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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða hvert viðhorf foreldra fatlaðra barna 

sé til skóla án aðgreiningar. Gerð var eigindleg viðtalsrannsókn og er markmiðið 

með rannsókninni að koma upplifun, tilfinningum og reynslu foreldra fatlaðra 

barna til skóla án aðgreiningar á framfæri. Eftirfarandi rannsóknarspurning er 

höfð að leiðarljósi: “Hvert er viðhorf foreldra fatlaðra barna til skóla án 

aðgreiningar”.  

Við rannsókn þessa var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir sem 

byggjast á opnum viðtölum. Rætt var við foreldra barna með fatlanir og aflað 

frekari gagna úr skriflegum heimildum. Viðtölin voru þrjú og voru viðmælendur 

foreldrar  þriggja drengja með fatlanir.  

Tveir af drengjunum voru í almennum grunnskóla en einn hafði lokið 

grunnskólagöngu í sérdeild almenns grunnskóla. Stefna í menntamálum á Íslandi 

í dag er að skólar starfi samkvæmt stefnunni skóla án aðgreiningar en hún gengur 

út á að nemendur fái nám við hæfi og getu hvers og eins. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að samkvæmt upplifun foreldra sé ýmislegt 

ábótavant í skóla án aðgreiningar. Meðal annars  töldu foreldrar drengjanna 

vanta upp á félagslegt jafnræði, það er að segja að hafa valið um að eignast vini á 

jafningjagrundvelli.  Allir foreldarnir voru sammála um að mikið þroskabil hefði 

myndast á milli jafnaldra drengjanna í lok fjórða bekkjar.     
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni höfundar til BA- gráðu í Þroskaþjálfafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Viðfangsefni ritgerðarinnar er skóli án 

aðgreiningar og er vægi ritgerðar 10 einingar. Leiðsögukennarinn minn var Anna 

Björk Sverrisdóttir og fær hún þakkir fyrir góða leiðsögn og stuðning. 

 Vinnan við verkefnið var mjög gefandi og lærdómsrík. Vil ég þakka 

viðmælendum mínum fyrir að taka þátt í rannsókninni svo og fyrir að deila með 

mér reynslu þeirra og tilfinningum. Einnig vil ég þakka tengdamóður minni, 

Sigurjónu Scheving og vinkonum mínum, Söndru Ólafsdóttur, Þuríði Hearn og 

Ragnheiði Gunnarsdóttur fyrir yfirlestur á ritgerðinni. Vinum mínum og fjölskyldu 

fyrir að muna enn eftir mér og styðja mig, síðast en ekki síst vil ég þakka 

manninum mínum, Aroni Scheving Halldórssyni,  og dætrum okkar, Birgittu Lind, 

Söru Lind og Tinnu Lind, fyrir ómælda þolinmæði og skilning í minn garð.  
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Inngangur  

Þegar ég hóf nám í Þroskaþjálfafræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

stefndi hugur minn á að starfa innan skólakerfisins og var það einkum 

grunnskólinn sem heillaði mig. Frá því að hugtakið skóli án aðgreiningar varð til 

hafa viðhorf og skoðanir foreldra fatlaðra barna lítið verið rannsökuð og þess 

vegna vakti það áhuga minn hvert viðhorf þeirra til skóla án aðgreiningar væri. Ég 

tel það skipta miklu máli í þróun á skóla án aðgreiningar að raddir foreldra heyrist  

þar sem hamingja barnanna tekur mið af hamingju foreldranna og ánægju en auk 

þess hefur félagsleg staða barnanna mikið að segja um líðan þeirra.  

Þegar ég fór að huga að lokaverkefni fannst honum tilvalið að skoða 

hvernig foreldrar fatlaðra barna líta á skóla án aðgreiningar. Ég tel það skipta 

miklu máli að hlusta á allar þær raddir sem koma málinu við en ekki eingöngu 

raddir “sérfræðinganna og menntafólksins”. Ef hlustað er á alla þá sem tengjast 

málefninu og þær hugmyndir settar í einn pott gæti hin fullkomna rödd hljómað. 

Áhugi minn á viðhorfum foreldra til málefna skóla án aðgreiningar má rekja til 

þess að höfundur er  móðir en einnig til þess að hún telur  foreldrum fatlaðra 

barna hafa gefist lítill kostur á að tjá skoðanir sínar og upplifanir af stefnunni. Ég 

ákvað að leyfa röddum þessara foreldra að hljóma og því mun hann nota beinar 

tilvitnanir úr viðtölunum, þannig geta lesendur sjálfir lagt túlkun sína í 

rannsóknina.   

Rannsóknin er eigindleg þar sem tekin voru þrjú viðtöl við foreldra barna 

með fatlanir. Markmið mitt með þessari rannsókn er að koma á framfæri 

upplifun foreldra af skólagöngu barna sinna í skóla án aðgreiningar. Þó viðtölin 

séu of fá til að hafa gildi til yfirfærslu geta þau gefið innsýn inn í reynsluheim og 

tilfinningar foreldra fatlaðra barna sem eru í hinum almenna skóla þar sem allir 

eiga að sitja við sama borð. Slíkar upplýsingar eru mikilvægar þegar kemur að því 

að endurbæta og auka þjónustu við fötluð börn í skóla án aðgreiningar.  

Ritgerðin telur sjö kafla. Fyrsti kaflinn er fræðileg umfjöllun um skóla án 

aðgreiningar og lög og reglugerðir. Í þeirri umfjöllun er einnig komið inn á þau 

sérúrræði sem í boði eru. Í kafla tvö er farið inn á ólík sjónarhorn fötlunar. Þriðji 

kafli fjallar um hversu mikilvæg fjölskyldan er. Í fjórða kafla kemur fram hvaða 
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rannsóknarsnið er notað, hvernig framkvæmd rannsóknar fór fram auk hvernig 

úrvinnslunni var háttað einnig hvernig þátttakendur voru valdir í rannsóknina. Í 

fimmta og síðasta kafla kemur fram niðurstöður úr viðtölum við þátttakendur 

auk þess sem komið er inn á þemum rannsóknarinnar. Í lok ritgerðar eru 

umræður og lokaorð.  

1. Skóli án aðgreiningar 

 Á síðustu áratugum hafa aðstæður einstaklinga með fatlanir breyst. 

Einstaklingarnir notast við almenna þjónustu í samfélaginu en einnig taka þeir 

virkari þátt í félags- og atvinnumálum. Er þá til dæmis átt við að þeir sæki sömu 

skóla og aðrir samfélagsþegnar (Gretar L. Marinsósson, 2007).   

Samkvæmt lögum um grunnskóla er skólum á Íslandi skylt að taka við 

öllum börnum og koma til móts við þarfir þeirra og getu til menntunar. Stefnan 

kallast skóli án aðgreiningar eða skóli margbreytileikans. Skólarnir sjá sjálfir um 

að setja sér stefnu um hvernig eigi að bregðast við fjölbreytileikanum í námi 

nemenda. Dianne Ferguson lýsir skóla án aðgreiningar á þann veg að öll börn og 

unglingar séu virkir þátttakendur í samfélagi skólans, það teljist eðlilegt að vera 

með fjölbreytileika innan veggja skólans og að menntun nemendanna sé til 

fyrirmyndar þar sem námskráin sé skýr og þeir nemendur sem þess þurfa fái 

viðeigandi stuðning og aðstoð. Það felur í sér að skólinn endurskoði sína 

starfshætti svo nemendur geti starfað saman í margbreytilegum hópum (Gretar 

L. Marinósson, 2007).   

Menntastefnan skóli án aðgreiningar er takmörkunum háð vegna lítilla 

fjárveitinga og vegna þess á hversu fjölbreyttan hátt stefnan er túlkuð. Þó má 

rekja vandann að vissu leyti til þekkingarleysis kennara á málefninu auk þess hafa  

stjórnmálamenn ekki haft að leiðarljósi hagsmuni þeirra faghópa sem standa að 

málefnum einstaklinga með fatlanir.  Kennarar telja bekkina vera of fjölmenna, 

margir nemendur eiga við hegðunarvandamál og kennarar fái of litla aðstoð til að 

mæta þeim nemendum (Arthur Morthens og Gretar L. Marinósson, 2002).  

Meginstefna laga um grunnskóla var staðfest 2008 en fram að þeim tíma 

hafði þó verið unnið eftir stefnunni. Stefnan er að allir nemendur eigi að sækja 

nám í heimaskóla eins og kostur er, það er  að segja ef skólinn getur boðið 
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menntun við hæfi einstaklingsins. Þeir sem meta þarfir nemandans eru yfirleitt 

foreldrar, skólastjórnendur og sérfræðingar (Gretar L. Marinósson, 2002).  

 Árið 1974 voru sett grunnskólalög en í þeim kom fram að öllum börnum  

skuli tryggð skólavist. 1990 var reglugerð um sérkennslu sett fram og var þar 

vísað í að allir nemendur ættu að ganga í sinn heimaskóla. Í aðalnámskrá 

grunnskóla frá 1999 var sú krafa gerð að í almennum grunnskólum fengju 

nemendur menntun við sitt hæfi með tilliti til þeirra sérþarfa sem barnið byggi 

við (Gretar L. Marinósson, 2002). Í Aðalnámskrá grunnskólanna frá 2011 er farið 

að tala um skyldu grunnskólanna til að mennta öll börn á árangursríkan hátt 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Farið er eftir lögunum um rétt nemenda um 

nám við hæfi, bæði hvað varðar bóklegt nám en einnig verk- og listnám. 

