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Ágrip 

Verkefni þetta er heimildaritgerð og markmið með henni er að varpa ljósi á  þá þróun sem 

hefur orðið í skólamálum fyrir fötluð börn hér á landi og þá hugmyndafræði sem liggur að 

baki. Í því samhengi eru skoðuð mismunandi sjónarhorn á fötlun og hugmyndafræðin um 

eðlilegt líf og samfélagsþátttöku. Fjallað er um lög og reglurgerðir frá árunum 1930 og til 

dagsins í dag sem tengjast þessu málefni. Saga skólakerfisins er rakin frá því að 

skólaskylda var sett, og fram til dagsins í dag, þar sem skóli án aðgreingar er stefnan.        

   Helstu  niðurstöður ritgerðarinnar eru  að ríkjandi hugmyndafræði hvers tíma hafði mikil 

áhrif á líf fatlaðra barna og átti þátt í að skapa viðhorf  til fatlaðs fólks. Með lagasetningu, 

skólaskyldu og öðrum réttindum hefur mikið breyst frá stofnanavæðingu fram til dagsins í 

dag, sem er stefna um skóla án aðgreiningar. Þrátt fyrir að mikið hafi áunnist hefur svipuð 

hugmyndafræði verið í ríkjandi í skólamálum fatlaðra barna síðustu ár. Lög og reglurgerðir 

stangast á svo illa gengur að innleiða hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar í alla 

grunnskóla landsins. Það er einnig spurning um hvort þurfi að aðlaga nám kennara betur 

að hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar. 
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Inngangur 

Á undanförnum áratugum hefur verið lögð rík áhersla á að fatlaðir einstaklingar eigi rétt á 

þátttöku í samfélaginu til jafns við ófatlaða. Það þýðir að þeir eigi rétt á að njóta allra 

réttinda sem ófatlaðir hafa, auk þeirra sérréttinda sem eru til staðar vegna fötlunar hvers 

og eins (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1992) kemur 

fram að allir einstaklingar hafi rétt til menntunar, óháð því hvort þeir séu fatlaðir eða 

ófatlaðir. Allir skulu njóta sömu tækifæra til grunnmenntunar sér að kostnaðarlausu. 

   Ástæða þess að ég valdi þetta viðfangsefni í BA-ritgerðina mína er sú að ég hef mikinn 

áhuga á skólakerfinu á Íslandi. Ég hef lengi heyrt umræðu um hvernig bæta megi 

skólakerfið svo það henti öllum. Hugmyndafræðin sem er ríkjandi núna, skóli án 

aðgreiningar virðist ekki hafa náð fram að ganga nema að litlu leyti. Margt má læra af 

sögunni og mig langaði því að sjá hvernig aðstæður voru áður fyrr. Hvað getum lært af 

þróun síðustu áratuga; miðar okkur áfram eða stöndum við í stað? 

   Skólaskylda var sett á Íslandi árið 1907 fyrir börn 10-14 ára, árið 1936 var skólaskyldan 

lengd frá 7- 14 ára. Það var svo árið 1946 sem skólaskylda var sett fyrir öll börn 7-15 ára, 

en þó var undantekning á þeim lögum ef skólastjórnendur eða kennarar töldu að börnin 

væru ekki hæf til að læra. Foreldrum fatlaðra barna var því frekar ráðlagt að senda börn 

sín á stofnanir þar sem talið var að þau fengju uppeldi og fræðslu við hæfi (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008). Í dag eiga allir rétt á námi samkvæmt lögum og fötlun, heilsufar eða 

efnahagur eiga ekki að hafa áhrif á það. Menntun er ekki aðeins mikilvæg fyrir 

einstaklinginn heldur einnig fyrir samfélagið í heild sinni. Skortur á menntun getur komið í 

veg fyrir að fólk geti sótt rétt sinn, fengið viðunandi laun og tekið fullan þátt í samfélaginu. 

Grunnmenntun er því grundvallarforsenda þróunar í heiminum (Brynhildur G. Flóvenz, 

2004). 

   Meginmarkmið þessa verkefnis er að beina sjónum að þeirri þróun sem hefur átt sér 

stað í skólakerfinu fyrir fötluð börn. Ég mun skoða þá sögulegu þróun og 

viðhorfsbreytingu sem hefur átt sér stað í hugmyndafræðinni og skólakerfinu frá 1930 til 

dagsins í dag. Skólasaga fatlaðra barna á þessu tímabili verður rakin allt frá því að einu 

skólaúrræðin fyrir fötluð börn voru stofnanir, til kröfunnar um skóla án aðgreiningar. Þá 

verður fjallað um hvaða lög og reglugerðir voru í gildi og hvaða breytingar hafa átt sér 

stað síðustu áratugina. Í lokin mun ég koma inn á skólakerfið eins og það er um þessar 

mundir; hvað er í boði fyrir fötluð börn, hvaða lög eru í gildi og loks mun ég draga saman 
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niðurstöður. Skólaganga fatlaðra barna á Íslandi var ekki mikil hér áður fyrr en með 

lagasetningu og breyttum viðhorfum í samfélaginu fengu börnin að sækja skóla eins og 

önnur börn. Þótt jákvæðar breytingar hafi orðið er þó margt sem enn má bæta. 

   Til að varpa ljósi á aðstæður barna með fötlun hér áður fyrr notast ég við doktorsritgerð 

Guðrúnar V. Stefánsdóttur: „Ég hef svo mikið að segja“: Lífssögur Íslendinga með 

þroskahömlun á 20. öld. Þar ræðir Guðrún við fólk með þroskahömlun, m.a. um 

skólagöngu þess og aðstæður í æsku. Frásagnir þeirra tengi ég við hugmyndafræðina sem 

var ríkjandi á þeim tíma sem um er fjallað auk laga og reglugerða sem voru í gildi hverju 

sinni.  
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1 Söguleg þróun hugmynda og kenninga 

Í þessum kafla verður fjallað um þá hugmyndafræði sem hefur verið ríkjandi hverju sinni 

frá því snemma á 20. öld og hún tengd við sögu fatlaðra barna. Í áranna rás hafa orðið til 

ýmsar kenningar og sjónarhorn á fötlun. Læknisfræðileg sjónarhorn voru lengi vel ráðandi 

eða að mestu á 20. öldinni (Rannveig Traustadóttir, 2006). Þegar líða fór á sjöunda áratug 

hennar urðu þáttaskil en þá kom fram hugmyndafræði um eðlilegt líf og 

samfélagsþátttöku. Í kjölfar hennar hófst umræða um að leggja niður stofnanir. Samhliða 

þessum hugmyndum fór að þróast félagslegur skilningur á fötlun. Hér á eftir mun ég 

skoða þessi tímabil og tengja við frásagnir einstaklinga með þroskahömlun úr 

doktorsritgerð Guðrúnar V. Stefánsdóttur (2008).  

1.1 Læknisfræðilegur skilningur á fötlun og mannkynbótastefnan 

Fáir jaðarhópar hafa búið við jafnmikla samfélagslega einangrun og neikvæð viðhorf og 

fólk með þroskahömlun. Algengt var að einangra og senda þessa einstaklinga á 

sólahringsstofnanir, allt frá barnsaldri. Um aldamótin 1900 ríkti almennur ótti við að 

barneignir „fávita“ myndu stuðla að hnignun þjóða. Það varð til þess að enn mikilvægara 

þótti að einangra þá sem þóttu ógna hinum hreina kynstofni og hafa stofnanirnar sem 

lengst frá alfaraleið. Árið 1938 voru samþykkt lög um ófrjósemisaðgerðir (nr.16/1938) og 

gert ráð fyrir að konur með þroskahömlun þyrftu að gangast undir slíkar aðgerðir. Fyrstu 

lögin sem voru sett um þjónustu við fólk með þroskahömlun voru lög um fávitahæli árið 

1936 (nr.18/1936). Á þessum tíma höfðu börn með þroskahömlun ekki aðgang að 

dagvistarstofnunum eða grunnskólum landsins (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008) og áttu 

lögin að meðal annars að tryggja að börnin ættu kost á skólagöngu inni á sérstofnunum. 

Sú hugmyndafræði sem var ríkjandi tengdist fyrst og fremst læknisfræðilegum skilningi á 

fötlun og trúnni á mankynbætur. 

   Eins og áður segir hefur læknisfræðilegur skilningur á fötlun lengi ráðið för í allri 

þjónustu við fatlað fólk. Hann gengur út frá því að skerðingin sé eins og einhvers konar 

galli innra með einstaklingnum sem leiðir til fötlunar. Læknisfræðilegi skilningurinn leggur 

áherslu á að greina fötlunina og hvernig sé best að meðhöndla hana. Fötlunin er talin 

persónulegur harmleikur og rót allra erfiðleika sem einstaklingurinn upplifir í umhverfi 

sínu. Læknisfræðilegi skilningurinn leggur áherslu á að finna lækningu við fötluninni og 

reynt er að koma í veg fyrir að einstaklingur með erfðagalla fæðist (Rannveig 

Traustadóttir, 2006). Enn vottar fyrir þessari sýn til dæmis í umræðu um fósturskimun, en 

barnshafandi konum er boðið upp á fósturskimun þar sem leitað er að ákveðnum göllum 
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og konunum boðið að fara í fóstureyðingu ef um fötlun er að ræða(Embætti landlæknis, 

e.d.). 

   Þetta sjónarhorn birtist enn í viðhorfum fagfólks í samfélaginu og er það undirstaða 

alþjóða flokkunarkerfisins sem Alþjóða heilbrigðisstofnunin WHO setti fram árið 1946. Í 

dag er mikið lagt upp á því að finna greiningu svo það sé hægt að vinna markvisst með 

einstaklingum. Kerfið virkar oftast þannig að einstaklingur þarf að fá greiningu svo hann 

eigi rétt á stuðningi, til dæmis í skóla. Til þess að fá tiltekna greiningu þarf að leita til 

læknis og annarra heilbrigðisstétta og þar með fá þann „stimpil“ á barnið að það sé fatlað 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). 

