meðaltal111). Því var um mikinn misþroska að ræða þar 

sem verklegur þroski er yfir meðallagi en munnlegur þroski langt undir meðallagi. Frávik voru 

mikil í málþroska og heyrnræn úrvinnsla var mjög slök, þ.e. hún átti í erfiðleikum með að vinna 

úr heyrnrænum upplýsingum og fyrirmælum. Niðurstöður greiningarinnar voru að málþroski 

Önnu væru um 2-3 árum á eftir jafnöldrum og að ætla mætti að slíkt frávik hamli þátttöku við 

                                                
111 Heiða María Sigurðardóttir 2005, og samkvæmt skýrslum úr greiningu 
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dagleg viðfangsefni. Þar af leiðandi var mælt með að nýttar væru myndrænar vísbendingar í 

stórum stíl og alltaf til stuðnings munnlegum boðskiptum. Þá kom einnig í ljós í greiningunni að 

telpan var farin að sýna merki um viðkvæma sjálfsmynd tæplega 6 ára gömul, en samkvæmt 

móður hennar var hún strax á fyrsta skólaárinu farin að dragast aftur úr í náminu miðað við 

bekkjarfélagana.   

Árið 2004, þegar Anna var á sjöunda ári, fór hún í málþroskapróf hjá Talstöðinni í 

Kópavogi og mældist málþroskatalan 56 (90-110 er meðaltal112). Kom þar fram að orðaforði og 

skilningur á einstaka orðum var í lagi en tjáning- og skilningur á heilum setningum var ekki sem 

skildi, auk þess sem framburði var ábótavant. Kom fram í greiningunni að Anna þyrfti daglega 

aðstoð inni í bekk til að ná að fylgja jafnöldrum í námi, og allan skóladaginn til að byrja með. Í 

vetur; 2007-2008, fær hún aðstoð inni í bekk einu sinni í viku og fjórar kennslustundir hjá 

sérkennara. Sérkennarinn telur að þessi aðstoð sé full lítil og að ekki myndi veita af enn frekari 

aðstoð. Einnig fer stúlkan til talkennara einu sinni í viku, en að sögn móður eru af og til gerð 

nokkra vikna hlé á þeirri þjálfun.  

Árið 2006, þegar Anna var að verða 9 ára, mældist málþroskatala hennar 49 og hafði þá 

lækkað síðan 2004 (þegar hún var 56). Það þýðir að stúlkan var að færast enn meira aftur úr 

jafnöldrum sínum í málþroska. Í skýrslu frá sálfræðingi síðan í janúar 2007 kom í ljós að 

munnleg greind hafði hækkað upp í 80 (var 57 árið 2003) og verkleg greind upp í 140 (en var 

119 árið 2003). Þrátt fyrir þessar framfarir er augljóst að Anna á við mikinn misþroska að stríða 

þar sem 80 er ennþá talsvert undir meðal greind og 140 er langt yfir. Tekið var fram í sömu 

skýrslu frá sálfræðingi að leshraði hennar væri innan við 60 atkvæði á mínútu þó stúlkan væri 

komin í 4. bekk, en einnig kom fram að hún sýndi aukin einkenni um kvíða og depurð. Eftir 

greininguna í janúar 2007 var mælst til þess að gott minni hennar væri nýtt við kennslu á orðum, 

stafsetningu og öðru námsefni, svo erfiðleikar við lestur kæmu ekki niður á tileinkunn þekkingar 

og erfiðleikar við að skrifa kæmu ekki niður á því að Anna sýndi fram á þekkingu sína, hvort sem 

væri í lesgreinum eða tungumálum. Sú leið að nýta minnið við orðakennslu virðist hafa skilað 

árangri, alla vega í lestri, því leshraði Önnu var kominn í 160 atkvæði núna í janúar 2008 og 

hefur henni því mikið farið fram á síðastliðnu ári.  

Í maí 2007 segir í skýrslu frá sálfræðingi að stúlkan sýni miklar styrkleikasveiflur og 

misþroskamynstur, auk seinþroska á málsviði. Þá kemur fram að hennar veikleiki sé skilningur á 

hugtökum, munnleg merking og orðaforðinn. Hennar sterka hlið er aftur á móti úrvinnsluhraðinn, 

                                                
112 Samkvæmt skýrslu talmeinafræðings 
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röðunar- og samtengingarfærni og sjónræn eftirtekt. Einnig kom fram að athyglisvandi væri til 

staðar þó ekki væri um athyglisbrest að ræða.   

Til að draga saman þær upplýsingar sem hér hafa komið fram um nemandann og til að 

gefa skýrari mynd af þeim erfiðleikum sem stúlkan glímir við má skoða töfluna hér að neðan til 

frekari glöggvunar: 

 

 2003 2004 2006 2007 

Munnleg greind  

(meðaltal 90-110) 

57   80 

Verkleg greind 

(meðaltal 90-110) 

119   140 

Málþroski/ 

málþroska tala  

(meðaltal 90-110) 

Málþroski 2-3 

árum á eftir 

jafnöldrum 

Málþroska-tala 

56 

Málþroska-tala 

49 

Seinþroski á 

málsviði 

Heyrnræn úrvinnsla Mjög slök: 

erfiðleikar með 

að fylgja 

fyrirmælum 

Skilningur á 

heilum 

setningum ekki 

sem skildi. 

 Erfiðleikar með 

skilning á 

hugtökum og 

munnlegri 

merkingu 

Sjálfsmynd Farin að sýna 

merki um 

viðkvæma 

sjálfsmynd 

  Aukin einkenni 

um kvíða og 

depurð. 

Samkvæmt þessum upplýsingum sem fengnar eru úr greiningum og skýrslum frá 

sérfræðingum er glöggt hægt að sjá að um er að ræða nemanda með mikinn misþroska, 

málþroskaröskun, erfiðleika við heyrnræna úrvinnslu og með veika sjálfsmynd. Þessi stúlka er í 

almennum skóla. 

4.2.4 Bekkurinn og aðstoð inni í bekk 
Nemendur bekkjarins eru 20 að Önnu meðtalinni og eiga þeir misauðvelt með nám. Anna er þó 

sú sem á hvað erfiðast í lestrarfögunum en hvað auðveldast með verklegar greinar, og er 

kennarinn duglegur að hrósa fyrir það sem vel gengur til að byggja upp sjálfstraust nemenda. 

Samkvæmt greiningu eru helstu veikleikar Önnu skilningur á hugtökum, munnleg (eða bókleg) 

merking, og vantar talsvert upp á orðaforða hennar. Samkvæmt viðtölum er hún sjálf mjög 
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jákvæð að allra mati og leggur stöðugt mikið á sig en lærir ekki í því samræmi. Móðir hennar 

telur baráttu Önnu snúast sífellt um að ná að fylgja bekknum eftir, en segir að sú barátta vinnst 

ekki af hennar hálfu. Önnu finnst gaman í skólanum, gaman að læra og að skrifa í skriftarbókina 

en telur sig ekki „mjög flinka“. Hún sagði í viðtali: „Mér finnast próf stundum erfið, af því að það 

er erfitt að lesa af prófablaðinu“, en sagði að sér fyndust verklegar greinar skemmtilegastar.  