Sveitarfélögunum ber skylda til þess að nemendur fái viðeigandi námstækifæri 

allt eftir þeirra þörfum, hvort sem um er að ræða líkamlega, sálarlega, félagslega 

eða tilfinningalega fötlun, allt eftir getu og þörfum einstaklingsins. Miðast þetta 

við öll börn óháð fötlun, veikindum eða greind en einnig á þetta við um 

minnihlutahópa sem og þau börn sem búa í afskekktum byggðarsamfélögum. 

Sveitarfélögin hafa ágætt sjálfstæði til að ákvarða og skipuleggja nám eftir 

aðstæðum og þörfum en þeim ber þó að fara eftir lögum um grunnskóla og 

aðalnámskrá grunnskólanna. Í lögum um grunnskóla (2008) og aðalnámskrá 

(2011) kemur fram að allir nemendur eigi rétt á að stunda nám í hverfisskóla án 

aðgreiningar, þessi lög eiga við alla skóla á grunnskólastigi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, Lög um grunnskóla, 2008).  

Nám í grunnskólum snúast um að efla alhliða þroska nemenda og virkni 

þeirra til þátttöku í samfélaginu og gera nemendur undirbúna undir þátttöku í 

atvinnulífinu og fyrir frekara námi á framhaldsstigi (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011).   

Þarfir nemenda er jafn mismunandi og fjöldi þeirra er. Hvert sveitafélag er 

skyldugt til að veita þeim nemendum sem eru með sérþarfir viðeigandi aðstoð í 

námi. Hvort sem það sé vegna fötlunar, lesörðugleika eða annarskonar 

heilsutengdan vanda. Ef mat foreldra og sérfræðinga skólans telja það henta 

nemandanum betur að stunda nám í sérskóla hafa þeir val um að sækja um 
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skólavist í sérskóla, bæði tímabundið en einnig fulla skólagöngu. Fer þetta allt 

eftir því sem hentar barninu best (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

 Þrátt fyrir skýra merkingu í lögum og reglugerðum virðist fáum skólum 

takast að vinna og setja upp starf sitt með þetta að leiðarljósi. Margar ástæður 

geta legið þar að baki líkt og fjárskortur, vanþekking, hræðsla og margt annað 

(Gretar L. Marinósson, 2002).  

Reynslan sýnir að í mörgum löndum innan Evrópu henti börnum með 

sérþarfir vel að vera í skóla án aðgreiningar. Við þessar aðstæður ná börn með 

sérþarfir mestum árangri, bæði í námi og félagslega. En þá víkur málinu að því 

hvaða  skólar eru sagðir vera án aðgreiningar. Sú skilgreining sem hefur verið sett 

fram hjá Evrópumiðstöðinni er svohljóðandi „....skólar þar sem nemendur með 

sérþarfir stunda að mestu nám samkvæmt námskrá í almennum bekkjum með 

jafnöldrum sínum sem ekki eru með sérþarfir“. Þó er erfitt að bera saman 

aðstæður á milli landa í Evrópu þar sem þau eru komin mislangt með þróun skóla 

án aðgreiningar auk þess sem úrræðin eru mismunandi. Öll lönd innan Evrópu 

styðjast þó við Salamancra yfirlýsinguna þegar kemur að stefnu í skóla án 

aðgreiningar (Kyriazopoulou og Weber, 2009). Flest lönd innan norðurlandanna 

hafa svipaða grundvallahugmynd þegar kemur að fötlun. Ísland er farin að líta 

meira á að umhverfið skapi fötlunina eftir aðstæðum hverju sinni líkt og kemur 

fram í norræna tengslaskilningnum (Rannveig Traustadóttir, 2003).   

Hægt er að líta á skóla án aðgreiningar á þann hátt að nemendur stundi 

nám á sama stað en stundi þó ekki sama nám og aðrir jafnaldrar þeirra. Þannig 

geti nemendur með sérþarfir stundað nám og fylgt skólanámskrá út frá þeirra 

þörfum og getu (Kyriazopoulou og Weber, 2009) .  

Á síðustu árum hefur greiningum barna fjölgað og er ástæðan mögulega 

sú að greiningartæknin hefur  þróast sem og að fleiri greiningaraðilar koma að 

málunum. Greining þarf að liggja fyrir svo barnið fái viðeigandi aðstoð í 

skólakerfinu. Viðeigandi aðstoð getur falist í stuðningi við nám. Einnig hefur 

börnum af erlendum uppruna fjölgað í skólakerfinu, börnin þurfa þá á aðstoð að 

halda til að komast inn í íslenskt samfélag, bæði hvað varðar tungumál og 

menningarlegan þátt. Í skóla án aðgreiningar hafa nemendur mismunandi 
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námsþarfir og fá þeir þar  af leiðandi einstaklingsmiðað nám sem hentar hverjum 

og einum (Ferguson, 2012).  

Í rannsókn Gretars L. Marinósson og fl. í Tálmar og tækifæri kemur fram 

að um helmingur foreldra hafa valið sérskóla fyrir fötluð börn sín. Ástæða fyrir 

valinu eru áhyggjur foreldra á félagslegum tengslum barna sinna, ótti foreldra á 

félagslegri einangrun barna sinna síðar meir . Foreldrar töldu börnin sækja sér 

félagskap á jafningjagrundvelli og að þau fengju þann félagskap í sérskóla. Einnig 

skiptir máli að hafa sterk félagsleg tengsl í upphafi skólagöngu, því fyrr sem 

börnin læra félagslega færni því mun meiri líkur eru á að þau viðhaldi henni 

(Gretar L. Marinósson, 2007). 

1.1. Lög og reglugerðir er varða skóla án aðgreiningar 

10. júní árið 1994 komu saman 92 ríkistjórnir og 25 alþjóðleg samtök í Salamanca 

á Spáni. Ástæða þessarar samkomu var alþjóðleg ráðstefna um menntun 

nemenda með sérþarfir. Þessar ríkistjórnir og samtök samþykktu Salamanca 

yfirlýsinguna. Í yfirlýsingunni kemur fram að menntun sé grunnréttur hvers og 

eins. Þrátt fyrir ólíkan uppruna, áhugamál, misjafnan hæfileika og ólíkar 

námsþarfir verði að taka tillit til þarfa og getu allra barna til náms og útfæra 

námsaðferðir eftir þörfum og getu nemenda. Í Salamanca yfirlýsingunni kemur 

einnig fram að hinn almenni skóli sé vettvangur til að breyta hugarfari barna til 

einstaklinga með fatlanir. Þannig breyta viðhorfum þjóðfélagsins og að lokum 

verði til skólinn án aðgreiningar. Með þessu sé hægt að veita öllum börnum 

menntun við hæfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1994). 

Það sama á við um í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem snýr að 

menntamálum. Til þess að réttur barna um menntun nái fram að ganga þarf 

grunnmenntun að vera skylda og vera án endurgjalds, á þann hátt gætu allir 

hlotið menntun óháð fjárhag og stétt. Aðildarríkin telja að menntun eigi að 

snúast um að undirbúa nemendur fyrir það að lifa ábyrgu lífi, vera 

umburðarlyndir og bera virðingu fyrir öðrum einstaklingum af ólíkum uppruna 

(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1992).  

Í grunnskólum eru nemendur með misjafnar þarfir sem skólanum ber að 

taka tillit til og koma til móts við. Þeir nemendur sem eiga við sérstaka 
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námsörðugleika að etja, eiga rétt á að viðeigandi námsmat sé lagt fyrir þá miðað 

við þarfir þeirra og getu. Námsmat getur falið meðal annars í sér lengri tíma í 

prófum, einstaklingsmiðuð próf, ýmis hjálpargögn og munnleg próf. Samkvæmt 

lögum um grunnskóla (2008) getur skólastjóri veitt nemendum undanþágu frá 

skyldunámi í ákveðnum námsgreinum en þá þarf að liggja mjög góð og gild 

ástæða fyrir slíkri ákvörðun. Vegna undanþágu fatlaðra nemenda skal ráðfæra sig 

við sérfræðinga sem koma að nemandanum. Í stað þeirra námsgreina sem 

undantekningin gildir fyrir er mikilvægt að nemandanum sé boðið annað fag sem 

hentar betur fyrir þann nemanda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Í lögum um grunnskóla frá árinu 2008 er í fyrsta sinn talað um rétt nemenda. Þar 

er talað um rétt nemenda til kennslu sem sé við hæfi hvers og eins og gert sé ráð 

fyrir misjöfnum þörfum en einnig að námsumhverfi sé hvetjandi og skólahúsnæði 

sé viðeigandi og henti þörfum nemenda (Lög um grunnskóla, 2008).  