   Læknisfræðilegi skilningurinn birtist ekki síst í viðhorfum og því að líta á fötluð börn sem 

harmleik. Sem dæmi má nefna að áður fyrr var áfall fyrir foreldra að komast að því að 

barn þeirra væri fatlað og ekki drógu viðbrögð samfélagsins úr áfallinu. Foreldrar földu 

barnið gjarna fyrir vinum, ættingjum og samfélaginu. Ekki þótti við hæfi að fara með 

þroskahamlað barn t.d. í bíó, strætisvagn eða annað út á meðal fólks. Læknar ráðlögðu 

foreldrum oft að senda börnin sín á stofnanir og reyna svo að gleyma þeim. Óvissa um 

framtíð barnsins var það erfiðasta fyrir foreldra, en lítið var um greiningar á þessum tíma 

og foreldrar illa upplýstir um hverjir möguleikar barnsins yrðu í framtíðinni (Hilma 

Gunnarsdóttir, 2009). 

1.2 Eðlilegt líf og samfélagsþátttaka 

Eitt af því sem olli þáttaskilum í þjónustu við fatlað fólk var hugmyndafræðin um eðlilegt 

líf og fulla samfélagsþátttöku. Hugtakið normalisering kom fyrst fram um 1959 og var 

upphafsmaður þess danski lögfræðingurinn Bank-Mikkelsen (Wolfensberger, 1980). 

Sænskur félagsfræðingur, Bengt Nirje, þróaði hugmyndina áfram og stuðlaði öðrum 

fremur að því að kenningin um normaliseringu barst til Bandaríkjanna og Kanada upp úr 

1970 (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

   Wolf Wolfensberger, þýskur félagsfræðingur og helsti kenningasmiður 

hugmyndafræðinnar um eðlilegt líf, útfærði kenninguna um normaliseringu út frá 

hugmyndum um félagsvísindi og heimspeki (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Wolfensberger fannst hugtakið um normaliseringu of óljóst og einfalt fyrir svo flókið 

viðfangsefni. Honum þótti nauðsynlegt að endurskoða heitið á normaliseringu og gaf því 

nýtt nafn. Nýja heitið varð „gildisaukandi félagslegt hlutverk“ (Guðrún V. Stefánsdóttir, 

2008). Wolfensberger skilgreindi hugtakið, eðlilegt líf, þannig að í því fælist að leggja 

áherslu á að þjálfa og þroska fatlað fólk. Markmiðið með því var að gera fatlað fólk hæfara 

til að gegna störfum sem njóta virðingar í samfélaginu.  
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   Um 1960 barst hugmyndafræðin um normalíseringu til Íslands. Inntak hennar var að 

gera fötluðu fólki kleift að lifa við eins eðlileg lífsskilyrði og hægt væri. Þetta var 

framfaraskref í mannréttindum en það kraftist þess samt ekki að fötluð börn fengju að 

vera með ófötluðum börnum. Hugmyndafræðin útilokaði til að byrja með ekki 

aðgreiningu og stofnanavist. Í kjölfar normalíseringar kom blöndunarstefnan og krafa 

foreldra um að börn þeirra fengju ekki aðeins viðeigandi stuðning, menntun og uppeldi 

heldur fengju einnig að taka fullan þátt í samfélaginu og öllum stofnunum þess, þar með  

almenna skólakerfinu. Stefnan gerði ráð fyrir því að fötluð börn gengju inn í heim hinna 

ófötluðu og löguðu sig að honum. Skólinn var skipulagður fyrir ákveðinn hóp og aðrir 

skyldu laga sig að honum en vitaskuld fá aðstoð við það. Með tímanum náðist þó 

samkomulag um að þetta væri ekki fullnægjandi jafnrétti. Því var gerð sú krafa að skólinn 

væri frá upphafi ætlaður fyrir alla jafnt, ekki fyrir suma og að hinir þyrftu að laga sig að því 

umhverfi (Jón Torfi Jónasson, 2008). 

   Bengt Nirje, sem árið 1961 varð umboðsmaður fatlaðra barna í Svíþjóð, hefur oft verið 

talinn höfundur hugmyndafræðarinnar um eðlilegt líf. Hann mótmælti aðskilnaði fatlaðs 

og ófatlaðs fólks í samfélaginu. Skilgreining hans á hugtakinu normalisering var sú að fólk 

með þroskahömlun ætti að fá tækifæri til að lifa sem eðlilegustu lífi. Nirje taldi 

nauðsynlegt að efla sjálfstæði fatlaðra barna og unglinga. Til að framkvæma það vildi 

hann styðjast við þjálfunaráætlun, en með því að styrkja börn og unglinga hefðu þau meiri 

möguleika á að bjarga sér í hinu almenna samfélagi. Hugsjón Nirje í tengslum við 

normaliseringu felur í sér að einstaklingurinn taki þátt í daglegu lífi á eðlilegum nótum. 

Með því er átt við að hann vakni til vinnu eða skóla, eigi fjölskyldu, heimili og tómstundir, 

og búi við eðlileg lífsgæði (Margrét Margeirsdóttir, 2011). 

   Hugmyndafræðin um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku hafði meðan annars þau áhrif að 

umræða hófst um lokun stofnana og í kjölfarið fór fólk sem þar bjó að flytja út í 

samfélagið. Þrátt fyrir að þessi hugmyndafræði hefði mikil áhrif á þessum tíma hefur hún 

einnig verið gagnrýnd fyrir að einblína á hæfingu einstaklingsins að samfélaginu (Goodley, 

2011; Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). 

   Breskir fötlunarfræðingar hafa gagnrýnt þessa kenningu á síðustu árum. Gagnrýnin 

beinist einkum að því að aðlaga skuli fólk með þroskahömlun að samfélaginu í stað þess 

að samfélagið sé lagað að fólkinu. Sumir telja að þessar hugmyndir viðhaldi ákveðnum 

staðalímyndum um fólk með þroskahömlun, að það sé á einhvern hátt öðruvísi en annað 

fólk. En þrátt fyrir þessa gagnrýni hefur hugmyndafræðin haft góð áhrif á þjónustu fyrir 

fatlað fólk. Til dæmis áttu þessar kenningar einn stærsta þáttinn í að loka 

sólarhringsstofnunum (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Að neðan verður fjallað um 
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félagslegan skilning á fötlun, en hann fór að þróast um svipað leyti og hugmyndafræðin 

um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku. 

1.3 Félagslegur skilningur á fötlun 

Á áttunda áratug 20. aldar, á svipuðum tíma og hugmyndir um eðlilegt líf og 

samfélagsþátttöku komu fram, fór að þróast félagslegur skilningur á fötlun. Í framhaldi af 

því hafa komið fram ýmis félagsleg sjónarhorn sem eiga það sameiginlegt að hafna 

læknisfræðilegum skilningi á fötlun sem leggur áherslu á þá sýn að fötlun sé persónulegur  

harmleikur einstaklingsins og fjölskyldu hans. Félagslegi skilningurinn leggur aftur á móti 

áherslu á að umhverfið skapi hindranir og búi til erfiðleika í lífi fatlaðs fólks. Hindranir í 

samfélaginu skapi í raun meiri erfiðleika í lífi fólks heldur en skerðingin sjálf gerir. Fötlunin 

er álitin vera menningar- og félagslega sköpuð í stað líffræðilega (Guðrún V. Stefánsdóttir, 

2008). Þegar talað er um félagslegar hindranir er átt við hindranir eins og neikvæð viðhorf 

í samfélaginu, aðgengi fyrir fatlað fólk og fordóma gagnvart fötluðu fólki (Rannveig 

Traustadóttir, 2006).  

   Ef horft er til sögunnar var þjónustan sem var í boði fyrir foreldra og fötluð börn í 

kringum 1950 ekki mikil. Viðhorfin í samfélaginu voru á þann veg að fötlunin teldist ekki 

vera af völdum samfélagslegra þátta heldur litið á fötlun sem sjúkdóm sem þurfti að 

lækna. En eins og má sjá í sögu Eddu í lífssögurannsókn Guðrúnar V. Stefánsdóttur áttu 

ekki öll börn hjólastól á þessum tíma. Á daginn sat Edda, fædd 1935, í rúminu sínu á 

meðan foreldrar og systkini sóttu skóla og vinnu, hún var þá níu til ellefu ára. Þegar þau 

komu heim þurfti hún að reiða sig á þau til að komasta á milli staða. Henni var þá ekið um 

í hjólbörum eða borin á bakinu. Eddu þótti leiðinlegt að þurfa að stóla svona mikið á aðra 

því hún vildi vera sjálfstæð (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Þarna var það umhverfið og 

aðstæðurnar sem gerðu Eddu fatlaða, hefði hún haft hjólastól hefði hún getað gert margt 

annað en að sitja í rúminu allan daginn. Hér á eftir verður fjallað um tvö af þeim 

félagslegu sjónarhornum sem mest hafa verið til umfjöllunar, þ.e. breska félagslega 

líkanið um fötlun og norræna tengslaskilninginn. 

1.3.1 Breska félagslega líkanið á fötlun 

Sjöundi og áttundi áratugir 20. aldar einkenndust af pólitísku umróti, mótmælum, andófi 

og mannréttindabaráttu ýmissa þjóðfélagshópa. Margar af hugmyndum fötlunarfræða má 

einmitt rekja til þessa tímabils. Fatlað fólk fór að sameina krafta sína og mótmæla 

aðstæðum sínum. Eftir 1970 þróuðust baráttusamtök fatlaðs fólks, fyrst í Svíþjóð og síðan 

í öðrum löndum. Þessu samtök fóru öll fram á að hlustað yrði á óskir og raddir fólks með 

fötlun, og sjálfsákvörðunarréttur þess virtur (Rannveig Traustadóttir, 2006). 
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   Breska félagslega líkanið er eitt þekktasta og jafnframt umdeildasta líkan sinnar 

tegundar sem komið hefur fram. Þær hugmyndir sem liggja að baki því eiga rætur að rekja 

til samtaka fatlaðra í Bretlandi. Samtökin UPIAS, (Samtök líkamlega fatlaðra gegn 

aðskilnaði) gáfu út þá yfirlýsingu árið 1976 að fólk með skerðingar sé fatlað af samfélaginu 

og fötlunin sé afleiðing undirokunar. Samtökin höfnuðu WHO líkaninu, þ.e. 

læknisfræðilega líkaninu. Yfirlýsingin lagði grunninn að breska félagslega líkaninu. Þar er 

litið svo á að fötlunin orsakist ekki af þeirri skerðingu sem einstaklingurinn er með, hvort 

sem hún er andleg, líkamleg eða skynræn, heldur sé fötlunin afleiðing af fyrirkomulagi 

sem takmarkar möguleika fólks með mismunandi skerðingar (Rannveig Traustadóttir, 

2006). Kenningar breska félagslega líkansins beinast að hindrunum í samfélaginu sem 

verði til þess að ekki hafi allir sömu tækifæri til þátttöku í samfélaginu. Þeir sem aðhyllast 

breska félagslega líkanið hafna alfarið því læknisfræðilega og sætta sig ekki við að fagfólk 

stjórni lífi fatlaðs fólks þegar kemur að því að skipuleggja þjónustu (Sigrún Þ. Broddadóttir, 

2010). 