 Í vettvangsathugun kom fram að í stafsetningu fær Anna upplesturinn á blaði fyrir framan 

sig, til að skrifa upp eftir, á meðan kennari les upp fyrir bekkinn. Stafsetning reynist henni erfið, 

svo þetta verkefni var nógu krefjandi til að halda henni upptekinni á meðan kennari las fyrir hina 

nemendur bekkjarins, en ekki svo erfitt að það virkaði letjandi. Hins vegar kom fram í 

atferlisskráningu í stærðfræði að Anna átti erfitt með einbeitinguna og skildi illa það sem kennari 

útskýrði yfir bekkinn. Anna snéri sér því á stólnum, nuddaði hausinn og geispaði og virtist engan 

veginn vera að fylgjast með eða ná því sem kennarinn var að útskýra (einslæg form). Sjálf sagði 

hún í viðtali að henni fyndist leiðinlegt þegar kennarinn talaði lengi, því hún skildi ekki allt sem 

hann væri að segja. Þegar kom að því að klippa út form var Anna vandvirk og einbeitt við verkið. 

Hins vegar átti hún mjög erfitt með að búa til myndir úr formunum síðar, en hún var ekki ein um 

það. Hún kíkti hjá sessunaut sínum, en skildi enn ekki hvernig hún ætti að fara að, fyrr en kennari 

kom til hennar, sýndi henni hvernig myndirnar ættu að vera og lét hana hafa léttari mynd til að 

vinna. Eftir það, þegar skilningnum var náð, gat Anna gert tvær aðrar myndir upp á eigin spýtur. 

Í öðrum stærðfræðitíma sat Anna með fýlusvip á andlitinu á meðan kennari útskýrði það sem 

gera átti, því hún hafði gleymt bókinni heima. Virtist hún vera ósátt við sjálfa sig fyrir það. Þegar 

kennari sagði að þeir sem hefðu gleymt bókinni yrðu að sækja aukabækurnar sínar, hreyfði Anna 

sig ekki. Kennari kom hins vegar með bókina sem Anna fletti fram og til baka dálítinn tíma, vann 

svo í henni í 2 mínútur áður en hún skipti yfir í lesskilningsverkefni sem kennari gaf henni leyfi 

til að vinna.  

Í bókmenntum sást greinilega hversu vel Anna getur svarað spurningum munnlega, þó 

henni reyndist mjög erfitt að koma þeim niður á svarblaðið sitt. Þegar kom að því að skrifa 

svörin, eftir að rætt hafði verið um söguna og Anna gefið munnleg svör eins og aðrir, kíkti Anna 

á svör sessunauts síns því hún átti svo erfitt með að svara skriflega. Eftir tímann skoðaði 

athugandi svarblað hennar, og var greinilegt hve erfitt hún á með skriflega tjáningu, því 

munnlegu svörin við sömu spurningum voru margfalt betri. 

Umsjónakennari Önnu segir að í samfélagsfræði hefði söguaðferðin verið nýtt og 

Þjóðminjasafnið heimsótt. Í kjölfarið fékk bekkurinn lánaða þófvinnukassa, matarkassa og 

leikfangakassa og var sagan því mjög lifandi fyrir nemendum.  
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Þessi lærdómur hentaði Önnu mjög vel, og stóð hún sig alveg ágætlega þegar 
hún fékk að læra með öðrum leiðum en lestri. Í kennslu sem þessari fær hún að 
blómstra, og sannar fyrir bekknum og sjálfri sér að það geta ekki allir verið jafn 
sterkir á öllum sviðum. 

 

Verkefni þessu tengd héngu uppi á vegg. Nemendur höfðu föndrað einstaklinga (dúkkulísur) frá 

fyrri tíð og skrifað sendibréf sem þeirra persóna átti að hafa sent til vinar. Konan sem Anna 

föndraði var mjög vel gerð, og leit út fyrir að vera jafnvel unnin af eldri nemanda heldur en hinar 

dúkkulísurnar, á meðan bréfið sem hékk við hlið hennar leit út fyrir að vera eftir barn sem væri 

mun yngra en höfundar hinna bréfanna.  

Með spjalli við Önnu finnst greinilega að enn vantar mikið upp á málþroska hennar, þrátt 

fyrir alla þá talkennslutíma sem hún hefur fengið, sérkennslutíma í málinu og aðstoð í skólanum. 

Sagði móðirin að hún gæti ekki ímyndað sér hvernig ástandið væri ef þau hefðu ekki flutt á 

höfuðborgarsvæðið og fengið alla þá aðstoð sem stúlkan hefur fengið undanfarin ár bæði inni í 

bekk og í sérkennslu. 

 

4.2.5 Hvert er öryggisnet nemandans? 
Eftir að Anna greindist fyrst með málröskun og síðar misþroska voru foreldrar hennar fræddir 

bæði um röskunina og hvað þeir gætu gert til að reyna að fyrirbyggja að röskunin hefði enn meiri 

áhrif á líf stúlkunnar. Móðirin segist hafa lesið allt sem hún hefur komist í til að fræðast um 

röskunina, og meðal annars kynnt sér skóla sem hafa sérdeildir fyrir börn með sérstakar 

námsþarfir og velt fyrir sér kostum og göllum slíkra skóla. Bestu upplýsingarnar um röskunina 

segist hún hafa fengið hjá Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins og hjá sálfræðingnum. Móðirin 

lagði mest upp úr að tala um það sem var að gerast til að auka orðaforða Önnu og nýta þannig 

minni hennar til að læra rétta uppbyggingu setninga. Að segja: „Ég er að leggja diska á borðið“ 

þegar sú athöfn fer fram, aðstoðaði Önnu við að læra nýjar setningar og auka orðaforðann.  

Samkvæmt bæði móður og kennurum eru mikil og góð samskipti milli heimilis og skóla, 

og virðist það veita Önnu mikið öryggi. Móðir hennar er alltaf með á hreinu hvað þurfi að læra 

heima og heldur utan um nám hennar. Umsjónakennarinn sendir heim bréf reglulega til að láta 

foreldrana vita hvernig gangi í skólanum en auk þess eru regluleg viðtöl eins og tíðkast í 

skólanum þar sem nemendur hitta kennarann með foreldrum sínum. Af viðtali við Önnu má sjá 

að hún treystir kennaranum sínum og leitar til hans ef eitthvað bjátar á, þrátt fyrir að hafa fengið 

nýjan kennara þegar hún byrjaði í 5. bekk síðastliðið haust. Einnig er samband hennar við 

sérkennara og talkennara afar gott.  
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Anna fær stuðning inni í bekk einu sinni í viku en fer í fjóra tíma á viku til sérkennara. 