Hvert sveitarfélag fyrir sig ber ábyrgð á að sérúrræði séu til staðar fyrir þá 

sem þess þurfa auk þess að sérfræðiþjónusta, mat á þörfum barna og eftirlit sé til 

staðar. Foreldrum hinsvegar ber að gæta hagsmuna barna sinna á 

skólaskyldualdri samkvæmt áðurnefndum lögum (Lög um grunnskóla, 2008). 

Lögin eru skýr um að allir nemendur eigi að geta verið í almennum 

grunnskóla, skólinn eigi að koma til móts við þarfir þeirra og getu. Þrátt fyrir það 

er til reglugerð um sérskóla og sérdeildir. Áður en nemandi fær inngöngu í 

sérskóla þá þarf að meta stöðu hans í námi og þroska. Matið er tekið með tilliti til 

heildar aðstæðna nemanda. Foreldrar ákveða síðan í framhaldi hvort þeir sæki 

um inngöngu og er það skólastjóri sérskólans sem tekur ákvörðun um inngöngu 

eftir að hafa farið yfir viðeigandi gögn (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í 

grunnskóla nr. 585/2010).  

1.2 Sérúrræði 

Enn í dag finnast sérdeildir innan almennu grunnskólanna en þeim hefur þó farið 

fækkandi. Í grunnskólum Reykjavíkur eru nokkrar sérdeildir sem allar hafa sitt 

hlutverk og þjónusta öll börn á Reykjavíkursvæðinu óháð búsetuhverfi. Í hverri 

deild eru um það bil sex til níu nemendur og þurfa foreldrar að sækja sérstaklega 

um þá deild sem þeir vilja. Því næst fer nefnd yfir umsóknir og ákvarðar hvaða 
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nemendur fái inngöngu (Reykjavíkurborg, e.d). Í Hafnarfirði er börnum með 

sérþarfir veittur stuðningur við nám til lengri eða skemmri tíma. Stuðningurinn er 

bæði veittur inni í bekk samhliða kennslu hjá öðrum nemendum, í 

sérkennslustofum ásamt öðrum sérkennslunemendum eða í sérdeildum sem eru 

innan ákveðinna skóla í Hafnarfirði. Þau börn sem fara í sérdeild eru metin út frá 

greiningu og þörfum. Eins og í Reykjavík þurfa foreldrar að sækja sérstaklega um 

að börn þeirra fái að stunda nám í sérdeilum skólanna (Hafnarfjörður, e.d). Í 

Kópavogi er öllum nemendum gert kleift að stunda nám í sínum heimaskóla og 

fái nám við sitt hæfi. Foreldrar geta þó sótt um skólavist í sérskóla ef um miklar 

og flóknar sérþarfir eru um að ræða. Einnig eru starfræktar sérdeildir, námsver 

og önnur sérúrræði sem eru til þess fallin að koma til móts við mismunandi þarfir 

nemenda (Kópavogsbær, e.d).  

Í dag eru tveir sérskólar starfandi í Reykjavík. Það eru Klettaskóli og 

Brúarskóli. Þessir skólar eru fyrir nemendur sem eiga ekki kost á að sækja 

almennan grunnskóla vegna fötlunar eða félagslegra- og hegðunarerfiðleika.  

 Árið 2011 sameinuðustu Öskjuhlíðaskóli og Safamýraskóli. Sameiginlegur 

skóli fékk nafnið Klettaskóli. Klettaskóli er sérskóli fyrir börn á grunnskólaaldri og 

í honum eru um eitt hundrað nemendur. Starfsfólk Klettaskóla veitir einnig 

ráðgjöf til kennara í almennum grunnskóla vegna náms barna með svipaðar 

sérþarfir og nemenda sem stunda nám við Klettskóla (Klettaskóli, e.d). Brúarskóli 

er einnig sérskóli. Hann er rekinn af Reykjavíkurborg og er fyrir nemendur í 4.-10. 

bekk. Skólinn er hugsaður sem skammtímalausn þar sem nemendur stundi þar 

nám í sex mánuði upp í eitt og hálft ár. Þeir nemendur sem sækja skólann eru 

börn sem eiga við geðrænan- og tilfinningavanda að stríða, einhverf börn og 

einnig börn sem eiga í félagslegum- og hegðunarerfiðleikum. Hluti nemenda eru 

börn í neyslu. Markmið skólans er að nemendur hans geti aftur stundað nám í 

almennum grunnskóla (Brúarskóli, e.d).  

1.3 Samantekt 

Með aukinni þekkingu og lagasetningu hefur börnum með fatlanir verið gert 

kleift að sækja menntun í hverfisskóla. Í lögum grunnskóla frá 2008 kemur fram 

að markmið grunnskóla sé að stuðla að því að þroska nemendur í samvinnu við 
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foreldra og ef foreldrar og/eða fagmenntað starfsfólk skólans telji barn ekki fá 

kennslu við hæfi sé möguleiki á að sækja um skólavist í sérskóla. Þrátt fyrir að 

lögin séu skýr þá hefur ekki tekist að koma til móts við öll börn í skóla án 

aðgreiningar því enn er að finna sérskóla og sérúrræði innan almennu 

grunnskólanna.   

Allir vilja eiga vini, flest okkar sækja í félagsskap einstaklinga sem við 

teljum vera jafningja okkar. Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram réttur barna til 

viðeigandi náms en ekkert kemur fram um að börn eigi rétt á að eignast félaga á 

sínum forsendum.  

2. Ólík sjónarhorn 

Mismunandi sjónarhorn eru á fötlun. Læknisfræðilega sjónarhornið var ríkjandi 

stóra hluta af 20. öldinni í hinum vestræna heimi. Með læknisfræðilegu 

sjónarhorni þá var litið á fötlun sem andstæðu þess að vera „eðlilegt“.  Allt fatlað 

fólk var talið „veikt“ og/eða „óeðlilegt“. Læknisfræðilega sjónarhornið leggur ríka 

áherslu á að finna út hver skerðingin er og hvernig eigi að „lækna“ hana. Talið er 

að fötlunin sé orsökin fyrir öllum erfiðleikum einstaklingsins en ekki er hugað að 

því að umhverfi og aðstæður hafi áhrif á þá erfiðleika sem við einstaklingnum 

blasir. Einnig hefur þetta sjónarhorn einkennst af því að fólk með fatlanir séu 

aðgreint frá ófötluðu fólki og hefur viðhorf samfélagsins litast af þeirri 

aðgreiningu (Rannveig Traustadóttir, 2003). Hægt er sjá tengingu við þetta 

sjónarhorn inn í almennum grunnskólum þar sem eru sérdeildir og börn með 

fatlanir eru aðgreind frá ófötluðu börnunum.  

Sjónarhorn endurhæfingarinnar er það sem kemst næst við sjónarhorn 

læknisfræðinnar. Fagfólk sem vinnur með einstaklingum með fatlanir hefur 

gjarnan stuðst við þetta sjónarhorn þar sem mikil áhersla er lögð á þjálfun, 

meðferðir og umönnun. Einnig er augum beint á hvernig megi finna skerðinguna, 

koma í veg fyrir hana, lagfæra og flokka. Þrátt fyrir að þessi sjónarhorn eigi margt 

sameiginlegt þá er þó munur á. Endurhæfingarsjónarhornið leggur áherslu á að 

viðkomandi geti lifað lífinu á sem eðlilegastan hátt en bendir þó á félagslega 

erfiðleika sem geta leitt til útskúfunar. Þetta sjónarhorn hefur þó haft mikil áhrif 

á þá þjónustu sem fólk með fatlanir hefur þurft á að halda, einnig þá þjónustu 
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sem ekki hefur verið kennd við sjónarhornið. Sú gagnrýni á  endurhæfingu að 

hæfing sé lagfæring ásamt því að hún sé heimtun á fyrri getu var mikil hér á árum 

áður. Breyting hefur orðið á markmiðum og skilningi á hæfingu og er talað um 

þátttöku, sjálfsákvarðanir og fólk með fatlanir hafi jöfn tækifæri og aðrir. Einnig 

hefur vægi umhverfis aukist og lögð er áhersla á að einstaklingurinn  sé 

þátttakandi og hafi áhrif á eigið líf og aðstæður (Rannveig Traustadóttir, 2003).  

Félagslega sjónarhornið leggur áherslur á að umhverfið skapi hindranir og 

að hluta skapi fötlunina. Þekktasta líkanið innan félagslegra sjónarhornsins er 

breska félagslega líkanið. Umhverfisaðstæður eins og aðgengi, fordómar og 

viðhorf sem tíðkast í samfélaginu hafa áhrif á líf fólks með fatlanir og tækifæri 

þess. Félagslega sjónarhornið lítur svo á að hindranir samfélagsins valdi 

félagslegri einangrun og hafi þar af leiðandi áhrif á það hvað fólk með fatlanir geti 

gert í lífinu. Helsta gagnrýni sem breska félagslega líkanið hefur fengið er að 

ákveðinn hluti fólks með skerðingu hafa ekki verið gerð góð skil og hagsmunir 

þeirra hafa verið takmarkaðir. Sá hópur sem átt er við er fólk með þroskahömlun, 

heyrnaskerðingu og fólk sem á við geðræna erfiðleika að stríða (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). Hindranir í daglegu lífi eru alstaðar. Hindranir í skólakerfinu 

þar sem einstaklingar hafa ekki val, eiga ekki möguleika á að eignast vini á 

jafningjagrundvelli. Mikill munur er á hvort einstaklingar eru andlega- eða 

líkamlega fatlaðir. Líkt og kemur fram hér að ofan þá hafa hagsmunir einstaklinga 

með greindarskerðingar ekki verið gerð góð skil. Sá hópur sem á hvað erfiðast 

með að mynda félagsleg tengsl eru einstaklingar með fatlanir. 

