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Útdráttur 

Markmið þessarar athugunar var að kanna líðan barna með CP fötlun í almennum 

grunnskólum. Beitt var eigindlegum rannsóknaraðferðum þar sem tekin voru 

hálfopin viðtöl. Viðmælendurnir voru þrír , tvær stúlkur, 18 og 23 ára og einn 

drengur, 24 ára, sem öll hafa lokið tíu ára grunnskólagöngu. Önnur stúlkan og 

drengurinn voru í almennum bekk alla skólagönguna en hin stúlkan var í sérdeild 

en í unglingadeild fór hún í almennan bekk í bóklegum fögum. Þau glíma öll við 

CP fötlun en þó mismikla.  

 Svo virðist sem að nemandanum sem var í sérdeild liði betur en þeim sem 

voru í almennum bekk. Kennarar almennu bekkjanna hlustuðu ekki nógu vel á 

raddir nemenda sinna og stuðningsfulltrúinn var stöðugt yfir þeim svo þau áttu 

erfitt með að mynda félagsleg tengsl við hina nemendur bekkjarins.  

 Draga má þá ályktun að kennarar séu ekki nægilega vel undirbúnir til þess 

að taka við nemendum með fötlun inn í almennan bekk. Fræðsla þarf að eiga sér 

stað bæði á meðal starfandi kennara og þeirra sem eru að mennta sig til 

kennarastarfa.  
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Inngangur 
 

Árið 1975 voru sett lög í Bandaríkjunum um að öll börn með fötlun ættu rétt á 

menntun og að foreldrar og forráðamenn ættu rétt á að segja sína skoðun í 

tengslum við menntun barna sinna. Foreldrarnir fengu þar með loksins rétt á að 

láta í ljós hvaða námslegar þarfir þeir teldu að barnið þeirra hefði . Í lögunum 

segir jafnframt að börn með fötlun eigi rétt á að ganga í hefðbundna skóla og að 

haga eigi skólagöngunni sem líkastri skólagöngu heilbrigðra barna (Miller, 

Bachrach og fleiri 1995:243). Árið 1994 var haldin ráðstefna á vegum UNESCO 

þar sem unnið var að rammaáætlun um réttindi fatlaðra til menntunar. Ísland var 

eitt af þeim ríkjum sem sóttu þessa ráðstefnu og tók þátt í að móta stefnu um skóla 

án aðgreiningar (Rammaáætlun 1994). Þessi stefna var þó ekki mörkuð hjá 

Reykjavíkurborg fyrr en árið 2002 og er Ísland því langt á eftir Bandaríkjunum í 

þessum efnum. Í stefnunni er ákvæði um að allir nemendur, óháð fötlun, eigi val 

um skóla samkvæmt ákvörðun foreldra þeirra og að allir skólar eigi að hafa 

aðgang að ráðgjöf og þekkingu til að sinna öllum börnum (Stefna 

Reykjavíkurborgar í menntamálum og 10 ára framtíðarsýn 2006). Staðreyndin er 

hins vegar sú að grunnskólarnir eru alls ekki allir með aðstöðu til að taka við 

nemendum með fötlun þó þessi stefna sé við lýði. Einnig er skortur á fjármagni 

skólanna svo þeir geti gefið öllum nemendum þá aðstoð sem þeir þurfa og eiga 

rétt á.  

Í rannsókn sem Eyrún Í. Gísladóttir gerði kom fram að foreldrum fatlaðra 

barna fannst þeir oft koma að lokuðum dyrum í hverfisskólum barna þeirra. Hún 

segir foreldra hafa þurft að standa í samfelldri baráttu fyrir rétti, úrræðum og 

þjónustu barna sinna hvar sem þau komu að og var skólinn enginn undantekning 

(Eyrún Í. Gísladóttir 2000:53). Skóli fyrir alla eða skóli án aðgreiningar er frábær 

stefna og löngu tímabær í því nútímaþjóðfélagi sem við búum í. Mikilvægt er að 

allir nemendur hafi jafnan rétt, hvort sem um er að ræða að ráða því hvaða skóla 

þeir sækja eða að komið sé fram við þá eins og öll önnur börn óháð fötlun eða 

getu. Kennarar eru misjafnlega í stakk búnir til að taka á móti börnum með fötlun 

í bekkinn sinn. Sumir eru vel uppfræddir en aðrir ekki og óttast ef til vill að takast 

á við þetta krefjandi verkefni.  Menntun kennara hefur í sjálfu sér lítið breyst þótt 

þessi stefna sé orðin að veruleika. Kennarar virðast fá of litla fræðslu um það 

hvernig eigi að takast á við það verkefni að fá nemanda með fötlun í almennan 
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bekk og hvernig þeir geti sem best sinnt þessum einstaklingi af alúð svo hann 

dafni vel. Til þess er ætlast að kennarar geti mætt þörfum allra nemenda óháð 

fötlun og getu. Fræðsla og endurmenntun kennara hlýtur því að skipta miklu máli 

svo hægt sé að verða við þessari kröfu. Þessar staðreyndir hljóta að vekja mann til 

umhugsunar um hvernig nemendum með fötlun líður í almennum grunnskólum? Í  

könnun minni leitaði ég svara við þeirri spurningu. 

 

1. Salamanca yfirlýsingin 

 

Í júní árið 1994 var haldin alþjóðleg ráðstefna á vegum UNESCO í Salamanca á 

Spáni. Þar voru ræddar aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir. Markmið þessarar 

ráðstefnu var að efla menntun allra nemenda og stuðla að skóla fyrir alla. Skóli 

fyrir alla eru almenn mannréttindi þ.e. að fatlaðir nemendur eigi rétt á því að fara í 

hvaða skóla sem er óháð fötlun sinni. Á ráðstefnunni var sett saman rammaáætlun 

sem átti að hjálpa löndum, ríkjum og stofnunum við að vinna að þessari áætlun. Í 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna segir að hvert barn eigi rétt á 

menntun. Sérhver fötluð manneskja hafi rétt á því að setja fram sína skoðun á 

menntun sinni og setja fram óskir um menntun. Foreldrar hafa líka rétt á því að 

hafa áhrif á tilhögun menntunar barna sinna svo hagur barnsins verði sem mestur. 

Í áætluninni er sagt að skólar eigi að taka við öllum börnum óháð fötlun, getu, 

félagslegum eða tilfiningalegum þroska. Af þessari rammaáætlun er sprottið 

hugtakið skóli án aðgreiningar. Í því felst að kennsluhættir eigi að taka mið af 

getu barnsins og miðast við að veita öllum nemendum góða kennslu (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson 2001:14-15, Rammaáætlun 1994).  

Eftir þessa ráðstefnu markaði Ísland sér þá stefnu að koma á fót skóla fyrir 

alla. Sú stefna varð að veruleika árið 2002 og var Salamanca yfirlýsingin höfð til 

hliðsjónar. Í dag eiga nemendur að geta farið í sinn hverfisskóla en fyrir þann tíma 

þurftu foreldrar fatlaðra barna oft að berjast fyrir því að barnið þeirra væri tekið 

inn í skólann (Rammaáætlun 1994). 

 Það hefur sýnt sig að í þeim skólum sem vinna eftir þessari stefnu tekst 

blöndunin best. Nemendur með sérþarfir taka mestum framförum í námi og 

blandast best félagslega. Grundvallarregla fyrir skóla án aðgreiningar er að öll 
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börn eigi að læra saman. Börn með sérþarfir eiga rétt á því að fá þann stuðning 

sem þau gætu þurft á að halda í náminu þannig að þeim sé tryggð árangursrík 

menntun. Það á að vera algjör undantekning ef barn er sent í sérskóla eða 

varanlega sérdeild í sínum hverfisskóla. Það á einungis að eiga sér stað ef barninu 

hefur ekki farnast vel í almennum bekk (Rammaáætlun 1994).  