Þar fyrir utan er hún með bekkjarfélögunum í náminu og sýndu vettvangsathuganir að hún fylgi 

þeim í flestum fögum þó oft séu aðrar kröfur gerðar til hennar en hinna. Í prófunum í janúar 2008 

fékk hún að sleppa nokkrum skriflegu prófanna, en tók önnur. Þá tók hún ekki sömu próf og 

bekkjarfélagarnir í málfræði og stafsetningu. Móðirin sagði að stúlkan hefði getað sýnt fram á 

mun meiri þekkingu ef hún hefði fengið að taka einhver prófanna munnlega og vonar að í næstu 

prófatíð verði það hægt.  

Til dæmis getur hún auðveldlega lært ljóð og flutt þau munnlega, en ef að hún 
þarf að sanna kunnáttu sína með því að skrifa ljóðið niður á blað er ekki víst að 
útkoman verði eins góð. 
 

4.2.6 Félagatengsl í skólanum 
Anna á nokkrar vinkonur í bekknum, og ekki er að sjá að hún sé útundan að neinu leyti. Í 

atferlisskráningu sást að hún spjallar jafn mikið við sessunaut sinn og aðrir nemendur gera, og 

tekur jafnt þátt í umræðum og aðrir nemendur bekkjarins. Hún virðist algjörlega ófeimin við að 

koma með sínar tillögur og sín svör, og ekki var að sjá að neinum þætti óeðlilegt þó annar 

nemandi í bekknum svaraði spurningu vitlaust eða misskildi það sem fram fór. Átti það ekki 

einungis við um Önnu, heldur virtist vera við líði almennt umburðarlyndi innan bekkjarins, þar 

sem hver og einn fær að vera hann sjálfur.  

Í frímínútum er Anna með bekkjarsystrum sínum auk annarra barna á svipuðum aldri, og 

segist hún hitta þessar sömu stelpur utan skóla. Þó er eins og hún treysti sér ekki til að fara og 

spyrja um þær eftir skóla, heldur segist hún bíða þess að einhver komi eða hringi í sig og biðji 

hana að leika við sig. Að fylgjast með Önnu á skólalóðinni gaf ekki þá mynd að hún væri eftir á í 

þroska. Stelpur bekkjarins eru mjög misjafnar í þroska eins og gengur og gerist á þessum aldri, 

og í leikjum með vinkonum sínum lítur Anna ekki út fyrir að eiga við þroskavanda.  

Anna er mjög listræn í sér og nýtast þeir hæfileikar oft í hópastarfi og einnig er hún mikill 

leikari í sér sem kemur sér vel þegar nemendur semja leikþætti í kringum námsefnið, t.d. þegar 

unnið er eftir söguaðferðinni. Sagði umsjónarkennarinn í viðtali að núna nýverið hefðu þau verið 

með hlutverkaleik tengdan því námsefni sem þá var verið í, og var Anna sú sem tók stjórnina í 

hópnum, lék eitt aðal hlutverkið og var sú eina sem ekki datt út úr sinni persónu fyrr en eftir að 

leikþættinum lauk.  

Samnemendur njóta góðs af hæfileikum hennar þegar kemur að hópastarfi, og er 
hún jafn virkur þátttakandi og hver annar hópmeðlimur. 
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Þegar unnið er í öðrum fögum er oft skipt í hópa eftir getu, og kröfurnar til hvers hóps því mis 

miklar.  

Ekki er því annað að sjá en að Önnu líði vel í skólanum og að hún sé hluti af heildinni. Þó 

sýnir hún, að sögn móður, þannig hegðun heima fyrir að ætla mætti að einhver vanlíðan sé byrgð 

inni sem brýst út í brjálæðisköstum þegar heim er komið, og notar hún þá setningar eins og að 

allt sé ómögulegt, engin sé góður við hana og að engum þyki vænt um hana. Lítur út fyrir að 

þarna séu einhverjar tilfinningar að brjótast um sem Anna nái ekki að vinna úr og kunni ekki að 

greina frá með eðlilegum hætti.  

4.2.7 Námslegt sjálfsmat Önnu 
Allir sem rætt var við sögðu að jákvæðni Önnu út í námið og skólann kæmi henni langt. Komið 

hefur þó fram í greiningum frá sérfræðingum og eins hafa kennarar skólans minnst á slaka 

sjálfsmynd hennar allt frá því að hún hóf skólagöngu. Kennari Önnu segir að hún hafi alltaf átt 

það til að bresta í grát þegar kröfurnar væru miklar og hún réði ekki við verkefnin. Nú sé hún 

hins vegar farin að segja frekar til þegar hún skilur ekki námsefnið eða finnst það of erfitt og hafi 

því þroskast mikið að því leyti undanfarið misseri. Í vettvangsathugun, atferlisskráningu og á 

myndbandsupptökum kom þó fram hvernig ákveðinn munnsvipur kom á Önnu þegar hún skildi 

ekki, og hvernig augabrúnirnar sigu niður, líkt og hún væri að berjast á móti því að  bresta í grát, 

þegar verkefnin voru krefjandi. Var það sérstaklega áberandi í stafsetningarprófi hjá sérkennara, 

þar sem Anna átti að skrifa orðið „ daginn “. Hún spurði kennarann hvort það væri d eða t í 

upphafi en kennarinn endurtók orðið án þess að segja henni svarið. Það tók Önnu mjög langan 

tíma að fást til að skrifa niður orðið eins og hún héldi að það ætti að vera og með ofangreindum 

svipbrigðum skrifaði hún „tæi“ á blaðið hjá sér.  

Umsjónarkennarinn telur að Önnu líði alls ekki illa í skólanum „enda er hún alltaf eins og 

engill; jákvæð og innileg.“ Hann segir að ekki sé annað að sjá en að henni líði vel enda falli hún 

vel í hópinn hjá samnemendum. Móðir Önnu er þessu ekki sammála þar sem að einhverjar 

innbyrgðar tilfinningar fá að brjótast út heima fyrir, og telur hún að það tengist minnimáttarkennd 

eða lágu sjálfsmati að einhverju leyti, „því hún er farin að finna sjálf hversu langt á eftir 

bekkjarfélögunum hún er.“ 

Sérkennari Önnu segir hana vera góðan nemenda sem vilji gera allt rétt og vel. Hún setji 

miklar kröfur á sjálfa sig og þannig nái hún í raun mikið lengra en hún hefur burði til. Þessar 

miklu kröfur um að standa sig gætu því einnig verið ástæða þeirrar vanlíðunar Önnu, þegar hún 

finnur að hún ræður ekki við að skila verki frá sér eins góðu og hún sjálf óskar sér. „Þegar 

kröfurnar verða miklar fer hún alveg í baklás“, segir sérkennarinn og segir að sjálfstraustið sé 
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ekki mikið í þeim þáttum sem snúa að hennar veikleikum. Hún treystir sér samt alltaf í það sem 

hún getur, eins og t.d. að leika í leikriti eða með handbrúður, og þar sýnir hún mikið öryggi. Lágt 

sjálfsmat í þeim þáttum sem reynast henni erfiðir smitast því ekki yfir á þá þætti sem hún getur 

leyst af hendi og var móðir hennar sammála því; „Hún veit að hún er góð í íþróttum og 

myndmennt þó hún sé slök á öðrum sviðum.“  

Þegar Anna er óörugg er hún gjörn á að spyrja kennarana og sérkennara og vill ekki reyna 

sjálf. Sérkennarinn segir að ef aðeins sé ýtt á hana, henni gefin vísbending eða örlítil hjálp geti 

hún leyst verkið. „Hún metur sig ekki eins góða eins og hún er.“ Sérkennarinn segir stúlkuna 

vera það mikið hugsandi að vel gæti verið að vantraustið sé komið til af því að hún finni að hún 

sé mun slakari en jafnaldrarnir í ákveðnum greinum. Hann segir að sér finnist óþarfi að pína hana 