í kringum 1960 var í Noregi farið að nota eitt hugtak yfir allt fatlað fólk. 

Áður var notuð hugtök sem áttu við hvern hóp, semsagt blinda, heyrnalausa, 

þroskahamlaða og svo framvegis. Norræni tengslaskilningurinn hefur þrjár 

nálganir á fötlun. Sú fyrsta er að misræmi er á milli einstaklings og samfélags 

þegar kemur að fötlun. Einstaklingurinn er í raun ekki eðlilegur en staðreyndin er 

sú að umhverfið er ekki lagað að margbreytileika mankynsins. Önnur nálgunin er 

sú að fötlunin er bundin aðstæðum hverju sinni, til dæmis er heyrnalaus 

einstaklingur ekki fatlaður þegar hann les bækur, einstaklingur sem er lamaður 

fyrir neðan mitti er ekki fatlaður þegar hann skrifar ritgerð og svo framvegis. Á 

þennan hátt er fötlun einstaklingsins háð því hvort umhverfið valdi skerðingu. 
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Þriðja nálgunin er að fötlun sé afstæð. Mikið bil er á því hvort fólk sé með 

þroskahömlun. Notast er við mat á greindarvísitölu og er viðmiðið á milli 50 og 85 

en í raun er erfitt að skilgreina fólk eftir tölu. Til að hægt sé að fá 

sérkennsluþjónustu þá er ekki horft á fötlunina sjálfa heldur snúast hlutirnir um 

læknisfræðilegar greiningar (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

3. Mikilvægi fjölskyldunnar  

Þegar foreldrar eignast fatlað barn upplifa þeir gjarnan óvissu um hvað framtíðin 

ber í skauti, bæði fyrir barnið en einnig fjölskylduna. Fjölskyldur upplifa miklar 

breytingar sem þarf að aðlagast og sættast við. Í lífi hvers barns er fjölskyldan 

einn af mikilvægustu klettunum. Foreldrar þekkja barnið sitt best, bæði hvað 

varðar þarfir og hegðun. Stuðningur við fjölskyldu fatlaðra barna þarf að miðast 

af gildi fjölskyldunnar (Bryndís Halldórsdóttir, Jóna G. Ingólfsdóttir, Stefán J. 

Hreiðarsson og Tryggvi Sigurðsson, 2008).  

Þegar taka á ákvarðanir um þarfir einstaklingsins og fjölskyldunnar þá er 

fjölskyldan sú sem er mikilvægust í ákvarðanatökunni til að meta eigin þarfir hvað 

varðar þjónustu. Einnig er mikilvægt að gott samstarf sé á milli fagfólks og 

fjölskyldunnar, að fagfólkið ljái þeim eyra og taki mið af þeirra skoðunum og 

væntingum (Bryndís Halldórsdóttir og fl., 2008).  

Fjölskyldur eru í ýmsum formum, allar eiga það sameiginlegt að hafa 

forréttindi til að bera ábyrgð og valda ákveðnum hlutverkum. Í ljósi þess að 

fjölskyldan telst einn af mikilvægustu þáttum í lífi flestra barna þá verða 

fagaðildar að gæta þess að skilgreina fjölskyldur fatlaðra barna ekki á einn veg 

heldur meta hverja fjölskyldu fyrir sig, með þarfir þeirra í huga (Brown og Brown, 

2004). 

Það er vond tilfinning þegar ekki er tekið mark á manns eigin upplifun og 

þekkingu. Þátttakendur rannsóknarinnar upplifðu að ráðamenn hlustuðu ekki á 

þeirra raddir og tilfinningar. Óskir þeirra um inngöngu í sérskóla var hafnað á 

þeim grundvelli að drengirnir væru ekki nógu fatlaðir út frá mati á 

greindavísitölu. Í norræna tengslaskilningnum er rætt um hvað fötlun sé og hvað 

sé skerðing, oft sé munur á þegar óskað er eftir þjónustu. Þjónusta fæst ekki fyrr 

en læknisfræðileg greining liggur að baki en ekki er horft til félagslegra þátta. 
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Foreldrar þessara tveggja drengja höfðu bakland frá skóla þeirra sem studdu þá 

ákvörðun að sækja um inngöngu í sérskóla og fengu þessir foreldrar áheyrn þar.  

4.  Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Hér verður sagt frá rannsóknaraðferðum, framkvæmd rannsóknar, markmiðum 

og rannsóknarspurningu. Einnig verður sagt frá vali á þátttakendum, á hvaða hátt 

þeir voru valdir og hvernig gekk að nálgast þá. Þá verður gerð grein fyrir 

siðferðislegum áskorunum við gerð rannsóknarinnar. Í lok kaflans verður 

samantekt. 

4.1 Rannsóknarsnið 

Til eru ýmsar rannsóknarleiðir en rannsóknir eru gerðar til að sjá hlutina út frá 

ákveðnum sjónarhornum og eru gjarnan mælanlegir. Það var um miðja 

tuttugustu öldina sem vísindamenn fóru að nálgast rannsóknarefnin á 

félagslegan hátt. Þeir hættu að reyna að mæla sannleikann og fóru þess í stað að 

setja sig í spor einstaklinga, reyna að skilja reynslu þeirra og upplifun. Þessi 

aðferð hefur fengið nafnið eigindleg rannsóknaraðferð en með henni er betra að 

finna einstaklingsbundið mynstur (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Margar aðferðir falla undir eigindlega rannsóknaraðferð. Sú aðferð sem 

hér er notast við er opin viðtöl eða óstöðluð einstaklingsviðtöl. Með opnum 

viðtölum er átt við að umræðuefnið er ákveðið en innihald viðtalsins ekki. Í 

slíkum viðtölum er vítt umræðuefni sem spannar tilfinningar, hegðun, hugsanir, 

vonir og væntingar ásamt því sem þátttakandinn telur mikilvægt (Helga 

Jónsdóttir, 2003).   

Í þessu verkefni var notast við eigindlega rannsóknaraðferð og byggist 

hún á viðtölum við foreldra barna með fatlanir. Markmiðið með þessari rannsókn 

er að koma skoðunum, reynslu og tilfinningum foreldra barna með fatlanir í skóla 

án aðgreiningar á framfæri. Með því að skoða viðhorf foreldrana getur það gefið 

skólunum og ráðamönnum þjóðarinnar tækifæri til að endurskoða uppsetningu á 

skóla án aðgreiningar, auka fjármagn og fjölga fagfólki í grunnskólunum og 

ennfremur að auka tækifærin til jákvæðra breytinga. 
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4.2 Viðtöl sem rannsóknarsnið 

Viðtöl eru mjög mikilvæg við öflun gagna. Þau eru félagsleg þar sem viðmælandi 

tjáir rannsakanda hugsanir sínar, tilfinningar, væntingar og svo framvegis. 

Mikilvægt er að notast við viðtöl þegar skoðuð er bein reynsla fólks af skólum, 

heilsu og samskiptum. Með því að taka viðtöl er hægt að rýna inn í sjónarhól 

viðmælendanna og fá vitneskju um þeirra reynsluheim. Með óbeinum viðtölum 

verður persónulegra samband á milli rannsakanda og þátttakanda. Mikilvægt er 

að bera virðingu fyrir þátttakandanum, auka traust og hafa samræður á 

grundvelli jafnréttis en einnig skiptir miklu máli að hafa heiðaleika og einlægni að 

leiðarljósi. Til þess að ná sem árangursríkustum viðtölum er mikilvægt að nota 

virka hlustun. Virk hlustun er þegar rannsakandi hefur færni til að lesa í 

tilfinningar viðmælanda og tjáningu hans og getur þannig endurspeglað 

þátttakandann. Til að geta notað virka hlustun þarf rannsakandinn að vera á 

sömu línu og þátttakandinn. Þáttur í virki hlustun er að rannsakandi tjái sig með 

líkamanum t.d. með því að brosa, kinka kolli eða á annan virkan hátt (Helga 

Jónsdóttir, 2003).  

 Umræður í viðtölunum geta verið ólíkar innihalds þrátt fyrir að vera í 

sömu rannsókn. Er það vegna þess að fólk tjáir sig mismikið en í viðtölunum er 

einnig verið að leita eftir fjölbreytilegri reynslu og ólíkum viðhorfum. Útkoma úr 

viðtölunum getur farið eftir því á hvaða hátt rannsakandinn nálgast 

þátttakendur, er þá átt við á hvaða hátt rannsakandinn hefur samband við 

þátttakendur, hvort tímasetning henti, hvernig rannsakandi kynnir sig og svo 

framvegis. Mikilvægt er að rannsakandi sýni þátttakanda og hans reynslu áhuga 

og virðingu.  