 

2. Hlutverk skólans - Líðan nemenda 
 

Samkvæmt lögum á grunnskólinn að búa nemendur undir líf og starf í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Skólinn á að haga störfum sínum í 

samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og 

menntun hvers og eins. Skólinn á að undirbúa nemendur og þjálfa þá til að verða 

sjálfstæðir í hugsun og efla hæfni þeirra til samstarfs við aðra. Skólinn á að búa 

nemendur undir virka þátttöku í samfélaginu, fjölskyldulífi og atvinnulífi. Námið 

á að nýtast nemendum í daglegu lífi, frekara námi og starfi (Lög um grunnskóla, 

1995, Aðalnámskrá grunnskólanna 1999). 

Stefna Reykjavíkurborgar er að hafa alla skóla án aðgreiningar. Megin leiðarljós 

skóla án aðgreiningar er að þjónusta alla nemendur sína bæði fatlaða og ófatlaða 

(Stefna fræðsluráðs Reykjavíkur um sérkennslu 2002:6). Skólar eiga að hafa 

sveigjanlega kennsluhætti til að geta mætt þörfum allra nemenda hversu ólíkar 

sem þær geta verið. Þannig stuðlar kennarinn að því að færri nemendur þurfi 

sérkennslu. Það á að draga úr því að nemendur séu teknir út úr nemendahópnum í 

einhvers konar sérkennslu. Nemendur eiga að fást við sama viðfangsefni en á 

mismunandi hátt eftir getu. (Stefna fræðsluráðs Reykjavíkur um sérkennslu 

2002:11). Í stefnu fræðsluráðs Reykjavíkur um sérkennslu kemur einnig fram að 

stuðningsfulltrúar í skólum eiga að vera kennaranum til halds og trausts. Þeir eiga 

að aðstoða kennarann og starfa undir stjórn bekkjarkennara, yfirmanns sérkennslu 

eða skólastjóra eftir ákvörðun hverju sinni. Þeir eiga að styðja þá 

einstaklinga/hópa sem eiga við einhverskonar vandamál að stríða til að auðvelda 

kennaranum að ná markmiðum kennslunnar. Stuðningsfulltrúar eru því 

mikilvægir fyrir starf í skóla án aðgreiningar. Eins og áður kom fram er 

stuðningsfulltrúinn aðstoðarmaður kennara og þar sem það er mikilvægt að 

kennarinn geti líka sinnt fatlaða nemandanum þarf stuðningsfulltrúinn að geta 
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sinnt öðrum nemendum á meðan. Með því móti er stuðningsfulltrúinn ekki 

stöðugt með fatlaða nemandanum heldur sinnir hann einnig öðrum nemendum. 

Það minnkar hættuna á að fatlaði nemandinn einangrist frá öðrum nemendum 

(Stefna fræðsluráðs Reykjavíkur um sérkennslu 2002:13).  

Rannsóknir sýna að jákvæð tengsl og samskipti kennara og nemenda hafa 

mikil áhrif á líðan og nám nemenda (Ásdís Hrefna Haraldsdóttir 2006:20). Til eru 

rannsóknir sem benda á að umhyggja sé jafn nauðsynleg og námsgreinar og er þar 

vísað til rannsókna Rudduck en hún er þekkt fyrir rannsóknir á skólaþróun. 

Rudduck telur að þátttaka nemenda sé lykilatriði í skólastarfi. Að nemendur verði 

að fá að segja sína skoðanir og kennarar þurfi að koma til móts við þarfir og óskir 

þeirra. Það geti haft mikil áhrif á líðan þeirra og sjálfsmynd (Ásdís Hrefna 

Haraldsdóttir 2006:23). Í rannsókn Sólveigar Karvelsdóttur kemur fram að margir 

þættir hafi áhrif á líðan nemenda í skóla og einn sá stærsti virðist vera kennarinn. 

Framkoma hans við nemendur skipti þá miklu máli og gat haft áhrif á árangur og 

líðan þeirra (Sólveig Karvelsdóttir 1999:305-317). Þá kenningu staðfestir Ásdís 

Hrefna í ritgerð sinni þar sem að hún vitnar í könnun sem nemendur í 

grunnskólum í Reykjavík svöruðu. Í svörum þeirra kom fram að samskipti 

kennara og nemenda er órjúfanlegur hluti af hugmyndum nemenda um góðan 

kennara. Það er undir þessum samskiptum komið að mörgu leyti hvort nemendum 

líður og gengur vel í skólanum. Í þessari könnun voru nemendur líka sammála um 

að góður kennari hlusti á nemendur sína og leyfi þeim að vera með í að leita 

lausna á vandamálum sem upp koma (Ásdís Hrefna Haraldsdóttir 2006:50). Í fleiri 

rannsóknum sem gerðar hafa verið um líðan barna í grunnskólum hefur komið 

fram að rauði þráðurinn í niðurstöðunum er virðing, sanngirni og umhyggjusemi. 

Viðmót kennara verður til þess að nemendum fer að þykja vænt um þá og bera 

virðingu fyrir þeim. Það hefur áhrif þegar kemur að líðan barna og áhuga þeirra á 

náminu (Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007:55).  

 Virðing er að sýna annarri manneskju áhuga og hlusta grannt á hvað henni 

liggur á hjarta. Virðing blómstrar síðan og vex í jákvæðum samskiptum. Virðing 

er einnig það að bera virðingu fyrir rétti hvers og eins til að hafa sínar persónulegu 

skoðanir, rétti til að njóta virðingar í leik og starfi og rétti til mannsæmandi lífs 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007:77-78).  

Gustein og Sheely tala um að til sé tvennskonar félagsleg færni. Svokölluð 

„instrumental“ færni og „relationship“ færni. Instrumental færni leiðir ekki að 
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árangri í vinatengslum. Hún er eiginlega það að fá það sem þú þarfnast og að falla 

inn í hópinn. Sem dæmi um þá færni er t.d. að haga sér viðunanlega í skólastofu 

eða að fylgja reglum matsalarins. Relationship færni felur það hins vegar í sér t.d. 

að eignast vini og halda þeim eða að verða ástfanginn. Báðir þessir þættir eru 

mikilvægir en aðeins relationship færni leiðir til þess að við eignumst vini og 

eigum í nánum samskiptum. Í námskrám er oft ekki gert ráð fyrir að kenni 

relationship færni en oft kemur fram að börnin eigi t.d. að læra ákveðnar reglur og 

vera fær um að fara eftir þeim (Gutstein og Sheely 2003:20-21). Í dag er farið að 

bæta þennan þátt þar sem farið er að kenna lífsleikni. Það er undir kennaranum 

komið hvernig hann nýtir þessa tíma. Sá kennari sem er meðvitaður um þetta gæti 

markvisst unnið að því að koma nemanda sem á í vandræðum með félagsleg 

tengsl inn í hópinn s.s. með hópeflisleikjum.  

Í skóla fyrir alla er mikilvægt að nota svokallaða fjölþrepa kennslu. Þar eru 

fjölbreyttir og skapandi starfshættir ríkjandi og tekið er mið af getu og færni hvers 

nemanda. Nemendur fást við sama viðfangsefnið en verkefnin geta verið 

mismunandi og af mismunandi þyngd og tekur þá erfiðleikastigið mið af getu 

nemenda. Með þrepaskiptum verkefnum, fjölbreyttum náms- og kennsluaðferðum 

og einstaklingsáætlunum er hægt að vinna með sama viðfangsefni þótt nemendur 

séu á mismunandi getu- og færnistigi. (Elín G. Ólafsdóttir 2004:10). Þessi 

fjölþrepa kennsla er mikilvæg í allri kennslu. Það á ekki að skipta kennarann 

neinu máli þó að hann sé með fatlaðan einstakling í nemendahóp sínum. 