í próf í þeim fögum sem ganga erfiðlega, þar sem að Anna taki það mjög inn á sig þegar illa 

gengur. Sérkennarinn segir að aðal verkefni sitt í vetur sé að efla málið og að efla sjálfstraust 

Önnu, með því að kenna henni að það sé í lagi að gera villur, og að enginn geti alltaf gert allt rétt.   

 

4.3 Gengur skóli fyrir alla upp? 
Skóli fyrir alla er stefna yfirvalda um að allir nemendur, óháð röskunum og erfiðleikum, fái nám 

inni í almennum bekk. Þetta segir sérkennarinn að hafi bæði kosti og galla í för með sér.  

T.d. er Anna félagslega sterk og nýtur sín í leikjum með bekkjarfélögunum. Ef 
hún væri í sérdeild með nokkrum öðrum sem væru á mismunandi aldri er ekki 
víst að félagslegi þátturinn fengi að blómstra líkt og hann gerir nú. Að þessu 
leyti er það kostur fyrir hana að vera í almennum bekk. En aftur á móti ef hún 
væri í sérdeild, fengi hún algjörlega einstaklingsmiðaða námskrá og væri ekkert 
að miða sig við krakkana í bekknum. Þó getur það haldið henni niðri að vera í 
sérdeild því það getur verið gott að hafa einhvern til að miða sig við, þó það 
megi alls ekki verða þannig að nemandanum fari að líða illa út af því. 
 

Sérkennarinn segist sveiflast mjög mikið til í þessum málum og að hann telji marga nemendur 

inni í bekkjum eiga frekar heima í sérdeild ef horft er á námslega þætti, en þegar litið er á 

félagslega þáttinn er ekki annað hægt en að bakka með það.  Bekkjarkennarinn sagði að í 

hverjum bekk séu margir mismunandi nemendur, hver með sínar þarfir, og svo þurfi líka að 

komast yfir ákveðið efni svo því miður sé ekki alltaf tími til að sinna hverjum og einum eins og 

til þarf. „Kennslustundin er oft þannig að maður þarf að koma ákveðnum hlutum frá sér.“  

Bekkjarkennarinn segir að aðstoð í skólanum og ábyggilega í skólum almennt fari mikið í 

það að fá óþekk börn, þau sem erfitt er að eiga við, til að vera eins og fólk, og telur það mikla 

synd, því þá sé minni tími eftir til að sinna öðrum sem þurfa aukna aðstoð.  
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Þau börn sem eiga erfitt uppdráttar og eiga í erfiðleikum, það er bara plat að 
það sé hægt að mæta þörfum þeirra fullkomlega. Það er bara ekki hægt.  
 

Kennarinn segir að ekki náist heldur að mæta þörfum sterkra nemenda að fullu, kennslan falli 

alltaf í einhverskonar meðalveg: „Í skóla fyrir alla munu ekki allir fá að njóta sín.“  

Kennarinn segir það alveg klárt að skóli fyrir alla sé voða fallegt orð, en ef kennari er 

með börn í bekknum með alls konar vandamál, bæði námslegan-, félagslegan- og hegðunarlegan 

vanda og í bekknum eru mjög dugleg börn og mjög þæg börn, þá muni alltaf einhver líða fyrir 

það „Við erum með börn með alls konar geðrænan og tilfinningalegan vanda sem við ráðum ekki 

við að mæta“ segir kennarinn. Hann telur aðal vandann vera hegðunarvandamál, og segir að fyrir 

þau vanti einhver úrræði, allt of mikill tími kennara fari í að eiga við nemendur með 

hegðunarvandamál. Hann telur að ef nemendum væri vísað annað eftir eitthvað ákveðið margar 

áminningar, myndu að minnsta kosti 15 af hverjum 20 nemendum með hegðunarvandamál geta 

hamið sig, og hegðunin væri ekki vandamál.  

Móðir stúlkunnar var sammála bæði sérkennaranum og bekkjarkennaranum að hægt væri 

að deila um hvort skóli fyrir alla reynist öllum börnum vel. Móðirin segir að gott væri fyrir Önnu 

að fá nám algjörlega við sitt hæfi, en á móti kæmi að það bitnaði á félagslega gildinu sem 

almennur bekkur hefur. Þó sagði hún að það væri erfitt sem móðir að horfa á barnið sitt í sífelldri 

baráttu við að ná hinum nemendunum, en ná þeim aldrei. „Ég veit að hún mun ekki ná þeim“ 

segir móðirin, „en ég verð að láta hana halda að hún nái.“  

 

4.4 Samantekt úr rannsókn 
Rannsóknin sýnir að námslegt sjálfsmat Önnu er í slakara lagi, og virðist vera að það sé vegna 

þess að hún beri sig saman við bekkjarfélagana. Einnig sýna niðurstöður að félagsleg staða 

hennar er sterk, svo líklega er sá kostur að mennta hana í sérdeild eða sérskóla ekki betri leið. 

Samt sem áður kemur fram að hún fái ekki alla þá aðstoð sem hún þyrfti, og að kennari telji sig 

ekki geta sinnt öllum nemendum bekkjarins eftir þeirra þörfum, þrátt fyrir að leggja sig allan 

fram við það. Því má segja að skóli fyrir alla sé besti kosturinn ef möguleiki væri til þess að sinna 

öllum nemendum eftir þeirra þörfum. 
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5. Umræða 

5.1  Málþroskinn 
Af niðurstöðum rannsóknar má sjá að Anna er yfir meðallagi í sjónrænni rökhugsun og 

útsjónarsemi en að hún sé með seinkaðan málþroska. Ef litið er á málþroskatölu frá því 2006, 

þegar Anna var á níunda ári, var hún ekki nema 49. Það þýðir að hún hafði ekki nema tæpan 

helming þess málþroska sem jafnaldrar hennar hafa. Þó kom fram í byrjun árs 2007, þegar Anna 

var á tíunda ári, að munnleg greind væri 80. Það er í lægri mörkum eðlilegrar greindar. Þar sem 

að tungumálið gefur okkur ótal möguleika við þekkingaröflun, geymslu þekkingar, 

þekkingarmiðlun og tjáskipti,113 má reikna með að málþroskinn, og málleg greind valdi Önnu 

miklum erfiðleikum í almennu námi. Mannlegt samfélag byggir einnig á því að fólk tali og skilji 