Viðtöl eru gjarnan tekin upp á upptökutæki eða myndbandsupptöku, eftir 

viðtalið er það vélritað upp frá orði til orðs (Helga Jónsdóttir, 2003). Með þessari 

rannsóknaraðferð gefst þátttakendum færi á að koma á framfæri sínum 

skoðunum, tilfinningum og reynslu á skóla án aðgreiningar.  
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4.3 Framkvæmd rannsóknarinnar, úrvinnsla gagna og trúverðugleiki 

Um miðjan janúar 2013 hafði höfundur samband við foreldra þriggja barna með 

fatlanir og bað þá um að taka þátt í rannsókn sem höfundur væri að gera vegna 

BA-verkefnis. Allir foreldrarnir tóku vel í þá bón höfundar.  

Höfundur tók þrenn viðtöl og voru þau öll tekin heima hjá þátttakendum. 

Hvert viðtal var um 45 mínúta langt. Viðtölin voru afslappandi og má kannski 

rekja það til þess að þau voru tekin heima hjá þátttakendum að þeirra ósk og í 

þeirra daglega umhverfi. Allir einstaklingarnir áttu auðvelt með að tjá sig um 

málefnið enda miklar og sterkar skoðanir sem þeir höfðu á því.     

Viðtölin voru opin með það að leiðarljósi að fá reynslu þeirra upp á 

yfirborðið. Þó svo að viðtölin væru opin hafði rannsakandi spurningar til 

hliðsjónar til að styðjast við en gaf þátttakendum tækifæri til að svara og segja frá 

reynslu sinni eins vel og þeir vildu og gátu.  

Þegar litið er til félagslegar kenningar um eigindlegar rannsóknir þá gefur 

það auga leið að ekki er hægt að lesa hið eina rétta svar út úr 

rannsóknargögnum. Rannsóknin getur verið túlkuð á marga vegu og fer það eftir 

því hver er að horfa og frá hvaða sjónarhorni. Viðmið fyrir góðri rannsókn 

samkvæmt Lincoln og Guba voru 4 meginþættir, það að hún hafi trúverðugleika, 

yfirfærslugildi, traustleika og möguleika á staðfestingu. Til þess að sýna fram á 

trúverðugleika í eigindlegum rannsóknum þarf að sýna fram á að niðurstöðurnar 

standist. Til að kanna það þarf að afla upplýsinga frá fleiri aðilum og notast 

jafnvel við fleiri en eina aðferð (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).   

 Eftir að rannsakandi tók upp viðtölin skrifaði hann þau upp eins og þau 

komu fyrir í upptökunni. Einnig punktaði rannsakandi niður vangaveltur hans um 

það sem hann taldi mikilvægt eða honum þótti áhugavert. Meginþemum voru 

fljót að koma í ljós enda voru þetta þættir sem komu ítrekað fram í viðtölunum. 

Meginþemum voru val á skóla, fagmenntun starfsfólks og félagslegur þroski. Mun 

höfundur fara frekar í þemum síðar í ritgerðinni.  
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4.4 Siðfræði í rannsóknum 

Siðfræðihluti rannsókna er ekki síður mikilvægur en aðferðafræðiþátturinn. Miklu 

máli skiptir að skaða ekki þátttakendur og fá upplýst samþykki frá þátttakendum 

(Sigurður Kristinsson, 2003).  

Rannsakandi útbjó upplýst samþykki (sjá viðauka) sem hann fékk síðan 

undirritað af þeim einstaklingum sem rannsakandi tók viðtölin við. Jafnframt 

gerði rannsakandi þeim grein fyrir tilgangi og eðli rannsóknarinnar og að þeir 

hefðu fullan rétt til að hætta við þátttöku í rannsókninni. Einnig hét rannsakandi 

þátttakendum fullum trúnaði og nafnleynd við úrvinnslu gagna og að gögnunum 

yrði eytt hið fyrsta.  

4.5. Val á þátttakendum 

Rannsakandi notaðist við markvist úrtak við tvo af þremur viðmælendum.  

Rannsakandi  taldi ákveðna einstaklinga henta vel í úrtakið en einnig vegna þess 

að rannsakandi þekkti viðmælendur.  Þriðji aðilinn var valinn með veltiúrtaki þar 

sem rannsakandi fékk ábendinu frá öðum aðila um að þátttakandi hentaði vel í 

slíka rannsókn (Kath Browne, 2002). 

Allir þátttakendur eru foreldrar barna með fötlun. Allir þátttakendurnir 

voru tilbúnir til að taka þátt í rannsókninni og segja mér sögu sína. 

 Rannsakandi ákvað að taka viðtöl við tvenna foreldra sem áttu börn í 

almennum grunnskóla á höfuðborgarasvæðinu auk þess sem hann tók viðtal við 

foreldra drengs sem hafði lokið námi við almennan grunnskóla. Eingöngu 

foreldrar drengja tóku þátt í rannsókninni en sú ákvörðun var ekki meðvituð.   

4.6 Þátttakendur  

Viðmælendur mínir voru Hafþór og Alma, foreldrar Dóra sem er drengur í 6.bekk. 

Jón og Dísa, foreldrar Emils en Emil hefur lokið grunnskólagöngu. Og svo voru 

það Hjalti og Bára, foreldrar Kalla en Kalli er í 5. bekk. Nöfnum einstaklinganna 

sem og öðrum persónulegum upplýsingum hefur verið breytt. Drengirnir þrír búa 

allir með báðum foreldrum og hafa sterkt fjölskyldunet á baki sér.  

 Rannsakandi kynntist foreldrum Dóra þegar rannsakandi var unglingur og 

vann með pabba hans. Þau tóku mjög vel í beiðni rannsakanda um þátttöku í 
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rannsókninni. Dóri á tvær systur, aðra eldri og hina yngri en hann. Foreldrar hans 

lýsa honum sem jákvæðum, hressum og kátum drengi.     

 Foreldrar Emils voru einnig mjög jákvæðir en kynni mín af foreldrum hans 

eru þau að móðir hans vinnur með eiginmanni mínum. Emil og dóttir mín eru líka 

saman í ákveðinni íþróttagrein. Emil á eina yngri systur.  

 Foreldrar Kalla þekkti rannsakandi ekki áður en fékk ábendingu frá frænku 

sinni um að ræða við þá. Kalli á tvö yngri systkini. Foreldrar hans tóku vel í 

fyrirspurnina og voru líkt og aðrir foreldrar í þessu verkefni mjög jákvæðir fyrir 

þessari rannsókn.            

Eins og kemur fram í inngangi þessarar rannsóknar, hefur hún ekki 

yfirfærslugildi til að færa yfir á heildina en henni er ætlað að koma viðhorfum og 

reynslu foreldra þessara barna á framfæri þar sem sjaldan hefur verið rætt um þá 

hlið á skóla án aðgreiningar. 

5. Niðurstöður úr viðtölum foreldra  

Í þessum kafla mun rannsakandi fjalla um niðurstöður rannsóknarinnar og túlkun 

úr viðtölum við foreldra. Niðurstöðurnar eru unnar út frá meginþemum með 

rannsóknaspurninguna „Hvert er viðhorf foreldra fatlaðra barna til skóla án 

aðgreiningar?“  að leiðarljósi. Markmið höfundar með rannsókninni er að auka 

mátt foreldra til að koma sínum skoðunum á framfæri. Þemun í þessari rannsókn 

eru fagmenntun, val á skóla og félagslegur þroski, en þemum voru fljót að koma í 

ljós enda komu þessir þættir margoft upp í viðtölunum.  

5.1 Fagmenntun starfsfólks 

Að mati viðmælenda töldu þeir að það vantaði fleira fagmenntað starfsfólk inn í 

hinn almenna grunnskóla. Áttu viðmælendur þá við þroskaþjálfa, iðjuþjálfa og 

talþjálfa. 

Í reglugerð nr. 585 um nemendur með sérþarfir kemur fram að í skóla án 

aðgreiningar eigi að koma til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda með 

félagslegt réttlæti og lýðræði í huga en einnig manngildi. Í skólunum á að vera 

sérmenntað starfsfólk sem veitir börnum með sérþarfir stuðning í námi og 
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jafnframt veiti grunnskólakennurum ráðgjöf. Fagaðilar eru m.a. þroskaþjálfar, 

sérkennarar og sálfræðingar (Reglugerð nr. 585/2010).  

Ekkert foreldranna var  óánægt með skólann sjálfan. Þeir töldu kennara   

vera að gera sitt besta úr því sem þeir hefðu en ekki væri hægt að ætlast til meira 

af þeim. Erfitt væri að halda uppi kennslu í bekk með 25 börnum, hvað þá þegar 

börn með þroskaskerðingar væru í bekknum sem þyrftu meiri aðstoð en 

kennarinn fengu eftirvill litla aðstoð. Foreldrar Emils töldu stefnu skóla án 

aðgreiningar valda meiri skaða en gagni fyrir þau börn sem þyrftu á aðstoð að 

halda. Faðir Emils heldur áfram:  

.... ef þú dælir út einstaklingum út í bekkina sem þurfa á aðstoð 

að halda þá valda þeir truflun þvert á þeir valda truflun til þeirra 

sem skora ekki nógu hátt til að fá aðstoð en þyrftu virkilega á 

aðstoð kennara að halda eða þeirra sem eru inn í bekknum. Á 

meðan fatlaði nemandinn kemur inn og þarf á gríðarlegri 

aðstoð að halda eða eru jafnvel með truflun, það er þetta sem 

við óttuðumst mest, það yrði bætt of mikið inn í bekkina og 

kennarar hefðu ekki möguleika á að aðstoða alla. Það yrði bara 

of mikið álag á alla, hvort sem um væri að ræða kennara eða 

nemendur. 