Kennarinn á að geta haldið áfram hefðbundnu skólastarfi þó það komi 

einstaklingur með fötlun í bekkinn svo fremi hann fái þann stuðning sem þurfa 

þykir. 

Í rannsókn Dóru Bjarnason kemur fram að þau fötluðu börn sem hún talaði 

við og voru í almennum grunnskóla, voru ánægð með að fá að vera hluti af 

heildinni, að fá að læra með öðrum (Dóra Sigríður Bjarnason 2004:163). Þar 

kemur einnig fram að þó að nemendur með fötlun eignist kannski ekki góða vini 

þá eignuðust þau þó kunningja sem hugsuðu vel um þau. Þar var líka gerð úttekt á 

aðgengi fyrir fatlaða í grunnskóla á Íslandi og komu þeir ekki vel út. Aðgengið 

alls ekki nægilega gott (Dóra Sigríður Bjarnason 2004:179). Enn í dag fjórum 

árum seinna er aðgengið ekki enn orðið nægilega gott í mjög mörgum skólum. Í 

gömlum skólum í Reykjavík þarf að gera mjög róttækar breytingar svo að barn í 

hjólastól geti sótt þar skóla.  
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Í rannsókn Eyrúnar Í. Gísladóttur kom fram að foreldrar fatlaðra barna eru 

ekki allir á því að koma börnum sínum í almennan bekk. Þau vilja ekki missa 

sérskólana og sérdeildirnar heldur vilja þau hafa val um hvert börnin þeirra fari. 

Þau vilja geta metið hvaða úrræði henta börnunum þeirra best og hvar þeim líði 

best. Foreldrar fá oft þann úrslitakost að annaðhvort fái barnið þeirra fulla 

þjónustu í sérdeild eða lágmarks stuðning í almennum bekk. Þar er óbeint verið að 

ýta foreldrum í eitthvað úrræði sem þau sjá kannski ekki sem besta kostinn fyrir 

barnið sitt. Í rannsókninni kom einnig fram að foreldrum fannst flestum að börn 

þeirra tækju mestum framförum í námi eftir að þau fóru í sérdeild, hvort sem um 

var að ræða börn sem komu úr almennum bekk eða úr sérskólum. Foreldrarnir 

tóku eftir aukinni vellíðan og auknu sjálfstrausti barna sinna eftir að þau fengu 

sérhæfðara námsúrrræði, hvort sem það var sérdeild eða sérskóli (Eyrún Í. 

Gísladóttir 2000:53). Í rannsókninni kemur fram að þrátt fyrir að í löggjöf 

grunnskólanna sé löggð mikil áhersla á nám án aðgreiningar þá lýsa niðurstöður 

Eyrúnar reynslu foreldra af því að koma börnum sínum í almennan bekk í 

grunnskóla. Þeir upplifðu:   

,,töluverða tregðu af hálfu heimaskóla gagnvart innritun fatlaðra barna 

og barna við mörk fötlunar. Þetta á einkum við um skóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Frásagnir foreldranna báru vott um að leit þeirra 

eftir innritun í heimaskóla hefði verið erfitt og stundum afar sársaukafullt 

ferli“ (Eyrún Í. Gísladóttir 2000:55).  

Foreldrar greindu frá því að eina sérhæfða þjónustan sem börnum þeirra 

stóð til boða fyrir utan almenna sérkennslu var talkennsla. Hún var þó af skornum 

skammti og alls ekki í boði í öllum skólum. Iðjuþjálfun og sjúkraþjálfun voru 

nánast óséð úrræði í skólunum. Í breskri og bandarískri löggjöf er kveðið á um 

viðeigandi stoðþjálfun s.s. iðjuþjálfun, talþjálfun og fleira geti verið forsenda þess 

að nemandi með tilteknar sérþarfir njóti náms við hæfi. Í íslenskri löggjöf er þessi 

hluti ekki nógu skýr. Þar kemur fram að börn eigi rétt á sérkennslu en ekki talað 

um aðra sérhæfða þjónustu (Eyrún Í. Gísladóttir 2000:56-57). 
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3. Almennt um CP (Cerebral palsy) 

  

CP er algengasta tegund hreyfihömlunar meðal barna sem orsakast af 

taugafrumuskemmdum í heila. Þessi fötlun er einnig algengasta tegund 

hreyfihömlunar hér á landi (Sólveig Sigurðardóttir 2003). Fyrr á tímum var talið 

að rekja mætti CP í flestum tilvikum til erfiðleika í fæðingu en rannsóknir á 

undanförnum áratugum hafa sýnt að ýmsir áhættuþættir s.s. sýkingar á meðgöngu 

og storkugallar geta valdið CP. Einnig getur súrefnisskortur fyrir fæðingu eða í og  

fæðingu, blæðing við heila á meðgöngu, áfall móður á meðgöngu, eiturefni, 

notkun eiturlyfja, slys eða heilahimnubólga verið ástæða þess að barn fái CP. Í 

dag er hægt að koma í veg fyrir eða meðhöndla nokkra þekkta kvilla sem geta 

valdið CP s.s. rauða hunda og gulu (Elva Dögg S. Leifsdóttir og Ómar Örn 

Jónsson 2003:5, Sólveig Sigurðardóttir 2003). Um helmingur barna sem greinist 

með CP eru fyrirburar og mörg þeirra létt miðað við meðgöngulengd. Þau börn 

sem fæðast fyrir tímann fá oftar heilablæðingar en önnur börn, auk þess sem þau 

eru viðkvæmari fyrir sýkingum. Í mörgum tilvikum finnast ekki neinar ákveðnar 

orsakir fyrir fötlun barnsins. Í um 10% tilfella kemur fötlunin eftir að barnið 

fæðist og þá út af áfalli á miðtaugakerfið t.d. ef barnið fær heilahimubólgu, 

alvarlega höfuðáverka eða verður fyrir súrefnisskorti (Sólveig Sigurðardóttir 

2003).  

CP er yfirheiti yfir eina tegund af röskun sem hefur áhrif á möguleika 

barnsins til að hreyfa sig. Á íslensku er fötlunin kölluð heilalömun en mörgum 

finnst þetta orð ekki nægilega gott því það telst ekki lýsa margbreytileika 

fötluninnar og hefur því CP verið notað í staðinn (Elva Dögg S. Leifsdóttir og 

Ómar Örn Jónsson 2003:4). Eins og áður kom fram stafar CP af heilaskemmd sem 

verður til fyrir fæðingu, á meðan fæðingu stendur eða á fyrstu árum barnsins. 

Fötlunin hefur þau áhrif að heilinn nær ekki að stjórna vöðvum líkamans. Þessari 

fötlun fylgja oft aðrir kvillar s.s. greindarskerðing, flog, talörðugleikar, 

námsörðugleikar og sjón- og heyrnarvandamál (Elaine Geralis 1998:2). 

Einstaklingar með CP geta annað hvort verið með lága eða háa 

vöðvaspennu. Hjá þeim sem eru með háa vöðvaspennu eru vöðvarnir stífir og 

stuttir og hreyfingar verða spastískar. Hjá einstaklingum með lága vöðvaspennu 
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eru vöðvarnir of slakir t.d. geta hendur lafað. Einnig getur verið um blöndu af 

þessu tvennu (Elaine Geralis 1998:4-5). 