það tungumál sem talað er í umhverfi þess,114 og því miklar líkur á að málörðugleikarnir eigi eftir 

að hamla henni enn frekar í framtíðinni. Eins og fyrr segir hafa rannsóknir sýnt að tungumálið og 

samskipti við aðra hafa mikil áhrif á þróun vitsmunaþroskans115 og því skiptir miklu máli að allt 

sé gert til að efla málþroskann. Ef litið er á þá aðstoð sem í boði var í því bæjarfélagi sem 

fjölskylda Önnu bjó upphaflega, má sjá að greinilegra umbóta er þörf. Málörðugleikar barna í því 

sveitarfélagi, og annars staðar þar sem þjónustan er jafn fábrotin, koma líklega niður á 

vitsmunaþroska þeirra, lestrarfærni og almennu námi þegar í efri bekki grunnskólans er komið,116 

líkt og rætt var um i kaflanum um skólann og málþroskann. Mikilvægt er að málhömlun 

uppgötvist snemma og að barnið sé sent í greiningu um leið og grunur leikur á að um seinkaðan 

málþroska sé að ræða. Þá er einnig mjög mikilvægt að barnið fái viðeigandi og markvissa 

meðferð og þjónustu sem fyrst.117 Því er sorglegt til þess að hugsa að grunsemdir móðurinnar 

hafi verið þaggaðar niður til að byrja með, og enn verra til þess að hugsa hve fá úrræðin eru á 

landsbyggðinni ef marka má reynslusögu foreldranna sem þekkja fleiri í sömu aðstöðu. 

Ef litið er á orðaforðann einan og sér, má sjá að mikill munur er á orðaforða barna í 3. 

bekk og barna í 5. bekk, eða eins og fram kom í kaflanum um málþroska er nánast helmings 

munur á meðal fjölda þeirra orða sem börn kunna.118 Ef Anna er 2-3 árum á eftir sínum 

jafnöldrum í málþroska, má reikna með að orðaforði hennar sé aðeins um helmingur þess 

orðaforða sem meðal nemandi í bekknum er með. Þetta hlýtur að sjást á skriflegum prófum, þar 

sem hana vantar jafnvel orðaforðann til að koma hlutunum frá sér. Þar sem að orðaforðinn er 

                                                
113 Jónas G. Halldórsson [án ártals og blaðsíðutals] 
114 Jónas G. Halldórsson:[án ártals og blaðsíðutals] 
115 Eggen og Kauchak 2004:36, Goswami og Bryant: 2007:9 
116 Biemiller 1999:21-22 
117 Jónas G. Halldórsson:[án ártals og blaðsíðutals] 
118 Bee og Boyd 2004:215-216 
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slakur er málskilningur Önnu einnig slakur, og á hún erfitt með að meðtaka upplýsingar sem 

sagðar eru yfir allan bekkinn. Málörðugleikar Önnu koma því að öllum líkindum niður á námi 

hennar og valda henni erfiðleikum þegar hún nær ekki að fylgja eftir því námsefni sem kennt er 

yfir allan bekkinn. Ef litið er á þessa þætti má reikna með að Anna væri betur stödd námslega 

séð, væri hún í sérskóla eða sérdeild í grunnskóla heldur en inni í almennum bekk. Þó væri hægt 

að gera almennan bekk að betri kosti, hvað málþroskann varðar, með því að beita réttum 

kennsluaðferðum og réttri tjáningu. Eins og mælt var með, eftir greiningu hjá Greiningar- og 

ráðgjafastöð ríkisins árið 2003, væri mjög hjálplegt ef iðulega væru notaðar myndrænar 

vísbendingar og alltaf til stuðnings munnlegum boðskiptum. Ef því væri fylgt eftir, gengi Önnu 

líklega betur að fylgst með inni í kennslustund og það kæmi í veg fyrir óöryggið sem gæti 

skapast við það að skilja ekki það sem fram fer.  

 

5.2 Félagatengsl í skólanum 
Eðlilegur þroski félagsfærninnar er mjög mikilvægur, því sama hvað Anna gerir í framtíðinni 

mun hún þurfa að eiga í samskiptum við annað fólk. Félagsleg færni mótast með samskiptum við 

aðra, fullorðna og jafnaldra, en lærist ekki af sjálfu sér119 þó auka megi færnina með ýmsum 

hætti, t.d. kennslu í lífsleikni og umræðum um tilfinningaleg, siðferðisleg og samfélagsleg 

efni.120 Niðurstöður rannsóknar sýndu að Anna er mjög vel stödd félagslega í skólanum. Hún á 

vinkonur í bekknum sem hún leikur við í frímínútum, og hún spjallar við sessunaut sinn í tímum 

líkt og aðrir nemendur gera. Þessi sterka félagslega staða hjálpar líklega Önnu að komast í 

gegnum daginn, því mikil vanlíðan getur fylgt því að eiga ekki vini og hafa engan til að deila 

skoðunum og áhugamálum með. Sú vanlíðan gæti síðan leitt til slakari árangurs, 

einbeitingarskorts og annarra erfiðleika.121 Allir sem rætt var við sögðu, og sýndu niðurstöður 

vettvangsathugana og atferlisskráningar, að dugnaður Önnu komi henni langt. Hún er jákvæð út í 

skólann og námið og það hjálpar henni að ráða við verkefni sem, samkvæmt sérkennara, hún hafi 

ekki burði til að vinna. Má reikna með að góð félagsleg staða byggi undir þessa jákvæðni og 

þennan dugnað, sem kemur stúlkunni svona langt. Kennarar skólans hafa augljóslega staðið sig 

vel í að styrkja stöðu hvers nemenda innan bekkjarins með því að hrósa fyrir það sem vel gengur, 

og benda á kosti hvers einstaklings. Þetta hlýtur að skipta miklu máli, það að kennarinn bendi á 

jákvæðu hliðar nemanda með raskanir, líkt og annarra nemenda, í stað þess að afsaka hegðun 

                                                
119 Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005:140 
120 Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007:119 
121 Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005:128-129 
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þeirra eða benda á að nemandi sé öðruvísi en heildin. Bekkjarfélagarnir meta hæfileika Önnu því 

mikils og Anna er félagslega vel stödd í bekknum sínum, sem ýtir undir aukinn félagsþroska. 