   Breska félagslega líkanið er enn í þróun, en mikið hefur verið fjallað um líkanið 

undanfarin ár. Einkum er tekist á um veikleika og styrkleika þess, áherslur og skilning, og 

fræðilegan ávinning og takmarkanir. Líkanið hefur verið gagnrýnt, bæði af þeim sem eru 

því fylgjandi og þeim sem eru á móti. Það hefur sérstaklega verið gagnrýnt fyrir að 

sniðganga hagsmuni einstaklinga með ákveðnar tegundir skerðinga, einkum geðfatlaða, 

þroskahamlaða og heyrnarlausa. Einnig er gagnrýnt fyrir að leggja of mikla áherslu á 

félagslegar hindranir en líta framhjá skerðingunni og þar með hafna því hve mikið hún 

spilar inn í daglegt líf einstaklinga. Að auki hafa gagnrýnendur bent á mikla áherslu 

líkansins á félagslegar og efnahagslegar hindranir samanborið við litla áherslu á 

menningarbundnar hugmyndir um fötlun og persónulega reynslu einstaklinga. Breska 

félagslega líkanið hefur verið gagnrýnt fyrir að taka ekki tillit til reynslu ákveðinna hópa 

fatlaðs fólks út frá kynhneigð, kynþætti, kynferði og aldri. Sumir gagnrýnendur líta á þetta 

sem veikleika í sjálfu líkaninu en aðrir telja að þetta sé vegna þess að höfundar eða 

forsvarsmenn líkansins eru gagnkynhneigðir, hvítir karlmenn sem skilgreindu vandamálið 

út frá eigin sjálfsmynd. Skiptar skoðanir eru meðal gagnrýnenda um framtíð líkansins. 

Sumir segja það ónothæft á meðan aðrir segja að hægt sé að nýta það, en þó þyrfti að 

gera breytingar á því (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

   Gott dæmi um félagslegan skilning er gagnrýni á þá ofuráherslu sem er á greiningu 

fatlaðra barna. Ef barn fær ekki tiltekna greiningu á það ekki rétt á aðstoð innan 

skólakerfisins. Nú til dags er leitast við að greina börn snemma ef grunur leikur á að frávik 

sé til staðar hjá þeim. Ástæðan er sögð vera sú að með greiningu sé hægt að hefja 
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snemmtæka íhlutun (Heilsugæslan, e.d.). Gallinn við þetta er m.a. sá að nú er oft löng bið 

eftir greiningu og börnin eru látin bíða þar til hún liggur fyrir, oft án þess að fá á 

biðtímanum þá aðstoð sem þau þurfa. Ástæðan er sú að ekki liggur fyrir formleg 

staðfesting á því að barnið þurfi aukaaðstoð í skólanum. Skólinn fær ekki peninga með 

barninu ef greining liggur ekki fyrir og þar með er ekki hægt að veita þann stuðning sem 

þarf til að mæta þörfum þess. 

1.3.2 Norræni tengslaskilningurinn 

Í kjölfar umræðna um breska félagslega líkanið hófu fræðimenn á Norðurlöndum að velta 

fyrir sér hvort það til væri einhver sameiginlegur skilningur á fötlun. Jan Tøssebro heldur 

því fram að á Norðurlöndum ríki almennt svipaður skilningur á fötlun og þann skilning 

megi setja í sameiginlega nálgun sem hann nefnir Norræna tengslasjónarhornið á fötlun 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). 

   Upp úr 1960 komu fram ný hugtök í umfjöllun um fötlun á Norðurlöndunum sem áttu að 

koma í stað eldri hugtaka. Þessi hugtök áttu einnig að gegna því hlutverki að að vera 

yfirhugtök yfir mismunandi skerðingar, en fyrir 1960 var yfirleitt vísað til skerðingar hvers 

og eins (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Rannveig Traustadóttir, 2006). Þegar áhersla á 

umhverfistengdan og félagslegan þátt fötlunar breiddist út beindist athyglin frá því að 

einstaklingurinn væri eina orsök vandans og öll úrræði sem væru í boði ættu að snúast um 

að þjálfa, laga eða bæta einstaklinginn. Meiri áhersla var lögð á samfélagslegar hindranir; 

að veita einstaklingum með þroskahömlun stuðning og þjónustu og laga umhverfið að 

þeim. Ekki er verið að ræða um eina ákveðna leið til að skilgreina fötlun heldur um fjölda 

skyldra hugmynda (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

   Jan Tøssebro, norskur prófessor, sem kom fyrstur fram með norræna tengslaskilninginn 

telur að inntak hans sé þríþætt. Fyrir það fyrsta geri samfélagið ekki ráð fyrir mismunandi 

fólki, ekki sé gert ráð fyrir margbreytileika mannfólksins. Í öðru lagi að fötlunin sé bundin 

aðstæðum. Með því er t.d. átt við að heyrnarlaus manneskja væri ekki fötluð ef allir 

töluðu táknmál. Í þriðja lagi að fötlunin sé afstæð, hún taki mið af umhverfinu og 

tilteknum aðstæðum hverju sinni (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

   Gott dæmi um það hversu afstæð fötlun er má finna í doktorsritgerð Guðrúnar V. 

Stefánsdóttur en þar segir systir tvíburabræða, sem fæddust árið 1948 með 

þroskahömlun, að hún hafi aldrei litið svo á að bræður hennar væru eitthvað öðruvísi en 

önnur systkini hennar. Í sveitinni voru þeir ekkert frábrugðnir öðrum börnum, þeir tóku 

þátt í öllum störfum sem þurfti að sinna á bænum. Það var ekki fyrr en þau hófu öll 

skólagöngu sína, árið 1958, að hún tók eftir því að þeir væru ekki eins og flest önnur börn. 
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Þá fór hún að sjá þá með augum samfélagsins. Þetta sýnir vel hversu afstæð fötlun er, eins 

og fram kemur í norræna tengslasjónarhorninu á fötlun. Einnig sýnir þetta dæmi hvernig 

fötlun er félagslega mótuð eins og breska félagslega líkanið um fötlun kemur inn á 

(Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). 

   Það sem norræni tengslaskilningurinn og breska félagslega líkanið eiga sameiginlegt er 

að bæði sjónarhornin flokkast sem félagsleg sjónarhorn þar sem tekið er tillit til 

umhverfisþátta (Rannveig Traustadóttir, 2006). 
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2 Skólaganga fatlaðra barna – söguleg þróun 

Í þessum kafla verður fjallað um þá sögulegu þróun sem hefur átt sér stað í skólakerfi 

landsins hvað varðar fötluð börn. Til að byrja með átti sú menntun sem fötluð börn áttu 

rétt á að fara fram inn á stofnunum og voru foreldrar hvattir til að senda börnin sín frá 

sér. Hér verður því sjónum beint að þeirri stofnanamenningu sem var við lýði á þessum 

tíma, aðstæður barna og hvað stofnanir höfðu upp á að bjóða. Með breyttum lögum, 

reglugerðum og hugmyndafræði urðu framfarir í þeim málum, en framanaf voru þó 

yfirleitt gerðar undantekningar vegna barna með þroskahamlanir eða aðrar fatlanir. Það 

tók samfélagið langan tíma að samþykkja að skólinn bæri ábyrgð á menntun allra barna. 

Seinna var loks samþykkt sú stefna að öll börn ættu að sækja grunnskóla, en þó ekki 

endilega þeirra heimaskóla. Þegar talað er um heimaskóla er átt við þann skóla sem er í 

hverfi barnsins. Stofnaðir voru sérskólar fyrir fötluð börn, en fá barnanna fengu að sækja 

menntun í sinn heimaskóla. Klettaskóli er einn af þessum starfandi sérskólum á 

Reykjavíkursvæðinu og mun ég lítillega segja frá honum. Að lokum voru sett sérstök 

sérkennslulög sem heimila öllum börnum að sækja sinn heimaskóla með stuðningi. Ég 

mun fara aðeins yfir þau sérkennslulög sem hafa verið sett í áranna rás og hvaða áhrif þau 

höfðu. 

2.1 Menntun á stofnunum 

Eins og áður segir var eini möguleiki fatlaðra barna til menntunar iðulega inni á 

stofnunum. Fyrsta stofnunin á Íslandi sem var séstaklega ætluð fólki með þroskahömlun 

var sett á laggirnar árið 1930, en það voru Sólheimar í Grímsnesi. Sesselja Sigmundsdóttir 

var fyrsti Íslendingurinn sem sérhæfði sig í umönnun þroskahamlaðra. Hún stofnaði 

barnaheimilið Sólheima árið 1930, þá aðeins 28 ára gömul. Á þessum tíma var talið 

mikilvægt að velja staðsetningu utan þéttbýlis. Upphaflegt markmið Sesselju var að taka 

við munaðalausum börnum en fljótlega fór svo að meirihluti skjólstæðinga hennar voru 

þroskahömluð börn, enda virðist þörfin fyrir þann hóp hafa verið mest. Á næstu áratugum 

spruttu upp fleiri stofnanir sem tóku við börnum með þroskahömlun alveg niður til 

tveggja ára aldurs (Hilma Gunnarsdóttir, 2009). 