Oftast er talað um þrjá flokka CP miðað við hvar í líkamanum fötlunin 

liggur. Þessir þrír flokkar eru Tvenndarlömun, helftarlömun og fjórlömun.  

Tvenndarlömun (Hemiplegia): Fötlunin nær til annarar hliðar barnsins. Höndin er 

yfirleitt með meiri einkenni en fótur.  

Helftarlömun (Quadriplegia) : Fötlunin nær til alls líkama. Þeir sem eru með 

helftarlömun eiga í erfiðleikum með flestar venjulegar athafnir. Lömunin leggst 

frekar á fætur en hendur.  

Fjórlömun (Double hemiplegia): Fötlunin nær til alls líkama. Lömunin leggst 

mest á hendur og fætur. (Elaine Geralis 1998:11, Elva Dögg S. Leifsdóttir og 

Ómar Örn Jónsson 2003:7).  

 

4. Aðferð 
 

 
Eigindlegum rannsóknaraðferðum var beitt í þessari könnun. Tekin voru hálfopin 

viðtöl við þrjá einstaklinga með CP. Í viðtölunum var sjónum beint að veru þeirra 

í grunnskóla s.s. kennslu, kennurunum, félögunum og líðan þeirra. Viðmælendur 

voru valdir með hentugleika úrtaki. Markhópurinn er ekki nógu stór til að hægt 

væri að nota tilviljunarúrtak. Viðmælendurnir voru valdir með það í huga að þeir 

hefðu verið í almennum grunnskóla, lokið grunnskólagöngunni og gætu tjáð sig 

um efnið. Viðtölin voru tekin í janúar og febrúar og stóð hvert viðtal í um það bil 

tvær klukkustundir. Unnið var úr viðtölunum þannig að dregnir voru fram þeir 

þættir sem voru mest áberandi hjá hverjum og einum og þeim gert skil hér að 

neðan. Markmið könnunarinnar var að athuga hvernig börnum með CP fötlun leið 

í almennum grunnskóla.  

 

4.1. Kynning á viðmælendum 

 
Viðmælendurnir voru þrír, tvær 18 ára stúlkur og 23 ára gamall drengur. Öll glíma 

þau við CP fötlun en þó mismikla. Þau fæddust öll með fötlunina. Önnur stúlkan 

og drengurinn voru í hefðbundnum bekk í almennum grunnskóla. Hin stúlkan var 
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í sérdeild í almennum grunnskóla en þegar hún kom í unglingadeild fór hún í 

bóklegu tímana með almenna bekknum. 

Viðtalið við Ester og Birnu átti sér stað í lokuðu herbergi á kaffihúsi. Viðtalið við 

Lárus var í fundarherbergi ákveðins félags í Reykjavík. Í öllum viðtölum var 

andrúmsloftið þægilegt og voru viðmælendurnir opnir og ófeimnir að ræða málin.   

 

4.1.1. Ester 

Ester er 18 ára og er með fjórlömun, fötlunin nær til alls líkamans og leggst mest á 

hendur og fætur. Hún notar stöku sinnum göngugrind en getur þó gengið án 

stuðnings. Talmál Esterar er dálítið óskýrt og er hún með spasma í andliti og því 

erfitt að skilja hana. Hún er skilningsrík á þetta og endurtekur fúslega ef maður 

skilur hana ekki. Ester er grannvaxin, hávaxin og hress stúlka. Hún var opinská, 

heiðarleg og virtist vera ákveðin en þó ekki frek. Ester er með ljóst hár niður á 

herðar. Hún var klædd í bláar gallabuxur, brúnan hlírabol og svart vesti yfir. 

Ester hafði gengið vel, námslega, í skóla. Hún var með sama námsefni og 

bekkjarfélagar hennar þó hún hafi ekki náð að fara alveg jafn hratt yfir og þeir.  

 Foreldrar Esterar þurftu að berjast mikið fyrir því að Ester fengi skólavist í 

hverfisskólanum þeirra auk þess að þurfa sífellt að vera í baráttu við skólann um 

hinu ýmsu mál er varðaði skólagöngu hennar.  

 

4.1.2. Birna 

 Birna er 18 ára gömul. Hún er með helftarlömun og nær fötlunin til alls líkamans 

þó meira til fóta en handa. Hún getur ekki gengið án stuðnings og notar því 

göngugrind. Talmál hennar er skýrt og hún getur tjáð sig eðlilega. Birna er 

grannvaxin og hress stúlka með rautt hár sem nær niður á axlir. Hún var klædd í 

bláar gallabuxur og svarta peysu. Birna var í sérdeild í sínum hverfisskóla alla 

skólagöngu sína. Hjá Birnu stóð það ekki til boða að hún færi í almennan bekk 

það breyttist ekki fyrr en hún byrjaði í unglingadeild. Þar fór hún í bóklegu fögin í 

almenna bekkinn en í verklegu greinunum var hún enn innan sérdeildarinnar. Í 

þessum bóklegu fögum notaði hún sama námsefni og hinir nemendurnir og náði 

að nokkurn vegin að halda sama námshraða.  
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4.1.3. Lárus 

Lárus er 23 ára. Hann er með helftarlömun líkt og Birna en er þó bundinn í 

hjólastól. Fötlunin sést ekki á efri hluti líkamans.  

Lárus er með ljóst, stuttklippt hár. Hann var klæddur í bláar gallabuxur, svartan 

stuttermabol og svarta rennda peysu yfir.  

Lárus er hress og kátur og sá oft spaugilegar hliðar málsins þó hann gæti verið 

alvarlegur líka. Hann hafði ákveðnar skoðanir á hlutunum og virtist vera mjög 

einlægur í frásögn sinni. Lárus virtist ekki eiga erfitt með að ræða um skólagöngu 

sína þó að sá tími hafi ekki verið sá besti í minningunni.  

Lárus fylgdi bekknum sínum nánast alveg er varðaði námsefnið en hann er þó 

með Dyslexíu og átti því erfiðara með að læra en ella. Hverfisskóli Lárusar vildi 

ekki taka við honum þegar hann átti að byrja í 1.bekk. Þar fengu foreldrar hans 

þau svör að skólinn hefði hvorki fjármagn né starfsfólk til að sinna honum. Hann 

þurfti því að fara í skóla í öðru hverfi sem kenndi með blönduðu kerfi þ.e. fatlaðir 

og ófatlaðir saman í almennum bekk.  

 

5. Niðurstöður 
 
Viðmælendur mínir hafa allir lokið tíu ára grunnskólagöngu og hafa frá mörgu að 

segja frá þeim tíma. Reynsla þeirra af skólagöngunni og skoðun þeirra á náminu 

kemur vel fram í því sem hér fer á eftir og má margt af því læra.  