Foreldrar Emils töldu það ekki skipta máli hvort fleiri kennarar yrðu settir í 

bekkinn heldur væri truflunin alltaf til staðar. Emil var í skóla þar sem var 

sérdeild, þau voru mjög ánægð með skólann og starfsfólkið enda hafi það verið 

vel menntað og með mikla reynslu á bakinu.  

Foreldrar Dóra töluðu um að fötlunarfræði þyrfti að vera skyldufag í námi 

kennara. Þar sem kennarar hefðu ekki almenna þekkingu hvernig ætti að koma til 

móts við þarfir og getu fatlaðra barna. Ef kennarinn hefði þessa þekkingu væri 

það vegna þess að hann hefði persónulega reynslu af einstaklingum með fötlun. 

Faðir Emils segir:  

það er ekkert hægt að taka svona skóla án aðgreiningar upp úr 

vasanum og skella því á borðið og byrja, þetta hlýtur að þurfa 

einhvern farveg við undirbúning þar sem það hlýtur að þurfa að 
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byrja á kennurum sem munu starfa með þessum krökkum, 

meðan það er valfag í kennaranámi, að fötlunarfræði sé valfag 

þá ertu ekki að byggja upp starfsfólk til að taka á móti fötluðum 

börnum inn í almennum skólum. 

Foreldrar Kalla tóku í sama streng, þau töldu að almennt væri gott starfsfólk sem 

hefði viljann að vopni en það kæmi líka fyrir að starfsfólk treysti sér ekki til þess 

að taka við Kalla. Þau töldu það vera vegna vanþekkingar og reynsluleysis. Móðir 

Kalla fær orðið: 

Í fyrsta bekk var Kalli með frábæran kennara, hana Hörpu en 

þegar hún fór í fæðingarorlof þá fékk hann nýjan kennara. Sú 

kona var ekki tilbúin fyrir Kalla sko, fljótlega gafst hún upp og 

Kalli var settur í annan bekk, sem reyndar hentaði honum betur 

þar sem vel var tekið á móti honum og hann fékk tækifæri á að 

byrja upp á nýtt.  

Menntun kennara eru á meistaraprófs stigi. Tekið er fram að mikilvægt sé að góð 

tenging er á milli kennarafræða og menntunar í kennslugreinum/fagsviðum. Með 

breyttum áherslum þarf menntun kennara að vera í sífelli endurskoðun. Markmið 

laga um grunnskóla sem snýr að skóla fyrir alla er að það sé jafn réttur til 

skólagöngu og menntunar, er sá réttur miðaður að þörfum einstaklingsins 

(Skólastefna KÍ 2011-2014, 2011). Ekki kemur fram í upplýsingum um menntun 

kennara að þeir þurfi að sækja menntun eða fræðslu um frávik barna. Þó geta 

þeir sótt valáfanga sem snúa að frávikum.  

Það hefur orðið fjölgun af þroskaþjálfum inn í menntakerfinu. 

Þroskaþjálfar starfa eftir lögum og reglugerðum um málaflokk fatlaðra. 

Þroskaþjálfar hafa ávalt hagsmuni einstaklingsins með fötlunina að leiðarljósi, 

bæði hvað varðar að bæta velferð og lífsgæði hans. Þroskaþjálfar eru fagmenn 

sem hafa menntað sig sérstaklega til að vinna með einstaklingum með 

skerðingar. Þeir vinna faglega en einnig á persónulegum nótum. Faglegi þátturinn 

snýr að fagmenntuninni sem þroskaþjálfar hafa hlotið en persónulegi þátturinn 

er vegna gildismatanna, reynslunnar og viðhorfsins til starfsins og 

skjólstæðinganna. Þroskaþjálfar tileinka sér strauma og stefnur sem eru við lýði 
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hverju sinni en hafa ávalt hagsmuni fólks að leiðarljósi. Þeir miðla þekkingu sinni 

og móta þær nýjungar sem eru í þjónustunni. Einn af stórum þáttum í starfi 

þroskaþjálfa er réttindabarátta og réttindagæsla, þannig berjast þeir fyrir 

bættum kjörum fólks með fatlanir til betri lífsskilyrða og tækifæra í lífinu. 

Þroskaþjálfar koma að stefnumótun og umræðum í samfélaginu og geta þannig 

haft áhrif á þróun viðhorfa til þjónustunotenda til hins betra en einnig til að auka 

færni þeirra og efla skilning fólks á aðstæðum þeirra sem búa við skerðingu 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). Það getur skipt miklu fyrir börn með fatlanir að 

þroskaþjálfi starfi í skólanum þeirra. Aðallega þegar kemur að barráttu og auka 

skilnings fólks á þörfum og getu barnsins en einnig að efla færni þess og 

sjálfsákvörðunarrétt.  

5.2 Val á skóla 

Þegar Dóri var að hefja grunnskólagöngu sína bauðst honum að fara í Klettaskóla. 

Foreldrar hans ákváðu að gefa honum tækifæri til að fara í almennan grunnskóla 

fyrstu fjögur árin. Þau voru meðvituð um að mikið þroskabil væri á milli fjórða og 

fimmta bekkjar og þau töldu sig vita að Dóri myndi dragast aftur úr jafnöldrum 

sínum. Ákvörðun þeirra að setja Dóra í almennan grunnskóla byggðist á því að 

þau vildu að hann lærði að þekkja umhverfi sitt en einnig að krakkarnir í hverfinu 

kynntust honum. Þegar fjögur ár voru liðin frá því að Dóri byrjaði í fyrsta bekk var 

staðreyndin sú, líkt og foreldrarnir töldu í upphafi, að þroskabilið var orðið mjög 

mikið. Móðir hans segir: 

.....hann er að einangrast núna en hann myndi kannski ekki gera 

það í Klettaskóla. Eins og núna að við vitum að hann á vini þar, 

hann hefur farið með þeim í sumarbúðir síðustu 5 árin.  

 Dóri á enga samleið með jafnöldrum sínum og er farin að einangrast í almenna 

grunnskólanum. Foreldrar hans sóttu  um skólavist fyrir hann í Klettaskóla en 

fengu synjun á þeim forsendum að Dóri falli ekki undir inntökuskilyrði 

Klettaskóla. Þeir telja mikilvægt að hafa val um hvort þeir velji að setja Dóra í 

sérskóla eða í almennan grunnskóla. Faðir Dóra segir:  

http://www.throska.is/?c=webpage&id=42
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Val, þú veist að mér finnst ótrúlegt að núna að í næstum fimm 

ár eru börn eins og Dóri búin að vera skyldug að vera í skóla 

sem þeim líður ekkert vel í og það er ekkert hægt að gera í því. 

Emil bauðst líka að fara í Öskjuhlíðarskóla (Klettaskóla) en foreldrar hans töldu 

sérdeild henta honum betur. Þeir töldu sig hafa verið mjög heppin með starfsfólk 

og þá aðstoð sem Emil fékk í skólanum. Þótt þeir  byggju í hverfinu þá þurftu þeir 

að berjast fyrir því að hann fengi inngöngu í skólann. Þrátt fyrir að hann væri í 

sérdeild hafði hann tækifæri til að vera inni í bekk með jafnöldrunum í ákveðnum 

fögum. Foreldrar hans höfðu orð á því hversu mikilvægt væri að eiga val. Að 

kennarar geti valið að setja nemanda í sérkennslu eða sérdeild í tiltekin tíma, eftir 

þörfum nemandans en einnig að foreldrar eigi val um að setja barnið sitt í 

sérskóla. Móðir hans segir:  

Krakkar þroskast mishratt og misjafnt og einn er undan í þessu 

og annar þremur árum eftir í hinu. Þau eru bara krakkar þú veist 

hvernig þetta getur verið. Þau þurfa bara að fá að klára sinn 

þroska og gera það ekkert endilega jafnt. En þú spurðir hvernig 

við vildum sjá skóla án aðgreiningar í dag. Ég segi eins og þetta 

var þar að segja að þú hefur allt í boði, það eru til sérdeildir, 

það eru til sérskólar og það er gífurlega mikilvægt. 

Foreldrar Kalla sögðu að þeir hefðu ekki átt neitt val. Þeir hefðu ekki íhugað að 

setja hann í sérskóla fyrr en hann var kominn í fjórða bekk en þá hefði hann ekki 

fallið undir inntökureglur Klettaskóla. Faðir hans hefur orðið: 

Hann fór reyndar í Brúarskóla í sex mánuði í fjórða bekk þar 

sem hann átti í miklum erfiðleikum með skap og honum leið 

ekkert allt of vel. Hann hafði mjög gott af því að fara þangað og 

það gengur miklu betur í dag hjá honum. En hann á frekar 

heima í sérskóla, hann á enga vini og líður ekkert vel, þú veist.  