   Þegar viðmælendur Guðrúnar V. Stefánsdóttur voru beðnir um að rifja upp hvað þeim 

þótti erfiðasti atburður sem þau upplifuðu sem börn, kom í ljós að flestum fannst það 

vera sá dagur sem þau voru send á stofnun. Á þessum tíma voru foreldrar hvattir til að 

senda börnin sína á stofnanir – börnin sjálf höfðu ekkert val. Úrræðaleysið í samfélaginu 

var mikið og þjónusta við foreldra nánast engin. Þetta stuðlaði eflaust að því að foreldrar 
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sendu börnin burt af heimilinu. Þeir trúðu að þetta væri börnum þeirra fyrir bestu og inni 

á stofnunum fengju þau þjóunustu og skólagöngu Starfsemi á þessum stofnunum var 

svipuð frá einni til annarrar og mikið lagt upp úr því að fylgja reglum, börnin höfðu ekkert 

vald eða val (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). 

   Engin börn með þroskahömlun gengu í skóla á Íslandi áður en lög um skólaskyldu frá 

árinu 1936 gengu í gildi. Eftir það voru sumir kennarar tilbúnir að prófa að kenna þessum 

hópi barna en þeir gáfust fljótt upp og tilkynntu foreldrum að þetta þýddi ekkert, börnin 

myndu aldrei geta tileinkað sér námið. Sett voru lög um fávitahæli nr. 16/1936 en þar 

kom fram að stofnanir áttu að sjá fólki fyrir menntun. Ekki var þó tekið fram hvernig 

menntun, en flestum var kennd einhver hagnýt iðja, svo sem handavinna. Lítið var um 

bóklega tíma, en þó var eitthvað um kennslu lesturs og skrift fyrir þá sem þóttu hæfir til 

þess (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). 

   Árið 1954 var Kópavogshæli stofnað á Íslandi. Markmið þess var að sinna „fávitum“. Ekki 

var gert ráð fyrir að foreldrar fengju að hafa nokkuð um dvöl barna sinna að segja því þeir 

voru hvattir til að láta börn sín alfarið í umsjá stofnunarinnar og hafa sem minnst afskipti 

af þeim eftir það. Kópavogshæli var ekki svo frábrugðið sjúkrahúsi og voru vistmenn þar 

t.a.m. kallaðir sjúklingar. Starfsfólkið var í sloppum við vinnu sína, yfirmenn í hvítu en 

almennir starfsmenn í bláu. Vistmenn gengu ekki í eigin fötum og mikið var lagt upp úr því 

að sótthreinsa umhverfið daglega. Maturinn var fremur fábrotinn og spennitreyjur voru 

notaðar á vistmenn sem töldust vera erfiðir. Tilvonandi þroskaþjálfar stigu sín fyrstu skref 

inni á Kópavogshæli, þar menntuðu þeir sig til „fávitagæslu“ (Hilma Gunnarsdóttir, 2009).    

   Skálatún tók til starfa 1954, en þar var aðstaða fyrir sautján þroskahömluð börn. Kenna 

átti börnunum ýmiss konar handverk og bóklegt nám fór fram að einhverju marki. 

Skálatún er í Mosfellsbæ og var gott útisvæði fyrir börnin, rólur og vegasölt voru í 

garðinum auk þess sem kúa- og hænsnabú var rekið í tengslum við heimilið. Innandyra var 

lítið um leikföng, eða annan búnað fyrir börnin svo að foreldrar tóku sig saman og boðuðu 

til fundar. Sá fundur er talinn marka upphaf samstarfs foreldra barna með þroskahömlun, 

hann varð til þess að virkja samtakamátt og standa vörð um sameiginlega hagsmuni 

(Hilma Gunnarsdóttir, 2009). 

   Foreldrar og velunnarar þroskahamlaðra barna í Reykjavík stofnuðu Tjaldanes árið 1965; 

heimili fyrir drengi þar sem þeir gætu notið umönnunar auk einhverrar þjálfunar og 

kennslu. Samþykkt voru lög fyrir Tjaldanesfélagið, sem stóð upphaflega að rekstrinum, og 

einnig samþykkt að heimilið skyldi vera í tengslum við heilbrigðisyfirvöld og undir eftirliti 

félagsmálaráðuneytisins. Fjölmörg félög tóku sig saman og söfnuðu fyrir lóð og nýrri 
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byggingu þar sem Tjaldanesheimilið reis. Skóli var rekinn í Tjaldanesi frá upphafi og til 

ársins 1993, en áhersla var lögð á bóklega kennslu og þjálfun á flestum sviðum. Árið 2004 

var heimilið lagt niður (Hilma Gunnarsdóttir, 2009).  

   Fram kemur í lífssögum fólks með þroskahömlun, sem Guðrún V. Stefánsdóttir skrifaði, 

að aðstæður á stofnunum hafi ekki alltaf verið góðar. Oftast voru  margir saman í 

herbergi, sumir áttu engin eigin föt eða persónulega muni, og börn og fullorðnir voru 

jafnvel saman. Skipulag stofnananna minnti oft á sjúkrahús. Allir voru vaktir á sama tíma á 

morgnana. Þá tóku við hefðbundin morgunverk og í kjölfarið daglegar athafnir, síðan fóru 

allir að sofa á sama tíma á kvöldin, óháð aldri. Kona ein lýsir því þegar þau voru látin vera í 

stóru herbergi á daginn og þá komst hún ekki á salerni og þurfti því að pissa í buxurnar. 

Stundum var hún lengi blaut í einu og fékk oft ljót sár í kjölfar þess. Stofnanirnar voru þó 

misjafnar, en á þeim öllum vorum reglur sem allir þurftu að fara eftir. Íbúar höfðu lítið 

sem ekkert val, hvorki með baðtíma, fótatíma eða matavenjur. Margir upplifuðu þar 

fötlunarstimpilinn í fyrsta sinn og tengdu hann stofnanadvöl. Þegar þangað var komið var 

farið að kalla þau vangefin, þroskaheft, fávita og annað; nokkuð sem hafði ekki verið gert 

heima hjá þeim. Þau lýsa því að hafa misst vald yfir lífi sínu og orðið „annars flokks“. 

Stimplunin var afar neikvæð í þeirra huga og stofnanir sviptu þau frelsi og valdi. Ýmsir 

fræðimenn hafa bent á að stimplunin hafi komið í veg fyrir að samfélagið hafi litið á þau 

sem fólk með væntingar, þarfir og tilfinningar. Þá er líka athyglisvert að benda á að þrátt 

fyrir ákvæði laganna um kennslu á stofnunum var hún nánast engin á þessum tíma 

(Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).  

2.2 Fræðsla – lagalegt umhverfi 

Eins og áður segir voru sett fræðslulög árið 1946, en þar kemur skýrt fram í 6. gr. að börn 

sem ekki geta staðið sig vel í almenna skólakerfinu án sérstakrar aðstoðar ættu heima á 

stofnun og þar yrði þeim veitt uppeldi og fræðsla við þeirra hæfi (Jón Torfi Jónasson, 

2008). Fötluð börn voru því ekki talin eiga erindi í skólakerfið á þessum tíma, að 

undanskildum heyrnarlausum. Fyrir 1950 var skólaganga barna með þroskahömlun varla 

þekkt nema ef foreldrar fyndu sjálfir sérúrræði fyrir þau og greiddu úr eigin vasa fyrir þau 

(Hilma Gunnarsdóttir, 2009). 

   Fram kemur í þeim átta lífssögum sem Guðrún V. Stefánsdóttir skráði um fólk með 

þroskahömlun, að skólaganga þeirra hafi oftast verið lítil sem engin, þó með einni 

undantekningu. Sumir gengu í farskóla um tíma með öðrum börnum í sveitunum. 

Skólayfirvöld höfðu enn vald til að vísa þessum hópi barna frá menntun. Einn viðmælandi 

Guðrúnar var svo heppinn að fá að ljúka skólagöngu, þó tveimur árum á eftir jafnöldrum 
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sínum. Hún tilheyrði stórri og sterkri fjölskyldu, sem hafði eflaust áhrif á það að hún fékk 

að ganga í sinn sveitaskóla. Mikill stuðningur var á heimilinu og fékk hún hjálp við 

heimalærdóm og annað (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). 

   Lög um fávitastofnanir nr. 53/1967 tóku við af Lögum um fávitahæli nr. 16/1938, en 

með þeim var lagt kapp á að koma á fót einni stórri stofnun fyrir allt landið sem tæki við 

„afbrigðilegum“ börnum. Aðallega þótti vanta þrennt í fræðslulögin frá árunum 1946: 

Ákvæði um aðstoð við börn í skólakerfinu, jafnréttishugsun og skýran fjárhagsgrundvöll 

undir sérhæfða þjónustu á stofnunum (Jón Torfi Jónasson, 2008). 

   Upp úr miðri 20. öld fóru viðhorf til barna með þroskahömlun að breytast. Stofnaður var 

skóli fyrir þennan hóp árið 1961, Höfðaskóli, sem seinna varð að Öskjuhlíðaskóla (Jón Torfi 

Jónasson, 2008). Nú nefnist hann Klettaskóli. Með nýju reglunum færðist meiri ábyrgð yfir 

á skólastjórnendur, en mat á sérkennsluþörf var sett í þeirra hendur. Það mat fór áður 

fram hjá fræðslustjóra og síðar sveitastjóra, en því var breytt svo nú er matið á 

sérkennsluþörf tengd skólastarfinu sjálfu (Jón Torfi Jónasson, 2008). 

   Lög og reglugerðir sem tengdust skólamálum fatlaðra barna skiptu miklu máli þegar kom 

að breytingum, því oft á tíðum þurfti sterkan lagalegan grundvöll til að útfæra og 

fjármagna þær lausnir sem um hafði náðst samkomulag. Úrlausnirnar voru oft umdeildar 

því alla tíð hafði verið ágreiningsefni hvernig skipuleggja ætti skólastarf þannig að 

jafnræði væri með börnum. Hvort ættu börn með ólíkar námsþarfir að vera á sérhæfðum 

stofnunum með sérmenntað starfsfólk eða í almenna skólakerfinu? Fræðslulögin 1946 

tóku af skarið og samkvæmt þeim átti hið opinbera að axla ábyrgð á öllum börnum, óháð 

því hvort þau væru fötluð eða ekki. Þetta voru fyrstu fræðslulögin sem náðu til allra 

barna. Því miður kom í ljós að þessi lög dugðu ekki til að ýta undir þá þjónustu sem var 

nauðsynleg, né til að mæta kröfum um jafnræði. Í allri reglugerða- og lagasetningu síðan 

hefur verið leitast við að tryggja þetta tvennt: jafnræði og þjónustu við hæfi (Jón Torfi 

Jónasson, 2008). 