 

5.1. Stuðningsfulltrúarnir 

 
Allir viðmælendurnir mínir höfðu stuðningsfulltrúa í skóla. Lárusi finnst það 

skipta miklu máli að stuðningsfulltrúinn passi fyrir nemandann því að það henti 

kannski ekki að hafa eldri konu við að aðstoða dreng á unglingsaldri. Hann segir:  

,,Það er nottla mikill ókostur við það að hafa stuðningsfulltrúa sem 

eldri konu þegar kemur að félagslega þættinum sko. Það ýtir bara 

undir félagslega einangrun að hafa einhverja svona einhverskonar 

yfirboðara alltaf yfir sér sem lítur út fyrir að vera svona beintengdur 

við kennarann og er svo langt frá manni í aldri að það eru engin 

félagsleg tengsl að myndast“.  
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Hann segir líka að þar sem að stuðningsfulltrúinn þurfti að aðstoða hann við allar 

daglegar þarfir hafi honum stundum þótt óþægilegt að hafa kvenkyns 

stuðningsfulltrúa. Honum fannst aldursmunurinn ýta undir félagslega einangrun 

því hinir drengirnir vildu jafnvel ekki hafa þennan ,,yfirboðara“ yfir sér líka, 

sérstaklega á unglingsárunum. Ester sagði það sama um aldur 

stuðningsfulltrúanna þegar komið er á unglingastig. Hún hafði alltaf sama 

stuðningsfulltrúann frá 1. – 5.bekk. Í 6.bekk var því fyrirkomulagi komið á að 

nokkrir stuðningsfulltrúar aðstoðu hana í mismunandi fögum. Þetta fyrirkomulag 

gekk ekki eins vel og það fyrra. Hjá Ester minnkaði reyndar aðstoðin þegar komið 

var í unglingadeild þar sem hún fékk fartölvu. Þá gat hún gert meira sjálf og þurfti 

því ekki eins mikið á aðstoðinni að halda. Þegar Lárus var í unglingadeild voru 

fartölvur ekki orðnar algengar og hafði hann því ekki þennan kost. Birna 

blandaðist í almennan bekk í unglingadeild og hafði þá stuðningsfulltrúa með sér. 

Hún sagði að það hefði að vissu leyti heft hana en þó hafi hún ekki tekið mikið 

eftir því þar sem hún umgekkst ekki skólafélagana nema að litlu leyti, aðra en þá 

sem voru í sérdeildinni með henni. Þeir voru þá líka með stuðningsfulltrúa með 

sér svo að það skipti þau ekki miklu máli.  

 Allir viðmælendurnir töluðu um einn ókost við að vera með 

stuðningsfulltrúa yfir sér allan tímann en það var að þau voru undir stöðugu 

eftirliti. Lárus sagði mér frá því að í kringum samræmdu prófin hafði hann alltaf 

átt að mæta í heimanám til að læra fyrir næsta próf. Hann ákvað í eitt skipti að 

fara í bakarí með strákunum í bekknum og seinkaði því um 40 mínútur. Þegar 

hann kom til baka var uppi fótur og fit því enginn vissi hvar hann var, það datt 

engum í hug að hann myndi skrópa eða ákveða að mæta ekki. Ester talaði líka um 

að hún hafði ekki það val að skrópa í tíma, ekki það að hún hafi viljað það 

endilega, en hún hafði ekki það val eins og aðrir krakkar í skólanum. 

Stuðningsfulltrúinn vissi alltaf hvar hún var og hvert hún átti að fara næst. Það 

þýddi ekkert að segja við hana að hún ætlaði ekki í tíma, þá talaði 

stuðningsfulltrúinn hana bara til. Birna sagði frá því að í eitt skipti ákvað hún að 

sleppa fyrsta tímanum daginn eftir skólaball. Það varð allt alveg vitlaust og 

hringdi kennarinn úr sérdeildinni heim í foreldra hennar og úr varð mikið mál. 

Þegar nemendur í almennum bekk ákváðu að skrópa fengu þau punkt en ekki 

aðhafst meira við því nema um ítrekað skróp væri að ræða. Henni fannst þetta 
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vera ósanngjarnt að það væri svona mikið eftirlit með henni en ekki hinum. Það 

ætti jafnt yfir alla að ganga.  

 

5.2. Kennararnir 

 
Viðmælendur mínir höfðu mismunandi sögur af kennurunum sínum úr 

grunnskóla. Lárusi fannst eins og að kennarinn væri að kenna bekknum þ.e. öllum 

nema honum en að stuðningsfulltrúinn  sæi um öll hans mál og kennslu. Hann 

sagði:  

,,En það voru margir kennarar sem litu á það þannig að maður sjálfur 

var eiginlega afgreiddur af því að maður var með aðstoðarkonuna. Ef 

maður var ekki með aðstoðarkonuna þá gat kennarinn ekkert gert. Það 

var eiginlega þannig að kennarinn var að kenna bekknum og svo var 

ég og aðstoðarkonan að læra eitthvað allt annað, sko úti í horni 

einhverstaðar, sem auðvitað enn og aftur hjálpar ekki til“.  

Kennarinn gerði engar kröfur til Lárusar en umsjónarmaður sérdeildar sá til þess 

að gerðar yrðu námslegar kröfur til hans. Lárus átti að geta lært það sama og 

samnemendur hans, vera með sama námsefni o.s.frv. Á foreldrafundum var 

umsjónakennari Lárusar með upplýsingar og gögn frá stuðningsfulltrúanum eða 

yfirmanni sérdeildarinnar (sem hafði yfirumsjón yfir námi Lárusar). Kennarinn 

hafði aldrei punkta frá sér sjálfum, hann vissi ekki neitt um mál Lárusar að hans 

mati og hafði því ekki frá neinu að segja. Lárus sagði að hann hefði alveg eins 

getað sleppt því að hafa þetta viðtal, stuðningsfulltrúinn hefði alveg eins getað 

gert það því hann var miklu meira inn í hans málum en kennarinn.  

Lárus segir að hann og fleiri fatlaðir nemendur séu alltaf að leitast eftir því 

að falla inn í fjöldann, vilji að það sé komið fram við þá alveg eins og aðra, þau 

séu ekkert öðruvísi þó þau geti ekki beitt líkamanum á sama hátt og ófatlaðir og 

geti þess vegna ekki gert allt það sama og þeir. Í 5. bekk fékk Lárus aðstoð frá 

öðrum í nokkra tíma á viku. Drengur úr 10. bekk kom og aðstoðaði hann. Lárus 

segir: 

,, Ég geri mér enga grein fyrir því hvað var að gerast námslega í 

þessum tímum. En þessi strákur var mikill töffari, aðal gæjinn í 

10.bekk. Það hafði verið eitthvað vesen á honum, hann hafði verið að 
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ræna einhverjar sjoppur eða eitthvað. Mér þótti hann mjög kúl. Þessir 

tímar skiptu alveg sköpum fyrir mig. Þetta var einu sinni í viku minnir 

mig, þetta reddaði alveg vikunni. Svo eftir tímann röltum við niður og 

settumst hjá vinum hans. Þetta voru kannski tíu mínútur þangað til að 

einhver kom og sótti mig. Þetta fannst mér alveg æðislegt og rosa flott 

að fá að hanga með þessum gaurum“.  

Lárusi fannst þessir tímar góð tilbreyting, þarna var ekki einhver sem var að 

pressa á hann að halda áfram að læra heldur sagði honum bara að bíða aðeins og 

sjá hvort að stelpurnar fyrir aftan finndu ekki svarið.  

 Einkenni góðs kennara er að Esterar mati, kennari sem er ákveðinn og 

gerir kröfur til nemendanna. Henni finnst aginn skipta máli svo þau taki mark á 

kennaranum. Hún segir: ,,Ef kennararnir eru of góðir og krakkarnir komast upp 

með allt, fer allt í vitleysu. Það þarf líka gagnkvæma virðingu“. Í hennar tilviki 

voru haldnir fundir reglulega yfir veturinn þar sem kennari, stuðningsfulltrúi, 

Ester og foreldrar hennar sátu. Þar voru hennar mál rædd. Henni fannst á þessum 

fundum að kennarinn tæki ekki tillit til hennar þegar hún vildi gera hlutina á 

einhvern hátt. 

 ,, Kennarinn vitnaði kannski í einhverja fræðigrein og sagði að þetta 

ætti ég að geta gert og þetta ekki, án þess þó að spyrja mig hvað mér 

finndist. En ég varð bara ákveðnari í að gera hlutina, vildi ekki sjá neitt 

svona sér- eitthvað“.  

Henni fannst líka kennarinn hafa minni væntingar til sín en hann hefði átt að hafa. 