Í lögum um grunnskóla kemur fram að grunnskólinn eigi að stuðla að góðu 

samstarfi við heimilin til að hægt sé meðal annars að tryggja velferð nemenda 

(Lög um grunnskóla, 2008). Þar sem foreldrar þekkja börnin sín best eru þau 
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líklegust til að geta metið hver velferð barnsins þeirra er, hvað henti þeim best og 

hver sé ákjósanlegasti möguleikinn fyrir barnið þeirra. Foreldrar hafa val um að 

sækja um inngöngu í sérdeild í sveitarfélaginu fyrir barnið sitt, óháð búsetu en 

gjarnan eru sérdeildir eða námsver inn í hinum almenna grunnskóla.  

5.3 Félagslegur þroski 

Foreldrar Dóra sögðu að hann teldi alla sem væru góðir við hann vera vini hans. 

En Dóri kæmi heim eftir skóla og hefði ekkert að gera. Hann færi stundum út til 

að finna einhvern til að leika við en svo kæmi hann eftir klukkutíma hágrátandi 

þar sem enginn væri heima eða gæti leikið. Þau sögðu að það væri einn drengur 

sem kæmi kannski tvisvar til þrisvar á ári og spyrði eftir Dóra. Móðir hans segir:  

Það sem er kannski erfiðast við skóla án aðgreiningar er að í 

lögunum í þessari stefnu er talað um skóli án aðgreiningar að þú 

eigir jafnan rétt til kennslu, átt að fá kennslu, viðeigandi námsefni 

og fleiri atrið og félagslegt jafnrétti og félagslegan stuðning hvernig 

er það hægt þegar einn fatlaður einstaklingur í skólanum getur ekki 

fylgt krökkunum á þeirra félagslega leveli, þú getur aldrei búið til 

eitthvað umhverfi fyrir krakkana, skólinn getur ekki búið til vini. 

Ein af ástæðum þess að foreldrar Dóra sóttu um inngöngu fyrir hann í Klettaskóla 

voru félagslegar aðstæður Dóra. Faðir hans segir: 

.....bara að þetta er aðallega að styrkja hann félagslega og finna 

kannski hans styrkleika en frekar til að byggja frekar ofan á það og 

til þess að hafa hann meira funkerandi einstakling, eignast vini, 

hann eignast ekkert vini í þessu umhverfi sem hann er í dag. 

Foreldrar Kalla sögðu að hann stæði ekki vel félagslega. Hann væri búinn að 

brenna sig út í horn vegna erfiðrar hegðunar. Krakkarnir áttuðu sig ekki alltaf á 

honum og einnig  væri hann ókurteis við þau. Þeim fannst þó mjög mikilvægt að 

efla félagsleg samskipti Kalla þar sem þau teldu það mun mikilvægara en 

námsárangur hans. Faðir hans segir: 
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Kalli á enga vini, hann kemur alltaf einn heim úr skólanum og enginn 

spyr eftir honum, þú veist svoleiðis gerist þegar börn lemja alla eða 

eru brúkandi munn. Krakkarnir nenna því ekkert en svo er líka 

félagsþroskinn ekkert góður, ég hugsa að hann sé alveg nokkrum 

árum á eftir, kannski svona þrem til fjórum.  

Kalli eignaðist vini í sérdeildinni sem hann hefur samband við enn í dag. Hann átti 

enga samleið með krökkunum í almenna bekknum en foreldrar hans tóku þá 

ákvörðun að ýta ekki á eftir samskiptum milli Kalla og hinna krakkanna. Hvorki að 

þrýsta á Kalla né hina krakkana. Foreldrar Kalla sögðu frá því að fyrir stuttu hefði 

Kalli farið á bekkjarmót, honum hafi verið vel tekið þar og krakkarnir hafi fylgst 

með afrekum hans í íþróttinni sem hann stundar. Foreldrar hans töldu að þau 

jákvæðu samskipti sem væru á milli Kalla og bekkjarsystkina hans væru vegna 

þess að þau hefðu ekki þröngvað fram félagslegum samskiptum. Faðir hans segir:  

.....það má líka kannski segja að við vorum ekki að flækja þessi mál 

beint, við vorum ekki að reyna að búa til vini eða bjóða heim, þetta 

var alveg stefna sem við tókum. 

Félagslegur þroski er ekki síður mikilvægur en annar þroski. Í bókinni Tálmar og 

tækifæri er talað um að skólar þurfi að aðstoða nemendur við að stofna til 

félagslegra samskipta og vinskapar (Gretar L. Marinósson, 2007).  

 Öll erum við ólík en flest okkar eiga það sameiginlegt að velja okkur vini 

og félaga á jafningja grunni. Valið getur verið út frá áhugamálum, sameiginlegri 

vinnu eða námi og þroska hvers og eins.  

5.4. Samantekt 

Í þessum kafla var meginþemum rannsóknarinnar gerð skil ásamt reynslu, 

tilfinningum og upplifun viðmælendanna. Viðmælendur mínir búa allir á 

höfuðborgarasvæðinu en þó ekki í sömu bæjarfélögum. Þrátt fyrir ólíkan 

bakgrunn þátttakenda þá var reynsla þeirra af grunnskólagöngu barna þeirra og 

upplifun á margan hátt lík. Þátttakendur voru allir á sama máli um að ekki væri 

nóg val í menntamálum barna með sérþarfir. Foreldrar þeirra nemenda sem enn 

voru í grunnskólum töldu aukið bil myndast í þroska barnanna á þeim aldri er þau 
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færast milli skólastiga. Allir foreldrarnir töldu að ekki væri hægt að búa til vini 

fyrir börnin sín og þar af leiðandi fyndist þeim réttlátt að börnin hefðu val um að 

eignast vini á jafnréttisgrundvelli og það val tengdist því að geta valið skóla fyrir 

þau. Má þar nefna að foreldrar eins af drengjunum sögðu frá því að hann væri 

eini drengurinn í skólanum með þroskaskerðingu og hefði þar af lútandi ekki 

félagslega jafningja til að leita til eða kynnast.  

Það vantaði ekki upp á velvild starfsfólks enda töluðu allir foreldrar um að 

starfsfólkið vildi gera allt það sem það gæti til að koma í til móts við nemendurna. 

Þó töldu foreldrar að börnin þeirra tilheyrðu í raun sérdeild en ekki hinum 

almenna bekk. Kennslan færi að mestu fram í sérherbergi og í raun væru börnin 

það lítið inn í almennum bekk að varla væri hægt að kalla þetta skóla án 

aðgreiningar þar sem börnin væru í raun aðgreind frá heildinni.   

6. Umræður 

Í kringum menntakerfið eru ýmis lög og reglugerðir. Lög um grunnskóla eru skýr, 

þar kemur fram að allir eigi rétt á menntun við hæfi í almennu grunnskóla. 

Rannsakandi velti þó fyrir mér hvort reglugerðir líkt og um sérkennslu og 

sérúrræði séu settar fram til að ekki þurfi að fara eftir lögunum að fullu. Treysta 

stjórnvöld sér ekki til þess að standa með lögunum? Geta skólarnir ekki framfylgt 

þeim að fullu? Áður en stefna líkt og skóli án aðgreiningar er sett fram er 

undirbúningur mikilvægur og að mörgu þarf að huga. Eftir að rannsakandi  kynnti 

sér stefnuna, tók viðtöl við foreldra fatlaðra barna sá hann að lítið samræmi er á 

milli stefnunnar skóla án aðgreiningar og þess sem gerist í menntakerfinu okkar. 

Að höfundi virðist hefur stefnunni skóla án aðgreiningar verið hent fram án mikils 

undirbúnings. Kennarar og annað starfsfólk var ekki undirbúið undir allt það litróf 

af nemendum sem prýðir skólakerfið. Kennaramenntun hefur ekki breyst og má 

þá nefna að þeir fái ekki menntun í frávikum barna nema að þeirra eigin val og 

frumkvæði (Gretar L. Marinósson, 2007). Allir þátttakendur rannsóknarinnar 

töldu að fagmenntun starfsfólks væri mikilvæg. Það að starfsfólk hafi þekkingu í 

frávikum barna og kunnáttu í starfi með börnum með fatlanir.  

Sú staðreynda sem blasti fyrir foreldrum þessara einstaklinga hvað varðar 

félagslega stöðu þeirra var grátleg. Viðmælendur rannsakanda töluðu um að ekki 
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væri hægt að kaupa vini fyrir börnin sín og enginn hafði lagt í það að þrýsta á 

samskipti á milli bekkjarfélaga, hvorki þrýsting á barnið með fötlunina né 

ófötluðu bekkjarfélagana. Foreldrar Emils töldu reyndar það hafa haft jákvæðar 

afleiðingar að þau skyldu hafa farið þá leið. Nefndu þau það sem dæmi þegar 

Emil fór á bekkjarendurfund og allir samnemendur hans tóku honum vel. Þau 

höfðu fylgst með íþróttaafrekum hans í gegnum tíðina. Foreldrar Dóra og Kalla 

töldu að þeir væru betur settir félagslega í sérskóla þar sem þeir ættu vini þar, en 

þeir hefðu kynnst þeim í sumarbúðum í Reykjadal. Öll töldu þau félagslega þörf 

barnanna mikla og væri félagsleg staða mun mikilvægari en sú bóklega. Þó er 

lögð mun meiri áhersla á bóklega menntun í grunnskólunum en að félagslegri 

menntun.  