   Nokkur breyting varð á með nýjum fræðslulögum sem voru sett árið 1974 og tóku við af 

þeim gömlu frá 1946. Í fyrsta sinn var hugmyndin um skóla fyrir alla lögfest. Börnum sem 

þurftu á sérstakri þjónustu að halda í skóla var skipt upp í fimm hópa og sérstaklega tekið 

fram að þroskaheftir og sjúklingar skyldu vera vistaðir á stofnunum. Ekki var útilokað að 

aðrir hópa barna þyrftu þess líka með en samt átti að reyna hafa sem flest börn í almenna 

skólakerfinu. Meginstefna lagana var þó að sinna ætti öllum börnum jafnvel, þótt sumum 

þeirra fylgdi aukinn kostnaður. Einnig styrktust stofnanir sem höfðu verið byggðar upp 
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fyrir þennan ákveðna hóp barna og sá tónn gefinn að jafnræði skyldi gilda innan 

skólakerfisins fyrir öll börn (Jón Torfi Jónasson, 2008). 

   Þrátt fyrir miklar breytingar í kjölfar fræðslulaganna frá 1974 vantaði enn skýran 

fjárhagsgrundvöll. Hann var lagður með tveimur mikilvægum reglugerðum: Reglugerð um 

sérkennslu frá 1977 og Reglugerð um ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu grunnskóla 1980. Í 

annarri grein Reglugerðar um sérkennslu (nr. 270/1977) er fötluðum 

grunnskólanemendum skipt í sex meginflokka eftir greindri fötlun. Í 16.gr. eru sett fram 

viðmið um fjölda kennslustunda í sérdeildum og sérskólum og er það miðað út frá fötlun 

barnsins. Þessi reglugerð fjallar um sérskóla og sérdeildir en ekki um sérkennslu inni í 

bekkjum í almennum grunnskólum. Fram kemur í nýrri reglugerð um sérkennslu (nr. 

389/1996) að sérkennslu sé ætlað að styðja þann hóp nemenda sem á í einhverjum 

erfiðleikum með þau markmið sem sett eru í Aðalnámskrá grunnskóla (Anna Ingeborg 

Pétursdóttir, Anna Kristín Sigurðardóttir, Arthur Morthens, Auður Hrólfsdóttir, Eyrún 

Ísafold Gísladóttir, Gerður G. Óskarsdóttir, Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og Guðný 

Bergþóra Tryggvadóttir, 2000). 

   Þessar reglugerðir styrktu einkum sérúrræðin þótt það hafi ekki verið í anda laganna um 

skóla fyrir alla (Jón Torfi Jónasson, 2008). Það var ekki fyrr en árið 1990 þegar ný lög um 

sérkennslu voru sett að allur vafi var tekinn af því að börn ættu ótvíræðan rétt á að sækja 

sinn heimaskóla. Sá réttur gat falið í sér að barnið ætti rétt á sérstöku úrræði í sínum 

heimaskóla. Þetta var breyting frá fræðslulögunum frá árinu 1974, en þar kom fram að öll 

börn ættu rétt á skólagöngu, en sum ekki í sínum heimaskóla. Árið 1990 breytist það, með 

nýju lögunum um sérkennslu, þó var enn engin trygging fyrir því að þeim yrði sinnt eins og 

þörf krefði í sínum almenna skóla, að þau fengju þau þá aðstoð sem þau þurftu á að halda 

(Jón Torfi Jónasson, 2008). 

   Árið 1990, þegar lög nr.98 um sérkennslu voru sett fengu skólar úthlutað ákveðinni 

upphæð sem skyldi ráðstafa í verkefni tengd sérkennslu. Í lögum um grunnskóla frá 1991 

er ítrekað að börn eigi að vera í almennum grunnskólum og í helst í sömu bekkjum og 

önnur börn. Litlar breytingar urðu á lögum um grunnskóla frá 1991 til 1995 nema hvað 

rekstur grunnskóla var fluttur til sveitafélaga og þar með öll sérkennsla. Fjárveitingar til 

sérkennslu ultu á starfi Greiningar- og ráðgjafastöðvar ríkisins, en sú stofnun sá um 

greiningu fatlaðra barna (Jón Torfi Jónasson, 2008). Árið 1996 var samþykkt reglugerð um 

sérkennslu þar sem fram kemur að grunnskólinn þurfi að skipuleggja skólastarfið út frá 

þörfum allra nemenda. Með sérkennslu eru gerðar breytingar á námsmarkmiðum, 

aðstæðum, námsefni og kennsluaðferðum. Sett skulu fram skammtíma- og 

langtímamarkmið með kennslunni og reglulegt mat þarf að fara fram til að hægt sé að 
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meta árangur kennslunnar. Sérkennsla getur farið fram í sérskóla, sérdeild eða innan 

bekkjar barnsins (Reglugerð um sérkennslu, nr. 389/1996).  

   Í lögum um grunnskóla frá árinu 2008 kemur fram að sveitarfélög geti aukið við 

sérúrræði innan skólans eða stofnað sérskóla þar sem kennsluhættir eru settir upp með 

þarfir og hag nemandans að leiðarljósi. Er það þá úrræði sem á að veita nemendum 

sérhæft nám og námsumhverfi hvort sem er til skemri eða lengri tíma (Lög um grunnskóla 

nr. 91/2008). 

2.2.1 Grunnskólalög 

Fram kemur í grunnskólalögum frá árinu 2008 (nr. 91 )að kennsla fatlaðra barna skuli fara 

fram í heimaskóla barnsins. Grunnskólalög frá 2008 og Aðalnámsskrá grunnskóla (2008) 

kveða á um að taka skuli mið af mismunandi þroska nemenda í öllu skólastarfinu og skuli 

mæta þörfum hvers barns (Anna Ingeborg Pétursdóttir o.fl., 2000). Fram kemur í 

grunnskólalögum frá 2008 að sveitafélögum sé skylt að halda skóla fyrir öll börn og 

ungmenni á aldrinum 6 – 16 ára. Öllum börnum á þessum aldri er skylt að sækja skóla, 

óháð því hvort þau eru ófötluð eða fötluð. Í sömu lögum kemur fram að markmið 

grunnskóla sé að stuðla að þroska allra nemenda í samvinnu við heimilin. Einnig segir að 

starfshættir grunnskóla skuli stuðla að umburðalyndi og kærleika, jafnrétti, ábyrgð, 

umhyggju og virðingu. Samkvæmt lögunum skal starfsfólk grunnskólans starfa á þann veg 

að þarfir og staða nemandans séu ávallt til hliðsjónar sem og það að efla þroska, velferð 

og menntun allra nemenda eftir þörfum og getu nemendanna. Einnig kemur eftirfarandi 

fram í 2.gr. áðurnefndra laga:  

Grunnskóli skal stuðla að góðu samstarfi heimilis og skóla með það að markmiði að 

tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda (Lög um grunnskóla 

nr. 91/2008). 

   Í 17.gr. laga um grunnskóla er fjallað um nemendur með sérþarfir. Þar kemur skýrt fram 

að nemendur eigi rétt á því að námsþarfir þeirra séu hafðar að leiðarljósi í hinum almenna 

grunnskóla án aðgreiningar. Þeir nemendur sem þurfa sérstakan stuðning í námi vegna 

fötlunar eða annarra örðugleika eiga rétt á því að þeim sé veittur stuðningur í samræmi 

við metnar þarfir. Ef foreldrar barns, skólastjóri, kennarar eða aðrir sérfræðingar, sem 

koma barninu við, telja það ekki fá kennslu við sitt hæfi í almennum grunnskóla, hafa 

foreldrar möguleika á að sækja um skólavist fyrir barnið í sérskóla eða að sækja um önnur 

sérúrræði innan grunnskólans (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

   42. gr. laganna fjallar um sérúrræði. Þar kemur fram að sveitarfélög geta beitt sér fyrir 

sérúrræðum innan grunnskóla eða stofnað til reksturs sérskóla þegar almennt nám og 
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kennsluhættir hæfa ekki þörfum eða hag nemenda. Slíkum úrræðum er ætlað að veita 

nemendum sérhæft umhverfi til náms í lengri eða skemmri tíma, þar sem jafnframt skal 

lögð áhersla á að veita starfsfólki almennra grunnskóla stuðning og kennslufræðilega 

ráðgjöf (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

   Það er þó stefna stjórnvalda að fatlaðir nemendur stundi nám með öðrum nemendurm 

eftir því sem kostur er og er það í samræmi við hina alþjóðlegu yfirlýsingu Salamanca-

sáttmálans frá árinu 1994 (Anna Ingeborg Pétursdóttir o.fl., 2000).  
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3 Stefna í skólamálum 

Árið 1994 var samþykkt á alþjóðlegri ráðstefnu á Spáni stefna sem fjallar um málefni 

nemenda með sérþarfir í skólakerfinu. Þar kom fram að menntun sé frumréttur hvers 

barns og að börn séu mismunandi, hafi mismunandi áhugamál, námsþarfir og hæfileika. 

Stefnan hlaut nafnið Salamanca-yfirlýsingin. Hún staðfestir hugmyndafræðina um skóla 

fyrir alla og seinna meir ýtti hún undir hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar 

(Menntamálaráðuneytið, 1995). 

   Í næstum köflum mun ég fara yfir Salamanca-yfirlýsinguna, hvert markmið hennar er og 

hvaða áhrif hún hefur haft á skólakerfið á Íslandi. Hugmyndafræðin um skóla fyrir alla 

verður rakin og í lokin kem ég inn á þá hugmyndafræði sem er ríkjandi í dag, sem er skóli 

án aðgreiningar. 