Í dag þegar hún skoðar skrár með fundargerðunum frá þessum tíma finnst henni 

ótrúlegt hvað verið var að tala um að hún gæti ekki gert þetta eða hitt þegar hún 

svo nokkrum árum seinna gat vel gert þetta t.d. að nota tölvu. Ester getur notað 

tölvu en hún notar aðeins einn fingur til að ýta á lyklaborðið og hefur náð 

dágóðum hraða miðað við aðstæðurnar. Ester segir líka:  

,,Það á að koma fram við alla nemendur eins og ekki tala við unglinga 

eins og lítil börn. Þetta á við almennt t.d. í dag lendi ég oft í því að það 

sé talað niður til mín, eins og ég sé ekki með fullu viti af því ég er 

fötluð, en sem betur fer lenti ég ekki í því í grunnskólanum af 

kennurunum. En samt var ekki hlustað á það sem ég hafði að segja“.  

Lárus segir að góður kennari sé inn í öllum málum og hafi yfirsýn yfir allt og alla.  
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,,Kennarinn þarf kannski ekki að tækla öll mál einn en hann er samt með 

yfirsýn og hefur fullt vald til að grípa inn í. Hann hefur það mikla yfirsýn 

að þó svo að stuðningsfulltrúinn sé veikur þá geti hann líka sinnt 

nemandanum með sérþarfirnar“.  

Hann segir líka að kennari þurfi að vera fórnfús og sé tilbúinn að gera hluti fyrir 

nemendur sína ef þeir þurfa einhver sérúrræði t.d. eins og að fá verkefnin sín á 

einhverju sérformi s.s. lesin upp eða inn í tölvu.  

 Birna segir að kennararnir í sérdeildinni hafi alltaf hugsað um hag 

nemenda sinna eftir því sem hún best vissi. Þegar hún fór í almennan bekk í 

bóklegu fögunum í unglingadeild fannst henni eins og kennararnir skiptu sér lítið 

af henni, að hún tilheyrði alltaf sérdeildinni og að kennararnir þar sæju um hennar 

mál.  

 

5.3. Íþróttir og félagsstarf. 

 
Lárus tók þátt í skólasundi þó það hafi verið svona upp og ofan hvernig það gekk. 

Hann segir:  

,,Sundið var nú hálf hallærislegt. Það var enginn til að aðstoða mig ofan 

í lauginni. Það var svona happa glappa hvort maður fékk aðstoð ofan í 

laug og hvernig maður fékk aðstoð upp úr lauginni og frá hverjum, hvort 

það voru einhverjir gamlir baðverðir eða einhver annar. Hvenær það 

var, hvort það var áður en allir fóru upp úr eða hvort það var eftir að 

allir fóru upp úr eða á sama tíma“.  

Sundið skilaði honum litlu þar sem hann gat takmarkað tekið þátt í sundtímunum. 

Allar fótaæfingar fóru forgörðum og var kennarinn meira að hugsa um heildina en 

einstaka nemendur.  

 Leikfimitímarnir voru heldur ekki vel heppnaðir þar sem að Lárus þurfti 

að horfa á megnið af leikfimitímunum. Hann skipti þó um föt en gat ekki klætt sig 

í búningsklefanum þar sem að það var ekki aðgengi fyrir hjólastóla þar. Hann 

þurfti því að klæða sig frammi á gangi. Hann sagði að hann hefði aldrei verið 

spurður hvernig hann sæi fyrir sér þessa tíma. Það var ekki fyrr en hann var 13 

eða 14 ára þegar að hann var spurður hvort hann vildi sleppa leikfimitímunum. 

Hann þáði það og fékk þá tíma í staðinn til að vinna heimanámið eða aðra vinnu. 
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Lárus segir: ,,Það voru t.d. aldrei fundir þar sem ég var spurður hvar ég væri að 

fá mest út úr hlutunum, hvernig mér þætti hlutirnir og hvernig væri hægt að bæta 

þá“. Kennarinn virðist hafa valið auðveldu leiðina og ákveðið að það væri betra 

að láta Lárus sleppa við leikfimi en að reyna að finna lausn á vandanum.  

 Ester hafði aðra sögu að segja um íþróttakennsluna í skólanum. Hún tók 

þátt í leikfimi á sinn hátt. Hún sagði að hún væri líka svo ákveðin og hún ákvað að 

hún ætlaði að reyna að taka þátt eins og hún gæti. Ester byrjaði að æfa sund þegar 

hún var í 7. bekk. Fljótlega eftir það fékk hún undanþágu úr skólasundinu þar sem 

hún æfði svo oft sund hjá íþróttafélaginu.  

 Birna sagði að hún hefði aldrei fengið íþróttatíma með krökkunum í 

almenna bekknum. Nemendurnir í sérdeildinni fóru alltaf saman í leikfimi, óháð 

aldri. Hún var alveg sátt við það fyrirkomulag en sagði jafnframt að hún hefði 

ekki prufað hitt svo hún hefði ekki neitt til að bera saman við.  

 Allir viðmælendurnir tóku að einhverju leyti þátt í félagsstarfi skólans. Í 

grunnskólum er ekki mikið félagsstarf fyrr en komið er í unglingadeild. Í 

unglingadeildum eru yfirleitt skólaböll, ferðalög o.fl. Lárus fór stöku sinnum á 

skólaböll en þótti það ekki mjög skemmtilegt. Hann sagðist muna eftir einu 

skólaferðalagi. Þá var farið í Vatnaskóg og bauðst honum að fara með. Þá hefðu 

stuðningsfulltrúarnir, sem voru eldri konur, þurft að aðstoða hann við allar 

athafnir. Hann kaus að fara ekki í þessa ferð en sagði samt að aðrir nemendur sem 

voru í svipuðum aðstæðum og hann hefðu farið. Hann vissi þó ekki hvernig það 

hefði gengið eða hvernig þeim hefði líkað.  

 Ester fór á skólaböll en þó ekki öll. Hún fjarlægðist hina krakkana dálítið 

eftir að hún kom í unglingadeild og hafði því kannski ekki marga til að fara með.  

 Birna var mjög dugleg að mæta á skólaböll. Hún fór með vinkonu sinni úr 

sérdeildinni. Hún mundi ekki eftir neinu skólaferðalagi sem var yfir nótt, en hún 

fór í dagsferðir. Í þessum ferðum voru eingöngu nemendur sérdeildarinnar. Þeim 

var aldrei blandað við almenna bekkinn í slíkum ferðum.  

 

5.4.Félagarnir 

 
Lárus segir að hann hafi eignast ágæta félaga í grunnskólanum en enga góða vini. 

Hann veiktist og lenti inn á spítala þegar hann var í kringum 10 ára aldur og þá 
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hafi félagarnir úr skólanum komið mikið til hans. Honum fannst eins og að 

kennarar og starfsfólk skólans hafi reynt að láta hann og aðra fatlaða nemendur 

vingast. Honum fannst eins og að það væri sjálfsagt að þau yrðu vinir því þau 

ætttu það sameiginlegt að vera fötluð. Hann segir:  

,,Þetta kallast að samnýta þjónustu. Þó að ég og einhver annar erum 

báðir í hjólastól þýðir það ekki að okkur eigi eftir að koma vel saman. 

Við erum mismunandi einstaklingar þó við eigum það sameiginlegt að 

vera báðir í hjólastól. Þetta var ekkert illa meint, fólk bara vissi ekki 

betur“.  

Lárus segir að þegar að drengurinn í 10. bekk hafi komið og aðstoðað hann hafi 

hann grætt mikið félagslega á því fyrirkomulagi því aðstoðarmaðurinn var nálægt 

honum í aldri og hafði jafnvel einhver sömu áhugamál og hann. Það var annað en 

eldri konurnar sem annars aðstoðuðu hann.  