  

5.3 Námslegt sjálfsmat Önnu 
Anna segir sjálf að hún sé ekki mjög flink í skólanum. Hún ber sig saman við bekkjarfélagana að 

einhverju leyti, og virðist það vera það sem dregur sjálfsmat hennar mest niður. Ef við skoðum 

þá niðurstöðu rannsókna sem segja að börn sem kennt er með yfirburðargreindum nemendum fái 

lægra sjálfsmat,122 má að öllum líkindum rekja lágt sjálfsmat Önnu til þess að hún sitji í tímum 

með nemendum sem eru meðalgreindir og afburðargreindir á meðan hún sjálf á í erfiðleikum 

með námið. Hún gerir miklar kröfur til sjálfrar sín, og sagði móðirin að hún sé í stanslausri 

baráttu við að ná bekkjarfélögunum í getu, en dragist hins vegar alltaf lengra aftur úr. Þ.a.l. tekur 

hún því mjög illa þegar henni gengur illa eða ef hún ræður ekki við verkefni. Greinilegt er að hún 

reynir að láti ekki á miklu bera þegar illa gengur í skólanum, og segist kennari ekki verða var við 

það að henni líði illa þegar erfiðlega gengur. Atferlisskráning sýndi samt sem áður ákveðin 

svipbrigði þegar hún glímdi við verkefni sem reyndust henni erfið, líkt og hún berðist gegn því 

að bresta í grát. Ef skoðuð er sú hegðun sem á sér stað heimafyrir (brjálæðisköst þar sem reiði og 

óhamingja brjótast fram og allt er vonlaust og allt ómögulegt) má draga þá ályktun að vanlíðan 

fylgi því að vera alltaf sú sem stendur verst námslega. Einnig hafa greiningar frá sálfræðingi sýnt 

að sífellt aukast einkenni um kvíða og depurð, og sjálfsímyndin verður slakari.123  Hvergi eru 

getgátur um ástæðu þessarar þróunar, en bendir ýmislegt til að það sé vegna slæmrar námslegrar 

stöðu.  

Þó má einnig benda á, að líkt og með félagslegu stöðuna, hlýtur það að spila stórt 

hlutverk í að byggja upp sjálfsmatið hversu duglegur kennari er að hrósa fyrir það sem vel 

gengur. Anna efast t.d. aldrei um hæfileika sína í myndlist, leiklist eða leikjum, þar sem að hún 

fær mikið hrós frá kennurum og samnemendum fyrir þá þætti, enda eru það hennar sterkustu 

hliðar. En námslegt sjálfsmat virðist vera að valda henni vanlíðan og erfiðleikum.  

 

5.4 Hvernig kennsla hentar Önnu?  
Ef skoðuð er kenning Piaget um að börn leitist alltaf eftir jafnvægi, ættu kennarar að velja efni 

sem byggir á skilningi nemenda og truflar jafnvægið nægilega mikið til að virka hvetjandi. Ef 

nemandi hefur ekki grunnþekkinguna sem þarf til að leysa verkefnið og hefur enga forþekkingu 

                                                
122 Gilovich ofl. 2006:193 
123 Sjá samantektartöflu úr kafla 3.2.3 
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til að laga verkefnið að, verður það yfirþyrmandi og virkar letjandi á nemandann. Piaget taldi líka 

að bein reynsla hefði mikil áhrif á þroska barna, þ.e. að nemendur bæru þekkingu sína saman og 

þróuðu hana þannig.124  

Piaget mælir því með að kennarar hafi þroskastöðu nemenda að leiðarljósi með því að: 

• Gefa tækifæri fyrir beina reynslu (upplifun) til að skilja óhlutbundin hugtök  

• Hjálpa nemendum að tengja hlutbundinn veruleika við óhlutbundinn veruleika 

• Gefa tækifæri á skoðanaskiptum (samskiptum) til að skilja betur og þroskast  

• Skapa námsreynslu sem þroskabrú yfir á þróaðri stig hugsunar125 

 

Einnig er hægt að líta á kenningu Vygotsky. Samkvæmt henni ætti kennarinn að veita verkefni 

sem hæfir svæði mögulegs þroska hvers barns til að stuðla að námi og þroska.126 
Samkvæmt Vygotsky ættu kennarar að  

• Veita námsreynslu í samræmi við menningu barnanna 

• Skapa aðstæður þar sem nemendur eiga samskipti 

• Hvetja börn til að nota tungumálið til að skýra skilning sinn 

• Skapa námstækifæri sem eru innan svæðis mögulegs þroska barna  

• Veita leiðbeinandi aðstoð til þess að efla nám127  

 
Báðar þessar kenningar, hvor með sínum hætti, segja það nauðsynlegt að verkefni nemenda séu 

hæfilega þung. Sé verkefnið fyrir ofan skilning nemanda, græðir hann ekkert á því, jafnvel þó 

hann fái aðstoð við það. Það þýðir að sé nemandi með skertan vitsmunaþroska, að vinna verkefni 

sem ætluð eru jafnöldrum hans, mun hann að öllum líkindum ekki hagnast neitt á náminu. Þ.a.l. 

verður skólinn að miða kennslu sína út frá fjölbreytileika einstaklinganna, þar sem hver nemandi 

fær verkefni við sitt hæfi. Anna þarf nám sem sniðið er að hennar þörfum, hún þarf verkefni sem 

byggja á hennar skilningi, og nýja vitneskju sem byggir á fyrri þekkingu hennar. Augljóslega er 

ekki hægt að kanna hvort þessar kröfur séu uppfylltar með jafn lítilli athugun og hér var gerð, en 

gaman væri að kanna hversu mikið af námsefninu hagnast henni.  

Hugmyndir um mismunandi námshætti og fjölgreindakenningu Gardners fela í sér að 

komið sé til móts við og þjálfaðir mismunandi eiginleika nemenda. Námshættir eru þá fjölbreyttir 

og námsreynsla nemenda skipulögð með það fyrir augum að þeir geti beitt þeim aðferðum við að 

læra sem henta þeim best. Ef verkefni byggja á vinnubrögðum sem nemandinn er ekki vanur að 
                                                
124 Bee og Boyd 2004:150 
125 Eggen og Kauchak 2004:51 
126 Eggen og Kauchak 2004:60 
127 Eggen og Kauchak 2004:58 
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nýta til náms, er hætt við að það verði honum torsótt og að hann fái ekki notið hæfileika sinna. Þó 

þarf að gæta þess að nemandi festist ekki í einni aðferð og skipuleggja námið þannig að það 

þroski þá eiginleika sem eru nemandanum ekki tamir og hann læri að nýta þá og styrkja. Þannig 

getur kennslan orðið árangursríkari og stuðlað að dýpri skilningi nemenda, veitt þeim ný tækifæri 

til náms sem byggja á þekkingu og viðurkenningu á þörfum þeirra, áhuga og hæfileikum og 

aukið þannig möguleika þeirra til að taka þátt innan kennslustofunnar.128 Kennari Önnu segir að 

söguaðferðin og lifandi kennsla henti henni best, þar sem hún fær að læra í gegnum leiklist, 

myndlist og sögur í stað lestrar úr kennslubókum. Þá má velta fyrir sér hvort nægilega mikið af 

námsefninu byggi á þessum kennsluaðferðum til að námið í almenna bekknum henti stúlku eins 

og Önnu. 