3.1 Salamanca-yfirlýsingin 

Salamanca-yfirlýsingin fjallar um stefnu, grundvöll og framkvæmd á málefnum nemenda 

með sérþarfir. Í júní 1994 var haldin alþjóðleg ráðstefna í Salamanca á Spáni. Þar komu 

saman fulltrúar frá 92 ríkjum, meðal annars frá Íslandi. Þar var í fyrsta sinn mótuð 

sameiginleg stefna um skóla fyrir alla og var samþykkt yfirlýsing og rammaályktun um 

kennslu barna með sérþarfir. Fram kemur í Salamanca-yfirlýsingunni að menntun sé réttur 

hvers barns og því sé skylda að gefa því kost á námi. Menntakerfið þarf einnig að taka tillit 

til þess að börn hafa mismunandi áhugamál, námsþarfir og hæfileika. Talið er að 

skólakerfið sé hvað best í stakk búið til að vinna bug á mismunun í þjóðfélaginu og því skal 

fatlaður nemandi hafa aðgang að almennum grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 1995). 

   Eins og fram kemur að ofan eiga öll börn að vera metin til jafns í almennum 

grunnskólum og flokkun á ekki að eiga sér stað. Með því að auka menntun og fræðslu 

kennara, ásamt bættri aðstöðu og lagasetningu eiga fötluð börn jafnmikinn rétt og 

ófötluð til að ganga í almenna grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 1995). Íslensk 

skólastefna er samkvæmt lögum bundin Salamanca-hugsjóninni. Með því er átt við að 

skólinn sé án aðgreiningar, hann á ekki aðeins að veita nemendum menntun heldur á 

hann að vinna gegn hugafari mismununar og vinna að viðhorfsbreytingum gegn 

aðgreiningu (Ingólfur Ásgeir Jóhannessson, 2001). 

3.2 Skóli fyrir alla? 

Þrátt fyrir að Salamanca yfirlýsingin hafi ekki komið fram fyrr en 1994 hafði umræðan um 

rétt barna til skólgöngu í sínum heimaskóla hafist fyrr. Landsamtökin Þroskahjálp héldu 
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námsstefnu árið 1983 undir heitinu Skóli fyrir alla. Yfirskriftin vísar til þess að öll börn eigi 

að sækja sams konar skóla og eigi rétt á sömu eða fyllilega sambærilegri kennslu. Skóli 

fyrir alla táknar að börn skuli ekki flokka eftir kyni, kynþætti, búsetu, getu eða neinu öðru 

og vera skipt niður í ólíka skóla eða fá ólíka kennslu (Jón Torfi Jónasson, 2008).   

   Hugmyndin um skóla fyrir alla fjallar um stuðning við alla fatlaða til fullrar þátttöku í 

samfélaginu og normun, sem er aðlögun samfélagsins til að gera fötluðum kleift að öðlast 

eins jákvætt hlutverk í samfélaginu og hægt er. Hugtakið aðgreinir ekki fatlaða og ófatlaða 

heldur eiga allir jafnan rétt á menntun við hæfi (Grétar Marinósson og Kobrún 

Gunnarsdóttir, 1992). Skóli fyrir alla miðar að því að skólinn geti mætt þörfum hvers og 

eins og börn eigi að geta lært svo lengi sem kennslan taki mið að þörfum þeirra, 

hæfileikum og áhugamálum. Skólastarfið, kennarar og annað fólk innan skólans verður því 

að taka mið af því að engir tveir nemendur eru eins (Dóra S. Bjarnason, 1995).  

   Með tilkomu Salamanca-yfirlýsingarinnar frá árinu 1994, sem fjallar um sérkennslumál 

og jafnan rétt allra til náms, var farið að leggja inn orðin skóli fyrir alla og skóli án 

aðgreiningar. Það kemur skýrt fram í stefnu Reykjavíkurborgar frá 2002 að skólakerfið 

stefnir að þessu, en samt má gera ráð fyrir að 1% barna séu í sérskóla. Þessi hugtök vísa í 

það að skólinn gerir engan mannamun en útilokar samt sem áður ekki sérstök úrræði fyrir 

einhver börn. Það er engu að síður spurning hvað stefnan um skóla án aðgreiningar þolir 

margar sérdeildir innan almenna skólakerfisins, eða í hversu miklum mæli hún þolir að 

séraðstoðin fari fram utan hins almenna bekkjar en án þess að lenda í mótsögn við sjálfa 

sig (Jón Torfi Jónasson, 2008). 

   Þetta hljómar allt saman mjög vel og virðist vera auðgert, en sitthvað bendir til að svo sé 

ekki. Mikið hefur verið deilt um þessa stefnu, en um þessar mundir er svipuð 

hugmyndafræði í gangi undir nafninu Skóli án aðgreiningar. Skóli fyrir alla og skóli án 

aðgreiningar er í raun það sama, þannig segja mætti að Skóli fyrir alla sé enn að reyna að 

festa rætur  innan skólakerfisins, rúmlega 29 árum eftir að hann kom fyrst til umræðu á 

Íslandi. 

3.2.1 Skóli án aðgreiningar 

Þróun í menntun fatlaðra barna á Íslandi er svipuð og hjá öðrum vestrænum þjóðum þar 

sem stefnt hefur verið að auknum rétti þeirra og þátttöku í almenna skólakerfinu. Opinber 

stefna í skólamálum nú um stundir byggir á skóla án aðgreiningar. Eins og fram kemur í 

kaflanum að ofan hefur stefnan verið í þróun hér á landi allt frá því snemma á níunda 

áratug 20. aldar. Á þessu tímabili hefur farið fram margþætt og lífleg umræða um skóla án 

aðgreiningar og snýst hún meðal annars um að hve miklu leyti kennsla fatlaðra barna eigi 
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að fara fram í almennum bekk eða sérdeildum með sérrúræðum (Jón Torfi Jónasson, 

2008). 

   Yfirlýst stefna stjórnvalda á Íslandi er Skóli án aðgreiningar. Samkvæmt stefnunni er skóli 

án aðgreiningar skóli sem menntar öll börn, líka þau börn sem eru með menntunar- og 

uppeldislegar sérþarfir. Talið er að skóli sem er án aðgreingar vinni gegn hugafari 

mismununar. Hann býður öll börn velkomin og stuðlar að vexti þjóðfélagsins án 

aðgreiningar. Skóli án aðgreinnngar er skóli sem tryggir öllum börnum sömu réttindi, 

hvort sem þau eru fötluð eða ófötluð (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2001).  

   Grundvallarforsendur við skipulagningu náms fyrir alla nemendur bekkjarins er að 

kennarar þurfa að vera opnir gagnvart þeim margbreytileika sem er í samfélaginu. 

Kennararinn þarf að geta metið hæfileika, áhuga og reynslu hvers og eins og geta nýtt 

þessa þætti við kennslu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2003). 

   Þeir skólar sem vinna eftir hugmyndafræðinni um skóla án aðgreingar ættu að vinna að 

því að hlúa að félagslegum tengslum sem verða oft á milli fatlaða nemandans og þess 

ófatlaða (Danforth, S og Smith, T.J., 2005). Margir foreldrar hafa áhyggjur af því að fötluð 

börn þeirra séu vinalaus í skólanum. Þar að leiðandi er mikilvægt að tómstundir og 

dægradvöl skipi veglegan sess í skólanámskránni. Í gegnum tómstundir er til dæmis hægt 

að styrkja sjálfsmynd einstaklinga og efla þá í námslegri og félagslegri færni og þannig 

koma í veg fyrir því að barnið einangrist frá öðrum nemendum (Turnbull, Turnbull og 

Soodak, 2006). 

   Sérkennslureglugerðin frá 1977 segir fyrir um að þessi aðstoð skulu fara fram utan 

bekkjar en samt eigi að halda öllum börnum saman. Í kringum 2005-2006 var 60-70% 

sérkennslustunda nýtt fyrir getuskipta hópa, en börnin eru þá tekin út úr kennslustundum 

í sérkennslu og kennt þar. Utan þessara sérkennslustunda eru börnin í sínum almenna 

bekk. Niðurstöður sýna að um 15-20% barna þurfa á sérkennslu að halda, sum öll 

skólaárin sín en önnur í skemri tíma. Um fimmta hvert barn á landvísu þurfti á eitthverjum 

stuðningi að halda skólaárið 2005-2006, eða fjórði hver drengur og fimmta hver stúlka. 

Við þetta bætast svo tæp 0,5% nemenda í sérskólum. Með árunum hefur börnum í 

sérskólum fækkað og fleiri fengið þjónustu og þá aðstoð sem þau þurfa í almenna 

skólakerfinu. Enn þann dag í dag er verið að leita af gullna meðalveginum fyrir mjög 

stóran hóp barna á milli þess annars vegar að hafna aðgreiningu og hins vegar neikvæðri 

stimplun og finna og leysa þá erfiðleika þau sem eiga við að etja í skólakerfinu (Jón Torfi 

Jónasson, 2008). 
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   Í næsta kafla mun ég fjalla meira um viðhorf kennara til skóla án aðgreiningar, hvernig 

þeim finnst hugmyndafræðin ganga fyrir sig og hver er hugsanleg orsök þess að það 

gengur illa að innleiða skóla án aðgreiningar í alla skóla landsins. 
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4 Staðan í dag? 

Eins og fram hefur komið er skóli án aðgreiningar opinber menntastefna á Íslandi, en hún 

er bundin ýmsum alþjóðasamþykktum eins og Salamanca-yfirlýsingunni. Áhersla er lögð á 

jafnrétti til náms og kennslu við hæfi, óháð uppruna, kyni, trú, litarhætti, fötlun eða hvers 

konar sérkennum. Það var fyrst árið 2008 sem kom fram í lögum um grunnskóla að öll 

skólastig skulu starfa eftir hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. Þróun síðustu 

þrjátíu ára hefur verið í átt til skóla án aðgreingar með breyttum lögum og reglugerðum 

en þó benda rannsóknir til þess að kennarar séu ósáttir við þá stöðu sem ríkir núna í 

skólakerfinu. Kennurum finnst á mörkunum að þeir ráði við þá fjölbreytni sem einkennir 

grunnskólaknemendur í dag. Viðhorf þeirra skiptir þar með miklu máli, en viðhorf er flókið 

hugtak ekki síst vegna þess hversu nátengt það er okkar persónulega sjálfi, þeim 

aðstæðum sem við búum í og skilningi okkar á heiminum. Samkvæmt rannsókn sem gerð 

var telja flestir íslenskir kennarar að skólakerfið á Íslandi sé án aðgreiningar. Kennarar 

fullyrða þó hins vegar að þeir hafi ekki fengið nægilegan stuðning til að framkvæma það 

sem þeim er ætlað að gera samkvæmt lögum og námskrám sem kveða á um menntun án 

aðgreiningar (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). 