Læknisfræðilega sjónarhornið er enn ríkjandi, hugsanlega má rekja það til 

vanþekkingar og fordóma sem leynast í samfélaginu, þá á höfundur við sú 

staðreynd að margir telji einstaklinga með fatlanir vera óeðlilega. Þó má ekki 

gleyma að þetta sjónarhorn er mikilvægt þegar kemur að því að finna út hver 

skerðingin er því þjónustan er ekki veitt nema að fyrir liggi greining. 

Læknisfræðilega sjónarhornið er þó of þröngt til að líta yfir heildina og sjá að 

umhverfi og aðstæður hvers og eins spila inn í hversu mikið „fatlaður“ 

einstaklingurinn er. Ekki má gleyma þeirri stigma/stimplun sem einstaklingar með 

fatlanir verða fyrir að hálfu samfélagsins og þar af leiðandi verða aðgreind frá 

heildinni. Gjarnan er notast við endurhæfingarsjónarhornið í grunnskólunum. Þar 

er lögð áhersla á að veita barninu þjálfun þannig að barnið geti tekið þátt í 

almennu skólastarfi meðal jafnaldra, efla sjálfsákvörðunarrétt og þannig auka 

líkurnar á jöfnum tækifærum fatlaðra og ófatlaðra. Sú sýn sem félagslega 

sjónarhornið byggir á er að umhverfið skapi hindranirnar. Á margan hátt er margt 

til í þeirri hugsjón. Má þar skoða skólanna þar sem ekki alltaf er gert ráð fyrir 

einstaklingum með fatlanir. Bæði hvað varðar stuðning, þekkingu og fjármagn. Þó 

staldra höfundur við þegar talað er um að samfélagið valdi félagslegri einangrun. 

Mikill munur er á hvort fólk sé líkamlega fatlað eða hvort einstaklingarnir eru 

með þroskaskerðingar. Höfundur tekur því undir þá gagnrýni sem breska 

félagslega líkanið hefur fengið um að ekki hafi verið gerð góð skil á hagsmunum 
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þeirra sem hafa þroskahömlun, heyrnaskerðingu og geðræna fatlanir (Rannveig 

Traustadóttir, 2003).  

 Norræni tengslaskilningurinn er sá skilningur á fötlun sem viðgengst á 

norðurlöndunum. Í honum er bent á þá staðreynd að einstaklingar með fötlun fái 

ekki viðeigandi aðstoð innan velferða- og sérkennsluþjónustunnar nema að hafa 

læknisfræðilega greiningu. Einnig er komið inn á þá staðreynd að einstaklingur 

með fötlun er ekki alltaf fatlaður, fer það alveg eftir umhverfinu. Tildæmis er 

blindur maður ekki fatlaður þegar hann talar í síma eða hreyfihamlaði 

nemandinn er ekki fatlaður í bóklegum fögum. Hugsanlega væri hægt að útbúa 

hið fullkomna sjónarhorn ef þessum sjónarhornum væri blandað saman. 

Læknisfræðilega sjónarhornið myndi greina einstaklinganna og þannig fengju þeir 

viðeigandi þjónustu, bæði hvað varðar læknisþjónustu og einnig almenna 

þjónustu í skólakerfinu. Endurhæfingarsjónarhornið myndi efla 

sjálfsákvörðunarrétt með því að ýta undir styrkleika barnsins á þann veg að 

barnið standi á jafnréttisgrunni. Félagslega sjónarhornið sem bendir á þær 

hindranir í samfélaginu sem valda einstaklingunum með fatlanir erfiðleikum, 

hvort sem um er að ræða innan menntakerfisins eða í hinu daglega lífi innan 

samfélagsins. Norræni tengslaskilningurinn bendir á að einstaklingar með 

skerðingar eru ekki fatlaðir nema í þeim aðstæðum sem gera þá fatlaða.  

Stefnan skóli án aðgreiningar er falleg hugmynd á blaði en til þess að hún 

virki sem skyldi þarf margt að breytast. Fyrsta sem þarf að breytast er menntun 

kennara, einnig þarf að auka fjarmagn inn í skólakerfið og bæta við þverfaglegu 

starfi innan menntakerfisins. Þverfaglegi hópurinn gæti meðal annars spannað 

þroskaþjálfa, iðjuþjálfa, talþjálfa og aðra tengda fagaðila.  
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7. Lokaorð 

Vinnan við þessa rannsókn var áhugaverð og lærdómsrík. Sú reynsla, fræðsla og 

þekking sem rannsakandi fékk við vinnslu á þessu verkefni mun fylgja 

rannsakanda í starfi um ókomna tíð og jafnvel hafa þau áhrif á áhuga 

rannsakanda á málefninu og að rannsakandinn muni berjast fyrir bættum hag og 

vali foreldra sem eru í þeirri stöðu að fá ekkert val.  

Í þessari rannsókn var leitast við svara því hvert viðhorf foreldra fatlaðra 

barna væri til skóla án aðgreiningar. Rannsakandi telur að skoðun viðmælenda 

hafi komið fram og þrátt fyrir eins og áður hafi komið fram að viðtölin séu of fá til 

að hægt sé að yfirfæra gildin yfir á heildina gefi þau samt ábendingar um að of 

langt bil hafi myndast á milli stefnu og framkvæmdar. Eftir að hafa tekið viðtöl 

við viðmælendur rannsakanda skynjaði hann að ekki hafi alltaf verið hlustað á 

þeirra skoðanir og óskir í sambandi við óskir um val og stefnu. Rannsakandi telur 

að viðhorf foreldra skipta gríðarlega miklu máli þegar stefna menntamála er 

skoðuð. Hægt væri að framkvæma stefnu þar sem þátttakendur í 

skólasamfélaginu, hvort sem um er að ræða foreldrar, kennara eða annað 

starfsfólk gætu deilt sinni reynslu og komið fram hugmyndum tengdri þeirri 

reynslu á framfæri og þannig komið til móts við sem flesta.  

Reynsla þeirra viðmælenda sem tóku þátt í rannsókninni er að foreldrar 

eigi ekki val á því sem þeir telja börnum sínum fyrir bestu.  Umsókn tveggja af 

þremur þátttakendum um skólavist í sérskóla fyrir börnin sín var hafnað og áttu 

þeir því ekkert annað val.  Þriðji einstaklingurinn sem hafði lokið 

grunnskólagöngu, var í sérdeild í sínum skóla, honum bauðst innganga í 

Öskjuhlíðarskóla en foreldrar hans töldu betra fyrir hann að vera í sérdeild en 

ekki í sérskóla. Þó svo að viðtölin hafi verið of fá til að hægt sé að yfirfæra þau á 

heildina má lesa út úr þeim að stefna menntamála á Íslandi sé ekki að virka sem 

skyldi. Ekki sé horft og tekið tillit til félagslegra þarfa barna og  brýnt sé að bæta 

úr þeim þætti. Einnig töldu viðmælendur mínir mikilvægt að starfsfólk í 

grunnskólum sé fagmenntað og hafi þekkingu á frávikum barna.  

 Ekki voru foreldrarnir  á móti stefnu skóla án aðgreiningar en allir áttu þeir 

það sameiginlegt að vilja eiga val um í hvaða skóla barnið þeirra færi. Foreldrarnir 
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töldu allir að hægt væri að koma til móts við þarfir mun fleiri barna    eftir því 

sem fleiri möguleikar væru í boði. Rannsakandi ætlar að enda þetta á táknrænni 

setningu sem einn viðmælenda minna sagði:    

„Það er ekkert hægt að taka svona skóla án aðgreiningar upp úr 

vasanum og skella því á borðið og byrja, þetta hlýtur að þurfa 

einhvern farveg við undirbúning“.  
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9. Viðauki 

Dagsetning____________________________ 

BA verkefni um Viðhorf foreldra fatlaðra barna til skóla án aðgreiningar 

Upplýst samþykki 

Nafn 

þátttakanda_______________________________________________________ 

Það er staðfest og samþykkt að undirritaður veiti Björgu Maggý Pétursdóttur BA 

nema í Þroskaþjálfafræðum upplýst samþykki sitt í þátttöku í viðtalsrannsókn á 

Viðhorfum foreldra fatlaðra barna til skóla án aðgreiningar. Nafnleyndar er 

heitið og upplýsingum er þannig háttað að ekki sé hægt að rekja þær til 

einstaklingsins eftir úrvinnslu. Öll gögn verða í höndum rannsakanda og geymd 

hjá honum þar til að lokinni úrvinnslu. Rannsóknum verður eytt fyrir lok mars 

2013. Einnig hef ég samþykkt og skil að ég má hætta þátttöku í rannsókninni án 

frekari útskýringa eða eftirmála. 

Þátttakandi: 

_________________________________________ 

BA-nemi 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

  