 Ester átti mjög góðan vinahóp lengst af skólagöngunni. Hún lék sér mikið 

með stelpunum í bekknum fram að unglingsárunum. Hún var í 

skólahljómsveitinni og þar voru líka allar bekkjarsysturnar. Það var mikið um 

æfingar eftir skóla og voru þær því mikið saman. Eftir að Ester fór að æfa sund 

minnkaði samband hennar við bekkjarsystur sínar. Hún var á æfingum öll kvöld 

og margar helgar fóru í sundmót. Hún fjarlægðist hópinn smám saman og í 10. 

bekk hafði hún lítil sem engin samskipti við skólafélaga sína. Hún kennir sjálfri 

sér um og segir að hún hafi valið að æfa sund og sér ekki eftir því. Í sundinu 

kynntist hún mörgu fólki, sem hún heldur enn sambandi við í dag.  

Ester og Lárus eru sammála um að kennararnir hefði ekki getað gert neitt 

til að koma þeim betur inn í hópinn. Þau sögðu að kennarinn gæti ekki komið 

nemendum saman þegar komið er í unglingadeild. Nemendum finndist þá að það 

væri verið að þvinga þá saman og það er eitthvað sem þau vildu alls ekki. Þau 

segja líka bæði að það fari örugglega eftir persónuleika fatlaðra nemenda hvort 

þeir eignist góða vini í grunnskólanum. Þeim finnst að það sé heftandi að hafa 

stuðningsfulltrúann stöðugt yfir sér og að aðrir nemendur skólans vilji ekki 

umgangast þau mikið því þau vilja heldur ekki hafa starfsmann yfir sér. Þeim 

finnst að mörgu leyti væri hægt væri að bæta félagslega stöðu fatlaðra nemenda 

t.d. með því að hafa stuðningsfulltrúann nær þeim í aldri og sé þá jafnvel einhver 

sem að hinir nemendur skólans öfunduðu þá af að þekkja. Það að hafa yngri 

stuðningsfulltrúa hjálpi nemendunum mikið, að það sé einhver sem þau geti tengst 
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og deilt hlutum með, ekki eldri konur sem geta ekki sett sig í spor unglinga í dag 

því það er svo ólíkt því sem var þegar þær voru ungar.  

 Birna eignaðist mjög góða vinkonu í sérdeildinni en kynntist aldrei neitt að 

ráði nemendunum í almenna bekknum. Þegar Birna blandaðist aðeins í almenna 

bekkinn kynntist hún aðeins lauslega krökkunum þar. Krakkarnir voru alltaf 

almennilegir við hana en aldrei neinir vinir hennar. Hún sagði að hún hefði alltaf 

heilsað krökkunum en spjallaði aldrei við þau neitt að ráði. Birna var mjög sátt við 

skólagöngu sína. Hún sagði að hún hefði alveg verið til í að vera í almennum bekk 

en að það hefði aldrei komið til umræðu fyrir unglingadeildina. Í sérdeildinni eru 

krakkarnir í frekar vernduðu umhverfi þar sem passað er vel upp á að enginn sé 

skilinn út undan.  

 

6.Umræða 

 

Grundvallarviðmið í skólastarfi er að bjóða nemendum nám og kennslu við hæfi 

og gefa þeim tækifæri á að spreyta sig á viðfangsefnum að eigin vali. Verkefnin 

eiga að höfða jafnt til allra, óháð kyni eða fötlun. Skólinn á að leggja áherslu á 

vinnubrögð sem þroskar félagslega færni og skipulags- og samskiptahæfni 

(Aðalnámskrá grunnskóla 1999).  

Í viðtölunum kemur fram að viðmælendur mínir sem voru í almennum 

bekk í grunnskóla voru ekki nægilega sáttir við skólagöngu sína. Svo virðist sem 

skólunum sem Ester og Lárus voru í hafi ekki tekist að ná ofangreindum 

markmiðum Aðalnámskrár nema að nokkru leyti. Skólinn á að efla félagslega 

færni nemenda en af orðum viðmælenda minna að dæma lítur út fyrir að skólinn 

hafi einkum eflt svokallaða „instrumental færni“ sbr. blaðsíðu 7 hér að framan. 

Svo virðist vera að ein megin ástæða þessarar félagslegu einangrunar sem 

viðmælendur mínir verða fyrir sé tilkomin vegna þess að stuðningsfulltrúar fylgja 

þeim hvert fótmál. Lárus og Ester fundu þó ekki mikið fyrir því að 

stuðningsfulltrúinn hefði áhrif á samskipti þeirra við bekkjarfélagana þegar þau 

voru í yngri deildum en þegar komið var á unglingsárin breyttist það. Þá fór þeim 

að finnast óþægilegt að hafa stuðningsfulltrúann, sem í báðum tilvikum var eldri 

kona, stöðugt yfir þeim. Að þeirra mati var aldur stuðningsfulltrúanna og kyn, í 

tilviki Lárusar, það sem truflaði þau mest. Trúlega hentar betur að hafa 
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stuðningsfulltrúa af sama kyni og þeir sem þiggja aðstoðina. Einnig er æskilegt að 

stuðningsfulltrúarnir séu nær þeim í aldri svo að nemendunum finnist þeir frekar 

geta tengst þeim m.a. vegna sameiginlegra áhugamála. Lárus sagði að honum 

hefði þótt óþægilegt þegar komið var á unglingsaldurinn að hafa kvenkyns 

stuðningsfulltrúa þar sem hún þurfti að aðstoða hann við allar daglegar athafnir 

m.a. klósettferðir. Sú lausn að láta nemanda í 10. bekk koma og aðstoða Lárus 

nokkra tíma á viku reyndist mjög vel. Svona einföld breyting hafði mikil og góð 

áhrif og sýnir það að það þarf ekki alltaf flóknar aðgerðir til að bæta stöðuna. 

Fyrir Lárus skiptu þessir tímar öllu, hann hlakkaði til að fá þennan dreng til að 

aðstoða sig og fannst hann græða mikið félagslega á því. Það má velta fyrir sér 

hvort skólar landsins ættu að taka upp á því að reyna að finna slíkar lausnir þar 

sem eldri nemendur aðstoða þá yngri. Þeir eldri læra að miðla þekkingu sinni, 

læra að bera ábyrgð og auka við eigin þekkingu við það að aðstoða nemanda sem 

glímir við einhvers konar vanda. Þessir nemendur sem tækju að sér aðstoð gætu 

átt mikinn þátt í að efla félagsþroska þeirra barna sem þurfa á aðstoðinni að halda.  

Lárus og Ester eiga enga vini úr grunnskólanum og bendir margt til þess 

að það hafi verið ein af ástæðunum fyrir því að þeim leið ekki eins og best var á 

kosið í grunnskólanum. Ester talar um að hún hafi fjarlægst bekkjarfélaga sína 

þegar hún fór að æfa sund. Hún segist hafa æft svo mikið að hún hefði ekki haft 

tíma til að leika við krakkana eftir skóla og um helgar. Ekki er hægt að vita með 

vissu hvort tengslin við bekkjarfélagana hefðu orðið betri ef sundið hefði ekki 

komið til. Hún segir þó að hún hafi ekki fundið eins mikið fyrir þessari einangrun 

frá bekkjarfélögunum því hún hafi kynnst svo mörgum krökkum í sundinu sem 

hún er enn í góðu sambandi við. 