   Einnig er bent á að lagasetningar, menning og saga hafi áhrif á það hvernig gengur að 

innleiða stefnuna í skólakerfið. Starfsfólk grunnskóla hefur mismunandir skoðanir á því 

hvað skóli án aðgreiningar er, en ekki er til nein ein ákveðin og nákvæm skilgreining á því 

nema að það sé skóli sem er fyrir alla. Skóli án aðgreiningar á að útrýma félagslegri 

útilokun og tryggja grundvallarmannréttindi í menntun allra einstaklinga. Það fer hins 

vegar alveg eftir hverju landi fyrir sig hvernig stjórnvöld túlka og hrinda framkvæmdinni í 

gang (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). 

   Í dag er talað um leikskólann sem fyrsta skólastig barna á Íslandi. Börn með 

þroskahömlun fara flest í leikskóla eins og önnur börn, hvort sem það er almennur 

leikskóli í heimahverfi þeirra eða til dæmis Lyngás. 

4.1 Staða leik- og grunnskólakerfisins 

Hér verður fjallað nánar um stöðu leik- og grunnskólakerfisins eins og það er núna. Ný lög 

og reglugerðir hafa tekið gildi og jákvæðar breytingar í átt að skóla án aðgreiningar hafa 

átt sér stað. Leikskólinn sem fyrsta skólastigið í skólakerfinu á að annast uppeldi, menntun 

og umönnun barna leikskólaaldri í samræmi við lög. Börn sem þurfa sérstaka aðstoð í 
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leikskólum eiga rétt á sérkennslu undir handleiðslu sérfræðings eins og t.d. þroskaþjálfa. 

Settar eru upp einstaklingsáætlarnir fyrir börnin eins og ég mun fjalla nánar um hér á eftir. 

   Grunnskólinn tekur svo við þegar börnin ná sex ára aldri. Í lögum um hann kemur skýrt 

fram að fötluð börn eigi rétt á að sækja sinn heimaskóla, óháð fötlun. Grunnskólinn styðst 

við grunnskólalögin frá 2008. Hér að neðan verður farið yfir þau lög og réttindi sem gilda 

jafnt um öll börn í skólakerfinu á Íslandi. 

4.1.1 Lög og reglugerð um leikskóla 

Leikskólar Reykjavíkur starfa eftir ákveðnum lögum og reglum. Hér verður farið lauslega 

yfir nokkur lög og sáttmála sem tengjast starfi leikskólans og réttindum barna. 

   Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna fjallar um réttindi barna en ekki skyldur þeirra. 

Samningurinn var undirritaður af Íslandi 26. janúar 1990, fullgiltur 28. október 1992 og 

loks lögfestur 20. Febrúar 2013. Þau ríki sem hafa skrifað undir samninginn hafa lýst því 

yfir að börnum beri sérstök vernd og aðstoð. Barn á rétt á að alast upp með fjölskyldu 

sinni, við hamingju, ást og skilning til þess að persónuleiki þess geti mótast á heilsteyptan 

og jákvæðan hátt og það orðið sjálfstætt og lifað góðu lífi í samfélaginu (Barnasáttmálinn, 

1989). 

   Í 2. grein Barnasáttmálans kemur fram eftirfarandi: Aðildarríki skulu virða og tryggja 

hverju barni réttindi sem kveðið er á um í samningi þessum, án mismunar af nokkru tagi, 

án tillits til kynþáttar, litarháttar, tungu, kynferðis, stjórnmálaskoðana, trúarbragða eða 

annarrar skoðana, uppruna með tilliti til þjóðernis, félagslegra stöðu, eigna, þjóðhátta, 

fötlunar, ætternis eða annarra aðstæða þesss eða foreldris þess eða lográðamanns. Einnig 

skulu vera gerðar viðeigandi ráðstafnanir sem sjá til þess að barninu sé ekki refsað eða 

mismunað vegna athafna eða stöðu foreldra þess, lögráðamanns eða fjölskyldumeðlima  

(Barnasáttmálinn, 1989). 

   Í núgildandi lögum um leikskóla kemur fram að leikskólinn sé fyrsta skólastig 

skólakerfisins. Leikskólinn á að annast uppeldi, menntun og umönnun barna á 

leikskólaaldri í samræmi við lögin. Markmið leikskóla er að velferð og hagur barna sé 

hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Einnig á að veita börnum sem sækja leikskóla menntun og 

umönnun. Umhverfið þar þarf að vera hvetjandi og náms– og leikskilyrði eiga einnig að 

vera örugg. Starfshættir leikskóla skulu mótast af umburðarlyndi, kærleika, ábyrgð, 

umhyggju, jafnrétti og lýðræðislegu samstarfi. Þá skal vera borin virðing fyrir manngildi 

hvers og eins (Lög um leikskóla nr.90/2008). 
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   Eins og kom fram hér að ofan kveða lög um leikskóla á um að borin skuli virðing fyrir 

manngildi hvers og eins. Með því er átt við að leikskólinn, starfsmenn og samfélagið allt 

skuli bera virðingu fyrir þeim fjölbreytileika sem býr í mannfólki. Við erum ekki öll eins, við 

höfum ólíkar þarfir og það þarf að mæta hverju barni þar sem það er statt í lífinu, óháð því 

hvort það sé með eitthverja greiningu eða ekki. 

4.1.2 Sérkennsla í leikskólum 

Sérkennsla í leikskólum byggir á lögum um leikskóla frá árinu 1999. Börn sem þurfa 

sérstaka aðstoð og þjálfun, vegna fötlunar, tilfinningalegra vandamála eða félagslegra 

erfiðleika eiga rétt á sérkennslu í leikskólum undir handleiðslu sérfræðinga eins og t.d. 

þroskaþjálfa. Sérkennsluráðgjafar eru starfandi á hverri þjónustumiðstöð í Reykjavík og 

þeir sjá um að veita ráðgjöf, fræðslu og handleiðslu til foreldra, starfsfólks og stjórnenda 

leikskóla um umönnun, þjálfun og uppeldi barna með sérþarfir. Leikskólastjórar bera 

ábyrgð á því að sækja um stuðning fyrir börnin í sínum leikskóla en umsókninni verða að 

fylgja greiningarniðurstöður (Reykjavíkurborg, e.d.). 

   Úthlutað er eftir tveimur flokkum, en þeir segja einnig til um hve mikið fjármagn 

leikskólinn mun fá til sérkennslu. Flokkarnir eru: 

1. Börn sem þurfa á verulegri aðstoð og íhlutun að halda í daglegu lífi vegna til dæmis 

fjölfötlunar, alvarlegrar eða miðlungs þroskahömlunar, verulegrar 

tengslaskerðingar, blindu, heyrnarleysis, verulegrar hreyfihömlunar 

(hjólastóll/hækjur) eða alvarlega langveik börn. Þessi börn eiga rétt á 4-9 klst. 

aðstoð á dag í leikskólanum ásamt þjálfunartímum með þroskaþjálfa. 

2. Börn sem þurfa reglulega aðstoð og íhlutun í leikskólanum vegna vægrar 

þroskahömlunar, hreyfihömlunar, málhömlunar, verulegrar sjón- og 

heyrnarskerðingar, tengslaskerðingar og langtíma veik börn sem þurfa verulega 

umönnun. Þessi börn eiga rétt á 2-6 klst. aðstoð á dag í leikskólanum ásamt 

þjálfunartíma með þroskaþjálfa. Fullur stuðningur er 4 tímar á dag miðað við 8 

tíma vistun. Ef þroskaþjálfi metur svo að barnið þurfi meiri stuðning í leikskólanum 

þarf hann að senda beiðni með rökstuðningi og mati á þjónustumiðstöðina. 

Einnig er hægt að sækjast eftir tímabundinni aðstoð úr 2. flokki. Börn sem þurfa töluverða 

aðstoð vegna alvarlegra hegðunar- og tilfinningalegra erfiðleika geta fengið úthlutað 1-4 

tímum á dag (Reykjavíkurborg, 2011).  

   Hér að neðan mun ég stuttlega fjalla um einstaklingsáætlanir fyrir börn. Á leikskólum 

eru settar upp einstaklingsáætlanir fyrir börn sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda. 

Þar er komið til móts við barnið þar sem það er statt, hvaða hæfileika eigi að rækta meira 
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og í hvaða atferli skal þjálfa barnið betur. Í raun er hægt að segja að einstaklingsáætlun á 

leikskólum sé skóli án aðgreingar, barn sem þarf á stuðningi að halda fær sína eigin 

áætlun, útbúna fyrir það eitt og í samræmi við þroska þess og getu. 

4.1.3 Einstaklingsáætlanir fyrir börn 

Þegar gerð er einstaklingsnámskrá fyrir einstakling er mikilvægt að hafa í huga að 

foreldrar þurfa ávallt að vera virkir þátttakendur í þeim ákvörðunum sem teknar eru um 

barn þeirra. Setja þarf markmið fyrir einstaklinginn í samráði við foreldra og reyna að 

vinna með þau á faglegan hátt. Það skiptir máli að allir séu samstíga í þeim markmiðum 

sem sett eru fyrir einstaklinginn svo að árangur náist, þess vegna er mikilvægt að það sé 

ákveðið teymi í kringum einstaklinginn (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008). 

   Þegar einstaklingsnámskrá er gerð þarf að reyna hugsa fyrst og fremst um styrkleika 

einstaklingsins og reyna vinna út frá þeim. Oft vill fara svo að einblínt sé á veikleikana og 

það sem þarf að bæta en einnig þarf að reyna að sjá það góða sem einstaklingurinn getur 

gert og vinna með það. Það sem þarf að koma fram í einstaklingsnámskrá eru markmiðin, 

hvernig á að framkvæma þau, hvaða gögn á að notast við, við hvaða aðstæður á íhlutun 

að fara fram, og hvenær og hvernig á að meta árangurinn (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008). 