 

5.5 Niðurstaða umræðu 
Ef skóli fyrir alla á að henta stúlku eins og Önnu þarf að laga námið að hennar þörfum. Augljóst 

er að hvorki hafa kennarar menntun eða getu til að sinna öllum nemendum eftir þeirra þörfum, og 

allra síst þegar yfir 20 nemendur eru í einum bekk með margar mismunandi þarfir. Til að hver og 

einn fái þá kennslu sem honum henti best, þyrfti grunnskólinn jafnvel að taka leikskólann til 

fyrirmyndar og bæta inn starfsfólki í hverja skólastofu svo hægt væri að skipta nemendum upp í 

smærri hópa. Þá væru færri nemendur á hvern kennara og auðveldara að sinna hverjum og einum 

eftir þörfum hans. Þá kemur reyndar upp það vandamál að ekki eru til nægilega margir kennarar 

til að fylla allar þær stöður sem myndu skapast, svo ýmislegt þyrfti að gera til að kennarastarfið 

yrði eftirsóknarverðara. En ekki verður farið út í þá sálma hér í þessu verkefni. Einnig þyrfti fleiri 

sérkennara og sérfræðinga við skólanna, og ekki síst á landsbyggðinni, þar sem þjónusta fyrir 

nemendur með sérþarfir virðist vera í lágmarki, ef marka má reynslu foreldranna og þeirra 

foreldra sem þau sögðu hafa svipaða reynslu af skólakerfinu.  

Ef Anna fengi nám sem væri sniðið að hennar þörfum, er óhætt að segja að 

námsörðugleikar væri orð sem ekki væri hægt að tala um í sambandi við hennar nám.129 Hún er 

mjög sterk á sínum sterkum sviðum og ef þeir eiginleikar væru notaðar til að byggja upp 

þekkingu hennar í öðrum fræðum væri hún ekki verr stödd en aðrir nemendur. Þá væri sjálfsmat 

hennar einnig betra, þar sem hún væri að vinna að verkefnum sem væru aðeins nægilega 

krefjandi til að þroska skilning hennar á viðfangsefninu, en ekki yfirþyrmandi, letjandi og 

                                                
128 Rúnar Sigþórsson 2003: [án blaðsíðutals] 
129 Rósa Eggertsdóttir ofl. 2002:61 
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niðurbrjótandi eins og reikna má með að einhver verkefnanna séu, þegar hún er inni í 

kennslustofu með bekknum og fær sömu viðfangsefni og bekkjarfélagarnir.  

 

6. Lokaorð 
Hvert er námslegt sjálfsmat misþroska nemanda sem er í almennum bekk? Þetta var sú spurning 

sem ég lagði af stað með í rannsóknina og ætlaði mér að svara. Með þessari rannsókn er 

spurningunni aðeins svarað fyrir eina 10 ára stúlku, og má segja að í raun hafi ekkert komið á 

óvart hvað sjálfsmatið varðar. Stúlkan sýnir einkenni um lágt sjálfsmat samkvæmt gögnum 

sálfræðings, og skýrt kom fram í vettvangsathugun, atferlisskráningu og á myndbandsupptöku að 

augljós vanlíðan fylgi því að berjast við of þung verkefni. Anna virðist berjast gegn því að bresta 

í grát, bæði þegar viðfangsefni eru of erfið, og þegar skilningur hennar á því sem kennarinn segir 

er lítill. Börn með misþroska þurfa skýr fyrirmæli og því skiljanlegt að það valdi hugarangri 

nemanda þegar hann skilur ekki það sem fram fer í kennslustofunni.  

Með vinnunni í kringum þessa ritgerð hef ég dýpkað minn eigin skilning á þroskaferli 

barna og mikilvægi þess að hlúa eins vel að nemendum og mögulegt er til að stuðla að heilbrigðri 

sjálfsímynd og auknum þroska þeirra; þ.e. vitsmuna-, félags- og málþroska. Mörgu er þó enn 

ósvarað, því rannsókn sem þessi er allt of lítil í sniðum til að svara öllum þeim spurningum sem 

ég hafði í huga, og þeim sem hafa kviknað á meðan á skrifunum stóð. Gaman væri að gera 

viðameiri rannsókn til að sjá hvort niðurstöðurnar væru þær sömu fyrir önnur misþroska börn, 

bæði á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni, eða hvort Anna sé sérstakt dæmi sem á sér 

enga líka. Líklegt er að niðurstöðurnar yrðu fjölbreyttar þó niðurstaða þessarar rannsóknar hljóti 

að endurspegla niðurstöður fyrir einhverja þá nemendur með sérþarfir sem eru í almennum bekk.  

Sú kenning að sjálfsmat nemenda sé lægra þegar þeir eru í bekk með getumeiri 

nemendum, stangast á við þá hugmynd að skóli án aðgreiningar veiti öllum nemendum bestu 

námsreynsluna, og því væri gaman að skoða betur líðan nemenda með sérþarfir sem eru í 

almennum bekk. Í raun væri hægt að uppfylla báðar hugmyndirnar, ef nægur starfskraftur væri í 

boði til að skipta nemendum upp í hópa eftir getu í hverju fagi í grunnskólanum, þannig að hver 

nemandi inni með nemendum með svipaða getu í hverju fagi, og fengi þá aðstoð kennara sem 

hann þyrfti. Nemendum væri þá ekki raðað í bekki eftir getu, heldur í hverju fægi eða hverju 

viðfangsefni. Þannig gæti hver nemandi verið með sína eigin námskrá í almennum bekk, en samt 

sem áður unnið við hlið nemenda með svipaða getu. Því miður ná grunnskólarnir ekki að 

uppfylla kröfurnar um að sinna hverjum og einum eftir hans þörfum eins og staðan er í dag. 

Ég vona að í framtíðinni verði fjármunir sem lagðir eru í starf grunnskólanna nægilega 

miklir til að kennarar geti kallað á alla þá sérfræðiaðstoð sem þeir telji sig þurfa, starf kennarans 
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verði nógu eftirsóknarvert til að hægt sé að hafa fleiri en einn kennara inni í hverjum bekk í einu 

og að hver nemandi geti fengið nám byggt á eigin forsendum hvort sem það er í skóla fyrir alla 

eða í sérskóla.  
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Fylgiskjal 1 

Vettvangsathuganir 
Nemandinn inni í kennslustofu já nei 
Nemandi er virkur þátttakandi í hópastarfi 
 □ □ 

Nemandi þorir að segja eigin hugmyndir í samvinnu 
 □ □ 

Nemandi er einn í frjálsum tíma 
 □ □ 

Nemandi er virkur í leik með öðrum nemendum í frjálsum tíma 
 □ □ 

Nemandi spjallar við aðra inni í kennslustund 
 □ □ 

Nemandi er virkur í umræðum í bekk □ □ 
Nemandinn er jákvæður □ □ 
Nemandinn heldur sér auðveldlega við efnið  □ □ 
Nemandinn nær að fylgja öðrum nemendum eftir í umræðum □ □ 
Nemandinn nær að fylgja öðrum nemendum eftir í verkefnavinnu □ □ 
Nemandinn er oftast með annað námsefni en bekkjarfélagarnir □ □ 
Nemandi er með annað námsefni en bekkjarfélagarnir u.þ.b. helming 
þess tíma sem hann er inni í kennslustofu □ □ 
Nemandi er oftast með sama námsefni og bekkjarfélagarnir þegar 
hann er inni í kennslustofu □ □ 
Nemandi virðist ánægður þegar hann er tekin út úr tíma til að fara í 
sérkennslu □ □ 
 