Svo virðist sem að kennarar Esterar og Lárusar hafi ekki lagt sig nóg fram 

í að kynnast þeim sem einstaklingum og ýmist verið fastir í sinni kennslu og 

fræðum eða látið þau afskiptalaus. Kennari Lárusar hafði lítil sem engin afskipti 

af honum og sá stuðningsfulltrúinn um öll hans mál. Í stefnu fræðsluráðs 

Reykjavíkur kemur fram að stuðningsfulltrúinn á að aðstoða kennarann. 

Kennarinn er fagmenntaður og á því að hafa meiri þekkingu á því hvernig best er 

að koma til móts við nemandann og mæta þörfum hans. Hann á að leiðbeina 

stuðningsfulltrúanum en á einnig að vera fær um að sinna nemandanum sjálfur 

(Stefna fræðsluráðs Reykjavíkur um sérkennslu 2002:13). Kennari Esterar festi 

sig í fræðigreinum og lýsingum á því hvað væri best fyrir hana í stað þess að 
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spyrja foreldra hennar og hana sjálfa um hvað þeim fyndist um málin. Það varð 

þess valdandi að foreldrar hennar þurftu að vera í stöðugri baráttu um að fá það 

sem þeir töldu henta best fyrir hana í skólanum. Ester er mjög ákveðin 

einstaklingur og var allt frá byrjun skólagöngunnar ákveðin í að reyna að gera 

hlutina alveg eins og heilbrigðu samnemendur hennar. Kennarinn var oft á tíðum 

ekki viljugur til að leyfa henni að prufa áður en gripið var til sérúrræða.  

 Leikfimi- og sundtímar Lárusar voru hálf mislukkaðir og það er dapurlegt 

að einstaklingur skuli hafa þurft að ganga í gegnum tíu ára grunnskólanám án þess 

að fá að vera hluti af heildinni í þessum tímum. Allir geta tekið þátt í leikfmi en 

það krefst undirbúnings kennarans. Hann þarf að sjá til þess að hafa æfingar og 

leiki við hæfi því hægt er að útfæra leiki á þann hátt að einstaklingur í hjólastól 

geti tekið þátt í þeim. Að mínu mati er þetta spurning um vilja kennarans til að 

þjóna öllum nemendum. Með því að finna ekki lausn á svona vandamáli er verið 

að brjóta gegn markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla þar sem fram kemur að öll 

börn eigi jafnan rétt til náms. Skólinn þarf að leggja áherslu á að búa alla 

nemendur undir þátttöku í atvinnulífi, fjölskyldulífi og í samfélaginu. Eitt 

mikilvægasta atriðið í þessum efnum er að skólar og skólayfirvöld finni leiðir til 

að koma til móts við ólíka getu og ólík áhugamál nemenda, þ.e. að veita 

nemendum menntun við hæfi hvers og eins (Aðalnámskrá grunnskóla. 1999).  

Svo virðist vera að Birnu hafi liðið betur í skólanum en Lárusi og Ester. 

Sérdeildarumhverfið virðist vernda einstaklingana sem þar eru og greinilega er 

hugsað um hag þeirra og líðan. Nemendum þar virðist líða vel og eru sáttir við 

hlutskipti sitt ef marka má frásögn Birnu. Birna eignaðist góða vinkonu í 

sérdeildinni sem hún er enn í mjög góðu sambandi við.  

Skólakerfið virðist ekki vera nægilega vel undir það búið að taka við 

nemendum sem eru með fötlun. Sumir kennarar virðast ekki vera nægilega vel að 

sér um hvað þurfi til svo fatlaður nemandi geti stundað nám í almennum bekk. 

Enn í dag er lítið fjallað um sérþarfir og kennslu fatlaðra nemenda í grunnnámi 

Kennaraháskólans og að mínu mati eru kennarar illa undir það búnir að takast á 

við þetta verkefni. Grunnskólinn kemur ekki nægilega vel út miðað við þessar 

frásagnir og sérdeildin lítur út fyrir að vera betri kostur fyrir þessa nemendur. 

Nemendum , fötluðum jafn sem ófötluðum, á að líða vel í skólanum hvort sem 

þeir eru í almennum bekk eða ekki. Ég er sammála því sem kemur fram hjá 

Sólveigu Karvelsdóttur (1999:316) um að starfsfólk skólanna ættu að leggja 
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áherslu á vinsemd og virðingu í samskiptum sínum við nemendur. Af því getur 

aðeins gott leitt og aukið líkurnar á að nemendum líði vel í skólanum. 

Miðað við frásagnir nemendanna hér að framan þarf ýmislegt að breytast 

til batnaðar. Bæta þarf menntun kennara að þessu leyti ásamt því að sett verði 

viðunandi fjármagn í verkefnið þannig að skólarnir geti boðið upp á þessa 

sjálfsögðu þjónustu.  

Þessi könnun sem byggir á reynslu þriggja nemenda með fötlun af 

skólagöngu sinni leyfir ekki alhæfingar en hún gefur nokkrar vísbendingar sem 

vert væri að hugleiða og læra af.   

 

7.Lokaorð 

 

Meginmarkmið könnuninnar sem ég gerði var að kanna líðan nemenda með CP 

fötlun í almennum grunnskóla. Viðmælendur mínir sögðu mér frá skólagöngu 

sinni þar sem þau einblíndu á skólastarfið, kennarana, félagana og 

stuðningsfulltrúana. Það sem ég komst að er að sérdeildir skólanna virðast vera 

betri kostur fyrir fatlaða nemendur þar sem að almenni bekkurinn er ekki að skila 

nægilega góðri líðan fyrir þessa nemendur. Kennarar hlustuðu ekki á raddir 

nemenda sinna og vissu þar af leiðandi ekki hvernig þeim leið í skólanum. 

Mikilvægt er að kennarar séu meðvitaðir um líðan nemenda sinna hvort heldur 

þeir eru fatlaðir eða ekki. Náið samstarf við nemendur hlýtur að skila góðum 

árangri og betri líðan nemenda miðað við allar þær rannsóknir sem gerðar hafa 

verið og leitt að þessari niðurstöðu. Nemendur eru hver öðrum ólíkir og hafa ekki 

sambærilegar forsendur til náms. Börnin eru eins misjöfn og þau eru mörg en 

andlegur, félagslegur og líkamlegur þroski, kunnátta og færni eða námshæfileikar, 

meðfæddar gáfur eða greind eru allt misjafnt eftir einstaklingum. Kynin eru einnig 

ólík í ýmsum hlutum. Þau eru með mismunandi bakgrunn, foreldra og reynslu og 

hafa þau þar af leiðandi mismunandi forsendur til náms. Þetta er ekkert öðruvísi 

þegar barn með fötlun er í almennum skóla. Það er hluti af breidd mannlífsins. 

Þau eiga jafnan rétt og að kennarar sinni þeim eins og hverjum öðrum nemanda. 

Þau hafa einhvern hæfileika sem kennaranum ber að finna og efla enn frekar (Elín 

G. Ólafsdóttir 2004:11). Að mínu mati eru kennarar hræddir við að takast á við 
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það verkefni að sinna nemanda sem hefur fötlun. Það virðist reynast mörgum 

auðveldara að láta stuðningsfulltrúann sjá um þessi börn. Það þarf að fræða 

starfandi kennara um þessi mál, hægt er að hafa teymisvinnu þar sem sérkennari 

getur komið inn í og aðstoðað bekkjakennarana með ýmsa þætti (Elín G. 

Ólfasdóttir 2004:23). En það þarf ekki einungis að fræða starfandi kennara um 

það að hafa fatlaðan nemanda í bekknum heldur þarf fræðslan að byrja í 

Kennaraháskólanum. Kennaraháskólinn þarf að bregðast við breyttri stefnu í 

grunnskólum borgarinnar og geta af sér kennara sem eru færir um að sinna öllum 

nemendum óháð fötlun og getu.  
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