4.2 Sérskólar 

Í stefnunni um skóla án aðgreiningar kemur fram að börn eigi að sækja sinn heimaskóla og 

fá viðeigandi stuðning þar. Þrátt fyrir það eru enn starfandi sérskólar hér á landi. Þeir voru 

fleiri áður, suma er búið að sameina en öðrum var lokað. Með tíð og tíma fékkst loks sú 

viðurkenning að samfélagið skyldi sinna börnum með þroskahömlun þegar kom að 

menntun barna. Fyrst var þó talið að það skyldi vera gert á sérstofnunum, seinna meir var 

staðfest að þau ættu rétt á skólavist eins og önnur börn, en í sérskólum. Síðan varð það 

viðhorf ríkjandi að öll börn skyldu ganga í almenna skóla og vera í bekk með öðrum 

börnum (Jón Torfi Jónasson, 2008).  

   Í upphaf 21. aldar voru aðeins tveir sérskólar starfandi fyrir þennan hóp barna, 

Öskjuhlíðaskóli og Safamýrarskóli. Verkjaskipting þeirra var þannig að í Öskjuhlíðaskóla 

sóttu börn sem stóðu sig betur í námi en þau sem sóttu Safamýrarskóla. Þar voru börn 

með mikla þroskahömlun. Börnum á sérskólum fækkaði hægt og rólega undir lok 20. aldar 

þar sem fleiri börn fóru yfir í almenna skólakerfið. Nú er litið svo á að sérskólar megi 

aðeins grípa inn í þegar almenna skólakerfið hefur reynt allt til að koma til móts við 

barnið. Ríkið telur það vera val foreldra hvort barnið sæki almennan skóla, sérdeild innan 

skólans eða sérskóla. Þess vegna hefur verið brugðist á það ráð að leggja ekki niður alla 

sérskóla landsins (Jón Torfi Jónasson, 2008). 
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   Klettaskóli tók til starfa árið 2011, en hann leysir af hólmi sérskólana Öskjuhlíðaskóla og 

Safamýrarskóla. Flest barnanna sem sækja Klettaskóla eru af höfuðborgasvæðinu eða 

nágrannasveitafélögum en Reykjavíkurborg rekur skólann. Í Árbæjarskóla er starfræktur 

þátttökubekkur á vegum Klettaskóla, en þátttökubekkur er sérhæft námsúrræði undir 

stjórn Klettaskóla sem hefur aðsetur í almennum grunnskóla. Skólaárið 2013-2014 eru alls 

109 nemendur í Klettaskóla (Klettaskóli, e.d.). 

   Í skýrslu starfshóps á vegum Reykjavíkurborgar um nám og kennslu barna með 

þroskahömlun var sett fram sú tillaga, þegar skólarnir voru sameinaðir í Klettaskóla, að 

koma upp þátttökubekkjum í almennum skólum. Árið 2012, eftir að stefnan um skóla án 

aðgreiningar tók gildi, var lagt til að stofnað yrði til fjögurra þátttökubekkja undir stjórn 

Klettaskóla. Fyrsti þátttökubekkurinn tók til starfa haustið 2013 og næstu tveir munu taka 

til starfa með tveggja ára millibili, þannig að allir bekkirnir verða starfandi haustið 2019 

(Klettaskóli, e.d.). 

   Þátttökubekkur er sérhæft úrræði á vegum Klettaskóla sem hefur samt sem áður 

aðsetur í almennum grunnskóla. Starfsfólkið kemur frá Klettaskóla og eru börnin skráð 

með skólavist þar. Nemendur njóta faglegrar þjónustu og þekkingar sérskólans en samt 

sem áður njóta þau náms og skólastarfs í hinu almenna skólaumhverfi. Almenni skólinn 

hefur á sama tíma aðgang að sérþekkingu og faglegri þjónustu Klettaskóla. Þegar valið er í 

þátttökubekki er miðað við aðstæður þátttökubekkjarins og að þeir möguleikar sem 

bjóðast í þátttökubekknum séu til góðs fyrir barnið, stuðli að náms- og félagslegum 

framförum, og almennum þroska barnsins. Til að byrja með geta verið fimm til sex 

nemendur í hverjum þátttökubekk. Í fyrstu voru tekin inn börn af miðstigi skólans. Nám í 

þátttökubekk er alltaf einstaklingsmiðað og sveigjanlegt. Tengsl nemendans við almenna 

skólastarfið geta verið margs konar, bæði félagsleg og námsleg. Einnig geta nemendur í 

almenna skólanum tengst starfi og námi nemenda í þátttökubekk bæði félagslega og 

námslega (Klettaskóli, e.d.). 

   Þegar líða fór á 20. öldina var smám saman viðurkennt að taka ætti tillit til barna, sem 

áður fyrr töldust ekki vera skólahæf, með því að veita þeim athvarf á sérstökum 

stofnunum eða með annarri aðstoð. Undir lok aldarinnar höfðu öll sérúrræði sem 

skólakerfið hafði upp á að bjóða verið sett undir sama hatt og nefnd sérkennsla (Jón Torfi 

Jónasson, 2008). 
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5 Samantekt og lærdómur 

Í þessari ritgerð hefur saga og hugmyndafræði í skólamálum fatlaðra barna verið rakin. 

Jákvæðar breytingar hafa átt sér stað síðasta áratug en þó má álykta að þær séu heldur 

fáar frá því fyrst var farið að vinna að endurbótum í skólamálum fatlaðra barna. Þótt sett 

væru lög og reglugerðir um skólaskyldu allra barna á Íslandi allt frá árinu 1907 var lengi til 

staðar undanþága sem átti við um börn með fatlanir. Þetta kemur vel fram í þeim 

lífssögum sem ég vitna í til að lýsa aðstæðum á hverjum tíma. Lög um skólaskyldu voru 

staðfest en samt sem áður voru fötluð börn á stofnunum. Aðstæður á stofnunum voru 

sagðar góðar, foreldrar voru hins vegar hvattir til að koma ekki í heimsókn og helst að 

reyna gleyma börnunum, og lífssögur fólks með þroskahömlun sýna allt aðra mynd af 

þessum stöðum. 

   Um 1983 hófst umræða um hugmyndafræðina Skóli fyrir alla. Sú hugmyndafræði 

þróaðist áfram og varð að núgildandi stefnu sem er Skóli án aðgreiningar. Það kom mér á 

óvart að svipuð hugmyndafræði sé enn að reyna festa rætur sínar í skólakerfinu tæplega 

30 árum árum eftir að hún kom fram. Þótt breytingar hafi átt sér stað í lögum og 

reglugerðum er hugmyndafræðin nokkurn veginn sú sama. En eins og staðan er í dag eru 

mörg lög sem stangast á, lítið samræmi er í lögum sem tengjast skólamálum fatlaðra 

barna og þau einnig stangast á við hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar. Það er því 

spurning hvernig stjórnvöld ætla að láta dæmið ganga upp þegar svo mikið ósamræmi er 

til staðar á milli laga og reglugerða annars vegar og hugmyndafræðinnar hins vegar. Dæmi 

um þetta ósamræmi er að í hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar segir að öll börn 

eigi að vera í sínum heimaskóla og í sínum bekk. Á meðan núgildandi sérkennslulög kveða 

um að börn sem þurfa sérstaka aðstoð í skóla eigi að fá þá hjálp utan bekkjarinns. 

   Mikilvægt er að laga kennaranám að þessari hugmyndafræði, enda kennarar meirihluti 

starfsmanna skólakerfisins. Rannsóknir á hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar 

segja hana fremur flókna og að hver og einn geti túlkað hana á sinn hátt, eins og ég fór 

yfir að ofan. Viðhorf kennara og stjórnvalda skiptir því sköpum hvað varðar skóla án 

aðgreiningar. Einnig tel ég að kennarar þurfi meiri stuðning til að ráða við þennan stóra og 

fjölbreytta hóp barna. Það er mikil vinna að laga námsefni að hverju og einu barni þegar 

kennari er með allt að þrjátíu nemendur í bekk.  

   Þroskaþjálfar koma að einhverjum hluta að kennslu og aðstoð við einstaka nemendur, 

en eiga þó ekki þátt í mótun námsins eða framvindu þess. Það má velta fyrir sér hvort það 

hjálpaði hugmyndafræðinni að festa rætur ef bekkjum yrði fjölgað og þar með fækkað í 
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bekkjum auk þess að kennarar fengju meiri stuðning við að sinna einstaklingsmiðuðu 

námi fyrir alla. Til þess að ná þessu markmiði tel ég að viðhorfið í samfélaginu öllu þurfi að 

breytast. Ætli samfélagið geri sér ekki grein fyrir því að kennarar, hvort sem það eru leik- 

eða grunnskólakennarar sjá að mestu um uppeldi og menntun barnanna okkar? 

Barnanna, sem ráðamenn tala um á tyllidögum sem framtíð landsins. Með breyttum 

tímum og viðhorfum verður vonandi breyting á þessu fljótlega og Skóli án aðgreiningar 

verði að veruleika í öllum grunnskólum landsins. 

   Vinnan við þessa ritgerð hefur verið skemmtileg og lærdómsrík. Ég hef lært margt um 

aðstæður fatlaðra barna í skólakerfinu áður fyrr, en mest kom mér á óvart hve hægar 

framfarir hafa verið á sumum sviðum. Eins fannst mér gaman og fróðlegt að lesa 

lífssögurnar og tengja við efnið. Það er engu líkara en að stjórnvöld hafi oft reynt að fegra 

aðstæður fyrir foreldrum, en sögurnar gefa raunsanna og nöturlega mynd af stofnunum 

og skólakerfinu fyrr á tímum. Hvað varðar stofnanir og sérskóla hafa framfarir verið 

miklar. Nú til dags eru flest öll börn í sínum heimaskóla og njóta þar þeirrar aðstoðar sem 

þau þurfa á að halda. Ef þróunin er skoðuð aðeins út frá skóla án aðgreiningar er má segja 

að hægt hafi miðað í rétta átt. Eins og ég nefni í ritgerðinni hefur sama hugmyndafræði 

verið að reyna festa rætur í skólakerfinu í næstum 30 ár; fyrst sem skóli fyrir alla og síðar 

skóli án aðgreiningar. Það virðist ganga mjög illa að ná viðunandi árangri og enginn virðist 

vita hver ástæðan er. Er það viðhorf starfsmanna skólakerfisins, er það menntun 

grunnskólakennara eða er það hugsanlega samfélagið í heild?  
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