 
Nemandinn í sérkennslu já nei 
Nemandi þorir að segja eigin skoðanir 
 □ □ 

Nemandi nefnir sínar hugmyndir □ □ 
Nemandi er hress og spjallar mikið 
 □ □ 

Nemandi er virkur í því sem hann gerir 
 □ □ 

Nemandinn heldur sér við efnið auðveldlega □ □ 
Nemandinn er jákvæður □ □ 
Virðist nemandi ánægður þegar hann þarf að fara til baka inn í 
kennslustofu □ □ 
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Fylgiskjal 2 
Atriði sem höfð voru í huga fyrir atferlisskráningu. Hvernig fer nemandi að: 
 
Nemandi sýnir jákvæð óformleg samskipti við aðra nemendur 

Nemandi sýnir neikvæð óformleg samskipti við aðra nemendur 

Nemandi sýnir frumkvæði að jákvæðum samskiptum 

Hegðun nemenda í formlegum samskiptum skipulögðum af kennara 

Hegðun nemanda á skólalóð í frímínútum 

Leikfélagar nemenda í frímínútum og samskipti við þá 

Samskipti nemandans við systkini 

Samskipti nemanda við foreldra  

Nemandinn þegar hann er einn með öðruvísi námsefni en bekkjarfélagarnir 

Nemandinn þegar hann glímir við krefjandi verkefni 
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Fylgiskjal 3 

Viðtal við bekkjarkennara 

Anna 
1. hvernig stelpa er Anna? 
2. hvernig nemandi er hún? 
3. hvernig stendur hún námslega séð miðað við jafnaldra? 
4. er til ferilmappa með verkum hennar sem ég get fengið að sjá? 
5. Get ég fengið afrit af einstaklingsnámskrá fyrir Önnu? 
6. hverjar hafa framfarirnar verið undanfarin ár? 

 

Stuðningur 
1. Hvaða stuðning fær Anna í almennri kennslu? 
2. hversu mikið er hún tekin út úr tíma? 
3. Er hún ánægð með stöðu sína (að fá aðstoð, vera tekin út úr tíma, vera með aðrar bækur 

en samnemendur o.s.frv.)? 

Félagatengsl 
1. Hversu stór er bekkurinn sem Anna er í? 
2. Hvernig stendur Anna félagslega innan bekkjarins? 
3. Veistu hverjum Anna er með í frímínútum (jafnöldrum, yngri eða eldri nemendum) 
4. Hversu virk er Anna í samvinnu/hópastarfi? 

 

Sjálfsímyndin 
1. Hvernig telur þú sjálfstraust Önnu vera? 
2. Hver eru viðhorf hennar til sjálfrar sín þegar að kemur að náminu? 
3. Hvað með öðrum þáttum, s.s. leiki og annað? 
4. vantreystir hún sér þegar hún fær krefjandi verkefni? 

 

Þitt starf 
1. Hver er þín starfslýsing og menntun? 
2. Hversu mikla aðstoð færð þú til að sinna nemendum með sérþarfir? 
3. Hvað finnst þér um “skóla fyrir alla”?  
4. Hvaða áhrif telur þú að nám í skóla fyrir alla hafi á börn með raskanir? 
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Fylgiskjal 4 

Viðtal við sérkennara 
 

Anna 
1. Hvernig nemandi er Anna? 
2. Hvernig er hún stödd námslega? 
3. Hverjir eru styrkir hennar? 
4. En veikleikar? 

 

Í sérkennslu 
1. Hvert er þitt hlutverk í námi Önnu? 
2. aðstoðar þú Önnu inni í kennslustofu líka? 
3. Hvað gerir hún í sérkennslu? 
4. Er Anna jákvæð út í námið? 
5. Er hún áhugasöm þegar hún er tekin út úr tíma? 

 

Sjálfsmynd 
1. Hvert er sjálfsmat Önnu? 
2. er hún jákvæð gagnvart sjálfri sér þegar kemur að námi? 
3. hefur sjálfsmynd Önnu áhrif á getu hennar og framkvæmd í náminu? 
5. Hvaða áhrif telur þú að nám í almennum bekk hafi á börn með raskanir? 
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Fylgiskjal 5 

Viðtal við foreldra 

Anna 

1. Getið þið sagt mér aðeins frá Önnu, hvernig stelpa er hún? 

2. Hvenær var hún fyrst greind með þroskaröskun? 

3. Hvert var ferlið sem fór af stað við greiningu? 

4. hvaða úrræði voru í boði þar sem þið bjugguð áður? 

5. teljið þið þjónustu við börn með sérþarfir ábótavant á landsbyggðinni? 

 

Þekking ykkar á röskuninni 

1. hversu vel voruð þið sem foreldrar frædd um þroskaröskun eftir fyrstu greiningu? 

2. hvaða þekkingar hafið þið aflað ykkur? 

3. hvar eða hvernig hafið þið fengið mestan fróðleik um röskunina? 

 

Aðstoð við Önnu vegna þroskaröskunarinnar 

1. hvað gerið þið sem foreldrar til að aðstoða Önnu vegna röskunarinnar? 

2. hvernig eru samskiptum heimilis, skóla og sérfræðinga háttað? 

 

Félagatengsl og sjálfsálit  
1. við hverja leikur Anna mest? 

2. hvert er viðhorf hennar til skólans og heimanámsins? 

3. Hvernig er sjálfsálit Önnu? Hefur það lagast eða versnað með aldrinum? 

6. Hvaða áhrif teljið þið að nám í skóla fyrir alla hafi á börn með raskanir? 
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Fylgiskjal 6 

Viðtal við Önnu 
 

Hver er Anna? 

1. viltu kynna þig í upptökutækið?  

2. Viltu segja mér aðeins frá þér? 

3. Hvað finnst þér skemmtilegast að gera? 

4. en hvað finnst þér leiðinlegast að gera? 

 

Sjálfsálit 

1. Ef ég bæði þig að nefna nokkra hluti sem þú ert góð í hvað myndir þú nefna? 

2. En hluti sem þú ert léleg í? 

 

Skólinn 

1. Hvernig líður þér í skólanum? 

2. Hvaða tímar finnast þér skemmtilegastir? 

3. en hvaða tímar eru leiðinlegastir? 

4. er gaman í frímínútum? 

5. við hverja leikur þú í frímínútum? 

6. er þér einhvern tíman  strítt í skólanum? 

7. hvar finnst þér best að læra? (sérkennurum eða í skólastofu) 

 

Eftir skóla 

1. Við hverja leikur þú eftir skóla? 

2. Hvernig gengur að læra heima? 

3. Ertu að æfa íþróttir eða eitthvað annað, hvernig gengur það? 

4. Hvað langar þig að verða þegar þú verður stór? 

 


